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Bewerking startscherm

De geschatte vrije ruimte op de 
maintenance box.
Hoe korter de balk, hoe minder vrije ruimte er is in 
de maintenance box.

Wanneer a verschijnt, moet u een nieuwe 
maintenance box klaar houden. U kunt doorgaan met 
afdrukken tot er vervanging nodig is.

  Druk op dit pictogram…

U ziet de productnummers van het 
verbruiksproduct.

De huidige printerstatus

Druk hierop om papier te laden of te 
verwijderen. 
U “Voorbereiden op de afdruk” op 
pagina 4

De netwerkverbindingsstatus
Het pictogram verandert afhankelijk van de 
verbindingsmethode. Terwijl de printer is aangesloten, 

licht  blauw op en wordt de signaalsterkte 
aangegeven.

 Wifi (draadloos)   Bekabeld (ethernet) 

 Wi-Fi Direct

U kunt de verbindingsmethode wijzigen.

  Druk op dit pictogram…

Druk hierop om de printerstatus te controleren 
of de printerinstellingen te wijzigen.
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Het startscherm wordt weergegeven wanneer de printer 
wordt ingeschakeld.
Deze pagina’s tonen de beschikbare bewerkingen op het 
startscherm.

SchuivenDrukken (tikken)

 Bewerkingen aanraakscherm

De schuifbalk wordt 
weergegeven wanneer u 
omhoog en omlaag kunt 
scrollen.

Informatie papierrol

Het papiertype en de breedte van de papierrol die zijn ingesteld, worden weergegeven.

U kunt acties, zoals het vervangen van 
papierrol, uitvoeren.

Instructies over het laden van de papierrol 
worden weergegeven.

Het aantal mededelingen

Het aantal mededelingen, zoals waarschuwingen voor laag inktniveau, wordt weergegeven op het pictogram.

  Druk op dit pictogram…

Nadat u de acties voor alle mededelingen hebt voltooid, verdwijnt het getal van het pictogram.

Een lijst van de mededelingen die uw tussenkomst vereisen, wordt weergegeven. Wanneer u op een mededeling 
drukt, ziet u instructies voor de actie die u moet ondernemen.

Druk hierop na het laden van 
papierrol... Druk voordat u de papierrol laadt...
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A Druk op Papierinstelling.

B Selecteer een van de papierbronnen.

C Druk op Zie handleiding om gedetailleerde 
instructies op het scherm te zien.

Wanneer Papier laden of Gereed wordt weergegeven op het 
startscherm, kunt u het deksel van de losse vellen openen en een 
los vel in de printer laden. Nadat u een los vel hebt geladen, moet 
u Los vel (1 vel) selecteren in stap B. Anders kan de printer het 
geladen losse voel niet detecteren.

Voorbereiden op de afdruk

Papierrol

Het papier laden volgens de 
instructies op het scherm

De posities voor het 
laden van papier

Los vel (1 vel)

A4 tot 610 mm (24 inches)
Eén vel per keer

* Het aantal vellen dat in één keer wordt geladen, 
verschilt afhankelijk van het papiertype. Raadpleeg de 
Gebruikershandleiding (online handleiding) voor meer 
informatie.

Automatische doc.invoer

A4 naar A3
U kunt meerdere vellen tegelijk plaatsen*
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Deze pagina’s leggen uit hoe u de printer kunt klaarmaken 
voor de afdruk.
Volg deze stappen nauwgezet om een optimale 
afdrukkwaliteit te verkrijgen.

De instelitems verschillen afhankelijk van het papier.  
Als u een papiertype of -formaat selecteert dat niet overeenkomt 
met het geladen papier, zal de afdruk plooien, inktvlekken of strepen 
vertonen.

Druk op OK nadat u de 
instellingen hebt voltooid.

Wanneer Gereed wordt 
weergegeven, kunt u het 
afdrukken starten.

U kunt een papierrol laden en dan 
losse vellen laden in de automatische 
documenteninvoer. Via de printerdriver 
kunt u een van deze twee papierbronnen 
selecteren.

Papiertype Hoeveelheid 
resterend papier 
of papierformaat

Het papiertype selecteren

Selecteer een van de twee papiertypes afhankelijk van waarop u 
wilt afdrukken.

• General Purpose/Textiel: selecteer als u op stof afdrukt.

