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Szerzői jogok és védjegyek

A jelen kiadvány egyetlen része sem reprodukálható, nem tárolható visszakereső rendszerben, illetve nem továbbítható bármiféle eszközzel,
elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül.
Az alábbiakban közölt tudnivalók kizárólag erre az Epson nyomtatóra vonatkoznak. Az Epson semminemű felelősséget nem vállal annak
következményeiért, ha bárki az itt leírt információkat egyéb nyomtatók esetében alkalmazza.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem annak tagjai nem felelősek ezen termék vevője vagy harmadik személyek előtt 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 semminemű felelősséget nem vállal azokért a károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által eredeti Epson
terméknek vagy Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation semminemű felelősséget nem vállal azokért a károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által jóváhagyott
Epson terméknek nem minősített interfész kábelek használatából következő elektromagnetikus interferenciából származnak vagy származhatnak.

Az EPSON, az EPSON EXCEED YOUR VISION, az EXCEED YOUR VISION és az emblémáik a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegyei vagy
védjegyei.

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

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

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Általános megjegyzés: Az itt felhasznált egyéb terméknevek az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az
Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
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Tudnivalók a
kézikönyvekről

A szimbólumok jelentése

Figyelmezt
etés:

A figyelmeztető utasításokat a
testi sérülések elkerülése
érdekében gondosan be kell
tartani.

Vigyázat! Az utasításokat a testi sérülések
elkerülése érdekében gondosan
be kell tartani.

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

Megjegyzés: A megjegyzések a termékkel
kapcsolatos hasznos vagy
kiegészítő információkat
tartalmaznak.

U Kapcsolódó hivatkozási
tartalmat jelez.

Ábrák

A képek az Ön által használt típustól kis mértékben
eltérhetnek. Ezt a kézikönyvek használata során vegye
figyelembe.

A termékmodellek leírásai

A kézikönyvben bemutatott néhány modell nem biztos,
hogy kapható az Ön országában vagy régiójában.

A kézikönyvek felépítése

A termék kézikönyveinek felépítése az alábbiak szerint
történik.

A PDF-kézikönyveket az Adobe Acrobat Reader vagy a
Preview (Mac) használatával tekintheti meg.

Üzembe helyezési útmu-
tato
(füzet)

Tájékoztatást nyújt a nyom-
tató beállításáról a dobozból
való kivételét követően. A
biztonságos üzemeltetés ér-
dekében mindenképp olvas-
sa el ezt a kézikönyvet.

Üzemeltetői Útmutató
(füzet vagy PDF)

Elmagyarázza a napi haszná-
lathoz szükséges alapvető
műveleteket és karbantartási
tennivalókat.

Általános információ (ez a
kézikönyv)

Fontos biztonsági előíráso-
kat, a nyomtató műszaki jel-
lemzőit, valamint kapcsolat-
felvételi adatokat tartalmaz.

Online Kezelési Útmutató

Használati útmutató
(PDF)

A nyomtató használatával,
valamint a problémák elhárí-
tásával kapcsolatos tudniva-
lókat és utasításokat tartal-
mazza.

Rendszergazdai kézi-
könyv (PDF)

A hálózati rendszergazdák-
nak szóló, a nyomtató keze-
lésével és beállításaival kap-
csolatos tudnivalókat tartal-
mazza.
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Fontos biztonsági előírások

A nyomtató használatának megkezdése előtt olvassa el az összes előírást. Mindenképpen tartsa be a nyomtatón
található figyelmeztetéseket és előírásokat.

A terméken található szimbólumok

A terméken található szimbólumok a termék biztonságos és rendeltetésszerű használatát biztosítják, továbbá
segítségükkel megelőzhetők az ügyfelekre és egyéb személyekre irányuló veszélyek és a tulajdonban esetlegesen
bekövetkező károk.

A szimbólumok az alábbiakban felsoroltakat jelentik. A termék használatának megkezdése előtt győződjön meg arról,
hogy a terméken található szimbólumok jelentését teljes körűen megértette.

Készenléti üzemmód Váltakozó áram II. osztályú berendezés

Megjegyzések a telepítéssel kapcsolatban

Figyelmeztetés

Ne torlaszolja el a terméken található ventilátorokat.

Ha a szellőzőnyílásokat elzárja, a készülék belső hőmérséklete megnövekedhet, és tűz keletkezhet. Ne takarja le a nyomtatót
ruhadarabbal és ne telepítse olyan helyre, ahol gyenge a szellőzés. Győződjön meg róla, hogy a kézikönyv szerinti kellő méretű
helyet biztosította a telepítéshez.

U Üzembe helyezési útmutato (füzet)

Vigyázat

Ne telepítse és ne tárolja a nyomtatót instabil helyen, vagy olyan helyen, ahol egyéb berendezésektől
származó rezgésnek van vagy lehet kitéve.

A nyomtató leeshet vagy felborulhat, sérülést okozva ezzel.

Ne telepítse a nyomtatót olyan helyekre, ahol a berendezés olajos füstnek vagy pornak, magas
páratartalomnak van vagy lehet kitéve, vagy ahol könnyen víz érheti.

Áramütést vagy tüzet okozhat.

Mozgatás közben a terméket 10 foknál jobban ne döntse előre, hátra, jobbra vagy balra.

Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása a nyomtató felborulását eredményezheti, ami baleseteket okozhat.

