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Auteursrechten en handelsmerken

Auteursrechten en handelsmerken
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of worden verzonden in welke vorm of op welke manier
dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson
Corporation. De informatie in deze handleiding is alleen bedoeld voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor het toepassen
van deze informatie op andere printers.

Noch Seiko Epson Corporation noch haar dochterondernemingen zijn aansprakelijk jegens de koper van dit product of derden voor schade, verliezen,
kosten of uitgaven die zijn gemaakt door de koper of derden als gevolg van een ongeluk, verkeerd gebruik of misbruik van dit product of ongeoorloofde
wijzigingen, reparaties of wijzigingen aan dit product, of (met uitzondering van de VS) niet-naleving van de gebruiks- en onderhoudsinstructies van Seiko
Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortkomen uit het gebruik van opties of verbruiksartikelen anders dan die
door Seiko Epson Corporation zijn aangewezen als originele Epson-producten of door Epson goedgekeurde producten.

Seiko Epson Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van elektromagnetische interferentie die ontstaat door het
gebruik van andere interfacekabels dan die zijn aangeduid als door Epson goedgekeurde producten door Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, en hun logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Seiko Epson
Corporation.

®

®

®

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.

™

™

™ are trademarks of Google Inc.

Chrome , Chrome OS , and Android

®

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.

Algemene kennisgeving: andere productnamen die hier worden gebruikt, zijn alleen voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun
respectieve eigenaars. Epson verwerpt alle rechten op deze merken.

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
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Opmerkingen over handleidingen

Omschrijvingen
productmodel

Opmerkingen over
handleidingen

Sommige modellen die in deze handleiding worden
omschreven worden mogelijk niet verkocht in uw land
of regio.

Betekenis van symbolen
Waarschu
wing:

Let op:

c Belangrijk:

Opmerking:

Overzicht van de
handleidingen

Waarschuwingen moeten
nauwkeurig worden gevolgd
om ernstig lichamelijk letsel te
voorkomen.

De handleidingen voor het product zijn als volgt
opgebouwd.
Voorzorgsmaatregelen worden
aangegeven met “Let op” en
moeten nauwkeurig worden
gevolgd om lichamelijk letsel te
voorkomen.

U kunt de PDF-handleidingen bekijken met Adobe
Acrobat Reader of met Voorvertoning (Mac).

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

Bevat nuttige of aanvullende
informatie voor de bediening
van dit apparaat.

Installatiehandleiding
(boekje)

Bevat informatie over het installeren van de printer nadat
de verpakking is verwijderd.
Lees deze handleiding zodat
u veilig kunt werken.

Bedieningshandleiding
(boekje of PDF)

Beschrijft de noodzakelijke
basisbewerkingen en onderhoud voor dagelijks gebruik.

Algemene Informatie
(deze handleiding)

Biedt belangrijke veiligheidsvoorschriften, printerspecificaties en contactgegevens.

Online Handleiding

U

Verwijst naar gerelateerde
referentie-inhoud.

Illustraties
De afbeeldingen kunnen licht afwijken van het model
dat u gebruikt. Houd dit bij het gebruik van de
handleidingen in gedachten.
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Gebruikershandleiding
(PDF)

Biedt algemene informatie
en instructies over het gebruik van de printer en het
oplossen van problemen.

Beheerdershandleiding (PDF)

Biedt netwerkbeheerders informatie over het beheer en
de printerinstellingen.
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Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees al deze instructies voordat u de printer gebruikt. Zorg er ook voor dat u alle waarschuwingen en instructies op de
printer volgt.

De symbolen op het product
De symbolen op dit Epson-product worden gebruikt om de veiligheid en het juiste gebruik van het product te
waarborgen en om gevaar voor klanten en andere personen en schade aan eigendommen te voorkomen.
De symbolen geven de onderstaande betekenis aan. Zorg ervoor dat u de betekenis van symbolen op dit product
volledig begrijpt voordat u het gebruikt.
Stand-by

Wisselstroom

Klasse II apparatuur

Opmerkingen over installeren
Waarschuwing
Blokkeer de ventilatieopeningen van het product niet.
Als de ventilatieopeningen worden belemmerd, kan de interne temperatuur stijgen en brand veroorzaken. De printer niet
afdekken met een doek of deze installeren op een plaats met slechte ventilatie. Zorg voor voldoende ruimte voor de installatie
zoals beschreven in de handleiding.
U Installatiehandleiding (boekje)

Let op
Installeer of bewaar de printer niet op een onstabiele locatie of op een locatie die wordt blootgesteld aan
trillingen van andere apparatuur.
De printer kan vallen of kantelen en letsel veroorzaken.

