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Prawa autorskie i znaki handlowe
Żadnej części tego dokumentu nie można powielać, przechowywać w systemach udostępniania informacji ani przesyłać w dowolnej formie, ani
jakimkolwiek sposobem, elektronicznym, mechanicznym, fotokopiowania, nagrywania lub innym, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson
Corporation. Informacje zawarte w tym dokumencie są przeznaczone tylko do używania z tą drukarką Epson. Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek użycie tych informacji w odniesieniu do innych drukarek.

Firma Seiko Epson Corporation ani jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności wobec nabywcy tego produktu ani podmiotów trzecich za
szkody, straty, koszty lub wydatki poniesione przez nabywcę lub podmioty trzecie w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia lub nadużycia tego produktu
albo nieautoryzowanych modyfikacji, napraw lub zmian tego produktu, lub (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) nieprzestrzegania instrukcji obsługi
i konserwacji firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani problemy wynikające z użytkowania jakiegokolwiek wyposażenia
opcjonalnego ani materiałów eksploatacyjnych innych niż oznaczone jako oryginalne produkty firmy Epson lub produkty dopuszczone przez firmę Seiko
Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z zakłóceń elektromagnetycznych występujących podczas
korzystania z dowolnych kabli interfejsu innych niż te oznaczone jako produkty dopuszczone przez firmę Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION i ich logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy
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.

Informacje ogólne: inne nazwy produktów użyte w tym dokumencie są wykorzystywane tylko w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi
odpowiednich właścicieli. Epson zrzeka się wszelkich praw do tych znaków.

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
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Uwagi dotyczące podręczników

Dostarczane podręczniki

Uwagi dotyczące
podręczników

Podręczniki dla produktu przygotowane są w pokazany
poniżej sposób.
Podręczniki w formacie PDF można przeglądać za
pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub Preview
(system Mac).

Znaczenie symboli
Ostrzeżeni
e:

Przestroga:

Należy przestrzegać ostrzeżeń,
aby uniknąć obrażeń ciała.

Należy stosować się do
przestróg, aby uniknąć obrażeń
ciała.

c Ważne:

Należy stosować się do ważnych
informacji, aby uniknąć
uszkodzenia urządzenia.

Uwaga:

Uwagi zawierają użyteczne lub
uzupełniające informacje
dotyczące działania niniejszego
urządzenia.

U

Podręcznik konfiguracji i
instalacji
(broszura)

W tym podręczniku zawarto
informacje o konfiguracji i instalacji drukarki po jej wyjęciu z opakowania. Aby w sposób bezpieczny obsługiwać
urządzenie, należy zapoznać
się z treścią tego podręcznika.

Przewodnik operatora
(broszura lub wersja PDF)

W tym dokumencie opisano
podstawy obsługi i konserwacji w trakcie codziennego
użytkowania.

Informacje ogólne (ten
podręcznik)

Zawiera ważne instrukcje
bezpieczeństwa, dane techniczne drukarki i szczegóły
do kontaktu.

Instrukcja online

Wskazuje powiązaną treść
odniesienia.

Ilustracje
Ilustracje mogą się nieznacznie różnić od posiadanego
modelu. Należy mieć tego świadomość podczas
korzystania z podręczników.

Opisy modeli produktów
Niektóre modele opisane w niniejszym podręczniku
mogą nie być sprzedawane w danym kraju lub regionie.
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Przewodnik użytkownika
(PDF)

Zawiera ogólne informacje i
instrukcje dotyczące korzystania z drukarki i rozwiązywania problemów.

Przewodnik administratora (PDF)

Udostępnia administratorom sieci informacje o zarządzaniu i ustawieniach drukarki.
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Ważne zasady bezpieczeństwa

Ważne zasady bezpieczeństwa
Przed użyciem drukarki należy zapoznać się z wszystkimi tymi zasadami. Przestrzegać też wszystkich ostrzeżeń
i instrukcji umieszczonych na drukarce.

Symbole używane na produkcie
Symbole umieszczone na tym produkcie firmy Epson są używane, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie
tego produktu oraz aby zapobiegać zagrożeniu zdrowia klientów i innych osób, a także uszkodzeniom mienia.
Znaczenie symboli opisano poniżej. Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się ze zrozumieniem ze
znaczeniem symboli.
Tryb gotowości

Prąd przemienny

Urządzenie klasy II

Uwagi dotyczące instalacji
Ostrzeżenie
Nie blokować otworów wentylacyjnych produktu.
Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zablokowane, może wzrosnąć temperatura wewnętrzna, co może prowadzić do pożaru. Nie
zakrywać drukarki szmatką ani nie instalować jej w miejscu o słabej wentylacji. Zapewnić odpowiednią ilość miejsca na instalację
urządzenia, jak opisano w podręczniku.
U Podręcznik konfiguracji i instalacji (broszura)

Przestroga
Nie instalować ani nie przechowywać drukarki na niestabilnej powierzchni ani w miejscu narażonym na
drgania powodowane przez inny sprzęt.
Drukarka może spaść lub przewrócić się, powodując obrażenia ciała.

