
 Uitpakken

 De Stylus CX installeren
1. Ontgrendelen

2. Onderdelen bevestigen

3. Het netsnoer aansluiten

4. De cartridges installeren
1. Druk op de Aan-knop P om het apparaat aan 

te zetten.

2. Schud het pakket met cartridges vier- of 
vijfmaal. Open vervolgens de verpakking en 
haal de cartridges eruit.

c Let op:
❏ Pas goed op dat u de haken aan de zijkant van de cartridge niet 

afbreekt wanneer u de cartridge uit de verpakking haalt.

❏ Schud de cartridges niet na verwijdering uit de verpakking. Dit kan lekken 
veroorzaken. 

❏ Verwijder of scheur het label op de cartridge niet. Hierdoor kan lekkage 
ontstaan.

3. Plaats de cartridges (zie illustratie).

Opmerking:
Installeer alle cartridges. Het apparaat werkt niet als niet alle cartridges juist zijn 
geïnstalleerd.

4. Sluit de scannereenheid.

De inkt wordt geladen. Dit duurt ongeveer twee minuten. Tijdens het laden 
produceert het apparaat verschillende mechanische geluiden. Dit is normaal. 
Wanneer het Aan-lampje stopt met knipperen is de inkt volledig geladen.

c
Let op:
❏ Zet de printer niet uit tijdens het laden van de inkt.

❏ Plaats geen papier in de printer voordat het laden van de inkt voltooid is.

Opmerking:
De cartridges die bij de printer zijn geleverd, worden deels verbruikt bij de 
installatie van het apparaat. Om afdrukken van hoge kwaliteit te kunnen 
produceren moet de printkop van dit apparaat volledig worden geladen met 
inkt. Dit eenmalige proces verbruikt een aanzienlijke hoeveelheid inkt. De 
cartridges die u daarna installeert, hebben wel de normale opgegeven 
levensduur.

5. Een taal kiezen
U kunt een taal voor het display kiezen. Zie hoofdstuk 1 van de Kopieerhandleiding 
voor meer informatie.

Het apparaat is nu gereed om te kopiëren. Zie “De kopieerfunctie gebruiken”. Als u ook 
wilt afdrukken of scannen, configureert u de computer volgens onderstaande instructies.

 De computer configureren
1. Aansluiten

1. Zet de Stylus CX uit.

Opmerking:
Zet het apparaat pas weer aan als u daarvoor een bericht krijgt.

2. Sluit de USB-kabel aan.

Opmerking:
Als de wizard Nieuwe hardware (Add New Hardware) wordt weergegeven, klikt 
u op Annuleren (Cancel) en koppelt u de USB-kabel los van het apparaat. Ga 
daarna terug naar stap 1. Aansluiten..

2. Software installeren
c Waarschuwing voor Macintosh-gebruikers:

Schakel alle antivirusprogramma's uit voordat u de software installeert.

Voor Mac OS X-gebruikers: zie "De software installeren voor Mac OS X".

1. Zorg ervoor dat het apparaat uit staat.
2. Plaats de cd met software in de cd-romlezer.

Voor gebruikers van Mac OS 8.6 tot 9.x:

Dubbelklik op het pictogram EPSON in de map EPSON.

3. Het dialoogvenster EPSON Installatieprogramma 
wordt weergegeven. Selecteer Installeer Software en 
klik op .

4. Volg de instructies op het scherm op.

5. Voor gebruikers van Mac OS 8.6 tot 9.x
Nadat u de software hebt geïnstalleerd, selecteert u 
Kiezer (Chooser) in het Apple-menu en selecteert u 
vervolgens het pictogram van het apparaat en de poort waarop het apparaat 
is aangesloten.

Opmerking voor Windows-gebruikers:
Mogelijk moet u de computer opnieuw opstarten tijdens het installeren van de 
software. Als een bericht verschijnt waarin u wordt gevraagd de computer 
opnieuw op te starten, verwijdert u de cd met software en klikt u op Opnieuw 
opstarten (Restart). Controleer nadat u de computer opnieuw hebt opgestart of 
het apparaat uit staat en installeer de software dan opnieuw.

Het apparaat is nu gereed om af te drukken en te scannen. Meer informatie over 
afdrukken en scannen vindt u in de Gebruikershandleiding. Zie "De gebruikershandleiding 
weergeven" als u de gebruikershandleiding wilt raadplegen.

De inhoud van de verpakking kan van land tot land verschillen. Verwijder al het tape en beschermende materiaal volgens de instructies op het blad Mededeling.

netsnoerUSB-kabel
In bepaalde landen zit het 
netsnoer aan de printer vast.

beschermkap 
papiertoevoer

cartridgespapiersteun cd-rom
Gebruik de USB-kabel die bij 
het apparaat wordt geleverd.
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Druk op de Aan -knop P.

Dit deel niet aanraken.
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Druk hierop om apparaat uit te zetten.
Voor gebruikers van Mac OS 
8.6 tot 9.x

Dialoogvenster EPSON 
Installatieprogramma

De kopieerfunctie gebruiken
1. Voorbereiding

2. Een kopie maken

Verschillende kopieermodi en andere opties selecteren

Standaard kopiëren
U kunt het origineel in verschillende formaten 
en op diverse typen papier kopiëren.

Gebruik de Exemplaren/Waarde-knoppen 
om Standaard te selecteren in het menu van 
de kopieermodus.