Installeer de printer niet op locaties met vette rook en stof, op plaatsen met vocht of op plaatsen waar deze
gemakkelijk nat kan worden.
Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Houd het apparaat niet meer dan 10 graden schuin naar voren, achteren, links of rechts bij het verplaatsen.
Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat de printer omvalt en ongelukken veroorzaakt.

Omdat het product zwaar is, moet het door meer dan één persoon worden gedragen.
Er zijn minstens twee mensen nodig om de printer uit te pakken of te dragen. Raadpleeg de volgende informatie over de
netwerkinterfaces.
U “Specificaties” op pagina 12
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Let op
Voordat u het product in elkaar gaar zetten, moet u ervoor zorgen dat u de verpakkingsvellen, het
verpakkingsmateriaal en de geleverde artikelen verwijderd uit de installatieomgeving.
Als u uitglijdt of struikelt over deze voorwerpen, kan dat letsel veroorzaken.

Zorg ervoor dat u de juiste houding gebruikt bij het optillen van het product.
Heffen met de verkeerde houding kan letsel veroorzaken.

Zorg er bij het optillen van het product voor dat u het product vastpakt op de plekken die in de handleiding
worden aangegeven.
Als u opheft met het vasthouden van andere onderdelen, kan de printer vallen, op uw vingers terechtkomen en letsel
veroorzaken. Raadpleeg de volgende informatie voor het optillen van het product.
U Installatiehandleiding (boekje)

Wanneer u het product op een standaard met zwenkwielen plaatst, moet u de zwenkwielen eerst bevestigen
voordat u het werk uitvoert, zodat deze niet kunnen bewegen.
Als de standaard beweegt terwijl u het werk uitvoert, kan dit letsel veroorzaken.

Probeer de standaard niet te verplaatsen terwijl de zwenkwielen vastzitten.
Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat de printer omvalt en ongelukken veroorzaakt.

Wanneer u de printer verplaatst terwijl deze zich op de standaard bevindt, vermijd dan locaties met treden of
ongelijkmatige vloeren.
Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat de printer omvalt en ongelukken veroorzaakt.

Behandeling
Waarschuwing
Gebruik de printer niet op locaties met vluchtige stoffen zoals alcohol of thinner, of in de buurt van open
vuur.
Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Gebruik de printer niet als deze rook afgeeft of als u abnormale geuren of geluiden opmerkt.
Er kan een elektrische schok of brand ontstaan. Als er zich afwijkingen voordoen, schakelt u de stroom uit en trekt u onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw leverancier of Epson-ondersteuning.

Probeer de printer nooit zelf te repareren, dit is buitengewoon gevaarlijk.
Gebruik de printer niet in een omgeving waar ontvlambaar gas of explosief gas kan voorkomen. Gebruik
geen sprays met ontvlambaar gas in of bij het product.
Er kan brand ontstaan.

Leid de kabels alleen zoals aangegeven in de handleiding.
Er kan brand ontstaan. Dit kan ook schade aan verbonden apparaten veroorzaken.
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Waarschuwing
Steek geen metalen of brandbare voorwerpen in de openingen van de printer en laat deze niet vallen.
Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Raak geen delen van de printer aan, behalve die in de handleiding.
Er kan een elektrische schok of verbranding optreden.

Demonteer niets, behalve wanneer aangegeven in de handleiding.
Als het LCD-scherm van het bedieningspaneel is beschadigd, moet u letten op lekkende vloeibare kristallen.
Geef eerste hulp onder de volgende omstandigheden.
❏

Als er vloeistof op uw huid achterblijft, veegt u deze onmiddellijk af en wast u het gebied met grote hoeveelheden
zeepwater.

❏

Als er vloeistof in uw ogen terechtkomt, spoel ze dan gedurende ten minste 15 minuten met schoon water en raadpleeg
onmiddellijk een arts.

❏

Als er vloeistof in uw mond komt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Als er vreemde voorwerpen of vloeistoffen zoals water in de printer komen, stop dan onmiddellijk met het
gebruik ervan.
Er kan een elektrische schok of brand ontstaan. Schakel het apparaat uit, haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem
contact op met uw leverancier of Epson-ondersteuning.

Raak de printer zelf of de voedingskabel niet aan tijdens een onweer als deze op een stopcontact is
aangesloten.
Er kan een elektrische schok optreden.

