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Drepturi de autor și mărci comerciale
Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de recuperare sau transmisă sub orice formă sau prin orice mijloc, electronic,
mecanic, de fotocopiere, înregistrare etc., fără permisiunea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation. Informațiile conținute mai jos sunt destinate
pentru a fi utilizate numai cu această imprimantă Epson. Firma Epson nu este responsabilă pentru nicio utilizare a acestor informații aplicate altor
imprimante.

Nici Seiko Epson Corporation, nici filialele sale nu vor fi responsabile față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daune, pierderi, costuri
sau cheltuieli suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, utilizării necorespunzătoare sau abuzului asupra acestui produs sau al
modificărilor, reparațiilor sau transformărilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția SUA) al nerespectării cu strictețe a instrucțiunilor de
funcționare și întreținere ale Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă pentru nicio daună decurgând din utilizarea oricărei opțiuni sau produse consumabile altele decât
cele desemnate ca Produse Epson originale sau Produse Epson aprobate de Seiko Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nu va fi considerată responsabilă pentru nicio daună sau problemă rezultând din interferența electromagnetică care
decurge din utilizarea oricăror cabluri de interfață altele decât cele desemnate ca Produse Epson aprobate de Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION și siglele acestora sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale 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.

Observație generală: alte nume de produse sunt utilizate mai jos doar în scopuri de identificare și pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi ale
acestora. Epson nu invocă niciun fel de drepturi referitoare la aceste mărci.

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
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Organizarea manualului

Note privind
manualele

Manualele pentru acest produs sunt organizate în
modul prezentat mai jos.
Puteți vizualiza manualele PDF utilizând Adobe
Acrobat Reader sau Preview (Mac).

Însemnătatea
simbolurilor
Avertismen
t:

Atenție:

c Important:

Ghid de instalare
(broșură)

Oferă informații referitoare la
instalarea imprimantei după
despachetarea acesteia. Asigurați-vă că citiți acest manual, pentru a efectua operațiile în siguranță.

Ghidul operatorului
(broșură sau PDF)

Explică operațiile și întreținerea de bază necesare pentru
uzul zilnic.

Informaţii generale (acest
manual)

Furnizează instrucțiuni importante privind siguranța,
specificațiile imprimantei și
detaliile de contact.

Avertismentele trebuie
respectate pentru a evita
vătămările corporale grave.

Atenționările trebuie respectate
pentru a evita vătămările
corporale.

Manual online

Mesajele marcate ca importante
trebuie respectate pentru a evita
deteriorarea acestui produs.

Notă:

Notele conțin informații utile
sau suplimentare referitoare la
utilizarea acestui produs.

U

Este indicat conținutul de
referință aferent.

Ilustrații
Ilustrațiile pot diferi ușor de modelul pe care îl utilizați.
Vă rugăm să țineți cont de acest lucru la utilizarea
manualelor.

Descrieri ale modelului de
produs
Este posibil ca unele modele descrise în acest manual să
nu fie comercializate în țara sau regiunea
dumneavoastră.
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Ghidul utilizatorului
(PDF)

Furnizează informații generale și instrucțiuni privind utilizarea imprimantei și rezolvarea problemelor.

Ghidul administratorului (PDF)

Oferă administratorilor de
rețea informații despre gestionarea și setările imprimantei.
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Instrucțiuni importante privind siguranța
Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de utilizarea imprimantei. Asigurați-vă de asemenea să urmați toate
avertismentele și instrucțiunile marcate pe imprimantă.

Simboluri pe produs
Simbolurile de pe acest produs Epson sunt utilizate pentru a garanta siguranța și utilizarea corespunzătoare a acestui
produs și pentru a preveni pericolele la adresa clienților sau a altor persoane și daunele asupra produsului.
Simbolurile indică semnificația de mai jos. Asigurați-vă că înțelegeți complet semnificația simbolurilor de pe acest
produs înainte de utilizarea sa.
Stand-by

Curent alternativ

Echipament din clasa II

Note privind instalarea
Avertisment
Nu obturați orificiile de aerisire de pe produs.
Dacă orificiile de aerisire de pe produs sunt obturate, temperatura poate crește și cauza incendiu. Nu acoperiți imprimanta cu o
cârpă și nu o instalați într-o locație cu ventilație deficitară. Verificați să asigurați spațiu suficient pentru instalare, conform
descrierii din acest manual.
U Ghid de instalare (broșură)

Atenție
Nu instalați sau depozitați imprimanta într-o locație instabilă sau o locație supusă vibrațiilor de la alt
echipament.
Imprimanta ar putea cădea sau răsturna și cauza vătămări.

