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Note privind
manualele

Semnificația simbolurilor

Avertisment: Avertismentele trebuie
respectate pentru a se
evita grave vătămări
corporale.

Atenție: Precauțiile trebuie
respectate pentru a evita
deteriorarea produsului
sau vătămările corporale.

c Important: Instrucțiunile marcate ca
fiind importante trebuie
respectate pentru a se
evita deteriorarea acestui
produs.

Notă: Notele conțin informații
importante despre
utilizarea produsului.

Capturile de ecran din
acest ghid

❏ Capturile de ecran utilizate în acest manual pot
diferi de ecranele efective. De asemenea, ecranele
pot diferi în funcție de sistemul de operare utilizat
și de mediul de utilizare.

❏ Exceptând cazurile în care se specifică altfel,
capturile de ecran din acest manual reprezintă
Windows 10 și macOS High Sierra.

Organizarea manualului

Manualele pentru acest produs sunt organizate în
modul prezentat mai jos.

Puteți vizualiza manualele PDF utilizând Adobe
Acrobat Reader sau Preview (Mac).

Ghidul de configurare
(broșură)

Acest manual explică operațiu-
nile de efectuat după scoaterea
imprimantei din ambalaj pen-
tru a putea începe utilizarea
acesteia.

Instrucțiuni de sigu-
ranță

Acest manual explică regulile
care trebuie respectate pentru
a preveni deteriorarea pro-
prietății și riscul de rănire a cli-
enților și a altor persoane. Asi-
gurați-vă că citiți acest manual
pentru a utiliza produsul corect
și în siguranță.

Ghidul utilizatorului
(Extras) (PDF)

Acest manual explică operațiu-
nile de bază necesare și în-
treținerea pentru utilizare zil-
nică.

Manuale online

Ghidul utilizatoru-
lui
(acest manual)

Acest manual explică moda-
litățile generale de utilizare a
imprimantei, precum procedu-
rile de operare, aspectele nece-
sare pentru utilizare zilnică,
lucrările de întreținere și depa-
narea.

Ghidul administra-
torului
(PDF)

Acest manual explică modul în
care administratorii de sistem
configurează și gestionează im-
primanta.
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Vizualizarea manualelor
PDF

În această secțiune se folosește Adobe Acrobat Reader
DC ca exemplu pentru a explica operațiile de bază
pentru a vizualiza PDF în Adobe Acrobat Reader.

A Faceți clic pentru a imprima manualul PDF.

B De fiecare dată când se face clic, semnele de carte
sunt afișate sau ascunse.

C Faceți clic pe titlu pentru a deschide pagina rele-
vantă.

Faceți clic pe [+] pentru a deschide titlurile plasate
mai jos în ierarhie.

D Dacă referințele sunt scrise cu text albastru, faceți
clic pe textul albastru pentru a deschide pagina re-
levantă.

Pentru a reveni la pagina originală, procedați astfel.

Pentru Windows

În timp ce apăsați tasta Alt, apăsați tasta .

Pentru Mac

În timp ce apăsați tasta command, apăsați tasta .

E Puteți introduce și căuta cuvinte cheie, precum nu-
mele articolelor pe care doriți să le confirmați.

Pentru Windows

Faceți clic pe o pagină din manualul PDF și selec-
tați Find (Găsire) în meniul care este afișat pentru
a deschide bara cu instrumente de căutare.

Pentru Mac

Selectați Find (Găsire) din meniul Edit (Editare)
pentru a găsi bara cu instrumente de căutare.

F Pentru a mări textul de pe afișaj care este prea mic
pentru a fi lizibil, faceți clic pe . Faceți clic pe

 pentru a reduce dimensiunea. Pentru a specifi-
ca o parte a ilustrației sau a capturii de ecran de
mărit, procedați astfel.

Pentru Windows

Faceți clic pe o pagină din manualul PDF și selec-
tați Marquee Zoom (Mărire marcaj) în meniul ca-
re este afișat. Indicatorul se transformă într-o lupă,
folosiți-l pentru a specifica dimensiunile locației pe
care doriți să o măriți.

Pentru Mac

Faceți clic pe meniul View (Vizualizare) — Zoom
(Mărire) — Marquee Zoom (Mărire marcaj), în
această ordine, pentru a transforma indicatorul
într-o lupă. Folosiți indicatorul ca lupă pentru a
specifica dimensiunile locației pe care doriți să o
măriți.

G Deschide pagina anterioară sau pagina următoare.
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Instrucțiuni preliminare utilizării

Componentele imprimantei

Partea frontală

Când unitatea de tipărire
duplex opțională este
instalată

În timp ce cutie pentru resturi de hârtie
este îndepărtată și capac unitate de
alimentare cu cerneală este deschis

A Capac imprimantă
Se îndepărtează atunci când efectuați lucrări de întreținere sau eliminați blocajele de hârtie.

B Capac fantă de alimentare spate
Deschideți acest capac când încărcați hârtie tăiată pentru a tipări din fanta posterioară de alimentare a hârtiei.

C Indicator de stare
Acest indicator arată când starea imprimantei este normală sau când survine o eroare.

D Capac unitate de alimentare cu cerneală (stânga)
Deschideți pentru a înlocui unitate de alimentare cu cerneală.

U „Înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 65

SL-D1000 Series     Ghidul utilizatorului

Instrucțiuni preliminare utilizării

 8



E Slot de securitate
Localizat de-a lungul capacului unității de alimentare cu cerneală.

Introduceți un cablu de securitate disponibil în comerț și blocați-l pentru a preveni furtul imprimantei și
pentru blocarea capacului unității de alimentare cu cerneală.

F Cutie pentru resturi de hârtie
Aici sunt colectate resturi tăiate de la rolele de hârtie în timpul tipăririi. Asigurați-vă că eliminați resturile de
hârtie atunci când înlocuiți rola de hârtie. De asemenea, îndepărtați-o când încărcați sau scoateți rola de hârtie.

U „Golirea cutiei pentru resturi de hârtie” la pagina 68

G Tavă de ieșire
Tava de ieșire este integrată cu cutie pentru resturi de hârtie.

Hârtia tipărită este colectată pe tava de ieșire. Pentru a o utiliza, trageți spre dumneavoastră și ridicați capătul
frontal.

H Capac unitate de alimentare cu cerneală (dreapta)
Deschideți pentru a înlocui unitate de alimentare cu cerneală și cutie întreținere.

U „Înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 65

U „Înlocuirea casetei de întreținere” la pagina 67

I Panou de comandă
U „Panou de comandă” la pagina 16

J Casetă
Pentru încărcarea hârtiei tăiate.

K Unitate de alimentare cu cerneală
Pentru încărcarea a 6 culori de unități de alimentare cu cerneală.

U „Înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 65

L Tavă unitate de alimentare cu cerneală
Culorile de pe etichete indică ce unitate de alimentare cu cerneală este instalată. Încărcați toate tăvi unitate de
alimentare cu cerneală în imprimantă.

Tăvi unitate de alimentare cu cerneală sunt piese obișnuite, deci pot fi utilizate la fel cu orice cerneală color.

M Unitate rolă de hârtie
Trageți-o spre dumneavoastră pentru a îndepărta ax.
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N Cutie întreținere
Recipientul care găzduiește cerneala reziduală.

U „Înlocuirea casetei de întreținere” la pagina 67
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Partea posterioară

Când unitatea de tipărire duplex opțională este instalată

A Orificii de aerisire
Aerul trece prin acestea pentru a regla temperatura interiorului imprimantei. Există mai multe orificii de
aerisire. Nu obturați niciun orificiu de aerisire.

B Intrare CA
Conectează cablul de alimentare la imprimantă.

C Port LAN
Conectează cablul LAN.

D Port USB
Conectați cablul USB aici.

E Unitate de alimentare hârtie
Deschideți acest capac când încărcați hârtie tăiată în fanta posterioară de alimentare a hârtiei. Închideți acest
capac când nu utilizați fanta posterioară de alimentare a hârtiei. Se îndepărtează atunci când efectuați lucrări de
întreținere sau eliminați blocajele de hârtie.

F Pârghie de blocare
Această manetă eliberează blocajul pentru scoaterea unitate de alimentare hârtie.

G Capac spate
Deschideți atunci când efectuați lucrări de întreținere sau eliminați blocajele de hârtie.
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H Pârghie de blocare
Această manetă eliberează blocajul pentru deschiderea capacului posterior.

I Role de alimentare
Colile tăiate care sunt încărcate în casetă sunt alimentate prin intermediul acestei role.

Rolele de alimentare trebuie înlocuite în funcție de tipul colilor tăiate utilizate.

Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

U „Înlocuirea rolelor de alimentare din unitatea de tipărire duplex (opțional)” la pagina 71
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Unitate de alimentare

Unitate rolă de hârtie Unitate de alimentare hârtie Casetă (când unitatea de tipărire
duplex opțională este instalată)

A Unitate de ax
Pentru încărcarea rolei de hârtie.

B Mâner
Rotiți-l pentru a derula hârtia pe unitate de ax.

C Ghidare margini
Aliniați-le cu marginile hârtiei atunci când încărcați hârtie.

D Fantă pentru hârtie
Introduceți marginea din față a rolei de hârtie pentru a o încărca.

SL-D1000 Series     Ghidul utilizatorului

Instrucțiuni preliminare utilizării

 13



Zonă Placă

A Unitate cap de imprimare
În timpul operației de tipărire, capul de tipărire se deplasează de la stânga și la dreapta, în timp ce descarcă
cerneala. Nu deplasați manual unitatea capului de imprimare aplicând o forță prea mare. În caz contrar, acesta
se poate deteriora.

B Placă

Curățați placă dacă versoul hârtiei imprimate este murdar.

U „Curățarea plăcii și a unității de rolă hârtie” la pagina 70
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Unitate De Ax

A Ghidaj de margine pentru suportul media
Introduceți capetele din stânga și din dreapta ale rolei de hârtie pentru a o fixa. Ghidaje de margine pentru
suportul media sunt aceleași în stânga și în dreapta.

B Mâner
Fixează/eliberează ghidaje de margine pentru suportul media, care sunt montate pe ax.

C Ax
Introduceți în miezul rolei hârtiei. Când încărcați în imprimantă, cuplați mecanismul din partea dreaptă, astfel
încât rotația să poată fi controlată de la imprimantă.
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Panou de comandă

A Buton P (buton de alimentare), indicator P (lumină de alimentare)
Acesta este în mod normal activ (lumina este aprinsă) în timpul utilizării. Dacă apare o situație de urgență sau
când imprimanta nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l (lumina se stinge).

Indicatorul luminează intermitent când imprimanta efectuează o operație.

B Buton  (buton de preluare)
Apăsați pentru a înlocui rola de hârtie. Rola de hârtie este derulată înapoi la poziția de înlocuire.

C Buton  (buton ecran principal)
Apăsați acest buton, de exemplu, atunci când este afișat un meniu de setări, pentru a reveni la ecranul principal.

D Ecran
Afișează starea imprimantei, meniuri și mesaje de eroare.

E Buton  (buton de revenire)
Apăsați pentru a reveni cu un nivel în meniul de setări afișat.

F Butoane u/d/l/r (butoane săgeată)
Apăsați atunci când selectați elemente sau introduceți text în meniurile de setări.

G Buton Z
Apăsați pentru a executa funcții și pentru a aplica selecții și intrări.

H Buton  (buton de oprire)
Apăsați pentru a opri operațiunile.

SL-D1000 Series     Ghidul utilizatorului

Instrucțiuni preliminare utilizării

 16



Înțelegerea și operarea afișajului

Ecran principal

A Informații privind cerneala
Stările și estimările nivelurilor de cerneală sunt indicate de afișajele cu bare orizontale. Pe măsură ce cantitatea
de cerneală se reduce, afișajul cu bare devine mai scurt.

Codul din stânga afișajului cu bare prezintă culoarea cernelii.

K : Black (Negru)

C : Cyan

LM : Light Magenta (Magenta deschis)

LC : Light Cyan (Cyan deschis)

M : Magenta

D : Yellow (Galben)

Pictogramele sunt afișate ca notificări ale următoarelor stări.

: Nivelul cernelii este scăzut.

: Nivelul de cerneală este sub valoarea minimă. Înlocuiți unitatea de alimentare cu cerneală cu una nouă.

U „Înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 65

B Meniul Setări
Setați imprimanta și executați funcțiile de întreținere.

Utilizați butoanele u/d pentru a selecta elementele și apăsați butonul Z pentru a trece la următorul ecran.

U „Meniul panoului de comandă” la pagina 111
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C Ghidul butoanelor de operare
Butoanele care pot fi utilizate apar sub formă de pictograme. Acest exemplu indică faptul că puteți merge la un
meniu selectat utilizând butonul Z.

D Informații despre cutia de întreținere
Starea și estimarea cantității aproximative de spațiu în cutie întreținere sunt indicate de un afișaj cu bare verti-
cale. Pe măsură ce cantitatea de spațiu disponibil se reduce, afișajul cu bare devine mai scurt.

Pictogramele sunt afișate ca notificări ale următoarelor stări.

: Spațiul disponibil devine insuficient.

: Nu există spațiu disponibil în cutia de întreținere. Înlocuiți cutia de întreținere cu una nouă.

U „Înlocuirea casetei de întreținere” la pagina 67

E Stare rețea
Stările de conexiune la rețea sunt indicate prin pictograme.

: Rețeaua LAN cu fir nu este conectată, rețeaua nu este setată.

: Rețeaua LAN cu fir este conectată.

: Rețeaua LAN fără fir (Wi-Fi) este dezactivată sau procesează conexiunea.

: Rețeaua LAN fără fir (Wi-Fi) are o problemă sau caută o conexiune.

: Rețeaua LAN fără fir (Wi-Fi) este conectată.

Numărul de linii indică starea semnalului. Mai multe linii indică o stare mai bună a semnalului.

: Conexiunea Wi-Fi Direct (AP simplu) este activată.

: Conexiunea Wi-Fi Direct (AP simplu) este dezactivată.
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Ecran de introducere text

Pentru a introduce caractere și simboluri pentru setările de rețea de la panoul de comandă, utilizați butoanele 
u/d/l/r și tastatura software de pe ecran. Apăsați pe butonul u/d/l/r pentru a selecta un buton de caracter sau
funcție de pe tastatură, apoi apăsați pe butonul Z. Când ați terminat de introdus caracterele, selectați OK, apoi
apăsați pe butonul Z.

l r : Deplasează cursorul la stânga sau la dreapta.

A 1 # : Comută între tipurile de caractere. Puteți introduce caractere alfanumerice sau simboluri.

: Introduce un spațiu.

: Șterge un caracter spre stânga (backspace).

OK : Introduce caracterele selectate.
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Note referitoare la utilizare

Note pentru manipularea unității principale

❏ Nu modificați brusc temperatura camerei în care este instalată imprimanta.
În cazul în care temperatura se modifică brusc, pot apărea stropi de apă (condens) în interiorul imprimantei,
care pot avea un efect nociv asupra funcționării.

❏ Utilizați imprimanta într-un mediu cu o temperatură cuprinsă între 10 și 35 °C și o umiditate cuprinsă între
20 și 80 %. Când imprimanta este așezată pe un suport de sistem, asigurați-vă că mediul suportului se află în
acești parametri.

❏ Nu așezați niciun recipient cu apă, cum ar fi vaze sau cești pe imprimantă. În cazul pătrunderii apei în
imprimantă, aceasta se poate defecta. De asemenea, nu așezați obiecte grele pe imprimantă.

❏ Imprimanta este prevăzută cu mai multe orificii de aerisire. Orificiile de aerisire permit pătrunderea și ieșirea
aerului din imprimantă. Nu obturați aceste orificii de aerisire așezând obiecte în apropierea lor sau
acoperindu-le cu folii sau cu hârtie.

❏ Nu utilizați accesorii concepute pentru această imprimantă cu alte produse.

❏ În cazul în care capacele imprimantei sunt deschise în timpul imprimării, un mecanism de siguranță este
activat și imprimarea este oprită automat. Nu opriți imprimanta în această stare. Acest lucru poate conduce la
uscarea duzelor capului de imprimare și la scăderea calității imprimării.

❏ În funcție de performanțele computerului utilizat, imprimanta va opri temporar imprimarea; aceasta nu este o
defecțiune.

❏ În cazul în care imprimanta nu este utilizată o perioadă prelungită de timp, asigurați-vă că unitățile de
alimentare cu cerneală și cutia de întreținere rămân instalate.

❏ Nu lăsați imprimanta mai mult de trei zile într-o stare în care alimentarea a fost oprită în mod incorect, de
exemplu din cauza unei căderi de tensiune. Este posibil ca rola de hârtie să se onduleze, ceea ce ar putea
conduce la reducerea performanțelor imprimantei.

Note privind hârtia

Note privind manipularea
Utilizați hârtie recomandată de compania noastră.

Rețineți următoarele aspecte la manipularea hârtiei.

❏ Nu îndoiți hârtia și nu zgâriați suprafața hârtiei.

❏ Evitați atingerea suprafeței tipăribile a hârtiei cu mâna. Umezeala și grăsimea de pe mâini pot avea un efect
nociv asupra calității imprimării.

❏ Manipulați hârtia ținând-o de margini. Vă recomandăm să purtați mănuși de bumbac.

❏ Nu aruncați ambalajul hârtiei deoarece acesta poate fi utilizat pentru depozitarea hârtiei.
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❏ Dacă rola de hârtie este lăsată încărcată în imprimantă, marginea din față a hârtiei se poate ondula, iar
calitatea imprimării ar putea avea de suferit. Recomandăm scoaterea rolei de hârtie din imprimantă atunci
când nu se utilizează imprimanta.

Hârtie care nu poate fi utilizată
Nu încărcați hârtie așa cum este descrisă mai jos. În caz contrar, pot rezulta blocaje ale hârtiei sau tipăriri murdare.

❏ Hârtie ondulată

❏ Hârtie uzată

❏ Hârtie tăiată

❏ Hârtie prea groasă

❏ Hârtie prea subțire

❏ Hârtie dură

❏ Hârtie cu colțuri pliate

❏ Hârtie încrețită

❏ Hârtie care a fost făcută sul

❏ Hârtie care a fost pliată

❏ Hârtie pe care au fost aplicate
autocolante etc.

❏ Hârtie umedă

Observații de care trebuie ținut cont înainte de încărcarea hârtiei

Cum se ordonează hârtia
Ordonați cu atenție colile de hârtie și aliniați toate cele patru margini.

Cum se ordonează hârtia

Note referitoare la depozitare

❏ Nu aruncați ambalajul hârtiei deoarece acesta poate fi utilizat pentru depozitarea hârtiei.

❏ Evitați locațiile expuse la lumină solară directă, la căldură excesivă sau la umiditate excesivă.

❏ Păstrați foile tăiate în ambalajul lor original după deschidere și țineți-le pe o suprafață plană.
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❏ Scoateți rola de hârtie care nu este utilizată din unitatea de ax. Reînfășurați-o în mod corespunzător și
depozitați-o în ambalajul original cu care a fost livrată rola de hârtie. Dacă lăsați rola de hârtie în imprimantă
o perioadă îndelungată, calitatea acesteia s-ar putea deteriora.

❏ Recomandăm scoaterea rolei de hârtie din imprimantă atunci când utilizați continuu coli tăiate. Partea
posterioară a rolei de hârtie se poate murdări din cauza cantității crescute de vapori de cerneală din interiorul
imprimantei, aceștia putându-se depune pe spatele rolei de hârtie. Totuși, dacă Auto Nozzle Check Settings
este setată la High quality, lăsați rola de hârtie încărcată. În acest caz, aceasta se va murdări, deoarece
modelele de verificare sunt tipărite periodic pe rola de hârtie.

Note referitoare la imprimare
Asigurați-vă că marginea din față a hârtiei este perpendiculară pe latura lungă și tăiați perfect drept.

Stocarea și afișarea tipăririlor

❏ Asigurați-vă că nu frecați sau zgâriați fața imprimată.

❏ Evitați locații supuse unor temperaturi ridicate, umidității și luminii directe a soarelui și depozitați într-un loc
întunecat.

❏ Evitați afișarea materialului imprimat în aer liber sau în lumina directă a soarelui. Aceste lucruri pot accelera
estomparea.

❏ La afișarea materialelor imprimate în interior, vă recomandăm să le introduceți în rame de sticlă ș.a.m.d.
Acest lucru permite afișarea materialelor imprimate un timp îndelungat, fără a se estompa.

Note privind manipularea unităților de alimentare cu cerneală

❏ Depozitați unitățile de alimentare cu cerneală la distanță de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei.

❏ Pentru a asigura calitatea de imprimare, vă recomandăm să utilizați toată cerneala înainte de cea mai
apropiată dintre următoarele date:

❏ Data „a se utiliza până la” tipărită pe ambalajul unității de alimentare cu cerneală.

❏ În interval de un an de la instalarea unității de alimentare cu cerneală în imprimantă.

❏ Dacă mutați unitățile de alimentare cu cerneală dintr-un loc răcoros într-unul cald, lăsați-le la temperatura
camerei mai mult de 3 ore înainte de a le utiliza.

❏ Nivelul de cerneală și alte date sunt stocate în cipul IC, permițând utilizarea unităților de alimentare cu
cerneală după scoatere și înlocuire.

❏ Depozitați unitățile de alimentare cu cerneală care au fost scoase înainte de consumarea întregii cantități de
cerneală astfel încât praful să nu pătrundă prin porturile de alimentare cu cerneală. Portul de alimentare cu
cerneală conține o valvă pentru a nu mai fi nevoie ca acesta să fie acoperit cu un capac.

❏ Unitățile de alimentare cu cerneală îndepărtate ar putea avea urme de cerneală în jurul portului de alimentare
cu cerneală; trebuie să aveți grijă să nu lăsați cerneala să păteze zonele din jur.

❏ Nu atingeți cipul IC al unității de alimentare cu cerneală. Această acțiune poate afecta funcționarea normală și
tipărirea.
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❏ Nu expuneți unitățile de alimentare cu cerneală la șocuri puternice, de exemplu prin scăparea lor. Cerneala se
poate scurge din unitățile de alimentare cu cerneală.

❏ Chiar și atunci când nu se imprimă nimic, imprimanta utilizează cerneală din toate unitățile de alimentare cu
cerneală în timpul curățării capului și al altor operațiuni de întreținere pentru a păstra capul de imprimare
într-o stare bună.

❏ Cu toate că unitățile de alimentare cu cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu afectează
funcționarea sau performanțele imprimantei.

❏ Nu lăsați imprimanta să funcționeze fără unități de alimentare cu cerneală instalate. Cerneala din imprimantă
se poate usca, iar imprimanta nu va tipări corect. Când nu utilizați imprimanta, asigurați-vă că există o unitate
de alimentare cu cerneală instalată în fiecare fantă.

❏ Încărcați toate culorile din unitățile de alimentare cu cerneală. Nu puteți tipări dacă nu sunt încărcate toate
culorile.

❏ Pentru a menține calitatea capului, imprimanta se oprește din imprimat înainte de epuizarea completă a
unităților de alimentare cu cerneală; în consecință, în unitățile de alimentare cu cerneală utilizate mai rămâne
puțină cerneală.

❏ Nu dezasamblați sau modificați unitățile de alimentare cu cerneală. Există riscul să nu mai puteți tipări în mod
corespunzător.

Prezentarea software-ului

Instalați driverul imprimantei și Instrument de întreținere pe computer pentru a utiliza imprimanta.

Nume software Rezumat

Driverul imprimantei Acest software este destinat tipăririi de la imprimantă în funcție de comenzile
de tipărire de la software-ul aplicației.

U „Funcțiile driverului imprimantei” la pagina 26
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Nume software Rezumat

Instrument de întreținere Acest software poate executa funcții de întreținere, precum verificarea stării
imprimantei, efectuarea setărilor și efectuarea Curăţare cap imprimare.

De asemenea, Instrument de întreținere trebuie instalat în următoarele cazuri,
drept urmare instalați Maintenance Tool (Instrument de întreținere) pe
computerul dumneavoastră.

❏ Pentru a utiliza verificarea automată a duzelor capului de imprimare.

❏ Pentru a adăuga tipurile de hârtie care vor fi folosite pe imprimantă.

❏ Pentru a utiliza EPSON SureLab OrderController/EPSON SureLab
OrderController LE.

Instrument de întreținere nu este instalat în mod automat dacă utilizați
Windows. Consultați următoarele pentru a-l instala.

Acesta este instalat împreună cu driverul imprimantei dacă folosiți Mac.

U „Instalarea Maintenance Tool (Instrument de întreținere) (Doar Windows)”
la pagina 26

Consultați următoarele pentru mai multe detalii privind Instrument de întreținere.

U „Utilizarea Maintenance Tool (Instrument de întreținere) (Windows)” la
pagina 77

U „Utilizarea instrumentului de întreținere (Mac)” la pagina 93

SL Paper Type Additional Tool Software pentru adăugarea tipurilor de hârtie pentru Mac. Acesta este instalat
împreună cu driverul imprimantei dacă folosiți Mac.

Consultați următoarele pentru mai multe detalii privind SL Paper Type
Additional Tool.

U „Adăugarea informațiilor despre hârtie utilizând un Paper Type File (Fișier
tip hârtie)” la pagina 107

EPSON Software Updater Software-ul verifică dacă este disponibil un nou software sau informații de
actualizare pe Internet și efectuează instalarea atunci când acestea sunt
disponibile. De asemenea, puteți actualiza manualele pentru această imprimantă.

U „Modul de utilizare a EPSON Software Updater” la pagina 26

EPSON NetConfig SE Cu acest software, puteți configura diverse setări de rețea pentru imprimantă
de la computerul dumneavoastră. Acest lucru este util deoarece vă permite să
introduceți adrese și nume utilizând tastatura.

Acest manual este, de asemenea, instalat în timpul instalării.

Web Config Acest software este preinstalat în imprimantă. Porniți și folosiți software-ul cu
un browser web prin intermediul rețelei.

Efectuați setările de rețea de la Web Config. Acest software este, de asemenea,
prevăzut cu o funcție de notificare prin e-mail pentru notificarea erorilor
imprimantei și a altor probleme.

U „Modul de utilizare a Web Config” la pagina 27

EPSON SureLab OrderController/EPSON
SureLab OrderController LE*1

Acest software este destinat recepționării comenzilor și gestionării și procesării
fotografiilor pentru a fi tipărite sub formă de comenzi. De asemenea, dispune
de funcții de procesare a imaginilor, precum compensare automată. EPSON
SureLab OrderController LE are funcționalitate limitată de EPSON SureLab
OrderController.
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Nume software Rezumat

EPSON Print Factory for DPE*1 Acest software este destinat terminalelor care primesc comenzi și care acceptă
EPSON SureLab OrderController/EPSON SureLab OrderController LE.
Operabilitate simplă și ghidare audio înseamnă că puteți plasa comenzile cu
ușurință. Are funcții pentru multiple ecrane divizate, calendare, șabloane de
design și multe altele.

EPSON SureLab Layout and ID*1 Acest software are funcții de procesare și funcții de aspect al imaginilor. Poate
efectua diferite procesări ale fotografiilor primite, precum crearea fotografiilor
pentru documente de identitate, inserare text și creare cadre.

Tipărirea nu poate fi efectuată doar cu EPSON SureLab Layout and ID. Trebuie
să utilizați și EPSON SureLab OrderController/EPSON SureLab OrderController LE.

EPSON SureLab FrameEditor*1 Acest software creează cadre utilizând EPSON SureLab Layout and ID.

Epson Photo Creator (pentru utilizatori)/
Epson Mobile Order Manager (pentru ate-
liere foto)*2

Acest software este utilizat în cadrul atelierelor foto pentru comenzi și tipărire a
albumelor foto și pentru tipărirea capturilor realizate de dispozitive inteligente.

Aplicația pentru utilizator este folosită pentru a edita, salva și încărca albume
foto și capturi, în timp ce aplicația pentru ateliere foto este utilizată pentru a
primi, descărca și tipări datele.

Epson Smart Panel*2 Această aplicație este destinată tipăririi și verificării stării imprimantei de la un
dispozitiv inteligent.

Epson Device Admin*3 Acest software poate gestiona la nivel central starea unor multiple imprimante
conectate și efectua setările pentru acestea printr-o rețea sau prin USB. De
asemenea, poate notifica administratorii cu informații privind erori ca blocaje
de hârtie și epuizarea cernelii și poate permite modificarea setărilor de la
distanță, precum a adreselor IP atunci când este instalată o nouă imprimantă.

Firmware Updater*3 Acest software este pentru actualizarea firmware-ului. Utilizează fișiere în
format EFU pentru actualizarea firmware-ului imprimantei.

*1 Acest software este opțional.

*2 Descărcați acest software de la App Store sau Google Play dacă este necesar.

*3Acesta nu este instalat automat. Descărcați-l de pe site-ul web Epson și instalați-l, dacă este cazul.
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Instalarea Maintenance
Tool (Instrument de
întreținere) (Doar
Windows)

În cazul în care computerul dumneavoastră rulează
sistem de operare Windows, utilizați următorul
procedeu pentru a instala Instrument de întreținere.

Notă:
În cazul în care computerul dumneavoastră rulează
Mac OS, Instrument de întreținere este instalat
împreună cu driverul imprimantei.

A Introduceți discul cu software-ul în computer,
apoi faceți dublu clic pe D1000Inst.exe din
folderul Apps — SystemSoftware.

Expertul de instalare pornește.

B Executați clic pe Next (Următorul).

Pentru instalare, urmați instrucțiunile de pe
ecran.

Consultați următoarele pentru mai multe
detalii privind Instrument de întreținere.

U „Utilizarea Maintenance Tool (Instrument
de întreținere) (Windows)” la pagina 77

Funcțiile driverului
imprimantei

Driverul imprimantei coordonează instrucțiunile de
imprimare trimise de la aplicații pentru tipărire pe
imprimantă.

Funcțiile principale ale driverului imprimantei sunt
descrise mai jos.

❏ Convertește datele de imprimare primite de la
aplicații în date imprimabile și le trimite către
imprimantă.

❏ Setați condițiile de imprimare, cum ar fi tipul și
dimensiunea hârtiei în ecranul Settings (Setări) al
imprimantei.

❏ Doar pentru Windows;

❏ Porniți Instrument de întreținere și puteți
realiza diverse operații de ajustare și
întreținere a imprimantei, cum ar fi
verificarea stării imprimantei, efectuarea
unor setări, curățarea capetelor de la computer.
U „Utilizarea Maintenance Tool
(Instrument de întreținere) (Windows)” la
pagina 77

❏ Porniți Instrument suplimentar tip hârtie
pentru a putea adăuga informații despre
hârtie la imprimantă și driverul imprimantei.
U „Adăugarea informațiilor despre hârtie”
la pagina 107

Modul de utilizare a
EPSON Software Updater

Verificarea disponibilității 
actualizării software

A Verificați următoarea stare.

❏ Computerul este conectat la Internet.

❏ Imprimanta și computerul pot comunica.

B Porniți EPSON Software Updater.

Windows 8.1

Introduceți numele software-ului în câmpul de
căutare, apoi selectați pictograma afișată.

Windows 10

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați All
Apps (Toate aplicațiile) — Epson Software —
EPSON Software Updater în această ordine.

Mac

Faceți clic pe Go (Accesare) — Applications
(Aplicații) — Epson Software — EPSON
Software Updater.

Notă:
În Windows, puteți, de asemenea, începe făcând
clic pe pictograma imprimantei de pe bara de
instrumente desktop și selectând Software
Update (Actualizare software).
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C Actualizați software-ul și manualele.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a
continua.

c Important:

Nu opriți computerul sau imprimanta în timpul
actualizării.

Notă:
Software-ul care nu este afișat în listă nu poate fi
actualizat folosind EPSON Software Updater. Căutați
cele mai recente versiuni ale software-ului pe site-ul
web Epson.

https://www.epson.com

Primirea notificărilor de 
actualizare

A Porniți EPSON Software Updater.

B Faceți clic pe Auto update settings

C Selectați un interval pentru verificarea
actualizărilor în caseta Interval to Check și
apoi faceți clic pe OK.

Modul de utilizare a Web
Config

Această secțiune explică modul de pornire și închidere
a Web Config. Consultați Ghidul administratorului
din Manual online pentru detalii privind utilizarea
Web Config.

Instrucțiuni pentru pornire

Lansați un browser pe un computer conectat la aceeași
rețea ca imprimanta.

A Verificați adresa IP a imprimantei.

Din ecranul principal, apăsați Setări — Setări
de reţea — Configurare avansată — 
TCP/IP — Manual, în această ordine.

B Lansați un browser web pe un computer
conectat la imprimantă prin intermediul rețelei.

C Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de
adrese a browser-ului Web și apăsați tasta
Enter sau Return.

Format:

IPv4: https://Adresa IP a imprimantei/

IPv6: https://[Adresa IP a imprimantei]/

Exemplu:

IPv4: https://192.168.100.201/

IPv6: https://[2001:db8::1000:1]/

Notă:
Valoarea inițială pentru numele de utilizator al
administratorului este goală (nu s-au introdus date),
iar valoarea inițială pentru parola administratorului
este numărul de serie al produsului. Confirmați
numărul de serie al produsului tipărit pe eticheta de pe
imprimantă.

Ieșiți din procedură

Închideți browser-ul web.

Dezinstalarea unui
program software

Windows

Driverul imprimantei și Instrument de întreținere
trebuie șterse individual.

c Important:

❏ Trebuie să vă conectați cu un Cont de
administrator.

❏ Dacă este solicitată parola sau confirmarea
unui administrator, introduceți parola și apoi
continuați cu operația.
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A Deschideți Panou de control și apoi faceți clic
pe Uninstall a program (Dezinstalare
program).

B Selectați software-ul de șters și apoi faceți clic
pe Uninstall/Change (Dezinstalare/
Modificare) (sau Uninstall (Dezinstalare)).

Pentru a șterge driverul imprimantei

Selectați Dezinstalare imprimantă EPSON
seria SL-D1000.

Pentru a șterge Instrument de întreținere

Selectați EPSON SL-D1000 Series Software.

Pentru a șterge driverul imprimantei, mergeți
la pasul 3.

Pentru a șterge Instrument de întreținere,
mergeți la pasul 4.

C Selectați pictograma imprimantei țintă și apoi
faceți clic pe OK.

D Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a
continua.

La afișarea mesajului de confirmare a ștergerii,
efectuați clic pe Da.

Reporniți computerul în cazul în care reinstalați
driverul imprimantei.

Mac

Când driverul imprimantei este șters, Instrument de
întreținere este, de asemenea, șters.

Utilizați „Uninstaller” pentru a dezinstala driverul
imprimantei.

Descărcarea aplicației de dezinstalare

Descărcați „Uninstaller” de pe site-ul web Epson.

https://www.epson.com/

Folosirea aplicației de dezinstalare

Verificați procedura atunci când descărcați
„Uninstaller” de pe site-ul Epson și urmați
instrucțiunile.
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Operații de bază

Mod de înlocuire a rolei
de hârtie

Această secțiune explică modul de îndepărtare a
hârtiei din unitate rolă de hârtie și apoi încărcarea
hârtiei noi.

Note referitoare la încărcarea 
rolei de hârtie

Nu încărcați rolă de hârtie dacă marginile din
dreapta și din stânga sunt inegale

Încărcarea unei role de hârtie cu marginile din dreapta
și din stânga inegale va cauza probleme de alimentare
a hârtiei. Aliniați marginile înainte de utilizare sau
folosiți o rolă de hârtie care nu are astfel de probleme.

Nu încărcați rolă de hârtie dacă marginea din față a
rolei de hârtie este ruptă.

Dacă marginea din față a rolei de hârtie este ruptă,
tăiați-o în linie dreaptă cu o foarfecă etc., și apoi
încărcați-o.

Pregătirea hârtiei de schimb

Pregătiți următoarele elemente.

Element pregătit Explicație

Rolă de hârtie
nouă de încărcat

-

Cârpă sau covo-
raș din vinil

Întindeți-l acolo unde rola de hârtie
va fi încărcată/îndepărtată din unita-
te de ax astfel încât rola de hârtie să
nu se murdărească.

Element pregătit Explicație

Cârpă moale Curățați marginile rolei de hârtie
înainte de instalare.

Mănuși Purtați-le când manipulați rola de hâr-
tie, astfel încât să nu o murdăriți.

Înlocuiți rola de hârtie în ordinea următoare. Urmați
pașii pentru fiecare procedură.

❏ „Îndepărtarea Unitate De Ax” la pagina 29

❏ „Îndepărtarea rolei de hârtie” la pagina 30

❏ „Atașarea rolei de hârtie” la pagina 30

❏ „Instalarea Unitate De Ax” la pagina 32

Îndepărtarea Unitate De Ax

A Confirmați faptul că alimentarea este pornită.

B Apăsați butonul  pentru a derula rola de
hârtie la ax.

C Depozitați tava de ieșire.
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D Scoateți cutie pentru resturi de hârtie și
eliminați resturile.

E Trageți în afară unitate rolă de hârtie.

F Îndepărtați unitate de ax.

Nu ridicați unitate de ax ținând de mânere
atunci când o scoateți. Rola de hârtie ar putea
cădea.

Îndepărtarea rolei de hârtie

A Ridicați mâner și scoateți ghidaj de margine
pentru suportul media din partea stângă.

B Ridicați mâner și îndepărtați ghidaj de margine
pentru suportul media din partea dreaptă și ax.

Atașarea rolei de hârtie

Atașați rola de hârtie astfel încât să fie în centrul
unitate de ax. Pentru atașare, urmați pașii de mai jos.
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A Îndepărtați rola de hârtie nouă din ambalaj și
așezați-o vertical pe o suprafață plană. Apoi,
ștergeți capătul rolei de hârtie cu o cârpă moale
de mai multe ori pentru a îndepărta toată
murdăria, de exemplu praful de hârtie.

Amplasați rola de hârtie astfel încât marginea
din față este orientată în modul prezentat în
ilustrația de mai jos.

B Ridicați mânerul pe ghidajul de margine pentru
suportul media și plasați-l pe rola de hârtie.

Apăsați-l până când nu mai există un spațiu gol
între ghidajul de margine pentru suportul
media și rola de hârtie.

C Introduceți axul în ghidajul de margine pentru
suportul media până la poziția lățimii hârtiei
încărcate.

Introduceți mai întâi capătul axului care nu are
mecanism de cuplare.

Ilustrația arată un exemplu de aliniere cu A4.

D Coborâți mânerul, și fixați ghidajul de margine
pentru suportul media.
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Când faceți acest lucru, confirmați faptul că nu
există spații goale între ghidajele de margine
pentru suportul media și rola de hârtie.

E Introduceți ghidajul de margine pentru
suportul media în partea opusă a axului unității
de ax și prindeți ferm rola de hârtie între
ghidajele de margine pentru suportul media.

F Confirmați faptul că nu există spații goale între
ghidajul de margine pentru suportul media și
rola de hârtie, coborâți mânerul și apoi
asigurați ghidajul de margine pentru suportul
media.

Instalarea Unitate De Ax

A Încărcați unitate de ax în unitate rolă de hârtie.