A termék nehéz, egy személy semmiképpen ne mozgassa.

Legalább két személy szükséges a nyomtató kicsomagolásához és szállításához. A termék súlyára vonatkozó részletekért lásd az
alábbiakat.

U „Műszaki adatok táblázata“ 12. oldal
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Vigyázat

A termék összeszerelését megelőzően ellenőrizze, hogy minden csomagolólapot, csomagolóanyagot és a
nyomtató mellé kapott kelléket eltávolított a telepítés területéről.

Ha rájuk lép vagy elcsúszik ezeken a tárgyakon, akkor megsérülhet.

Ellenőrizze, hogy a megfelelő testhelyzetet vette-e fel a termék megemeléséhez.

Ha nem a megfelelő testhelyzetben emeli meg a terméket, akkor Ön megsérülhet.

A termék emelésekor ellenőrizze, hogy a kézikönyvben megjelölt helyen emeli meg a terméket.

Amennyiben egyéb részeket tartva végzi az emelést, a nyomtató felborulhat, Ön becsípheti az ujjait és megsérülhet. A termék
megemelésére vonatkozó részletekért lásd az alábbiakat.

U Üzembe helyezési útmutato (füzet)

Ha görgős (kerekes) állványra helyezi a terméket, akkor győződjön meg róla, hogy a munka elvégzése előtt
rögzítette a görgőket, így azok nem tudnak elmozdulni.

Sérülést okozhat, ha a munka elvégzése során az állvány elmozdul.

Ne próbálja meg az állványt úgy mozgatni, hogy annak görgői (kerekei) rögzített állapotban vannak.

Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása a nyomtató felborulását eredményezheti, ami baleseteket okozhat.

Az állványon elhelyezett nyomtató mozgatásakor kerülje a lépcsőket és az egyenetlen felületeket.

Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása a nyomtató felborulását eredményezheti, ami baleseteket okozhat.

A kezelés tudnivalói

Figyelmeztetés

Ne használja a nyomtatót gyúlékony anyagok, például alkohol vagy hígító, vagy nyílt láng közelében.

Áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használja a nyomtatót, ha abból füst árad ki, vagy rendellenes szagot vagy zajt észlel.

Áramütést vagy tüzet okozhat. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal ártalmatlanítsa a gépet és húzza ki a dugót az
elektromos hálózatból, majd vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az Epson ügyfélszolgálatával.

Soha ne kísérelje meg megjavítani a nyomtatót, mert az rendkívül veszélyes.

Ne használja a nyomtatót gyúlékony vagy robbanékony gázok környezetében. Ne használjon a termék
belsejében vagy közelében olyan spray-t, amely gyúlékony gázt tartalmaz.

Tűz fordulhat elő.

A kábeleket kizárólag a kézikönyvben leírtak szerint vezesse vagy fektesse le.

Tűz fordulhat elő. A fentiek a csatlakoztatott eszközök meghibásodását és okozhatják.

Ne helyezzen vagy ejtsen be fémből készült vagy gyúlékony anyagokat a nyomtató nyílásaiba.

Áramütést vagy tüzet okozhat.
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Figyelmeztetés

A kézikönyvben megjelölt területeken kívül semmilyen területet ne érintsen meg a nyomtató belsejében.

Áramütés fordulhat elő, vagy Ön megégetheti magát.

Ne szedjen szét semmit azokon a részeken vagy elemeken kívül, amelyre a kézikönyv utasítást vagy
engedélyt ad.

Amennyiben a kezelőpanel LCD-je megsérült, legyen óvatos az esetlegesen kifolyó folyadékkristállyal.

Az alábbi esetek bármelyike során nyújtson elsősegélyt az érintett személy(ek)nek.

❏ Ha folyadék ér a bőréhez, azonnal törölje le, majd az érintett területet bő szappanos vízzel öblítse le.

❏ Ha a folyadék a szemébe került, legalább 15 percen keresztül öblítse tiszta folyó vízzel, és azonnal keressen fel egy orvost.

❏ Ha a folyadék a szájába került, azonnal keressen fel egy orvost.

Ha idegen tárgy vagy folyadék, például víz került a nyomtató belsejébe, akkor azonnal hagyja abba annak
használatát.

Áramütést vagy tüzet okozhat. Azonnal ártalmatlanítsa a gépet és húzza ki a dugót az elektromos hálózatból, majd vegye fel a
kapcsolatot a kereskedővel vagy az Epson ügyfélszolgálatával.

Vihar közben ne érjen a nyomtatóhoz vagy a tápkábelhez, ha az be van dugva egy konnektorba.

Áramütést okozhat.

Vigyázat

Ne üljön rá és ne helyezzen el nehéz tárgyat a nyomtatón.

Ha kisgyermekek vannak a termék közelében, legyen körültekintő. A nyomtató leeshet vagy felborulhat, sérülést okozva ezzel.

Tartsa távol az ujjait a papírkiadó görgőktől, amikor a nyomtató be van kapcsolva, illetve nyomtatás során.

Ha az ujjait bekapják a papírkiadó görgők, az sérülést okozhat. Mielőtt elvenné a papírt, győződjön meg róla, hogy a kiadás
befejeződött.

A termék szállítása vagy tárolása során ellenőrizze, hogy az vízszintesen álljon: ne döntse meg és ne helyezze
el azt fejjel lefelé fordított pozícióba.