Nu instalați imprimanta într-o locație supusă vaporilor uleioși sau prafului sau în locații expuse umidității
sau unde aceasta s-ar putea uda cu ușurință.
Ar putea surveni electrocutări sau incendii.

Nu înclinați produsul cu mai mult de 10 grade în față, spate, stânga sau dreapta în timpul deplasării.
Nerespectarea acestei măsuri de precauție poate avea ca rezultat căderea imprimantei, care se poate solda cu accidente.

Deoarece produsul este greu, nu trebuie transportat de o singură persoană.
Este nevoie cel puțin de două persoane pentru a despacheta sau transporta imprimanta. Consultați următoarele pentru detalii
privind greutatea produsului.
U „Tabel cu specificații” la pagina 12
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Atenție
Înainte de asamblarea produsului, asigurați-vă că ați îndepărtat foliile de împachetare, materialele de
împachetare și elementele furnizate din zona de instalare.
Dacă alunecați sau vă împiedicați de aceste elemente, ar putea rezulta vătămări.

Asigurați-vă că utilizați poziția corectă a corpului când ridicați produsul.
Ridicarea utilizând o poziție incorectă a corpului ar putea cauza vătămare.

La ridicarea produsului, asigurați-vă că îl ridicați ținând din locurile indicate în manual.
Dacă îl ridicați ținând de alte părți, imprimanta poate să cadă, să vă prindă degetele și să cauzeze vătămare. Consultați
următoarele pentru detalii privind ridicarea produsului.
U Ghid de instalare (broșură)

Când plasați produsul pe un stativ cu role (roți), verificați să asigurați rolele înainte, astfel încât acestea să nu
se deplaseze.
Dacă stativul se deplasează în timp ce plasați produsul, ar putea rezulta vătămări.

Nu încercați să deplasați stativul în timp de rolele (roțile) sunt asigurate.
Nerespectarea acestei măsuri de precauție poate avea ca rezultat căderea imprimantei, care se poate solda cu accidente.

Când deplasați imprimanta în timp ce este pe stativ, evitați locațiile cu trepte sau pardoseală neuniformă.
Nerespectarea acestei măsuri de precauție poate avea ca rezultat căderea imprimantei, care se poate solda cu accidente.

Note cu privire la manipulare
Avertisment
Nu utilizați imprimanta în locații cu flacără deschisă sau cu substanțe volatile, precum alcool sau diluant.
Ar putea surveni electrocutări sau incendii.

Nu utilizați imprimanta dacă aceasta emite fum sau dacă observați orice mirosuri sau zgomote anormale.
Ar putea surveni electrocutări sau incendii. Dacă survin situații anormale, opriți energia electrică și scoateți imediat din priză
cablul de alimentare apoi contactați reprezentantul dumneavoastră sau Asistența Epson.

Nu încercați niciodată să reparați singur imprimanta, acest lucru este extrem de periculos.
Nu utilizați imprimanta într-un mediu unde poate exista gaz inflamabil sau gaz exploziv. În apropierea sau în
interiorul produsului, nu utilizați spray-uri care conțin gaz inflamabil.
Ar putea surveni incendii.

Plasați cablurile numai conform indicațiilor din manual.
Ar putea surveni incendii. Acest lucru ar putea de asemenea cauza daune la dispozitivele conectate.

Nu introduceți sau lăsați să cadă niciun element metalic sau inflamabil în orificiile de pe imprimantă.
Ar putea surveni electrocutări sau incendii.
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Avertisment
Nu atingeți nicio suprafață din interiorul imprimantei, cu excepția acelora indicate în manual.
Ar putea surveni electrocutări sau arsuri.

Nu dezasamblați nimic, cu excepția cazului în care este astfel indicat în manual.
Dacă LCD-ul pentru panoul de comandă este deteriorat, aveți grijă la cristale lichide care se scurg.
Oferiți primul ajutor în oricare dintre următoarele condiții.
❏

Dacă lichidul aderă la pielea dumneavoastră, ștergeți-l imediat și apoi spălați zona utilizând cantități mari de apă cu săpun.

❏

Dacă orice lichid pătrunde în ochii dumneavoastră, spălați-i cu apă curată pentru cel puțin 15 minute și consultați un medic
imediat.

❏

Dacă vă intră lichid în gură, consultați un medic imediat.

Dacă în imprimantă intră orice obiect străin sau lichid precum apa, opriți imediat utilizarea acesteia.
Ar putea surveni electrocutări sau incendii. Opriți energia electrică și scoateți imediat din priză cablul de alimentare apoi
contactați reprezentantul dumneavoastră sau Asistența Epson.

În timpul unei furtuni, nu atingeți imprimanta în sine sau cablul de alimentare când acesta este conectat la o
priză.
Ar putea surveni electrocutări.

