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Басты бет экранындағы 
операциялар

Пайдаланылған сия ыдысында 
қалған бос орынның көлемін бағалау.
Жолақ қысқарған сайын, пайдаланылған сия 
ыдысында бос орын азырақ болады.

a белгішесі көрсетілген кезде, жаңа 
пайдаланылған сия ыдысын дайындаңыз. 
Ауыстыру қажет болғанша басып шығаруды 
жалғастыруға болады. 

  Осы белгішені түртіңіз…

Шығын материалдарының нөмірлерін көре 
аласыз.

Принтердің ағымдағы күйі

Қағаз салу немесе алып тастау 
үшін түртіңіз. 
U 4-беттегі "Басып шығаруға 
дайындалу"

Желі байланысының күйі

Белгіше байланыс әдісіне байланысты өзгереді. 
Принтер қосылып тұрғанда,  белгішесі көк түсті 
болып, сигналдың күштілігін көрсетеді.

 Wi-Fi (сымсыз)   Сымды (Ethernet) 

 Wi-Fi Direct

Байланыс әдісін өзгертуге болады.

  Осы белгішені түртіңіз…

Принтер күйін тексеру немесе принтер 
параметрлерін өзгерту үшін түртіңіз.
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Басты бет экраны принтер қосылып тұрғанда 
көрсетіледі.
Бұл беттерде басты бет экранындағы қолжетімді 
операциялар көрсетіледі.

СырғытуТүрту

 Сенсорлық панельдегі операциялар

Жоғары және төмен 
айналдырғанда айналдыру 
жолағы көрсетіледі.

Қағаз орамы туралы ақпарат

Орнатылған қағаз түрі және қағаз орамының ені көрсетіледі.

Қағаз орамын ауыстыру сияқты 
әрекеттерді орындауға болады.

Қағаз орамын салу нұсқаулары 
көрсетіледі.

Ескертпелер саны
Сия деңгейінің төмендігі туралы ескерту сияқты ескертпелер белгішеде көрсетіледі.

  Осы белгішені түртіңіз…

Барлық ескертпелер бойынша шара қолданғаннан кейін, саны белгішеден жойылады.

Шара қолдануды қажет ететін ескертпелер тізімі көрсетіледі. Әр ескертпені түрткенде қандай шара 
қолдану керектігі туралы нұсқауларды көруге болады.

Қағаз орамын салған соң 
түртіңіз...

Қағаз орамын салмас бұрын 
түртіңіз...
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A Paper Setting (Қағаз параметрі) түймесін 
басыңыз.

B Қағаз көзін таңдаңыз.

C Экрандағы толық нұсқауларды көру 
үшін See Guide (Нұсқаулықты қараңыз) 
белгішесін түртіңіз.

Басты бет экранында Load paper (Қағаз салыңыз) немесе 
Ready (Дайын) жазуы көрсетілгенде, кесілген парақтар 
бөлімінің қақпағын ашып, принтерге кесілген парақты 
салуыңызға болады. Кесілген парақты салған соң 
B-қадамдағы Cut Sheet (1 sheet) (Кесілген парақ (1 парақ))  
тармағын таңдаңыз. Әйтпесе принтер салынған кесілген 
парақты анықтай алмайды.

Басып шығаруға дайындалу

Roll Paper (Қағаз орамы)

Қағазды экрандағы 
нұсқауларға қарап 
салыңыз

Қағаз салу 
позицияларын 
тексеріңіз

Cut Sheet (1 sheet)  
(Кесілген парақ (1 парақ))

610 мм-ге (24 дюйм) дейінгі A4 қағазы
Бір салғанда бір парақ

* Бір салғандағы парақ саны қағаз түріне байланысты 
әртүрлі болады. Қосымша ақпарат алу үшін 
Пайдаланушы нұсқаулығын (онлайн нұсқаулық) 
қараңыз.

Auto Sheet Feeder  
(Қағазды автоматты түрде беру 
құрылғысы)

A4 - A3
Бір уақытта бірнеше парақты орнатуға болады*
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Бұл беттерде принтерді басып шығару процесіне 
дайындау жолы түсіндіріледі.
Оңтайлы басып шығару сапасына қол жеткізу үшін 
осы қадамдарды мұқияттылықпен орындаңыз.

Бұл параметр элементтері қағазға байланысты әртүрлі болады.  
Қағаз түрі немесе өлшемі салынған қағазға сәйкес келмесе, 
қағаз мыжылып шығады немесе басып шығарылған қағазда 
сия дақтары не жолақтар болады.