• General Purpose/Vast: selecteer als u afdrukt op hard materiaal 
zoals kopjes, sleutelhangers, onderzetters, enz.

Selecteer de instellingen onmiddellijk omdat het uitvoeren van 
het papier begint als het scherm niet wordt gebruikt gedurende 
90 seconden.

Papiertype en -formaat instellen Afdrukken
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Afdrukprocedure

A Laad het papier waarop u wilt afdrukken.

 U “Voorbereiden op de afdruk” op pagina 4

B Nadat u gegevens in de toepassing hebt gemaakt, 
klikt u op het menu File (Bestand) en daarna op 
Print (Afdrukken).

C Selecteer de printer in Printer (Printer) 
en klik daarna op Printer Properties 
(Printereigenschappen).

Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.

D Controleer de volgende weergegeven inhoud.

1.  Document size (Documentformaat)/Output size 
(Uitvoerformaat)

De inhoud die in de toepassing is ingesteld, wordt 
automatisch in het Document size (Documentformaat) 
weergegeven.
Om te vergroten of te verkleinen, selecteer Output 
size (Uitvoerformaat) in de vervolgkeuzelijst onder het 
Document size (Documentformaat).

2.  Roll Paper Width (Rolbreedte)/Media Type 
(Afdrukmateriaal)

Instellingen die in het configuratiescherm van de printer zijn 
gemaakt, worden automatisch weergegeven.

Als u papier laadt of wijzigt nadat u het scherm Printer 
Settings (Printerinstellingen) hebt geopend, klik dan op de 
knop Acquire Info (Info opvr.) om de instellingen bij te 
werken.

3.  Print Preview (Afdrukvoorbeeld)

Zorg ervoor dat dit geselecteerd is.

Eenvoudig afdrukken (Windows)
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In dit hoofdstuk worden de eenvoudige afdrukmethodes 
met de Windows printerdriver uitgelegd.

Afdrukken annuleren

Volg de stappen hieronder afhankelijk van de situatie.

Als het volgende scherm wordt weergegeven
Klik op Cancel (Annuleren).

Als er gegevens van de computer naar de printer 
worden verstuurd
U kunt het afdrukken van op uw computer niet annuleren. 
Annuleer van op het configuratiescherm van de printer.

E Selecteer Source (Bron) en klik daarna op OK.

Selecteer uit roll paper (rolpapier), auto sheet feeder 
(automatische papiertoevoer) en cut sheet (los vel).

Zelfs als er niets in de printerdriver is ingesteld, worden de 
afdrukgegevens omgekeerd (gespiegeld) en afgedrukt.
Afdrukken wordt niet omgekeerd, als u het selectievakje 
Mirror Image (Spiegel afbeelding) uitschakelt.

F Klik op Print (Afdrukken) in het afdrukscherm van 
de toepassing.

Het venster van het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven.

G Controleer de instellingen en klik daarna op Print 
(Afdrukken).

Het afdrukken wordt gestart.
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Afdrukprocedure

A Laad het papier waarop u wilt afdrukken.

 U “Voorbereiden op de afdruk” op pagina 4

B Nadat u gegevens in de toepassing hebt gemaakt, 
klikt u op Print (Afdrukken) in het menu File 
(Bestand).

C Klik op Show Details (Details weergeven) (of d) 
onder aan het scherm.

Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.

D Zorg ervoor dat de printer is geselecteerd en stel 
daarna het papierformaat in.

E Selecteer Color Matching (Kleuren aanpassen) en 
klik daarna op ColorSync.

F Selecteer Printer Settings (Printerinstellingen) 
en controleer daarna de volgende weergegeven 
inhoud.

1.  Output size (Uitvoerformaat)

De inhoud die in de toepassing is ingesteld, wordt 
automatisch in het Output size (Uitvoerformaat) 
weergegeven.
Om te vergroten of te verkleinen, selecteer Output 
size (Uitvoerformaat) in de vervolgkeuzelijst onder het 
Document size (Documentformaat).

Eenvoudig afdrukken (Mac)
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In dit hoofdstuk worden de eenvoudige afdrukmethodes 
met de Mac printerdriver uitgelegd.

I Controleer de instellingen en klik daarna op Print 
(Afdrukken).

Het afdrukken wordt gestart.

Afdrukken annuleren

Volg de stappen hieronder afhankelijk van de situatie.