Atenție
Nu vă așezați și nu plasați niciun obiect greu pe produs.
Aveți grijă la copiii mici. Imprimanta ar putea cădea sau răsturna și cauza vătămări.

Țineți degetele departe de rolele pentru hârtie atunci când alimentarea este pornită și în timpul imprimării.
Prinderea degetelor în rolele pentru hârtie poate provoca răniri. Asigurați-vă că hârtia a fost complet evacuată înainte de a o
ridica.

Când transportați sau depozitați produsul, asigurați-vă că este în poziție orizontală, nu îl aplecați la un unghi
și nu îl plasați cu capul în jos.
Ar putea curge cerneala.

Depozitați dispozitivul de tăiere într-o locație care nu este la îndemâna copiilor.
Lama dispozitivului de tăiere poate cauza vătămări corporale. Lucrați cu mare atenție la înlocuirea dispozitivului de tăiere.

SC-T3100 Series: Când deschideți și închideți capacul scanerului, țineți mâinile departe de îmbinările dintre
capac și corpul imprimantei.
Prinderea degetelor sau mâinilor poate provoca vătămări corporale.

Când conectați cablurile sau accesoriile opționale, asigurați-vă că acestea sunt instalate în direcția corectă și
că urmați exact procedura.
Ar putea surveni incendii sau vătămări. Conectați corect cablurile sau accesoriile opționale, urmând instrucțiunile din manual.

Când deplasați produsul, asigurați-vă că acesta este oprit, cablul de alimentare este scos din priză și că toate
cablurile de conectare au fost îndepărtate.
Dacă cablurile sunt deteriorate, ar putea surveni electrocutări sau incendii.
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Atenție
Cu excepția cazului când deplasați stativul, asigurați-vă că cele două role (roți) de la partea frontală a
stativului sunt asigurate.
Dacă acestea nu sunt asigurate, ar putea surveni un accident.

Când încărcați role de hârtie, țineți de flanșă.
Dacă țineți de orice altă parte, există riscul ca degetele sau mâinile să fie prinse, provocând vătămări.

SC-T3100M: Când deschideți și închideți unitatea de scanare, țineți mâinile departe de îmbinările dintre
unitate și corpul imprimantei.
Prinderea degetelor sau mâinilor poate provoca vătămări corporale.

Note privind alimentarea cu energie electrică
Avertisment
Utilizați doar tipul de sursă de energie electrică indicată pe eticheta imprimantei.
Ar putea surveni electrocutări sau incendii.

Nu utilizați fișa dacă de aceasta au aderat orice lucruri precum praful.
Ar putea surveni electrocutări sau incendii.

Nu utilizați niciun alt cablu electric, cu excepția cablurilor furnizate cu imprimanta. De asemenea, nu utilizați
cablul electric furnizat cu imprimanta pentru niciun alt dispozitiv.
Ar putea surveni electrocutări sau incendii.

Nu utilizați cablul electric dacă este deteriorat.
Ar putea surveni electrocutări sau incendii. Când cablul electric este deteriorat, contactați Asistența Epson. Luați în considerare
următoarele puncte pentru a evita deteriorarea cablului electric.
❏

Nu modificați cablul de alimentare.

❏

Nu plasați nimic greu pe cablul de alimentare.

❏

Nu îndoiți, răsuciți sau trageți cu putere de cablul de alimentare.

❏

Nu utilizați cablul de alimentare lângă radiatoare.

Nu conectați prea multe cabluri la priza electrică pentru cablul de alimentare.
Temperatura ar putea crește și cauza incendii. Conectați cablul de alimentare direct la o priză de uz casnic.

Nu băgați sau scoateți din priză cu mâinile ude.
Ar putea surveni electrocutări.

Asigurați-vă că pinii fișei sunt introduși complet în priza electrică.
Ar putea surveni electrocutări sau incendii.
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Avertisment
Scoateți din priză periodic și curățați între pini sau în jurul bazei acestora.
Dacă fișa este băgată din priză pentru o perioadă îndelungată de timp, praful se adună în jurul bazei pinilor și ar putea surveni
scurtcircuite sau incendii.

Când scoateți fișa din priză, apucați chiar de fișă, nu trageți de cablul de alimentare.
Dacă cablul este deteriorat sau fișa este deformată, ar putea surveni electrocutări sau incendii.

Atenție
Dacă nu folosiți imprimanta pentru o perioadă prelungită, scoateți-o din priză din motive de siguranță.

Nore privind consumabilele
Atenție
Nu scuturați prea tare cartușele cu cerneală.
Cerneala se poate scurge din cartuș dacă îl scuturați prea tare.

