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A kezdőképernyőn keresztül elvégezhető 
műveletek

Becsült hátralévő szabad terület a 
karbantartó egységben.
Minél rövidebb a sáv, annál kevesebb a hely a 
karbantartó egységben.

Ha megjelenik a a, készítsen elő egy új karbantartó 
egységet. Igény szerint tovább nyomtathat, amíg nincs 
szükség cserére.

  Érintse meg ezt az ikont…

Megtekintheti a fogyóeszközök termékszámait.

A nyomtató aktuális állapota

Érintse meg, ha papírt szeretne 
betölteni vagy eltávolítani. 
U „Előkészületek a nyomtatáshoz”, 4. oldal

A hálózat csatlakozási állapota

Az ikon a csatlakozási módszer szerint változik. Amikor a 

nyomtató csatlakoztatva van, a  ikon kék színű, és a 
jelerősséget jelzi.

 Wi-Fi (vezeték nélküli)   Vezetékes (Ethernet) 

 Wi-Fi Direct

Módosíthatja a csatlakozási módszert.

  Érintse meg ezt az ikont…

Érintse meg a nyomtató állapotának 
megtekintéséhez vagy a nyomtató 
beállításainak módosításához.
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A nyomtató bekapcsolásakor megjelenik a kezdőképernyő.
Ezeken az oldalakon megtekintheti a kezdőképernyőn 
keresztül elvégezhető műveleteket.

Ujj csúsztatásaÉrintés (koppintás)

 Az érintőpanelen keresztül elvégezhető műveletek

Ha felfelé és lefelé lehet 
görgetni, megjelenik a 
görgetősáv.

Tekercspapírral kapcsolatos információk

Megjelenik a beállított papírtípus és tekercspapír-szélesség.

Műveleteket végezhet, például kicserélheti 
a tekercspapírt.

Utasítások jelennek meg arra vonatkozóan, 
hogyan kell betölteni a tekercspapírt.

Az értesítések száma

Az értesítések (pl. alacsony tintaszintről szóló figyelmeztetések) száma az ikonon látható.

  Érintse meg ezt az ikont…

Ha az összes értesítéshez kapcsolódó intézkedést végrehajtotta, a szám nem lesz többé látható az ikonon.

Megjelenik egy lista azokkal az értesítésekkel, amelyek beavatkozást igényelnek. Utasításokat tekinthet meg arra 
vonatkozóan, hogy mit kell tenni az egyes értesítések megérintésekor.

Érintse meg a tekercspapír 
betöltése után...

Érintse meg a tekercspapír betöltése 
előtt...
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A Érintse meg a Paper Setting (Papírbeállítás) 
elemet.

B Válassza ki a papírforrások egyikét.

C Érintse meg a See Guide (Útmutató megtekintése) 
lehetőséget a képernyőn megjelenő részletes 
utasítások megtekintéséhez.

Ha a kezdőképernyőn a Load paper (Papír betöltése) vagy a 
Ready (Kész) opció látható, kinyithatja a vágott lapok fedelét, és 
betölthet egy vágott lapot a nyomtatóba. A vágott lap betöltése 
után feltétlenül válassza ki a Cut Sheet (1 sheet) (Vágott lap – 1 lap) 
lehetőséget a B lépésben. Ellenkező esetben a nyomtató nem 
ismeri fel a betöltött vágott lapot.

Előkészületek a nyomtatáshoz

Roll Paper (Tekercspapír)

A papír betöltése a képernyőn 
megjelenő utasítások szerint

A papír betöltési 
pozícióinak ellenőrzése

Cut Sheet (1 sheet) (Vágott lap – 1 lap)

A4 - 610 mm (24 hüvelyk)
Egyszerre egy lap

* Az egyszerre betölthető lapok száma a papír típusa szerint 
változik. További információkért nézze meg a Használati 
útmutatót (Online Kezelési Útmutató).

Auto Sheet Feeder  
(Automatikus lapadagoló)

A4 – A3
Egyszerre több lap is beállítható*

4



Ezek az oldalak a készülék nyomtatásra való előkészítését 
ismertetik.
Tartsa be figyelmesen az itt leírt lépéseket, hogy a nyomtatás 
minősége optimális legyen.