Poziționați cuplajul de la capătul axului pe
partea dreaptă.

Verificați dacă arborele unitate de ax se
potrivește în lagăr și mecanismul se cuplează.

B Introduceți marginea din față a rolei de hârtie
în fanta pentru hârtie până când auziți un
semnal sonor.

C Aliniați ghidaje margine la lățimea rolei de
hârtie.
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În acest moment, confirmați faptul că poziția
marginii rolei de hârtie corespunde etichetei
care indică dimensiunea hârtiei și că nu există
spații goale între ghidajele de margine din
stânga și din dreapta și marginile rolei de hârtie.

Dacă etichetele nu corespund sau dacă există
spații goale la ghidajele de margine din stânga
și din dreapta, atunci poziția în care rola este de
hârtie este încărcată nu este aliniată cu unitatea
de ax. Reîncărcați rola de hârtie în poziția
corectă.

D Împingeți unitate rolă de hârtie până în capăt.

E Atașați cutie pentru resturi de hârtie.

Alimentarea hârtiei începe după ce aceasta este
atașată. Când alimentarea hârtiei se oprește,
ecran panoului de comandă afișează setările
tipului de hârtie.

F Setați tipul de hârtie pe ecran panoului de
comandă.
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G Extindeți tava de ieșire.

Ridicați-o spre dumneavoastră și împingeți-o
ușor pentru a o fixa.

Trageți cea de-a doua treaptă spre
dumneavoastră și ridicați partea din față.

Mod de încărcare a
hârtiei tăiate

Această secțiune explică procedura de încărcare a
hârtiei tăiate în unitate de alimentare hârtie și casetă
opțională.

Element pregătit

Pregătiți următoarele elemente.

Element pregătit Explicație

Hârtie tăiată de
încărcat

-

Mănuși Purtați-le atunci când manipulați hâr-
tia, astfel încât să nu o murdăriți.

Încărcare în Unitate De 
Alimentare Hârtie

Mai întâi, începeți tipărirea pentru a transmite datele
de tipărire la imprimantă, apoi încărcați hârtia tăiată
în unitate de alimentare hârtie.

A Deschideți capac fantă de alimentare spate.

B Îndepărtați ghidaje margine.

C Încărcați hârtia în centrul dintre marginile de
ghidare cu partea de tipărit orientată spre
dumneavoastră.
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D Aliniați ghidaje margine la lățimea hârtiei.

E Împingeți hârtia cu aproximativ 5 cm în fanta
de hârtie.

În acest moment, împingeți hârtia treptat
apăsând pe ghidajele de margine din stânga și
din dreapta, astfel încât hârtia să nu fie
încărcată oblic. Puteți încărca hârtia corect și
preveni încărcarea oblică a acesteia.

Încărcarea în Casetă (opțional)

Confirmați în prealabil faptul că rolele de alimentare
care sunt instalate sunt adecvate pentru tipul hârtiei
încărcate.

U „Înlocuirea rolelor de alimentare din unitatea de
tipărire duplex (opțional)” la pagina 71

A Trageți casetă spre dumneavoastră.

B Aliniați ghidaje margine din stânga și din
dreapta la lățimea hârtiei de încărcat.

Prindeți între degete manetele în timp ce le
mutați.

C Îndepărtați complet ghidaje margine frontale.

D Încărcați hârtia cu fața imprimabilă orientată în
jos.

Numărul colilor care pot fi încărcate este de
100 de coli sau până la linia limită de pe
ghidajul de margine, în funcție de care nivel
este mai redus.

Consultați următoarele pentru numărul de coli
de hârtie Epson originală care pot fi încărcate.
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U „Suporturi compatibile” la pagina 161

E Aliniați ghidaje margine frontale cu hârtia.

Prindeți între degete manetele în timp ce le
mutați.

F Închideți casetă.

După închiderea acesteia, setați dimensiunea
hârtiei și tipul hârtiei pe ecran panoului de
comandă.
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Metode de
imprimare de bază
(Windows)

Această secțiune explică cum să tipăriți și cum să
anulați tipărirea.

Tipărirea este executată din software-ul aplicației pe
un computer conectat la imprimantă.

Consultați următoarele pentru mai multe detalii
despre oprirea tipăririi.

U  „Mod de anulare a tipăririi (de la computer)” la
pagina 40

Mod de tipărire de la
Photoshop

Această secțiune utilizează Adobe Photoshop 2021 ca
un exemplu de tipărire a datelor de imagine.

Operațiile pot diferi în funcție de aplicația utilizată.
Pentru mai multe detalii, consultați manualul furnizat
cu aplicația.

A Porniți imprimanta și încărcați hârtia de utilizat.

U  „Operații de bază” la pagina 29

Când hârtia este încărcată în unitatea de
tipărire duplex

La utilizarea unității de tipărire duplex pentru
prima dată, efectuați următoarele setări.

(1) Deschideți Control Panel (Panou de control)
și faceți clic pe Hardware and Sound (Hard-
ware și sunet) — Devices and Printers (Dis-
pozitive și imprimante), în această ordine.

(2) Efectuați clic cu butonul drept al mouse-ului
pe pictograma imprimantei dorite și selectați
Printer properties (Proprietăți impri-
mantă).

(3) Selectați Setări opţionale, selectați Captura-
re de la imprimantă și apoi faceți clic pe Pri-
mire.

(4) Confirmați faptul că se afișează Casetă în Sur-
se de hârtie opţionale pentru Informaţii im-
primantă curentă și apoi faceți clic pe OK.
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B Porniți Adobe Photoshop 2021 și deschideți o
imagine.

C Faceți clic pe Image (Imagine) — Image Size
(Dimensiune imagine), în această ordine.

Este afișat ecranul Image Size (Dimensiune
imagine).

D Setați Image Size (Dimensiune imagine) și
Resolution (Rezoluţie) și apoi faceți clic pe OK.

Selectați Original Size (Mărime original)
pentru Fit To (Încadrare la) și apoi potriviți
Width (Lăţime) și Height (Înălţime) la
mărimea hârtiei care este tipărită.

Setați Resolution (Rezoluţie).

Setarea Width (Lăţime) sau Height (Înălţime)
modifică Fit To (Încadrare la) la Custom
(Personalizat).

Notă:
Recomandăm ca Resolution (Rezoluţie) să fie
setată în mod normal la 360 dpi.

Totuși, dacă toate preferințele următoare de
tipărire sunt îndeplinite, setarea 720 dpi poate
produce tipăriri mult mai clare.

❏ Când se selectează Cel mai mic detaliu în
driverul imprimantei.

❏ Când o altă setare decât Schiţă este
efectuată pentru Calitate tipărire în
driverul imprimantei.

❏ Când lungimea hârtiei este de sub 305 mm.

E Faceți clic pe File (Fişier) — Print
(Imprimare) în această ordine.

Este afișat ecranul Photoshop Print Settings
(Setări tipărire Photoshop).
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F Selectați imprimanta în Printer (Imprimantă)
și apoi executați clic pe Print Settings (Setări
imprimare).

Este afișat ecranul Principal al driverului
imprimantei.

G Setați diverse elemente în Setări tipărire.

❏ Tip media
Selectați tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

❏ Calitate tipărire
Calitățile de tipărire pe care le puteți selecta
variază în funcție de tipul hârtiei care a fost
selectat.
În mod normal, setați Standard. Dacă doriți
să tipăriți punând acces pe calitate, setați
Înaltă calitate. Dacă doriți să tipăriți repede,
setați Schiţă. În cazul setării Schiţă, viteza de
imprimare este mai mare, dar calitatea poate
scădea ușor.

Pentru a efectua setări avansate în funcție de
preferințele dumneavoastră pentru gestionarea
culorilor și modurile color, faceți clic pe
Avansat.

U „Managementul culorilor” la pagina 46

H Setați diverse elemente în Setările sursei de
hârtie.

❏ Sursă hârtie
Setările depind de tipul de hârtie care a fost
selectat.
Pentru a tipări de la unitatea de tipărire
duplex, selectați Casetă.

❏ Dimensiune hârtie
Selectați o dimensiune de tipărit. Asigurați-vă
că setați aceeași valoare ca cea setată la pasul 4
pentru dimensiunea imaginii.

Pentru a tipări fără margini, selectați Fără
margini.

U „Tipărire fără margini pe toate părțile” la
pagina 53

I Pentru a efectua tipărirea față-verso pe coli
tăiate, faceți clic pe Aspect pagină și setați
poziția de legare în Tipărire faţă-verso.

U „Tipărire față-verso” la pagina 58

J Faceți clic pe OK.
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K Setați fiecare element (de ex. managementul
culorilor și poziția de tipărire), verificând
totodată imaginea afișată în ecranul Photoshop
Print Settings (Setări tipărire Photoshop).

Notă:

❏ Când Reglare culoare în driverul
imprimantei este setată la Ajustări culori,
selectați Printer Manages Colors
(Imprimanta gestionează culorile) în Color
Handling (Tratare culori) din Color
Management (Management culori).

❏ La efectuarea managementului detaliat al
culorilor utilizând funcțiile din Photoshop,
setați Color Management (Management
culori) conform condițiilor.

Consultați următoarele pentru mai multe detalii
privind reglarea culorilor.

U „Managementul culorilor” la pagina 46

L Faceți clic pe Print (Imprimare).

Notă:
Dacă dimensiunea imaginii este mai mare decât
dimensiunea imprimării, va fi afișat următorul
ecran.

Faceți clic pe Proceed (Continuare). Dacă faceți
clic pe Cancel (Anulare), imprimarea va fi
anulată și veți reveni în ecranul aplicației.

Datele de tipărire sunt trimise către
imprimantă și tipărirea începe.

Mod de anulare a tipăririi
(de la computer)

Când computerul a terminat de transmis datele către
imprimantă, nu mai puteți revoca lucrarea de tipărire
de la computer. Revocați lucrarea de la imprimantă.

U „Mod de anulare a tipăririi (de la imprimantă)” la
pagina 41

A Faceți clic pe pictograma imprimantei din
taskbar (bara de activități).

Dacă se afișează pictograma sau nu, acest lucru
depinde de setările selectate pentru Windows.

B Selectați activitatea pe care doriți să o anulați și
apoi selectați Cancel (Anulare) din meniul
Document.

Pentru anularea tuturor sarcinilor, faceți clic pe
Cancel All Documents (Anulare toate
documentele) din meniul Printer
(Imprimantă).

Dacă lucrarea a fost transmisă la imprimantă,
datele trimise spre tipărire nu sunt afișate pe
ecranul de mai sus.
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Mod de anulare a tipăririi
(de la imprimantă)

Apăsați butonul  (buton de oprire) pe panoul de
comandă.

Lucrarea de tipărire este revocată chiar în timpul
tipăririi. După anulare, e posibil să dureze puțin până
când imprimanta este din nou pregătită de tipărire.

Notă:
Nu puteți șterge lucrări de tipărire care se află în coada
de tipărire pe computer cu ajutorul operației descrise
mai sus. Consultați „Mod de anulare a tipăririi (de la
computer)” în secțiunea anterioară pentru a șterge
lucrări de tipărire din coada de tipărire.
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Metode de
imprimare de bază
(Mac)

Această secțiune explică cum să tipăriți și cum să
anulați tipărirea.

Tipărirea este executată din software-ul aplicației pe
un computer conectat la imprimantă.

Consultați următoarele pentru mai multe detalii
despre oprirea tipăririi.

U „Mod de anulare a tipăririi (de la computer)” la
pagina 45

Mod de tipărire de la
Photoshop

Această secțiune utilizează Adobe Photoshop 2021 ca
un exemplu de tipărire a datelor de imagine.

Operațiile pot diferi în funcție de aplicația utilizată.
Pentru mai multe detalii, consultați manualul furnizat
cu aplicația.

A Porniți imprimanta și încărcați hârtia de utilizat.

U „Operații de bază” la pagina 29

B Porniți Adobe Photoshop 2021 și deschideți o
imagine.

C Faceți clic pe Image (Imagine) — Image Size
(Dimensiune imagine), în această ordine.

Este afișat ecranul Image Size (Dimensiune
imagine).

D Setați Image Size (Dimensiune imagine) și
Resolution (Rezoluţie) și apoi faceți clic pe OK.

Selectați Original Size (Mărime original)
pentru Fit To (Încadrare la) și apoi potriviți
Width (Lăţime) și Height (Înălţime) la
mărimea hârtiei care este tipărită.

Setați Resolution (Rezoluţie).

Setarea Width (Lăţime) sau Height (Înălţime)
modifică Fit To (Încadrare la) la Custom
(Personalizat).
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Notă:
Recomandăm ca Resolution (Rezoluţie) să fie
setată în mod normal la 360 dpi.

Totuși, dacă toate preferințele următoare de
tipărire sunt îndeplinite, setarea 720 dpi poate
produce tipăriri mult mai clare.

❏ Când se selectează Cel mai mic detaliu în
driverul imprimantei.

❏ Când o altă setare decât Schiţă este
efectuată pentru Calitate tipărire în
driverul imprimantei.

❏ Când lungimea hârtiei este de sub 305 mm.

E Faceți clic pe File (Fişier) — Print
(Imprimare) în această ordine.

Este afișat ecranul Photoshop Print Settings
(Setări tipărire Photoshop).

F Selectați imprimanta în Printer (Imprimantă)
și apoi executați clic pe Print Settings (Setări
imprimare).

Este afișat ecranul Tipărire.

G Efectuați setările necesare.

Puteți seta Tip media și Calitate tipărire
selectând Setări imprimare în meniul pop-up.

❏ Format hârtie
Selectați o dimensiune de tipărit. Asigurați-vă
că setați aceeași valoare ca cea setată la pasul 4
pentru dimensiunea imaginii.

❏ Tip media
Selectați tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

❏ Calitate tipărire
Calitățile de tipărire pe care le puteți selecta
variază în funcție de tipul hârtiei care a fost
selectat.
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În mod normal, setați Normal. Dacă doriți să
tipăriți punând acces pe calitate, setați Înaltă
calitate. Dacă doriți să tipăriți repede, setați
Schiţă. În cazul setării Schiţă, viteza de
imprimare este mai mare, dar calitatea poate
scădea ușor.

Pentru a tipări fără margini, selectați un format
de hârtie pentru tipărire fără margini în
Format hârtie.

U „Tipărire fără margini pe toate părțile” la
pagina 53

H Pentru a efectua tipărirea față-verso pe coli
tăiate, selectați Setări tipărire faţă-verso în
meniul pop-up și setați poziția de legare în
Tipărire faţă-verso.

U „Tipărire față-verso” la pagina 58

I Faceți clic pe Print (Tipărire).

J Setați fiecare element (de ex. managementul
culorilor și poziția de tipărire), verificând
totodată imaginea afișată în ecranul Photoshop
Print Settings (Setări tipărire Photoshop).
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Notă:

❏ Când reglarea culorilor în driverul
imprimantei este setată la Setări manuale,
selectați Printer Manages Colors
(Imprimanta gestionează culorile) în Color
Handling (Tratare culori) din Color
Management (Management culori).

❏ La efectuarea managementului detaliat al
culorilor utilizând funcțiile din Photoshop,
setați Color Management (Management
culori) conform condițiilor.

Consultați următoarele pentru mai multe detalii
privind reglarea culorilor.

U „Managementul culorilor” la pagina 46

K Faceți clic pe Print (Imprimare).

Datele de tipărire sunt trimise către
imprimantă și tipărirea începe.

Mod de anulare a tipăririi
(de la computer)

Când computerul a terminat de transmis datele către
imprimantă, nu mai puteți revoca lucrarea de tipărire
de la computer. Revocați lucrarea de la imprimantă.

U  „Mod de anulare a tipăririi (de la imprimantă)”
la pagina 45

A Faceți clic pe pictograma imprimantei din
Dock (Unitate de andocare).

B Selectați datele de tipărire pe care doriți să le
revocați și efectuați clic pe [×].

Dacă lucrarea a fost transmisă la imprimantă,
datele trimise spre tipărire nu sunt afișate pe
ecranul de mai sus.

Mod de anulare a tipăririi
(de la imprimantă)

Apăsați butonul  (buton de oprire) pe panoul de
comandă.

Lucrarea de tipărire este revocată chiar în timpul
tipăririi. După anulare, e posibil să dureze puțin până
când imprimanta este din nou pregătită de tipărire.

Notă:
Nu puteți șterge lucrări de tipărire care se află în coada
de tipărire pe computer cu ajutorul operației descrise
mai sus. Consultați „Mod de anulare a tipăririi (de la
computer)” în secțiunea anterioară pentru a șterge
lucrări de tipărire din coada de tipărire.
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Tipărire utilizând
diverse funcții de
tipărire

Managementul culorilor

Setări de management al 
culorilor

La tipărirea pe hârtie, puteți selecta din următoarele
metode de corecție a culorilor.

Alegeți cea mai bună metodă în funcție de aplicația pe
care o utilizați, de mediul sistemului de operare, de
scopul tipăririi etc.

Setarea manuală a culorilor
Ajustați manual spațiul de culoare și setările tonurilor
de culoare utilizate la imprimare. Utilizați această
opțiune când aplicația pe care o folosiți nu are funcție
de corectare a culorilor.

U „Setarea manuală a culorilor” la pagina 46

Managementul culorilor din cadrul
aplicației (fără management culori)
Această metodă poate fi utilizată pentru tipărirea din
aplicații care sunt compatibile cu gestiunea culorilor.
Toate procesele de gestiune a culorilor sunt efectuate
de către sistemul de management al culorilor din
cadrul aplicației. Această metodă este utilă în cazul în
care se dorește obținerea acelorași rezultate de
management al culorilor utilizând o aplicație comună
pe diverse sisteme de operare.

U „Managementul culorilor din cadrul aplicației
(fără management culori)” la pagina 50

Managementul culorilor din cadrul
driverului imprimantei
Driverul imprimantei utilizează sistemul de gestiune a
culorilor din sistemul de operare și efectuează toate
procesele de gestiune a culorilor. Aceasta se utilizează
atunci când doriți să obțineți rezultate de tipărire
similare din aplicații diferite instalate pe același sistem
de operare. Totuși, pentru a face acest lucru, aveți
nevoie de o aplicație care să accepte sistemul de
management al culorilor.

U „Managementul culorilor din cadrul driverului
imprimantei (ICM) (Windows)” la pagina 51

U „Managementul culorilor din cadrul driverului
imprimantei (ColorSync (Sincronizare culori)) (Mac)”
la pagina 52

Setarea manuală a culorilor

Puteți alege unul din următoarele moduri de corectare
a culorilor. În plus, puteți optimiza luminozitatea,
contrastul, saturația și balansul culorilor, în timp ce
vizualizați o imagine de previzualizare.

❏ sRGB: optimizează spațiul sRGB și corectează
culoarea. În mod normal, această opțiune trebuie
să fie activată.

❏ Adobe RGB: optimizează spațiul Adobe RGB și
corectează culoarea. Selectați această opțiune
atunci când imprimați date cu spațiul de culoare
Adobe RGB.

Setări în Windows

A Când utilizați aplicații ce conțin funcții de
gestiune a culorilor, specificați modul de
ajustare a culorilor din aplicațiile respective.

Dacă utilizați aplicații care nu includ funcții de
gestiune a culorilor, începeți de la pasul 2.

Când folosiți următoarele aplicații, selectați
opțiunea de administrare a culorilor Printer
Manages Colors (Imprimanta gestionează
culorile).

❏ Adobe Photoshop CS6 sau o versiune mai nouă

❏ Adobe Photoshop Elements 11 sau o versiune
mai nouă

❏ Adobe Photoshop Lightroom 5 sau o
versiune mai nouă
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În restul aplicațiilor, setați No Color
Management (Fără gestionare culori).

Notă:
Pentru mai multe informații privind platformele
suportate, vezi pagina Web pentru aplicația în
cauză.

Exemplu de Adobe Photoshop 2021

Se deschide ecranul Photoshop Print Settings
(Setări tipărire Photoshop).

Selectați Color Management (Management
culori), apoi selectați Printer Manages Colors
(Imprimanta gestionează culorile) în Color
Handling (Tratare culori).

B Afișarea ecranului Principal al driverului
imprimantei.

La utilizarea Adobe Photoshop 2021, faceți clic
pe Print Settings (Setări imprimare) pentru a
afișa ecranul Principal al driverului
imprimantei.

C Faceți clic pe Avansat în Reglare culoare.

D Selectați Ajustări culori în Management culori.

Următoarele elemente sunt afișate pe ecranul
Corectare culoare.
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E Selectați Modul color.

❏ sRGB
Gestionează culorile utilizând sRGB.
Imprimă la tonurile de culoare optime. În
mod normal, această opțiune trebuie să fie
activată.

❏ Adobe RGB
Gestionează culorile utilizând spațiul de
culoare mai larg Adobe RGB. Selectați această
opțiune atunci când imprimați date cu spațiul
de culoare Adobe RGB.

F Setați celelalte elemente și faceți clic pe OK.

❏ Metodă de ajustare a culorilor
Selectați metoda de ajustare a culorilor.
Selectând Cerc culori, puteți face clic pe un
cerc de culori pentru a regla culorile și muta
bara glisantă de densitate pentru a ajusta
densitatea.
Selectând Bară glisantă, puteți muta bara
glisantă a fiecărei culori pentru a regla culorile.

❏ Luminozitate
Ajustează luminozitatea imaginii.

❏ Contrast
Ajustează contrastul imaginii (diferența
dintre închis și deschis).
Când contrastul este mai ridicat, zonele
luminoase devin și mai luminoase, iar zonele
întunecate devin și mai întunecate. Când
contrastul este redus, diferența dintre zonele
luminoase și cele întunecate este mai mică.

❏ Saturaţie
Ajustează saturația imaginii (claritatea
culorilor).

Atunci când saturația este ridicată, culorile
devin mai vii. Când saturația este redusă,
culorile devin mai pale, tinzând să se apropie
de gri.

Notă:
Puteți regla culorile prin verificarea imaginii
mostră din partea dreaptă a ecranului.

G Setați celelalte elemente dacă este necesar, apoi
imprimați.

Setări în Mac

A Când utilizați aplicații ce conțin funcții de
gestiune a culorilor, specificați modul de
ajustare a culorilor din aplicațiile respective.

Dacă utilizați aplicații care nu includ funcții de
gestiune a culorilor, începeți de la pasul 2.

Când folosiți următoarele aplicații, selectați
opțiunea de administrare a culorilor Printer
Manages Colors (Imprimanta gestionează
culorile).

❏ Adobe Photoshop CS6 sau o versiune mai nouă

❏ Adobe Photoshop Elements 12 sau o versiune
mai nouă

❏ Adobe Photoshop Lightroom 5 sau o
versiune mai nouă

În restul aplicațiilor, setați No Color
Management (Fără gestionare culori).

SL-D1000 Series     Ghidul utilizatorului

Tipărire utilizând diverse funcții de tipărire

 48



Notă:
Pentru mai multe informații privind platformele
suportate, vezi pagina Web pentru aplicația în
cauză.

Exemplu de Adobe Photoshop 2021

Se deschide ecranul Photoshop Print Settings
(Setări tipărire Photoshop).

Selectați Color Management (Management
culori), apoi selectați Printer Manages Colors
(Imprimanta gestionează culorile) în Color
Handling (Tratare culori).

B Afișați ecranul Tipărire.

La utilizarea Adobe Photoshop 2021, faceți clic
pe Print Settings (Setări imprimare) pentru a
afișa ecranul de imprimare.

C Selectați Color Matching (Potrivire culoare)
din meniul pop-up și apoi selectați Ajustare
culori EPSON.

Notă:
Opțiunea Ajustare culori EPSON nu este
disponibilă în următoarele aplicații dacă pasul 1
este omis.

❏ Adobe Photoshop CS6 sau o versiune mai
nouă

❏ Adobe Photoshop Elements 12 sau o versiune
mai nouă

❏ Adobe Photoshop Lightroom 5 sau o
versiune mai nouă

D Selectați Opţiuni culoare din meniul pop-up și
apoi selectați Setări manuale.

E Faceți clic pe  pentru Setări avansate și apoi
setați diverse elemente și faceți clic pe Print
(Imprimare).

❏ Strălucire
Ajustează luminozitatea imaginii.
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❏ Contrast
Ajustează contrastul imaginii (diferența
dintre închis și deschis).
Când contrastul este mai ridicat, zonele
luminoase devin și mai luminoase, iar zonele
întunecate devin și mai întunecate. Când
contrastul este redus, diferența dintre zonele
luminoase și cele întunecate este mai mică.

❏ Saturaţie
Ajustează saturația imaginii (claritatea
culorilor).
Atunci când saturația este ridicată, culorile
devin mai vii. Când saturația este redusă,
culorile devin mai pale, tinzând să se apropie
de gri.

❏ Cyan, Magenta, Galben
Mutați bara glisantă a fiecărei culori pentru a
regla culorile.

Notă:
Puteți regla culorile prin verificarea imaginii
mostră din partea stângă a ecranului.

F Setați celelalte elemente dacă este necesar, apoi
imprimați.

Managementul culorilor din 
cadrul aplicației (fără 
management culori)

Tipăriți folosind aplicații prevăzute cu o funcție de
gestionare a culorilor. Activați setările de management
al culorilor din aplicație și dezactivați funcția de
ajustare a culorilor din driverul imprimantei.

A Setați parametrii pentru ajustarea culorii din
aplicație.

Exemplu de Adobe Photoshop 2021

Se deschide ecranul Photoshop Print Settings
(Setări tipărire Photoshop).

Selectați Color Management (Management
culori), apoi selectați Photoshop Manages
Colors (Photoshop gestionează culorile) în
Color Handling (Tratare culori) și apoi
selectați Printer Profile (Profil imprimantă) și
Rendering Intent (Intenţie randare).

Notă:
Dacă nu utilizați un profil de imprimantă
original, selectați un profil pentru tipul de hârtie
utilizat din Printer Profile (Profil imprimantă).
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B Afișați ecranul de setări al driverului de
imprimantă (Windows) sau ecranul Tipărire
(Mac).

La utilizarea Adobe Photoshop 2021, faceți clic
pe Print Settings (Setări imprimare) pentru a
afișa ecrane diverse.

C Setați gestionarea culorilor pe Dezactivat.

Pentru Windows

(1) Faceți clic pe Avansat in Reglare culoare în
ecranul Principal.

(2) În Management culori, selectați Fără ajusta-
re a culorilor și apoi faceți clic pe OK.

Pentru Mac

Selectați Opţiuni culoare din meniul pop-up și
apoi selectați Dezactivat (Fără ajustarea
culorii).

D Setați celelalte elemente dacă este necesar, apoi
imprimați.

Managementul culorilor din 
cadrul driverului imprimantei 
(ICM) (Windows)

Realizați managementul culorilor din cadrul
driverului imprimantei. Un profil ICC care acceptă
tipul de hârtie setat în driverul imprimantei este
selectat automat pentru efectuarea reglării culorilor.

A Când utilizați aplicații ce conțin funcții de
gestiune a culorilor, specificați modul de
ajustare a culorilor din aplicațiile respective.

Dacă utilizați aplicații care nu includ funcții de
gestiune a culorilor, începeți de la pasul 2.

Când folosiți următoarele aplicații, selectați
opțiunea de administrare a culorilor Printer
Manages Colors (Imprimanta gestionează
culorile).

❏ Adobe Photoshop CS6 sau o versiune mai nouă

❏ Adobe Photoshop Elements 11 sau o versiune
mai nouă

❏ Adobe Photoshop Lightroom 5 sau o
versiune mai nouă

În restul aplicațiilor, setați No Color
Management (Fără gestionare culori).
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Notă:
Pentru mai multe informații privind platformele
suportate, vezi pagina Web pentru aplicația în
cauză.

Exemplu de Adobe Photoshop 2021

Se deschide ecranul Photoshop Print Settings
(Setări tipărire Photoshop).

Selectați Color Management (Management
culori), apoi selectați Printer Manages Colors
(Imprimanta gestionează culorile) în Color
Handling (Tratare culori).

B Afișarea ecranului Principal al driverului
imprimantei.

La utilizarea Adobe Photoshop 2021, faceți clic
pe Print Settings (Setări imprimare) pentru a
afișa ecranul Principal al driverului
imprimantei.

C Faceți clic pe Avansat în Reglare culoare.

D În Management culori, selectați ICM și apoi
faceți clic pe OK.

E Setați celelalte elemente dacă este necesar, apoi
imprimați.

Managementul culorilor din 
cadrul driverului imprimantei 
(ColorSync (Sincronizare culori)) 
(Mac)

Realizați managementul culorilor din cadrul
driverului imprimantei. Aplicația trebuie să accepte
ColorSync (Sincronizare culori). La realizarea
managementului culorilor cu ajutorul setării
ColorSync (Sincronizare culori), utilizați date de
imagine care conțin un profil de intrare înglobat.

Notă:
În funcție de aplicație, tipărirea cu gestiunea culorilor
folosind ColorSync (Sincronizare culori) poate fi
incompatibilă.

A Setați parametrii pentru ajustarea culorii din
aplicație.

Când folosiți următoarele aplicații, selectați
opțiunea de administrare a culorilor Printer
Manages Colors (Imprimanta gestionează
culorile).

❏ Adobe Photoshop CS6 sau o versiune mai nouă
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❏ Adobe Photoshop Elements 12 sau o versiune
mai nouă

❏ Adobe Photoshop Lightroom 5 sau o
versiune mai nouă

În restul aplicațiilor, setați No Color
Management (Fără gestionare culori).

Notă:
Pentru mai multe informații privind platformele
suportate, vezi pagina Web pentru aplicația în
cauză.

Exemplu de Adobe Photoshop 2021

Se deschide ecranul Photoshop Print Settings
(Setări tipărire Photoshop).

Selectați Color Management (Management
culori), apoi selectați Printer Manages Colors
(Imprimanta gestionează culorile) în Color
Handling (Tratare culori).

B Afișați ecranul Tipărire.

La utilizarea Adobe Photoshop 2021, faceți clic
pe Print Settings (Setări imprimare) pentru a
afișa ecranul de imprimare.

C Selectați Color Matching (Potrivire culoare)
din meniul pop-up, apoi selectați ColorSync și
apoi selectați Profile (Profil).

D Setați celelalte elemente dacă este necesar, apoi
imprimați.

Tipărire fără margini pe
toate părțile

Aveți posibilitatea să tipăriți datele fără margini pe
hârtie.

Tipuri de metode de tipărire 
fără margini

Puteți efectua imprimare fără margini utilizând una
din următoarele două metode: Extindere automată
sau Păstrare dimensiune.
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Pentru imprimare fără margini simplă, recomandăm
Extindere automată. Pentru a împiedica driverul
imprimantei să mărească imaginea, recomandăm
Păstrare dimensiune.

Extindere automată

Driverul imprimantei mărește datele de tipărit la un
format ușor mai mare decât formatul paginii și
tipărește imaginea mărită. Secțiunile care depășesc
marginile hârtiei nu sunt tipărite; astfel, tipărirea se va
efectua fără margini.

Utilizați setări precum Aspect pagină din aplicații,
pentru a seta dimensiune imaginii de imprimat după
cum urmează.

❏ Potriviți formatul hârtiei cu setările parametrilor
de pagină pentru datele de tipărit.

❏ Dacă aplicația conține parametri pentru margini,
setați valoarea marginilor la 0 mm.

❏ Redimensionați imaginea pentru a coincide cu
formatul hârtiei.

Păstrare dimensiune

Creați datele de tipărit mai mari decât formatul hârtiei
din aplicațiile în care lucrați pentru a depăși marginile
hârtiei. Driverul imprimantei nu mărește datele de
imagine. Utilizați setări precum Aspect pagină din
aplicații, pentru a seta dimensiune imaginii de
imprimat după cum urmează.

❏ Setați aspectul paginii la 2,3 mm extins dincolo de
dimensiunea reală a hârtiei pe toate cele patru
margini.

❏ Dacă aplicația conține parametri pentru margini,
setați valoarea marginilor la 0 mm.

❏ Redimensionați imaginea pentru a coincide cu
formatul hârtiei.

Procedura de setare

Setări în Windows

A Deschideți ecranul Principal al driverului
imprimantei și efectuați diverse setări necesare
pentru tipărire, precum Tip media, Calitate
tipărire, Sursă hârtie și Dimensiune hârtie.

Consultați următoarele privind modul de
afișare a ecranului Principal.

U „Metode de imprimare de bază
(Windows)” la pagina 37

B Selectați Fără margini și apoi faceți clic pe
Parametrii.
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C Selectați Extindere automată sau Păstrare
dimensiune ca Metodă de mărire și apoi faceți
clic pe OK.

La selectarea opțiunii Extindere automată,
setați glisorul la gradul de mărire dorit.

Notă:
Mutând gliosorul către valoarea Medie sau
Minimă, veți reduce gradul de mărire a imaginii.
Ca atare, unele margini ar putea apărea la
capetele hârtiei în funcție de hârtie și de mediul
de tipărire.

D Setați celelalte elemente dacă este necesar, apoi
imprimați.

Setări în Mac

A Deschideți ecranul Tipărire și selectați formatul
hârtiei în opțiunea Format hârtie, apoi selectați
formatul hârtiei și o metodă de tipărire fără
margini.

Consultați următoarele privind modul de
afișare a ecranului Tipărire.

U „Metode de imprimare de bază (Mac)” la
pagina 42

Selecțiile pentru metodele de tipărire fără
margini sunt afișate după cum urmează.

XXXX (Roll Paper - Borderless (Auto Expand))

XXXX (Roll Paper - Borderless (Retain Size))

XXXX (Manual - Borderless (Auto Expand))

XXXX (Manual - Borderless (Retain Size))

XXXX (Cassette - Borderless (Auto Expand))

XXXX (Cassette - Borderless (Retain Size))

Unde XXXX este formatul hârtiei, de ex. A4.

B Când se selectează Extindere automată în Paper
Size (Dimensiune hârtie), selectați Setări
imprimare în meniul pop-up și apoi selectați
Expansiune.

Notă:
Mutând glisorul către valoarea Medie sau
Minimă, veți reduce gradul de mărire a imaginii.
Ca atare, unele margini ar putea apărea la
capetele hârtiei în funcție de hârtie și de mediul
de tipărire.

C Setați celelalte elemente dacă este necesar, apoi
imprimați.
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Tipărirea pe hârtie de
dimensiuni atipice

Puteți imprima pe hârtie cu dimensiuni atipice,
neincluse în driverul imprimantei.

Dimensiunile de hârtie pe care le puteți seta sunt
indicate mai jos.

Rolă de hârtie

Lățime* 89,0, 101,6, 127,0, 152,4, 203,2, 210,0 mm

Lungime De la 50 la 1 000 mm

* Deși puteți seta dimensiuni de 89–210 mm pe Mac, hârtia
cu dimensiuni care nu sunt acceptate de către această
imprimantă nu se imprimă corect.

Coli tăiate

Lățime Tipărirea cu margini: de la 89 la 210 mm

Tipărirea fără margini: 89,0, 100,0, 101,6,
127,0, 152,4, 203,2, 210,0 mm

Lungime Tipărirea pe o singură față: de la 148 la
1 000 mm

Tipărirea față-verso: de la 148 la 297 mm

c Important:

Dimensiunile pot fi restricționate în funcție de
aplicația utilizată pentru tipărire.

Setări în Windows

A Deschideți ecranul Principal al driverului
imprimantei și selectați Tip media și Sursă
hârtie.

Consultați următoarele privind modul de
afișare a ecranului Principal.

U „Metode de imprimare de bază
(Windows)” la pagina 37

B Selectați Personalizată pentru Dimensiune
hârtie.

C În ecranul Format de hârtie personalizat,
introduceți Nume dimensiune hârtie, setați
dimensiunea hârtiei, apoi faceți clic Salvare.
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Notă:

❏ Pentru a schimba informațiile salvate, faceți
clic pe Nume dimensiune hârtie în lista din
partea dreaptă a ecranului.

❏ Pentru a șterge o hârtie salvată, selectați
Nume dimensiune hârtie în lista din partea
stângă, apoi efectuați clic pe Ştergere.

❏ Puteți salva cel mult 30 de formate de hârtie.

D Faceți clic pe OK.

Acum puteți selecta formatul de hârtie salvat
din Dimensiune hârtie în ecranul Principal.

Acum puteți tipări ca de obicei.

Setări în Mac

A Deschideți ecranul Tipărire și selectați Manage
Custom Sizes (Gestionare formate
personalizate) pentru Format hârtie.

Consultați următoarele privind modul de
afișare a ecranului Tipărire.

U „Metode de imprimare de bază (Mac)” la
pagina 42

B Faceți clic pe +, apoi introduceți un nume
pentru formatul hârtiei.

C Introduceți valori pentru Lăţime și Height
(Înălțime) pentru Format hârtie, precum și
pentru margini.

Setați intervalul de formate ale hârtiei și
dimensiunile marginilor în funcție de metoda
de imprimare aleasă.

Notă:

❏ Pentru a edita informațiile salvate, selectați
numele formatului de hârtie din lista din
partea stângă a ecranului cu formate
personalizate ale hârtiei.

❏ Pentru a copia un format de hârtie salvat,
selectați numele formatului de hârtie din
lista din partea stângă a ecranului, apoi
efectuați clic pe Duplicate (Duplicat).

❏ Pentru a șterge un format de hârtie salvat,
selectați numele formatului de hârtie din
lista din partea stângă a ecranului, apoi
efectuați clic pe −.

❏ Setările parametrilor formatelor de hârtie
personalizate diferă în funcție de versiunea
sistemului de operare. Pentru detalii,
consultați documentația aferentă sistemului
de operare.

SL-D1000 Series     Ghidul utilizatorului

Tipărire utilizând diverse funcții de tipărire

 57



D Faceți clic pe OK.

Puteți selecta formatul hârtiei salvat de dvs. din
meniul pop-up Format hârtie.

Acum puteți tipări ca de obicei.

Tipărire față-verso

Puteți tipări pe ambele fețe ale colilor tăiate. Tipărirea
față-verso este automată, drept urmare după fașa
hârtiei este tipărit și verso-ul acesteia automat.

Notă:

❏ Tipărirea față-verso nu poate fi efectuată pe o rolă
de hârtie.

❏ Pot apărea blocaje de hârtie dacă încărcați coli de
hârtie groase în orientare peisaj.

Setări în Windows

A Încărcați hârtia de utilizat în unitatea de
alimentare hârtie sau unitatea de tipărire
duplex opțională.

U „Mod de încărcare a hârtiei tăiate” la
pagina 34

B Deschideți ecranul Principal al driverului
imprimantei și apoi setați tipul de hârtie pentru
colile tăiate pe care le-ați încărcat în pasul 1 în
Tip media.

Consultați următoarele privind modul de
afișare a ecranului Principal.

U „Metode de imprimare de bază
(Windows)” la pagina 37

C Efectuați setările necesare pentru tipărire,
precum Calitate tipărire și Dimensiune hârtie
și apoi selectați Fantă spate al.hârtie sau
Casetă pentru Sursă hârtie.
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D Selectați Aspect pagină și apoi selectați poziția
de legare în Tipărire faţă-verso.