Nie instalować drukarki w miejscach, w których będzie narażona na dym i pył z zawartością oleju, ani
w miejscach narażonych na wilgoć lub miejscach, gdzie może zostać zawilgocona.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Podczas przenoszenia nie należy przechylać urządzenia w przód, w tył, w lewo lub w prawo bardziej niż o 10
stopni.
W przeciwnym razie drukarka może się przewrócić, powodując wypadek.

Produkt jest ciężki, dlatego powinien być przenoszony przez więcej niż jedną osobę.
Do rozpakowania lub przenoszenia drukarki potrzebne są co najmniej dwie osoby. Więcej informacji o masie produktu można
znaleźć w następującym rozdziale.
U „Tabela danych technicznych” na stronie 12

5

SC-T3100M Series/SC-T5100 Series/SC-T3100 Series/SC-T5100N Series/SC-T3100N Series/SC-T2100 Series Informacje ogólne
Ważne zasady bezpieczeństwa

Przestroga
Przed przystąpieniem do montażu produktu usunąć materiały zabezpieczające, materiały opakowaniowe
i dostarczone podzespoły z miejsca instalacji.
Potknięcie lub przewrócenie się o te elementy może spowodować obrażenia ciała.

Podczas podnoszenia produktu utrzymywać prawidłową postawę ciała.
Przyjęcie niewłaściwej postawy może spowodować obrażenia ciała.

Podnosząc produkt, trzymać go w miejscach wskazanych w podręczniku.
Podnoszenie za inne części może spowodować upadek drukarki, przycięcie palców i w rezultacie obrażenia ciała. Więcej
informacji o podnoszeniu produktu można znaleźć w następującym rozdziale.
U Podręcznik konfiguracji i instalacji (broszura)

Umieszczając produkt na szafce z kołami, zabezpiecz koła przed wykonywaniem pracy, aby uniemożliwić
przesuwanie szafki.
Jeżeli szafka przesunie się w trakcie wykonywania pracy, może spowodować obrażenia ciała.

Nie podejmować próby przesuwania szafki z zablokowanymi kołami.
W przeciwnym razie drukarka może się przewrócić, powodując wypadek.

Przesuwając drukarkę, gdy jest umieszczona na szafce, unikać schodów lub nierównych poziomów.
W przeciwnym razie drukarka może się przewrócić, powodując wypadek.

Uwagi dotyczące obsługi
Ostrzeżenie
Nie używać drukarki w miejscach, w których przechowywane są substancje lotne, takie jak alkohol lub
rozpuszczalnik, ani w pobliżu otwartych płomieni.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie używać drukarki, jeżeli wydobywa się z niej dym lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego
zapachu lub hałasów.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. W razie wystąpienia nieprawidłowości niezwłocznie wyłączyć urządzenie
i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub pomocą techniczną firmy Epson.

Nigdy nie podejmować prób samodzielnej naprawy drukarki, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne.
Nie używać drukarki w miejscach, w których mogą występować gazy łatwopalne lub wybuchowe. Nie
używać środków rozpylanych zawierających gaz łatwopalny we wnętrzu produktu ani w jego otoczeniu.
W przeciwnym razie może to spowodować pożar.

Poprowadzić kable, tak jak opisano w podręczniku.
W przeciwnym razie może to spowodować pożar. Możliwe są także uszkodzenia podłączonych urządzeń.

Nie wkładać ani nie upuszczać żadnych przedmiotów metalowych lub łatwopalnych w otwory drukarki.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
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Ostrzeżenie
Nie dotykać miejsc we wnętrzu drukarki z wyjątkiem tych wskazanych w podręczniku.
Może to spowodować porażenie prądem lub oparzenie.

Nie rozbierać urządzenia z wyjątkiem sytuacji opisanych w podręczniku.
Jeżeli ekran LCD panelu sterowania jest uszkodzony, należy uważać na wyciekający ciekły kryształ.
Udzielić pierwszej pomocy w następujących sytuacjach.
❏

Jeżeli ciekły kryształ przylgnie do skóry, należy niezwłocznie go zetrzeć, a następnie przemyć to miejsce dużą ilością wody
z dodatkiem mydła.

❏

W przypadku dostania się ciekłego kryształu do oczu należy płukać je czystą wodą przez przynajmniej 15 minut
i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

❏

Jeżeli ciekły kryształ dostanie się do ust, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Jeżeli do wnętrza drukarki dostanie się jakieś ciało obce lub płyn, taki jak woda, należy niezwłocznie ją
wyłączyć.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie
skontaktować się ze sprzedawcą lub pomocą techniczną firmy Epson.

Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, nie należy dotykać samej drukarki lub kabla zasilania,
jeśli jest podłączony do gniazda zasilania.
Może to spowodować porażenie prądem.

Przestroga
Nie siadać na produkcie ani nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
Nadzorować małe dzieci. Drukarka może spaść lub przewrócić się, powodując obrażenia ciała.

Przy włączonym zasilaniu i podczas drukowania palce należy trzymać z dala od rolek wysuwania papieru.
Jeśli palce zostaną uchwycone przez rolki wysuwania papieru, może to spowodować obrażenia. Przed jego odebraniem należy
się upewnić, że papier został całkowicie wysunięty.