A beállítási opciók a papír szerint változnak.  
Ha olyan papírtípus vagy papírméret van kiválasztva, amely nem 
egyezik a betöltött papírral, akkor a kinyomtatott oldalakon 
gyűrődések, tintafoltok vagy csíkozódások jelentkezhetnek.

Ha megjelenik a Ready (Kész) 
felirat, elkezdhet nyomtatni.

Betölthet tekercspapírt, majd betölthet 
vágott lapokat az automatikus lapadagolóba. 
A nyomtató-illesztőprogram használatával 
két papírforrás közül választhat.

Papírtípus kiválasztása

Válasszon a két papírtípus közül, attól függően, mit szeretne 
nyomatni.

• General Purpose/Textile (Általános/textil): Akkor válassza, ha 
textíliára nyomtat.

• General Purpose/Rigid (Általános/merev): Akkor válassza, ha 
kemény anyagokra nyomtat, például bögrére, kulcstartóra, 
poháralátétre stb.

A papírtípus és a papírméret beállítása Nyomtatás

A beállítások megadása után 
nyomja meg az OK gombot

Papírtípus Hátralévő papír 
mennyisége vagy 
papíméret

Gyorsan válassza ki a beállításokat, mivel ha a képernyőt 90 
másodpercig nem használja, a készülék megkezdi a papír 
adagolását.
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Nyomtatási eljárás

A Helyezze be a papírt, amelyre nyomtatni szeretne.

 U „Előkészületek a nyomtatáshoz”, 4. oldal

B Az adatok létrehozása után az alkalmazásban 
kattintson a File (Fájl) menüre, majd kattintson a 
Print (Nyomtatás) lehetőségre.

C Válassza ki a nyomtatót a Printer (Nyomtató) 
beállításnál, majd kattintson a Printer Properties 
(Nyomtató tulajdonságai) lehetőségre.

Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram képernyője.

D Ellenőrizze az alábbi megjelenített tartalmat.

1.  Document size (Dokumentum mérete)/Output size 
(Kimenet mérete)

Az alkalmazásban beállított tartalom automatikusan 
megjelenik a Document size (Dokumentum mérete) alatt.
Kicsinyítéshez vagy nagyításhoz válassza a Output size 
(Kimenet mérete) lehetőséget a legördülő menüből a 
Document size (Dokumentum mérete) alatt.

2.  Roll Paper Width (Papírtekercs mérete)/Media Type 
(Hordozótípus)

A nyomtató vezérlőpanelén végzett beállítások 
automatikusan megjelennek.

Ha papírt tölt be vagy cserél, miután megnyitotta a Printer 
Settings (Nyomtatóbeállítások) képernyőt, kattintson az 
Acquire Info (Infó beszerzése) gombra a beállítások 
frissítéséhez.

3.  Print Preview (Nyomtatási kép)

Ellenőrizze, hogy ez van-e kiválasztva.

Alapvető nyomtatás (Windows)
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Ez a rész leírja a Windows nyomtató-illesztőprogrammal 
végzett alapvető nyomtatási módokat.

Nyomtatás törlése

A körülmények függvényében kövesse az alábbi lépéseket.

Amikor megjelenik a következő képernyő
Kattintson a Cancel (Mégse) lehetőségre.

Amikor az adatok továbbításra kerülnek 
számítógépről nyomtatóra
Nem törölheti a számítógépről való nyomtatást. Törölje a 
nyomtató vezérlőpanel képernyőjéről.

E Válassza ki a Source (Forrás) lehetőséget, majd 
kattintson az OK-ra.

Válasszon a roll paper (papírtekercs), auto sheet feeder 
(automatikus lapadagoló) vagy cut sheet (vágólap) közül.

Még ha semmi sincs beállítva a nyomtató-
illesztőprogramban, a nyomtatási adatok megfordításra 
(tükrözésre) és nyomtatásra kerülnek.
A nyomtatás nem kerül megfordításra, ha kiveszi a jelölést a 
Mirror Image (Tükörkép) jelölőnégyzetből.