Notă:
Dacă observați zgârieturi sau transferul cernelii
pe partea din spate a altor coli de hârtie în
rezultatele tipăririi, faceți clic pe Parametrii și
setați un timp de uscare suplimentar.

E Setați celelalte elemente dacă este necesar, apoi
imprimați.

Setări în Mac

A Încărcați hârtia de utilizat în unitatea de
alimentare hârtie sau unitatea de tipărire
duplex opțională.

U „Mod de încărcare a hârtiei tăiate” la
pagina 34

B Deschideți ecranul de tipărire și apoi setați
sursa și formatul de hârtie al colilor tăiate pe
care le-ați încărcat în pasul 1 în Format hârtie.

Consultați următoarele privind modul de
afișare a ecranului Tipărire.

U „Metode de imprimare de bază (Mac)” la
pagina 42

C Selectați Setări imprimare în meniul pop-up și
apoi efectuați setările necesare pentru tipărire,
precum Tip media și Calitate tipărire.

D Selectați Setări tipărire faţă-verso în meniul
pop-up și setați metoda de legare în Tipărire
faţă-verso.
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Notă:
Dacă observați zgârieturi sau transferul cernelii
pe partea din spate a altor coli de hârtie în
rezultatele tipăririi, setați Timp de uscare a
cernelii crescut.

E Setați celelalte elemente dacă este necesar, apoi
imprimați.
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Imprimarea de pe
dispozitivele
inteligente

Puteți tipări fotografii și text de la dispozitive
inteligente cum ar fi smartphone sau tabletă.

Tipărirea fotografiilor
folosind Epson Smart
Panel

Notă:
Operațiile pot să difere în funcție de dispozitiv.

A Încărcați hârtie în imprimantă.

U „Operații de bază” la pagina 29

B Configurați imprimanta pentru tipărirea fără fir.

C Dacă Epson Smart Panel nu este instalat,
instalați-l.

U „Prezentarea software-ului” la pagina 23

D Conectați dispozitivul inteligent la aceeași rețea
fără fir pe care o utilizează imprimanta.

E Porniți Epson Smart Panel.

F Selectați meniul pentru tipărirea fotografiei de
pe ecranul principal.

G Selectați fotografia pe care doriți să o tipăriți.

H Începeți tipărirea.

Tipărirea documentelor
folosind Epson Smart
Panel

Notă:
Operațiile pot să difere în funcție de dispozitiv.

A Încărcați hârtie în imprimantă.

U „Operații de bază” la pagina 29

B Configurați imprimanta pentru tipărirea fără fir.

C Dacă Epson Smart Panel nu este instalat,
instalați-l.

U „Prezentarea software-ului” la pagina 23

D Conectați dispozitivul inteligent la aceeași rețea
fără fir pe care o utilizează imprimanta.

E Porniți Epson Smart Panel.

F Selectați meniul pentru tipărirea documentului
de pe ecranul principal.

G Selectați documentul pe care doriți să îl tipăriți.

H Începeți tipărirea.

Utilizați AirPrint

AirPrint permite tipărirea instantanee wireless de la
iPhone, iPad, iPod touch și Mac fără a fi nevoie de
instalarea unui driver sau descărcarea de software.
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Notă:
Dacă ați dezactivat mesajele de configurare a hârtiei pe
panoul de comandă al produsului dumneavoastră, nu
puteți utiliza AirPrint. Vedeți link-ul de mai jos pentru
a activa mesajele, dacă este necesar.

A Încărcați hârtie în imprimantă.

B Configurați imprimanta pentru tipărirea fără fir.

C Conectați dispozitivul inteligent la aceeași rețea
fără fir pe care o utilizează imprimanta.

D Tipăriți de pe dispozitivul dvs. pe imprimanta
dvs.

Notă:
Pentru detalii, consultați pagina AirPrint de pe
site-ul web al Apple.

Informații aferente

U „Nu se poate tipări de la dispozitivul inteligent,
deși acest este conectat (iOS)” la pagina 159

U „Operații de bază” la pagina 29

Tipărirea folosind Mopria
Print Service

Mopria Print Service permite tipărirea instantanee
wireless de la smartphone-uri și tablete Android.

A Instalați Mopria Print Service din Google Play.

B Încărcați hârtie în imprimantă.

U „Operații de bază” la pagina 29

C Configurați imprimanta pentru tipărirea fără fir.

D Conectați dispozitivul inteligent la aceeași rețea
fără fir pe care o utilizează imprimanta.

E Tipăriți de pe dispozitivul dvs. pe imprimanta
dvs.

Notă:
Pentru mai multe detalii, accesați website-ul
Mopria la https://mopria.org.
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Tipărirea din servicii
Cloud

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin
Internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau
laptop oricând și practic oriunde. Pentru a utiliza
acest serviciu, trebuie să înregistrați utilizatorul și
imprimanta în Epson Connect.

Caracteristicile disponibile prin internet sunt
enumerate mai jos.

❏ Tipărire e-mail
Când trimiteți un e-mail cu fișiere atașate,
precum documente sau imagini pe care doriți să
le tipăriți, către adresa de e-mail alocată
imprimantei, puteți tipări mesajul e-mail și
fișierele atașate. Puteți tipări pe imprimante de la
birou sau de acasă din locații aflate la distanță.

❏ Driver de tipărire de la distanță
Acesta este un driver partajat, compatibil cu
Driver de tipărire de la distanță. Când tipăriți
utilizând o imprimantă dintr-o locație aflată la
distanță, puteți tipări prin modificarea
imprimantei din fereastra uzuală a aplicației.

Consultați portalul web Epson Connect pentru detalii
despre cum să efectuați configurarea sau tipărirea.

https://www.epsonconnect.com/

Notă:
La tipărirea dintr-un serviciu cloud, tipărirea este
acceptată doar pe următoarele formate standard
utilizând rola de hârtie.

❏ Email Print: 9 x 13 cm (3,5 x 5 in), 10 x 15 cm
(4 x 6 in)

❏ Remote Print: A4 210 x 297 mm, 9 x 13 cm
(3,5 x 5 in), 10 x 15 cm (4 x 6 in), 13 x 18 cm
(5 x 7 in), 20 x 25 cm (8 x 10 in)

Înregistrarea Epson
Connect din panoul de
comandă

Urmați pașii de mai jos pentru a înregistra imprimanta.

A Încărcați rola de hârtie în imprimantă.

U „Operații de bază” la pagina 29

B Selectați Setări pe ecranul principal.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele
u/d pentru a muta și apoi apăsați pe butonul
Z.

C Selectați Servicii Epson Connect —
Înregistrare/Ştergere, în această ordine.

Pentru a selecta un element, mutați focalizarea
pe elementul respectiv utilizând butoanele 
u/d/l/r și apoi apăsați butonul Z.

D Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a
efectuați operațiuni și a tipări coala de
înregistrare.

Continuați tipărirea fără oprire atunci când o
eroare de format hârtie apare pe ecranul
panoului de comandă.

E Urmați instrucțiunile din fișa de înregistrare
pentru a înregistra imprimanta.
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Întreținerea

Lista elementelor de întreținere

Consultați următorul tabel pentru detalii despre întreținere.

Acțiune Când se efectuează Referință

Înlocuirea unităților de alimentare cu
cerneală

Înlocuirea casetei de întreținere

Când o alertă de cantitate rămasă este
afișată pe ecranul panoului de comandă

U „Înlocuirea unităților de alimen-
tare cu cerneală” la pagina 65

U „Înlocuirea casetei de întreține-
re” la pagina 67

Golirea cutiei pentru resturi de hârtie La înlocuirea rolei de hârtie U „Golirea cutiei pentru resturi de
hârtie” la pagina 68

Curățarea orificiilor de aerisire O dată la 3 luni U „Curățarea orificiilor de aerisire”
la pagina 69

Curățarea plăcii și a unității de rolă
hârtie

Când versoul hârtiei tipărite este murdară U „Curățarea plăcii și a unității de
rolă hârtie” la pagina 70

Înlocuirea rolelor de alimentare din
unitatea de tipărire duplex (opțional)

❏ Când tipul de hârtie care este încărcat
în casetă este schimbat

❏ Când apar în mod repetat probleme
de alimentare a hârtiei chiar dacă
hârtia este încărcată corect și utilizați
rolele de alimentare hârtie corecte

U „Înlocuirea rolelor de alimentare
din unitatea de tipărire duplex (opțio-
nal)” la pagina 71

Efectuarea unei verificări a duzelor ca-
pului de imprimare

❏ Când se verifică dacă duzele sunt
înfundate

❏ Când se verifică ce culori sunt înfundate

❏ Au apărut benzi orizontale sau
neuniformități ale nuanțelor

U „Verif. duză cap imprimare și
curățare” la pagina 75

Curățarea capului de imprimare Când este găsită o duză înfundată U „Verif. duză cap imprimare și
curățare” la pagina 75

Imprimante are alte funcții de întreținere, care pot fi executate de la instrumentul de întreținere, altele decât cele
menționate mai sus. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

U „Utilizarea Maintenance Tool (Instrument de întreținere) (Windows)” la pagina 77

U „Utilizarea instrumentului de întreținere (Mac)” la pagina 93

Eliminarea consumabilelor utilizate

Scoateți din uz consumabilele și componentele opționale în conformitate cu legile și regulamentele locale, de
exemplu prin încredințarea lor unei companii specializate în scoaterea din uz a deșeurilor.
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Înlocuirea unităților de
alimentare cu cerneală

Atenție:

❏ Nu dezasamblați unități de alimentare cu
cerneală.
În cazul dezasamblării, există riscul ca
cerneala să pătrundă în ochi sau să vă
murdărească pielea.

❏ Nu scuturați prea puternic unități de
alimentare cu cerneală.
Există riscul să curgă cerneală din unitate de
alimentare cu cerneală dacă le scuturați sau
agitați prea tare.

❏ Depozitați unități de alimentare cu cerneală
într-o locație ferită de accesul copiilor.

❏ În cazul în care cerneala pătrunde în ochi sau
gură sau dacă vă murdăriți pielea cu
cerneală, tratați zona respectivă după cum
urmează.

❏ Dacă vă rămâne cerneală pe piele,
spălați-o imediat folosind apă cu săpun.

❏ În cazul în care cerneala pătrunde în
ochi, clătiți imediat cu apă. Dacă nu
respectați aceste indicații ochii se pot
congestiona sau pot apărea inflamații
medii. Dacă observați ceva anormal,
consultați imediat un medic.

❏ Dacă vă pătrunde cerneală în gură,
consultați imediat un medic.

c Important:

❏ Dacă nu aveți o unitate de alimentare cu
cerneală nouă pentru instalare, lăsați unitate
de alimentare cu cerneală consumată în
imprimantă până când cea nouă este
pregătită. Dacă imprimanta este lăsată fără o
unitate de alimentare cu cerneală, aceasta se
poate defecta.

❏ Când unitate de alimentare cu cerneală
utilizată scade sub limită, înlocuiți-o cu o
unitate de alimentare cu cerneală nouă cât
mai curând posibil.

❏ Nu lăsați imprimanta să funcționeze fără
unități de alimentare cu cerneală instalate.
Cernelurile din interiorul imprimantei se pot
usca și este posibil să nu mai puteți imprima.
Când nu utilizați imprimanta, asigurați-vă
că există o unitate de alimentare cu cerneală
instalată în fiecare fantă.

A Verificați dacă indicatorul luminos pentru
alimentare este aprins.

Dacă indicatorul luminos pentru alimentare se
aprinde intermitent, imprimanta efectuează o
operație. Așteptați oprirea tuturor operațiilor.

B Pe panoul de comandă, verificați ce unități de
alimentare cu cerneală trebuie înlocuite.

C Deschideți capac unitate de alimentare cu
cerneală pe partea de înlocuit.
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Când capacul este deschis, indicatorul luminos
de stare se aprinde.

D Împingeți tavă unitate de alimentare cu
cerneală pentru a o scoate.

E Îndepărtați unitate de alimentare cu cerneală.

Ridicați mânerul și apoi scoateți-l.

F Îndepărtați noua unitate de alimentare cu
cerneală din cutie.

c Important:

Nu atingeți cipul de pe unitatea de
alimentare cu cerneală. Există riscul să nu
mai puteți tipări în mod corespunzător.

G Confirmați culoarea etichetei, apoi puneți tavă
unitate de alimentare cu cerneală înapoi în
imprimantă.
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H Închideți capacul unității de alimentare cu
cerneală.

I Confirmați faptul că indicatorul luminos de
stare este stins.

Înlocuirea casetei de
întreținere

Cutia de întreținere va absorbi cerneala consumată
atunci când se execută Curăţare cap imprimare.

Dacă apare un mesaj de înlocuire a casetei de
întreținere, urmați pașii de mai jos pentru a o înlocui.

c Important:

După îndepărtarea cutiei de întreținere,
remontați-o la loca imediat, nu lăsați capacul
unității de alimentare cu cerneală deschis.

A Verificați dacă indicatorul luminos pentru
alimentare este aprins.

Dacă indicatorul luminos pentru alimentare se
aprinde intermitent, imprimanta efectuează o
operație. Așteptați oprirea tuturor operațiilor.

B Deschideți capacul unității de alimentare cu
cerneală de pe partea dreaptă.

O alarmă sonoră va fi activată în momentul
deschiderii capacului.

C Scoateți cutia de întreținere încet, fără să o
înclinați.

Apăsați în sus și apoi trageți-o afară.

Consultați următoarele pentru mai multe
informații referitoare la eliminarea cutiei de
întreținere.

U „Eliminarea consumabilelor utilizate” la
pagina 64
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D Pregătiți o nouă cutie de întreținere.

c Important:

Nu atingeți cipul de pe cutia de întreținere.
Această acțiune poate afecta funcționarea
normală și tipărirea.

E Introduceți noua cutie de întreținere.

F Închideți capacul unității de alimentare cu
cerneală.

G Verificați dacă indicatorul luminos pentru
alimentare este aprins.

Cu aceasta se încheie această secțiune.

Golirea cutiei pentru
resturi de hârtie

Resturile de hârtie tăiată în timpul imprimării se
colectează în cutie pentru resturi de hârtie. Este
necesar să goliți reziduurile de hârtie înainte de
umplerea recipientului.

Verificați vizual ce cantitate de reziduuri de hârtie s-a
acumulat în casetă. Asigurați-vă că eliminați resturile
de hârtie atunci când înlocuiți rola de hârtie.

A Verificați dacă indicatorul luminos de
alimentare al imprimantei este aprins.

Când indicatorul luminos de alimentare se
aprinde intermitent, imprimanta efectuează o
operație. Așteptați oprirea tuturor operațiilor.
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B Îndepărtați cutie pentru resturi de hârtie.

Când îndepărtați cutie pentru resturi de hârtie,
se aprinde indicatorul luminos de stare.

C Goliți reziduurile de hârtie.

Întoarceți invers cutie pentru resturi de hârtie
pentru a arunca resturile de hârtie colectate în
cutie.

D Atașați cutie pentru resturi de hârtie.

E Confirmați faptul că indicatorul luminos de
stare este stins.

Curățarea orificiilor de
aerisire

Curățați filtrul orificiilor de aerisire folosind un
aspirator, la fiecare 3 luni.
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Curățarea plăcii și a
unității de rolă hârtie

Dacă versoul hârtiei tipărite este murdar, înseamnă că
s-a acumulat praf de hârtie (praf alb) pe placă și
unitatea rolei de hârtie, iar acestea s-au murdărit.
Curățați placa și unitatea rolei de hârtie conform
procedurii din secțiunea următoare.

Dacă utilizați o rolă de hârtie, curățați placa și unitatea
rolei de hârtie. Dacă folosiți coli tăiate, curățați placa.
Efectuați curățarea cu alimentarea pornită.

Dacă utilizați o rolă de hârtie, scoateți în prealabil rola
de hârtie din unitatea rolei de hârtie.

U „Îndepărtarea Unitate De Ax” la pagina 29

Mod de curățare a plăcii

A Îndepărtați capac imprimantă.

(1) Deschideți capac fantă de alimentare spate.

(2) Glisați capac imprimantă spre înapoi, apoi în-
depărtați-l.

B Ștergeți orice murdărie, cum ar fi praful de
hârtie, de pe placă (zona conturată în albastru
în ilustrația de mai jos) cu un tampon de
bumbac disponibil în comerț.

C Ștergeți orice murdărie, cum ar fi praful de
hârtie, care s-a acumulat pe zonele absorbante
de cerneală (zona conturată în albastru în
ilustrația de mai jos) cu un tampon de bumbac
disponibil în comerț.

Aveți grijă când ștergeți cerneala de pe zona de
absorbție a cernelii, astfel încât cerneala să nu
se răspândească în alte zone.

D Instalați capacul imprimantei în ordinea
inversă a pasului 1.
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Modul de curățare a unității 
rolei de hârtie

A Deschideți placa frontală din interiorul unității
rolei de hârtie.

Așezați degetul în orificiul din partea inferioară
și ridicați pentru a deschide.

B Utilizați un aspirator pentru a elimina
murdăria, precum praful de hârtie, care s-a
acumulat în locurile indicate în ilustrație.

Utilizați un aspirator care are un cap tip duză,
fără perie.

C Remontați placa.

Apăsați-o în jos până când se fixează cu un clic.

D Reîncărcați rola de hârtie.

U „Instalarea Unitate De Ax” la pagina 32

Înlocuirea rolelor de
alimentare din unitatea
de tipărire duplex
(opțional)

Tipuri de role de alimentare și 
când să le înlocuiți

Următoarele role de alimentare A și B sunt instalate în
unitatea de tipărire duplex.
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A B

În plus, rolele de alimentare tip A au două tipuri, fie
pentru hârtie foto, fie pentru carton, în funcție de
tipul de hârtie utilizat.

Pentru hârtie foto Pentru carton

Înlocuiți aceste role de alimentare în următoarele
situații.

Când tipul de hârtie utilizat este schimbat

Rolele de alimentare A sunt proiectate în funcție de
hârtia pe care o acceptă. Dacă nu sunt instalate rolele
de alimentare corecte, atunci pot apărea probleme de
alimentare a hârtiei sau zgârieturi pe partea din spate
a hârtiei, așadar înlocuiți rolele de alimentare atunci
când este cazul, în funcție de următorul tabel. Rolele
de alimentare B nu trebuie înlocuite.

La utilizarea unui alt tip de hârtie decât Suport special
Epson, pot apărea probleme de alimentare a hârtiei,
chiar dacă respectați instrucțiunile din tabel. Din acest
motiv, vă recomandăm să tipăriți mai întâi hârtie de
test pentru a confirma alimentarea corectă. Dacă apar
probleme de alimentare a hârtiei, instalați și utilizați
alte role de alimentare.

Suporturi speciale Epson

Nume hârtie Role de alimen-
tare

SureLab Photo Paper Gloss - DS(225) Pentru hârtie foto

SureLab Photo Paper Gloss - DS(190) Pentru hârtie foto

SureLab Photo Paper Luster -
DS(225)

Pentru hârtie foto

Nume hârtie Role de alimen-
tare

SureLab Photo Paper Luster -
DS(190)

Pentru hârtie foto

Alte tipuri de hârtie disponibile în comerț

Nume general al hârtiei Role de alimen-
tare

Hârtie foto mată Pentru carton

Hârtie foto lucioasă Pentru hârtie foto

Carton Pentru carton

Când rolele de alimentare au ajuns la finalul duratei
de viață

Poate apărea o alimentare defectuoasă a hârtiei, de
exemplu hârtia nu este alimentată din casetă atunci
când rolele de alimentare ajung la finalul duratei de
viață. Dacă apare o alimentare defectuoasă a hârtiei în
mod repetat deși rolele de alimentare sunt instalate
conform tipului de hârtie, iar hârtia este încărcată
corect în casetă, înlocuiți rolele de alimentare A și B.

Note privind înlocuirea rolelor 
de alimentare

Nu atingeți suprafața rolelor de alimentare cu hârtie.
Uleiul de pe pielea dumneavoastră se poate depune pe
acestea, murdărind materialele tipărite.

Mod de înlocuire

A Opriți imprimanta.
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B Treceți în partea din spate și deschideți capacul
unității de tipărire duplex.

C Apăsați pe ambele părți ale rolei de alimentare
A pentru a o îndepărta.

Dacă înlocuiți doar rola de alimentare A, treceți
la pasul 7.

D Apăsați butonul indicat în ilustrație.

Rola de alimentare B iese în afară spre
dumneavoastră.

E Scoateți rola de alimentare B.
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F Orientați noua rolă de alimentare conform
ilustrației și introduceți-o până când se oprește.

Când apăsați rola complet în interior, butonul
apăsat anterior iese în afară.

G Aliniați triunghiul de pe partea de sus a
capacului cu triunghiul de pe imprimantă și
apoi introduceți rola de alimentare A și
apăsați-o pe partea de jos pentru a o instala.

Instalați o nouă rolă de alimentare dacă
înlocuiți rola de alimentare originală la sfârșitul
duratei de viață.
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H Închideți capacul unității de alimentare duplex.

I Treceți în partea din față și porniți imprimanta.

J Dacă înlocuiți rola de alimentare la sfârșitul
duratei de viață a acesteia, atunci, în ecranul
panoului de comandă, selectați Setări —
Întreţinere și executați Resetare contor.

Cantitatea care a fost alimentată din casetă este
resetat. Puteți confirma cantitatea care a fost
alimentată din casetă în Instrument de
întreținere.

Funcții de întreținere
care pot fi executat de la
imprimantă

Verif. duză cap imprimare și 
curățare

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este
estompat sau pot apărea benzi. Imprimanta are o
funcție de verificare automată a duzelor care
detectează automat duzele înfundate și efectuează
Curăţare cap imprimare sau tipărește utilizând duzele
normale pentru a compensa înfundarea duzelor. Din
acest motiv, nu trebuie să efectuați regulat curățarea
manuală sau Verif. duză cap imprimare.

Funcția de verificare automată a duzelor este setată
din Instrument de întreținere.

U „Utilizarea Maintenance Tool (Instrument de
întreținere) (Windows)” la pagina 77

U „Utilizarea instrumentului de întreținere (Mac)”
la pagina 93

Dacă nu utilizați funcția de verificare automată a
duzelor, urmați procedeul de mai jos pentru a executa
Verif. duză cap imprimare dacă există probleme cu
calitatea tipăririi sau atunci când doriți să verificați
dacă există duze înfundate. Dacă duzele sunt
înfundate, curățați capul de imprimare.

Notă:

❏ Dacă nivelul cernelii este scăzut, este posibil să nu
puteți efectua curățarea.

❏ Dacă duzele înfundate nu sunt curățate după
repetarea Curăţare cap imprimare de aproximativ
trei ori, atunci executați Curățarea puternică.
U „Curățarea puternică” la pagina 76
Dacă duzele înfundate nu sunt curățate după
efectuarea Curățarea puternică, contactați
distribuitorul sau Asistența Epson.

A Încărcați hârtie în locația setată în Configurare
imprimare — Setări pentru sursa hârtiei —
Cale hârtie pentru tipărire de întreținere.

U „Operații de bază” la pagina 29

B Selectați Setări — Întreţinere pe ecranul
principal.

Pentru a selecta un element, mutați focalizarea
pe elementul respectiv utilizând butoanele 
u/d/l/r și apoi apăsați butonul Z.

C Selectați Verif. duză cap imprimare.

D Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a
tipări un model de verificare a duzelor.

E Consultați modelul tipărit pentru a vedea dacă
duzele capului de imprimare sunt înfundate.
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❏ La fel ca A:
Sunt tipărite toate liniile. Selectați Nu. Nu
sunt necesari pași suplimentari.

❏ Similar cu B:
Câteva duze sunt înfundate. Selectați Da,
verificați mesajele și apoi selectați curățare.

❏ Similar cu C:
Dacă lipsesc sau nu sunt tipărite mai multe
linii, înseamnă că majoritatea duzelor sunt
înfundate. Selectați Da, apăsați butonul Z
pentru a trece la următorul ecran și apoi
selectați Curățarea puternică.

F Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a
executa Curăţare cap imprimare sau Curățarea
puternică.

G La finalizarea operației de curățare, modelul de
verificare a duzelor este tipărit din nou.
Repetați verificarea și curățarea până când toate
liniile modelului de verificare a duzelor sunt
tipărite.

Curățarea puternică

Efectuarea Curățarea puternică poate îmbunătăți
calitatea în următoarele cazuri.

❏ Când cele mai multe duze sunt înfundate.

❏ Duzele înfundate nu sunt curățate nici după
efectuarea Curăţare cap imprimare de trei ori.

Notă:
Curățarea puternică consumă mai multă cerneală
decât curățarea normală.

A Încărcați hârtie în locația setată în Configurare
imprimare — Setări pentru sursa hârtiei —
Cale hârtie pentru tipărire de întreținere.

U „Operații de bază” la pagina 29

B Selectați Setări — Întreţinere pe ecranul
principal.

C Selectați Curățarea puternică.

D La finalizarea operației de curățare, modelul de
verificare a duzelor este tipărit din nou.
Verificați dacă toate liniile de pe modelul de
verificare al duzelor sunt tipărite corect.
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Utilizarea Maintenance Tool (Instrument de
întreținere) (Windows)

Această secțiune explică modul de utilizare a Instrument de întreținere prin pornirea acestuia de la computerul
conectat la imprimantă.

Sumar al Instrument de întreținere

Din computerul dvs. puteți realiza diverse operații de ajustare și întreținere a imprimantei, cum ar fi verificarea
stării imprimantei, efectuarea unor setări, curățarea capetelor, etc.

Când mai multe imprimante sunt conectate la un singur computer, nu puteți utiliza mai multe imprimante odată.

Pornirea și oprirea

Pornirea
Pe computer, executați clic pe Start — Applications List — EPSON — EPSON SL-D1000 Series Maintenance
Tool în această ordine.

Notă:
De asemenea, puteți porni făcând clic pe Maintenance Tool în fila Întreţinere a ecranului driverului de imprimantă.

Închiderea
Faceți clic pe Close în partea din dreapta jos a ecranului.
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Descrierea ecranului principal

Următorul ecran principal apare atunci când porniți Instrument de întreținere.

Configurația și funcțiile ecranului principal sunt prezentate mai jos.

Element Funcții

A Zona listei de imprimante Afișează o listă de imprimante care sunt conectate la computer.

Stare Afișează starea imprimantei.

Afișează nivelul de cerneală pentru fiecare culoare. Următoarele sunt afișate
pentru fiecare culoare a imprimantei.

: nu sunt probleme cu nivelurile de cerneală.

: trebuie pregătită o unitate de alimentare cerneală nouă, deoarece nivelul de
cerneală rămas este redus.

: nivelul rămas de cerneală este sub valoarea minimă. Înlocuiți cu o nouă
unitate de alimentare cerneală. Sau a apărut o eroare. Verificați istoricul
imprimantei (E) și eliminați eroarea.

Nume imprimantă Afișează numele imprimantei.

Hârtie rămasă/tip hârtie Sursele de hârtie sunt afișate de următoarele pictograme.

: rolă de hârtie

: unitate de tipărire duplex

Informații despre hârtia încărcată curent sunt afișate în partea dreaptă a
pictogramei.

Pentru rola de hârtie, cantitatea rămasă de hârtie este afișată în partea stângă a
pictogramei.
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Element Funcții

B Printer maintenance Următoarele funcții de întreținere pot fi executate pentru imprimanta selectată în
zona cu lista imprimantelor (A).

Diagnostic Cleaning Detectează duzele înfundate și efectuează automat curățarea.

U „Diagnostic Cleaning” la pagina 89

Forced Cleaning Realizează curățarea manuală.

U „Forced Cleaning” la pagina 90

Nozzle Check Verifică dacă duzele sunt înfundate.

Poate fi tipărit, de asemenea, un model verificare a duzelor.

U „Metode de verificare duză” la pagina 87

U „Metodă de imprimare model de verificare a duzelor” la pagina 88

C Buton Printer settings Este afișat un ecran pentru setarea operațiunilor imprimantei, Auto Nozzle Check
Settings și ajustarea imprimantei.

U „Explicații pentru Printer settings” la pagina 80

D Buton System Environment Set-
tings

Este afișat un ecran pentru salvarea fișierelor jurnal și fișele de stare.

U „Explicația ecranului System Environment Settings” la pagina 86

E Printer history Afișează un istoric al setărilor și întreținerii executate din Instrument de
întreținere și informații despre erorile care apar pe imprimantele conectat la
computer.

Acest istoric de operații nu este păstrat la următoarea pornire și este șters
automat când ieșiți din Instrument de întreținere.
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Explicații pentru Printer settings

Executarea unui clic pe Printer settings în ecranul principal afișează următorul ecran Printer settings.

Configurația și funcțiile ecranului Printer settings sunt prezentate mai jos.
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Element Funcții

A Zona listei de imprimante Afișează o listă de imprimante care sunt conectate la computer.

Setările elementelor indicate de următoarele pictograme pot fi modificate în fila
Printer settings.

, , , , 

U „Filă Printer settings” la pagina 82

Printer Name Afișează numele imprimantei.

Status Afișează starea imprimantei.

Indică starea setărilor alarmei sonore.

Indică pragul modului inactiv.

Indică starea setărilor Quick Print Mode.

Indică starea setărilor Remaining Paper Management.

Indică starea Heater setting.

Serial number Afișează numărul de serie al imprimantei.

Paper information Sursele de hârtie sunt afișate de următoarele pictograme.

: rolă de hârtie

: unitate de tipărire duplex

Informații despre hârtia încărcată curent sunt afișate în partea dreaptă a
pictogramei.

Pentru rola de hârtie, cantitatea rămasă de hârtie este afișată în partea dreaptă a
informațiilor despre hârtie.

B File și zonă de afișare a infor-
mațiilor

Sunt afișate următoarele trei tipuri de file.

Filă Printer settings Puteți seta diversele operațiuni ale imprimantei.

U „Filă Printer settings” la pagina 82

Filă Auto Nozzle Check Set-
tings

Puteți seta diversele setări legate de verificările automate ale duzelor.

U „Filă Auto Nozzle Check Settings” la pagina 83

Filă Paper Setting Puteți ajusta imprimanta, precum Print Head Alignment și Paper Feed
Adjustment.

U „Filă Paper Settings” la pagina 85
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Filă Printer settings
Configurația și funcțiile filei Printer settings în ecranul Printer settings sunt afișate mai jos.

După modificarea setărilor în elementele B – G, modificările sunt aplicate pentru fiecare element executând clic
pe Set.

Element Funcții

A Apply to all printers Selectând aceasta, rezultatele setărilor modificate în B – G sunt aplicate în grup
pentru toate imprimantele afișate în zona listei de imprimante în partea de sus a
ecranului.

Selectați aceasta și apoi modificați setările în B – G și apoi faceți clic pe Set
pentru fiecare element.

B Buzzer Setați volumul alarmei de avertisment și dacă doriți activarea acesteia.

C Sleep Mode Threshold Setați durata până la trecerea în modul de repaus.

Dacă nu a survenit nicio eroare și nu au fost primite activități de tipărire în 
perioada dată, imprimanta va trece automat în modul de repaus.

D Quick Print Mode Setați activarea/dezactivarea Quick Print Mode.

Quick Print Mode este un mod care crește viteza de imprimare prin reducerea
timpului de uscare atunci când se imprimă câte o coală.

Recomandăm utilizarea acestui mod atunci când imprimați câte o coală odată,
cum ar fi pentru un eveniment.

Rețineți următoarele puncte.

❏ Nu stivuiți materialele imprimate, deoarece timpul de uscare este mai redus.

❏ În funcție de tipul hârtiei, culoarea poate fi neuniformă sau pot apărea pete
de cerneală. În acest caz, setați Quick Print Mode la Off.

E Remaining Paper Management Setați activarea/dezactivarea Remaining Paper Management.

Când aceasta este setată la On, informații precum tipul hârtiei și cantitatea de
hârtie rămasă sunt tipărite sub forma unui cod de bare pe marginea din față a
rolei de hârtie.
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Element Funcții

F Postcard False Set Alert Setați dacă, la imprimarea cărților poștale, se detectează tipul și orientarea hârtiei
de carte poștală încărcată în imprimantă și dacă se trimite o notificare în acest caz.

În cele ce urmează sunt prezentate elementele de setare.

Detect Postal Frame Detectează orientarea și fața de imprimare a cărților poștale încărcate în
imprimantă și trimite o notificare dacă acestea sunt determinate ca fiind incorecte
pe baza tipului de hârtie pentru carte poștală setat pe panoul de comandă al
imprimantei.

Când se setează First Sheet, este detectată doar orientarea primei cărți poștale
încărcate în imprimantă.

Când se setează All Sheets, este detectată orientarea tuturor cărților poștale
încărcate în imprimantă.

Viteza de imprimare este redusă cu durata de timp necesară pentru efectuarea
acestor detectări atunci când se setează First Sheet sau All Sheets. Pentru a
prioritiza viteza de tipărire, setați aceasta la Off.

Paper Type Detection Când aceasta este setată la On, este trimisă o notificare atunci când tipul hârtiei
de carte poștală încărcată în imprimantă este diferit de tipul hârtiei de carte
poștală setat pe panoul de comandă al imprimantei.

Tipul hârtiei utilizate pentru cărțile poștale este diferit de hârtia normală sau
hârtia pentru jet de cerneală, drept urmare este trimisă o notificare în următoarele
situații.

Exemplu: când cărți poștale din hârtie pentru jet de cerneală sunt setate pe
panoul de comandă al imprimantei, dar în imprimantă se încarcă cărți poștale din
hârtie obișnuită.

G Heater setting Setați dacă doriți activarea încălzitorului care este integrat în imprimantă.

Dacă acesta este setat la On, atunci încălzitorul intern este pornit când se imprimă
pe role de hârtie sau coli tăiate. Durata de tipărire poate fi mai lungă ca urmare a
timpului adăugat pentru uscare folosind încălzitorul.

La tipărirea pe ambele fețe ale colilor tăiate de hârtie foto și stivuirea acestora pe
hârtie imprimată, dacă o față cu culori întunecate și o față cu culori deschise sunt
stivuite împreună, atunci una dintre fețe poate prezenta imprimare neuniformă
din cauza diferențelor în timpul de uscare. Setați la On dacă această
neuniformitate reprezintă o problemă.

Dacă setați Auto, atunci încălzitorul intern pornește la imprimarea pe rolă de
hârtie, dar se oprește la tipărirea pe coli tăiate.

De asemenea, dacă utilizați imprimanta în următoarele medii, atunci încălzitorul
intern se oprește indiferent de această setare.

❏ Când temperatura depășește 27 °C

❏ Când umiditatea este de sub 20 %

Filă Auto Nozzle Check Settings
În această secțiune puteți efectua setări avansate pentru verificarea automată a duzelor pentru a confirma starea
duzelor atunci când imprimanta este pornită și la orele specificate astfel încât duzele sunt curățate automat dacă
sunt înfundate.

SL-D1000 Series     Ghidul utilizatorului

Utilizarea Maintenance Tool (Instrument de întreținere) (Windows)

 83



Configurația și funcțiile filei Auto Nozzle Check Settings în ecranul Printer settings sunt afișate mai jos.

După modificarea setărilor în elementele B – G, modificările sunt aplicate executând clic pe Set.

Element Funcții

A Apply to all printers Selectând aceasta, rezultatele setărilor modificate în B – G sunt aplicate în grup
pentru toate imprimantele afișate în zona listei de imprimante în partea de sus a
ecranului.

Selectați aceasta și apoi modificați setările în B – G și apoi faceți clic pe Set.

B Auto Nozzle Check Settings Setați condițiile în care este efectuată verificarea automată a unei duze. Selectați
una dintre următoarele.

❏ High quality
Imprimă un model de verificare pe rola de hârtie și verifică automat starea
duzelor. Duzele sunt verificate în același mod ca atunci când imprimanta este
pornită.
Rola de hârtie trebuie să fie întotdeauna încărcată în imprimantă.

❏ Normal
La tipărirea pe rolă de hârtie, se tipărește un model de verificare pe rolă de
hârtie și se verifică automat starea duzelor. La imprimarea pe coli tăiate, nu
se imprimă un model de verificare și se verifică automat starea duzelor.
La încărcarea rolei de hârtie, duzele sunt verificate în același mod ca atunci
când imprimanta este pornită.

❏ Saving Ink
Nu se tipărește un model de verificare și se verifică automat starea duzelor,
dacă rola de hârtie sau colile tăiate sunt încărcate în imprimantă. Duzele sunt
verificate în același mod ca atunci când imprimanta este pornită.

❏ Off
Duzele nu sunt verificate automat. Selectați aceasta atunci când doriți să
confirmați vizual modelul de verificare tipărit pentru a confirma starea duzelor.

❏ Default
Readuce toate setările (B – G) din fila Auto Nozzle Check Settings la
setările implicite ale producătorului.

C Nozzle Check before printing Setați dacă se execută verificarea automată a duzei înainte de imprimare.

Când setați la Auto, verificarea automată a duzelor este executată în funcție de
starea imprimantei, de exemplu după modificarea setărilor de verificare automată
a duzelor sau după executarea curățării duzelor.

La setarea la Every time, verificarea automată a duzelor este executată pentru
fiecare operație de tipărire.
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Element Funcții

D Periodic Check Setați ora la care se execută verificarea automată a duzelor în funcție de numărul
de coli tipărite.

Dacă numărul de coli tipărite pentru o singură lucrare depășește numărul de coli
tipărite setat pentru acest element, atunci numărul de coli pentru lucrarea
respectivă este tipărit, după care se execută verificarea automată a duzei.

E Nozzle Compensation Setați calitatea imprimării pentru momentul în care duzele normale compensează
cerneala care nu poate fi evacuată de duzele înfundate.

F Auto Cleaning Setează numărul de ori pentru care se efectuează curățarea automată atunci când
sunt detectate duze înfundate.

G Action when printing trouble is
detected

Setează dacă se oprește imprimarea atunci când sunt detectate duze înfundate.

Când se setează la Stop Immediately, imprimarea este oprită atunci când sunt
detectate duze înfundate.

Când se setează la Ignore, imprimarea este continuată atunci când sunt detectate
duze înfundate.

H Buton Set Executarea unui clic pe aceasta reflectă modificările fiecărui element B – G.

Filă Paper Settings
Configurația și funcțiile filei Paper Settings în ecranul Printer settings sunt afișate mai jos.

Element Funcții

A Paper Source Selectați sursa de hârtie pentru a efectua Print Head Alignment și Paper Feed
Adjustment.

B Paper Type Aceasta este activată atunci când Rear Paper Feed Slot este selectat pentru
Paper Source (A).

Selectați tipul de hârtie încărcat în fanta de alimentare cu hârtie din spate.

C Print Head Alignment Corectează erorile de aliniere ale capului de imprimare în timpul tipăririi.

Consultați secțiunea următoare pentru detalii privind Print Head Alignment.

U „Metodă Print Head Alignment” la pagina 91
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Element Funcții

D Paper Feed Adjustment Ajustează cantitatea de hârtie pentru alimentare.