Podczas transportowania lub przechowywania produktu należy utrzymywać go poziomo: nie przechylać go
pod kątem ani nie umieszczać go spodem do góry.
Może to spowodować wyciek tuszu.

Moduł odcinania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Ostrze tnące może spowodować obrażenia ciała. Podczas wymiany modułu odcinania należy zachować szczególną ostrożność.

Seria SC-T3100: Podczas otwierania i zamykania pokrywy skanera, ręce należy trzymać z dala od złączy
pomiędzy pokrywą i korpusem drukarki.
Jeśli palce lub ręce zostaną uchwycone, może to spowodować obrażenia.

Podczas podłączania kabli lub akcesoriów opcjonalnych należy upewnić się, że są instalowane
w odpowiednim kierunku. Przestrzegać odpowiednich procedur instalacji.
W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub obrażenia ciała. Podłączać kable lub akcesoria opcjonalne, postępując
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w podręczniku.
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Przestroga
Przed przenoszeniem produktu upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, kabel zasilający jest odłączony
od gniazda sieciowego, a wszystkie kable połączeniowe są odłączone.
Jeżeli kable są uszkodzone, może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Z wyjątkiem przemieszczania szafy należy upewnić się, że dwa przednie koła są zablokowane.
W przeciwnym razie może to spowodować wypadek.

Podczas ładowania papieru rolkowego, rolkę należy trzymać za kołnierz.
Po uchwyceniu za jakąkolwiek inną część, palce lub ręce mogą zostać uchwycone i może to spowodować obrażenia.

SC-T3100M: Podczas otwierania i zamykania modułu skanera, ręce należy trzymać z dala od złączy pomiędzy
modułem i korpusem drukarki.
Jeśli palce lub ręce zostaną uchwycone, może to spowodować obrażenia.

Uwagi dotyczące zasilania
Ostrzeżenie
Używać tylko zasilacza o parametrach zgodnych z tymi podanymi na tabliczce znamionowej drukarki.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie używać wtyczki, jeżeli przylgnęły do niej jakiekolwiek ciała obce, takie jak pył.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie używać przewodów zasilających innych niż przewód dostarczony z drukarką. Przewodu dostarczonego
z drukarką nie wolno też używać do zasilania innych urządzeń.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie używać przewodu zasilającego, jeżeli jest uszkodzony.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Epson. Przestrzegać poniższych zaleceń, aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego.
❏

Nie modyfikować przewodu zasilającego.

❏

Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym.

❏

Nie zginać, nie skręcać ani nie ciągnąć przewodu zasilającego.

❏

Nie prowadzić przewodu zasilającego w pobliżu grzejników.

Nie podłączać zbyt wielu przewodów do tego samego gniazda sieciowego, co przewód zasilający
urządzenia.
Może to spowodować wzrost temperatury i w rezultacie pożar. Podłączyć przewód zasilający bezpośrednio do gniazda
ściennego w instalacji domowej.

Nie podłączać wtyczki ani nie odłączać jej mokrymi dłońmi.
Może to spowodować porażenie prądem.
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Ostrzeżenie
Upewnić się, że bolce wtyczki są włożone do końca w otwory gniazda sieciowego.
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Odłączać wtyczkę regularnie i czyścić miejsce między bolcami oraz wokół podstawy bolców.
Jeżeli wtyczka będzie podłączona przez długi czas, wokół podstawy bolców będzie gromadzić się pył, który może spowodować
zwarcie lub pożar.

Odłączając wtyczkę, trzymać za nią. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Przestroga
Jeżeli drukarka nie będzie używana przez długi czas, należy odłączyć jej wtyczkę od gniazda ze względów
bezpieczeństwa.

Uwagi dotyczące materiałów eksploatacyjnych
Przestroga
Nie potrząsać zbyt mocno pojemnikami z tuszem.
Zbyt mocne potrząsanie może spowodować wyciek tuszu z pojemników.

Nie rozbierać pojemników z tuszem ani zbiornika na zużyty tusz.
W przypadku ich rozebrania tusz może dostać się do oczu lub przylgnąć do skóry.

W przypadku kontaktu tuszu ze skórą lub jego dostania się do oczu lub ust należy niezwłocznie wykonać
następujące czynności.
❏

Jeżeli tusz przylgnie do skóry, należy niezwłocznie go zmyć wodą z dodatkiem mydła.

❏

Jeżeli tusz dostanie się do oczu, należy niezwłocznie przepłukać je wodą. W przeciwnym razie może to spowodować
przekrwienie oczu lub łagodne zapalenie. Jeżeli problem nie ustąpi, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

❏

Jeżeli tusz dostanie się do ust, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywać pojemniki z tuszem i pojemnik na zużyty tusz w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pocierać krawędzi papieru do drukowania dłonią.
Krawędzie arkuszy papieru są cienkie i ostre oraz mogą spowodować obrażenia ciała.