A tinta kifolyhat.

Olyan helyen tárolja a vágót, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.

A vágóélek sérüléseket okozhatnak. A vágó cseréjekor óvatosan járjon el.

SC-T3100 sorozat: A szkenner fedelének nyitásakor és zárásakor tartsa távol a kezeit a nyomtató teste és a
fedele közötti zsanéroktól.

Ha az ujjait vagy a kezeit beszorítják, az sérüléssel járhat.

A kábelek és a külön megvásárolható tartozékok csatlakoztatása során győződjön meg arról, hogy azokat a
kellő irányban szerelték be, a művelet pontos követésével.

Tűz vagy személyi sérülés fordulhat elő. A kábeleket és a külön megvásárolható tartozékokat azok rendeltetésszerű módja
szerint, a kézikönyv utasításait követve csatlakoztassa.
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Vigyázat

A termék mozgatásakor ellenőrizze, hogy kikapcsolta azt, a tápkábelt kíhúzta az aljzatból és az összes
csatlakozó kábelt eltávolította.

Ha a kábelek sérültek, az áramütést vagy tüzet okozhat.

Az állvány mozgatásának esetétől eltekintve ellenőrizze, hogy az állvány elején található két görgő (kerék)
rögzítve legyen.

Amennyiben a görgők vagy kerekek nincsenek rögzítve, baleset következhet be.

Tekercspapír betöltésekor mindenképpen a karimát fogja meg.

Ha más részt fog meg, akkor az ujjai vagy a kezei beakadhatnak, ami sérülést okozhat.

SC-T3100M: A szkenneregység fedelének nyitásakor és zárásakor tartsa távol a kezeit a nyomtató teste és a
fedele közötti zsanéroktól.

Ha az ujjait vagy a kezeit beszorítják, az sérüléssel járhat.

Megjegyzések az áramellátásra vonatkozóan

Figyelmeztetés

Kizárólag a nyomtató címkéjén feltüntetett típusú tápforrást használja.

Áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használja a csatlakozót, ha ahhoz idegen objektum, például por tapadt.

Áramütést vagy tüzet okozhat.

A nyomtatóhoz mellékelt tápkábelen kívül semmilyen egyéb kábelt ne használjon. Ugyanígy,
a nyomtatóhoz mellékelt tápkábelt semmilyen egyéb eszközhöz ne használja.

Áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használja a tápkábelt abban az esetben, ha az megsérült.

Áramütést vagy tüzet okozhat. Amennyiben a tápkábel sérült, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával. A tápkábel
sérülésének elkerüléséhez vegye figyelembe az alábbi pontokat.

❏ Ne módosítsa a tápkábelt.

❏ Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre.

❏ Ne hajlítsa meg, ne tekerje és ne húzza meg túlzottan a tápkábelt.

❏ Ne vezesse a tápkábelt fűtőtestek vagy fűtőelemek közvetlen közelében.

A tápkábel csatlakozóaljzatához ne csatlakoztasson túl sok kábelt.

A hőmérséklet megemelkedhet és tüzet okozhat. A tápkábelt közvetlenül háztartási aljzathoz csatlakoztassa.

Vizes vagy nedves kézzel a csatlakozót ne dugja be és ne húzza ki.

Áramütést okozhat.
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Figyelmeztetés

Ellenőrizze, hogy a dugó villái teljesen be legyenek dugva a csatlakozóaljzatba.

Áramütést vagy tüzet okozhat.

A dugót rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg a villák közötti és a villák tövénél található részeket.

Ha a dugó hosszabb ideig van bedugva, akkor por gyűlhet össze a villák tövénél és ez rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.

A kihúzás során magát a dugót fogja meg, és ne a vezetéknél fogva húzza ki azt.

Ha a kábel sérült vagy a dugó alakja eltorzult, akkor áramütés vagy tűz következhet be.

Vigyázat

Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni, akkor biztonsági okokból húzza ki a nyomtatót.

Megjegyzés a fogyóeszközökkel kapcsolatban

Vigyázat

A tintapatronokat ne rázza meg túl erősen.

Ha túl erősen rázza meg, akkor a tinta kifolyhat a patronból.

Ne szedje szét se a tintapatront, se a karbantartó egységet.

Ha szétszedi, tinta a szemébe kerülhet, vagy a bőrére tapadhat.

Ha a tinta vagy a bőrére, a szemébe vagy a szájába kerül, azonnal tegye a következőket.

❏ Ha a tinta a bőrére kerül, azonnal mossa le azt szappanos vízzel.

❏ Ha a tinta a szemébe került, vízzel azonnal öblítse ki. Ennek elmulasztása a szem bevérzéséhez vagy enyhe gyulladáshoz
vezethet. Ha a probléma továbbra is fennáll, azonnal forduljon orvoshoz.

❏ Ha a tinta a szájába került, azonnal keressen fel egy orvost.

Tartsa gyermekektől távol a tintapatronokat és a karbantartó egységet.

Ne dörzsölje kézzel a nyomtatópapír széleit.

A papír szélei vékonyak és élesek, így sérülést okozhatnak.

Egyéb megjegyzések

Ne nyúljon a termék belsejébe és nyomtatás során ne érintse meg a lapos fehér kábelt.
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Rendszerkövetelmények

A nyomtatóhoz tartozó szoftver az alábbi környezetekben használható (2020. júliusában aktualizálva)
A támogatott operációs rendszerek és az egyéb elemek változhatnak.