Let op
Ga niet op het product zitten en plaats geen zware voorwerpen op het product.
Wees voorzichtig met kleine kinderen. De printer kan vallen of kantelen en letsel veroorzaken.

Houd uw vingers weg van de papieruitwerprollen wanneer de voeding is ingeschakeld en tijdens het
afdrukken.
Als uw vingers gekneld raken in de papieruitwerprollen, kunt u gewond raken. Controleer of het papier volledig werd
uitgeworpen voordat u het opraapt.

Zorg er bij het transport of opslag van het product voor dat het waterpas staat: kantel het niet schuin of
plaats het niet ondersteboven.
Inkt kan lekken.

Berg het mes op buiten het bereik van kinderen.
Het mes van het snijmechanisme kan letsel veroorzaken. Pas goed op bij het vervangen van het mes.

SC-T3100-serie: Wanneer u het scannerdeksel opent en sluit, moet u uw handen uit de buurt van de
scharnieren tussen het deksel en de printerbehuizing houden.
Als uw vingers of handen gekneld raken, kunt u letsels oplopen.
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Let op
Zorg er bij het aansluiten van kabels of optionele accessoires voor dat ze in de juiste richting worden
geïnstalleerd en dat u de procedures precies volgt.
Er kan brand of een verwonding optreden. Sluit de kabels of optionele accessoires correct aan door de instructies in de
handleiding te volgen.

Zorg er bij het verplaatsen van het product voor dat het is uitgeschakeld, dat het netsnoer uit het stopcontact
is getrokken en dat alle verbindingskabels zijn verwijderd.
Als kabels beschadigd zijn, kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Behalve wanneer u de standaard verplaatst, moet u ervoor zorgen dat de twee wielen aan de voorkant van de
standaard zijn bevestigd.
Als ze niet zijn vastgezet, kan er een ongeluk plaatsvinden.

Wanneer u een papierrol laadt, moet u deze vasthouden bij de flens.
Als u deze vasthoudt bij een ander deel, kunnen uw vingers en handen gekneld raken en letsels veroorzaken.

SC-T3100M: Wanneer u de scannereenheid opent en sluit, moet u uw handen uit de buurt van de scharnieren
tussen de eenheid en de printerbehuizing houden.
Als uw vingers of handen gekneld raken, kunt u letsels oplopen.

Opmerkingen over de voeding
Waarschuwing
Gebruik alleen het type stroombron dat wordt aangegeven op het etiket van de printer.
Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Gebruik de stekker niet als er vreemde voorwerpen zoals stof op de plug terecht zijn gekomen.
Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Gebruik geen andere voedingskabels behalve de kabel die bij de printer wordt geleverd. Gebruik ook niet de
stroomkabel die bij de printer wordt geleverd voor andere apparaten.
Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Gebruik de voedingskabel niet als deze is beschadigd.
Er kan een elektrische schok of brand ontstaan. Neem contact op met de ondersteuning van Epson als het netsnoer is beschadigd.
Let op de volgende punten om te voorkomen dat de voedingskabel wordt beschadigd.
❏

Wijzig het netsnoer niet.

❏

Plaats niets zwaars op het netsnoer.

❏

Buig het netsnoer niet, draai het niet en trek er niet te hard aan.

❏

Leid de voedingskabel niet in de buurt van verwarmingen.

Sluit niet te veel kabels aan op het stopcontact voor de stroomkabel.
De temperatuur kan stijgen en brand veroorzaken. Sluit het netsnoer rechtstreeks op een stopcontact aan voor huishoudelijk
gebruik.
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Waarschuwing
De stekker niet aansluiten of loskoppelen met natte handen.
Er kan een elektrische schok optreden.

Zorg ervoor dat de bladen van de stekker volledig in het stopcontact zijn gestoken.
Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Koppel de stekker regelmatig los en maak schoon tussen de messen en rond de onderkant van de messen.
Als de stekker voor een langere tijd is aangesloten, verzamelt zich stof rond de onderkant van de messen waardoor kortsluiting of
brand kan ontstaan.

Neem de stekker zelf vast bij het loskoppelen van de stekker; trek niet aan de voedingskabel.
Als de kabel is beschadigd of de stekker is vervormd, kan een elektrische schok of brand ontstaan.

Let op
Als u de printer langere tijd niet gaat gebruiken, ontkoppel deze dan om veiligheidsredenen.

Opmerkingen over verbruiksartikelen
Let op
De cardridges niet te hard schudden.
Er kan inkt uit de cartridge lekken als u deze te hard schudt.