Consultați următoarele pentru detalii privind Paper Feed Adjustment.

U „Metodă Paper Feed Adjustment” la pagina 91

Explicația ecranului System Environment Settings

Executarea unui clic pe System Environment Settings în ecranul principal afișează următorul ecran System
Environment Settings.

Configurația și funcțiile ecranului System Environment Settings sunt prezentate mai jos.

Element Funcții

A Collect Logs Executarea unui clic pe Save salvează fișierele jurnal care au fost salvate în
imprimantă pe desktop (desktop-ul) computerului. În cele ce urmează, este
indicat numele fișierului.

EPSON SL-D1000_<dată salvată>.zip

B Save Status Sheet Selectați o imprimantă în Printer Name și apoi faceți clic pe Save pentru a salva o
fișă de stare a imprimantei selectate într-un fișier PDF.

Puteți modifica numele fișierului și locul în care este stocat fișierul.
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Întreținere imprimantă

Trebuie să efectuați întreținerea capului de imprimare
dacă există probleme cu rezultatele imprimate,
precum dungi pe tipăriri sau dacă majoritatea
culorilor tipărite diferă de cele obișnuite.

Operații de întreținere

Instrument de întreținere are următoarele funcții
pentru a menține capul de imprimare în bună stare și
pentru a se obține cele mai bune rezultate de imprimare.

Efectuați operațiile de întreținere corespunzătoare în
funcție de rezultatele tipăririi și de situație.

Verificare automată duză

Prin activarea acestei setări puteți confirma starea
duzelor atunci când imprimanta este pornită și la
orele specificate astfel încât duzele sunt curățate
automat dacă sunt înfundate.

Puteți modifica condițiile de executare a verificării
duzelor și orele pentru verificările duzelor în
Verificare automată duză. De asemenea, puteți
dezactiva această setare astfel încât duzele să nu fie
verificate automat.

U „Filă Auto Nozzle Check Settings” la pagina 83

Verificare manuală duză

Executați o verificare a duzelor pentru a verifica dacă
există duze înfundate, de exemplu atunci când
verificarea automată a duzelor este dezactivată sau
dacă nu ați folosit imprimanta o perioadă lungă de
timp sau înainte de tipărirea unei lucrări importante.
Imprimanta detectează automat duzele înfundate.

U „Metode de verificare duză” la pagina 87

Imprimare model de verificare a duzelor

Imprimați un model de verificare a duzelor atunci
când doriți să confirmați dacă duzele înfundate au fost
curățate după curățarea capului de imprimare sau
când doriți să confirmați vizual starea duzelor cu un
model tipărit de verificare a duzelor.

U „Metodă de imprimare model de verificare a
duzelor” la pagina 88

Curățare cap de imprimare

Efectuați aceasta dacă apar dungi pe tipărituri sau
culorile tipărite sunt diferite de cele obișnuite. Această
funcție curăță duzele înfundate.

Există două tipuri, Forced Cleaning, care înseamnă
curățarea manuală a capului de imprimare și
Diagnostic Cleaning, care detectează duzele
înfundate și curăță capul de imprimare automat.

U „Metodă de curățare cap de imprimare” la
pagina 89

Print Head Alignment

Dacă materialul tipărit este granulat sau neclar,
efectuați Print Head Alignment. Funcția Print Head
Alignment corectează nealinierile capului de
imprimare în timpul imprimării.

U „Metodă Print Head Alignment” la pagina 91

Paper Feed Adjustment

Executați aceasta atunci când dungile și
neuniformitățile care apar în rezultatele tipăririi nu
sunt atenuate nici după executarea curățării capului
de imprimare.

U „Metodă Paper Feed Adjustment” la pagina 91

Metode de verificare duză

Există două tipuri de verificare a duzelor, Normal și
Saving Ink.

Normal imprimă un model de verificare pe rola de
hârtie și verifică automat starea duzelor. Rola de hârtie
trebuie să fie încărcată în imprimantă.

Saving Ink nu tipărește un model de verificare și
verifică automat starea duzelor, dacă rola de hârtie sau
colile tăiate sunt încărcate în imprimantă.

A Selectați o imprimantă în zona listei de
imprimante de pe ecranul principal pentru care
doriți să executați o verificare a duzelor.

Când selectați imprimante multiple, apăsați și
țineți apăsat Ctrl în timp ce selectați
imprimantele țintă.

Consultați următoarele pentru mai multe
detalii pe ecranul principal.
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U „Descrierea ecranului principal” la
pagina 78

B În Printer maintenance — Nozzle Check,
selectați Normal sau Saving Ink și apoi faceți
clic pe Execute.

Se execută verificarea duzei.

C Verificați rezultatele operației de verificare a
duzelor în mesajul afișat în Printer history.

La afișarea mesajului „<Printer name>-Nozzle
Check is complete.” (<Nume
imprimantă>-Verificarea duzei este finalizată),
operațiunea este completă.

La afișarea mesajului „Clogged nozzles
detected. Perform [Forced Cleaning].”,
efectuați procedura Forced Cleaning.

U „Forced Cleaning” la pagina 90

Efectuați procedura Print Check Pattern
pentru a verifica starea duzelor.

U „Metodă de imprimare model de verificare
a duzelor” la pagina 88

Metodă de imprimare model de 
verificare a duzelor

A Încărcați hârtie pentru a tipări un model de
verificare a duzelor.

U „Operații de bază” la pagina 29

B Selectați o imprimantă în zona listei de
imprimante de pe ecranul principal pentru care
doriți să tipăriți un model de verificare a duzelor.

Când selectați imprimante multiple, apăsați și
țineți apăsat Ctrl în timp ce selectați
imprimantele țintă.

Consultați următoarele pentru mai multe
detalii pe ecranul principal.

U „Descrierea ecranului principal” la
pagina 78

C În Printer maintenance — Nozzle Check,
selectați Print Check Pattern.

D Selectați sursa de hârtie pentru hârtia încărcată
în pasul 1 și apoi faceți clic pe Execute.

Modelul de verificare este tipărit.

E Examinați modelul de verificare tipărit
consultând secțiunea de mai jos.

Exemple de duze curate
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Dacă niciunul dintre modelele de verificare nu
lipsește, atunci duzele capului de imprimare nu
sunt înfundate.

Exemple de duze înfundate

Dacă o parte a modelului lipsește, atunci duzele
capului de imprimare sunt înfundate. Capul de
imprimare trebuie curățat.

U „Metodă de curățare cap de imprimare” la
pagina 89

Metodă de curățare cap de 
imprimare

Tipuri de curățare și ordinea
implementării
Există două tipuri de curățare, Forced Cleaning, care
înseamnă curățarea manuală a capului de imprimare
și Diagnostic Cleaning, care detectează duzele
înfundate și curăță capul de imprimare automat.

Mai întâi, implementați Diagnostic Cleaning.

După aceasta, când se afișează „Clogged nozzles
detected. Perform [Forced Cleaning].” în Printer
history pe ecranul principal, implementați Diagnostic
Cleaning.

Dacă duzele înfundate nu sunt eliberate după
repetarea Diagnostic Cleaning de trei ori, atunci
efectuați Forced Cleaning cu setarea Power.

Diagnostic Cleaning

A Selectați o imprimantă în zona listei de
imprimante de pe ecranul principal pentru care
doriți să executați curățarea.

Când selectați imprimante multiple, apăsați și
țineți apăsat Ctrl în timp ce selectați
imprimantele țintă.

Consultați următoarele pentru mai multe
detalii pe ecranul principal.

U „Descrierea ecranului principal” la
pagina 78

Dacă se afișează o eroare pentru imprimanta pe
care doriți să o selectați, eliminați eroarea
înainte de a o selecta.

B În Printer maintenance — Diagnostic
Cleaning, selectați Normal sau Saving Ink și
apoi faceți clic pe Execute.

Normal imprimă un model de verificare pe
rola de hârtie și verifică automat starea duzelor.
Rola de hârtie trebuie să fie încărcată în
imprimantă.

Saving Ink nu tipărește un model de verificare
și verifică automat starea duzelor, dacă rola de
hârtie sau colile tăiate sunt încărcate în
imprimantă.

Va începe verificarea duzelor și curățarea este
efectuată dacă este cazul.

Durata necesară pentru curățare variază în
funcție de starea duzelor.

C Verificați rezultatele operației Diagnostic
Cleaning în mesajul afișat în Printer history.

La afișarea mesajului „Clogged nozzles
detected. Perform [Forced Cleaning].”,
efectuați din nou operațiunea Diagnostic
Cleaning.

La afișarea mesajului „Auto Nozzle Check”,
contactați serviciul de asistență.
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Dacă duzele înfundate nu sunt curățate după
repetarea Diagnostic Cleaning de trei ori,
atunci efectuați Forced Cleaning cu setarea
Power.

U „Forced Cleaning” la pagina 90

Forced Cleaning

A Selectați o imprimantă în zona listei de
imprimante de pe ecranul principal pentru care
doriți să executați curățarea.

Când selectați imprimante multiple, apăsați și
țineți apăsat Ctrl în timp ce selectați
imprimantele țintă.

Consultați următoarele pentru mai multe
detalii pe ecranul principal.

U „Descrierea ecranului principal” la
pagina 78

Dacă se afișează o eroare pentru imprimanta pe
care doriți să o selectați, eliminați eroarea
înainte de a o selecta.

B În Printer maintenance — Forced Cleaning,
selectați Normal sau Power și apoi faceți clic pe
Execute.

Selectați Normal pentru a curăța suprafața
capului de imprimare și pentru a elibera duzele
înfundate.

Power curăță mult mai puternic decât Normal.
Utilizați această setare dacă duzele sunt în
continuare înfundate după repetarea curățării
Normal de câteva ori. Setarea Power consumă
mai multă cerneală decât setarea Normal. Dacă
este afișat un mesaj care vă informează că nu
mai este cerneală suficientă, înlocuiți unitatea
de alimentare cu cerneală înainte de a continua.

Este executată operația de curățare.

Curățarea poate dura un anumit interval de
timp, în funcție de nivelul de curățare selectat.

Când curățarea este finalizată, rezultatele sunt
afișate în Printer history.

C Verificați rezultatele Forced Cleaning.

Există următoarele două moduri de verificare a
rezultatelor curățării.

❏ Efectuați o verificare a duzelor pentru a vedea
dacă există duze înfundate.
U „Metode de verificare duză” la pagina 87

❏ Tipăriți un model de verificare pentru a
verifica dacă există duze înfundate.
U „Metodă de imprimare model de
verificare a duzelor” la pagina 88

Dacă duzele înfundate nu sunt curățate prin
executarea curățării Normal, executați din nou
curățarea Normal. Dacă duzele înfundate nu
sunt curățate nici chiar după repetarea acestei
operațiuni de mai multe ori, executați curățarea
Power.
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Dacă duzele înfundate nu sunt curățate nici
chiar după executarea curățării Power,
contactați serviciul de asistență.

Metodă Print Head Alignment

Dacă materialul tipărit este granulat sau neclar,
efectuați Print Head Alignment. Funcția Print Head
Alignment corectează nealinierile capului de
imprimare în timpul imprimării.

A Încărcați hârtie pentru a tipări un model de
ajustare.

U „Operații de bază” la pagina 29

B Faceți clic pe Printer settings pe ecranul
principal.

Consultați următoarele pentru mai multe
detalii pe ecranul principal.

U „Descrierea ecranului principal” la
pagina 78

C Selectați o imprimantă în zona listei de
imprimante din partea de sus a ecranului
Printer settings, pentru care doriți să executați
Print Head Alignment și apoi selectați Paper
Settings.

Nu puteți selecta mai multe imprimante.

Consultați următoarele pentru mai multe
detalii pe ecranul de setări al imprimantei.

U „Explicații pentru Printer settings” la
pagina 80

D În Paper Source, selectați sursa de hârtie în
care ați încărcat hârtia în pasul 1.

Dacă ați selectat Rear Paper Feed Slot pentru
Paper Source, apoi mergeți la pasul 5.

Dacă ați selectat altceva decât Rear Paper Feed
Slot pentru Paper Source, mergeți la pasul 6.

E În Paper Type, selectați tipul de hârtie încărcat
în fanta posterioară de alimentare cu hârtie.

F Faceți clic pe Print în Print Head Alignment.

Modelele de ajustare sunt tipărite.

G Verificați modelul de ajustare tipărit.

Sunt tipărite două grupuri de modele de
ajustare, #1 și #2. Confirmați care dintre
numerele modelului tipărit nu are spații goale
între duzele din fiecare grup.

H Selectați numărul modelului tipărit pe care l-ați
confirmat și apoi faceți clic pe Set.

Selectați numărul modelului tipărit pe care l-ați
confirmat individual atât pentru #1, cât și
pentru #2.

Vor fi aplicate valorile de ajustare.

Metodă Paper Feed Adjustment

Executați aceasta atunci când dungile și
neuniformitățile care apar în rezultatele tipăririi nu
sunt atenuate nici după executarea curățării capului
de imprimare.

A Încărcați hârtie pentru a tipări un model de
ajustare.

U „Operații de bază” la pagina 29
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B Faceți clic pe Printer settings pe ecranul
principal.

Consultați următoarele pentru mai multe
detalii pe ecranul principal.

U „Descrierea ecranului principal” la
pagina 78

C Selectați o imprimantă în zona listei de
imprimante din partea de sus a ecranului Setări
imprimantă, pentru care doriți să executați
Paper Feed Adjustment și apoi selectați Paper
Settings.

Nu puteți selecta mai multe imprimante.

Consultați următoarele pentru mai multe
detalii pe ecranul de setări al imprimantei.

U „Explicații pentru Printer settings” la
pagina 80

D În Paper Source, selectați sursa de hârtie în
care ați încărcat hârtia în pasul 1.

Dacă ați selectat Rear Paper Feed Slot pentru
Paper Source, apoi mergeți la pasul 5.

Dacă ați selectat altceva decât Rear Paper Feed
Slot pentru Paper Source, mergeți la pasul 6.

E În Paper Type, selectați tipul de hârtie încărcat
în fanta posterioară de alimentare cu hârtie.

F Faceți clic pe Print în Paper Feed Adjustment.

Modelele de ajustare sunt tipărite.

G Verificați modelul de ajustare tipărit.

Sunt tipărite două grupuri de modele de
ajustare, #1 și #2. Confirmați numărul de
modele de imprimare cu cel mai mic număr de
suprapuneri sau spații goale pentru fiecare grup.

Dacă toate modelele de ajustare conțin
suprapuneri sau spații goale și nu puteți reduce
numărul doar la unul, selectați modelul cu cel
mai mic număr de suprapuneri sau spații goale.

H Selectați numărul modelului tipărit pe care l-ați
confirmat și apoi faceți clic pe Set.

Selectați numărul modelului tipărit pe care l-ați
confirmat individual atât pentru #1, cât și
pentru #2.

Vor fi aplicate valorile de ajustare.
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Utilizarea instrumentului de întreținere (Mac)

Această secțiune explică modul de utilizare a Instrument de întreținere prin pornirea acestuia de la computerul
conectat la imprimantă.

Sumar al Instrument de întreținere

Din computerul dvs. puteți realiza diverse operații de ajustare și întreținere a imprimantei, cum ar fi verificarea
stării imprimantei, efectuarea unor setări, curățarea capetelor, etc.

Pornirea și oprirea

Pornirea

A Faceți clic pe meniul Apple — System Preferences (Preferințe sistem) — Printers & Scanners
(Imprimante și scanere) în această ordine.

B Selectați imprimanta și faceți clic pe Options & Supplies (Opțiuni și consumabile) > Utility (Utilitar) >
Open Printer Utility (Deschidere utilitar imprimantă).

Notă:
Când mai multe imprimante sunt conectate la un singur computer, după pornirea Instrument de întreținere, puteți
schimba imprimanta utilizată.

Închiderea
Faceți clic pe  în partea stângă sus a ecranului.
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Descrierea ecranului principal

Următorul ecran principal apare atunci când porniți Instrument de întreținere.

Configurația și funcțiile ecranului principal sunt prezentate mai jos.

Element Funcții

A Nume imprimantă Afișează numele imprimantei.

B Zonă de afișare a stării Afișează starea imprimantei. Executarea unui clic pe Update actualizează
informațiile despre stare.
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Element Funcții

C Listă meniu Executarea unui clic pe o pictogramă execută următoarele funcții pentru
imprimanta afișată în zona cu numele imprimantei (A).

Printer Window Afișează informații despre hârtia încărcată, cantitatea aproximativă de spațiu în
cutia de întreținere și nivelurile de cerneală.

U „Explicația ecranului Printer Window” la pagina 95

Nozzle Check Verifică dacă duzele sunt înfundate.

Poate fi tipărit, de asemenea, un model verificare a duzelor.

U „Metode de verificare duză” la pagina 101

U „Metodă de imprimare model de verificare a duzelor” la pagina 102

Diagnostic Cleaning Detectează duzele înfundate și efectuează automat curățarea.

U „Diagnostic Cleaning” la pagina 103

Forced Cleaning Realizează curățarea manuală.

U „Forced Cleaning” la pagina 103

Print Head Alignment Corectează nealinierile capului de imprimare și corectează cantitățile de
alimentare hârtie în timpul imprimării.

U „Metodă Print Head Alignment” la pagina 104

U „Metodă Paper Feed Adjustment” la pagina 105

Operation Condition Set-
tings

Setează diverse operațiuni ale imprimantei.

U „Explicația ecranului Operation Condition Settings” la pagina 97

Auto Nozzle Check Set-
tings

Setează detaliile pentru verificările automate ale duzelor.

U „Explicația ecranului Auto Nozzle Check Settings” la pagina 98

Save Status Sheet Salvează o fișă de stare a imprimantei ca fișier PDF.

Puteți modifica numele fișierului și locul în care este stocat fișierul.

SL Paper Type Additional
Tool

Pornește un instrument pentru adăugarea informațiilor despre hârtie la o
imprimantă sau la driverul unei imprimante.

U „Adăugarea informațiilor despre hârtie utilizând un Paper Type File (Fișier tip
hârtie)” la pagina 107

D Buton Printer List Acesta este activ doar atunci când sunt mai multe imprimante înregistrate pe un
computer.

Executarea unui clic pe acesta duce la afișarea unei liste, pe partea ecranului
principal, a imprimantelor care pot fi utilizate. Puteți schimba imprimanta care va
fi utilizată prin selectarea unei imprimante din listă.

Faceți clic din nou pentru a închide lista imprimantelor.

Explicația ecranului Printer Window

Executarea unui clic pe Printer Window în ecranul principal afișează următorul ecran Printer Window.
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Configurația și funcțiile ecranului Printer Window sunt prezentate mai jos.

Element Funcții

A Ink Levels Afișează nivelul de cerneală pentru fiecare culoare. Următoarele sunt afișate
pentru fiecare culoare a imprimantei.

Nu este afișată nicio pictogramă: nu există probleme cu nivelurile de cerneală.

: trebuie pregătită o unitate de alimentare cerneală nouă, deoarece nivelul de
cerneală rămas este redus.

: nivelul rămas de cerneală este sub valoarea minimă. Înlocuiți cu o nouă
unitate de alimentare cerneală.

Executarea unui clic pe Information afișează informații detaliate despre unitatea
de alimentare cu cerneală pe partea ecranului Printer Window (Fereastră
imprimantă).

B Maintenance Box Service Life Volumul aproximativ de spațiu în cutia de întreținere este afișat mai jos.

Nu este afișată nicio pictogramă: nu există probleme cu cantitatea de spațiu din
cutia de întreținere.

: spațiul liber din cutia de întreținere este aproape epuizat, pregătiți o nouă
cutie de întreținere.

: cantitatea de spațiu liber din cutia de întreținere este sub valoarea minimă.
Înlocuiți cutia de întreținere cu una nouă.

C Buton Update Executarea unui clic pe acest buton actualizează informațiile A, B și D.

D Paper Setup from Printer Afișează informații despre tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

Jumătatea stângă a zonei de afișare afișează informații despre hârtie, iar
jumătatea dreaptă afișează informații despre hârtie pentru unitatea de tipărire
duplex. Informațiile despre hârtie nu sunt afișate pentru fanta posterioară de
alimentare cu hârtie.

Cantitatea rămasă din rola de hârtie este, de asemenea, afișată.
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Explicația ecranului Operation Condition Settings

Executarea unui clic pe Operation Condition Settings în ecranul principal afișează următorul ecran Operation
Condition Settings.

Configurația și funcțiile ecranului Operation Condition Settings sunt prezentate mai jos.

Element Funcții

A Buzzer Setați volumul alarmei de avertisment și dacă doriți activarea acesteia.

B Sleep Mode Threshold Setați durata până la trecerea în modul de repaus.

Dacă nu a survenit nicio eroare și nu au fost primite activități de tipărire în 
perioada dată, imprimanta va trece automat în modul de repaus.

C Enable Quick Print Mode Executarea unui clic pe aceasta activează Quick Print Mode.

Quick Print Mode este un mod care crește viteza de imprimare prin reducerea
timpului de uscare atunci când se imprimă câte o coală.

Recomandăm utilizarea acestui mod atunci când imprimați câte o coală odată,
cum ar fi pentru un eveniment.

Rețineți următoarele puncte.

❏ Nu stivuiți materialele imprimate, deoarece timpul de uscare este mai redus.

❏ În funcție de tipul hârtiei, culoarea poate fi neuniformă sau pot apărea pete
de cerneală. În această situație, debifați caseta de selectare Enable Quick
Print Mode.

D Enable Remaining Paper Mana-
gement

Când aceasta este selectată, informații precum tipul hârtiei și cantitatea de hârtie
rămasă sunt tipărite sub forma unui cod de bare pe marginea din față a rolei de
hârtie.
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Element Funcții

E Postcard False Set Alert Setați dacă, la imprimarea cărților poștale, se detectează tipul și orientarea hârtiei
de carte poștală încărcată în imprimantă și dacă se trimite o notificare în acest caz.

În cele ce urmează sunt prezentate elementele de setare.

Detect Postal Frame Detectează orientarea și fața de imprimare a cărților poștale încărcate în
imprimantă și trimite o notificare dacă acestea sunt determinate ca fiind incorecte
pe baza tipului de hârtie pentru carte poștală setat pe panoul de comandă al
imprimantei.

Când se setează First Sheet, este detectată doar orientarea primei cărți poștale
încărcate în imprimantă.

Când se setează All Sheets, este detectată orientarea tuturor cărților poștale
încărcate în imprimantă.

Viteza de imprimare este redusă cu durata de timp necesară pentru efectuarea
acestor detectări atunci când se setează First Sheet sau All Sheets. Pentru a
prioritiza viteza de tipărire, setați aceasta la Off.

Enable Paper Type Detec-
tion

Când aceasta este selectată, este trimisă o notificare atunci când tipul hârtiei de
carte poștală încărcată în imprimantă este diferit de tipul hârtiei de carte poștală
setat pe panoul de comandă al imprimantei.

Tipul hârtiei utilizate pentru cărțile poștale este diferit de hârtia normală sau
hârtia pentru jet de cerneală, drept urmare este trimisă o notificare în următoarele
situații.

Exemplu: când cărți poștale din hârtie pentru jet de cerneală sunt setate pe
panoul de comandă al imprimantei, dar în imprimantă se încarcă cărți poștale din
hârtie obișnuită.

F Heater setting Setați dacă doriți activarea încălzitorului care este integrat în imprimantă.

Dacă acesta este setat la On, atunci încălzitorul intern este pornit când se imprimă
pe role de hârtie sau coli tăiate. Durata de tipărire poate fi mai lungă ca urmare a
timpului adăugat pentru uscare folosind încălzitorul.

La tipărirea pe ambele fețe ale colilor tăiate de hârtie foto și stivuirea acestora pe
hârtie imprimată, dacă o față cu culori întunecate și o față cu culori deschise sunt
stivuite împreună, atunci una dintre fețe poate prezenta imprimare neuniformă
din cauza diferențelor în timpul de uscare. Setați la On dacă această
neuniformitate reprezintă o problemă.

Dacă setați Auto, atunci încălzitorul intern pornește la imprimarea pe rolă de
hârtie, dar se oprește la tipărirea pe coli tăiate.

De asemenea, dacă utilizați imprimanta în următoarele medii, atunci încălzitorul
intern se oprește indiferent de această setare.

❏ Când temperatura depășește 27 °C

❏ Când umiditatea este de sub 20 %

G Buton Set Executarea unui clic pe aceasta reflectă modificările fiecărui element A – F.

Explicația ecranului Auto Nozzle Check Settings

Executarea unui clic pe Auto Nozzle Check Settings în ecranul principal afișează următorul ecran Auto Nozzle
Check Settings.

În această secțiune puteți efectua setări avansate pentru verificarea automată a duzelor pentru a confirma starea
duzelor atunci când imprimanta este pornită și la orele specificate astfel încât duzele sunt curățate automat dacă
sunt înfundate.
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Configurația și funcțiile ecranului Auto Nozzle Check Settings sunt prezentate mai jos.

Element Funcții

A Auto Nozzle Check Setați condițiile în care este efectuată verificarea automată a unei duze. Selectați
una dintre următoarele.

❏ High quality
Imprimă un model de verificare pe rola de hârtie și verifică automat starea
duzelor. Duzele sunt verificate în același mod ca atunci când imprimanta este
pornită.
Rola de hârtie trebuie să fie întotdeauna încărcată în imprimantă.

❏ Normal
La tipărirea pe rolă de hârtie, se tipărește un model de verificare pe rolă de
hârtie și se verifică automat starea duzelor. La imprimarea pe coli tăiate, nu
se imprimă un model de verificare și se verifică automat starea duzelor.
La încărcarea rolei de hârtie, duzele sunt verificate în același mod ca atunci
când imprimanta este pornită.

❏ Saving Ink
Nu se tipărește un model de verificare și se verifică automat starea duzelor,
dacă rola de hârtie sau colile tăiate sunt încărcate în imprimantă. Duzele sunt
verificate în același mod ca atunci când imprimanta este pornită.

❏ Off
Duzele nu sunt verificate automat. Selectați aceasta atunci când doriți să
confirmați vizual modelul de verificare tipărit pentru a confirma starea duzelor.

❏ Default
Readuce toate setările (A – F) din ecranul Auto Nozzle Check Settings
(Setări verificare automată duză) la setările implicite ale producătorului.

B Nozzle Check before printing Setați dacă se execută verificarea automată a duzei înainte de imprimare.

Când setați la Auto, verificarea automată a duzelor este executată în funcție de
starea imprimantei, de exemplu după modificarea setărilor de verificare automată
a duzelor sau după executarea curățării duzelor.

La setarea la Every time, verificarea automată a duzelor este executată pentru
fiecare operație de tipărire.

C Periodic Check Setați ora la care se execută verificarea automată a duzelor în funcție de numărul
de coli tipărite.

Dacă numărul de coli tipărite pentru o singură lucrare depășește numărul de coli
tipărite setat pentru acest element, atunci numărul de coli pentru lucrarea
respectivă este tipărit, după care se execută verificarea automată a duzei.

D Nozzle Compensation Setați calitatea imprimării pentru momentul în care duzele normale compensează
cerneala care nu poate fi evacuată de duzele înfundate.
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Element Funcții

E Auto Cleaning Setează numărul de ori pentru care se efectuează curățarea automată atunci când
sunt detectate duze înfundate.

F Action when printing trouble is
detected

Setează dacă se oprește imprimarea atunci când sunt detectate duze înfundate.

Când se setează la Stop Immediately, imprimarea este oprită atunci când sunt
detectate duze înfundate.

Când se setează la Ignore, imprimarea este continuată atunci când sunt detectate
duze înfundate.

G Buton Set Executarea unui clic pe aceasta reflectă modificările fiecărui element A – F.
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Întreținere imprimantă

Trebuie să efectuați întreținerea capului de imprimare
dacă există probleme cu rezultatele imprimate,
precum dungi pe tipăriri sau dacă majoritatea
culorilor tipărite diferă de cele obișnuite.

Operații de întreținere

Instrument de întreținere are următoarele funcții
pentru a menține capul de imprimare în bună stare și
pentru a se obține cele mai bune rezultate de imprimare.

Efectuați operațiile de întreținere corespunzătoare în
funcție de rezultatele tipăririi și de situație.

Verificare automată duză

Prin activarea acestei setări puteți confirma starea
duzelor atunci când imprimanta este pornită și la
orele specificate astfel încât duzele sunt curățate
automat dacă sunt înfundate.

Puteți modifica condițiile de executare a verificării
duzelor și orele pentru verificările duzelor în
Verificare automată duză. De asemenea, puteți
dezactiva această setare astfel încât duzele să nu fie
verificate automat.

U „Explicația ecranului Auto Nozzle Check
Settings” la pagina 98

Verificare manuală duză

Executați o verificare a duzelor pentru a verifica dacă
există duze înfundate, de exemplu atunci când
verificarea automată a duzelor este dezactivată sau
dacă nu ați folosit imprimanta o perioadă lungă de
timp sau înainte de tipărirea unei lucrări importante.
Imprimanta detectează automat duzele înfundate.

U „Metode de verificare duză” la pagina 101

Imprimare model de verificare a duzelor

Imprimați un model de verificare a duzelor atunci
când doriți să confirmați dacă duzele înfundate au fost
curățate după curățarea capului de imprimare sau
când doriți să confirmați vizual starea duzelor cu un
model tipărit de verificare a duzelor.

U „Metodă de imprimare model de verificare a
duzelor” la pagina 102

Curățare cap de imprimare

Efectuați aceasta dacă apar dungi pe tipărituri sau
culorile tipărite sunt diferite de cele obișnuite. Această
funcție curăță duzele înfundate.

Există două tipuri, Forced Cleaning, care înseamnă
curățarea manuală a capului de imprimare și
Diagnostic Cleaning, care detectează duzele
înfundate și curăță capul de imprimare automat.

U „Metodă de curățare cap de imprimare” la
pagina 103

Print Head Alignment

Dacă materialul tipărit este granulat sau neclar,
efectuați Print Head Alignment. Funcția Print Head
Alignment corectează nealinierile capului de
imprimare în timpul imprimării.

U „Metodă Print Head Alignment” la pagina 104

Paper Feed Adjustment

Executați aceasta atunci când dungile și
neuniformitățile care apar în rezultatele tipăririi nu
sunt atenuate nici după executarea curățării capului
de imprimare.

U „Metodă Paper Feed Adjustment” la pagina 105

Metode de verificare duză

Există două tipuri de verificare a duzelor, Normal și
Saving Ink.

Normal imprimă un model de verificare pe rola de
hârtie și verifică automat starea duzelor. Rola de hârtie
trebuie să fie încărcată în imprimantă.

Saving Ink nu tipărește un model de verificare și
verifică automat starea duzelor, dacă rola de hârtie sau
colile tăiate sunt încărcate în imprimantă.

A Faceți clic pe Nozzle Check în ecranul principal.

Va fi afișat ecranul Nozzle Check.
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B Selectați Normal sau Saving Ink, și apoi faceți
clic pe Execute.

Se execută verificarea duzei.

C Verificați rezultatele operației de verificare a
duzelor în mesajul afișat pe ecran.

Când se afișează mesajul „No clogged nozzles
were detected.”, operațiunea este completă.

Când se afișează mesajul „Clogged nozzles were
found.”, executați Diagnostic Cleaning.

U „Diagnostic Cleaning” la pagina 103

Efectuați procedura Print Check Pattern
pentru a verifica starea duzelor.

U „Metodă de imprimare model de verificare
a duzelor” la pagina 102

Metodă de imprimare model de 
verificare a duzelor

A Încărcați hârtie pentru a tipări un model de
verificare a duzelor.

U „Operații de bază” la pagina 29

B În ecranul panoului de control, selectați
Configurare imprimare — Setări pentru
sursa hârtiei — Cale hârtie pentru tipărire de
întreținere, în această ordine, apoi setați sursa
de hârtie pentru hârtia încărcată în pasul 1.

C Faceți clic pe Nozzle Check în ecranul principal.

Va fi afișat ecranul Nozzle Check.

D Selectați Print Nozzle Check Pattern și apoi
faceți clic pe Execute.

Modelul de verificare este tipărit.

E Examinați modelul de verificare tipărit
consultând secțiunea de mai jos.

Exemple de duze curate

Dacă niciunul dintre modelele de verificare nu
lipsește, atunci duzele capului de imprimare nu
sunt înfundate.

Exemple de duze înfundate

Dacă o parte a modelului lipsește, atunci duzele
capului de imprimare sunt înfundate. Capul de
imprimare trebuie curățat.

U „Metodă de curățare cap de imprimare” la
pagina 103
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Metodă de curățare cap de 
imprimare

Tipuri de curățare și ordinea
implementării
Există două tipuri de curățare, Forced Cleaning, care
înseamnă curățarea manuală a capului de imprimare
și Diagnostic Cleaning, care detectează duzele
înfundate și curăță capul de imprimare automat.

Mai întâi, implementați Diagnostic Cleaning.

Ulterior, la afișarea mesajului „Diagnostic cleaning is
finished. Clogged nozzles detected. Perform
diagnostic cleaning again.” pe ecran, implementați din
nou Diagnostic Cleaning.

Dacă duzele înfundate nu sunt eliberate după
repetarea Diagnostic Cleaning de trei ori, atunci
efectuați Forced Cleaning cu setarea Power.

Diagnostic Cleaning

A Faceți clic pe Diagnostic Cleaning în ecranul
principal.

Va fi afișat ecranul Diagnostic Cleaning.

B Selectați Normal sau Saving Ink, și apoi faceți
clic pe Execute.

Normal imprimă un model de verificare pe
rola de hârtie și verifică automat starea duzelor.
Rola de hârtie trebuie să fie încărcată în
imprimantă.

Saving Ink nu tipărește un model de verificare
și verifică automat starea duzelor, dacă rola de
hârtie sau colile tăiate sunt încărcate în
imprimantă.

Va începe verificarea duzelor și curățarea este
efectuată dacă este cazul.

Durata necesară pentru curățare variază în
funcție de starea duzelor.

C Verificați rezultatul operației Diagnostic
Cleaning în mesajul afișat pe ecran.

La afișarea mesajului „Diagnostic cleaning
completed.”, operațiunea este finalizată.

La afișarea mesajului „Diagnostic cleaning is
finished. Clogged nozzles detected. Perform
diagnostic cleaning again.” pe ecran, executați
Diagnostic Cleaning din nou.

Dacă duzele înfundate nu sunt curățate după
repetarea Diagnostic Cleaning de trei ori,
atunci efectuați Forced Cleaning cu setarea
Power.

U „Forced Cleaning” la pagina 103

Forced Cleaning

A Faceți clic pe Forced Cleaning în ecranul
principal.

Va fi afișat ecranul Forced Cleaning.

B Selectați Normal sau Power, și apoi faceți clic
pe Execute.

Selectați Normal pentru a curăța suprafața
capului de imprimare și pentru a elibera duzele
înfundate.
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Power curăță mult mai puternic decât Normal.
Utilizați această setare dacă duzele sunt în
continuare înfundate după repetarea curățării
Normal de câteva ori. Setarea Power consumă
mai multă cerneală decât setarea Normal. Dacă
este afișat un mesaj care vă informează că nu
mai este cerneală suficientă, înlocuiți unitatea
de alimentare cu cerneală înainte de a continua.

Este executată operația de curățare.

Curățarea poate dura un anumit interval de
timp, în funcție de nivelul de curățare selectat.

Este afișat un mesaj pe ecran la finalizarea
curățării.

C Verificați rezultatele Forced Cleaning.

Există următoarele două moduri de verificare a
rezultatelor curățării.

❏ Efectuați o verificare a duzelor pentru a vedea
dacă există duze înfundate.
U „Metode de verificare duză” la
pagina 101

❏ Tipăriți un model de verificare pentru a
verifica dacă există duze înfundate.
U „Metodă de imprimare model de
verificare a duzelor” la pagina 102

Dacă duzele înfundate nu sunt curățate prin
executarea curățării Normal, executați din nou
curățarea Normal. Dacă duzele înfundate nu
sunt curățate nici chiar după repetarea acestei
operațiuni de mai multe ori, executați curățarea
Power.

Dacă duzele înfundate nu sunt curățate nici
chiar după executarea curățării Power,
contactați serviciul de asistență.

Metodă Print Head Alignment

Dacă materialul tipărit este granulat sau neclar,
efectuați Print Head Alignment. Funcția Print Head
Alignment corectează nealinierile capului de
imprimare în timpul imprimării.

După executarea Print Head Alignment, continuați cu
executarea Paper Feed Adjustment.

A Încărcați hârtie pentru a tipări un model de
ajustare.

U „Operații de bază” la pagina 29

B Faceți clic pe Print Head Alignment în ecranul
principal.

Va fi afișat ecranul Print Head Alignment.

C În Paper Source, selectați sursa de hârtie în
care ați încărcat hârtia în pasul 1.

Dacă ați selectat Rear Paper Feed Slot pentru
Paper Source, apoi mergeți la pasul 4.

Dacă ați selectat altceva decât Rear Paper Feed
Slot pentru Paper Source, mergeți la pasul 5.

D În Paper Type, selectați tipul de hârtie încărcat
în fanta posterioară de alimentare cu hârtie.

E Faceți clic pe Print.

Modelele de ajustare sunt tipărite.
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F Verificați modelul de ajustare tipărit.

Sunt tipărite două grupuri de modele de
ajustare, #1 și #2. Confirmați care dintre
numerele modelului tipărit nu are spații goale
între duzele din fiecare grup.

G Selectați numărul modelului tipărit pe care l-ați
confirmat și apoi faceți clic pe Set.

Selectați numărul modelului tipărit pe care l-ați
confirmat individual atât pentru #1, cât și
pentru #2.

Vor fi aplicate valorile de ajustare.

Dacă veți efectua Paper Feed Adjustment, mergeți la
pasul 4 din „Metodă de ajustare alimentare cu hârtie”.

U „Metodă Paper Feed Adjustment” la pagina 105

Metodă Paper Feed Adjustment

Executați aceasta atunci când dungile și
neuniformitățile care apar în rezultatele tipăririi nu
sunt atenuate nici după executarea curățării capului
de imprimare.

A Încărcați hârtie pentru a tipări un model de
ajustare.

U „Operații de bază” la pagina 29

B Faceți clic pe Print Head Alignment în ecranul
principal.

Va fi afișat ecranul Print Head Alignment.

C Faceți clic pe Skip.

Dacă nu faceți clic pe Skip pentru a efectua
aceasta din Print Head Alignment, consultați
următoarele.

U „Metodă Print Head Alignment” la
pagina 104

D În Paper Source, selectați sursa de hârtie în
care ați încărcat hârtia în pasul 1.

Dacă ați selectat Rear Paper Feed Slot pentru
Paper Source, apoi mergeți la pasul 5.

Dacă ați selectat altceva decât Rear Paper Feed
Slot pentru Paper Source, mergeți la pasul 6.

SL-D1000 Series     Ghidul utilizatorului

Utilizarea instrumentului de întreținere (Mac)

 105



E În Paper Type, selectați tipul de hârtie încărcat
în fanta posterioară de alimentare cu hârtie.