F Kattintson a Print (Nyomtatás) lehetőségre az 
alkalmazás nyomtatási képernyőjén.

Megjelenik a nyomtatási kép képernyője.

G Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a Print 
(Nyomtatás)ra.

A nyomtatás elindul.
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Nyomtatási eljárás

A Helyezze be a papírt, amelyre nyomtatni szeretne.

 U „Előkészületek a nyomtatáshoz”, 4. oldal

B Adatok létrehozása után az alkalmazásban 
kattintson a Print (Nyomtatás) lehetőségre a File 
(Fájl) menüben.

C Kattintson a Show Details (Részletek 
megjelenítése) (vagy d) opcióra a képernyő alján.

Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram képernyője.

D Ellenőrizze, hogy ezt a nyomtatót választotta-e ki, 
majd állítsa be a papírméretet.

E Válassza ki a Color Matching (Színegyezés) 
lehetőséget, majd kattintson a ColorSync 
(Színszinkronizálás) pontra.

F Válassza a Printer Settings (Nyomtatóbeállítások) 
lehetőséget, majd ellenőrizze az alábbi 
megjelenített tartalmat.

1.  Output size (Kimenet mérete)

Az alkalmazásban beállított tartalom automatikusan 
megjelenik a Output size (Kimenet mérete) alatt.
Kicsinyítéshez vagy nagyításhoz válassza a Output size 
(Kimenet mérete) lehetőséget a legördülő menüből a 
Document size (Dokumentum mérete) alatt.

Alapvető nyomtatás (Mac)
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Ez a rész leírja a Mac nyomtató-illesztőprogrammal végzett 
alapvető nyomtatási módokat.

I Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a Print 
(Nyomtatás) gombra.

A nyomtatás elindul.

Nyomtatás törlése

A körülmények függvényében kövesse az alábbi lépéseket.

Amikor a nyomtatóikon az alábbiak szerint 
megjelenik a Dockban

A Kattintson a nyomtató ikonjára.

B Kattintson a törölni kívánt nyomtatási adatokra, 
majd kattintson a Törlés gombra.

Amikor az adatok továbbításra kerülnek 
számítógépről nyomtatóra
Nem törölheti a számítógépről való nyomtatást. Törölje a 
nyomtató vezérlőpanel képernyőjéről.

2.  Roll Paper Width (Papírtekercs mérete)/Media Type 
(Hordozótípus)

A nyomtató vezérlőpanelén végzett beállítások 
automatikusan megjelennek.

Ha papírt tölt be vagy cserél, miután megnyitotta a Printer 
Settings (Nyomtatóbeállítások) képernyőt, kattintson az 
Acquire Info (Infó beszerzése) gombra a beállítások 
frissítéséhez.

3.  Print Preview (Nyomtatási kép)

Ellenőrizze, hogy ez van-e kiválasztva.

G Válassza ki a Paper Source (Papírforrás) 
lehetőséget, majd kattintson a Print (Nyomtatás) 
gombra.

Válasszon a roll paper (papírtekercs), auto sheet feeder 
(automatikus lapadagoló) vagy cut sheet (vágólap) közül.

Még ha semmi sincs beállítva a nyomtató-
illesztőprogramban, a nyomtatási adatok megfordításra 
(tükrözésre) és nyomtatásra kerülnek.
A nyomtatás nem kerül megfordításra, ha bejelöli a Mirror 
Image (Tükörkép) jelölőnégyzetet.

H Kattintson a Print (Nyomtatás) lehetőségre az 
alkalmazás nyomtatási képernyőjén.