Haal de cartridges of de onderhoudscassette niet uit elkaar.
Als het wordt gedemonteerd, kan er inkt in uw ogen komen of op uw huid blijven zitten.

Als inkt in contact komt met uw huid of in uw ogen of mond terecht komt, neem dan onmiddellijk de
volgende acties.
❏

Als de inkt zich aan uw huid hecht, was deze dan onmiddellijk af met water en zeep.

❏

Als er inkt in uw ogen komt, spoel deze dan onmiddellijk met water. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit
leiden tot bloeddoorlopen ogen of milde ontstekingen. Als de problemen aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een
arts.

❏

Als er inkt in uw mond komt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Bewaar de inktcartridges en de onderhoudscassette op een plaats buiten het bereik van kinderen.
Veeg niet met uw handen langs de randen van het papier.
De randen van het papier zijn dun en scherp en kunnen letsel veroorzaken.

Andere opmerkingen
Zteek uw hand niet in dit product en raak de witte platte kabel niet aan tijdens het afdrukken.
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Systeemvereisten
Software voor deze printer kan worden gebruikt in de volgende omstandigheden (vanaf juli 2020)
Ondersteund besturingssysteem en andere elementen kunnen wijzigen.
Bezoek de website van Epson voor actuele informatie.

Printerdriver
Windows
Besturingssysteem

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 of later / Windows XP x64 SP2 of later
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 of later

CPU

Intel Core2 Duo 3,05 GHz of meer

Beschikbare geheugenruimte

1 GB of meer

Vaste schijf (beschikbaar volume voor installatie)

32 GB of meer

Schermresolutie

WXGA (1280×800) of beter

Verbindingsmethode met de printer*

USB, ethernet of wifi

* Raadpleeg de volgende informatie voor details over de verbindingsmethodes (interfacespecificaties).
U “Specificaties” op pagina 12

Mac
Besturingssysteem

Mac OS X v10.6.8 of hoger

CPU

Intel Core2 Duo 3,05 GHz of meer

Beschikbare geheugenruimte

4 GB of meer

Vaste schijf (beschikbaar volume voor installatie)

32 GB of meer

Schermresolutie

WXGA+ (1440×900) of beter
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Verbindingsmethode met de printer*

USB, ethernet of wifi

* Raadpleeg de volgende informatie voor details over de verbindingsmethodes (interfacespecificaties).
U “Specificaties” op pagina 12

Web Config
Web Config is in de printer geïnstalleerde software die in een webbrowser wordt uitgevoerd op een computer of een
smart device dat is aangesloten op hetzelfde netwerk als de printer.
U Beheerdershandleiding
Windows
Browser

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

Verbindingsmethode met de printer*2

Ethernet of wifi

*1 Gebruik de nieuwste versie.
*2 Raadpleeg de volgende informatie over de netwerkinterfaces.
U “Specificaties” op pagina 12

Mac
Browser

Safari*1, Firefox*1, Chrome*1

Verbindingsmethode met de printer*2

Ethernet of wifi

*1 Gebruik de nieuwste versie.
*2 Raadpleeg de volgende informatie over de netwerkinterfaces.
U “Specificaties” op pagina 12

11

SC-T3100M Series/SC-T5100 Series/SC-T3100 Series/SC-T5100N Series/SC-T3100N Series/SC-T2100 Series Algemene Informatie
Specificaties

Specificaties

Printerspecificaties

De letters (A) t/m (E) in de tabel representeren de
printermodellen die hieronder worden weergegeven.
(A): SC-T3100M-serie
(B): SC-T5100-serie
(C): SC-T3100-serie
(D): SC-T5100N-serie
(E): SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie

Gebruik

10 tot 35 ˚C

In opslag (vóór uitpakken)

-20 tot 60˚C (binnen 120 uur bij 60
˚C, binnen 1 maand bij 40 ˚C)

In opslag (na uitpakken)

Met inkt: -10 tot 40 ˚C (binnen een
maand bij 40 ˚C)
Zonder inkt*1: -20 tot 25 ˚C (binnen
een maand bij 25 ˚C)

Luchtvochtigheid
Gebruik

20 tot 80% (40 tot 60% wordt aanbevolen zonder condensatie)

In opslag

5 tot 85% (zonder condensatie)

Printerspecificaties
Afdrukmethode

Inkjetmethode op aanvraag

Configuratie van de
spuitkanaaltjes

800 spuitkanaaltjes × 4 kleuren

Resolutie (maximum)