Параметрлерді реттеп болған соң, 
OK түймесін басыңыз

Ready (Дайын) жазуы пайда 
болғанда, басып шығару 
процесін бастауға болады.

Қағазды автоматты түрде беру 
құрылғысына қағаз орамын, содан кейін 
кесілген парақтарды салуға болады. 
Принтер драйвері осы екі қағаз көзінің 
біреуін таңдауға мүмкіндік береді.

Қағаз түрі Қалған қағаз 
саны немесе 
қағаз өлшемі

Қағаз түрін таңдау

Нені басып шығарғыңыз келетініне байланысты екі қағаз 
түрінің біреуін таңдаңыз.

• General Purpose/Textile (Жалпы мақсат/мата): матаға 
басып шығарған кезде таңдаңыз.

• General Purpose/Rigid (Жалпы мақсат/қатты материал): 
шыныаяқтар, кілт сақиналары, тұғырықтар және т.б. 
сияқты қатты материалда басып шығарған кезде 
таңдаңыз.

Экран 90 секунд пайдаланылмаса, қағаз беріле бастайды, 
сондықтан параметрлерді жылдам таңдаңыз.

Қағаз түрі мен өлшемін 
орнатыңыз

Басып 
шығарыңыз
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Басып шығару процедурасы

A Басып шығару қажет қағазды жүктеңіз.

 U 4-беттегі "Басып шығаруға дайындалу"

B Қолданбада деректерді жасағаннан 
кейін, File (Файл) мәзірін басып, содан 
кейін Print (Басып шығару) түймесін 
басыңыз.

C Printer (Принтер) параметрінің ішінен 
принтерді таңдап, Printer Properties 
(Принтер сипаттары) параметрін 
басыңыз.

Принтер драйверінің экраны көрсетіледі.

D Келесі көрсетілген мазмұнды тексеріңіз.

1.  Document size (Құжат өлшемі)/Output size 
(Басып шығарылатын қағаз өлшемі)

Қолданбада орнатылған мазмұн автоматты түрде 
Document size (Құжат өлшемі) параметрінде 
көрсетіледі.
Өлшемді азайту немесе үлкейту үшін, Document size 
(Құжат өлшемі) параметрінің төменгі жағындағы 
ашылмалы мәзірден Output size (Басып шығарылатын 
қағаз өлшемі) параметрін таңдаңыз.

2.  Roll Paper Width (Қағаз орамының ені)/
Media Type (Тасушы түрі)

Принтердің басқару панелінде жасалған параметрлер 
автоматты түрде көрсетіледі.

Егер Printer Settings (Принтер параметрлері) 
экранын ашқаннан кейін қағазды жүктесеңіз немесе 
ауыстырсаңыз, параметрлерді жаңарту үшін, Acquire 
Info (Ақпарат алу) түймесін басыңыз.

3.  Print Preview (Басып шығару алдында 
қарап шығу)

Осы опцияның таңдалғанына көз жеткізіңіз.

Негізгі басып шығару (Windows)
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Бұл бөлімде Windows принтер драйверін пайдалану 
арқылы негізгі басып шығару әдістерінің түсіндірмесі 
берілген.

Басып шығаруды болдырмау

Жағдайларға байланысты, төмендегі қадамдарды 
орындаңыз.

Келесі экран пайда болған кезде
Cancel (Бас тарту) түймесін басыңыз.

Деректер компьютерден принтерге 
тасымалданған кезде
Компьютерде басып шығарудан бас тарту мүмкін емес. 
Принтердің басқару панелінің экранынан бас тартыңыз.

E Source (Көз) параметрін таңдап OK 
түймесін басыңыз.

Roll paper (қағаз орамы), auto sheet feeder (қағазды 
авто беру құрылғысы) және cut sheet (кесілген парақ) 
параметрлерінің бірін таңдаңыз.

Тіпті принтер драйверінде ешнәрсе орнатылмаса да, 
басып шығару деректері бағытын өзгертіп (айналық), 
басып шығарылады.
Mirror Image (Айна) ұяшығынан құсбелгіні 
алсаңыз, басып шығару бағыты өзгермейді.

F Қолданбаның басып шығару экранында 
Print (Бас. шығ-у) түймесін басыңыз.

Осы кезде басып шығару алдында қарап шығу экраны 
көрсетіледі.

G Параметрлерді тексеріп, Print (Бас. шығ-у) 
түймесін басыңыз.