Als het printerpictogram als volgt in het Dock 
wordt weergegeven

A Klik op het printerpictogram.

B Klik op de afdrukgegevens die u wilt annuleren 
en klik daarna op Verwijderen.

Als er gegevens van de computer naar de printer 
worden verstuurd
U kunt het afdrukken van op uw computer niet annuleren. 
Annuleer van op het configuratiescherm van de printer.

2.  Roll Paper Width (Rolbreedte)/Media Type 
(Afdrukmateriaal)

Instellingen die in het configuratiescherm van de printer zijn 
gemaakt, worden automatisch weergegeven.

Als u papier laadt of wijzigt nadat u het scherm Printer 
Settings (Printerinstellingen) hebt geopend, klik dan op de 
knop Acquire Info (Info opvr.) om de instellingen bij te 
werken.

3.  Print Preview (Afdrukvoorbeeld)

Zorg ervoor dat dit geselecteerd is.

G Selecteer Paper Source (Papierbron) en klik daarna 
op Print (Afdrukken).

Selecteer uit roll paper (rolpapier), auto sheet feeder 
(automatische papiertoevoer) en cut sheet (los vel).

Zelfs als er niets in de printerdriver is ingesteld, worden de 
afdrukgegevens omgekeerd (gespiegeld) en afgedrukt.
Afdrukken wordt niet omgekeerd, als u het selectievakje 
Mirror Image (Spiegel afbeelding) inschakelt.

H Klik op Print (Afdrukken) in het afdrukscherm van 
de toepassing.

Het venster van het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven.
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MEMO
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Copyright en handelsmerken

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko 
Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor gebruik 
van deze informatie in combinatie met andere printers.

Seiko Epson Corporation noch haar partners kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of 
uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en reparaties of (met 
uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele 
onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit elektromagnetische interferentie als gevolg van het gebruik 
van andere interfacekabels die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.

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.

Algemene mededeling: andere productnamen die hier worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken van hun 
respectievelijke eigenaars zijn. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Betekenis van symbolen

c Belangrijk Belangrijk wil zeggen dat de instructie moet worden gevolgd om schade aan dit apparaat te 
voorkomen.

U Verwijst naar gerelateerde referentie-inhoud.

Beschrijvingen productmodellen

Sommige modellen die in deze handleiding zijn beschreven, zijn mogelijk niet te koop in uw land of regio.
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Bedieningshandleiding
Problemen met de afdrukkwaliteit 
oplossen

Oplossingen

Horizontale of verticale lijnen

Lijnen met dubbele regel of 
vervormde tekenen

Plooien, schuursporen of ongelijke 
kleuren

Voer de oplossing in de onderstaande volgorde uit tot de afdrukresultaten verbeteren.

Start met het opnieuw laden van het doelpapier.

Controleer de instelling Papiertype

Druk op Papierinstelling op het startscherm en controleer de instelling van het papiertype. Als de 

instelling van het papiertype onjuist is, drukt u op de doelpapierbron en wijzigt u naar het juiste 

papiertype.

Kijk hieronder voor het instellen van het papiertype.

 U “Voorbereiden op de afdruk” - “Papiertype en -formaat instellen” op pagina 5

Als de afdrukresultaten niet verbeteren

Media aanpassen uitvoeren

Druk op het startscherm op Papierinstelling - doelpapierbron - Media aanpassen. Volg de 

instructies op het scherm om de aanpassing te voltooien.

Als de afdrukresultaten niet verbeteren

Controleren op verstopte spuitkanaaltjes en de kopreiniging uitvoeren

Druk op het startscherm op Instel. - Onderhoud - PrintkopControle spuitm.

Volg de instructies op het scherm voor het afdrukken en controleren van het spuitkanaaltjespatroon 

en voor het uitvoeren van de kopreiniging.

Als de spuitkanaaltjes nog steeds verstopt zijn na drie keer

Krachtige reiniging uitvoeren

Druk op het startscherm op Instel. - Onderhoud - Krachtige reiniging.

Als de spuitkanaaltjes nog steeds verstopt zijn, neemt u contact op uw leverancier of de 
ondersteuning van Epson.

Inktdruppels Reinig de printkop.

Druk op het startscherm op Instel. - Onderhoud - Printkop reinigen.

©2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.CMP0205-00 NL
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