Nu dezasamblați cartușele de cerneală sau caseta de întreținere.
Dacă acestea sunt dezasamblate, cerneala ar putea să vă intre în ochi sau să vă adere de piele.

Dacă cerneala intră în contact cu pielea dumneavoastră sau vă intră în ochi sau gură, întreprindeți imediat
următoarele acțiuni.
❏

Dacă cerneala aderă de pielea dumneavoastră, spălați-o imediat bine utilizând săpun și apă.

❏

Dacă cerneala vă intră în ochi, clătiți imediat cu apă. Nerespectarea acestei măsuri de precauție poate avea ca rezultat
înroșirea ochilor sau inflamarea ușoară. Dacă problemele persistă, consultați un medic imediat.

❏

Dacă cerneala vă intră în gură, consultați un medic imediat.

Depozitați cartușele de cerneală și caseta de întreținere într-o locație care nu este la îndemâna copiilor.
Nu frecați cu mâna marginile hârtiei de tipărire.
Marginile hârtiei sunt subțiri și tăioase și ar putea cauza vătămări corporale.

Alte note
Nu introduceți mâinile în interiorul produsului și nu atingeți cablul plat alb în timpul tipăririi.
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Cerințe de sistem
Software-ul pentru această imprimantă poate fi utilizat în următoarele medii (În iulie 2020)
Sistemul de operare acceptat, precum și alte elemente, se pot modifica.
Pentru cele mai noi informații, consultați situl web Epson.

Driverul imprimantei
Windows
Sistem de operare

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 sau o versiune ulterioară / Windows XP x64 SP2
sau o versiune ulterioară
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 sau mai nou

Procesor

Intel Core2 Duo 3,05 GHz sau mai puternic

Spațiu de memorie disponibil

1 GB sau mai mult

Hard disk (volum disponibil pentru instalare)

32 GB sau mai mult

Rezoluție monitor

WXGA (1280×800) sau superioară

Metodă de conectare cu imprimanta*

USB, Ethernet sau Wi-Fi

* Pentru detalii privind metodele de conectare (specificațiile interfeței), consultați următoarele.
U „Tabel cu specificații” la pagina 12

Mac
Sistem de operare

Mac OS X v10.6.8 sau ulterior

Procesor

Intel Core2 Duo 3,05 GHz sau mai puternic

Spațiu de memorie disponibil

4 GB sau mai mult

Hard disk (volum disponibil pentru instalare)

32 GB sau mai mult

Rezoluție monitor

WXGA+ (1440×900) sau superioară
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Metodă de conectare cu imprimanta*

USB, Ethernet sau Wi-Fi

* Pentru detalii privind metodele de conectare (specificațiile interfeței), consultați următoarele.
U „Tabel cu specificații” la pagina 12

Web Config
Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web pe un computer sau dispozitiv inteligent conectat la
aceeași rețea cu imprimanta.
U Ghidul administratorului
Windows
Browser

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

Metodă de conectare cu imprimanta*2

Ethernet sau Wi-Fi

*1 Utilizați cea mai recentă versiune.
*2 Consultați următoarele pentru detalii despre interfețele de rețea.
U „Tabel cu specificații” la pagina 12

Mac
Browser

Safari*1, Firefox*1, Chrome*1

Metodă de conectare cu imprimanta*2

Ethernet sau Wi-Fi

*1 Utilizați cea mai recentă versiune.
*2 Consultați următoarele pentru detalii despre interfețele de rețea.
U „Tabel cu specificații” la pagina 12

11

SC-T3100M Series/SC-T5100 Series/SC-T3100 Series/SC-T5100N Series/SC-T3100N Series/SC-T2100 Series Informaţii generale
Tabel cu specificații

Tabel cu specificații

Specificații ale imprimantei

Literele (A) – (E) folosite în tabel reprezintă modelele de
imprimantă așa cum se arată mai jos.
(A): SC-T3100M Series
(B): SC-T5100 Series
(C): SC-T3100 Series
(D): SC-T5100N Series
(E): SC-T3100N Series/SC-T2100 Series

În funcționare

Între 10 și 35 ˚C

La depozitare
(înainte de despachetare)

Între -20 și 60 ˚C (în termen de 120
ore la 60 ˚C, în termen de o lună la
40 ˚C)

La depozitare
(după despachetare)

Cerneală încărcată:Între -10 și 40
˚C (în termen de o lună la 40 ˚C)
Cerneală descărcată*1: Între -20 și
25 ˚C (în termen de o lună la 25 ˚C)

Umiditate
Specificații ale imprimantei
Metodă de tipărire

Metodă cu jet de cerneală la cerere

Configurație duze

800 duze × 4 culori

2400 × 1200 dpi

Cod de control

ESC/P2, ESC/P raster (comandă
confidențială), HP-GL/2, HP RTL,
PJL

Memorie integrată

(A): 1,0 GB + 8,0 GB (pentru prelucrarea datelor scanerului)
Cu excepția (A): 1,0 GB