Opmerking:
In de kopieermodus Verkleinde marge kunt u 
een kopie met een ondermarge van 3 mm 
maken.

Twee of vier pagina’s per vel kopiëren
U kunt twee of vier pagina's op één enkel vel 
kopiëren.

Gebruik de Exemplaren/Waarde-knoppen 
om 2-op of 4-op te selecteren in het menu 
van de kopieermodus.

Herhaald kopiëren
U kunt meerdere kopieën op één enkel vel 
papier maken.

Gebruik de Exemplaren/Waarde-knoppen 
om Herhaal te selecteren in het menu van de 
kopieermodus.

Opmerking:
U kunt in één handeling tal van kopieën 
maken van een klein origineel, zoals een kaart 
of pasfoto.

Pas op pagina
Met deze functie wordt het formaat van uw 
kopieën automatisch aangepast aan het 
papier dat zich in de papiertoevoer bevindt.

Gebruik de Exemplaren/Waarde-knoppen om 
Pas op pagina te selecteren in het menu 
Vergroten/Verkleinen.

De software voor Mac OS X installeren
1. Zet het apparaat uit en plaats de cd met software in de cd-romlezer.

2. Dubbelklik op de map Mac OS X-driver. → Dubbelklik op de map EPSON TWAIN. → 
Dubbelklik op de map met de taal van uw keuze. → Dubbelklik op de map EPSON 
TWAIN.  → Dubbelklik op het pictogram van het EPSON TWAIN 5-installatieprogramma. 
Volg de instructies op het scherm om EPSON TWAIN te installeren.

Als het autorisatievenster wordt weergegeven, klikt u op het sleutelpictogram, voert u 
de naam en het wachtwoord van de beheerder in, klikt u op OK en vervolgens op Ga 
door (Continue).

3. Nadat u EPSON TWAIN hebt geïnstalleerd, dubbelklikt u op de map EPSON Scan to File 
in de map met de taal van uw keuze en dubbelklikt u vervolgens op het pictogram 
van het EPSON Scan to File-installatieprogramma om EPSON Scan to File te installeren.

4. Nadat u EPSON Scan to File hebt geïnstalleerd, dubbelklikt u op de map Printerdriver 
in de map Mac OS X-driver en dubbelklikt u vervolgens op CX5200.pkg om de 
printersoftware te installeren.

5. Nadat u de software hebt geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk om het apparaat te 
selecteren:

Dubbelklik op Macintosh HD. → Dubbelklik op de toepassingsmap. → Dubbelklik op de 
map voor hulpprogramma's. → Dubbelklik op het pictogram Afdrukcentrum (Print 
Center). → Klik op Printer toevoegen (Add Printer). → Selecteer EPSON USB. → Selecteer 
dit apparaat. → Klik op Toevoegen (Add).

De gebruikershandleiding weergeven
Zie de Online-Gebruikershandleiding voor meer informatie over dit apparaat.

Voor Windows-gebruikers

1. Plaats de cd met software in de cd-romlezer. Het dialoogvenster van het 
installatieprogramma wordt weergegeven.
Als het dialoogvenster niet automatisch wordt geopend, dubbelklikt u op SETUP.EXE op 
de cd-rom.

2. Selecteer Gebruikershandleiding en klik op .

Voor gebruikers van Mac OS 8.6 tot 9.x

1. Plaats de cd met software in de cd-romlezer.

2. Dubbelklik op het pictogram EPSON in de map EPSON, selecteer vervolgens 
Gebruikershandleiding en klik op .

Voor gebruikers van Mac OS X

1. Plaats de cd met software in de cd-romlezer.

2. Dubbelklik op de map Gebruikershandleiding in de map EPSON en dubbelklik 
vervolgens op de map REF_G in de map met de taal van uw keuze. Dubbelklik daarna 
op het bestand  INDEX.HTM.
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Druk op de Exemplaren/Waarde-
knoppen om het aantal kopieën in 
te stellen.

Druk op de Kopie Z/W-knop (om in 
grijstinten te kopiëren) of de Kopie 
Kleur-knop (om in kleur te kopiëren).
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Menu-knoppen

Stop-knop

Dit apparaat biedt een uitgebreid scala aan kopieeropties. U kunt kiezen uit een groot 
aantal formaten en typen papier.

1. Druk op een van de Menu-knoppen totdat Kopieermodus in het display verschijnt.

2. Druk op een van de Exemplaren/Waarde-knoppen totdat de gewenste kopieermodus 
verschijnt.

Opmerking:
Let erop dat u eerst de kopieermodus selecteert, omdat de andere kopieerinstellingen 
opnieuw hun standaardwaarden krijgen wanneer de kopieermodus wordt gewijzigd.

3. Gebruik de Menu- en Exemplaren/Waarde-knoppen om verdere kopieerinstellingen op 
te geven.

4. Druk op de Stop-knop. De instellingen die u hebt opgegeven verschijnen in het display.
Zie de Kopieerhandleiding voor meer informatie over de menuonderdelen in de 
verschillende kopieermodi.

Installatie Nederlands
c Voorzorgsmaatregelen worden 

aangegeven met “Let op”; u moet ze 
naleven om schade aan het 
apparaat te voorkomen.

Opmerkingen bevatten belangrijke 
informatie en nuttige tips voor het 
gebruik van dit apparaat.

Voorzorgsmaatregelen en opmerkingen

Printed in XXX
Copyright© 2002 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano,Japan