A legújabb információkat lásd az Epson weblapján.

Nyomtató-illesztőprogram

Windows

Operációs rendszer Windows 10 / Windows 10 x64
Windows 8.1 / Windows 8.1 x64
Windows 8 / Windows 8 x64
Windows 7 / Windows 7 x64
Windows Vista/Windows Vista x64
Windows XP SP3 vagy későbbi / Windows XP x64 SP2 vagy későbbi
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2003 SP2 vagy újabb

Processzor Intel Core2 Duo 3,05 GHz vagy nagyobb

Rendelkezésre álló memóriaterület 1 GB vagy több

Merevlemez (a telepítéshez elegendő szabad tárhellyel) 32 GB vagy több

Képernyő felbontása WXGA (1280×800) vagy jobb

A nyomtató csatlakoztatásának módjai* USB, Ethernet vagy Wi-Fi

* A csatlakoztatási módok részleteihez (interfész-specifikációk) tekintse meg az alábbiakat.

U „Műszaki adatok táblázata“ 12. oldal

Mac

Operációs rendszer Mac OS X v10.6.8 vagy újabb

Processzor Intel Core2 Duo 3,05 GHz vagy nagyobb

Rendelkezésre álló memóriaterület 4 GB vagy több

Merevlemez (a telepítéshez elegendő szabad tárhellyel) 32 GB vagy több

Képernyő felbontása WXGA+ (1440×900) vagy jobb
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A nyomtató csatlakoztatásának módjai* USB, Ethernet vagy Wi-Fi

* A csatlakoztatási módok részleteihez (interfész-specifikációk) tekintse meg az alábbiakat.

U „Műszaki adatok táblázata“ 12. oldal

Web Config

A(z) Web Config olyan alkalmazás, amely a nyomtatóval azonos hálózatra csatlakoztatott számítógép vagy
okoskészülék internetes böngészőjében fut.

U Rendszergazdai kézikönyv

Windows

Böngésző Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox*1, Chrome*1

A nyomtató csatlakoztatásának
módjai*2

Ethernet vagy Wi-Fi

*1 Használja a legújabb verziót.

*2 A hálózati interfészekre vonatkozó részletekért lásd a következő részt.

U „Műszaki adatok táblázata“ 12. oldal

Mac

Böngésző Safari*1, Firefox*1, Chrome*1

A nyomtató csatlakoztatásának
módjai*2

Ethernet vagy Wi-Fi

*1 Használja a legújabb verziót.

*2 A hálózati interfészekre vonatkozó részletekért lásd a következő részt.

U „Műszaki adatok táblázata“ 12. oldal
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Műszaki adatok
táblázata

A táblázatban használt (A)–(E) betűk az alább
bemutatott módon a nyomtatómodellekre utalnak.

(A): SC-T3100M sorozat
(B): SC-T5100 sorozat
(C): SC-T3100 sorozat
(D): SC-T5100N sorozat
(E): SC-T3100N sorozat/SC-T2100 sorozat

A nyomtató műszaki adatai

Nyomtatási módszer Igény szerinti tintasugaras mód-
szer

Fúvókák 800 fúvóka × 4 szín

(Black (Fekete), Cyan (Cián), Ma-
genta (Bíbor), Yellow (Sárga))

Felbontás (maxi-
mum)

2400 × 1200 dpi

Vezérlőkód ESC/P2, ESC/P raszter (nem nyilvá-
nos
parancs), HP-GL/2, HP RTL, PJL

Beépített memória (A): 1,0 GB+8,0 GB (a szkennerada-
tok feldolgozására)
Kivéve az (A) esetén: 1,0 GB

Névleges feszültség AC (váltóáram) 100–240 V

Névleges frekvencia 50/60 Hz

Névleges áramfelvé-
tel

1,4 A

Teljesítményfelvétel

Üzem közben (A): Körülbelül 24W
Kivéve az (A) esetén: Körülbelül
28W

Készenléti üzem-
mód

(A): Körülbelül 11W
Kivéve az (A) esetén: Körülbelül
8W

Alvó mód (A): Körülbelül 2,0W
Kivéve az (A) esetén: Körülbelül
1,6W

Kikapcsolva Körülbelül 0,2 W

Hőmérséklet

A nyomtató műszaki adatai

Üzem közben 10–35 ˚C

Tároláskor (Kicso-
magolás előtt)

-20–60 ˚C (120 órán belül 60 ˚C,
egy hónapon belül 40 ˚C)

Tároláskor (Kicso-
magolás után)

Feltöltött tintával: Feltöltött tinta
esetén: -10–40 ˚C (egy hónapon
belül 40 ˚C-on)

Üres tinta esetén*1: -20–25 ˚C (egy
hónapon belül 25 ˚C-on)

Páratartalom

Üzem közben 20–80% (40–60% az ajánlott tar-
tomány, páralecsapódás nélkül)

Tároláskor 5–85% (kondenzáció nélkül)

Üzemi hőmérséklet- és páratartalom-tartomány (a diago-
nális vonalak által jelzett tartomány ajánlott)

Méretek (szélesség × mélység × magasság)

Maximum*2 (A): 970 x 948 x 334 mm
(B): 1268 x 982 x 913 mm
(C): 970 x 982 x 913 mm
(D): 1268 x 811 x 230 mm
(E): 970 x 811 x 230 mm