Megjelenik a nyomtatási kép képernyője.
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Szerzői jogok és védjegyek

A Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül e kiadványnak egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható adatlekérdező rendszerben és 
nem továbbítható semmilyen formában és módon, beleértve az elektronikus és a mechanikus eljárásokat, valamint a fénymásolást és az adathordozón való 
tárolást is. Az itt található információk csak erre az Epson nyomtatóra vonatkoznak. Az Epson nem felel ezen információk más nyomtatókra való alkalmazásáért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem annak leányvállalatai nem felelősek ezen termék vevője vagy harmadik személyek felé olyan károkért, veszteségekért, 
költségekért vagy kiadásokért, amelyeknek a vevő vagy harmadik személyek teszik ki magukat, ezen termék okozta baleset, vagy a termék nem megfelelő 
használata, a termékkel való visszaélés, illetve ennek jóváhagyás nélküli módosítása, javítása vagy átalakítása, vagy (kivéve az Egyesült Államokat) a Seiko 
Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításai betartásának elmulasztása miatt.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért vagy problémáért, amely nem a Seiko Epson Corporation által Original Epson Products 
(Eredeti Epson termék) vagy Epson Approved Products (Az Epson által bevizsgált és jóváhagyott termék) terméknek minősített valamely kiegészítő vagy kellék 
(pl. tintapatron, papír stb.) használatából adódik.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé semmilyen, az elektromágneses interferencia által okozott kárért, amely bármely más interfészkábel 
használata következtében jött létre, mint amelyeket a Seiko Epson Corporation megjelölt mint Epson Approved Products (Az Epson által bevizsgált és 
jóváhagyott termék).

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Általános jellegű megjegyzés: Az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték 
azokat. Az Epson minden és mindennemű jogról lemond ezekkel a megjelölésekkel kapcsolatban.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

A szimbólumok jelentése

c Fontos A Fontos! utasításokat a termék sérülésének elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.

U Kapcsolódó hivatkozási tartalmat jelez.

Termékmodellek leírásai

Előfordulhat, hogy az útmutatóban bemutatott készülékmodellek egy része nem kapható az adott országban vagy régióban.
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Nyomtatási minőséggel kapcsolatos 
problémák elhárítása

Megoldások

Vízszintes vagy függőleges vonalak

Dupla előnyomott vonalak vagy torz 
karakterek

Gyűrődések, elmosódások vagy 
egyenetlen színek

Végezze el a megoldási javaslatokat az alábbi sorrendben, amíg a nyomtatási eredmény javul.

Először töltse be újra a kívánt papírt.

A papírtípus beállításának ellenőrzése

Érintse meg a Paper Setting (Papírbeállítás) lehetőséget a kezdőképernyőn, és ellenőrizze a 

papírtípus beállítását. Ha a papírtípus beállítása helytelen, érintse meg a kívánt papírforrást, és 

állítsa át a megfelelő papírtípusra.

A papírtípus beállítására vonatkozó tudnivalókért tekintse meg a következő részt.

 U „Előkészületek a nyomtatáshoz” - „A papírtípus és a papírméret beállítása”, 5. oldal

Ha a nyomtatási eredmény nem javul

A Media Adjust (Hordozó beállítása)

Érintse meg a kezdőképernyőn a Paper Setting (Papírbeállítás) - célpapírforrás - Media Adjust 

(Hordozó beállítása) lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás 

elvégzéséhez.

Ha a nyomtatási eredmény nem javul

Eltömődött fúvókák ellenőrzése és nyomtatófej-tisztítás futtatása

Érintse meg a kezdőképernyőn a Settings (Beállítások) - Maintenance (Karbantartás) - Print 

Head Nozzle Check (Nyomtatófej-fúvókák ellenzőrzése) lehetőséget.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fúvóka-ellenőrző minta kinyomtatásához és 

ellenőrzéséhez, illetve a nyomtatófej-tisztítás futtatásához.

Ha az eltömődött fúvókák három kísérlet után sem javulnak

Powerful Cleaning (Erőteljes tisztítás) futtatása

Érintse meg a kezdőképernyőn a Settings (Beállítások) - Maintenance (Karbantartás) - Powerful 

Cleaning (Erőteljes tisztítás) lehetőséget.

Ha az eltömődött fúvókák nem javulnak, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy az Epson 
ügyfélszolgálatával.

Tintafoltok Végezze el a fej tisztítását.

Érintse meg a kezdőképernyőn a Settings (Beállítások) - Maintenance (Karbantartás) - Print Head 

Cleaning (Nyomtatófej tisztítása) lehetőséget.
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