Осы кезде басып шығару басталады.
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Басып шығару процедурасы

A Басып шығару қажет қағазды жүктеңіз.

 U 4-беттегі "Басып шығаруға дайындалу"

B Қолданбада деректерді жасағаннан 
кейін, File (Файл) мәзірінен Print (Басып 
шығару) түймесін басыңыз.

C Экранның төменгі жағындағы Show 
Details (Мәліметтерді көрсету) (немесе d) 
опциясын басыңыз.

Принтер драйверінің экраны көрсетіледі.

D Принтердің таңдалғанына көз жеткізіп, 
қағаз өлшемін орнатыңыз.

E Color Matching (Түстерді сәйкестендіру) 
параметрін таңдап,ColorSync (Түстерді 
синхрондау) түймесін басыңыз.

F Printer Settings (Принтер параметрлері) 
опциясын таңдап, келесі көрсетілген 
мазмұнды тексеріңіз.

1.  Output size (Басып шығарылатын қағаз 
өлшемі)

Қолданбада орнатылған мазмұн автоматты түрде 
Output size (Басып шығарылатын қағаз өлшемі) 
параметрінде көрсетіледі.
Өлшемді азайту немесе үлкейту үшін, Document size 
(Құжат өлшемі) параметрінің төменгі жағындағы 
ашылмалы мәзірден Output size (Басып шығарылатын 
қағаз өлшемі) параметрін таңдаңыз.

Негізгі басып шығару (Mac)
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Бұл бөлімде Mac принтер драйверін пайдалану 
арқылы негізгі басып шығару әдістерінің түсіндірмесі 
берілген.

I Параметрлерді тексеріп, Print (Бас. шығ-у) 
түймесін басыңыз.

Осы кезде басып шығару басталады.

Басып шығаруды болдырмау

Жағдайларға байланысты, төмендегі қадамдарды 
орындаңыз.

Dock мүмкіндігінде принтердің белгішесі 
келесідей көрсетілсе

A Принтер белгішесін басыңыз.

B Бас тарту қажет басып шығару 
деректерін басып, жою түймесін 
басыңыз.

Деректер компьютерден принтерге 
тасымалданған кезде
Компьютерде басып шығарудан бас тарту мүмкін емес. 
Принтердің басқару панелінің экранынан бас тартыңыз.

2.  Roll Paper Width (Қағаз орамының ені)/
Media Type (Тасушы түрі)

Принтердің басқару панелінде жасалған параметрлер 
автоматты түрде көрсетіледі.

Егер Printer Settings (Принтер параметрлері) 
экранын ашқаннан кейін қағазды жүктесеңіз немесе 
ауыстырсаңыз, параметрлерді жаңарту үшін, Acquire 
Info (Ақпарат алу) түймесін басыңыз.

3.  Print Preview (Басып шығару алдында 
қарап шығу)

Осы опцияның таңдалғанына көз жеткізіңіз.

G Paper Source (Қағаз көзі) параметрін 
таңдап, Print (Бас. шығ-у) түймесін 
басыңыз.

Roll paper (қағаз орамы), auto sheet feeder (қағазды 
авто беру құрылғысы) және cut sheet (кесілген 
парақ) параметрлерінің бірін таңдаңыз.

Тіпті принтер драйверінде ешнәрсе орнатылмаса да, 
басып шығару деректері бағытын өзгертіп (айналық), 
басып шығарылады.
Mirror Image (Айна) ұяшығын таңдасаңыз, басып 
шығару бағыты өзгермейді.

H Қолданбаның басып шығару экранында 
Print (Бас. шығ-у) түймесін басыңыз.

Осы кезде басып шығару алдында қарап шығу 
экраны көрсетіледі.
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Авторлық құқықтар мен сауда белгілері

Seiko Epson Corporation компаниясының алдын ала жазбаша түрде берілген рұқсатынсыз осы жарияланымның ешқандай бөлігі қайта 
шығаруға, іздеу жүйесінде сақтауға немесе кез келген формада немесе жағдайда, электрондық, механикалық, фотокөшірмелеу, жазу 
арқылы немесе басқаша жолмен беруге болмайды. Осы құжаттағы ақпарат тек осы Epson принтерімен пайдалануға арналған. Epson 
компаниясы басқа принтерлерге осы ақпаратты пайдалануға жауапты емес.