Tensiune nominală

c.a. 100 – 240 V

Frecvență nominală

50/60 Hz

Curent nominal

1,4 A

Între 20 și 80% (se recomandă între
40 și 60%)

La depozitare

Între 5 și 85% (fără condensare)

Intervalul de temperatură și umiditate pentru funcționare
(se recomandă intervalul indicat de liniile diagonale)

(Black (Negru), Cyan, Magenta,
Yellow (Galben))
Rezoluție (maximă)

În funcționare

Consum de energie
În funcționare

(A): Aprox. 24W
Cu excepția (A): Aprox. 28W

Mod Ready

(A): Aprox. 11W
Cu excepția (A): Aprox. 8W

Mod repaus

(A): aprox. 2,0W
Cu excepția (A): Aprox. 1,6W

Oprit

Aprox. 0,2 W

Dimensiuni (Lățime × Adâncime × Înălțime)

Temperatură

12

Maxim*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

Depozitare

(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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Specificațiile scanerului imprimantei*1

Specificații ale imprimantei
Greutate*3

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

Ton

*1 Utilizați meniul Discharging/Charging Ink din meniul
Maintenance pentru a descărca cerneala din imprimantă.
U Ghidul utilizatorului (manual online)

❏

Intrare 30 biți (10 biți per
pixel per culoare intern)

❏

Ieșire 24 biți (8 biți per pixel
per culoare intern)

Scală de gri

* 2 Cu stivuitorul de hârtie atașat și coșul de hârtie deschis
* 3 Nu sunt incluse cartușele de cerneală și stivuitorul de hârtie

c

Culoare

❏

Intrare 10 biți

❏

Ieșire 8 biți

Alb și negru

Important:

Utilizați imprimanta la o altitudine de 2000 m sau
mai puțin.

Sursă de lumină

❏

Intrare 10 biți

❏

Ieșire 1 biți

LED RGB 3 culori

* 1 Numai SC-T3100M Series
* 2 Lungime maximă pentru scanare (600 dpi): 2569mm
Lungime maximă pentru copiere (fin, super fin): 2569mm

Specificațiile scanerului imprimantei*1
Tip scaner

Scaner cu alimentare coli Color
Simplex

Senzor

CIS

Număr de pixeli efectivi

14400 pixeli (600 dpi) (direcție de
scanare principală)

Dimensiune document

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

Grosime document

0,06 mm – 0,50 mm

Direcție de alimentare

Partea tipăribilă încărcată cu fața
în sus

Direcție de evacuare

Partea scanată evacuată cu fața în
jos

Specificații interfață
Port USB pentru un
computer

SuperSpeed USB

Port opțional (pentru
conectarea scanerului de dimensiuni
mari cu altele decât
SC-T3100M Series)

Hi-Speed USB

Port de memorie USB (numai SC-T3100M Series)

Numărul colilor care
pot fi încărcate

1 coală

Rezoluție scanare

600 dpi (scanare principală)
600 dpi (scanare secundară)

Rezoluție ieșire

200, 300, 400, 600 dpi

Unitate de memorie flash USB*1

Hi-Speed USB

Sistem de fișiere

FAT, FAT32, exFAT

Format de fișier

JPEG, TIFF, PDF*2

Ethernet*3
Standarde

Wi-Fi
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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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Avertisment:

Specificații interfață
Standarde

IEEE 802.11b/g/n*5

Gama de frecvență

2,4 GHz

Moduri de coordonare

Infrastructură
Wi-Fi Direct (Simple AP)*6

Securități wireless

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

Protocoale/Funcții
de tipărire în rețea*8

Standarde/protocoale de securitate

Pentru a preveni interferențele radio cu serviciul
licențiat, acest dispozitiv este destinat să
funcționeze în interior și la distanță de ferestre,
pentru a asigura o ecranare maximă.
Echipamentul (sau antena sa de transmisie)
instalat în exterior este supus licențierii.

Specificații cerneală
Tip

Cartușe de cerneală compatibile

EpsonNet Print (Windows)
Standard TCP/IP (Windows)
Tipărire WSD (Windows)
Bonjour (Mac)
Tipărire IPP (Mac)
AirPrint (iOS, Mac)
Tipărire de la client FTP

Cerneală pe bază de
pigmenți

Black (Negru), Cyan, Magenta, Yellow (Galben)

A se utiliza înainte
de

Consultați data de expirare tipărită
pe ambalajul cartușului de cerneală sau pe cartuș (depozitați la
temperatură normală)

SSL/TLS (HTTPS Server/Client,
IPPS)
IEEE 802.1X
Filtrare IPsec/IP
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)
SNMPv3
SMB3.1.1
FTPS (mod explicit)*9

Expirarea garanției
calității tipăririi

6 luni (după deschidere)

Temperatura de depozitare

*1 Unitatea de memorie flash USB cu setări de securitate nu
poate fi utilizată.