F Faceți clic pe Print.

Modelele de ajustare sunt tipărite.

G Verificați modelul de ajustare tipărit.

Sunt tipărite două grupuri de modele de
ajustare, #1 și #2. Confirmați numărul de
modele de imprimare cu cel mai mic număr de
suprapuneri sau spații goale pentru fiecare grup.

Dacă toate modelele de ajustare conțin
suprapuneri sau spații goale și nu puteți reduce
numărul doar la unul, selectați modelul cu cel
mai mic număr de suprapuneri sau spații goale.

H Selectați numărul modelului tipărit pe care l-ați
confirmat și apoi faceți clic pe Set.

Selectați numărul modelului tipărit pe care l-ați
confirmat individual atât pentru #1, cât și
pentru #2.

Vor fi aplicate valorile de ajustare.
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Adăugarea
informațiilor despre
hârtie

Dacă informațiile despre hârtia pe care doriți să o
utilizați nu sunt afișate pe ecranul panoului de
comandă sau în driverul imprimantei, puteți adăuga
informații despre hârtie. Adăugarea poate fi efectuată
prin următoarea metodă.

❏ Când puteți achiziționa Paper Type File (Fișier tip
hârtie) pentru hârtia pe care doriți să o folosiți
U „Adăugarea informațiilor despre hârtie
utilizând un Paper Type File (Fișier tip hârtie)” la
pagina 107

❏ Când nu puteți achiziționa Paper Type File (Fișier
tip hârtie) pentru hârtia pe care doriți să o utilizați
sau când doriți să înregistrați densitatea culorilor
ajustată pentru a corespunde hârtiei (doar
Windows)
U „Adăugarea informațiilor despre hârtie din
Custom Settings (doar Windows)” la pagina 109

Notă:
Consultați-vă cu distribuitorul privind modul de
achiziționare a unui Paper Type File (Fișier tip hârtie).

Adăugarea informațiilor
despre hârtie utilizând un
Paper Type File (Fișier tip
hârtie)

Setări în Windows

A Deschideți Control Panel (Panou de control) și
faceți clic pe Hardware and Sound (Hardware
și sunet) — Devices and Printers (Dispozitive
și imprimante), în această ordine.

B Efectuați clic cu butonul drept al mouse-ului pe
pictograma imprimantei, apoi selectați
Printing preferences (Preferințe imprimare).

C Selectați Întreţinere și faceți clic pe Paper Type
Additional Tool.

Porniți Paper Type Additional Tool.
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D Faceți clic pe Reading Paper Type File,
selectați un Paper Type File (Fișier tip hârtie) și
apoi faceți clic pe Open (Deschidere).

E Selectați hârtia de utilizat, apoi faceți clic pe Set.

Puteți selecta până la 10 tipuri de hârtie.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a
continua.

Când setările sunt complete, informațiile
despre hârtie apar în Tip media pe ecranul
panoului de comandă și în driverul imprimantei.

Setări în Mac

A Faceți clic pe meniul Apple — System
Preferences (Preferințe sistem) — Printers &
Scanners (Imprimante și scanere) în această
ordine.

B Selectați imprimanta și faceți clic pe Options &
Supplies (Opțiuni și consumabile) > Utility
(Utilitar) > Open Printer Utility (Deschidere
utilitar imprimantă).

Instrument de întreținere pornește.

C Faceți clic pe SL Paper Type Additional Tool.

Porniți Instrument suplimentar tip hârtie.

D Faceți clic pe Select, selectați un Paper Type
File (Fișier tip hârtie) și apoi faceți clic pe Open
(Deschidere).
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E Executați clic pe Înainte.

F Selectați hârtia de utilizat, apoi faceți clic pe
Înainte.

Puteți selecta până la 10 tipuri de hârtie.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a
continua.

Când setările sunt complete, informațiile
despre hârtie apar în Tip media pe ecranul
panoului de comandă și în driverul imprimantei.

Adăugarea informațiilor
despre hârtie din Custom
Settings (doar Windows)

Dacă nu puteți achiziționa Paper Type File (Fișier tip
hârtie) pentru hârtia pe care doriți să o utilizați sau
când utilizați hârtie disponibilă în comerț, adăugați
informații despre hârtie prin ajustarea densității
culorilor din informațiile despre hârtie care au fost
deja setate.

A Deschideți Control Panel (Panou de control) și
faceți clic pe Hardware and Sound (Hardware
și sunet) — Devices and Printers (Dispozitive
și imprimante), în această ordine.

B Efectuați clic cu butonul drept al mouse-ului pe
pictograma imprimantei, apoi selectați
Printing preferences (Preferințe imprimare).
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C Selectați Întreţinere și faceți clic pe Paper Type
Additional Tool.

Porniți Paper Type Additional Tool.

D Faceți clic pe Custom Settings și selectați
Media Type.

Alegeți un tip de hârtie care este cel mai
apropiat de hârtia utilizată.

E Introduceți un nume în câmpul Name, apoi
setați Color Density pentru a corespunde
hârtiei și apoi faceți clic pe Add.

Notă:
Informațiile despre hârtie adăugate apar în Tip
media pe ecranul panoului de comandă și în
driverul imprimantei utilizând numele pe care
l-ați introdus în Name.

F Confirmați faptul că informațiile despre hârtie
adăugate în pasul 5 sunt selectate și apoi faceți
clic pe Set.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a
continua.

Când setările sunt complete, informațiile
despre hârtie apar în Tip media pe ecranul
panoului de comandă și în driverul imprimantei.
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Meniul panoului de comandă

Listă meniu

Următorii parametri și elemente se pot seta și executa din Meniu. Consultați paginile de referință pentru mai
multe detalii despre fiecare element.

Setări

Pentru mai multe informații despre aceste elemente, consultați U „Detalii meniu” la pagina 115

Element Parametru

Stare imprimantă

Stare alimentare -

Listă mesaje -

Versiune firmware -

Setare hârtie

Rola de hârtie

Eliminare -

Informație hârtie -

Cantitate rămasă -

Setare cantitate rămasă Activat, Dezactivat

Hârtie rămasă Setați valorile numerice

Alertă material rămas Setați valorile numerice

Tip hârtie Afișează tipurile de hârtie acceptate

Casetă de hârtie

Tip hârtie Afișează tipurile de hârtie acceptate

Dim hârtie Afișează dimensiunile de hârtie acceptate

Întreţinere

Verif. duză cap imprimare -

Curăţare cap imprimare -

Curățarea puternică -

Înlocuiți unitatea de alimentare cu cerneală -

Înlocuiţi cutie întreţinere -

Resetare contor -
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Element Parametru

Configurare imprimare

Setări pentru sursa hârtiei

Cale hârtie pentru tipărire de întreținere Rola de hârtie, Casetă de hârtie, Fantă spate al.hârtie

Notificare de eroare

Notific. dimens. Hârtie Activat, Dezactivat

Notificare tip hârtie Activat, Dezactivat

Afiş. auto. conf. hârt. Activat, Dezactivat

Sunet

Mut Dezactivat, Activat

Apăsare buton Dezactivat, Încet, Mediu, Tare

Notificare de eroare Dezactivat, Încet, Mediu, Tare

Hârtie groasă Dezactivat, Activat

Oprire cronometru Dezactivat, 30 min, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h

Setări dată/oră

Dată/oră

Format dată aaaa.ll.zz, ll.zz.aaaa, zz.ll.aaaa

Format oră 12h, 24h

Diferenţă de timp De la -12:45 la +13:45

Limbă/Language Arabă, cehă, daneză, olandeză, engleză, persană, finlandeză, fran-
ceză, germană, greacă, hindi, maghiară, indoneziană, italiană, ja-
poneză, coreeană, malaeză, norvegiană, poloneză, portugheză,
română, rusă, chineză simplificată, spaniolă, suedeză, thailan-
deză, chineză tradițională, turcă, vietnameză

Tastatură QWERTY, ABC

Temporizare oprire Setați valorile numerice

Conexiune PC prin USB Activare, Dezactivare

Unitatea de lungime m, ft / in

Setări de reţea
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Element Parametru

Imprimare foaie stare -

Config Wi-Fi

Wi-Fi (Recomandat)

Expert Config Wi-Fi

Alte reţele SSID -

Apăsaţi pe butonul de conectare (WPS) -

Altele

Cod PIN (WPS) -

Conectare auto Wi-Fi -

Dezactivare Wi-Fi -

Wi-Fi Direct

iOS -

Dispozitive cu alt SO -

Modificaţi setările

Schimbare nume reţea -

Modificare parolă -

Dezactivare Wi-Fi Direct -

Schimbare bandă de frecvență 2,4 GHz, 5 GHz

Restaurare setări implicite -

Verificare conexiune -

Configurare avansată

Nume dispozitiv -

TCP/IP Auto, Manual

Server DNS Auto, Manual

Server proxy Nu se utiliz., Se utiliz.

Adresă IPv6 Activare, Dezactivare

Viteză link și duplex Auto, 10BASE-T semi-duplex, 10BASE-T duplex complet, 100BA-
SE-TX semi-duplex, 100BASE-TX duplex complet

Redirecţionare HTTP la HTTPS Activare, Dezactivare

Dezactivare IPsec/IP Filtering -

Dezactivare IEEE802.1X -

Servicii Epson Connect
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Element Parametru

Înregistrare/Ştergere -

Suspendare/Reluare -

Adresă email -

Stare -

Imprimați Fișă de stare rețea -

Contor imprimare -

Rapoarte

Reţea -

Setări securitate

Setări administrator

Parolă administrator

Schimbare -

Restaurare setări implicite -

Setare blocare Dezactivat, Activat

Criptare cu parolă Dezactivat, Activat

Restaurare setări implicite

Setări de reţea -

Ştergeţi toate datele şi setările -

Config Wi-Fi

Afișează același conținut ca Setări — Setări de reţea — Config Wi-Fi.
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Detalii meniu

* Indică setările implicite.

Element Parametru Explicație

Stare imprimantă

Stare alimentare - Puteți confirma o estimare a cantității de cerneală rămase și a spațiului
liber în cutia de întreținere. Marcajul  indică faptul că nivelurile de
cerneală sau spațiul liber în cutie de întreținere sunt scăzute. Marcajul

 indică faptul că nivelul de cerneală este sub valoarea minimă sau că
nu există spațiu liber în cutia de întreținere, drept urmare unitatea de
alimentare cu cerneală sau cutia de întreținere trebuie înlocuite.

Puteți confirma numărul de model al cutiei de întreținere și unităților de
alimentare cu cerneală selectând Verificați codul.

Listă mesaje - Starea curentă a imprimantei și descrierea erorilor nerezolvate sunt
afișate într-o listă.

Versiune firmware - Afișează versiunea firmware a imprimantei.

Setare hârtie
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Element Parametru Explicație

Rola de hârtie

Eliminare - Selectați la îndepărtarea rolei de hârtie care este încărcată. Pentru în-
depărtare, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Informație hârtie - Afișează tipul de hârtie setat curent.

Cantitate rămasă - Când Setare cantitate rămasă este Activat, informațiile despre cantita-
tea de hârtie rămasă sunt tipărite sub forma unui cod de bare la finaliza-
rea tipăririi, astfel încât, la următoarea încărcare a rolei de hârtie, infor-
mațiile despre cantitatea rămasă să poată fi scanate. Acest lucru este
util deoarece cantitățile rămase de rolă de hârtie pot fi gestionate auto-
mat.

Pe lângă codurile de bare, următoarele informații sunt tipărite sub for-
ma unui text care poate fi citit vizual.

❏ Cod de bare cu ora și data tipărit

❏ Denumirea modelului

❏ Tip hârtie

❏ Cantitate rămasă

La încărcarea rolei de hârtie pentru prima dată, setați cantitatea rămasă
din Hârtie rămasă.

Când cantitatea rămasă atinge nivelul setat în Alertă material rămas,
un mesaj de avertisment apare pe ecranul panoului de comandă.

Setare cantitate
rămasă

Activat

Dezactivat*

Hârtie rămasă Setați valorile nume-
rice

Alertă material
rămas

Setați valorile nume-
rice

Tip hârtie Afișează tipurile de
hârtie acceptate

Setați tipul rolei de hârtie încărcate.

Casetă de hârtie Setați tipul și dimensiunea colilor tăiate încărcate în caseta unității de
tipărire duplex (opțiune).

Tip hârtie Afișează tipurile de
hârtie acceptate

Dim hârtie Afișează dimensiu-
nile de hârtie accep-
tate

Întreţinere

Verif. duză cap impri-
mare

- Tipăriți un model de verificare pentru a verifica dacă duzele (orificiile
care evacuează cerneala) capului de imprimare sunt înfundate.

Curăţare cap imprima-
re

- Curățați duzele capului de imprimare pentru a elimina depunerile.

Curățarea puternică - Aceasta este o curățare puternică executată atunci când duzele înfunda-
te nu sunt curățate prin efectuarea Curăţare cap imprimare.

Înlocuiți unitatea de
alimentare cu cerneală

- Executați aceasta la înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală astfel
încât să puteți vizualiza explicația fișată pe ecran.

Înlocuiţi cutie întreţi-
nere

- Executați aceasta la înlocuirea cutiei de întreținere pentru a vedea o ex-
plicație afișată pe ecran în timp ce înlocuiți componentele.

Resetare contor - Executați aceasta pentru a reseta cantitatea de hârtie care a fost alimen-
tată din caseta unității de tipărire duplex. Asigurați-vă că executați aceas-
ta atunci când înlocuiți rolele de alimentare la sfârșitul duratei lor de viață.
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Element Parametru Explicație

Configurare imprimare

Setări pentru sursa hârtiei

Cale hârtie pentru
tipărire de întreține-
re

Rola de hârtie* Setați de unde se va utiliza hârtia care a fost încărcată pentru tipărirea
unui model de verificare duze și a unui raport de verificare a conexiunii
la rețea.Casetă de hârtie

Fantă spate al.hârtie

Notificare de eroare La setarea la Activat, mesajele de eroare sunt afișate atunci când tipul și
dimensiunea hârtiei setate în Setări nu se potrivesc cu setarea Setare
hârtie pentru hârtia alimentată.Notific. dimens.

Hârtie
Activat*

Dezactivat

Notificare tip hâr-
tie

Activat*

Dezactivat

Afiş. auto. conf. hârt. Activat* Selectați Activat pentru a afișa ecranul Setare hârtie la încărcarea hârtiei
în caseta unității de tipărire duplex (Opțiune). Dacă dezactivați această
funcție, nu puteți tipări de la un iPhone, iPad, sau iPod touch utilizând
AirPrint.

Dezactivat
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Element Parametru Explicație

Sunet Setează volumul sunetelor produse de imprimantă.

Când Mut este setată la Activat, toate sunetele sunt dezactivate.Mut Dezactivat*

Activat

Apăsare buton Dezactivat

Încet

Mediu*

Tare

Notificare de eroare Dezactivat

Încet

Mediu*

Tare

Hârtie groasă Dezactivat* În mod normal, lăsați această setare la Dezactivat.

Setați la Activat pentru a lărgi spațiul dintre capul de imprimare și hâr-
tie și pentru a reduce fricțiunea în cazul în care capul de imprimare
freacă hârtia și rezultatele tipăririi sunt murdare.

Activat

Oprire cronometru Dezactivat* Setați intervalul de timp până la oprirea automată a imprimantei dacă
aceasta nu execută nicio comandă.

30 min

1h

2h

4h

8h

12h

Setări dată/oră

Dată/oră Setați data și ora curente și formatul de afișare a acestora.

Format dată aaaa.ll.zz

ll.zz.aaaa

zz.ll.aaaa

Format oră 12h

24h

Diferenţă de timp De la -12:45 la +13:45 Setați diferența față de ora universală coordonată (OUC).
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Element Parametru Explicație

Limbă/Language Arabă Puteți selecta limba afișată pe ecrane.

Cehă

Daneză

Olandeză

Engleză

Farsi

Finlandeză

Franceză

Germană

Greacă

Hindi

Maghiară

Indoneziană

Italiană

Japoneză

Coreeană

Malay

Norvegiană

Poloneză

Portugheză

Română

Rusă

Chineză Simplificată

Spaniolă

Suedeză

Thai

Chineză Tradițională

Turcă

Vietnameză
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Element Parametru Explicație

Tastatură QWERTY* Selectați formatul tastaturii utilizate în ecranele panoului de comandă.

ABC

Temporizare oprire Setați valorile nume-
rice

Setați intervalul de timp până când imprimanta intră automat în modul
de repaus (economisire energie) dacă aceasta nu execută nicio co-
mandă. Când intervalul de timp setat este depășit, ecranul se întunecă.

Conexiune PC prin USB Activare* Când se setează la Activare, accesul este permis de la computere conec-
tate prin USB. Când se setează Dezactivare, puteți interzice tipărirea
dacă aceasta nu se desfășoară prin rețea.Dezactivare

Unitatea de lungime m Setați unitățile de lungime care vor fi afișate și introduse de la panoul de
comandă.

ft / in

Setări de reţea

Imprimare foaie stare - Tipărește o fișă de stare a rețelei.

Config Wi-Fi

Wi-Fi (Recomandat) Conectați imprimanta la o rețea prin intermediul unui router LAN wireless.

Selectați metoda de conectare și urmați instrucțiunile afișate pe ecran
pentru a efectua setările.

Expert Config Wi-Fi

Alte reţele SSID -

Apăsaţi pe buto-
nul de conectare
(WPS)

-

Altele

Cod PIN (WPS) -

Conectare auto
Wi-Fi

-

Dezactivare
Wi-Fi

-
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Element Parametru Explicație

Wi-Fi Direct Conectați în mod direct dispozitivele inteligente la imprimantă utilizând
o rețea LAN wireless. Selectați metoda de conectare și urmați instrucțiu-
nile afișate pe ecran pentru a efectua setările.

În cele ce urmează sunt prezentate detalii ale elementelor de setare.

Schimbare nume reţea:
Modificați numele conexiunii (SSID) rețelei Wi-Fi Direct (AP simplu) la
imprimantă la orice valoare. Numele conexiunii (SSID) poate fi setat utili-
zând caracterele de pe tastatura afișată pe ecranul panoului de co-
mandă. Introduceți până la 22 de caractere.

În cazul în care numele conexiunii (SSID) este schimbat, toate dispoziti-
vele conectate vor fi deconectate. Dacă modificați numele conexiunii,
atunci reconectați dispozitivele conectate utilizând noul nume al cone-
xiunii (SSID).

Modificare parolă:
Modificați parola rețelei Wi-Fi Direct (AP simplu) la care este conectată
imprimanta. Parola poate fi setată utilizând caracterele ASCII de pe tasta-
tura programabilă afișată pe ecranul panoului de comandă. Introduceți
între 8 și 22 de caractere.

În cazul în care parola este schimbată, toate dispozitivele conectate vor
fi deconectate. Dacă modificați parola, atunci reconectați dispozitivele
conectate utilizând noua parolă.

Dezactivare Wi-Fi Direct:
Dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct (AP simplu). Dacă aceasta este de-
zactivată, toate dispozitivele conectate vor fi deconectate.

Schimbare bandă de frecvență:

Este posibil ca această setare să nu fie vizibilă, în funcție de regiune.

Schimbați banda de frecvență a rețelei Wi-Fi Direct (AP simplu) la care
este conectată imprimanta. Aceasta poate fi setată la 2,4 GHz sau 5 GHz.

În cazul în care banda de frecvență este schimbată, toate dispozitivele
conectate vor fi deconectate. Conectați-le din nou.

Dacă banda de frecvență este setată la 5 GHz, atunci dispozitivele care
nu acceptă 5 GHz nu pot fi reconectate.

Restaurare setări implicite:
Restabilește toate setările Wi-Fi Direct (AP simplu) la valorile implicite
din fabrică.
De asemenea, șterge informațiile de conectare înregistrate care sunt uti-
lizate de funcțiile Wi-Fi Direct ale dispozitivelor inteligente, stocate pe
imprimantă.

iOS -

Dispozitive cu alt
SO

-

Modificaţi setările

Schimbare nu-
me reţea

-

Modificare pa-
rolă

-

Dezactivare
Wi-Fi Direct

-

Schimbare
bandă de frec-
vență

2,4 GHz*

5 GHz

Restaurare
setări implicite

-

Verificare conexiune - Verifică starea conexiunii la rețea a imprimantei și tipărește un raport de
diagnosticare a conexiunii la rețea. Dacă există o problemă cu conexiu-
nea, utilizați rezultatele diagnosticării pentru a o rezolva.
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Element Parametru Explicație

Configurare avansată Setați diverse elemente asociate cu rețeaua.

Nume dispozitiv -

TCP/IP Auto

Manual

Server DNS Auto

Manual

Server proxy Nu se utiliz.

Se utiliz.

Adresă IPv6 Activare*

Dezactivare

Viteză link și duplex Auto*

10BASE-T semi-du-
plex

10BASE-T duplex
complet

100BASE-TX se-
mi-duplex

100BASE-TX duplex
complet

Redirecţionare HTTP
la HTTPS

Activare*

Dezactivare

Dezactivare IPsec/IP
Filtering

-

Dezactivare
IEEE802.1X

-

Servicii Epson Connect

Înregistrare/Ştergere - Înregistrați o imprimantă în Epson Connect sau ștergeți o imprimantă
înregistrată.

Consultați următorul website de portal pentru detalii privind utilizarea
serviciului Epson Connect.

https://www.epsonconnect.com/

Suspendare/Reluare - Întrerupeți temporar utilizarea serviciului Epson Connect sau reporniți
utilizarea acestuia după ce a fost oprit.

Adresă email - Verificați adresa de e-mail a imprimantei care este înregistrată în Epson
Connect.

Stare - Confirmați faptul că imprimanta este înregistrată și conectată la Epson
Connect.
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Element Parametru Explicație

Imprimați Fișă de stare
rețea

- Tipărește o fișă de stare a rețelei.

Contor imprimare - Cantitatea tipărită din momentul în care imprimanta a fost utilizată pen-
tru prima dată și până în prezent este convertită într-un număr reprezen-
tând pagini de mărimea 102 × 152 mm (4 × 6 inchi) și este afișată.

Rapoarte Verifică starea conexiunii la rețea a imprimantei și tipărește un raport de
diagnosticare a conexiunii la rețea. Dacă există o problemă cu conexiu-
nea, utilizați rezultatele diagnosticării pentru a o rezolva.Reţea -

Setări securitate

Setări administrator

Parolă administrator Setează, modifică sau inițializează parola administratorului.

Valoarea inițială a parolei administratorului este numărul de serie al pro-
dusului. Confirmați numărul de serie al produsului tipărit pe eticheta de
pe imprimantă.

Schimbare -

Restaurare setări
implicite

-

Setare blocare Dezactivat* Utilizează Parolă administrator pentru a bloca panoul de comandă ast-
fel încât acesta să nu poată fi utilizat. Consultați Ghidul administratorului
pentru informații privind setările care sunt blocate.Activat

Criptare cu parolă Dezactivat* Selectați Activat pentru a cripta parola și apoi reporniți imprimanta.
Dacă alimentarea este întreruptă în timpul unei reporniri, datele de pa-
rolă se pot deteriora și setările imprimantei vor fi inițializate. Dacă se
întâmplă acest lucru, resetați informațiile pentru parolă.

Activat

Restaurare setări implicite

Setări de reţea - Readuceți setările de rețea la valorile din fabrică.

Ştergeţi toate datele şi
setările

- Determină readucerea tuturor setărilor la valorile implicite.
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Conexiune LAN
wireless

Tipuri de conexiune LAN
wireless

Puteți utiliza următoarele metode de conectare.

Conexiune Wi-Fi

Conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul
inteligent la router-ul wireless. Această metodă de
conectare este destinată utilizării dispozitivelor
inteligente și computerelor conectate prin rețea LAN
wireless (Wi-Fi) prin intermediul unui router LAN
wireless (punct de acces).

Informații aferente

U „Conectarea la un computer” la pagina 124

U „Conectarea la un dispozitiv inteligent printr-un
router wireless” la pagina 125

U „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la
pagina 127

Conexiune Wi-Fi Direct (AP 
simplu)

Utilizați această metodă de conectare dacă doriți să
conectați imprimanta direct la un computer sau un
dispozitiv inteligent fără a utiliza rețeaua LAN
wireless (Wi-Fi) și un router LAN wireless (punct de
acces). În acest mod, imprimanta acționează ca router
wireless și puteți conecta dispozitivul la imprimantă,
fără a fi necesară utilizarea unui router wireless
standard. Totuși, dispozitivele conectate direct la
imprimantă nu pot comunica între ele prin
intermediul imprimantei.

Imprimanta poate fi conectată prin rețea LAN (Wi-Fi)
wireless și Wi-Fi Direct (AP simplu) simultan. Totuși,
dacă porniți setarea Wi-Fi Direct (AP simplu) în
timpul conectării prin rețea LAN wireless (Wi-Fi),
conexiunea LAN (Wi-Fi) wireless este deconectată
temporar.

Informații aferente

U „Conectarea la un iPhone, iPad, iPod touch
utilizând Wi-Fi Direct” la pagina 125

U „Conectarea la alte dispozitive decât iOS utilizând
Wi-Fi Direct” la pagina 127

Conectarea la un
computer

Recomandăm utilizarea programului de instalare
pentru conectarea imprimantei la un computer. Puteți
rula programul de instalare utilizând una dintre
următoarele metode.
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❏ Configurarea de pe site-ul web
Accesați următorul site web și introduceți numele
produsului. Mergeți la Configurare și apoi
începeți configurarea.
https://epson.sn

❏ Configurarea utilizând discul cu software (numai
pentru modelele prevăzute cu un disc cu software
și utilizatorii cu computere prevăzute cu unități
de disc)
Introduceți discul cu software în computer și
urmați instrucțiunile de pe ecran.

Selectarea metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea
ecranului următor, apoi selectați metoda de conectare
a imprimantei la computer.

Selectați metoda de conectare pentru imprimantă și
apoi faceți clic pe Înainte.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Conectarea la un
dispozitiv inteligent

Conectarea la un dispozitiv 
inteligent printr-un router 
wireless

Dacă utilizați iOS sau Android, puteți găsi că este
convenabil să efectuați setările din Epson Smart Panel.
Instalați și porniți ultima versiune a Epson Smart
Panel. Începe configurarea Wi-Fi.

Conectarea la un iPhone, iPad, 
iPod touch utilizând Wi-Fi Direct

Această metodă vă permite conectarea imprimantei
direct la un iPhone, iPad, sau iPod touch fără un
router wireless. Este necesar să se întrunească
următoarele condiții pentru a efectua conectarea
utilizând această metodă. Dacă mediul dumneavoastră
nu corespunde acestor condiții, vă puteți conecta
selectând Dispozitive cu alt SO. Consultați
„Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind
conectarea.

❏ iOS 11 sau o versiune mai nouă

❏ Folosirea aplicației de cameră standard pentru
scanarea codului QR

Epson Smart Panel este utilizat pentru tipărirea de la
un dispozitiv inteligent. Instalați în prealabil o
aplicație de imprimare Epson, precum Epson Smart
Panel pe dispozitivul inteligent.

Notă:

❏ Dacă utilizați iOS, puteți găsi că este convenabil
să efectuați setările din Epson Smart Panel.

❏ Va trebui să faceți aceste setări pentru
imprimanta și dispozitivul inteligent la care doriți
să vă conectați doar o singură dată. Nu trebuie să
faceți din nou aceste setări, cu excepția cazului în
care doriți să dezactivați Wi-Fi Direct sau să
restabiliți setările de rețea la valorile implicite.

A Din ecranul principal al imprimantei, apăsați
butoanele u/d/l/r pentru a selecta Config
Wi-Fi — Wi-Fi Direct.

B Verificați mesajul și apăsați pe butonul Z
pentru a continua.

C Verificați mesajul și apăsați pe butonul Z
pentru a continua.
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D Utilizați butoanele l/r pentru a selecta iOS și
apoi apăsați butonul Z.

E Verificați mesajul și apăsați pe butonul Z
pentru a continua.

Codul QR este afișat pe ecranul imprimantei.

F Deschideți aplicația de cameră standard pe
iPhone, iPad, iPod touch și apoi utilizați modul
de fotografie pentru a scana codul QR pe
ecranul imprimantei.

Folosiți aplicația Cameră pentru versiunea iOS
11 sau mai recentă. Nu vă puteți conecta la
imprimantă folosind aplicația Cameră pentru
versiunea iOS 10 sau mai veche. De asemenea,
nu vă puteți conecta la imprimantă folosind o
aplicație pentru scanarea codurilor. Dacă nu vă
puteți conecta, apăsați pe butonul l. Consultați
„Informații conexe” de mai jos pentru detalii
privind conectarea.

G Atingeți notificarea pentru conexiunea de
rețea “DIRECT- XXXXX Series” afișată pe
ecranul iPhone, iPad sau iPod touch.

Numărul de model este indicat în XXXXX.

H Verificați mesajul și apoi atingeți Alăturare.

I Apăsați butonul Z pe imprimantă.

J Deschideți aplicația de tipărire pe care o
utilizați și apoi selectați imprimanta.

Consultați informațiile afișate pe ecranul
imprimantei pentru a selecta imprimanta.

K Apăsați butonul Z pe imprimantă.

Pentru dispozitivele inteligente care au mai fost
conectate la imprimantă, selectați numele rețelei
(SSID) de pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului, pentru a
le reconecta.

Informații aferente

U „Conectarea la alte dispozitive decât iOS utilizând
Wi-Fi Direct” la pagina 127

SL-D1000 Series     Ghidul utilizatorului

Conexiune LAN wireless

 126



U „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la
pagina 61

Conectarea la alte dispozitive 
decât iOS utilizând Wi-Fi Direct

Această metodă permite conectarea imprimantei
direct la dispozitive fără un router wireless.

Notă:

❏ Dacă utilizați Android, puteți găsi că este
convenabil să efectuați setările din Epson Smart
Panel.

❏ Va trebui să faceți aceste setări pentru
imprimanta și dispozitivul la care doriți să vă
conectați doar o singură dată. Nu trebuie să faceți
din nou aceste setări, cu excepția cazului în care
doriți să dezactivați Wi-Fi Direct sau să restabiliți
setările de rețea la valorile implicite.

A Din ecranul principal, apăsați butoanele 
u/d/l/r pentru a selecta Config Wi-Fi —
Wi-Fi Direct.

B Verificați mesajul și apoi apăsați butonul Z.

C Verificați mesajul și apoi apăsați butonul Z.

D Apăsați butonul l.

E Utilizați butoanele l/r pentru a selecta
Dispozitive cu alt SO și apoi apăsați butonul
Z.

F Derulați ecranul cu butonul d și verificați
informațiile de conectare pentru Wi-Fi Direct.

G Pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului inteligent,
selectați numele conexiunii afișat pe panoul de
comandă al imprimantei și apoi introduceți
parola.

H Apăsați butonul Z pe imprimantă.

I Deschideți aplicația de tipărire pe care o
utilizați și apoi selectați imprimanta.

Pentru dispozitivele inteligente care au mai fost
conectate la imprimantă, selectați numele
rețelei (SSID) de pe ecranul Wi-Fi al
dispozitivului, pentru a le reconecta.

Efectuarea setărilor Wi-Fi
de la imprimantă

Puteți efectua setări de rețea de la panoul de comandă
al imprimantei, în mai multe moduri. Alegeți metoda
de conexiune care corespunde mediului și condițiilor
de utilizare.

În cazul în care cunoașteți informațiile pentru punctul
de acces, precum SSID și parola, puteți efectua setările
manual.

Dacă utilizați un router LAN wireless (punct de acces)
care acceptă WPS, atunci puteți efectua setările
automate prin apăsarea unui buton.

După conectarea imprimantei la rețea, conectați-vă la
imprimantă de la dispozitivul pe care doriți să îl
utilizați (computer, dispozitiv inteligent, tabletă etc.).
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Informații aferente

U „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea
unui SSID și a parolei” la pagina 128

U „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Configurare prin
apăsarea unui buton” la pagina 128

U „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin PIN Code Setup
(Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 129

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin 
introducerea unui SSID și a 
parolei

Puteți configura o rețea Wi-Fi prin introducerea
informațiilor necesare pentru a conectarea la un
router wireless de la panoul de comandă al
imprimantei. Pentru a configura folosind această
metodă, aveți nevoie de SSID-ul și parola pentru un
router wireless.

Notă:
Dacă utilizați un router wireless cu setările implicite,
SSID-ul și parola se află pe etichetă. Dacă nu
cunoașteți SSID-ul și parola, contactați persoana care
a configurat router-ul wireless sau consultați
documentația furnizată router-ul wireless.

A Selectați Config Wi-Fi pe ecranul principal.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele
u/d/l/r și apoi apăsați pe butonul Z.

B Selectați Wi-Fi (Recomandat).

C Apăsați pe butonul Z pentru a continua.

D Selectați Expert Config Wi-Fi.

E Selectați SSID-ul pentru router-ul LAN wireless
(punct de acces) de la panoul de comandă al
imprimantei, apoi apăsați pe butonul Z.

Notă:

❏ Dacă SSID la care doriți să vă conectați nu
este afișat pe panoul de comandă al
imprimantei, selectați Căutaţi din nou
pentru a actualiza lista. Dacă acesta tot nu
este afișat, selectați Alte reţele SSID și apoi
introduceți SSID direct.

❏ Dacă nu cunoașteți SSID-ul, verificați dacă
acesta este scris pe eticheta router-ului
wireless. Dacă utilizați router-ul wireless cu
setările sale implicite, utilizați SSID-ul scris
pe etichetă.

F Introduceți parola.

Selectați dacă veți tipări sau nu un raport de
conexiune la rețea după finalizarea setărilor.

Notă:

❏ Parola depinde de tipul caracterelor.

❏ Dacă nu cunoașteți numele rețelei (SSID),
verificați dacă informația este scris pe
eticheta router-ului wireless. Dacă utilizați
router-ul wireless cu setările sale implicite,
utilizați SSID-ul de pe etichetă. Dacă nu
puteți găsi informațiile, consultați
documentația furnizată cu router-ul wireless.

G În cazul în care conexiunea s-a finalizat, tipăriți
un raport de diagnosticare a conexiunii la rețea,
dacă este necesar, apoi încheiați.

Informații aferente

U „Ecran de introducere text” la pagina 19

U „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la
pagina 130

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin 
Configurare prin apăsarea unui 
buton

Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea
unui buton pe router-ul wireless. Dacă sunt
îndeplinite următoarele condiții, puteți efectua
configurarea utilizând această metodă.
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❏ Router-ul wireless este compatibil cu WPS
(Configurare protejată Wi-Fi).

❏ Conexiunea Wi-Fi curentă a fost stabilită prin
apăsarea unui buton pe router-ul wireless.

A Selectați Config Wi-Fi pe ecranul principal.

Pentru a selecta un element, mutați focalizarea
pe elementul respectiv utilizând butoanele 
u/d/l/r și apoi apăsați butonul Z.

B Selectați Wi-Fi (Recomandat).

C Apăsați pe butonul Z pentru a continua.

D Selectați Apăsaţi pe butonul de conectare
(WPS).

E Țineți apăsat butonul [WPS] de pe router-ul
wireless, până când indicatorul luminos de
securitate luminează intermitent.

Dacă nu știți unde este butonul [WPS] sau nu
există butoane pe router-ul wireless, consultați
documentația furnizată cu router-ul wireless
pentru detalii.

F Apăsați butonul Z pe panoul de comandă al
imprimantei. Urmați instrucțiunile afișate pe
ecran.

Notă:
În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți
router-ul LAN wireless (punct de acces),
apropiați-l de imprimantă și apoi efectuați
setările din nou. Dacă problema nu poate fi
remediată, tipăriți un raport de conexiune la
rețea și verificați soluția.

Informații aferente

U „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la
pagina 130

Configurare utilizând Conectare 
auto Wi-Fi

Conectează imprimanta la o rețea fără fir (Wi-Fi)
utilizând un computer conectat la punctul de acces.
Trebuie doar să efectuați operațiunile în funcție de
ecranele afișate pe computerul dumneavoastră, fără a
mai trebui să introduceți SSID sau cheia de securitate.

Accesați următorul website și apoi introduceți
numărul de model al produsului. Descărcați
software-ul din „Descărcarea și conectarea” pe pagina
de instalare și apoi configurați conexiunea conform
instrucțiunilor afișate pe ecran.

https://epson.sn

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin 
PIN Code Setup (Configurare 
cod PIN) (WPS)

Vă puteți conecta automat la un router wireless prin
utilizarea unui cod PIN. Puteți utiliza această metodă
pentru a configura dacă un router wireless dispune de
capabilitatea WPS (Configurare protejată Wi-Fi).
Utilizați un computer pentru a introduce un cod PIN
în router-ul wireless.

A Selectați Config Wi-Fi pe ecranul principal.

Pentru a selecta un element, mutați focalizarea
pe elementul respectiv utilizând butoanele 
u/d/l/r și apoi apăsați butonul Z.

B Selectați Wi-Fi (Recomandat).

C Apăsați pe butonul Z pentru a continua.

D Selectați Altele.

E Selectați Cod PIN (WPS).
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F Utilizați computerul pentru a introduce codul
PIN (un număr format din opt cifre) afișat la
panoul de comandă al imprimantei în router-ul
wireless într-un interval de două minute.

Notă:
Consultați documentația furnizată cu router-ul
wireless pentru detalii privind introducerea unui
cod PIN.

G Apăsați butonul Z pe panoul de comandă al
imprimantei.

Configurarea este completă la afișarea
mesajului de finalizare a configurării.

Notă:
În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți
router-ul LAN wireless (punct de acces),
apropiați-l de imprimantă și apoi efectuați
setările din nou. Dacă problema nu poate fi
remediată, tipăriți un raport de conexiune și
verificați soluția.

Informații aferente

U „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la
pagina 130

Tipărirea unui raport de
conexiune la rețea

Puteți tipări un raport de conexiune la rețea pentru a
verifica starea dintre imprimantă și router-ul wireless.

A Încărcați hârtie în locația setată în Configurare
imprimare — Setări pentru sursa hârtiei —
Cale hârtie pentru tipărire de întreținere.

U „Operații de bază” la pagina 29

B Selectați Setări pe ecranul principal și apoi
apăsați butonul Z.

Pentru a selecta un element, mutați focalizarea
pe elementul respectiv utilizând butoanele 
u/d/l/r și apoi apăsați butonul Z.

C Selectați Setări de reţea — Verificare
conexiune.

Începe verificarea conexiunii.

D Apăsați butonul Z pentru a tipări raportul de
conexiune la rețea.

Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de
conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.