2400 × 1200 dpi

Besturingscode

ESC/P2-, ESC/P-raster (niet-openbaar gemaakte opdracht), HP-GL/
2, HP RTL, PJL

Ingebouwd geheugen

(A): 1.0 GB+8.0 GB (voor het verwerken van scannergegevens)
Behalve voor (A): 1,0 GB

Nominale spanning

AC 100–240 V

Nominale frequentie

50/60 Hz

Stroomsterkte

1,4 A

Temperatuur- en vochtigheidsbereik voor gebruik (het
door diagonale lijnen aangegeven bereik wordt aanbevolen)

(Black (Zwart), Cyan (Cyaan), Magenta, Yellow (Geel))

Stroomverbruik

Afmetingen (breedte × diepte × hoogte)

Gebruik

(A): ca. 24W
Behalve voor (A): ca. 28W

Gereed

(A): ca. 11W
Behalve voor (A): ca. 8W

Slaapstand

(A): ca. 2,0W
Behalve voor (A): ca. 1,6W

Uitschakelen

Ca. 0,2 W

Temperatuur
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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

Opslag

(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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Scannerpecificaties van de printer*1

Printerspecificaties
Gewicht*3

(A): ca. 34 kg
(B): ca. 46 kg
(C): ca. 38 kg
(D): ca. 33 kg
(E): ca. 27 kg

Tint

*1 Gebruik het menu Inkt aflaten/bijvullen in het menu
Onderhoud om de inkt uit de printer af te laten.
U Gebruikershandleiding (online handleiding)

❏

30-bits invoer (10 bits per
pixel per interne kleur)

❏

24-bits uitvoer (8 bits per
pixel per interne kleur)

grijstinten

*2 Met papierstapelaar bevestigd en papiermand open
*3 zonder de inktcartridges en de papierstapelaar

c

Kleur

❏

10-bits invoer

❏

8-bits uitvoer

Zwart en wit

Belangrijk:

Gebruik de printer op een hoogte van maximaal
2000 m.

Lichtbron

❏

10-bits invoer

❏

1-bits uitvoer

RGB-LED 3 kleuren

*1 Alleen SC-T3100M-serie
*2 Maximumlengte voor scan (600dpi): 2569 mm
Maximumlengte voor kopie (Fijn, Superfijn): 2569 mm

Scannerpecificaties van de printer*1
Scannertype

Color Simplex Sheet-fed Scanner

Sensor

CIS

Aantal effectieve pixels

14400 pixels (600 dpi) (hoofdscanrichting)

Documentformaat

Max. 609,6 mm × 2720 mm*2
Min. 148,0 mm × 148,0 mm

Documentdikte

0,06 mm – 0,50 mm

Invoerrichting

Afdrukbare zijde naar boven gericht

Interfacespecificaties
USB-poort voor een
computer

SuperSpeed USB

Optiepoort (voor het
aansluiten van een
vergrote kopieerscanner van andere
dan de
SC-T3100M-serie)

Hi-speed USB

USB-geheugenpoort (alleen SC-T3100M-serie)

Uitvoerrichting

Gescande zijde neerwaarts uitgevoerd

USB-flashgeheugen*1

Hi-speed USB

Aantal vellen dat kan
worden geladen

1 vel

Bestandssysteem

FAT, FAT32, exFAT

Scanresolutie

600 dpi (hoofdscan)
600 dpi (sub-scanning)

Bestandsindeling

JPEG, TIFF, PDF*2

Uitvoerresolutie

Ethernet*3
Standaard

200, 300, 400, 600 dpi

Wifi
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IEEE802.3i (10BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3az (Energy Efficient
Ethernet)*4
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Waarschuwing:

Interfacespecificaties
Standaard

IEEE 802.11b/g/n*5

Frequentiebereik

2,4 GHz

Coördinatiemodi

Infrastructuur
Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt)*6

Draadloze beveiliging

WEP (64/128bit)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)*7
WPA3-SAE (AES)
WPA2/WPA3-Enterprise

Protocollen/functies
voor afdrukken via
netwerk*8

Beveiligingsstandaarden/-protocollen

Om te voorkomen dat de erkende dienst wordt
verstoord door radio, moet dit apparaat binnen
worden gebruikt, uit de buurt van ramen voor
maximale afscherming. Voor apparatuur (of de
zendantenne) die buiten is geïnstalleerd is een
vergunning vereist.