Dezinstalată

Între -20 și 40˚C (în termen de patru
zile la -20 ˚C, în termen de o lună la
40 ˚C)

Instalată

Între -20 și 40˚C (în termen de patru
zile la -20 ˚C, în termen de o lună la
40 ˚C)

Transportare

Între -20 și 60˚C (în termen de patru
zile la -20 ˚C, în termen de o lună la
40 ˚C, în termen de 72 de ore la 60
˚C)

*2 Numai SC-T3100M Series. Sunt acceptate doar datele
scanate utilizând această imprimantă.
*3 Utilizați un cablu STP (Pereche torsadată ecranată) de
categoria 5 sau superior. Pentru IEEE802.3ab (1000BASE-T),
utilizați un cablu STP (pereche torsadată ecranată) de
categoria 5e sau mai mare.

Dimensiuni cartuș (Lățime × Adâncime × Înălțime)

*4 Dispozitivul conectat trebuie să respecte standardele
IEEE 802.3az.
*5 IEEE 802.11n este disponibil doar pentru HT20.
*6 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.
*7 Respectă standardele WPA2 cu suport pentru WPA/WPA2
Personal.

80 ml

41.0 × 97,0 × 49,5 * mm

50 ml/26 ml

27.0 × 97,0 × 49,5 * mm

* Nu sunt incluse piesele proeminente

*8 EpsonNet Print acceptă doar IPv4. Celelalte sunt compatibile
cu IPv4, cât și IPv6.

c Important:
❏ Cerneala îngheață dacă este lăsată la o
temperatură sub -13˚C o perioadă
îndelungată. Dacă îngheață, lăsați cartușul de
cerneală la temperatura camerei (25˚C) cel
puțin trei ore.

*9 Funcția de scanare numai pentru SC-T3100M Series

❏ Nu reîncărcați cartușele cu cerneală.
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Pentru utilizatorii din
Europa
Marcaj CE
Declarație de conformitate simplificată a UE:
Prin prezenta, Seiko Epson Corporation declară că acest
echipament Model: K291A este în conformitate cu
directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de
conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de
internet.
http://www.epson.eu/conformity

Informații privind echipamentul radio
Acest produs emite în mod intenționat unde radio
descrise după cum urmează.
(a) banda de frecvență în care funcționează
echipamentul radio; între 2,4 și 2,4835 GHz
(b) puterea maximă de radiofrecvență transmisă în
banda de frecvență în care funcționează echipamentul
radio; 20dBm (putere eirp)
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De unde puteți obține Contactarea serviciului de
asistență tehnică Epson
ajutor
Înainte de a contacta Epson

Site-ul Web de asistență
tehnică

Dacă produsul dvs. Epson nu funcționează în mod
corespunzător și nu puteți rezolva problema cu ajutorul
informațiilor de depanare incluse în documentația
produsului, contactați departamentul de asistență
tehnică Epson. Dacă serviciul de asistență clienți Epson
pentru zona dumneavoastră nu figurează în lista de mai
jos, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat
produsul.

Site-ul web Epson pentru asistență tehnică vă oferă
ajutor pentru probleme care nu se pot rezolva utilizând
informațiile de depanare din documentația produsului.
Dacă aveți un browser Web și vă puteți conecta la
Internet, accesați site-ul la:

Serviciul de asistență clienți Epson va avea posibilitatea
să vă ajute mult mai rapid dacă aveți următoarele
informații:

http://support.epson.net/
Dacă aveți nevoie de cele mai recente drivere, întrebări
frecvente sau alte elemente descărcabile, accesați site-ul
la adresa:

❏ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe
spatele produsului.)

http://www.epson.com

❏ Modelul produsului

Apoi selectați secțiunea de asistență a site-ului Web
Epson local.

❏ Versiunea software a produsului
(Efectuați clic pe About, Version Info sau butonul
echivalent din software-ul produsului.)
❏ Marca și modelul computerului
❏ Numele și versiunea sistemului de operare al
computerului
❏ Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le
utilizați în mod normal împreună cu produsul
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Achiziționarea de consumabile și
accesorii

Ajutor pentru utilizatorii din
America de Nord

Puteți achiziționa cartușe de cerneală, cartușe cu bandă,
hârtie și accesorii Epson originale de la un distribuitor
autorizat Epson. Pentru a găsi cel mai apropiat
distribuitor, sunați la 800-GO-EPSON (800-463-7766).
Sau puteți achiziționa online la adresa http://
www.epsonstore.com (pentru vânzări în S.U.A) sau
http://www.epson.ca (pentru vânzări în Canada).

