
Προφυλάξεις και σηµειώσεις

c Οι προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή βλαβών στον 
εξοπλισµό σας.

Οι σηµειώσεις περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες και χρήσιµες συµβουλές για τη 
λειτουργία της συσκευής.

 Αφαίρεση συσκευασίας
Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω εξαρτήµατα περιέχονται στη συσκευασία και ότι δεν υπάρχει 
κάποια ζηµιά.

 Αφαίρεση προστατευτικών 
υλικών
Αφαιρέστε τις ταινίες και τα προστατευτικά 
υλικά σύµφωνα µε το φύλλο οδηγιών. 
Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τα 
προστατευτικά υλικά γύρω από τα δοχεία 
µελανιού.

 Σύνδεση των εξαρτηµάτων
1. Τοποθετήστε το στήριγµα χαρτιού.
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό του τροφοδότη 

στις δύο υποδοχές που βρίσκονται στο 
µπροστινό µέρος του στηρίγµατος χαρτιού.

Σηµείωση:
Το προστατευτικό του τροφοδότη προφυλάσσει το εσωτερικό της συσκευής από 
τη διέλευση αντικειµένων που έχετε τοποθετήσει πάνω στο κάλυµµα.

 Ενεργοποίηση
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πατήστε το 
κουµπί P On για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σηµείωση:
Μην το συνδέσετε στον υπολογιστή σας πριν 
από το βήµα , διότι δεν θα µπορέσετε να 
εγκαταστήσετε το λογισµικό.

 Τοποθέτηση δοχείων µελανιού
1. Ανοίξτε τη µονάδα σαρωτή.
2. Ανακινήστε τέσσερις-πέντε φορές το δοχείο µελανιού 

πριν αφαιρέσετε τη συσκευασία του.

Εγκατάσταση
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Το περιεχόµενο ενδέχεται να διαφέρει σε ορισµένες περιοχές.
Σε µερικές χώρες το καλώδιο τροφοδοσίας µπορεί να είναι συνδεδεµένο στη συσκευή.

Μην αγγίζετε/αφαιρείτε.

Πατήστε

Μην αγγίζετε

3. Ανοίξτε το κάλυµµα του δοχείου.

4. Τοποθετήστε κάθε δοχείο στην υποδοχή του. Στη 
συνέχεια, πιέστε το δοχείο µελανιού προς τα κάτω µέχρι 
να ασφαλίσει στη θέση του.
Σηµείωση:
Τοποθετήστε όλα τα δοχεία µελανιού. Η συσκευή 
λειτουργεί µόνο αν έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα 
τα δοχεία µελανιού.

5. Κλείστε το κάλυµµα του δοχείου.
6. Κατεβάστε τη µονάδα σαρωτή.

Αρχίζει η διαδικασία τροφοδοσίας µελανιού και χρειάζονται 
δύο λεπτά για να ολοκληρωθεί.
Στην οθόνη υγρών κρυστάλλων εµφανίζεται η ένδειξη 
Initial charge... (Αρχική φόρτωση…) και ακούγονται 
διάφοροι ήχοι από το µηχανισµό του Stylus CX. Αυτό είναι 
φυσιολογικό.

c Προσοχή:
❏ Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή κατά 

τη διάρκεια της τροφοδοσίας µελανιού.
❏ Μην βάζετε χαρτί µέχρι να ολοκληρωθεί 

η τροφοδοσία µελανιού.

 Επιλογή γλώσσας
1. Πατήστε το κουµπί Setup (Ρύθµιση) και το κουµπί A 

µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη υγρών κρυστάλλων 
η ένδειξη 7.Languages (7. Γλώσσες) και στη 
συνέχεια πατήστε το κουµπί x Color (Χρώµα).

2. Επιλέξτε µια γλώσσα πατώντας το κουµπί D.
3. Πατήστε το κουµπί ΟΚ.

Τα στοιχεία µενού εµφανίζονται στη γλώσσα που 
έχετε επιλέξει.