Tárolás (A): 970 x 505 x 292 mm
(B): 1268 x 696 x 913 mm
(C): 970 x 696 x 913 mm
(D): 1268 x 505 x 230 mm
(E): 970 x 505 x 230 mm
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A nyomtató műszaki adatai

Súly*3 (A): körülbelül 34 kg
(B): körülbelül 46 kg
(C): körülbelül 38 kg
(D): körülbelül 33 kg
(E): körülbelül 27 kg

*1 A nyomtatóból a tinta a Discharging/Charging Ink menü
Maintenance pontjával ereszthető le.
U Használati útmutató (Online kézikönyv)

*2 Csatlakoztatott papírkötegelővel, nyitott papírkosárral

*3 A tintapatronok és a papírkötegelő nélkül

c Fontos:
A nyomtatót legfeljebb 2000 méteres magasságon
használja.

A nyomtató szkennerének specifikációi*1

A szkenner típusa Color Simplex Sheet-fed szken-
ner

Érzékelő CIS

Hatékony pixelek
száma

14 400 pixel (600 dpi) (fő szken-
nelési irány)

Dokumentum mére-
te

Max. 609,6 mm × 2720 mm*2

Min. 148,0 mm × 148,0 mm

Dokumentum vas-
tagsága

0,06 mm – 0,50 mm

Adagolás iránya Nyomtatandó oldallal felfelé be-
töltve

Kiadás iránya Szkennelt oldallal lefelé adja ki

Betölthető lapok szá-
ma

1 lap

Szkennelés felbontá-
sa

600 dpi (fő szkennelés)
600 dpi (alszkennelés)

Output Resolution 200, 300, 400, 600 dpi

A nyomtató szkennerének specifikációi*1

Tónus Szín

❏ 30-bites bemenet (10 bit per
pixel per szín — belsőleg)

❏ 24-bites kimenet (8 bit per
pixel per szín — belsőleg)

Szürkeárnyalatos

❏ 10 bites bemenet

❏ 8 bites kimenet

Fekete-fehér

❏ 10 bites bemenet

❏ 1 bites kimenet

Világítás RGB, 3 színű LED

*1 Csak SC-T3100M sorozat

*2 A szkennelés maximális hossza (600 dpi): 2569mm
A másolás maximális hossza (Finom, Szuperfinom): 2569mm

Interfész-specifikációk

Számítógép USB
csatlakozója

SuperSpeed USB

Tartozékport (na-
gyobb másoló szken-
ner csatlakoztatásá-
hoz nem az
SC-T3100M sorozat
esetén)

Hi-Speed USB

USB-memória portja (csak SC-T3100M sorozat)

USB flash memó-
ria*1

Hi-Speed USB

Fájlrendszer FAT, FAT32, exFAT

Fájlformátum JPEG, TIFF, PDF*2

Ethernet*3

Szabványok
IEEE802.3i (10BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3az (Energiahatékony Et-
hernet)*4

Wi-Fi
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Interfész-specifikációk

Szabványok IEEE 802.11b/g/n*5

Frekvenciatarto-
mány

2,4 GHz

Koordinációs mó-
dok

Infrastruktúra
Wi-Fi Direct (Simple AP)*6

Vezeték nélküli
biztonság

WEP (64/128bit)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)*7

WPA3-SAE (AES)
WPA2/WPA3-Enterprise

Hálózati nyomtatási
protokollok/funkci-
ók*8

EpsonNet Print (Windows)
Standard TCP/IP (Windows)
WSD Printing (Windows)
Bonjour (Mac)
IPP Printing (Mac)
AirPrint (iOS, Mac)
Nyomtatás FTP kliensről

Biztonsági szabvá-
nyok/protokollok

SSL/TLS (HTTPS kiszolgáló/kliens,
IPPS)
IEEE 802.1X
IPsec/IP szűrés
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)
SNMPv3
SMB3.1.1
FTPS (explicit mód)*9

*1 Biztonsági beállításokat használó USB Flash Drive nem
használható.

*2 Csak SC-T3100M sorozat. Kizárólag az ezzel a nyomtatóval
szkennelt adatok támogatottak.

*3 Használjon 5 vagy magasabb kategóriás STP (védőborítású,
csavart, páros) kábelt. IEEE802.3ab (1000BASE-T) esetén
használjon 5e vagy magasabb kategóriájú STP (árnyékolt,
csavart, érpáras) kábelt.

*4 A csatlakoztatott készüléknek meg kell felelnie az
IEEE 802.3az szabványoknak.

*5 Az IEEE 802.11n csak a HT20 esetén elérhető.

*6 IEEE 802.11b esetében nem támogatott.

*7 Megfelel a WPA2 szabványoknak, WPA/WPA2 Personal
támogatással.

*8 Az EpsonNet Print csak az IPv4 szabványt támogatja. A többi
az IPv4 és IPv6 szabványt egyaránt támogatja.

*9 Csak az SC-T3100M sorozat szkennelés funkciója

Figyelmeztetés:
Hogy megelőzze a rádiós interferenciát a licencelt
szolgáltatásnál, a készüléket a maximum védelem
érdekében használja beltéren, ablakoktól távol. A
berendezés (vagy az adatátviteli antenna) kültéri
telepítése engedélyhez kötött.