Inne uwagi
Nie wkładać rąk do wnętrza tego urządzenia ani nie dotykać białego płaskiego kabla w trakcie drukowania.
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Wymagania systemowe
Oprogramowanie drukarki można wykorzystywać w następujących otoczeniach (Stan na lipiec 2020)
Obsługiwane systemy operacyjne i inne elementy mogą ulec zmianie.
Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie firmy Epson.

Sterownik drukarki
Windows
System operacyjny

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 lub wersja nowsza / Windows XP x64 SP2 lub
wersja nowsza
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 lub nowsza wersja

Procesor

Intel Core2 Duo 3,05 GHz lub lepszy

Dostępna pojemność pamięci

1 GB lub więcej

Dysk twardy (dostępna pojemność do zainstalowania)

32 GB lub więcej

Rozdzielczość obrazu

WXGA (1280×800) lub lepsza

Sposób połączenia z drukarką*

USB, Ethernet lub Wi-Fi

* Szczegóły dotyczące sposobów połączenia z drukarką (dane techniczne interfejsu) znajdują się dalej.
U „Tabela danych technicznych” na stronie 12

Mac
System operacyjny

Mac OS X w wersji v10.6.8 lub nowszej

Procesor

Intel Core2 Duo 3,05 GHz lub lepszy

Dostępna pojemność pamięci

4 GB lub więcej

Dysk twardy (dostępna pojemność do zainstalowania)

32 GB lub więcej

Rozdzielczość obrazu

WXGA+ (1440×900) lub lepsza
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Sposób połączenia z drukarką*

USB, Ethernet lub Wi-Fi

* Szczegóły dotyczące sposobów połączenia z drukarką (dane techniczne interfejsu) znajdują się dalej.
U „Tabela danych technicznych” na stronie 12

Web Config
Web Config jest aplikacją, która działa w przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu inteligentnym
połączonym z tą samą siecią, co drukarka.
U Przewodnik administratora
Windows
Przeglądarka

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

Sposób połączenia z drukarką*2

Ethernet lub Wi-Fi

*1 Użyj najnowszej wersji.
*2 Więcej informacji o interfejsie sieci można znaleźć w poniższych informacjach szczegółowych.
U „Tabela danych technicznych” na stronie 12

Mac
Przeglądarka

Safari*1, Firefox*1, Chrome*1

Sposób połączenia z drukarką*2

Ethernet lub Wi-Fi

*1 Użyj najnowszej wersji.
*2 Więcej informacji o interfejsie sieci można znaleźć w poniższych informacjach szczegółowych.
U „Tabela danych technicznych” na stronie 12
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Tabela danych
technicznych

Specyfikacje drukarki

Litery od (A) do (E) użyte w tabeli przedstawiają modele
drukarki zgodnie z niżej podanymi informacjami.
(A): Seria SC-T3100M
(B): Seria SC-T5100
(C): Seria SC-T3100
(D): Seria SC-T5100N
(E): Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100

Metoda On-demand inkjet
(Wtrysk tuszu na żądanie)

Konfiguracja dysz

800 dysz × 4 kolory

10 do 35 ˚C

Przechowywanie
(przed wypakowaniem)

-20 do 60 ˚C (w ciągu 120 godzin
przy temperaturze 60 ˚C, w ciągu
miesiąca przy temperaturze 40 ˚C)

Przechowywanie
(po rozpakowaniu)

Uzupełniony atrament: -10 do 40
˚C (w ciągu miesiąca przy temperaturze 40 ˚C)
Usunięty atrament*1: -20 do 25 ˚C
(w ciągu miesiąca przy temperaturze 25 ˚C)

Wilgotność

Specyfikacje drukarki
Metoda drukowania

Działanie

Działanie

Od 20% do 80% (zaleca się 40% do
60%, bez kondensacji)

Przechowywanie

Od 5 do 85% (bez kondensacji)

Zakres temperatury i wilgotności podczas obsługi (zaleca
się zakres pokazany liniami poprzecznymi)

(Black (Czarny), Cyan (Błękitny),
Magenta (Amarantowy), Yellow
(Żółty))
Rozdzielczość (maksymalna)

2400 × 1200 dpi

Kod sterujący

ESC/P2, raster ESC/P (polecenie
niejawne), HP-GL/2, HP RTL, PJL

Wbudowana pamięć

(A): 1,0 GB + 8,0 GB (do przetwarzania danych skanera)
Za wyjątkiem (A): 1,0 GB

Napięcie znamionowe

100–240 V AC

Częstotliwość znamionowa

50/60 Hz

Prąd znamionowy

1,4 A

Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość)

Pobór mocy
Działanie

(A): Około 24W
Za wyjątkiem (A): Około 28W

Tryb gotowości

(A): Około 11W
Za wyjątkiem (A): Około 8W

Tryb uśpienia

(A): Około 2,0W
Za wyjątkiem (A): Około 1,6W

Przy wyłączonym
zasilaniu

Około 0,2 W

Temperatura
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Maksymalnie*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

Przechowywanie

(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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Dane techniczne skanera drukarki*1

Specyfikacje drukarki
Masa*3

(A): około 34 kg
(B): około 46 kg
(C): około 38 kg
(D): około 33 kg
(E): Około 27 kg