Informații aferente

U „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la
rețea” la pagina 130

Mesaje și soluții în raportul de 
conexiune la rețea

Citiți mesajele și codurile de eroare din raportul de
conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile oferite.

a. Cod de eroare
b. Mesaje în mediul de rețea

Informații aferente

U „E-1” la pagina 131

U „E-2, E-3, E-7” la pagina 131

U „E-5” la pagina 132

U „E-6” la pagina 132

U „E-8” la pagina 132
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U „E-9” la pagina 132

U „E-10” la pagina 132

U „E-11” la pagina 133

U „E-12” la pagina 133

U „E-13” la pagina 133

U „Mesaj în mediul de rețea” la pagina 135

E-1

Soluții:

❏ Asigurați-vă că un cablu Ethernet este conectat
corespunzător la imprimantă și la un hub sau la
un alt dispozitiv de rețea.

❏ Asigurați-vă că hub-ul sau alt dispozitiv de rețea
este pornit.

❏ Dacă doriți să conectați imprimanta prin Wi-Fi,
efectuați din nou setările de Wi-Fi pentru
imprimantă, deoarece sunt dezactivate.

E-2, E-3, E-7

Soluții:

❏ Asigurați-vă că router-ul wireless este pornit.

❏ Confirmați faptul că dispozitivul sau computerul
dumneavoastră este conectat corect la router-ul
wireless.

❏ Opriți router-ul wireless. Așteptați circa
10 secunde, apoi porniți-l.

❏ Amplasați imprimanta mai aproape de router-ul
wireless și eliminați orice obstacole dintre acestea.

❏ Dacă ați introdus SSID-ul manual, verificați dacă
este corect. Verificați SSID din secțiunea Stare
rețea de pe raportul de conexiune la rețea.

❏ Dacă un router wireless are mai multe SSID-uri,
selectați SSID-ul care este afișat. Când SSID
utilizează o frecvență incompatibilă, imprimanta
nu o va afișa.

❏ Dacă utilizați configurarea prin apăsarea unui
buton pentru a stabili o conexiune de rețea,
asigurați-vă că router-ul wireless acceptă WPS.
Nu puteți utiliza configurația prin apăsarea unui
buton dacă router-ul wireless nu acceptă WPS.

❏ Asigurați-vă că SSID-ul utilizează numai caractere
ASCII (caractere și simboluri alfanumerice).
Imprimanta nu poate afișa un SSID care conține
alte caractere non-ASCII.

❏ Trebuie să cunoașteți SSID-ul și parola
dumneavoastră înainte de conectarea la router-ul
wireless. Dacă utilizați un router wireless cu
setările implicite, SSID-ul și parola se află pe o
etichetă amplasată pe router-ul wireless. Dacă nu
cunoașteți SSID-ul și parola, contactați persoana
care a configurat router-ul wireless sau consultați
documentația furnizată cu router-ul wireless.

❏ Dacă vă conectați la un SSID generat folosind un
dispozitiv inteligent cu funcție de tethering,
verificați SSID-ul și parola în documentația
furnizată cu dispozitivul inteligent.

❏ În cazul întreruperii bruște a conexiunii Wi-Fi,
verificați condițiile de mai jos. Dacă sunt valabile
oricare dintre aceste condiții, reinițializați setările
de rețea prin descărcarea și rularea software-ului
de pe următorul site web.
https://epson.sn — Configurare

❏ Un alt dispozitiv inteligent a fost adăugat la
rețea folosind configurarea prin apăsarea
unui buton.

❏ Rețeaua Wi-Fi a fost configurată utilizând
altă metodă decât configurarea prin apăsarea
unui buton.

Informații aferente

U „Conectarea la un computer” la pagina 124

U „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la
pagina 127
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E-5

Soluții:

Asigurați-vă că tipul de securitate al router-ului
wireless este setat la una dintre următoarele opțiuni.
Dacă nu este, modificați tipul de securitate al
router-ului wireless și reinițializați setările de rețea ale
imprimantei.

❏ WEP-64 biți (40 biți)

❏ WEP-128 biți (104 biți)

❏ WPA PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA (TKIP/AES)

❏ WPA2 (TKIP/AES)

❏ WPA3-SAE (AES)

❏ WPA2/WPA3-Enterprise

*: WPA PSK este cunoscut și ca WPA Personal.
WPA2 PSK este cunoscut și ca WPA2 Personal.

E-6

Soluții:

❏ Verificați dacă filtrarea de adresă MAC este
dezactivată. Dacă este activată, înregistrați adresa
MAC a imprimantei astfel încât să nu fie filtrată.
Consultați documentația furnizată cu router-ul
wireless pentru detalii. Puteți verifica adresa MAC
a imprimantei din secțiunea Stare rețea de pe
raportul de conexiune la rețea.

❏ Dacă router-ul wireless utilizează autentificarea
partajată cu metoda de securitate WEP,
asigurați-vă că indexul și cheia de autentificare
sunt corecte.

❏ Dacă numărul de dispozitive conectabile la
router-ul wireless este mai mic decât numărul
dispozitivelor de rețea pe care doriți să le
conectați, efectuați setări pe router-ul wireless
pentru a mări numărul de dispozitive conectabile.
Consultați documentația furnizată cu router-ul
wireless pentru a efectua setări.

Informații aferente

U „Conectarea la un computer” la pagina 124

E-8

Soluții:

❏ Activați DHCP la router-ul wireless dacă
parametrul Obținere adresă IP al imprimantei
este setat la Auto.

❏ Dacă parametrul Obținere adresă IP al
imprimantei este setat la Manual, adresa IP pe
care ați definit-o manual este nevalidă, deoarece
se află în afara intervalului (de exemplu: 0.0.0.0).
Setați o adresă IP validă de la panoul de control al
imprimantei sau utilizând Web Config.

E-9

Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

❏ Dispozitivele sunt pornite.

❏ Puteți accesa Internetul și alte computere sau
dispozitive din rețea de pe aceeași rețea de la
dispozitivele pe care doriți să le conectați la
imprimantă.

Dacă nu se reușește conectarea imprimantei și a
dispozitivelor de rețea după confirmarea aspectelor de
mai sus, opriți router-ul wireless. Așteptați circa
10 secunde, apoi porniți-l. Apoi reinițializați setările
de rețea prin descărcarea și rularea programului de
instalare de pe următorul site web.

https://epson.sn — Configurare

Informații aferente

U „Conectarea la un computer” la pagina 124

E-10

Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

❏ Alte dispozitive din rețea sunt pornite.

SL-D1000 Series     Ghidul utilizatorului

Conexiune LAN wireless

 132

https://epson.sn


❏ Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și
gateway-ul implicit) sunt corecte dacă ați setat
parametrul Obținere adresă IP al imprimantei la
Manual.

Reinițializați adresa de rețea dacă aceste valori sunt
incorecte. Puteți verifica adresa IP, masca de subrețea
și gateway-ul implicit din secțiunea Stare rețea de pe
raportul de conexiune la rețea.

Dacă DHCP este activat, modificați valoarea
parametrului Obținere adresă IP al imprimantei la
Auto. Dacă doriți să setați adresa IP manual, verificați
adresa IP a imprimantei din secțiunea Stare rețea de
pe raportul de conexiune la rețea și apoi selectați
Manual pe ecranul de setări de rețea. Definiți masca
de subrețea [255.255.255.0].

Dacă încă nu se reușește conectarea imprimantei și a
dispozitivelor de rețea, opriți routerul wireless.
Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.

E-11

Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

❏ Adresa gateway-ului implicit este corectă dacă
setați valoarea parametrului Configurare TCP/IP
al imprimantei la Manual.

❏ Dispozitivul definit ca gateway implicit este pornit.

Definiți adresa corectă a gateway-ului implicit. Puteți
verifica adresa de gateway implicit din secțiunea Stare
rețea de pe raportul de conexiune la rețea.

E-12

Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

❏ Alte dispozitive din rețea sunt pornite.

❏ Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și
gateway-ul implicit) sunt corecte dacă le
introduceți manual.

❏ Adresele de rețea ale altor dispozitive (mască de
subrețea și gateway implicit) sunt aceleași.

❏ Adresa IP nu intră în conflict cu alte dispozitive.

Dacă nu se reușește conectarea imprimantei și a
dispozitivelor de rețea după confirmarea aspectelor de
mai sus, încercați următoarele.

❏ Opriți router-ul wireless. Așteptați circa
10 secunde, apoi porniți-l.

❏ Reefectuați setările de rețea cu ajutorul
programului de instalare. O puteți executa de pe
următorul website.
https://epson.sn — Configurare

❏ Puteți înregistra mai multe parole pe un router
wireless care utilizează tipul de securitate WEP.
Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați
dacă prima parolă înregistrată este definită la
imprimantă.

Informații aferente

U „Conectarea la un computer” la pagina 124

E-13

Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

❏ Dispozitivele de rețea precum un router wireless,
hub-ul și router-ul sunt pornite.

❏ Parametrul Configurare TCP/IP pentru
dispozitivele de rețea nu a fost configurat manual.
(Dacă parametrul TCP/IP Setup (Configurare
TCP/IP) al imprimantei este definit automat, iar
configurarea TCP/IP a altor dispozitive din rețea
este efectuată manual, este posibil ca rețeaua
imprimantei să difere de rețeaua altor dispozitive.)

Dacă problema nu se remediază după verificarea
aspectelor de mai sus, încercați următoarele soluții.

❏ Opriți router-ul wireless. Așteptați circa
10 secunde, apoi porniți-l.
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❏ Efectuați setările de rețea pe computerul aflat în
aceeași rețea cu imprimanta, folosind aplicația de
instalare. O puteți executa de pe următorul website.
https://epson.sn — Configurare

❏ Puteți înregistra mai multe parole pe un router
wireless care utilizează tipul de securitate WEP.
Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați
dacă prima parolă înregistrată este definită la
imprimantă.

Informații aferente

U „Conectarea la un computer” la pagina 124
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Mesaj în mediul de rețea

Mesaj Soluție

Mediul Wi-Fi necesită îmbunătăţire. Opri-
ţi ruterul fără fir şi apoi reporniţi-l. Dacă
nu se îmbunătăţeşte conexiunea, consul-
taţi documentaţia ruterului fără fir.

După ce apropiați imprimanta de router-ul fără fir și după ce eliminați toate
obstacolele dintre ele, opriți router-ul fără fir. Așteptați circa 10 secunde, apoi
porniți-l. Dacă în continuare nu se poate realiza conexiunea, consultați
documentația furnizată împreună cu router-ul fără fir.

* Nu se mai pot conecta alte dispozitive.
Deconectaţi unul din dispozitivele conec-
tate dacă doriţi să adăugaţi un altul.

Computerul și dispozitivele inteligente care pot fi conectate simultan sunt
conectate complet în conexiunea Wi-Fi Direct (AP simplu). Pentru a adăuga alt
computer sau dispozitiv inteligent, deconectați mai întâi unul dintre
dispozitivele conectate sau conectați-l la cealaltă rețea.

Puteți confirma numărul de dispozitive wireless care pot fi conectate simultan
și numărul de dispozitive conectate verificând fișa de stare rețea sau panoul de
comandă al imprimantei.

În mediu există același SSID ca și Wi-Fi Di-
rect. Schimbați SSID-ul pentru Wi-Fi Di-
rect dacă nu puteți conecta un dispozitiv
inteligent la imprimantă.

Pe panoul de comandă al imprimantei, mergeți la ecranul Wi-Fi Direct Setup
(Configurare directă Wi-Fi) și selectați meniul pentru a modifica setarea. Puteți
modifica numele de rețea care urmează după DIRECT-XX-. Introduceți
maximum 32 de caractere.
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Înlocuirea sau adăugarea
unor noi routere wireless

Dacă SSID se schimbă ca urmare a înlocuirii unui
router wireless, sau este adăugat un router wireless și
este stabilit un nou mediu de rețea, resetați setările
Wi-Fi.

Informații aferente

U „Efectuarea setărilor de conectare la computer” la
pagina 136

Efectuarea setărilor de 
conectare la computer

Recomandăm utilizarea programului de instalare
pentru conectarea imprimantei la un computer. Puteți
rula programul de instalare utilizând una dintre
următoarele metode.

❏ Configurarea de pe site-ul web
Accesați următorul site web și introduceți numele
produsului. Mergeți la Configurare și apoi
începeți configurarea.
https://epson.sn

❏ Configurarea utilizând discul cu software (numai
pentru modelele prevăzute cu un disc cu software
și utilizatorii cu computere prevăzute cu unități
de disc)
Introduceți discul cu software în computer și
urmați instrucțiunile de pe ecran.

Efectuarea setărilor de 
conectare la un dispozitiv 
inteligent

Puteți utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent
atunci când conectați imprimanta la aceeași rețea
Wi-Fi (SSID) ca dispozitivul inteligent. Pentru a
utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent,
consultați următoarele.

U „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la
pagina 125
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Rezolvarea problemelor

La afișarea unui mesaj

Mesaje afișate pe imprimantă

Dacă este afișat unul dintre următoarele mesaje, citiți și urmați instrucțiunile de mai jos.

Mesaj Ce trebuie să faceți

Este posibil să fie material străin în impri-
mantă. Verificați și îndepărtați-l.

Este posibil să fi rămas bandă de protecție sau anumite materiale de protecție
în interiorul imprimantei. Îndepărtați toate materialele de protecție și banda de
protecție și apoi porniți imprimanta din nou.

A fost încărcată hârtie de dimensiune
non-standard. Reîncărcați sau înlocuiți-o.

A fost încărcată o rolă de hârtie cu o dimensiune care nu poate fi utilizată de
imprimantă.

Încărcați în mod corect o rolă de hârtie cu o dimensiune standard.

U „Mod de înlocuire a rolei de hârtie” la pagina 29

U „Suporturi compatibile” la pagina 161

Duzele pot fi înfund. Încercaţi să impr. mo-
delul de verif.

Duzele pot fi înfundate deoarece capul de imprimare a fost oprit pentru o
lungă perioadă de timp în afara poziției specificate. Vă recomandăm să
efectuați o verificare a duzei pentru a vedea dacă există duze înfundate și apoi
să curățați capetele, dacă este necesar.

U „Verif. duză cap imprimare și curățare” la pagina 75

Este posibil ca imprimarea să fie făcută
când duzele sunt obstrucționate. Verif. re-
zultatele imprimării.

Funcția de verificare automată a duzelor capului de imprimare a detectat duze
înfundate.

Verificați rezultatele tipăririi și curățați capul de imprimare, dacă este necesar,
apoi începeți tipărirea din nou.

U „Verif. duză cap imprimare și curățare” la pagina 75

Componentele se apropie de sfârșitul du-
ratei de funcționare.
XXXXXXX

Numărul piesei apare ca XXXXXXXXXX.

O piesă utilizată în imprimantă se apropie de sfârșitul duratei sale de utilizare.
Imprimanta poate fi utilizată până la apariția notificării de înlocuire, dar va
trebui să apelați la service pentru efectuarea înlocuirii.

Este momentul să înlocuiți o compo-
nentă a imprimantei.
XXXXXXX

Numărul piesei apare ca XXXXXXXXXX.

Este momentul înlocuirii unei piese a imprimantei.

Contactați distribuitorul sau asistența Epson. Asigurați-vă că le comunicați
numărul piesei atunci când îi contactați.

Nu se poate verifica obstrucționarea du-
zei sau citi codul de bare.

Nu a putut fi citit codul de bare al funcției Gestionarea cantităţii rămase sau
modelul de verificare al funcției Verificare automată duză. Opriți și reporniți
imprimanta pentru reutilizare.

Dacă opriți și reporniți imprimanta, iar eroarea continuă să apară, este posibil ca
un senzor să fie defect.

Contactați distribuitorul sau asistența Epson.
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Mesaj Ce trebuie să faceți

Nu se poate verifica obstrucționarea du-
zei. Pentru detalii, consultați documen-
tația.

Nu a putut fi citit modelul de verificare al funcției Verificare automată duză.

Dacă este necesar, opriți tipărirea și efectuați o verificare a duzei.

Dacă repetați această operațiune, iar eroarea continuă să apară, este posibil ca
un senzor să fie defect.

Contactați distribuitorul sau asistența Epson.

Nu se poate citi corect codul de bare. Se-
tați tip hârtie și hârtia rămasă.

Nu a putut fi citit codul de bare al funcției Gestionarea cantităţii rămase de pe
rola de hârtie încărcată.

Resetați cantitatea rămasă și apoi utilizați imprimanta. Îndepărtați capacul
imprimantei pentru verificarea cantității rămase, care este imprimată pe
marginea din față a rolei de hârtie.

Dacă repetați această operațiune, iar eroarea continuă să apară, este posibil ca
un senzor să fie defect.

Contactați distribuitorul sau asistența Epson.

Eroare imprimantă. Opriți alimentarea și
porniți din nou. Consultați documentația.
XXXXXXX

Un număr de cod apare în format XXXXXXXXXX, în funcție de conținutul erorii.

Opriți imprimanta, deconectați cablul de alimentare de la priză și de la Intrare
CA a imprimantei, apoi reconectați-l. Porniți din nou imprimanta de mai multe
ori.

Dacă același număr de cod apare din nou, contactați distribuitorul sau asistența
Epson. Asigurați-vă că le comunicați numărul de cod atunci când îi contactați.

Ajustare revocată. Pb. la duzele capului
de impr. Pt. detalii, cons. docum.

Duzele înfundate nu sunt curățate nici chiar după alternarea repetată dintre
verificările duzelor și curățarea capului.

După ce lăsați imprimanta nefolosită și nu tipăriți pentru mai mult de 12 ore,
executați o verificare a duzei și efectuați din nou curățarea capului. Vă
recomandăm oprirea imprimantei. Dacă situația nu se îmbunătățește, încercați
să efectuați din nou curățarea Putere.

Dacă duzele înfundate nu sunt curățate nici după executarea unei curățări
Putere și după nefolosirea imprimantei timp de mai mult de 12 ore, tipăriți un
model de verificare a duzei. Apoi, în funcție de starea modelului tipărit,
executați curățarea normală sau curățarea Putere din nou.

Dacă situația tot nu se îmbunătățește, sunt necesare reparații.

Contactați distribuitorul sau asistența Epson.

Nivel scăzut cerneal. Nivelul cernelii este scăzut. Pregătiți o nouă unitate de alimentare cu cerneală.
Puteți continua tipărirea până când apare notificarea de înlocuire.

U „Consumabile și articole opționale” la pagina 160

Nu se poate identifica unitate de alimen-
tare cu cerneală. Încercați să instalați din
nou.

❏ Reinstalați unitatea de alimentare cu cerneală. Dacă aceeași eroare apare
chiar și după reinstalarea unității de alimentare cu cerneală, atunci
înlocuiți-o cu una nouă (nu instalați o unitate de alimentare cu cerneală
defectă).
U „Înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 65

❏ Este posibil să se fi format condens. Lăsați unitatea de alimentare cu
cerneală timp de mai mult de 3 ore la temperatura camerei și apoi
reinstalați-o.
U „Note privind manipularea unităților de alimentare cu cerneală” la
pagina 22
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Mesaj Ce trebuie să faceți

Cutia de întreținere se apropie de finalul
duratei de funcționare. Puteți continua să
imprimați până când este necesară înlo-
cuirea.

Există puțin spațiu disponibil în cutia de întreținere. Pregătiți o nouă cutie de
întreținere. Puteți continua tipărirea până când apare notificarea de înlocuire.

U „Consumabile și articole opționale” la pagina 160

Imposibil de recunoscut cutia de întreține-
re.

Reinstalați cutia de întreținere. Dacă aceeași eroare apare chiar și după
reinstalarea cutiei de întreținere, atunci înlocuiți-o cu una nouă (nu instalați o
cutie de întreținere defectă).

U „Înlocuirea casetei de întreținere” la pagina 67

Nu se poate începe curățarea deoarece
cutia de întreținere este aproape plină.

Curățarea nu poate fi efectuată deoarece nu există suficient spațiu disponibil în
cutia de întreținere pentru cerneala reziduală care este evacuată în timpul
curățării capului de imprimare. Pentru a efectua curățarea, înlocuiți cutia de
întreținere cu una nouă. Cutia de întreținere care a fost îndepărtată poate fi
reinstalată și utilizată din nou după finalizarea operației de curățare.

U „Înlocuirea casetei de întreținere” la pagina 67

Unele funcții pot fi indisponibile.
Pentru detalii consultați documentația.

Dacă Afiş. auto. conf. hârt. este dezactivată, nu puteți utiliza AirPrint.

Coduri de mesaj afișate pe ecran

Coduri de mesaj sunt afișate în partea dreaptă sus a ecranului atunci când nu există notificări sau erori pe
imprimantă. Codurile de mesaj sunt clasificate conform următorului tabel și diverse coduri de mesaj apar atunci
când imprimanta este în una dintre următoarele stări. Când este afișat un mesaj pe ecran, rezolvați problema în
funcție de mesajul care apare.

Categorie Cod de mesaj Stare

Eroare de hardware pe imprimantă E-01 Eroare fatală a imprimantei

W-01 Eroare de blocare hârtie

Eroare de cerneală W-11 Eroare legată de neinstalarea unității de alimentare cu
cerneală

W-12 Eroare de recunoaștere a unității de alimentare cu cer-
neală

Eroare de senzor W-41 Eroare de detectare duză

W-42

W-43

W-44 Eroare modul de senzor

W-45

Anomalie de calitate a imaginii în rezulta-
tele de detectare ale senzorului

W-51 Anomalie în timpul analizării

W-52

W-53
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Categorie Cod de mesaj Stare

Eroare de senzor W-61 Eroare la duze sau placa de circuite

W-62

W-63

W-64

W-65

Avertisment hardware la imprimantă I-01 Avertisment de temperatură la detectarea duzelor înfun-
date, care nu este acoperită de garanție

Informații de rețea I-22 Configurare Wi-Fi prin Apăsaţi pe butonul de conectare
(WPS)

I-23 Configurare Wi-Fi prin Cod PIN (WPS)

I-31 Configurare Wi-Fi prin Conectare auto Wi-Fi

Avertisment legat de senzor I-41 Avertisment modul de senzor

Mesaje de eroare (Windows)

Când apare o eroare în timpul tipăririi, puteți verifica mesajele de eroare pe computerul care este conectat la
imprimantă.

Pentru a verifica mesajele de eroare pe computer, deschideți EPSON Status Monitor 3.

Faceți clic pe pictograma de utilitar din taskbar (bara de activități) Windows și apoi faceți clic pe numele
imprimantei — EPSON Status Monitor 3, în această ordine, pentru a porni EPSON Status Monitor 3.

EPSON Status Monitor 3

Mesajele de eroare sunt afișate în partea de sus a ecranului. La afișarea unui mesaj de eroare, citiți indicațiile de pe
ecran și luați măsurile necesare.
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Verificați, de asemenea, starea imprimantei, de exemplu cantitatea de cerneală rămasă.

Mesaje de eroare (Mac)

Când apare o eroare în timpul tipăririi, puteți verifica mesajele de eroare pe computerul care este conectat la
imprimantă.

Pentru a verifica mesajele de eroare pe computer, porniți Instrument de întreținere.

Consultați următoarele pentru procedura de pornire a Instrument de întreținere.

A Faceți clic pe meniul Apple — System Preferences (Preferințe sistem) — Printers & Scanners
(Imprimante și scanere) în această ordine.
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B Selectați imprimanta și faceți clic pe Options & Supplies (Opțiuni și consumabile) > Utility (Utilitar) >
Open Printer Utility (Deschidere utilitar imprimantă).

Mesajele de eroare sunt afișate în partea de sus a ecranului. La afișarea unui mesaj de eroare, citiți indicațiile
de pe ecran și luați măsurile necesare.

Consultați următoarele pentru mai multe detalii privind Instrument de întreținere.

U „Utilizarea instrumentului de întreținere (Mac)” la pagina 93
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Depanarea

În cazul unor blocaje de hârtie

Această secțiune explică modul de golire a hârtiei
blocate în imprimantă.

Afișaj pe ecran în cazul unor blocaje
de hârtie
Când apare un blocaj de hârtie, mesajele și ilustrațiile
sunt afișate pe ecran panoului de comandă.
Informațiile afișate variază, după cum se arată în
tabelul următor, în funcție de locația blocajului și de
tipul de hârtie tipărită. Urmați pașii descriși în
secțiunea următoare pentru a implementa procedura
de eliminare conform informațiilor afișate.

Ilustrațiile din tabelul următor sunt afișate apăsând
butonul d din ecranul în care este afișat mesajul.

La tipărirea pe o rolă de hârtie

Mesaj Rolă de hârtie blocată. Scoateți-o.

Ilustrație

Procedură
de eliminare
care trebuie
implemen-
tată

U „Hârtia este blocată în Unitate Rolă
De Hârtie” la pagina 144

Mesaj Rolă de hârtie blocată. Scoateți-o.

Ilustrație Când unitatea de
tipărire duplex es-
te instalată

Procedură
de eliminare
care trebuie
implemen-
tată

U „Hârtia este blocată în Unitate De
Alimentare Hârtie” la pagina 146

Mesaj Rolă de hârtie blocată. Scoateți-o.

Ilustrație

Procedură
de eliminare
care trebuie
implemen-
tată

U „Hârtie blocată între Unitate De Ali-
mentare Hârtie și Placă” la pagina 149

La tipărirea pe hârtie tăiată

Mesaj Hârtie blocată în Fantă spate al.hârtie.
Scoateți-o.

Ilustrație Când unitatea de
tipărire duplex es-
te instalată

Procedură
de eliminare
care trebuie
implemen-
tată

U „Hârtia este blocată în Unitate De
Alimentare Hârtie” la pagina 146

Mesaj Hârt. blocată în interiorul imprimantei.
Scoateţi hârtia blocată.

Ilustrație Când unitatea de
tipărire duplex es-
te instalată

Procedură
de eliminare
care trebuie
implemen-
tată

U „Hârtie blocată între Unitate De Ali-
mentare Hârtie și Placă” la pagina 149
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Mesaj Hârtie blocată în Casetă de hârtie. Scoa-
teți-o.

Ilustrație Când unitatea de
tipărire duplex es-
te instalată

Procedură
de eliminare
care trebuie
implemen-
tată

U „Hârtie blocată între capacul spate
și Unitate De Alimentare Hârtie” la pagi-
na 153

Dacă hârtia este blocată la pornire, apare următorul
mesaj.

Dacă se întâmplă acest lucru, locația în care hârtia este
blocată nu este identificată. Implementați toate
procedurile de eliminare pentru a îndepărta orice
hârtie blocată.

Mesaj Hârt. blocată în interiorul imprimantei.
Scoateţi hârtia blocată.

Ilustrație Când unitatea de
tipărire duplex es-
te instalată

c Important:

❏ Dacă apare o eroare de sistem a imprimantei,
opriți alimentarea pentru un moment, apoi
porniți-o din nou pentru a confirma dacă
eroarea persistă sau nu, apoi verificați dacă a
apărut un blocaj de hârtie.

❏ Nu îndepărtați forțat hârtia atunci când
eliminați blocajele de hârtie. În caz contrar,
puteți deteriora imprimanta.

❏ Dacă hârtia este blocată în interiorul
imprimantei, unde nu aveți acces cu mâinile,
nu încercați să o extrageți forțat, contactați
distribuitorul sau asistența Epson.

Hârtia este blocată în Unitate Rolă
De Hârtie
Urmați pașii de mai jos pentru a rezolva problema.

A Îndepărtați cutie pentru resturi de hârtie.

B Trageți în afară unitate rolă de hârtie.

SL-D1000 Series     Ghidul utilizatorului

Rezolvarea problemelor

 144



c Important:

Dacă nu puteți trage în afară unitate rolă de
hârtie, nu o scoateți forțat. Este posibil să
existe hârtie blocată în interior. Consultați
următoarea secțiune pentru a verifica dacă
există blocaje de hârtie în capacul din spate
al unității de tipărire duplex, placă și în
unitatea de alimentare cu hârtie și
îndepărtați orice hârtie blocată.

C Rotiți mânerul din partea stângă a unitate rolă
de hârtie în direcția săgeții pentru a derula rola
de hârtie.

Rulați hârtia înapoi până când marginea din
față iese din fanta de hârtie.

Dacă hârtia nu poate fi rulată înapoi, folosiți o
foarfecă sau ceva similar pentru a tăia rola de
hârtie lângă fanta pentru hârtie.

D Dacă marginea din față a rolei de hârtie este
ruptă, tăiați-o în linie dreaptă cu o foarfecă sau
ceva similar.

Tăiați hârtia cât mai drept posibil.

E Îndepărtați unitate de ax.

F Deschideți placa posterioară internă.

G Verificați să nu existe hârtie sau resturi de
hârtie în partea din spate a interiorului
imprimantei.

Dacă există un blocaj, îndepărtați hârtia încet.
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H Deschideți placa din față.

Așezați degetul în orificiul din partea inferioară
și ridicați pentru a deschide.

I Verificați să nu existe hârtie sau resturi de
hârtie în interiorul imprimantei.

Dacă există un blocaj, îndepărtați hârtia încet.

J Montați la loc placa frontală și placa posterioară.

Apăsați-o în jos până când se fixează cu un clic.

K Pe ecranul panoului de comandă, apăsați
butonul Z.

Eroarea este anulată și se afișează ecranul
principal.

L Dacă există o lucrare de tipărire, apăsați
butonul  pentru a anula lucrarea.

M Reîncărcați rola de hârtie.

Consultați informațiile de mai jos pentru
procedura de încărcare a rolei de hârtie.

U „Mod de înlocuire a rolei de hârtie” la
pagina 29

N Confirmați faptul că indicatorul luminos de
stare este stins.

Hârtia este blocată în Unitate De
Alimentare Hârtie
Urmați pașii de mai jos pentru a rezolva problema.

Verificarea prezenței hârtiei blocate

A Dacă unitatea de tipărire duplex este instalată,
deschideți capacul din spate.
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B Îndepărtați unitatea de alimentare cu hârtie.

C Verificați dacă există hârtie blocată și resturi de
hârtie.

Îndepărtarea hârtiei blocate (rolă de hârtie)

A Tăiați hârtia blocată cu foarfece sau ceva similar.

B Scoateți hârtia prin partea superioară.

Îndepărtați-o încet.

c Important:

După tăierea hârtiei, nu trageți hârtia din
spate prin partea superioară. Urmați pașii
de mai jos pentru a îndepărta hârtia din
partea din spate.

C În partea din față, îndepărtați cutie pentru
resturi de hârtie.

D Trageți în afară unitate rolă de hârtie.
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E Rotiți mânerul din partea stângă a unitate rolă
de hârtie pentru a derula hârtia.

Derulați din nou hârtia până când marginea
din față apare în fanta hârtiei.

Dacă hârtia nu poate fi rulată înapoi, folosiți o
foarfecă sau ceva similar pentru a tăia rola de
hârtie lângă fanta pentru hârtie.

F Treceți în partea din spate și instalați unitate de
alimentare hârtie.

G Dacă unitatea de tipărire duplex este instalată,
închideți capacul din spate.

H Treceți în partea din față și, pe ecranul
panoului de comandă, apăsați butonul Z.

Eroarea este anulată și se afișează ecranul
principal.

I Dacă există o lucrare de tipărire, apăsați
butonul  pentru a anula lucrarea.

J Reîncărcați rola de hârtie.

Consultați informațiile de mai jos pentru
procedura de încărcare a rolei de hârtie.

U „Mod de înlocuire a rolei de hârtie” la
pagina 29

K Confirmați faptul că indicatorul luminos de
stare este stins.

Îndepărtarea hârtiei blocate (hârtie tăiată)

A Îndepărtați hârtia blocată.

Îndepărtați-o încet.

B Instalați unitate de alimentare hârtie.
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C Dacă unitatea de tipărire duplex este instalată,
închideți capacul din spate.

D Treceți în partea din față și, pe ecranul
panoului de comandă, apăsați butonul Z.

Eroarea este anulată și se afișează ecranul
principal.

E Reîncărcați hârtia tăiată.

Consultați următoarele pentru procedura de
încărcare a hârtiei tăiate.

U „Mod de încărcare a hârtiei tăiate” la
pagina 34

F Confirmați faptul că indicatorul luminos de
stare este stins.

Hârtie blocată între Unitate De
Alimentare Hârtie și Placă
Urmați pașii de mai jos pentru a rezolva problema.

Verificarea prezenței hârtiei blocate

A Dacă unitatea de tipărire duplex este instalată,
deschideți capacul din spate.

B Îndepărtați unitatea de alimentare cu hârtie.

C Îndepărtați capac imprimantă.

Glisați capac imprimantă spre înapoi, apoi
îndepărtați-l.

D Verificați dacă există hârtie blocată și resturi de
hârtie.
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Îndepărtarea hârtiei blocate (rolă de hârtie)

A Dacă prin partea frontală a imprimantei a fost
evacuată multă hârtie, tăiați cu o foarfecă sau
ceva similar hârtia în fața blocajului.

B Trageți încet, spre partea din spate, hârtia
rămasă blocată în partea superioară.

Dacă ați trat afară hârtie, treceți la pasul 4.

Dacă hârtia se află sub capul de imprimare și
nu poate fi scoasă ușor, treceți la pasul următor.

C Deplasați manual unitatea capului de
imprimare și scoateți hârtia spre partea din spate.

Deplasați unitatea capului de imprimare la
stânga sau la dreapta până la marginea hârtiei.

c Important:

❏ Dacă nu puteți deplasa unitatea capului
de imprimare, nu încercați să o forțați să
se deplaseze, contactați asistența Epson.
În caz contrar, puteți deteriora unitatea
capului de imprimare.

❏ La scoaterea hârtiei, nu atingeți zonele
care absorb cerneală. În caz contrar,
placă se poate murdări, ceea ce ar putea
duce la murdărirea versoului hârtiei.
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D Tăiați hârtia pe care ați îndepărtat-o, folosind o
foarfecă sau ceva similar.

c Important:

După tăierea hârtiei, nu trageți hârtia din
spate prin partea superioară. Urmați pașii
de mai jos pentru a îndepărta hârtia din
partea din spate.

E În partea din față, îndepărtați cutie pentru
resturi de hârtie.

F Trageți în afară unitate rolă de hârtie.

G Rotiți mânerul din partea stângă a unitate rolă
de hârtie pentru a derula hârtia.

Derulați din nou hârtia până când marginea
din față apare în fanta hârtiei.

Dacă hârtia nu poate fi rulată înapoi, folosiți o
foarfecă sau ceva similar pentru a tăia rola de
hârtie lângă fanta pentru hârtie.

H Treceți în partea din spate și instalați capac
imprimantă.
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I Instalați unitate de alimentare hârtie.

J Dacă unitatea de tipărire duplex este instalată,
închideți capacul din spate.

K Treceți în partea din față și, pe ecranul
panoului de comandă, apăsați butonul Z.

Eroarea este anulată și se afișează ecranul
principal.

L Dacă există o lucrare de tipărire, apăsați
butonul  pentru a anula lucrarea.

M Reîncărcați rola de hârtie.

Consultați informațiile de mai jos pentru
procedura de încărcare a rolei de hârtie.

U „Mod de înlocuire a rolei de hârtie” la
pagina 29

N Confirmați faptul că indicatorul luminos de
stare este stins.

Îndepărtarea hârtiei blocate (hârtie tăiată)

A Îndepărtați hârtia blocată.

Îndepărtați-o încet prin partea din spate.

Dacă ați trat afară hârtie, treceți la pasul 3.

Dacă hârtia se află sub capul de imprimare și
nu poate fi scoasă ușor, treceți la pasul următor.

B Deplasați manual unitatea capului de
imprimare și scoateți hârtia spre partea din spate.

Deplasați unitatea capului de imprimare la
stânga sau la dreapta până la marginea hârtiei.
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c Important:

❏ Dacă nu puteți deplasa unitatea capului
de imprimare, nu încercați să o forțați să
se deplaseze, contactați asistența Epson.
În caz contrar, puteți deteriora unitatea
capului de imprimare.

❏ La scoaterea hârtiei, nu atingeți zonele
care absorb cerneală. În caz contrar,
placă se poate murdări, ceea ce ar putea
duce la murdărirea versoului hârtiei.

C Instalați capac imprimantă.

D Instalați unitate de alimentare hârtie.

E Dacă unitatea de tipărire duplex este instalată,
închideți capacul din spate.

F Treceți în partea din față și, pe ecranul
panoului de comandă, apăsați butonul Z.

Eroarea este anulată și se afișează ecranul
principal.

G Reîncărcați hârtia tăiată.

Consultați următoarele pentru procedura de
încărcare a hârtiei tăiate.

U „Mod de încărcare a hârtiei tăiate” la
pagina 34

H Confirmați faptul că indicatorul luminos de
stare este stins.

Hârtie blocată între capacul spate și
Unitate De Alimentare Hârtie
Urmați pașii de mai jos pentru a rezolva problema.

A Deschideți capacul din spate al unității de
tipărire duplex.
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B Îndepărtați unitatea de alimentare cu hârtie.

C Verificați dacă există hârtie blocată și resturi de
hârtie.

Îndepărtați încet hârtia blocată.

D Instalați unitate de alimentare hârtie.

E Închideți capacul posterior.

F Treceți în partea din față și, pe ecranul
panoului de comandă, apăsați butonul Z.

Eroarea este anulată și se afișează ecranul
principal.

G Reîncărcați hârtia tăiată.

Consultați următoarele pentru procedura de
încărcare a hârtiei tăiate.

U „Mod de încărcare a hârtiei tăiate” la
pagina 34

H Confirmați faptul că indicatorul luminos de
stare este stins.
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Nu puteți tipări (deoarece 
imprimanta nu funcționează)

Driverul imprimantei nu este instalat
corect (Windows)

o Pictograma imprimantei este afișată în
folderul Devices and Printers (Dispozitive și
imprimante)?

❏ Da
Driverul imprimantei este instalat. Consultați
punctul următor, „Imprimanta nu este
conectată corect la computer”.

❏ Nu (se afișează o pictogramă sub „Unspecified
(Nespecificat)”)
Procedați după cum urmează:
(1) Deschideți Control Panel (Panou de control)
și faceți clic pe Hardware and Sound
(Hardware și sunet) — Device Manager
(Manager dispozitive) — Other devices (Alte
dispozitive), în această ordine.
(2) Faceți clic dreapta pe EPSON SL-D1000
Series, iar apoi faceți clic pe Actualizare
software de driver.
(3) Faceți clic pe Căutare automată software
de driver actualizat.
(4) După actualizarea software-ului de driver,
faceți clic pe Închidere.
Dacă driverul imprimantei tot nu este instalat,
nici chiar după măsurile de mai sus, instalați din
nou driverul imprimantei.

o Setarea pentru portul imprimantei
corespunde cu portul de conectare al
imprimantei?

Verificați portul imprimantei.

Faceți clic pe fila Port din ecranul Properties (Pro-
prietăți) al imprimantei și verificați dacă este setat
portul pentru imprimanta respectivă.

Dacă acesta nu este indicat, driverul imprimantei nu
este instalat corespunzător.

Ștergeți și reinstalați driverul imprimantei.

U „Dezinstalarea unui program software” la pagi-
na 27

Driverul imprimantei nu este instalat
în mod corespunzător (Mac)

o Imprimanta este adăugată în lista cu
imprimante?

Faceți clic pe meniul Apple — System Preferences
(Preferințe sistem) — Printers & Scanners (Impri-
mante și scanere) în această ordine.