Inktspecificaties

Afdrukken via EpsonNet (Windows)
Standaard TCP/IP (Windows)
Afdrukken via WSD (Windows)
Bonjour (Mac)
Afdrukken via IPP (Mac)
AirPrint (iOS, Mac)
Afdrukken via FTP client
SSL/TLS (HTTPS Server//Client,
IPPS)
IEEE 802.1X
IPsec/IP-filter
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)
SNMPv3
SMB3.1.1
FTPS (Expliciete modus)*9

Type

Speciale inktcartridges

Pigmentinkt

Black (Zwart), Cyan (Cyaan), Magenta, Yellow (Geel)

Vervaldatum

Zie de vervaldatum op de verpakking van de cartridge of op de cartridge (bij normale temperaturen)

Gegarandeerde afdrukkwaliteit

6 maanden (na openen)

Opslagtemperatuur

*1 Een USB-stick met beveiligingsinstellingen kan niet worden
gebruikt.
*2 Alleen SC-T3100M-serie. Alleen gegevens die met deze
printer zijn gescand, worden ondersteund.

Niet geïnstalleerd

-20 tot 40 ˚C (binnen vier dagen bij
-20 ˚C, binnen een maand bij 40 ˚C)

Geïnstalleerd

-20 tot 40 ˚C (binnen vier dagen bij
-20 ˚C, binnen een maand bij 40 ˚C)

Transport

-20 tot 60 ˚C (binnen vier dagen bij
-20 ˚C, binnen een maand bij 40 ˚C,
binnen 72 uur bij 60 ˚C)

Cartridgeafmetingen (breedte × diepte × hoogte)

*3 Gebruik STP-kabels (afgeschermd) van categorie 5 of hoger.
Gebruik voor IEEE 802.3ab (1000BASE-T) STP-kabels
(afgeschermd) van categorie 5e of hoger.
*4 Het verbonden apparaat moet voldoen aan de
IEEE 802.3az-norm.

80 ml

41.0 × 97,0 × 49,5 * mm

50 ml/26 ml

27.0 × 97,0 × 49,5 * mm

* Zonder uitstekende delen

*5 IEEE 802.11n is alleen beschikbaar voor de HT20.

c Belangrijk:

*6 Biedt geen ondersteuning voor IEEE 802.11b.

❏ De inkt bevriest als deze lange tijd onder -13 ˚C
blijft. Laat bevroren inkt minstens drie uur op
kamertemperatuur (25 ˚C) ontdooien.

*7 Voldoet aan de WPA2-norm met ondersteuning voor WPA/
WPA2 persoonlijk.
*8 EpsonNet Print Ondersteunt alleen IPv4. De rest
ondersteunen zowel IPv4 en IPv6.

❏ Vul cartridges niet opnieuw.

*9 Alleen scannerfunctie van SC-T3100M-serie

Voor Europese gebruikers
CE-markering
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Vereenvoudigd – EU-verklaring van conformiteit:
Seiko Epson Corporation verklaart hierbij dat dit
apparaat Model:K291A voldoet aan Richtlijn volgende
radioapparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De
volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is
beschikbaar op het volgende internetadres:
http://www.epson.eu/conformity

Informatie radioapparatuur
Dit product stoot bewust radiogolven uit met de
volgende omschrijving.
(a) Frequentieband waarbij de radio werkt: 2,4 tot
2,4835 GHz
(b) maximaal radiofrequentievermogen dat wordt
uitgezonden in de frequentieband waarin de
radioapparatuur werkt; 20 dBm (eirp-vermogen)
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Contact opnemen met
Epson

Hulp en
ondersteuning

Voordat u contact opneemt met
Epson

Website voor technische
ondersteuning

Als uw Epson-product niet goed functioneert en u het
probleem niet kunt verhelpen met de informatie in de
productdocumentatie, neem dan contact op met de
klantenservice van Epson. Als de klantenservice voor
uw regio niet hieronder wordt vermeld, neemt u contact
op met de leverancier bij wie u het product hebt
aangeschaft.

De website voor technische ondersteuning van Epson
biedt u hulp bij problemen die u niet kunt oplossen met
informatie in de productdocumentatie. Als u een
webbrowser hebt en verbinding kunt maken met
internet, gaat u naar:
http://support.epson.net/

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt,
zodat de klantenservice u sneller van dienst kan zijn:

Voor de nieuwste drivers, veelgestelde vragen,
handleidingen en ander materiaal om te downloaden,
gaat u naar:

❏ Het serienummer van de printer
(Het etiket met het serienummer vindt u meestal
aan de achterzijde van de printer.)

http://www.epson.com

❏ Het model van de printer

Vervolgens selecteert u het gedeelte met ondersteuning
van de Epson-website voor uw land.