Odcienie

*1 Skorzystaj z menu Usuwanie/uzupełnianie atramentu
w menu Konserwacja w celu pozbycia się tuszu z drukarki.
U Przewodnik użytkownika (instrukcja online)

Kolor
❏

Wejście 30-bitowe (10 bitów
na pikseli na kolor
wewnętrzny)

❏

Wyjście 24-bitowe (8 bitów
na pikseli na kolor
wewnętrzny)

Skala odcieni szarości

*2 Z dołączonym stackerem papieru i otwartym koszem na
papier
*3 Nie obejmuje pojemników z tuszem i stackera papieru

❏

Wejście 10-bitowe

❏

Wyjście 8-bitowe

Czerń i biel

c

Ważne:

Korzystać z drukarki na wysokości do 2000 m.
Źródło światła
Dane techniczne skanera drukarki*1
Typ skanera

Skaner kolorowy jednostronny
z podawaniem arkuszy

Czujnik

CIS

Liczba efektywnych
pikseli

14 400 pikseli (600 dpi) (główny
kierunek skanowania)

Rozmiar dokumentu

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

Grubość dokumentu

0,06 mm – 0,50 mm

Kierunek podawania

Stroną zadrukowana skierowaną
w górę

Kierunek wysuwania

Stroną zeskanowaną skierowaną
w dół

Liczba ładowanych
arkuszy

1 arkusz

Rozdzielczość skanu

600 dpi (główne skanowanie)
600 dpi (pomocnicze skanowanie)

Rozdzielczość wyjściowa

❏

Wejście 10-bitowe

❏

Wyjście 1-bitowe

3 kolorowe światło LED RGB

*1 Wyłącznie seria SC-T3100M
*2 Maksymalna długość dla skanowania (600dpi): 2569mm
Maksymalna długość dla kopiowania (Dobra, Bardzo dobra):
2569mm
Dane techniczne interfejsu
Port USB do komputera

SuperSpeed USB

Port opcji (Do podłączania skanera powiększonych kopii w
innym urządzeniu
niż seria SC-T3100M)

USB wysokiej prędkości

Port USB pamięci (Wyłącznie seria SC-T3100M)
Pamięć flash USB*1

USB wysokiej prędkości

System plików

FAT, FAT32, exFAT

Format pliku

JPEG, TIFF, PDF*2

Ethernet*3
Standardy

200, 300, 400, 600 dpi

Wi-Fi
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IEEE802.3i (10BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3az (Ethernet energooszczędny)*4
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Ostrzeżenie:

Dane techniczne interfejsu
Standardy

IEEE 802.11b/g/n*5

Zakres częstotliwości

2,4 GHz

Tryby współrzędnych

Infrastruktura
Wi-Fi Direct (zwykłe AP)*6

Zabezpieczenia
bezprzewodowe

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

Protokoły/funkcje
drukowania sieci*8

Standardy/Protokoły
zabezpieczenia

Aby zapobiec zakłóceniom radiowym
licencjonowanej usługi, urządzenie należy
obsługiwać wewnątrz i z dala od okien w celu
zapewnienia maksymalnej osłony. Sprzęt (lub jego
antena nadawcza), który instaluje się na zewnątrz,
podlega licencji.

Dane techniczne tuszu

EpsonNet Print (Windows)
Standardowy TCP/IP (Windows)
Drukowanie WSD (Windows)
Bonjour (Mac)
Drukowanie IPP (Mac)
AirPrint (iOS, Mac)
Drukowanie z klienta FTP
SSL/TLS (serwer/klient HTTPS,
IPPS)
IEEE 802.1X
IPsec/Filtrowanie IP
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)
SNMPv3
SMB3.1.1
FTPS (Tryb bezpośredni)*9

Typ

Specjalne pojemniki z tuszem

Tusz pigmentowy

Black (Czarny), Cyan (Błękitny), Magenta (Amarantowy), Yellow (Żółty)

Termin przydatności

Data przydatności wydrukowana
na opakowaniu pojemnika z tuszem lub na pojemniku (dotyczy
normalnej temperatury przechowywania)

Okres gwarancji jakości druku

6 miesięcy (po otwarciu)

Temperatura przechowywania

*1 Nie można używać dysku flash USB z ustawieniami
zabezpieczeń.

Pojemnik niezainstalowany

-20 do 40˚C (W ciągu czterech dni
przy temperaturze -20 ˚C, w ciągu
miesiąca przy temperaturze 40 ˚C)

Zainstalowana

-20 do 40˚C (W ciągu czterech dni
przy temperaturze -20 ˚C, w ciągu
miesiąca przy temperaturze 40 ˚C)

Transport

-20 do 60˚C (W ciągu czterech dni
przy temperaturze -20 ˚C, w ciągu
miesiąca przy temperaturze 40 ˚C,
w ciągu 72 godzin przy temperaturze 60 ˚C)

*2 Wyłącznie seria SC-T3100M. Obsługiwane są tylko dane
zeskanowane przy użyciu tej drukarki.
*3 Użyć kabla typu skrętka ekranowana (STP) kategorii 5 lub
wyższej. Dla IEEE802.3ab (1000BASE-T), należy użyć kabla STP
kategorii 5e lub wyższej (skrętka ekranowana).
*4 Podłączone urządzenie powinno być zgodne ze
standardami IEEE 802.3az.
*5 IEEE 802.11n jest dostępny wyłącznie dla HT20.