Dacă numele imprimantei nu apare, adăugați impri-
manta.

Imprimanta nu comunică cu
computerul

o Cablul este conectat corect?

Atenție, cablul interfeței să fie bine conectat atât la
portul imprimantei, cât și la portul calculatorului. De
asemenea, asigurați-vă că acesta nu este rupt sau în-
doit. Dacă aveți un cablu de rezervă, încercați să îl
utilizați pe acesta.

Imprimanta prezintă o eroare

o Citiți mesajul de pe panoul de control.

U „Panou de comandă” la pagina 16

U „La afișarea unui mesaj” la pagina 137

Imprimanta se oprește din tipărire

o Starea cozii de tipărire este Pause (Pauză)?
(Windows)

Dacă opriți tipărirea sau dacă imprimanta se oprește
din tipărire din cauza unei erori, coada de tipărire
intră în starea Pause (Pauză). Tipărirea nu poate fi
efectuată în această stare.

Faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din De-
vices and Printers (Dispozitive și imprimante);
dacă imprimarea este în pauză, deschideți meniul
Printer (Imprimantă) și debifați caseta de validare
Pause (Pauză).
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o Starea curentă a imprimantei arată Paused
(Pauză)? (Mac)

Deschideți fereastra de stare a imprimantei și verifi-
cați dacă imprimarea este oprită temporar.

(1) Faceți clic pe meniul Apple — System Preferen-
ces (Preferințe sistem) — Printers & Scanners (Im-
primante și scanere) în această ordine.

(2) Faceți dublu clic pe pictograma oricărei impriman-
te care este Paused (Pauză).

(3) Faceți clic pe Resume Printer (Reluare impri-
mantă).

Imprimanta este offline

o A intrat computerul în modul de repaus?

Nu permiteți computerului să intre în modul de re-
paus. Atunci când computerul intră în modul de re-
paus, este posibil ca imprimanta să intre în modul
offline.

Dacă imprimanta intră în modul offline, reporniți
computerul. Dacă imprimanta rămâne în modul offli-
ne chiar și după repornirea computerului, opriți și re-
porniți imprimanta.

Imprimanta face zgomot ca și 
cum ar tipări, dar nu se tipărește 
nimic

Capul de imprimare se mișcă dar nu
se tipărește nimic

o Verificați dacă imprimanta funcționează.

Tipăriți un model de verificare a duzelor și apoi veri-
ficați funcționarea imprimantei și condițiile de tipări-
re.

❏ La tipărirea de la imprimantă
U „Verif. duză cap imprimare și curățare” la
pagina 75

❏ La tipărirea din Maintenance Tool (Instrument
de întreținere) (Windows)
U „Metodă de imprimare model de verificare
a duzelor” la pagina 88

❏ La tipărirea din Maintenance Tool (Instrument
de întreținere) (Mac)
U „Metodă de imprimare model de verificare
a duzelor” la pagina 102

Consultați secțiunea următoare dacă modelul de ve-
rificare a duzelor nu este tipărit corect.

Modelul de verificare a duzelor nu
este tipărit corect

o Efectuați curățarea capului.

Duzele ar putea fi înfundate. Tipăriți din nou un mo-
del de verificare a duzelor după ce ați efectuat
curățarea capului.

❏ La executarea curățării de la imprimantă
U „Verif. duză cap imprimare și curățare” la
pagina 75

❏ La executarea curățării din Maintenance Tool
(Instrument de întreținere) (Windows)
U „Diagnostic Cleaning” la pagina 89

❏ La executarea curățării din Maintenance Tool
(Instrument de întreținere) (Mac)
U „Diagnostic Cleaning” la pagina 103

Nu se poate executa tipărirea 
fără margini

o Hârtia este încărcată corect?

Urmați procedurile de mai jos pentru a încărca hâr-
tia în poziția corectă. Tipărirea fără margini nu poate
fi efectuată dacă hârtia este încărcată în poziție inco-
rectă.

U „Atașarea rolei de hârtie” la pagina 30

U „Instalarea Unitate De Ax” la pagina 32

U „Mod de încărcare a hârtiei tăiate” la pagina 34

o Utilizați hârtie care este compatibilă cu
tipărirea fără margini?

Tipărirea fără margini poate fi efectuată pe impri-
mantă doar folosind hârtie acceptată. Consultați
următoarele și folosiți hârtie care acceptă tipărirea
fără margini.

U „Suporturi compatibile” la pagina 161

SL-D1000 Series     Ghidul utilizatorului

Rezolvarea problemelor

 156



Rezultatele tipăririi nu arată 
conform așteptărilor

Calitatea tipăririi este slabă,
neuniformă, prea deschisă sau prea
închisă

o Duzele capului de imprimare sunt înfundate?

Dacă duzele sunt înfundate, unele dintre acestea nu
furnizează cerneală, iar calitatea tipăririi scade. Încer-
cați să efectuați o verificare a duzelor.

❏ Pentru Windows
U „Metode de verificare duză” la pagina 87

❏ Pentru Mac
U „Metode de verificare duză” la pagina 101

o Setările parametrului Tip media sunt
corecte?

Calitatea tipăririi poate fi afectată dacă setările me-
dia din driverul imprimantei/de pe imprimantă și hâr-
tia existentă nu se potrivesc. Asigurați-vă că setarea
pentru tipul de suport corespunde cu hârtia
încărcată în imprimantă.

o Utilizați o unitate de alimentare cu cerneală
recomandată (originală)?

Această imprimantă este dezvoltată pentru utiliza-
rea cu unități de alimentare cu cerneală originale.

Dacă utilizați produse neoriginale, imprimanta poa-
te produce pete sau culorile imaginii imprimate se
pot modifica din cauza faptului că nivelul de cer-
neală rămas nu este detectat corect. Asigurați-vă că
folosiți unități de alimentare cu cerneală adecvate.

o Utilizați o unitate de alimentare cu cerneală
veche?

Calitatea tipăririi scade dacă este utilizată o unitate
de alimentare cu cerneală veche. Înlocuiți unitatea
de alimentare cu cerneală cu una nouă. Epson reco-
mandă utilizarea unităților de alimentare cu cer-
neală înainte de data imprimată pe ambalaj.

U „Înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală”
la pagina 65

o Ați comparat rezultatul tipăririi cu imaginea
de pe monitorul de afișare?

Deoarece monitoarele și imprimantele produc culo-
rile în moduri diferite, culorile tipărite nu corespund
întotdeauna perfect cu culorile de pe ecran.

Culoarea nu este exact aceeași ca la
altă imprimantă

o Culorile variază în funcție de tipul de
imprimantă, datorită caracteristicilor
fiecărei imprimante.

Deoarece cernelurile, driverele de imprimantă și pro-
filurile de imprimantă sunt dezvoltate separat pen-
tru fiecare model de imprimantă, culorile tipărite de
alte modele de imprimantă nu sunt exact la fel.

Rezultatul tipăririi nu este corect
poziționat pe suport

o Ați specificat suprafața de tipărire?

Verificați suprafața de tipărire în setările parametri-
lor aplicației și imprimantei.

o Setările din Dimensiune hârtie sunt cele
corecte?

Dacă setarea pentru Dimensiune hârtie din driverul
imprimantei și dimensiunea hârtiei (lățimea)
încărcată în imprimantă nu se potrivesc, poziția de
tipărire poate fi incorectă sau unele date nu vor fi
tipărite. În acest caz, verificați setările de tipărire.

Suprafața tipărită este uzată sau
murdărită

o Hârtia este prea groasă sau prea subțire?

Asigurați-vă că specificațiile hârtiei sunt compatibile
cu imprimanta.

U „Suporturi compatibile” la pagina 161
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Hârtia tipărită este murdară pe verso

o S-a colectat praf de hârtie pe placă?

Curățarea plăcii și a unității de rolă hârtie.

U „Curățarea plăcii și a unității de rolă hârtie” la pa-
gina 70

Hârtia este șifonată

o Folosiți imprimanta la temperatura normală
a camerei?

Imprimanta trebuie utilizată la temperatura normală
a încăperii (temperatura: între 15 și 25 °C, umidita-
tea: între 40 și 60 %). Pentru informații despre hârtie,
precum hârtia subțire de la alți producători, care ne-
cesită manipulare specială, consultați manualul li-
vrat cu hârtia.

La tipărirea fără margini apar margini

o Setările pentru datele de tipărire ale
aplicației sunt corecte?

Asigurați-vă că setările parametrilor pentru hârtie
aplicației sunt corecte, la fel și setările parametrilor
în driverul imprimantei.

U „Tipărire fără margini pe toate părțile” la pagi-
na 53

Probleme la tipărirea dintr-o 
casetă

Apar zgârieturi pe partea din spate a
hârtiei foto cu două fețe în timpul
tipăririi

o Utilizați rolele de alimentare corecte?

Urme asemănătoare zgârieturilor pot apărea pe par-
tea din spate a hârtiei cu două fețe în timpul tipăririi
dacă utilizați role de alimentare pentru carton. Insta-
lați rolele de alimentare pentru hârtie foto și apoi
tipăriți.

U „Înlocuirea rolelor de alimentare din unitatea de
tipărire duplex (opțional)” la pagina 71

Hârtia nu este alimentată

o Hârtia este încărcată corect?

❏ Încărcați hârtie care poate fi utilizată pe
imprimantă.

❏ Respectați notele privind manipularea hârtiei.

❏ Nu încărcați mai multă hârtie decât cantitatea
permisă.

❏ Potriviți setările de dimensiune și tip ale hârtiei
de pe imprimantă cu cele ale hârtiei care este
încărcată în mod real.

U „Suporturi compatibile” la pagina 161

U „Note privind hârtia” la pagina 20

U „Mod de încărcare a hârtiei tăiate” la pagina 34

o Utilizați rolele de alimentare corecte?

Dacă utilizați role de alimentare pentru hârtie foto,
cartonul nu va fi alimentat corect în timpul tipăririi.
Instalați rolele de alimentare pentru carton și apoi
tipăriți.

U „Înlocuirea rolelor de alimentare din unitatea de
tipărire duplex (opțional)” la pagina 71

o Rolele de alimentare trebuie înlocuite.

Dacă hârtia nu este alimentată deși aceasta este ali-
mentată corect, iar rolele de alimentare sunt adecva-
te, atunci rolele de alimentare trebuie înlocuite. Înlo-
cuiți-le cu role de alimentare noi.

U „Consumabile și articole opționale” la pagi-
na 160

U „Înlocuirea rolelor de alimentare din unitatea de
tipărire duplex (opțional)” la pagina 71

Probleme la tăierea rolei de 
hârtie

Tăietura este strâmbă, muchia tăiată
este franjurată sau răsucită în sus
sau lacul este crăpat

o Cuțitul trebuie înlocuit.

Contactați distribuitorul sau asistența Epson pentru
înlocuirea cuțitului.
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Nu se poate tipări de la 
dispozitivul inteligent, deși 
acest este conectat (iOS)

o Afișare automată configurare hârtie este
dezactivată.

Activați Afiş. auto. conf. hârt. în următorul meniu
pe panoul de comandă.

Setări — Configurare imprimare — Setări pentru
sursa hârtiei — Afiş. auto. conf. hârt.

o AirPrint este dezactivat.

Activați setarea AirPrint în Web Config.

U Ghidul administratorului

Altele

S-a pierdut parola de administrator

o Contactați distribuitorul sau asistența Epson.

Valoarea inițială a parolei administratorului este
numărul de serie al produsului. Dacă ai uitat parola
după ce aceasta a fost schimbată de la numărul de
serie al produsului, contactați distribuitorul sau asis-
tența Epson.

Dacă Setare blocare este setată la Dezactivat, atun-
ci puteți executa Ştergeţi toate datele şi setările
fără a introduce parola de administrator. În acest fel,
toate setările, inclusiv parola administratorului, revin
la valorile inițiale.

U „Meniul panoului de comandă” la pagina 111

Dacă problemele nu sunt 
rezolvate

Dacă nu puteți rezolva o problemă după adoptarea
măsurilor descrise în capitolul „Depanare”, contactați
distribuitorul sau asistența Epson.
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Anexe

Consumabile și articole opționale

Următoarele produse consumabile și articole opționale sunt disponibile pentru utilizarea cu imprimanta dvs.
(începând cu luna august, 2021).

Unitate de alimentare cu cerneală

Această imprimantă este dezvoltată pentru utilizarea cu unități de alimentare cu cerneală originale.
Dacă utilizați unități de alimentare cerneală neoriginale, rezultatul tipăririi poate fi estompat sau cerneala rămasă
poate să nu fie detectată normal.

Denumirea mo-
delului Culoare cerneală Număr produs

SL-D1000

SL-D1060

Black (Negru) T46K1

Cyan T46K2

Magenta T46K3

Yellow (Galben) T46K4

Light Cyan (Cyan
deschis)

T46K5

Light Magenta
(Magenta deschis)

T46K6

SL-D1030 Black (Negru) T46P1

Cyan T46P2

Magenta T46P3

Yellow (Galben) T46P4

Light Cyan (Cyan
deschis)

T46P5

Light Magenta
(Magenta deschis)

T46P6

SL-D1040 Black (Negru) T46N1

Cyan T46N2

Magenta T46N3

Yellow (Galben) T46N4

Light Cyan (Cyan
deschis)

T46N5

Light Magenta
(Magenta deschis)

T46N6
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Denumirea mo-
delului Culoare cerneală Număr produs

SL-D1080

SL-D1090

Black (Negru) T46M1

Cyan T46M2

Magenta T46M3

Yellow (Galben) T46M4

Light Cyan (Cyan
deschis)

T46M5

Light Magenta
(Magenta deschis)

T46M6

Altele

Denumirea produsului Număr produs Explicație

Cutie Întreținere C13S400086 Absoarbe cerneala consumată în timpul curățării capului.

U „Înlocuirea casetei de întreținere” la pagina 67

Unitate De Ax C12C935981/
C12C936481*

La fel ca unitate de ax furnizată împreună cu impriman-
ta.
Îndepărtați banda adezivă înainte de utilizare.

Unitate de tipărire duplex C12C936001/
C12C936491/
C12C936011*

Această unitate este instalată pentru a tipări pe ambele
fețe ale hârtiei.

Kit de ansamblu rolă C13S210124 Această piesă este destinată înlocuirii rolei din unitatea
de alimentare a unității de tipărire duplex.

Folosiți această piesă atunci când tipăriți pe o altă hârtie
decât cartonul.

Kit de ansamblu rolă 2 C13S210137 Această piesă este destinată înlocuirii rolei din unitatea
de alimentare a unității de tipărire duplex.

Folosiți această piesă atunci când tipăriți pe carton.

* Numerele modelelor variază în funcție de țara sau regiunea în care locuiți.

Suporturi compatibile

Vă recomandăm să folosiți următoarele tipuri de suporturi speciale Epson pentru rezultate de înaltă calitate.

Următoarea hârtie poate fi utilizată cu imprimanta (începând cu luna august, 2021).

Notă:
Dacă utilizați Epson Connect, atunci tipărirea este posibilă doar pentru următoarele dimensiuni de rolă de hârtie.

Email Print: 9 x 13 cm (3,5 x 5 in), 10 x 15 cm (4 x 6 in)

Remote Print: A4 210 x 297 mm, 9 x 13 cm (3,5 x 5 in), 10 x 15 cm (4 x 6 in), 13 x 18 cm (5 x 7 in), 20 x 25 cm (8 x 10 in)
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Suporturi speciale Epson

Rolă de hârtie

Nume hârtie Dimensiune Tipărire fără
margini Profil ICC

SureLab Photo Paper Gloss (250) 3,5 in (89 mm) Epson_SL-D1000_PhotoPaperGloss.icc

4 in (102 mm)

5 in (127 mm)

6 in (152 mm)

8 in (203 mm)

A4

SureLab Photo Paper Luster (250) 3,5 in (89 mm) Epson_SL-D1000_PhotoPaperLuster.icc

4 in (102 mm)

5 in (127 mm)

6 in (152 mm)

8 in (203 mm)

A4
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Coli tăiate

Nume hârtie Dimensiune

Orien-
tare
încărc
are

Numărul de coli
care pot fi
încărcate în ca-
setă

Tipărire
față-verso

Tipări-
re fără
margi-
ni

Profil ICC

SureLab Photo Pa-
per Gloss - DS(225)

A5
148 x 210 mm

Orizon-
tală

100 Ep-
son_SL-D1000_Ph
otoPaper-
Gloss_DS.iccA4

210 x 297 mm
Verti-
cală

100

10 x 15 cm
(4 x 6 in)

Verti-
cală

100

13 x 18 cm
(5 x 7 in)

Verti-
cală

100

20 x 25 cm
(8 x 10 in)

Verti-
cală

100

152 x 152 mm
(6 x 6 in)

Verti-
cală

100

210 x 210 mm
(8,3 x 8,3 in)

Verti-
cală

100

SureLab Photo Pa-
per Gloss - DS(190)

A5
148 x 210 mm

Orizon-
tală

100 Ep-
son_SL-D1000_Ph
otoPaper-
Gloss_DS.iccA4

210 x 297 mm
Verti-
cală

100

10 x 15 cm
(4 x 6 in)

Verti-
cală

100

13 x 18 cm
(5 x 7 in)

Verti-
cală

100

20 x 25 cm
(8 x 10 in)

Verti-
cală

100

152 x 152 mm
(6 x 6 in)

Verti-
cală

100

210 x 210 mm
(8,3 x 8,3 in)

Verti-
cală

100
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Nume hârtie Dimensiune

Orien-
tare
încărc
are

Numărul de coli
care pot fi
încărcate în ca-
setă

Tipărire
față-verso

Tipări-
re fără
margi-
ni

Profil ICC

SureLab Photo Pa-
per Luster -
DS(225)

A5
148 x 210 mm

Orizon-
tală

100 Ep-
son_SL-D1000_Ph
otoPaperLus-
ter_DS.iccA4

210 x 297 mm
Verti-
cală

100

10 x 15 cm
(4 x 6 in)

Verti-
cală

100

13 x 18 cm
(5 x 7 in)

Verti-
cală

100

20 x 25 cm
(8 x 10 in)

Verti-
cală

100

152 x 152 mm
(6 x 6 in)

Verti-
cală

100

210 x 210 mm
(8,3 x 8,3 in)

Verti-
cală

100

SureLab Photo Pa-
per Luster -
DS(190)

A5
148 x 210 mm

Orizon-
tală

100 Ep-
son_SL-D1000_Ph
otoPaperLus-
ter_DS.iccA4

210 x 297 mm
Verti-
cală

100

10 x 15 cm
(4 x 6 in)

Verti-
cală

100

13 x 18 cm
(5 x 7 in)

Verti-
cală

100

20 x 25 cm
(8 x 10 in)

Verti-
cală

100

152 x 152 mm
(6 x 6 in)

Verti-
cală

100

210 x 210 mm
(8,3 x 8,3 in)

Verti-
cală

100

Alte tipuri de hârtie disponibile în comerț

Utilizați alte hârtii disponibile în comerț, care îndeplinesc specificațiile imprimantei.

U „Tabel cu specificații” la pagina 169

În plus, adăugați aceste tipuri de hârtie înainte de a le utiliza.

U „Adăugarea informațiilor despre hârtie” la pagina 107
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c Important:

❏ Nu folosiți hârtie șifonată, uzată, ruptă sau murdară.

❏ Tipuri de hârtie care se încadrează în gama de specificații ale imprimantei pot fi încărcate, dar
alimentarea hârtiei și calitatea tipăririi nu sunt garantate.

Rolă de hârtie

Nume general al
hârtiei Nume hârtie*1 Tipărire fără margini Profil ICC

Hârtie foto mată Photo Paper(Matte) Epson_SL-D1000_PhotoPaperMatte.icc

Coli tăiate

Nume general al
hârtiei Nume hârtie*1

Tipărire
față-ver-
so

Tipărire
fără mar-
gini*2

Profil ICC

Hârtie foto mată Photo Paper(Matte) Epson_SL-D1000_PhotoPaperMatte.icc

Hârtie foto lucioasă Photo Paper(Glossy) - Epson_SL-D1000_PhotoPaper-
Gloss_SS.icc

Carton Card Stock(Plain) Epson_SL-D1000_Standard.icc

Carton lucios*3 Card Stock(Coated) - Epson_SL-D1000_Standard.icc

*1Nume selectat în setările tipului de hârtie din meniurile imprimantei și driverul imprimantei.

*2Lățimi de hârtie acceptate: 89, 102, 127, 152, 203, 210 mm.

*3 Nu se acceptă în casetă. Tipăriți pe aceasta din fanta posterioară de alimentare cu hârtie.

Manipularea și transportul imprimantei

Această secțiune descrie modul de mutare și transportare a produsului.

Atenție:

❏ La ridicarea acestei imprimante, asigurați-vă că utilizați postura corectă.

❏ La ridicarea imprimantei, apucați de zonele indicate în manual.
Imprimanta poate cădea în cazul în care o ridicați apucând de alte zone și riscați să vă prindeți degetele
suferind vătămări.
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c Important:

❏ Țineți numai din zona impusă. În caz contrar, acesta se poate deteriora.

❏ Mutați imprimanta în timp ce unitățile de alimentare cu cerneală sunt instalate. Dacă unitățile de
alimentare cu cerneală sunt îndepărtate, duzele se pot înfunda, iar tipărirea nu va fi posibilă sau
cerneala se poate scurge.

❏ Nu înclinați produsul atunci când îl mutați sau transportați. Riscați să curgă cerneală.

Mutarea imprimantei

Această secțiune explică modul de mutare a imprimantei pe distanțe scurte, de exemplu într-o altă locație din
aceeași clădire.

Pregătirea pentru deplasare
Efectuați următoarele pregătiri înainte de a deplasa imprimanta.

❏ Scoateți toată hârtia din imprimantă.

❏ Închideți toate capacele imprimantei și depozitați tava de ieșire.

❏ Opriți imprimanta și scoateți toate cablurile.

Mod de transportare a imprimantei
Când ridicați imprimanta pentru a o muta, plasați-vă mâinile în punctele indicate în ilustrație. De asemenea,
așezați-vă mâinile astfel încât partea din față a imprimantei să fie orientată spre corpul dumneavoastră, astfel încât
cutia pentru resturi de hârtie să nu cadă accidental.
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Când unitatea de tipărire duplex (opțională) este insta-
lată

Operațiuni după mutare
După deplasare, verificați capul de imprimare să nu fie înfundat înainte de utilizare.

U „Verif. duză cap imprimare și curățare” la pagina 75

Transportare

Înainte de a transporta imprimanta, luați legătura cu distribuitorul dumneavoastră sau cu serviciul de asistență
tehnică Epson.
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Cerințe de sistem

Software-ul pentru această imprimantă poate fi utilizat în următoarele medii (începând cu luna august, 2021).

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

Procesor Intel Core2 Duo 3,0 GHz sau superior

Spațiu de memorie disponibil 1 GB sau mai mult

Hard disk (Volum disponibil pentru instalare) 2 GB sau mai mult

Rezoluție monitor SXGA (1 280 × 1 080) sau superioară

Metodă de conectare cu imprimanta* Conexiune USB sau conexiune LAN cu fir sau fără fir (wire-
less)

* Pentru detalii privind metodele de conectare (specificațiile interfeței), consultați următoarele.
U „Tabel cu specificații” la pagina 169

Mac

Sistem de operare OS X 10.9.5 Mavericks sau mai recent

Procesor Intel Core2 Duo 2,0 GHz sau superior

Memorie 2 GB sau mai mult

Hard disk (Volum disponibil pentru instalare) 2 GB sau mai mult

Rezoluție monitor WXGA+ (1 440 × 900) sau superioară

Metodă de conectare cu imprimanta* Conexiune USB sau conexiune LAN cu fir sau fără fir (wire-
less)

* Pentru detalii privind metodele de conectare (specificațiile interfeței), consultați următoarele.
U „Tabel cu specificații” la pagina 169

Instrument de întreținere

Windows

Sistem de operare Windows 10/Windows 10 x64

Windows 8.1/Windows 8.1 x64

Procesor Intel Core2 Duo 3,0 GHz sau superior
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Spațiu de memorie disponibil 1 GB sau mai mult

Hard disk (Volum disponibil pentru instalare) 2 GB sau mai mult

Rezoluție monitor SXGA (1 280 × 1 080) sau superioară

Metodă de conectare cu imprimanta* Conexiune USB sau conexiune LAN cu fir sau fără fir (wire-
less)

* Pentru detalii privind metodele de conectare (specificațiile interfeței), consultați următoarele.
U „Tabel cu specificații” la pagina 169

Mac

Sistem de operare OS X 10.9.5 Mavericks sau mai recent

Procesor Intel Core2 Duo 2,0 GHz sau superior

Memorie 2 GB sau mai mult

Hard disk (Volum disponibil pentru instalare) 2 GB sau mai mult

Rezoluție monitor WXGA+ (1 440 × 900) sau superioară

Metodă de conectare cu imprimanta* Conexiune USB sau conexiune LAN cu fir sau fără fir (wire-
less)

* Pentru detalii privind metodele de conectare (specificațiile interfeței), consultați următoarele.
U „Tabel cu specificații” la pagina 169

Web Config

Utilizați cea mai recentă versiune a browser-ului.

Windows

Browser Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome

Mac

Browser Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome

Tabel cu specificații

Specificații de bază

Metodă de tipărire Cu jet de cerneală la cerere

Configurație duze 180 de duze pentru fiecare culoare

Rezoluția maximă 1 440 × 720 dpi

Metoda de alimentare a
hârtiei

Alimentare prin fricțiune
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c Important:

Utilizați această imprimantă la o altitudine de până la 2 000 m.

Avertisment:

Acesta este un produs de clasă A. La utilizarea într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe
radio, iar utilizatorul va trebui să ia măsurile necesare.

Specificații electrice

Tensiune nominală CA 100–240 V

Interval de frecvență nomi-
nală

50/60 Hz

Intensitate nominală 1,4 A

Consum de putere Funcționare: aproximativ 80 W

În repaus: aproximativ 14 W

Mod repaus: aproximativ 1,2 W

Oprire: sub 0,2 W

Specificații interfață

Port USB Hi-Speed USB

Standard de conformitate
LAN cu fir

10BASE-T (IEEE 802.3i)

100BASE-TX (IEEE 802.3u)

Ethernet eficient energetic (IEEE 802.3az)*1

LAN fără fir
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Specificații interfață

Standarde SL-D1000, SL-D1030: IEEE 802.11b/g/n

SL-D1040, SL-D1060, SL-D1080, SL-D1090: IEEE 802.11b/g/n/a/ac

Bandă frecvențe IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz

IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz

Putere de radiofrec-
vență maximă trans-
misă

2,4 GHz:
2 400–2 483,5 MHz: 20 dBm (EIRP)

5 GHz:
5 150–5 250 MHz: 20 dBm (EIRP)
5 250–5 350 MHz: 20 dBm (EIRP)
5 470–5 725 MHz: 20 dBm (EIRP)

Modul wireless SL-D1000, SL-D1030: J26H006

SL-D1040, SL-D1060, SL-D1080, SL-D1090: J26H005

Mod de conexiune Infrastructură

Wi-Fi Direct (Mod AP simplu)*2

Securitate wireless WEP (64/128 bit)

WPA-PSK (TKIP)

WPA2-PSK (AES)

WPA3-SAE (AES)

WPA2-Enterprise (AES) (EAP-TLS/PEAPTLS/PEAPMSCHAPv2/EAP-TTLS)

WPA3-Enterprise

Protocoale/Funcții de
tipărire în rețea*3

EpsonNet Print (Windows)

Standard TCP/IP (Windows)

Bonjour (Mac)

Tipărire IPP (Windows, Mac)

Tipărire Mopria (dispozitiv Mopria)

Tipărire nativă Chromebook

AirPrint (iOS, Mac)

Standarde/protocoale
de securitate

SSL/TLS:
HTTPS Server/Client
Server IPPS
Client SMTPS
STARTTLS (SMTPS)

IEEE 802.1X

Filtrare IPsec/IP

SNMPv3

*1Dispozitivul conectat trebuie să respecte standardele IEEE 802.3az.

*2IEEE 802.11b nu este acceptat.

*3EpsonNet Print acceptă doar IPv4. Celelalte sunt compatibile cu IPv4, cât și IPv6.

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.
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Pentru utilizatorii din Europa

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;
20 dBm (putere eirp)

Specificații unitate rolă de hârtie

Mărimi care pot fi încărcate Miez de rolă de 3 inci

Diametru exterior de 170 mm sau mai puțin

Poate fi încărcată o singură rolă

Lățime rolă de hârtie 89 mm (3,5 inci), 102 mm (4 inci), 127 mm (5 inci), 152 mm (6 inci), 203 mm (8 inci), 210 mm (A4)

Grosime rolă de hârtie De la 0,22 la 0,25 mm

Specificații unitate de alimentare cu hârtie

Lățime hârtie De la 89 la 210 mm

Înălțime hârtie De la 148 la 1 000 mm

Grosime hârtie De la 0,20 la 0,50 mm

Specificațiile cernelii

Tip Unitate de alimentare cu cerneală (cartușe de cerneală de schimb în pachet)

Tip cerneală Acuarelă în șase culori

A se utiliza înainte de Trei ani de la data fabricației

Temperatura de depozita-
re

Depozitare în ambalaj: între −20 și 40 °C (4 zile sau mai puțin la −20 °C, 1 lună sau mai puțin la
40 °C)
Instalare în imprimantă: între –20 și 40 °C (4 zile sau mai puțin la −20 °C, 1 lună sau mai puțin la
40 °C)
Transportare în ambalaj: între −20 și 60 °C (4 zile sau mai puțin la −20 °C, 1 lună sau mai puțin
la 40 °C, 72 de ore sau mai puțin la 60 °C)

Capacitate 250 ml

Dimensiuni 81 (L) × 263,3 (A) × 32,3 (Î) mm

c Important:

❏ Cerneala îngheață dacă este lăsată la sub -10 °C o perioadă lungă de timp. În cazul în care îngheață,
lăsați-o la temperatura camerei (25 °C) cel puțin trei ore pentru a se dezgheța (fără condens).

❏ Nu dezasamblați unități de alimentare cu cerneală și nu le umpleți cu cerneală.
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Specificații generale

Temperatură Funcționare: între 10 și 35 °C
Depozitare (fără despachetare): între –20 și 60 °C (maxim 120 de ore la 60 °C, o lună la 40 °C)
Depozitare (după despachetare): între –20 și 40 °C (timp de maxim o lună la 40 °C)

Umiditate În funcționare: între 20 și 80 % (fără condensare)
Depozitare (fără despachetare): între 5 și 85 % (fără condens)
Depozitare (după despachetare): între 5 și 85 % (fără condens)

Greutate Unitate principală: 17,6 kg (cerneala nu este inclusă)

Dimensiuni Unitate principală: 460 (L) × 374 (A) × 343 (Î) mm

U „Spațiu necesar” la pagina 174

Versiune software instalat E1.1930.0001

Specificații unitate de tipărire duplex

Lățime hârtie De la 89 la 210 mm

Înălțime hârtie De la 148 la 297 mm

Grosime hârtie De la 0,20 la 0,265 mm

Greutate 4,9 kg

Dimensiuni 460 (L) × 428 (A) × 365 (Î) mm

Avertisment:

Acesta este un produs de clasă A. La utilizarea într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe
radio, iar utilizatorul va trebui să ia măsurile necesare.

Pentru utilizatorii din Europa

Informații privind Declarația de Conformitate UE:
Textul complet al declarației de conformitate UE pentru acest echipament este disponibilă la următoarea adresă de
Internet.

https://www.epson.eu/conformity

Pentru utilizatori GB(UKCA) și NI(UK NI)

❏ Prin prezenta, Seiko Epson Corporation declară că tipul de echipament radio furnizat este în conformitate cu
cerințele de reglementare relevante.

❏ Textul complet al declarației de conformitate este disponibilă la următoarea adresă de Internet:
https://www.epson.eu/conformity

Pentru utilizatorii din Zambia

Consultați următorul website pentru a verifica informațiile pentru aprobarea tip ZICTA.

https://support.epson.net/zicta/
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Spațiu necesar

Când unitatea de tipărire duplex (opțională) este insta-
lată

*1 Între 51 și 180 mm sunt necesari pentru încărcarea colilor tăiate în fanta posterioară de alimentare cu hârtie.
(180 mm pentru hârtie A4)

*2 Necesar pentru deschiderea capacului posterior.

CONDIŢII DE LICENŢIERE PENTRU APLICAŢIILE
SOFTWARE OPEN SOURCE

Acest produs utilizează software open source, precum și software pentru care Epson deține drepturile.

Informații legate de software-ul open source utilizat de produs sunt listate mai jos.
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Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and
accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute,
execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to
whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction
and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative
works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object
code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Inno Setup License

Except where otherwise noted, all of the documentation and software included in the Inno Setup package is
copyrighted by Jordan Russell.

Copyright (C) 1997-2021 Jordan Russell. All rights reserved.

Portions Copyright (C) 2000-2021 Martijn Laan. All rights reserved.

This software is provided "as-is," without any express or implied warranty. In no event shall the author be held
liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to
alter and redistribute it, provided that the following conditions are met:

1. All redistributions of source code files must retain all copyright notices that are currently in place, and this list
of conditions without modification.

2. All redistributions in binary form must retain all occurrences of the above copyright notice and web site
addresses that are currently in place (for example, in the About boxes).

3. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original
software. If you use this software to distribute a product, an acknowledgment in the product documentation
would be appreciated but is not required.
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4. Modified versions in source or binary form must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as
being the original software.

Jordan Russell

jr-2020 AT jrsoftware.org

https://jrsoftware.org/

7-Zip Command line version

License for use and distribution
7-Zip Copyright (C) 1999-2010 Igor Pavlov.

7za.exe is distributed under the GNU LGPL license

Notes:

You can use 7-Zip on any computer, including a computer in a commercial organization. You don't need to
register or pay for 7-Zip.

GNU LGPL information
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.

You can receive a copy of the GNU Lesser General Public License from http://www.gnu.org/

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not
allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]
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Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make
sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we
suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if
you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces
of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you
to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the
rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other
code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they
know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the
library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the
original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced
by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a
company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent
holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from
the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
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When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is
legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public
License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the
ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over
competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for
many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to
use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of
a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a
modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the
copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General
Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A
"work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
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"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool
for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library
does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of
any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this
License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make
a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still
operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table
used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still
compute square roots.)
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These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole
must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on
the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of
this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given
copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the
ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of
the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do
not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
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When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for
the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold
for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and
small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of
whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will
still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked
directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice,
provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for
debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and
its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays
copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including
whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the
work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as
object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions
files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses
at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user
installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to
copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
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For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with
other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the
separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and
provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any
other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and
explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and
will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library),
you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives
a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
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If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit
geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this
License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license
version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright"
line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and an idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
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<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

PDFsharp License

PDFsharp is published under the MIT License.

Copyright (c) 2005-2014 empira Software GmbH, Troisdorf (Germany)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

PDFsharp is Open Source.

You can copy, modify and integrate the source code of PDFsharp in your application without restrictions at all.

This also applies to commercial products (both open source and closed source).

HTML-Renderer / LICENSE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
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Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the menendezpoo.com, ArthurHub nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

CONTRACT DE LICENȚĂ SOFTWARE EPSON PENTRU
UTILIZATORUL FINAL

NOTĂ PENTRU UTILIZATOR: VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU PRECAUȚIE ACEST ACORD ÎNAINTE DE
INSTALAREA SAU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS. DACĂ VĂ AFLAȚI ÎN STATELE UNITE, SECȚIUNILE
19–23 DIN ACEST DOCUMENT SE APLICĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. SECȚIUNEA 22 CONȚINE O
DISPOZIȚIE DE ARBITRAJ CU CARACTER OBLIGATORIU, CARE LIMITEAZĂ ABILITATEA
DUMNEAVOASTRĂ DE A CĂUTA SOLUȚIONARE ÎN INSTANȚĂ ÎN FAȚA UNUI JUDECĂTOR SAU
JURIU ȘI ELIMINĂ DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ DE PARTICIPARE LA LITIGII ÎN MASĂ SAU LA
ARBITRĂRI PENTRU ANUMITE LITIGII. O OPȚIUNE DE „RENUNȚARE” ESTE DISPONIBILĂ SUB
SECȚIUNEA 22.7 PENTRU CEI CARE DORESC SĂ FIE EXCLUȘI DE LA ARBITRARE SAU LITIGIU ÎN
MASĂ.

Acesta este un acord legal („Acord”) între dumneavoastră (o persoană sau o entitate, denumită în continuare
„dumneavoastră”) și Seiko Epson Corporation (inclusiv afiliații săi, „Epson”) pentru programele software anexate,
incluzând orice documentație aferentă, firmware sau actualizări (denumite împreună în continuare „Software”).
Software-ul este furnizat de Epson și de furnizorii săi pentru a fi utilizat numai cu produsul periferic de calculator
de la Epson corespunzător („Hardware Epson”). ÎNAINTE DE INSTALARE, COPIERE SAU ALTĂ UTILIZARE
A SOFTWARE-ULUI, TREBUIE SĂ REVIZUIȚI ȘI SĂ FIȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE
ACESTUI ACORD, INCLUSIV POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE EPSON menționată în Secțiunea 17.
Dacă sunteți de acord, faceți clic pe butonul de acord („ACCEPT”, „OK” sau orice reprezentare similară a
acordului) de mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentului Acord, faceți clic pe butonul
Nu sunt de acord („IEȘIRE”, „Anulare” sau orice altă reprezentare a exprimării dezacordului) și returnați
Software-ul împreună cu ambalajul și materialele aferente către Epson sau locul de achiziție pentru o rambursare
completă.
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1. Acordarea licenței. Epson vă acordă o licență limitată, neexclusivă pentru a (i) descărca, instala și utiliza
Software-ul pentru utilizarea dumneavoastră personală și comercială internă pe hard disk sau pe alte dispozitive
de stocare, sau în cazul unei aplicații software (denumită și „Software”), pe smartphone, tabletă sau pe un alt
dispozitiv mobil (denumite colectiv „Dispozitiv”), cu condiția ca Software-ul să fie utilizat (i) numai într-o singură
locație (de exemplu, o casă sau un birou sau un loc de afaceri) sau, în cazul unui dispozitiv mobil, pe un dispozitiv
deținut sau controlat în alt mod de dumneavoastră și (ii) numai în legătură cu hardware-ul Epson deținut de
dumneavoastră. Puteți permite altor utilizatori ai hardware-ului Epson conectat la rețeaua dumneavoastră să
utilizeze Software-ul, cu condiția să vă asigurați că acești utilizatori folosesc Software-ul numai în conformitate cu
prezentul Acord. Sunteți de acord să răspundeți și să despăgubiți compania Epson pentru obligațiile care vă revin
în urma utilizării de către acești utilizatori. Aveți dreptul să faceți copii de rezervă ale Software-ului, dacă este
necesar, cu condiția ca acea copie de rezervă să fie utilizată numai pentru a vă sprijini utilizarea echipamentului
Epson.