 Τοποθέτηση χαρτιού
1. Τραβήξτε προς τα έξω την επέκταση της θήκης εξόδου.

2. Μετακινήστε το προστατευτικό του τροφοδότη 
προς το µέρος σας.

3. Τραβήξτε προς τα έξω τον πλευρικό οδηγό.

4. Τοποθετήστε µια στοίβα χαρτιού έτσι, ώστε να 
ακουµπήσει στη δεξιά πλευρά του τροφοδότη και 
σπρώξτε τον πλευρικό οδηγό προς το χαρτί.

5. Μετακινήστε το προστατευτικό του τροφοδότη 
προς τα πίσω.

Τώρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ανεξάρτητη 
συσκευή. Για να δείτε πως µπορείτε να 
δηµιουργήσετε ένα δοκιµαστικό αντίγραφο, 
ανατρέξτε στην επόµενη ενότητα. Αν θέλετε να 
εγκαταστήσετε το λογισµικό, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας» σε 
αυτό το φύλλο.

 ∆ηµιουργία αντιγράφων
1. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στον πίνακα εγγράφων.

2. Πατήστε το κουµπί Copy Mode (Κατάσταση αντιγραφής) για να µεταβεί η συσκευή στην 
κατάσταση αντιγραφής.
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3. Πατήστε τα κουµπιά µε τους αριθµούς για να ορίσετε τον 
αριθµό των αντιγράφων.

4. Πατήστε το κουµπί x B&W (για ασπρόµαυρα αντίγραφα) 
ή το κουµπί x Color (για έγχρωµα αντίγραφα).
Το Stylus CX αρχίζει να αντιγράφει.

c Προσοχή:
Μην ανοίγετε τη µονάδα σαρωτή κατά τη διάρκεια της σάρωσης ή της 
αντιγραφής, γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Το Stylus CX διαθέτει διάφορες λειτουργίες αντιγραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα 
«Λειτουργίες» σε αυτό το φύλλο ή στον Οδηγό βασικών λειτουργιών. Για να 
χρησιµοποιήσετε αυτή τη συσκευή µε τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο 
επόµενο βήµα.

 Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας
1. Πατήστε το κουµπί P On για να 

απενεργοποιήσετε τον Stylus CX.
2. Βγάλτε τον ακροδέκτη του καλωδίου USB από 

τη συσκευασία του και στη συνέχεια συνδέστε 
τον στον υπολογιστή σας.

 Εγκατάσταση του λογισµικού
Σηµείωση
❏ Εάν στην ετικέτα του CD γράφει «Multilingual CD» (Πολύγλωσσο CD), πρέπει να 

εγκαταστήσετε πρώτα το λογισµικό στα Αγγλικά από το αγγλικό CD. Έπειτα, 
εγκαταστήστε την πρόσθετη γλώσσα της προτίµησής σας από το Multilingual CD.

❏ Αυτό το λογισµικό δεν υποστηρίζει σύστηµα αρχείων UNIX (UFS) για Mac OS X. 
Εγκαταστήστε το λογισµικό σε ένα δίσκο ή σε ένα τµήµα του δίσκου που δεν 
χρησιµοποιεί UFS. Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει το περιβάλλον Max OS X Classic.

1. Βεβαιωθείτε ότι το Stylus CX είναι συνδεδεµένο και 
απενεργοποιηµένο και στη συνέχεια τοποθετήστε το 
CD µε το λογισµικό.
Για Mac OS 8.6 έως 9.X, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο  
στο CD του λογισµικού.
Για Mac OS X, ανοίξτε το ντοσιέ Mac OS X  και στη 
συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο .

2. Απενεργοποιήστε όλα τα προγράµµατα προστασίας από 
ιούς και επιλέξτε «Continue» (Συνέχεια).

3. ∆ιαβάστε την άδεια χρήσης. Εάν συµφωνείτε µε τους όρους, κάντε κλικ στο «Agree» 
(Συµφωνώ).