Seiko Epson Corporation компаниясы немесе оның филиалдары Seiko Epson Corporation компаниясымен техникалық қызмет көрсетілмеуі және 
нұсқаулары мұқият орындалмауы барысында (АҚШ елінен басқасы) жазатайым оқиға, өнімді қате немесе теріс пайдалану, рұқсат етілмеген 
өзгерістер, жөндеулер нәтижесінде сатып алушы немесе үшінші тараптың кесірінен пайда болған зақым, залал келтірілген өнімдер немесе 
шығындар үшін жауап бермейді.

Seiko Epson Corporation компаниясы Seiko Epson Corporation компаниясы түпнұсқалық Epson өнімдері (Original Epson Products) немесе Epson 
компаниясы бекіткен өнімдер (Epson Approved Products) деп белгілемеген кез келген басқа опцияларды немесе тұтынушылық өнімдерді 
пайдалану барысында пайда болған зақымдарға немесе мәселелерге жауапты емес.

Seiko Epson Corporation компаниясы Epson компаниясымен бекітілген өнімдер деп тағайындалмаған кез келген басқа қосылым кабельдерін 
пайдалану барысындағы электромагниттік әсер етудің нәтижесінде пайда болған кез келген зақым келтірілген өнім үшін жауап бермейді.

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.

Жалпы ескертпе: Осы құжатта пайдаланылған басқа өнім атаулары тек анықтау мақсаттарына арналған және өздерінің сәйкес иелерінің 
сауда белгілері болуы мүмкін. Epson компаниясы сол таңбалардағы қандай да бір және барлық құқықтардан бас тартады.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Таңбалар мағынасы

c Маңызды ақпарат Осы өнімге зақым келмеуі үшін маңызды шараларды сақтау қажет.

U Қатысты анықтамалық мазмұнды көрсетеді.

Өнім үлгісінің сипаттамалары

Бұл нұсқаулықта сипатталған кейбір үлгілер сіз тұратын елде немесе аймақта сатылмауы мүмкін.
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Басып шығару сапасына қатысты 
мәселелерді шешу

Шаралары

Тік не көлденең жолақтар

Қос туралау сызықтарының 
пайда болуы немесе 
таңбалардың дұрыс түспеуі

Жұмарлану, бояудың 
жағылып қалуы немесе 
біркелкі болмауы

Басып шығару сапасы жақсармайынша шараларды төмендегі ретпен орындаңыз.

Мақсатты қағазды қайта салудан бастаңыз.

Қағаз түрі параметрін тексеру

Басты бет экранында Paper Setting (Қағаз параметрі) түймесін түртіп, қағаз түрі 

параметрін тексеріңіз. Қағаз түрі параметрі қате болса, мақсатты қағаз көзін түртіп, 

дұрыс қағаз түріне ауыстырыңыз.

Қағаз түрін орнату жолының қадамдары төмендегі сілтемеде берілген.

 U 5-беттегі “Басып шығаруға дайындалу” - “Қағаз түрі мен өлшемін орнатыңыз”

Басып шығару сапасы жақсармаса

Media Adjust (Қағазды реттеу) процедурасын орындаңыз

Басты бет экранынан Paper Setting (Қағаз параметрі) - мақсатты қағаз көзі - 

Media Adjust (Қағазды реттеу) параметрін түртіңіз. Реттеуді аяқтау үшін экрандағы 

нұсқауларды орындаңыз.

Басып шығару сапасы жақсармаса

Бітелген саңылаулардың бар-жоғын тексеріп, бастиекті тазалаңыз

Басты бет экранынан Settings (Параметрлер) - Maintenance (Техникалық қызмет 

көрсету) - Print Head Nozzle Check (Басып шығару бастиегінің саңылауын 

тексеру) параметрлерін түртіңіз.

Экрандағы басып шығаруға арналған нұсқауларды орындап, саңылауды тексеру үлгісін 

тексеріп, бастиегін тазалаңыз.

Бітелген саңылаулар үш рет қайталаған соң ашылмаса

Powerful Cleaning (Күшті тазалау)  процедурасын орындаңыз

Басты бет экранынан Settings (Параметрлер) - Maintenance (Техникалық қызмет 

көрсету) - Powerful Cleaning (Күшті тазалау) параметрлерін түртіңіз.

Егер саңылаулар әлі де бітеулі болса, дилерге не Epson компаниясының қолдау 
көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Бояу дақтары Басып шығару бастиегін тазалаңыз.

Басты бет экранынан Settings (Параметрлер) - Maintenance (Техникалық қызмет 

көрсету) - Print Head Cleaning (Басып шығару бастиегін тазалау) параметрлерін 

түртіңіз.
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