Epson oferă serviciile de asistență tehnică menționate
mai jos.

Asistență prin Internet
Vizitați site-ul web de asistență Epson la adresa http://
epson.com/support și selectați produsul
dumneavoastră pentru a vedea soluțiile oferite
problemelor uzuale. Puteți descărca drivere și
documentație, puteți primi răspunsuri la întrebările
frecvente și consultanță pentru depanare sau puteți
contact Epson prin e-mail pentru transmiterea
întrebărilor dumneavoastră.

Ajutor pentru utilizatorii din
Europa
Consultați Documentul de garanție pan-european
pentru informații despre modul de contactare a
serviciului de asistență clienți Epson.

Vorbiți cu un reprezentant de
asistență

Ajutor pentru utilizatorii din
Taiwan

Telefon: (562) 276‐1300 (S.U.A.), sau (905) 709-9475
(Canada), între 6 am și 6 pm, ora Pacificului, de luni
până vineri. Programul de asistență este supus
modificărilor fără înștiințare prealabilă. Este posibil să
se aplice taxe sau tarife pentru convorbiri interurbane.

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

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

Înainte de a apela Epson pentru asistență, pregătiți
următoarele informații:

Sunt disponibile informații privind specificațiile
produselor, drivere pentru descărcare și solicitări
privind produsele.

❏ Denumirea produsului
❏ Numărul de serie al produsului
❏ Dovada achiziției (cum ar fi o factură) și data
achiziției

Oficiul de asistență Epson
(Telefon: +0800212873)

❏ Configurația computerului

Echipa Oficiului de asistență vă poate ajuta telefonic în
următoarele privințe:

❏ Descrierea problemei

❏ Informații referitoare la vânzări și produse

Notă:
Pentru asistență privind orice alt software din sistemul
dumneavoastră, consultați documentația aferentă
software-ului respectiv pentru informații de asistență
tehnică.

❏ Întrebări sau probleme legate de utilizarea
produselor
❏ Solicitări privind reparațiile și garanția
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Centrul de service reparații:

Număr de
telefon

Număr de
fax

Adresă

08-7344771

08-7344802

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

Număr de
telefon

Număr de
fax

Adresă

02-23416969

02-23417070

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

02-27491234

02-27495955

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

Ajutor pentru utilizatorii din
Australia

02-32340688

02-32340699

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

Epson Australia dorește să vă furnizeze servicii de nivel
calitativ ridicat pentru clienți. Pe lângă documentația
aferentă produsului, vă punem la dispoziție
următoarele surse de informare:

039-605007

039-600969

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

Distribuitorul dumneavoastră

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

Rețineți că distribuitorul vă poate ajuta adeseori să
identificați și să rezolvați problemele. Distribuitorul
trebuie să fie întotdeauna primul apelat pentru
consiliere asupra problemelor; acesta poate adeseori
rezolva problemele rapid și ușor și vă poate sfătui asupra
pașilor de urmat.

Adresă internet
http://www.epson.com.au

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

Accesați paginile Web Epson Australia. Merită să luați
modemul aici pentru surf ocazional!

04-23011502

04-23011503

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

Site-ul oferă o secțiune de descărcare pentru drivere,
puncte de contact Epson, informații despre produsele
noi și asistență tehnică (prin e-mail).

04-23805000

04-23806000

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

Oficiul de asistență Epson

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

Oficiul de asistență Epson este pus la dispoziție ca
rezervă finală pentru a asigura accesul clienților la
consultanță. Operatorii Oficiului de asistență vă pot
ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului
dumneavoastră Epson. Personalul Oficiului de asistență
pre-vânzare poate furniza literatură de specialitate
referitoare la produsele Epson noi și vă poate consilia
asupra celui mai apropiat distribuitor sau agent de
service. Multe tipuri de solicitări își găsesc răspunsul
aici.
Numerele Oficiului de asistență sunt:
Telefon:
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Fax:

(02) 8899 3789

Linia de asistență Epson
(Telefon: (66)2685-9899)

Vă recomandăm să aveți la îndemână toate informațiile
relevante atunci când ne contactați. Cu cât pregătiți mai
multe informații, cu atât putem rezolva mai repede
problema. Aceste informații includ documentația
aferentă produsului dumneavoastră Epson, tipul de
computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și
orice informații pe care le considerați necesare.