Tinta műszaki adatok

Típus Kijelölt tintapatronok

Festékanyagot tar-
talmazó tinta

Black (Fekete), Cyan (Cián), Magen-
ta (Bíbor), Yellow (Sárga)

Felhasználható Lásd a tintapatron csomagolására
vagy a patronra nyomtatott lejárati
dátumot (normál hőmérsékleten
tárolva érvényes)

A nyomtatási minő-
ségre vállalt garan-
cia lejárati ideje

6 hónap (felbontás után)

Tárolási hőmérséklet

Nem telepítve -20–40 ̊ C (négy napon belül -20 ̊ C,
egy hónapon belül 40 ˚C)

Telepítve -20–40 ̊ C (négy napon belül -20 ̊ C,
egy hónapon belül 40 ˚C)

Szállítás -20–60 ̊ C (négy napon belül -20 ̊ C,
egy hónapon belül 40 ˚C, 72 órán
belül 60 ˚C)

Patron méretei (szélesség × mélység × magasság)

80 ml 41.0 × 97,0 × 49,5 * mm

50 ml/26 ml 27.0 × 97,0 × 49,5 * mm

* A kiálló részek nélkül

c Fontos:
❏ A tinta megfagy, ha hosszú ideig -13 ˚C alatti

hőmérsékleten tartja. Ha megfagy, akkor
legalább három órán keresztül tartsa
szobahőmérsékleten (25 ˚C).

❏ Ne töltse újra a tintapatronokat.

Európai felhasználóknak

CE jelölés
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Egyszerűsített uniós megfelelőségi nyilatkozat:

A Seiko Epson Corporation kijelenti, hogy a K291A
típusszámú berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek. Az uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege a következő internetcímen olvasható.

http://www.epson.eu/conformity

Rádiókészülékre vonatkozó információk

A termék az alábbiaknak megfelelően szándékos módon
rádióhullámokat sugároz ki.
(a) a rádiókészülék működésének
frekvenciasáv-tartománya: 2,4–2,4835 GHz
(b) a rádiókészülék működésének
frekvenciasáv-tartományában közvetített maximum
rádiófrekvenciás teljesítmény: 20 dBm
(EIRP-teljesítmény)
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Hol kaphatok
segítséget?

Terméktámogatási
webhely

Az Epson terméktámogatási webhelye az olyan
problémák megoldásában segít, amelyeket a nyomtató
dokumentációjában lévő hibaelhárítási információk
alapján nem sikerült megoldani. Ha van
böngészőprogramja és csatlakozni tud az Internethez,
lépjen be a webhelyre:

http://support.epson.net/

Ha a legújabb illesztőkre, GYIK-re, útmutatókra, vagy
egyéb letölthető programokra van szüksége, akkor
látogasson el a következő webhelyre:

http://www.epson.com

Ezután, válassza ki a helyi Epson webhelyének a
támogatás lapját.

Az Epson ügyfélszolgálat
elérhetősége

Epsonnal való kapcsolatfelvétel 
előtt

Ha az Epson termék nem működik megfelelően, és a
termék dokumentációjában szereplő hibaelhárítási
információkkal nem tudja megoldani a problémát,
akkor kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától. Ha
nem szerepel a listán az ön környékén levő Epson
ügyfélszolgálat, lépjen kapcsolatba azzal a
forgalmazóval, akitől beszerezte a terméket.

Az Epson ügyfélszolgálat sokkal gyorsabban tud
segíteni, ha megadja nekik a következő információkat:

❏ A termék gyári száma
(A gyári szám címkéje általában a termék
hátoldalán található.)

❏ Termékmodell

❏ A termék szoftververziója
(Kattintson a termék szoftverében az About,
Version Info vagy más ehhez hasonló menüsorra.)

❏ A számítógép márkája és modellje

❏ A számítógép operációs rendszerének neve és
verziószáma

❏ A termékkel általában használt szoftverek neve és
verziószáma
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Segítség észak-amerikai 
felhasználóknak

Epson az alább felsorolt terméktámogatási
szolgáltatásokat nyújtja.

Internet támogatás

Látogasson el Epson támogatási weboldalára http://
epson.com/support és válassza ki a termékét érintő
gyakori problémákra vonatkozó megoldásokat.
Meghajtókat és dokumentációt lehet letölteni, Gyakran
feltett kérdések és hibaelhárításra vonatkozóan kaphat
tanácsokat, vagy e-mailben forduljon az Epsonhoz a
kérdéseivel.

Beszéljen egy Támogatási
képviselővel

Tárcsázza az alábbi számot: (562) 276‐1300 (USA), vagy
(905) 709-9475 (Kanada), reggel 6-tól este 6-ig,
csendes-óceáni idő szerint, hétfőtől péntekig. A
támogatási időpontok napjai és órái előzetes értesítés
nélkül módosíthatók. Emelt vagy távolsági hívási díjak
felszámításra kerülhetnek.

Mielőtt Epsont felhívná, készítse elő a következő
információkat.

❏ Termék neve

❏ A termék gyári száma

❏ A vétel bizonyítéka (pl. számla) és a vásárlás dátuma

❏ Számítógép konfiguráció

❏ A probléma leírása

Megjegyzés:
Rendszerének bármely más szoftveréhez való segítségért lásd
a szoftver dokumentációját terméktámogatásra vonatkozó
információkért.