❏ Versie van software
(Klik op About, Version Info of een vergelijkbare
knop in de printersoftware.)
❏ Het merk en het model van uw computer
❏ Naam en versie van het besturingssysteem op uw
computer
❏ De toepassingen die u meestal met de printer
gebruikt en de versienummers hiervan
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Verbruiksartikelen en accessoires

Hulp voor gebruikers in
Noord-Amerika

U kunt originele cartridges, lintcartridges, papier en
accessoires van Epson aanschaffen bij een erkende
Epson-leverancier. Bel 800-GO-EPSON
(800-463-7766) voor de dichtstbijzijnde leverancier.
U kunt producten ook online kopen op http://
www.epsonstore.com (VS) of http://www.epson.ca
(Canada).

Epson biedt de volgende services voor technische
ondersteuning.

Ondersteuning via internet
Ga naar de Epson-website voor ondersteuning: http://
epson.com/support, en selecteer uw product voor
oplossingen voor algemene problemen. U kunt drivers
en documentatie downloaden, antwoorden op uw
vragen krijgen en advies voor problemen ontvangen of
Epson een e-mailbericht met uw vragen sturen.

Hulp voor gebruikers in Europa
Het Europese garantiedocument geeft informatie over
hoe u contact kunt opnemen met de
Epson-klantenservice in uw regio.

Spreken met een
ondersteuningsmedewerker

Hulp voor gebruikers in Taiwan

Bel: (562) 276‐1300 (VS), of (905) 709-9475 (Canada),
6:00 tot 18:00, Pacific Time, van maandag tot en met
vrijdag. De dagen en tijden waarop ondersteuning
wordt geboden, kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Voor deze gesprekken
kan een tarief voor interlokaal bellen in rekening
worden gebracht.

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:

World Wide Web (http://
www.epson.com.tw)
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden en productinformatie.

Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u
voor ondersteuning naar Epson belt:

Epson Helpdesk
(Telefoon: +0800212873)

❏ Productnaam
❏ Het serienummer van de printer

Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het
volgende:

❏ Aankoopbewijs (zoals een kassabon) en datum van
aankoop

❏ Verkoop- en productinformatie

❏ Computerconfiguratie

❏ Vragen over of problemen met gebruik van
producten

❏ Beschrijving van het probleem

❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Opmerking:
Voor hulp bij het gebruik van andere software op uw systeem
raadpleegt u de documentatie bij die software voor
informatie over technische ondersteuning.

Reparatie service center:
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Telefoonnummer

Faxnummer

Adres

02-23416969

02-23417070

No.20, Beiping E. Rd.,
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
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Telefoonnummer

Faxnummer

Adres

Hulp voor gebruikers in Australië

02-27491234

02-27495955

1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan
Dist., Taipei City 105,
Taiwan

Epson Australië wilt u een hoog niveau van
klantenservice bieden. Naast documentatie over uw
product bieden wij de volgende bronnen voor het
verkrijgen van informatie:

02-32340688

02-32340699

No.1, Ln. 359, Sec. 2,
Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County
235, Taiwan

Uw leverancier

039-605007

039-600969

No.342-1, Guangrong
Rd., Luodong Township, Yilan 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
(ROC)

03-5325077

03-5320092

Vergeet niet dat uw leverancier u vaak kan helpen bij het
opsporen en oplossen van problemen. De leverancier
dient altijd als eerste te worden geraadpleegd voor
advies bij problemen. De leverancier kan problemen
vaak snel en gemakkelijk verhelpen en u advies geven
over de volgende te nemen stappen.

Internet
http://www.epson.com.au
Ga naar de internetpagina’s van Epson Australië. Het is
de moeite om hier uw modem mee te nemen om af en
toe te surfen!

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 (ROC)

04-23805000

04-23806000

No.530, Sec. 4, Henan
Rd., Nantun Dist., Taichung 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., Kaohsiung City 804, Taiwan

07-3222445

07-3218085

No.51, Shandong St.,
Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan

08-7344771

08-7344802

1F., No.113, Shengli Rd.,
Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

De site bevat een downloadgedeelte voor drivers,
Epson-contactpunten, informatie over nieuwe
producten en technische ondersteuning (per e-mail).