4. Επιλέξτε «Install» (Εγκατάσταση) και ακολουθήστε τις 
οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

5. Μόλις εµφανιστεί αυτή η οθόνη, ενεργοποιήστε το 
Stylus CX και περιµένετε µέχρι να σταµατήσει να 
εµφανίζεται η οθόνη. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις 
οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Επισηµαίνεται 
ότι για την εγκατάσταση του EPSON Smart Panel™ 
απαιτείται συγκεκριµένη διαδικασία.

6. Επιλέξτε «Exit» (Έξοδος) ή «Restart Now» (Άµεση επανεκκίνηση) στην τελευταία οθόνη 
και έπειτα αφαιρέστε το CD-ROM.

Αν χρησιµοποιείτε Windows, η συσκευή είναι έτοιµη για σάρωση και εκτύπωση. 
Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες» ή στην ενότητα «Περισσότερες 
πληροφορίες» σε αυτό το φύλλο.
Αν χρησιµοποιείτε Macintosh, ανατρέξτε στην επόµενη ενότητα για να ορίσετε το 
Stylus CX ως εκτυπωτή.

Για Mac OS 8.6 έως 9.X
1. Ανοίξτε το παράθυρο «Chooser» (Επιλογέας) από το 

µενού Apple.
2. Επιλέξτε το CX6400 και τη θύρα USB που 

χρησιµοποιείτε και κλείστε το παράθυρο 
«Chooser» (Επιλογέας).

Για Mac OS X
1. Ανοίξτε το ντοσιέ «Applications» (Εφαρµογές) στον σκληρό δίσκο, ανοίξτε το 

ντοσιέ «Utilities» (Βοηθητικά προγράµµατα) και κάντε διπλό κλικ στο «Print 
Center» (Κέντρο εκτύπωσης).

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Add Printer» (Προσθήκη εκτυπωτή) στο παράθυρο διαλόγου 
«Printer List» (Κατάλογος εκτυπωτών).

3. Επιλέξτε «EPSON USB», κάντε κλικ στο «Stylus CX6400» 
και στη συνέχεια επιλέξτε «All» (Όλα) από το αναδυόµενο 
µενού «Page Setup» (Ρύθµιση σελίδας). Τέλος, κάντε κλικ 
στο κουµπί «Add» (Προσθήκη).

4. Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές (περιθωρίου) του εκτυπωτή 
περιλαµβάνονται στο «Printer List» (Λίστα εκτυπωτών) 
και κάντε κλικ στο «Close» (Κλείσιµο).

Τώρα µπορείτε να εκτελέσετε σάρωση και εκτύπωση. Για 
οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες» ή στην 
ενότητα «Περισσότερες πληροφορίες» σε αυτό το φύλλο.
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Λειτουργίες
Τα κουµπιά γύρω από την 
οθόνη υγρών κρυστάλλων
Τα τέσσερα κουµπιά γύρω από την οθόνη υγρών 
κρυστάλλων σας παρέχουν τη δυνατότητα να 
πραγµατοποιείτε γρήγορα ρυθµίσεις. Πατήστε απλώς το 
κουµπί που υπάρχει δίπλα από µια ρύθµιση που θέλετε 
να αλλάξετε για να δείτε τις διαθέσιµες επιλογές.

∆ηµιουργία αντιγράφων
Έχετε στη διάθεσή σας πληθώρα επιλογών αντιγραφής για να δηµιουργήσετε αντίγραφα.

Χρήση κάρτας µνήµης
Η ενσωµατωµένη υποδοχή της κάρτας µνήµης σας επιτρέπει να κάνετε τα εξής:
❏ Να εκτυπώσετε κατευθείαν από µια κάρτα µνήµης. (Ανατρέξτε στον Οδηγό βασικών 

λειτουργιών).
❏ Να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε µια εικόνα κατευθείαν σε µια κάρτα µνήµης. 

(Ανατρέξτε στον Οδηγό βασικών λειτουργιών).
❏ Να µεταφέρετε τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί σε µια κάρτα µνήµης στον 

υπολογιστή σας. (Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς).