Echipa Liniei de asistență vă poate ajuta telefonic în
următoarele privințe:
❏ Informații referitoare la vânzări și produse
❏ Întrebări sau probleme legate de utilizarea
produselor
❏ Solicitări privind reparațiile și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din
Singapore

Ajutor pentru utilizatorii din
Vietnam

Sursele de informare, asistență și servicii disponibile de
la Epson Singapore sunt:

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

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

Linia de asistență Epson 84-8-823-9239
(Telefon):

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor
produselor, drivere pentru descărcare, întrebări
frecvente (FAQ), informații privind vânzările și
asistență tehnică prin e-mail.

Centrul de service:

Oficiul de asistență Epson
(Telefon: (65) 6586 3111)

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

Ajutor pentru utilizatorii din
Indonezia

Echipa Oficiului de asistență vă poate ajuta telefonic în
următoarele privințe:

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

❏ Informații referitoare la vânzări și produse

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

❏ Întrebări sau probleme legate de utilizarea
produselor

❏ Informații asupra specificațiilor produselor,
drivere pentru descărcare

❏ Solicitări privind reparațiile și garanția

❏ Întrebări frecvente (FAQ), informații privind
vânzările, întrebări prin e-mail

Ajutor pentru utilizatorii din
Thailanda

Linia de asistență Epson

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

❏ Informații referitoare la vânzări și produse

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

❏ Asistență tehnică
Telefon

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor
produselor, drivere pentru descărcare, întrebări
frecvente (FAQ) și asistență tehnică prin e-mail.

Fax
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Centrul de service Epson

❏ Informații despre produse

Jakarta

❏ Răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)

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

❏ Cele mai recente versiuni ale driverelor pentru
produsele Epson

Telefon/Fax: (62) 21-62301104
Bandung

Surabaya

Utilizatorii pot accesa pagina noastră principală World
Wide Web la adresa:

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

http://www.epson.com.hk

Telefon/Fax: (62) 22-7303766

Linia de asistență tehnică

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

De asemenea, puteți contacta personalul nostru tehnic
la următoarele numere de telefon și fax:

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

Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

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

Fax:

(852) 2827-4383

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

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

Telefon/Fax: (62) 61-4516173
Makassar

(852) 2827-8911

Ajutor pentru utilizatorii din
Malaezia

Telefon: (62) 274-565478
Medan

Telefon:

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

❏ Informații asupra specificațiilor produselor,
drivere pentru descărcare

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

❏ Întrebări frecvente (FAQ), informații privind
vânzările, întrebări prin e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Ajutor pentru utilizatorii din
Hong Kong

Sediu principal.

Pentru a beneficia de asistență tehnică și alte servicii
post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze
Epson Hong Kong Limited.

Telefon:

603-56288288

Fax:

603-56288388/399

Oficiul de asistență Epson

Pagina principală de Internet

❏ Informații referitoare la vânzări și produse
(Infoline)
Telefon:
603-56288222

Epson Hong Kong a creat o pagină principală de
Internet locală în chineză și engleză pentru a oferi
utilizatorilor următoarele informații:
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SC-T3100M Series/SC-T5100 Series/SC-T3100 Series/SC-T5100N Series/SC-T3100N Series/SC-T2100 Series Informaţii generale
De unde puteți obține ajutor

❏ Solicitări privind reparațiile și garanția, utilizarea
produselor și asistență tehnică (Techline)
Telefon:
603-56288333

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor
produselor, drivere pentru descărcare, întrebări
frecvente (FAQ) și solicitări prin e-mail.
Nr. netaxabil 1800-1069-EPSON(37766)

Ajutor pentru utilizatorii din
India

Echipa Liniei de asistență vă poate ajuta telefonic în
următoarele privințe:
❏ Informații referitoare la vânzări și produse

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:
❏ Întrebări sau probleme legate de utilizarea
produselor

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

❏ Solicitări privind reparațiile și garanția

Sunt disponibile informații privind specificațiile
produselor, drivere pentru descărcare și solicitări
privind produsele.

Linie de asistență
Pentru service, informații despre produse și comandare
de cartușe — 18004250011 (9 AM – 9 PM) — Acest
număr este netaxabil.
Pentru service (CDMA și utilizatori mobili) —
3900 1600 (9 AM – 6 PM) Cod STD prefix local.

Ajutor pentru utilizatorii din
Filipine
Pentru a obține asistență tehnică și pentru alte servicii
post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze
Epson Philippines Corporation la numerele de telefon și
fax și la adresele e-mail de mai jos:
Linie interur‐ (63-2) 706 2609
bană:
Fax:

(63-2) 706 2665

Linie directă bi‐(63-2) 706 2625
rou de asis‐
tență:
E-mail:

epchelpdesk@epc.epson.com.ph

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