Epson Helpdesk
De Epson Helpdesk dient als laatste hulpmiddel om
onze klanten van advies te kunnen voorzien.
Medewerkers van de Helpdesk assisteren u bij het
installeren, configureren en bedienen van uw
Epson-product. De medewerkers van onze Pre-sales
Helpdesk kunnen u literatuur over nieuwe
Epson-producten aanraden en aangeven waar de
dichtstbijzijnde leverancier of servicebedrijf is
gevestigd. Hier vindt u antwoord op vele soorten
vragen.
Dit zijn de nummers van de Helpdesk:
Telefoon:
Fax:
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1300 361 054
(02) 8899 3789
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Wij verzoeken u alle relevante informatie bij de hand te
houden wanneer u ons belt. Hoe meer informatie u ons
kunt verschaffen, hoe sneller wij u kunnen helpen het
probleem op te lossen. Het betreft dan informatie zoals
de documentatie bij uw Epson-product, type computer,
besturingssysteem, toepassingen en alle andere
informatie waarvan u denkt dat deze van belang kan
zijn.

Epson Hotline
(telefoon: (66) 2685-9899)
Ons Hotline-team kan u telefonisch helpen met het
volgende:
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van
producten

Hulp voor gebruikers in
Singapore

❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

De bronnen voor informatie, ondersteuning en services
van Epson Singapore zijn de volgende:

Hulp voor gebruikers in Vietnam
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:

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

Epson Hotline (Telefoon):84-8-823-9239
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's),
verkoopinformatie en technische ondersteuning via
e-mail.

Service Center:

Epson Helpdesk
(Telefoon: (65) 6586 3111)

80 Truong Dinh Street, Dis‐
trict 1, Hochiminh City
Vietnam

Hulp voor gebruikers in
Indonesië

Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het
volgende:

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:

❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van
producten

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

❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden

Hulp voor gebruikers in Thailand

❏ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie,
vragen via e-mail

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:

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

❏ Verkoop- en productinformatie

Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.

❏ Technische ondersteuning
Telefoon:
(62) 21-572 4350
Fax:
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Epson Service Center

❏ Productinformatie

Jakarta

❏ Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)

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

❏ Nieuwste versies van drivers voor
Epson-producten

Telefoon/fax: (62) 21-62301104
Gebruikers kunnen onze startpagina bereiken op:
Bandung

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

http://www.epson.com.hk

Technical Support Hotline

Telefoon/fax: (62) 22-7303766
Surabaya

U kunt ook onze technische medewerkers bereiken via
het volgende telefoon- en faxnummer:

Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya
Telefoon: (62) 31-5355035
Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta

Medan

(852) 2827-8911

Fax:

(852) 2827-4383

Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Hulp voor gebruikers in Maleisië

Telefoon: (62) 274-565478

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:

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

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

Telefoon/fax: (62) 61-4516173
Makassar

Telefoon:

❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden

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

❏ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie,
vragen via e-mail

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

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
Head Office.

Help voor gebruikers in
Hongkong
Voor technische ondersteuning en andere after-sales
services kunnen gebruikers contact opnemen met
Epson Hong Kong Limited.

Telefoon:

603-56288288

Fax:

603-56288388/399

Epson Helpdesk
❏ Verkoop- en productinformatie (Infoline)
Telefoon:
603-56288222

Startpagina op internet
Epson Hong Kong heeft een eigen startpagina in zowel
het Chinees als het Engels die gebruikers de volgende
informatie verschaft:
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❏ Inlichtingen over reparatieservices en garantie,
gebruik van producten en technische
ondersteuning (Techline)
Telefoon:
603-56288333

Ons Hotline-team kan u telefonisch helpen met het
volgende:
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van
producten

Hulp voor gebruikers in India

❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:

World Wide Web
(http://www.epson.co.in)
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden en productinformatie.

Helplijn
Voor service, productinfo of voor bestellingen van
cartridges — 18004250011 (09.00–21.00 uur) — Gratis
nummer.
Voor service (voor CDMA en GSM) — 3900 1600
(09.00–18.00 uur) Prefix lokale STD-code.

Help voor gebruikers in de
Filippijnen
Voor technische ondersteuning en andere after-sales
services kunnen gebruikers contact opnemen met de
Epson Philippines Corporation via het telefoon- en
faxnummer en e-mailadres hieronder:
Hoofdlijn:

(63-2) 706 2609

Fax:

(63-2) 706 2665

Helpdesk direct(63-2) 706 2625
nummer:
E-mail:

epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web
(http://www.epson.com.ph)
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.
Gratis nummer. 1800-1069-EPSON(37766)
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