Wymiary pojemnika (szerokość × głębokość × wysokość)

*6 Nie obsługuje IEEE 802.11b.
*7 Zgodność ze standardami WPA2 ze wsparciem dla WPA/
WPA2 Personal.
*8 EpsonNet Print obsługuje wyłącznie IPv4. Pozostałe
obsługują zarówno IPv4, jak i IPv6.

80 ml

41.0 × 97,0 × 49,5 * mm

50 ml/26 ml

27.0 × 97,0 × 49,5 * mm

* Nie obejmuje wystających części

*9 Wyłącznie funkcja skanowania serii SC-T3100M
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c Ważne:
❏ Pojemnik pozostawiony na dłuższy czas w
temperaturze poniżej -13˚C zamarza.
W przypadku zamarznięcia należy pozostawić
pojemnik w temperaturze pokojowej (25˚C) na
co najmniej trzy godziny.
❏ Nie należy uzupełniać pojemników z tuszem.

Dla użytkowników w
Europie
Oznaczenie CE
Uproszczona Deklaracja zgodności z przepisami UE:
Niniejszym, Seiko Epson Corporation deklaruje, że ten
model urządzenia: K291A jest zgodny z Dyrektywą
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z
przepisami UE jest dostępny pod następującym
adresem internetowym.
http://www.epson.eu/conformity

Informacje o sprzęcie radiowym
Produkt celowo emituje fale radiowe zgodnie z
poniższym opisem.
(a) pasmo częstotliwości, w którym funkcjonuje sprzęt
radiowy; 2,4 GHz do 2,4835 GHz
(b) maksymalna moc częstotliwości radiowej
przekazywanej w paśmie częstotliwości, w którym
funkcjonuje sprzęt radiowy; 20 dBm (moc EIRP)
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Gdzie uzyskać pomoc Kontakt z pomocą firmy
Epson

Witryna pomocy
technicznej w sieci Web

Zanim skontaktujesz się z firmą
Epson
Jeśli urządzenie firmy Epson nie działa prawidłowo i nie
można rozwiązać problemu przy użyciu informacji
dotyczących rozwiązywania problemów zawartych w
dokumentacji, w celu uzyskania pomocy należy
skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy
Epson. Jeśli poniżej nie wymieniono pomocy firmy
Epson w regionie użytkownika, należy skontaktować się
ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Witryna pomocy technicznej firmy Epson w sieci Web
umożliwia uzyskanie pomocy w przypadku problemów,
których nie można rozwiązać, stosując informacje
dotyczące rozwiązywania problemów zawarte w
dokumentacji produktu. Poprzez przeglądarkę sieci
Web można połączyć się z Internetem i przejść pod
adres:
http://support.epson.net/

Pracownik pomocy firmy Epson będzie mógł udzielić
szybszej pomocy, jeśli podane zostaną następujące
informacje:

Aby uzyskać najnowsze sterowniki, dostęp do
najczęściej zadawanych pytań (FAQ) lub innych plików
do pobierania, należy przejść pod adres:
http://www.epson.com

❏ Numer seryjny produktu
(Naklejka z numerem seryjnym znajduje się
zazwyczaj na tylnej części produktu.)

Następnie należy wybrać sekcję pomocy w lokalnej
witrynie firmy Epson.

❏ Model urządzenia
❏ Wersja oprogramowania produktu
(Należy kliknąć przycisk About, Version Info lub
podobny przycisk w oprogramowaniu produktu)
❏ Marka i model komputera
❏ Nazwa i wersja systemu operacyjnego komputera
❏ Nazwy i wersje aplikacji używanych zazwyczaj z
urządzeniem
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Zakup materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów

Pomoc dla użytkowników
w Ameryce Północnej

Można zakupić oryginalne pojemniki z tuszem firmy
Epson, kasety taśmowe, papier i akcesoria od
autoryzowanego sprzedawcy firmy Epson. Aby
odszukać najbliższego sprzedawcę, zadzwoń pod
numer 800-GO-EPSON (800-463-7766). Zakupu
można dokonać również pod adresem http://
www.epsonstore.com (USA) lub http://www.epson.ca
(Kanada).

Firma Epson oferuje następujące usługi pomocy
technicznej.

Pomoc przez Internet
W celu uzyskania rozwiązań często występujących
problemów należy odwiedzić witrynę pomocy firmy
Epson pod adresem http://epson.com/support i wybrać
produkt. Można z niej pobrać sterowniki i
dokumentację, przejrzeć listę najczęściej zadawanych
pytań (FAQ) i uzyskać rady dotyczące rozwiązywania
problemów lub wysłać do firmy Epson wiadomość
e-mail z pytaniami.

Pomoc dla użytkowników
w Europie
Aby uzyskać informacje na temat kontaktu z pomocą
firmy Epson, przeczytaj dokument Gwarancja
Europejska.