Készlet és tartozékok vásárlása

Eredeti Epson tintapatronokat, szalagkazettákat, papírt
és tartozékokat egy arra felhatalmazott Epson
viszonteladótól szerezhet be. A legközelebbi eladó
hollétére vonatkozó információért, hívja
800-GO-EPSON (800-463-7766) telefonszámot. Vagy
online is vásárolhat: http://www.epsonstore.com
(egyesült államokbeli vevők) vagy http://www.epson.ca
(kanadai vevők).

Segítség európai 
felhasználóknak

Az Epson támogatás eléréséről bővebb információ a
Pán-európai jótállási dokumentumban található.

Segítség tajvani 
felhasználóknak

Az információk, a támogatás és szolgáltatások
elérhetőségei a következők:

World Wide Web (http://
www.epson.com.tw)

Termék specifikációkra, letölthető illesztőkre, és termék
kérdésekre vonatkozó információk állnak
rendelkezésre.

Epson Forródrót
(Telefon: +0800212873)

Forródrót csapatunk telefonon keresztül a
következőkben nyújthat segítséget:

❏ Vásárlói kérdések és termékinformációk

❏ Termék használatára vonatkozó kérdés vagy
probléma

❏ Javításra és garanciára vonatkozó kérdések
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Epson javítóközpont:

Telefon-
szám

Fax-szám Cím

02-23416969 02-23417070 No.20, Beiping E. Rd.,
Zhongzheng Dist., Tai-
pei City 100, Taiwan

02-27491234 02-27495955 1F., No.16, Sec. 5, Nan-
jing E. Rd., Songshan
Dist., Taipei City 105,
Taiwan

02-32340688 02-32340699 No.1, Ln. 359, Sec. 2,
Zhongshan Rd., Zhong-
he City, Taipei County
235, Taiwan

039-605007 039-600969 No.342-1, Guangrong
Rd., Luodong Towns-
hip, Yilan County 265,
Taiwan

038-312966 038-312977 No.87, Guolian 2nd Rd.,
Hualien City, Hualien
County 970, Taiwan

03-4393119 03-4396589 5F., No.2, Nandong Rd.,
Pingzhen City, Taoyuan
County 32455, Taiwan
(R.O.C.)

03-5325077 03-5320092 1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1,
Jingguo Rd., North
Dist., Hsinchu City 300,
Taiwan

04-23011502 04-23011503 3F., No.30, Dahe Rd.,
West Dist., Taichung
City 40341, Taiwan
(R.O.C.)

04-23805000 04-23806000 No.530, Sec. 4, Henan
Rd., Nantun Dist., Tai-
chung City 408, Taiwan

05-2784222 05-2784555 No.463, Zhongxiao Rd.,
East Dist., Chiayi City
600, Taiwan

06-2221666 06-2112555 No.141, Gongyuan N.
Rd., North Dist., Tainan
City 704, Taiwan

07-5520918 07-5540926 1F., No.337, Minghua
Rd., Gushan Dist., Kaoh-
siung City 804, Taiwan

07-3222445 07-3218085 No.51, Shandong St.,
Sanmin Dist., Kaoh-
siung City 807, Taiwan

Telefon-
szám

Fax-szám Cím

08-7344771 08-7344802 1F., No.113, Shengli Rd.,
Pingtung City, Ping-
tung County 900, Tai-
wan

Segítség ausztráliai 
felhasználóknak

Az ausztráliai Epson magas színvonalú
ügyfélszolgálatot szeretne biztosítani.
A termékdokumentáció mellett, a következő
forrásokból szerezhet információt:

Forgalmazó

Ne felejtse, hogy a forgalmazója gyakran azonosítani
tudja a hibát és meg tudja oldani a problémákat. Először
mindig a forgalmazót hívja fel tanácsért, gyakran
gyorsan és könnyedén meg tudják oldani a
problémákat, és tanácsot tudnak adni a következő
lépésre nézve.

Internetcím
http://www.epson.com.au

Lépjen az Epson ausztráliai webhelyére. Érdemes néha
elszörfözni ide!

Erről a webhelyről illesztőket tölthet le, Epson
kirendeltségekre vonatkozó információkat, új
termékinformációkat és terméktámogatást kaphat
(e-mail).

Epson Forródrót

Végső esetben az Epson forródrót segít abban, hogy
bizonyosak lehessünk, hogy ügyfeleink hozzájutnak a
tanácshoz. A forródrót kezelői segíteni tudnak az Epson
termékek telepítésében, konfigurálásában és
üzemeltetésében. Az eladás-előtti forródrót csapatunk
információval lát el az új Epson termékekről, és
tanácsokkal a legközelebbi forgalmazó vagy
javítóegység helyéről. Itt számos kérésére választ kap.

A Forródrót számok:

Telefon: 1300 361 054
Fax: (02) 8899 3789

SC-T3100M Series/SC-T5100 Series/SC-T3100 Series/SC-T5100N Series/SC-T3100N Series/SC-T2100 Series     Általános információ

Hol kaphatok segítséget?

 18

http://www.epson.com.au


Ha felvív, ajánlatos, ha rendelkezik az összes ide
vonatkozó információval. Minél több információt
készít elő, annál gyorsabban tudjuk megoldani a
problémát. Az információk között kell lenni az Epson
termékdokumentációnak, a számítógép típusának, az
operációs rendszernek, és minden olyan
információnak, amire úgy érzi, hogy szüksége lehet.