Εκτύπωση
Μπορείτε να εκτυπώσετε δεδοµένα και να 
δηµιουργήσετε φωτογραφίες, κάρτες και αφίσες από 
τον υπολογιστή σας.
Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει 
να συνδέσετε τον Stylus CX µε έναν υπολογιστή 
χρησιµοποιώντας το λογισµικό εγκατάστασης του 
εκτυπωτή EPSON. Για οδηγίες σχετικά µε την 
εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης του 
εκτυπωτή EPSON, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Εγκατάσταση του λογισµικού» σε αυτό το φύλλο.

Σάρωση
Μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα, φωτογραφίες 
και άλλα υλικά σε ηλεκτρονική µορφή για τον 
υπολογιστή σας και στη συνέχεια να 
χρησιµοποιήσετε τις σαρωµένες εικόνες σε 
ευχετήριες κάρτες, ηλεκτρονική αλληλογραφία 
ή στο web.
Για να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες 
σάρωσης, πρέπει να συνδέσετε τον Stylus CX σε 
έναν υπολογιστή εγκαθιστώντας το λογισµικό 
EPSON Scan και EPSON Smart Panel. Για οδηγίες εγκατάστασης του λογισµικού EPSON 
Scan και EPSON Smart Panel, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση του λογισµικού» σε 
αυτό το φύλλο.

EPSON Smart Panel
Είναι το κέντρο αντιγραφής του Stylus CX όταν λειτουργεί ως 
σαρωτής. Χρησιµοποιήστε το για αντιγραφή, δηµιουργία 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σάρωση, εκτύπωση, fax ή για 
το OCR (Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων).

Περισσότερες πληροφορίες
Για να ξεκινήσετε

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός αναφοράς

Ηλεκτρονική βοήθεια

Standard (Τυπική) BorderFree (Χωρίς 
περιθώριο)

Small Margin (Μικρό 
περιθώριο)

Poster (Αφίσα) Repeat 
(Επαναλαµβανόµενη)

2-up (Αντιγραφή 2 
σελίδων σε ένα φύλλο)

Περιεχόµενα Σύντοµες οδηγίες για να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε 
κατάσταση αυτόνοµης λειτουργίας. Για λεπτοµερή παρουσίαση των 
λειτουργιών, ανατρέξτε στον Οδηγό βασικών λειτουργιών.

Περιεχόµενα Περιγράφει τον τρόπο χρήσης του Stylus CX ως ανεξάρτητη συσκευή. 
Μπορείτε να δηµιουργήσετε αντίγραφα, να εκτυπώσετε κατευθείαν από µια 
κάρτα µνήµης και να σαρώσετε σε µια κάρτα µνήµης. Επιπλέον, µπορείτε 
να αλλάξετε τα δοχεία µελανιού και να ελέγξετε την κατάσταση του Stylus 
CX. Επίσης, παρέχονται συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων και 
πληροφορίες για την υποστήριξη πελατών.

∆ιαδικασία πρόσβασης Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο «ESCX6400 Basic Operation Guide» 
(Οδηγός βασικών λειτουργιών του ESCX6400) της επιφάνειας εργασίας 
ή ανατρέξτε στο ντοσιέ γλώσσας του Multilingual CD και να κάνετε διπλό 
κλικ στο εικονίδιο «Copy Guide» (Οδηγός αντιγραφής).

Περιεχόµενα Παρέχονται βασικές πληροφορίες για εκτυπώσεις και σαρώσεις. 
Περιλαµβάνονται, επίσης, συντήρηση και συµβουλές αντιµετώπισης 
προβληµάτων, πληροφορίες τεχνικής φύσεως και πληροφορίες για την 
υποστήριξη πελατών.

∆ιαδικασία πρόσβασης Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Οδηγού αναφοράς ESCX6400 στην 
επιφάνεια εργασίας.

Περιεχόµενα Παρέχονται λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα οδήγησης 
του εκτυπωτή και τη λειτουργία του EPSON Scan.

∆ιαδικασία πρόσβασης Ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες» του Οδηγού αναφοράς.
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