Kontakt telefoniczny z
przedstawicielem pomocy
technicznej

Pomoc dla użytkowników
na Tajwanie

Wybrać numer: (562) 276‐1300 (USA) lub
(905) 709-9475 (Kanada), od 6:00 do 18:00 czasu
pacyficznego, od poniedziałku do piątku. Dni i godziny
pomocy technicznej mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Mogą zostać naliczone opłaty za
połączenie i połączenia dalekiego zasięgu.

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy
i usług:

Strona internetowa (http://
www.epson.com.tw)

Przed wykonaniem telefonu do firmy Epson należy
przygotować następujące informacje:

Dostępne są informacje dotyczące specyfikacji
produktu, sterowniki do pobrania i pytania dotyczące
produktu.

❏ Nazwa produktu
❏ Numer seryjny produktu
❏ Dowód zakupu (na przykład paragon) i data
zakupu

Helpdesk firmy Epson
(Telefon: +0800212873)

❏ Konfiguracja komputera

Zespół HelpDesku może przez telefon pomóc
w następujących kwestiach:

❏ Opis problemu

❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji
o produkcie

Uwaga:
Aby uzyskać pomoc na temat korzystania z innego
oprogramowania w systemie, patrz dokumentacja danego
oprogramowania.

❏ Pytania lub problemy związane z korzystaniem
z produktu
❏ Zapytania dotyczące napraw serwisowych
i gwarancji
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Centrum serwisowe:

Numer telefonu

Numer faksu

Adres

08-7344771

08-7344802

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

Numer telefonu

Numer faksu

Adres

02-23416969

02-23417070

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

02-27491234

02-27495955

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

Pomoc dla użytkowników
w Australii

02-32340688

02-32340699

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

Epson Australia pragnie oferować obsługę klienta na
najwyższym poziomie. Oprócz dokumentacji produktu
oferujemy następujące źródła informacji:

039-605007

039-600969

No.342-1, Guangrong
Rd., Luodong Township, Yilan County 265,
Tajwan

Sprzedawca

038-312966

038-312977

No.87, Guolian 2nd Rd.,
Hualien City, Hualien
County 970, Tajwan

03-4393119

03-4396589

5F., No.2, Nandong Rd.,
Pingzhen City, Taoyuan
County 32455, Tajwan
(Republika Chińska)

03-5325077

03-5320092

1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1,
Jingguo Rd., North
Dist., Hsinchu City 300,
Tajwan

04-23011502

04-23011503

3F., No.30, Dahe Rd.,
West Dist., Taichung City 40341, Tajwan (Republika Chińska)

04-23805000

04-23806000

No.530, Sec. 4, Henan
Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Tajwan

05-2784222

05-2784555

No.463, Zhongxiao Rd.,
East Dist., Chiayi City
600, Tajwan

06-2221666

06-2112555

No.141, Gongyuan N.
Rd., North Dist., Tainan
City 704, Tajwan

07-5520918

07-5540926

1F., No.337, Minghua
Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Tajwan

07-3222445

07-3218085

Należy pamiętać, że sprzedawca często może oferować
pomoc w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemów.
Zawsze najpierw należy dzwonić do sprzedawcy w celu
uzyskania porady dotyczącej problemu. Często może on
szybko rozwiązać problemy oraz doradzić, jakie kolejne
kroki należy przedsięwziąć.

Adres URL
http://www.epson.com.au
Odwiedź strony internetowe Epson Australia. Warto
zabrać tutaj swój modem dla okazyjnego surfowania!
Ta witryna oferuje możliwości pobierania sterowników,
punkty kontaktu z firmą Epson, informacje na temat
nowych produktów oraz pomoc techniczną (e-mail).

Helpdesk firmy Epson
Helpdesk firmy Epson to ostateczny sposób na
uzyskanie porad przez klientów. Operatorzy Helpdesku
mogą pomóc w instalacji, konfiguracji i korzystaniu z
produktu Epson. Od pracowników Helpdesku
zajmujących się przedsprzedażą można otrzymać
informacje na temat nowych produktów firmy Epson
oraz najbliższych punktów sprzedaży lub serwisu.
Można tu uzyskać odpowiedzi na wiele różnych pytań.
Numery kontaktowe Helpdesku:
Telefon:
Faks:

No.51, Shandong St.,
Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Tajwan
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Przed zatelefonowaniem zalecamy przygotowanie
wszystkich potrzebnych informacji. Im więcej
informacji przygotujesz, tym szybciej będziemy mogli
pomóc w rozwiązaniu problemu. Ważne informacje to
m.in. dokumentacja produktu Epson, typ komputera,
system operacyjny, aplikacje i inne informacje, które
mogą okazać się przydatne.

Strona WWW
(http://www.epson.co.th)

Pomoc dla użytkowników
w Singapurze

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

Dostępne są tu informacje na temat specyfikacji
produktów, sterowniki do pobrania, najczęściej
zadawane pytania (FAQ) oraz pomoc techniczna za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zespół Hotline może przez telefon pomóc
w następujących kwestiach:

Poniżej wymieniono źródła informacji, pomocy
i serwisu dostępne w firmie Epson Singapore:

❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji
o produkcie

Strona WWW
(http://www.epson.com.sg)

❏ Pytania lub problemy związane z korzystaniem
z produktu

Dostępne są informacje na temat specyfikacji
produktów, sterowników do pobrania, najczęściej
zadawane pytania (FAQ), zapytania dotyczące zakupu
oraz pomoc techniczna za pośrednictwem poczty
e-mail.