Segítség szingapúri 
felhasználóknak

A szingapúri Epson információforrásai, támogatása és
szolgáltatásai:

World Wide Web
(http://www.epson.com.sg)

A termékspecifikációkra, letölthető illesztőkre,
Gyakran feltett kérdésekre, vásárlói kérdésekre, és
terméktámogatásra vonatkozó információk e-mailen
keresztül érhetők el.

Epson Forródrót
(Telefon: (65) 6586 3111)

Forródrót csapatunk telefonon keresztül a
következőkben nyújthat segítséget:

❏ Vásárlói kérdések és termékinformációk

❏ Termék használatára vonatkozó kérdés vagy
probléma

❏ Javításra és garanciára vonatkozó kérdések

Segítség thaiföldi 
felhasználóknak

Az információk, a támogatás és szolgáltatások
elérhetőségei a következők:

World Wide Web
(http://www.epson.co.th)

A termékspecifikációkra, letölthető illesztőkre,
Gyakran feltett kérdésekre, vonatkozó információk és
e-mail rendelkezésre állnak.

Epson Forródrót
(Telefon: (66) 2685-9899)

Forródrót csapatunk telefonon keresztül a
következőkben nyújthat segítséget:

❏ Vásárlói kérdések és termékinformációk

❏ Termék használatára vonatkozó kérdés vagy
probléma

❏ Javításra és garanciára vonatkozó kérdések

Segítség vietnámi 
felhasználóknak

Az információk, a támogatás és szolgáltatások
elérhetőségei a következők:

Epson Forródrót (Tele‐
fon):

84-8-823-9239

Javítóközpont: 80 Truong Dinh Street, Dist‐
rict 1, Hochiminh City
Vietnam

Segítség indonéziai 
felhasználóknak

Az információk, a támogatás és szolgáltatások
elérhetőségei a következők:

World Wide Web
(http://www.epson.co.id)

❏ Termékspecifikációkra és letölthető illesztőkre
vonatkozó információk

❏ Gyakran feltett kérdések, vásárlói kérdések,
kérdések e-mailen keresztül

Epson Forródrót

❏ Vásárlói kérdések és termékinformációk

❏ Terméktámogatás
Telefon (62) 21-572 4350
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Fax (62) 21-572 4357

Epson javítóközpont

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035
Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Segítség hongkongi 
felhasználóknak

Terméktámogatás és egyéb vevőszolgáltatásokhoz a
felhasználók vegyék fel a kapcsolatot az Epson Hong
Kong Limited-del.

Honlap

Epson Hong Kong egy helyi honlapot működtet kínai és
angol nyelven, hogy a következő információkkal lássa el
a felhasználókat:

❏ Termékinformáció

❏ Válaszok a Gyakran feltett kérdésekre

❏ Az Epson illesztőnyomtatók legújabb verziói

Honlapunk a világhálón:

http://www.epson.com.hk

Terméktámogatás forródrót

Műszaki csapatunk telefon- és faxszámai:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Segítség malajziai 
felhasználóknak

Az információk, a támogatás és szolgáltatások
elérhetőségei a következők:

World Wide Web
(http://www.epson.com.my)

❏ Termékspecifikációkra és letölthető illesztőkre
vonatkozó információk

❏ Gyakran feltett kérdések, vásárlói kérdések,
kérdések e-mailen keresztül

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Központi iroda.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399
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Epson Forródrót

❏ Vásárlói kérdések és termékinformációk
(információs vonal)

Telefon: 603-56288222

❏ Javítási szolgáltatásokra és garanciára,
termékhasználatra és terméktámogatásra
vonatkozó kérdések (műszaki vonal)

Telefon: 603-56288333

Segítség indiai felhasználóknak

Az információk, a támogatás és szolgáltatások
elérhetőségei a következők:

World Wide Web
(http://www.epson.co.in)

Termék specifikációkra, letölthető illesztőkre, és termék
kérdésekre vonatkozó információk állnak
rendelkezésre.

Segélyvonal

Javítási vagy termékinformációkra, vagy patron
rendeléséhez — 18004250011 (9 AM – 9 PM) — Ez
ingyenes szám.

Javításhoz (CDMA & mobil felhasználók) — 3900 1600
(9 AM – 6 PM) Helyi előképző STD kód.

Segítség fülöp-szigeteki 
felhasználóknak

Terméktámogatásért vagy egyéb vétel utáni
szolgáltatásért, a felhasználók lépjenek kapcsolatba az
Epson Philippines Corporation az alábbi telefon- és
fax-számokon vagy e-mail címen.

Fővonal: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Közvetlen ügy‐
félszolgálati te‐
lefonvonal:

(63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web 
(http://www.epson.com.ph)

A termékspecifikációkra, letölthető illesztőkre,
Gyakran feltett kérdésekre, és E-mailben feltett
kérdésekre vonatkozó információk rendelkezésre
állnak.

Ingyenes telefonszám: 1800-1069-EPSON(37766)

Forródrót csapatunk telefonon keresztül a
következőkben nyújthat segítséget:

❏ Vásárlói kérdések és termékinformációk

❏ Termék használatára vonatkozó kérdés vagy
probléma

❏ Javításra és garanciára vonatkozó kérdések
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