2. Upgrade și actualizări. Dacă achiziționați o versiune actualizată, upgrade, versiune modificată sau adăugiri la
sau pentru Software-ul de la Epson, actualizarea, upgrade-ul, versiunea modificată sau adăugarea vor fi incluse în
termenul definit Software și vor fi guvernate de prezentul Acord. Recunoașteți că Epson nu are obligația de a vă
furniza nicio actualizare (așa cum este definită mai jos în această secțiune 2) pentru Software. Epson poate, însă,
din când în când să emită versiuni actualizate ale Software-ului, iar Software-ul se poate conecta automat la
serverele Epson sau terțe părți prin Internet pentru a verifica dacă există actualizări disponibile ale Software-ului,
cum ar fi pentru remedierea erorilor, funcții suplimentare sau îmbunătățite, plug-in-uri și versiuni noi (colectiv
„Actualizări”) și pot (a) să actualizeze automat în mod automat versiunea Software-ului pe care îl utilizați pe
dispozitivul personal sau (b) să vă ofere posibilitatea de descărcare manuală a actualizărilor aplicabile. Dacă ați
instalat EPSON Software Updater și nu doriți să permiteți Epson să verifice dacă există actualizări disponibile ale
software-ului, puteți dezactiva această caracteristică prin dezinstalarea EPSON Software Updater. Prin instalarea
Software-ului și fără dezactivarea oricărui control automatizat pentru Actualizări, dacă este cazul, sunteți de acord
și acceptați să solicitați și să primiți în mod automat actualizări de la Epson sau servere terțe și că termenii și
condițiile acestui Acord se vor aplica tuturor acestor Actualizări.

3. Alte drepturi și limitări. Sunteți de acord să nu modificați, să adaptați sau să traduceți Software-ul și să fiți de
acord să nu încercați să inversați ingineria, decompilați, dezasamblați sau să încercați în alt mod să descoperiți
codul sursă al Software-ului. Nu aveți dreptul să închiriați, să distribuiți, să acordați Software-ul terților sau să
încorporați Software-ul într-un produs sau serviciu care generează venituri. Cu toate acestea, puteți transfera toate
drepturile dumneavoastră pentru a utiliza Software-ul către o altă persoană sau o entitate juridică, cu condiția ca
destinatarul să fie, de asemenea, de acord cu termenii prezentului Acord și să transferați Software-ul, inclusiv toate
copiile, actualizările și versiunile anterioare și Hardware-ul Epson, către o astfel de persoană sau entitate.
Software-ul este licențiat ca o singură unitate, iar programele sale componente nu pot fi separate pentru altă
utilizare. În plus, sunteți de acord să nu plasați Software-ul pe sau într-un mediu comun accesibil prin intermediul
unei rețele publice, cum ar fi Internetul sau altfel accesibil altora în afara locației unice menționate în secțiunea 1
de mai sus.
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4. Drept de proprietate. Titlul, drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală pe și pentru
Software rămân ale Epson sau licențiatorilor și furnizorilor săi. Software-ul este protejat de legea drepturilor de
autor din Statele Unite, legile privind drepturile de autor din Japonia și tratatele internaționale privind drepturile
de autor, precum și alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. Nu vi se transferă niciun titlu sau
proprietate asupra Software-ului, iar această Licență nu va fi interpretată ca o vânzare de drepturi asupra
Software-ului. Sunteți de acord să nu eliminați sau să modificați drepturile de autor, marca comercială, marca
înregistrată și alte notificări de proprietate asupra oricăror copii ale Software-ului. Epson și/sau licențiatorii și
furnizorii săi își rezervă toate drepturile care nu au fost acordate. Software-ul poate conține, de asemenea, imagini,
ilustrații, desene și fotografii („Materiale”), iar drepturile de autor ale acestor materiale aparțin Epson și/sau
licențiatorilor și furnizorilor săi, protejate de legile, convențiile și tratatele naționale și/sau internaționale privind
proprietatea intelectuală. Pentru claritate, (1) Materialele vor fi utilizate numai în scopuri necomerciale, (2)
Materialele vor fi editate, ajustate și copiate numai în modul indicat de Software și (3) puteți utiliza Materialele
numai pentru utilizarea personală legală, utilizarea la domiciliu sau altfel permisă în mod legal.

5. Sursă deschisă și alte componente terțe. În ciuda acordării licenței anterioare, recunoașteți faptul că anumite
componente ale Software-ului pot fi acoperite de licențe terțe, inclusiv așa-numitele licențe software „cu sursă
deschisă”, ceea ce înseamnă orice licențe software aprobate ca licențe cu sursă deschisă de către Open Source
Initiative sau orice licență în mod substanțial similară, incluzând, fără limitare, orice licență care, ca o condiție de
distribuire a software-ului licențiat în baza unei astfel de licențe, impune distribuitorului să pună la dispoziție
software-ul în format de cod sursă (astfel de componente ale terților, „Componente ale terților”). O listă a
componentelor terților și a termenilor licenței asociate (după cum este necesar) pentru anumite versiuni ale
software-ului este indicată la sfârșitul acestui Acord, în manualul/CD-ul relevant al utilizatorului sau în
informațiile de licență afișate pe dispozitivul dumneavoastră sau în Software. În măsura cerută de licențele care
acoperă componente terțe, termenii acestor licențe se vor aplica în locul termenilor prezentului Acord. În măsura
în care termenii licențelor aplicabile componentelor terțe interzic oricare dintre restricțiile din prezentul Acord cu
privire la aceste componente ale terților, astfel de restricții nu se vor aplica Componentelor provenite de la terțe
părți.

6. Versiuni multiple ale Software-ului. Este posibil să primiți sau să obțineți Software-ul în mai multe versiuni (de
exemplu, pentru diferite medii de operare, două sau mai multe versiuni de traducere, descărcate de pe un server
Epson sau pe un CD-ROM), indiferent de tipul sau numărul de copii primite, puteți utiliza în continuare numai
suportul sau versiunea corespunzătoare pentru licența acordată în Secțiunea 1 de mai sus.
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7. Renunțarea la garanție și remediere. Dacă ați obținut Software-ul prin intermediul unui suport media de la
Epson sau de la un distribuitor, Epson garantează că suportul pe care este înregistrat Software-ul va fi lipsit de
defecte de manoperă și defecte materiale în condiții normale de utilizare pentru o perioadă de 90 de zile de la data
livrării către dumneavoastră. Dacă suportul media este returnat la Epson sau la distribuitorul de unde a fost
obținut suportul media în decurs de 90 de zile de la data livrării și dacă Epson determină că suportul media este
defect și dacă suportul media nu a fost folosit în mod abuziv sau utilizat în echipamente defecte, Epson va înlocui
suportul, la returnarea dumneavoastră către Epson a Software-ului, inclusiv toate copiile oricăror porțiuni ale
acestuia. Recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea Software-ului este pe propriul dumneavoastră risc.
SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ŞI FĂRĂ NICIO GARANŢIE, DE NICIUN FEL. EPSON ȘI
FURNIZORII SĂI NU GARANTEAZĂ ȘI NU POT GARANTA PERFORMANȚA SAU REZULTATELE PE
CARE LE PUTEȚI OBȚINE PRIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI. Epson nu garantează că funcționarea
Software-ului va fi neîntreruptă, fără erori, fără viruși sau alte componente sau vulnerabilități dăunătoare sau că
funcțiile Software-ului vor satisface nevoile sau cerințele dumneavoastră. Întreaga răspundere a companiei Epson
și remedierea exclusivă a încălcării garanției se limitează fie, la alegerea Epson, la înlocuirea suportului pentru
Software, sau returnarea banilor la returnarea Software-ului și a Hardware-ului Epson. Orice software înlocuitor
va fi garantat pentru restul perioadei de garanție originale sau treizeci (30) de zile, oricare dintre acestea este mai
lungă. În cazul în care remedierea de mai sus nu reușește din nici un motiv, răspunderea integrală a Epson pentru
o încălcare a garanției se limitează la o rambursare a prețului plătit pentru Hardware-ul Epson. Epson nu este
răspunzătoare pentru întârzieri în performanță sau pentru neperformanță din cauza unor motive care depășesc
controlul său rezonabil. Această garanție limitată este nulă în cazul în care defecțiunea produsului software a fost
cauzată de un accident, de un abuz sau de o aplicare greșită. GARANȚIILE LIMITATE ȘI REMEDIILE
LIMITATE SUNT EXCLUSIVE ȘI ÎNLOCUIESC ORICARE ALTELE ASEMENEA. EPSON DECLINĂ TOATE
CELELALTE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, TOATE
GARANȚIILE DE NEÎNCĂLCARE, VANDABILITATE ȘI POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME. CU
TOATE ACESTEA, UNELE STATE SAU JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDERI SAU LIMITĂRI ALE
GARANȚIILOR IMPLICITE, ȘI ÎN ACESTE STATE, ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE
APLICE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.

8. Limitarea răspunderii. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICI UN FEL, EPSON
SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE, DIRECTE, INDIRECTE,
SPECIALE, INCIDENTALE SAU CONSECVENTE, INDIFERENT DACĂ APAR PE BAZĂ DE CONTRACT,
DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RĂSPUNDERE STRICTĂ, ÎNCĂLCARE A GARANȚIEI,
PREZENTARE GREȘITĂ SAU ALTFEL, INCLUZÂND FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU
PIERDEREA PROFITURILOR DE AFACERI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE,
PIERDEREA INFORMAȚIILOR COMERCIALE SAU ALTE PIERDERI PECUNIARE, CARE APAR DIN
UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL SAU DIN ACEST ACORD, CHIAR
DACĂ EPSON SAU REPREZENTANTUL A FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR
ASTFEL DE DAUNE. UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ÎN
ANUMITE TRANZACȚII ȘI ÎN ACESTE STATE, ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE ȘI EXCLUDERILE DE MAI
SUS SĂ NU SE APLICE.
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9. Achiziționarea de către Guvernul SUA a software-ului. Această secțiune se aplică tuturor achizițiilor
Software-ului de către sau pentru Guvernul Statelor Unite („Guvernul”) sau de către orice antreprenor principal
sau subcontractant (la orice nivel) în baza oricărui acord, alocare, acord de cooperare, „altă tranzacție”(„AT”) sau
altă activitate cu Guvernul. Prin acceptarea livrării Software-ului, Guvernul, orice antreprenor principal și orice
subcontractant sunt de acord că Software-ul se califică drept software „comercial” în sensul FAR Partea 12,
paragraful (b) din FAR Capitolul 27.405 sau DFARS Capitolul 227.7202, după caz, și că nici o altă reglementare,
nici o clauză privind drepturile de date FAR sau DFARS nu se aplică livrării acestui Software către Guvern. În
consecință, termenii și condițiile acestui Acord guvernează utilizarea și dezvăluirea de către Guvern (și
contractantul principal și subcontractantul) a Software-ului și înlocuiește orice termeni și condiții contradictorii
ale contractului, grantului, acordului de cooperare, AT sau alte activități în legătură cu care Software-ul este livrat
Guvernului. Dacă acest Software nu reușește să satisfacă nevoile Guvernului, dacă acest Acord este inconsecvent în
orice privință cu legea federală sau dacă prevederile FAR și DFARS menționate mai sus nu guvernează, Guvernul
este de acord să restituie Software-ul, nefolosit, către Epson.

10. Restricție de export. Sunteți de acord că Software-ul nu va fi expediat, transferat sau exportat în nicio țară sau
folosit în orice mod interzis prin Actul de administrare a exportului din Statele Unite sau prin orice alte legi,
restricții sau reglementări privind exportul.

11. Întregul Acord. Prezentul Acord este un întreg acord între părțile legate de Software și înlocuiește orice
comandă de achiziție, comunicare, publicitate sau reprezentare referitoare la Software.

12. Acord cu caracter obligatoriu; Cesionari. Prezentul Acord va fi obligatoriu și va fi în beneficiul părților
prezente și al succesorilor lor, al atribuiților și al reprezentanților legali.

13. Anulabilitate; modificări. Dacă o dispoziție din prezentul document este considerată nulă sau inaplicabilă de
către o instanță competentă (sub rezerva secțiunilor 22.8 și 22.9 dacă vă aflați în SUA), nu va afecta validitatea
soldului Acordului, care va rămâne valabil și aplicabil în conformitate cu termenii acestuia. Prezentul Acord poate
fi modificat numai în scris, semnat de un reprezentant autorizat al Epson.

14. Despăgubiri. Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați și, la cererea Epson, să apărați Epson și directorii,
ofițerii, acționarii, angajații și agenții săi împotriva oricăror pierderi, datorii, daune, costuri, cheltuieli (inclusiv
onorariile rezonabile ale avocaților), acțiuni, reclamații și sesizări care decurg din (i) orice încălcare a oricăror
dintre obligațiile dumneavoastră din prezentul Acord sau (ii) orice utilizare a Software-ului sau a Hardware-ului
Epson. Dacă Epson vă solicită să apărați astfel de acțiuni, procese sau revendicări, Epson va avea dreptul, pe
propria cheltuială, de a participa la apărare cu un avocat ales de companie. Nu veți soluționa reclamații ale unor
terțe părți pentru care Epson are dreptul la despăgubiri fără aprobarea prealabilă scrisă dată de Epson.

15. Rezilierea. Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi pe care le deține Epson, drepturile dumneavoastră de
licență în conformitate cu secțiunea 1 de mai sus și drepturile dumneavoastră de garanție în conformitate cu
secțiunea 7 de mai sus, se vor rezilia automat în cazul nerespectării de către dumneavoastră a prezentului Acord.
La terminarea acestor drepturi, sunteți de acord că Software-ul și toate copiile acestuia vor fi imediat distruse.

16. Capacitatea și autoritatea de a contracta. Reprezentați că sunteți de vârsta legală a majorității în statul sau
jurisdicția dumneavoastră de reședință și aveți toate competențele necesare pentru a încheia acest Acord, inclusiv,
dacă este cazul, cu condiția autorizării de către angajatorul dumneavoastră pentru a încheia prezentul Acord.
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17. Confidențialitate, procesarea informațiilor. Software-ul poate avea capacitatea de a vă conecta prin Internet
pentru a transmite date către și de pe dispozitivul dumneavoastră. De exemplu, dacă instalați Software-ul,
Software-ul poate determina dispozitivul dumneavoastră să trimită informații despre hardware-ul dumneavoastră
către Epson, cum ar fi modelul și numărul de serie, identificatorul țării, codul de limbă, informațiile despre
sistemul de operare și informațiile despre utilizarea echipamentului Epson pe un site Internet Epson, care poate să
returneze informații de promovare sau de service în dispozitiv pentru a fi afișate. Orice procesare a informațiilor
furnizate prin intermediul Software-ului va fi în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor și cu
politica de confidențialitate Epson regăsită la https://global.epson.com/privacy/area_select_confirm_eula.html. În
măsura permisă de legile aplicabile, prin acceptarea termenilor acestui Acord și prin instalarea Software-ului,
sunteți de acord cu prelucrarea și stocarea informațiilor dumneavoastră în și/sau în afara țării dumneavoastră de
reședință. Dacă există o politică de confidențialitate specifică încorporată în Software și/sau afișată atunci când
utilizați Software-ul (de exemplu, în cazul anumitor aplicații software pentru software), o astfel de politică de
confidențialitate specifică va avea prioritate față de Politica de confidențialitate Epson menționată mai sus.

18. Site-uri web ale terților. Prin hipertext sau alte legături de computer de la Software, puteți obține acces la
site-uri Web și puteți utiliza anumite servicii care nu sunt sub controlul sau operate de Epson, ci sunt controlate de
terți. Recunoașteți și sunteți de acord că Epson nu este răspunzător pentru site-urile sau serviciile terțelor părți,
inclusiv precizia, exhaustivitatea, termenele, valabilitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, decența,
calitatea sau orice alt aspect al acestora. Aceste site-uri/servicii ale terțelor părți sunt supuse unor termeni și
condiții diferite, iar atunci când accesați și utilizați site-urile/serviciile terțelor părți, veți avea o obligativitate legală
față de termenii și condițiile acelor site-uri/servicii. În cazul în care există un conflict între acest Acord și termenii
și condițiile site-urilor/serviciilor terțelor părți, termenii și condițiile terțelor site-uri/servicii vor guverna în ceea
ce privește accesul și utilizarea acestor site-uri/servicii. Deși Epson poate furniza un link către un site/serviciu terță
parte din Software, un astfel de link nu reprezintă o autorizație, aprobare, sponsorizare sau afiliere a Epson în ceea
ce privește acest site/aceste servicii, conținutul său, proprietarii sau furnizorii săi. Epson furnizează astfel de linkuri
numai pentru referință și comoditate. În consecință, Epson nu face nicio declarație cu privire la astfel de site-uri/
servicii și nu oferă niciun suport legat de site-uri sau servicii ale unor terțe părți. Epson nu a testat niciun fel de
informații, produse sau software găsite pe astfel de site-uri/servicii și, prin urmare, nu poate face nicio declarație
cu privire la acestea. Sunteți de acord că Epson nu este responsabil pentru conținutul sau funcționarea unor astfel
de site-uri/servicii și depinde de dumneavoastră să luați măsuri de precauție pentru a vă asigura că orice veți
selecta nu conține elemente precum viruși, viermi, troieni și alte elemente distructive. Sunteți singurul responsabil
pentru a determina măsura în care puteți utiliza orice conținut de pe orice alte site-uri/servicii la care vă conectați
din acest Software.

(DACĂ VĂ AFLAȚI ÎN STATELE UNITE, URMĂTOARELE SECȚIUNI 19–23 VI SE APLICĂ)

19. Achiziționarea de cerneală. Pentru anumite produse de imprimantă Epson vândute în America de Nord,
Software-ul poate de asemenea să afișeze o opțiune pentru a cumpăra cerneală de la Epson. Dacă faceți clic pe
butonul de cumpărare, Software-ul va determina dispozitivul să afișeze tipurile de cartușe și cerneală hardware
Epson și să furnizeze alte informații despre cartușe, cum ar fi culorile, dimensiunile disponibile ale cartușelor și
prețurile cartușelor de cerneală de înlocuire pe care le puteți cumpăra online de la Epson.

20. Actualizări descărcabile. De asemenea, puteți să descărcați de pe site-ul Web Epson actualizări sau upgrade-uri
ale Software-ului în cazul în care aceste actualizări sau upgrade-uri sunt disponibile. Dacă sunteți de acord să
instalați Software-ul, orice transmisie către sau de pe Internet și colectarea și utilizarea datelor vor fi în
conformitate cu Politica de confidențialitate actuală a Epson și prin instalarea Software-ului sunteți de acord că o
astfel de politică de confidențialitate, de actualitate la momentul respectiv, va guverna astfel de activități.
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21. Conturi și mesaje promoționale Epson. În plus, dacă instalați Software-ul și înregistrați Hardware-ul Epson cu
Epson și/sau creați un cont la magazinul Epson și cu condiția să fiți de acord cu această utilizare, sunteți de acord
că Epson poate să îmbine datele colectate în legătură cu instalarea Software-ului, înregistrarea produsului
Hardware Epson și/sau crearea contului pentru magazinul Epson, care constă în informații personale și informații
non-personale de identificare și folosirea a astfel de date îmbinate pentru a vă trimite informații promoționale sau
legate de serviciile Epson. Dacă nu doriți să trimiteți informații despre Hardware-ul dumneavoastră către Epson
sau să primiți informații promoționale sau de servicii, veți putea să dezactivați aceste funcții pe un sistem
Windows prin secțiunea Preferințe de monitorizare din driver. Pe un sistem de operare Mac, puteți dezactiva
aceste funcții prin dezinstalarea software-ului Epson Customer Research Participation și Low Ink Reminder.

22. DISPUTELE, ARBITRAJELE INDIVIDUALE CU CARACTER LEGAL ȘI RENUNȚAREA LA
ACȚIONAREA ÎN MASĂ ȘI ARBITRĂRILE ÎN MASĂ.

22.1 Dispute. Termenii acestei secțiuni 22 se vor aplica tuturor disputelor dintre dumneavoastră și Epson.
Termenul „dispută” are menirea de a avea cel mai larg înțeles permis de lege și include orice dispută, revendicare,
controversă sau acțiune între dumneavoastră și Epson care decurge din sau se referă la acest Acord, Software-ul,
Hardware-ul Epson sau altă tranzacție care vă implică pe dumneavoastră și compania Epson, fie sub contract,
garanție, declarații false, fraude, delict, delicte intenționate, statut, reglementări, ordonanță sau în orice altă bază
legală sau echitabilă. TERMENUL „DISPUTĂ” NU INCLUDE CERERILE DE IP, mai precis, o reclamație sau o
cauză a acțiunii pentru (a) încălcarea sau diluarea mărcii, (b) încălcarea brevetului de invenție, (c) încălcarea
drepturilor de autor sau a utilizării incorecte, sau (d) utilizare greșită a unui secret comercial (o „revendicare IP”).
Dumneavoastră și Epson sunteți, de asemenea, de acord, cu condiția neaplicării secțiunii 22.6. că o instanță, nu un
arbitru, poate decide dacă o cerere sau o acțiune în justiție se referă la o revendicare IP.

22.2 Arbitrare cu caracter obligatoriu. Dumneavoastră și compania Epson sunteți de acord că toate litigiile vor fi
soluționate prin arbitrare cu caracter obligatoriu în conformitate cu prezentul Acord. ARBITRAREA ÎNSEAMNĂ
CĂ DUMNEAVOASTRĂ RENUNȚAȚI LA DREPTUL DE A AVEA UN JUDECĂTOR SAU JURIU ÎN
PROCEDURA INSTANȚEI ȘI MOTIVELE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU APEL SUNT LIMITATE. În
conformitate cu prezentul acord, arbitrarea cu caracter obligatoriu este administrată de JAMS, o autoritate de
arbitrare recunoscută la nivel național, în conformitate cu codul său de procedură aplicat atunci pentru litigiile
legate de consumator, excluzând însă orice reguli care să permită acțiuni de recuzare sau acționare în masă în
justiție în arbitrare (pentru mai multe detalii despre procedură, consultați secțiunea 22.6 de mai jos).
Dumneavoastră și compania Epson înțelegeți și sunteți de acord că (a) Legea federală de arbitrare (9 USC §1 și
următoarele) guvernează interpretarea și aplicarea acestei secțiuni 22, (b) prezentul Acord reține o tranzacție în
comerțul interstatal și (c) prezenta secțiune 22 va supraviețui încetării prezentului Acord.

22.3 Etape pre-arbitrare și aviz. Înainte de a depune o cerere de arbitrare, dumneavoastră și Epson sunteți de acord
să încercați, timp de șaizeci (60) de zile, să soluționați orice litigiu pe cale neoficială. Dacă Epson și dumneavoastră
nu ajungeți la un acord de soluționare a litigiului în decursul celor șaizeci (60) de zile, dumneavoastră sau Epson
puteți începe un proces de arbitrare. Comunicarea către Epson trebuie adresată: Epson America, Inc., ATTN:
Departamentul Juridic, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806 („Adresa Epson”). Comunicarea privind
disputa dumneavoastră va fi trimisă la cea mai recentă adresă pe care Epson o are în evidențele sale. Din acest
motiv, este important să ne anunțați dacă adresa dumneavoastră se modifică, prin trimiterea unui e-mail la adresa
EAILegal@ea.epson.com sau ne scrieți la adresa Epson de mai sus. Notificarea litigiului trebuie să includă numele
expeditorului, adresa și informațiile de contact, faptele care au dat naștere la litigiu și despăgubirea solicitată
(„Comunicarea privind disputa”). După primirea notificării privind disputa, Epson și dumneavoastră sunteți de
acord să acționați cu bună-credință pentru a soluționa litigiul înainte de începerea arbitrării.
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22.4 Curtea pentru daune mici. Fără a aduce atingere celor de mai sus, puteți depune o acțiune individuală în
instanța pentru solicitări minore din statul sau municipalitatea dvs., dacă acțiunea se află în competența acestei
instanțe și este în curs numai în instanța respectivă.

22.5 RENUNȚAREA LA LITIGIILE ÎN MASĂ ȘI ARBITRĂRILE ÎN MASĂ. DUMNEAVOASTRĂ ȘI
COMPANIA EPSON SUNTEȚI DE ACORD CĂ FIECARE PARTE POATE RIDICA DISPUTE FAȚĂ DE
CEALALTĂ PARTE, NUMAI ÎN CAPACITATE INDIVIDUALĂ ȘI NU CA RECLAMANT SAU MEMBRU DE
LITIGIU ÎN MASĂ ÎN ORICE PROCEDURĂ DE MASĂ SAU REPREZENTATIVĂ, INCLUSIV, FĂRĂ
LIMITARE, LITIGII FEDERALE SAU STATALE SAU ARBITRĂRI ÎN MASĂ. LITIGIILE ÎN MASĂ,
ARBITRĂRILE ÎN MASĂ, ACȚIUNILE GENERALE PRIVATE ALE PROCURORULUI GENERAL, ȘI ALTE
PROCESE ÎN CARE O PERSOANĂ ACȚIONEAZĂ ÎN CAPACITATE DE REPREZENTANT NU SUNT
PERMISE. PRIN URMARE, ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURILE DE ARBITRARE DESCRISE ÎN
ACEASTĂ SECȚIUNE, UN ARBITRU NU VA COMBINA SAU CONSOLIDA REVENDICĂRILE MAI
MULTOR PĂRȚI, FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS AL TUTUROR PĂRȚILOR AFECTATE ÎNTR-O
PROCEDURĂ DE ARBITRARE.

22.6 Procedura de arbitrare. Dacă dumneavoastră sau Epson începeți arbitrarea, aceasta va fi guvernată de regulile
JAMS care sunt în vigoare la data depunerii arbitrării, excluzând orice reguli care permit arbitrarea pe bază de
clasă sau reprezentativă („Regulile JAMS”), disponibile la http://www.jamsadr.com sau sunând la 1-800-352-5267
și în conformitate cu regulile stabilite în prezentul Acord. Toate litigiile vor fi soluționate de un singur arbitru
neutru și ambele părți vor avea ocazia rezonabilă de a participa la alegerea arbitrului. Arbitrul este obligat de
termenii prezentului Acord. Arbitrul, și nu orice instanță sau agenție federală, de stat sau locală, are autoritatea
exclusivă de a soluționa toate litigiile care decurg din sau în legătură cu interpretarea, aplicabilitatea, execuția sau
formarea prezentului acord, inclusiv orice pretenție conform căreia toate sau o parte din prezentul acord devin
nule sau anulate. Fără a aduce atingere acestei ample delegări de autoritate a arbitrului, instanța poate determina
problema limitată dacă o revendicare sau o cauză de acțiune este pentru o revendicare de proprietate intelectuală,
exclusă din definiția „disputelor” din secțiunea 22.1 de mai sus. Arbitrul este împuternicit să acorde orice
despăgubiri care ar fi disponibile într-o instanță judecătorească, în conformitate cu legea sau cu capitalul propriu.
Arbitrul vă poate acorda aceleași despăgubiri ca instanța și poate acorda o declarație sau o acțiune de încetare
numai în favoarea părții individuale care solicită despăgubirea și numai în măsura în care este necesar să se acorde
o compensație justificată de revendicarea individuală a acelei părți. În unele cazuri, costurile arbitrării pot depăși
costurile litigiilor, iar dreptul la descoperire poate fi mai limitat în arbitrare decât în instanță. Hotărârea arbitrului
este obligatorie și poate fi introdusă ca hotărâre în orice instanță competentă.

Puteți alege să participați la audieri arbitrale prin telefon. Ședințele de arbitrare care nu sunt efectuate prin telefon
vor avea loc într-o locație accesibilă în mod rezonabil de la domiciliul dumneavoastră principal sau în Orange
County, California, la alegere.

a) Inițierea procesului de arbitrare. Dacă dumneavoastră sau Epson decideți să arbitrați un litigiu, ambele părți
sunt de acord cu următoarea procedură:

(i) Scrieți o cerere de arbitrare. Cererea trebuie să includă o descriere a litigiului și valoarea daunelor care trebuie
recuperate. Puteți găsi o copie a cererii de arbitrare la http://www.jamsadr.com („Cererea de arbitrare”).

(ii) Trimiteți trei copii ale cererii de arbitrare, plus taxa de înregistrare corespunzătoare, la: JAMS, 500 North State
College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, SUA.

(iii) Trimiteți o copie a cererii de arbitrare către cealaltă parte (aceeași adresă ca și comunicarea privind disputa)
sau dacă părțile au convenit altfel.
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b) Formatul audierii. În timpul arbitrării, valoarea oricărei oferte de acord nu va fi dezvăluită arbitrului decât după
ce arbitrul va determina suma, dacă este cazul, la care aveți dreptul sau la care Epson are dreptul. Descoperirea sau
schimbul de informații privilegiate relevante pentru dispută poate fi permis în timpul arbitrării.

c) Taxe de arbitrare. Epson va plăti sau (dacă este cazul) vă va rambursa toate taxele JAMS și taxele arbitrilor
pentru orice arbitrare inițiată (de dumneavoastră sau de Epson) în conformitate cu dispozițiile prezentului Acord.

d) Acordarea în favoarea dumneavoastră. Pentru litigiile în care dumneavoastră sau Epson solicitați despăgubiri
de 75 000 USD sau mai puțin, cu excepția onorariilor și a costurilor avocatului, dacă decizia arbitrului va conduce
la acordarea unei sume mai mari decât ultima ofertă scrisă, dacă este cazul, pentru soluționarea litigiului, Epson:
(i) va plăti 1 000 USD sau valoarea sumei acordate, oricare dintre acestea este mai mare; (ii) va plăti de două ori
cuantumul onorariului dumneavoastră rezonabil, dacă este cazul; și (iii) vă va rambursa cheltuielile (inclusiv taxele
și costurile martorilor experți) pe care le obține în mod rezonabil avocatul dumneavoastră pentru investigarea,
pregătirea și urmărirea litigiului în arbitrare. Cu excepția cazului în care dumneavoastră și Epson ați convenit în
scris, arbitrul va determina valoarea taxelor, costurilor și cheltuielilor care vor fi plătite de Epson în conformitate
cu această secțiune 22.6d).

e) Onorariile avocaților. Epson nu va solicita plata onorariilor și cheltuielilor avocaților săi pentru orice arbitrare
inițiată care implică o dispută în temeiul prezentului Acord. Dreptul dumneavoastră la onorariile și cheltuielile
avocatului conform secțiunii 22.6(d) de mai sus nu vă limitează dreptul la onorariile și cheltuielile avocatului în
conformitate cu legislația aplicabilă; în pofida celor de mai sus, arbitrul nu poate acorda recompense și onorariile
avocatului repetate.

22.7 Renunțare. Aveți dreptul să renunțați (să vă excludeți) de la procedura finală, obligatorie, arbitrară
individuală și renunțarea la procedurile de clasă și de reprezentare specificată în acest Acord prin trimiterea unei
scrisori la adresa Epson în termen de treizeci (30) de zile de la avizul dumneavoastră (inclusiv, fără a se limita la
achiziționarea, descărcarea, instalarea Software-ului sau a altei utilizări aplicabile a Hardware-ului, produselor și
serviciilor Epson) care specifică (i) numele dvs., (ii) adresa dumneavoastră de corespondență și (iii) excluse din
procedura arbitrală definitivă și obligatorie și renunțarea la procedurile de clasă și de reprezentare specificate în
prezenta secțiune 22. În cazul în care renunți la o procedură conform cu procedura de mai sus, toți ceilalți termeni
vor continua să se aplice, inclusiv cerința de a notifica înainte de litigiu.

22.8 Modificări ale secțiunii 22. Fără a aduce atingere oricăror prevederi din acest Acord care contravin legii,
dumneavoastră și Epson sunteți de acord că, în cazul în care Epson va aduce modificări viitoare în procedurile de
soluționare a litigiilor și în ceea ce privește dispozițiile de renunțare la acțiuni (altele decât schimbarea adresei
Epson) în acest Acord, Epson va obține acordul dumneavoastră afirmativ pentru amendamentul aplicabil. Dacă
nu acceptați în mod afirmativ amendamentul aplicabil, sunteți de acord că veți arbitra orice dispută între părți în
conformitate cu limba acestei secțiuni 22 (sau veți soluționa litigiile prevăzute în secțiunea 22.7, dacă ați ales în
timp util să renunțați atunci când v-ați dat acordul pentru acest Acord).

22.9 Clauza de separabilitate. Dacă orice dispoziții din această secțiune 22 se consideră neaplicabile, aceste
prevederi vor fi întrerupte, restul prezentului Acord rămânând în vigoare și în efect. Prevederile de mai sus nu se
aplică interdicției împotriva acțiunilor în instanță în masă sau reprezentative, astfel cum se prevede în secțiunea
22.5. Aceasta înseamnă că, dacă secțiunea 22.5 se constată a fi imposibil de aplicat, întreaga secțiune 22 (dar numai
secțiunea 22) este nulă și neavenită.
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23. Pentru rezidenții din New Jersey. FĂRĂ A ADUCE ATINGERE ORICĂROR TERMENI PREVĂZUȚI ÎN
PREZENTUL ACORD, ÎN CAZUL ÎN CARE ORICARE DINTRE DISPOZIȚIILE PREVĂZUTE ÎN
SECȚIUNILE 7 SAU 8 SUNT CONSIDERATE INOPERABILE, NULE SAU INAPLICABILE ÎN
CONFORMITATE CU LEGEA DIN NEW JERSEY, ATUNCI ORICE DISPOZIȚIE NU SE APLICĂ
DUMNEAVOASTRĂ; ÎNSĂ RESTUL ACORDULUI VA RĂMÂNE OBLIGATORIU PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ ȘI EPSON. FĂRĂ A ADUCE ATINGERE ORICĂREI PREVEDERI DIN PREZENTUL
ACORD, NICIO PARTE DIN ACEST ACORD NU ESTE DESTINATĂ PENTRU SAU NU TREBUIE SĂ FIE
INTERPRETATĂ ASTFEL ÎNCÂT SĂ LIMITEZE ORICE DREPTURI PE CARE LE AVEȚI LA DISPOZIȚIE ÎN
CONFORMITATE CU PROTECȚIA CONSUMATORULUI, GARANȚIE ȘI NOTIFICARE.

Rev. Decembrie 2018
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De unde puteți
obține ajutor

Site-ul Web de asistență
tehnică

Site-ul Epson pentru asistență tehnică oferă ajutor
pentru problemele 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:

https://support.epson.net/

Dacă aveți nevoie de cele mai recente drivere,
întrebări frecvente sau alte elemente descărcabile,
accesați site-ul la adresa:

https://www.epson.com

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

Contactarea serviciului
de asistență tehnică
Epson

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul 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 pentru ajutor. Dacă
serviciul de asistență clienți Epson pentru zona
dumneavoastră nu figurează în lista de mai jos,
contactați distribuitorul de la care ați achiziționat
produsul.

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

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

❏ Modelul produsului

❏ 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

Ajutor pentru utilizatorii din 
Europa

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

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web 
(https://www.epson.com.tw)
Sunt disponibile informații privind specificațiile
produselor, drivere pentru descărcare și solicitări
privind produsele.

Oficiul de asistență Epson
(Telefon: +0800212873)
Echipa Oficiului 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

Centrul de reparații și service:

Număr de
telefon

Număr de
fax

Adresă

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

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

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

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

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

Număr de
telefon

Număr de
fax

Adresă

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

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

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

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

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

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

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

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

08-7344771 08-7344802 1F., No.113, Shengli
Rd., Pingtung City,
Pingtung County 900,
Taiwan

Ajutor pentru utilizatorii din 
Australia/Noua Zeelandă

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

Australia
https://www.epson.com.au

Noua Zeelandă
https://www.epson.co.nz

Accesați paginile Web Epson Australia/Noua
Zeelandă.
Site-ul oferă o zonă de descărcare pentru drivere,
puncte de contact Epson, informații despre produsele
noi și asistență tehnică (prin e-mail).

Oficiul de asistență Epson
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:

Australia Telefon: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Noua Zeelandă Telefon: 0800 237 766

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.

Ajutor pentru utilizatorii din 
Singapore

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

World Wide Web
(https://www.epson.com.sg)
Sunt disponibile informații asupra specificațiilor
produselor, drivere pentru descărcare, întrebări
frecvente (FAQ), informații privind vânzările și
asistență tehnică prin e-mail.

Oficiul de asistență Epson
(Fără taxă: 800-120-5564)
Echipa Oficiului 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 
Thailanda

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web
(https://www.epson.co.th)
Sunt disponibile informații asupra specificațiilor
produselor, drivere pentru descărcare, întrebări
frecvente (FAQ) și asistență tehnică prin e-mail.

Linia de asistență Epson
(Telefon: (66) 2685-9899)
Echipa Liniei de asistență vă poate ajuta telefonic în
următoarele privințe:

❏ Informații referitoare la vânzări și produse

❏ Întrebări sau probleme legate de utilizarea
produselor
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❏ Solicitări privind reparațiile și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din 
Vietnam

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

Linia de asistență Epson
(Telefon):

+84 28 3925 5545

Centrul de service: 68 Nam Ky Khoi Nghia
Street, Nguyen Thai
Binh Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Ajutor pentru utilizatorii din 
Indonezia

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

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

❏ Informații asupra specificațiilor produselor,
drivere pentru descărcare

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

Linia de asistență Epson

❏ Informații referitoare la vânzări și produse

❏ Asistență tehnică
Telefon: (62) 21-572 4350

Fax: (62) 21-572 4357

Centrul de service Epson
Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B

Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/Fax: (62) 21-62301104

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

Telefon/Fax: (62) 22-7303766

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

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

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

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

Telefon/Fax: (62) 61-4516173

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

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

Ajutor pentru utilizatorii din 
Hong Kong

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

Pagina principală de Internet
Epson Hong Kong a creat o pagină principală de
Internet locală în chineză și engleză pentru a oferi
utilizatorilor următoarele informații:

❏ Informații despre produse

❏ Răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)

❏ Cele mai recente versiuni ale driverelor pentru
produsele Epson
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Utilizatorii pot accesa pagina noastră principală
World Wide Web la adresa:

https://www.epson.com.hk

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

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Ajutor pentru utilizatorii din 
Malaezia

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

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

❏ Informații asupra specificațiilor produselor,
drivere pentru descărcare

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

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
Sediu principal.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Oficiul de asistență Epson

❏ Informații referitoare la vânzări și produse
(Infoline)

Telefon: 603-56288222

❏ Solicitări privind reparațiile și garanția, utilizarea
produselor și asistență tehnică (Techline)

Telefon: 603-56288333

Ajutor pentru utilizatorii din 
India

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web
(https://www.epson.co.in)
Sunt disponibile informații privind specificațiile
produselor, drivere pentru descărcare și solicitări
privind produsele.

Linie de asistență
Pentru service, informații despre produse și comenzi
pentru piese de schimb — 18004250011 
(9 AM–6 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-
bană:

(63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Linie directă
Oficiu de asis-
tență:

(63-2) 706 2625

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

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

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

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
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