❏ Zapytania dotyczące napraw serwisowych
i gwarancji

Pomoc dla użytkowników
w Wietnamie

Helpdesk firmy Epson
(Telefon: (65) 6586 3111)
Zespół HelpDesku może przez telefon pomóc
w następujących kwestiach:

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy
i usług:

❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji
o produkcie

Epson Hotline (Telefon): 84-8-823-9239
Centrum serwisowe:

❏ Pytania lub problemy związane z korzystaniem
z produktu
❏ Zapytania dotyczące napraw serwisowych
i gwarancji

80 Truong Dinh Street, Di‐
strict 1, Hochiminh City
Vietnam

Pomoc dla użytkowników
w Indonezji

Pomoc dla użytkowników
w Tajlandii

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy
i usług:

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy
i usług:

Strona WWW
(http://www.epson.co.id)
❏ Informacje na temat specyfikacji produktu
i sterowniki do pobrania
❏ Najczęściej zadawane pytania (FAQ), zapytania
dotyczące sprzedaży, pytania poprzez pocztę e-mail
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Epson Hotline

Pomoc dla użytkowników
w Hongkongu

❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji o
produkcie

Aby uzyskać pomoc techniczną, a także inne usługi
posprzedażne, skontaktuj się z firmą Epson Hong Kong
Limited.

❏ Pomoc techniczna
Telefon:
(62) 21-572 4350
Faks:

(62) 21-572 4357

Internetowa strona domowa
Firma Epson Hong Kong utworzyła lokalną stronę
domową w języku chińskim i angielskim w sieci
Internet, aby oferować użytkownikom następujące
usługi:

Centrum serwisowe Epson
Jakarta

Bandung

Surabaya

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

❏ Informacje o produkcie

Telefon/faks: (62) 21-62301104

❏ Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
(FAQ)

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

❏ Najnowsze wersje sterowników produktów firmy
Epson

Telefon/faks: (62) 22-7303766

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do strony domowej
WWW pod adresem:

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

http://www.epson.com.hk

Gorąca linia pomocy technicznej

Telefon: (62) 31-5355035
Faks: (62) 31-5477837
Yogyakarta

Można również skontaktować się z pomocą techniczną
pod następującymi numerami telefonów i faksów:

Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon:

(852) 2827-8911

Faks:

(852) 2827-4383

Telefon: (62) 274-565478
Medan

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

Pomoc dla użytkowników
w Malezji

Telefon/faks: (62) 61-4516173
Makassar

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy
i usług:

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

Strona WWW
(http://www.epson.com.my)

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

❏ Informacje na temat specyfikacji produktu i
sterowniki do pobrania
❏ Najczęściej zadawane pytania (FAQ), zapytania
dotyczące sprzedaży, pytania poprzez pocztę e-mail
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Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Pomoc dla użytkowników
na Filipinach

Siedziba główna.
Telefon:

603-56288288

Faks:

603-56288388/399

Aby uzyskać pomoc techniczną oraz inne usługi
posprzedażne, skontaktuj się z firmą Epson Philippines
Corporation pod poniższymi numerami telefonu i faksu
lub adresem e-mail:
Linia bezpo‐
średnia:

(63-2) 706 2609

❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji o
produkcie (infolinia)
Telefon:
603-56288222

Faks:

(63-2) 706 2665

❏ Zapytania dotyczące napraw serwisowych i
gwarancji, korzystania z produktu i pomocy
technicznej (techniczna infolinia)
Telefon:
603-56288333

E-mail:

Helpdesk firmy Epson

Bezpośrednie (63-2) 706 2625
połączenie z
pomocą:
epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Strona WWW
(http://www.epson.com.ph)

Pomoc dla użytkowników
w Indiach

Dostępne są tam informacje na temat specyfikacji
produktów, sterowniki do pobrania, najczęściej
zadawane pytania (FAQ) oraz zapytania poprzez pocztę
e-mail.

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy
i usług:

Numer bezpłatny: 1800-1069-EPSON(37766)

Strona WWW
(http://www.epson.co.in)

Zespół Hotline może przez telefon pomóc
w następujących kwestiach:

Dostępne są informacje dotyczące specyfikacji
produktu, sterowniki do pobrania i pytania dotyczące
produktu.

❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji
o produkcie
❏ Pytania lub problemy związane z korzystaniem
z produktu

Telefoniczna linia pomocy

❏ Zapytania dotyczące napraw serwisowych
i gwarancji

W celu uzyskania informacji na temat produktu lub w
celu zamówienia pojemnika — 18004250011 (9:00–
21:00). Jest to numer bezpłatny.
W celu uzyskania usług (użytkownicy CDMA i
telefonów komórkowych) — 3900 1600 (9:00–18:00)
oraz prefiks lokalny.
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