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Használat előtt
Ebben a fejezetben olyan információk szerepelnek, amelyeket ismernie kell a termék használata előtt.

A termék kézikönyvei
Papíralapú
kézikönyv

Kezdő lépések
Utat mutat az alapvető telepítési lépésekben a kicsomagolástól a papír betöltéséig.

A kézikönyv
megtekinthető
a PC-n

Használati útmutató (ez a kézikönyv)
Részleteket ír le a termék funkcióiról és üzemeltetési eljárásairól, karbantartási
információkról és hibaelhárításról. A mellékelt CD-lemezen tekinthető meg.

A kézikönyv
megtekinthető
a PC-n

A CW-C6500 Series Technical Reference Guide (Műszaki referencia
kézikönyv)
A következőkhöz szükséges információkat biztosít: a termék telepítése, napi feladatok
végzése és a terméket használó rendszer fejlesztése. Töltse le a dokumentumot a
következő URL-ről:
<www.epson-biz.com/>

A kézikönyv
megtekinthető
a PC-n

Online videokézikönyv
Olyan videókat biztosít, amelyek üzemeltetési eljárásokat és hibaelhárítási információkat
mutatnak. A videók a következő URL-en érhetők el:
<https://support.epson.net/p_doc/790/>
A videók tartalma értesítés nélkül változhat.

A legfrissebb verzió letöltése
A nyomtatóillesztő, a segédprogramok és a kézikönyvek legfrissebb verziói a következő URL-ről tölthetők le:
<www.epson-biz.com/>
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Az útmutatóban használt szimbólumok
Az útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk a fontos információk megjelölésére.

Biztonsági szimbólumok
Az alább látható szimbólumokat arra használjuk ebben a kézikönyvben, hogy biztosítsuk a termék
biztonságát és megfelelő használatát, valamint megelőzzük az Önre és más személyekre leselkedő veszélyeket
és az anyagi károkat. Gondoskodjon róla, hogy teljes mértékben megérti azok jelentését a kézikönyv
elolvasása előtt.

FIGYELEM

Ha figyelmen kívül hagyja ezt a szimbólumot, és nem megfelelően kezeli a
terméket, az halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT

Ha figyelmen kívül hagyja ezt a szimbólumot, és nem megfelelően kezeli a
terméket, az sérüléshez és anyagi kárhoz vezethet.

Általános információs szimbólumok

c

FONTOS

Olyan információkat jelöl, amelyeket be kell tartania a termék használatakor. Ha az
információk figyelmen kívül hagyása miatt hibásan kezeli a terméket, az meghibásodást
vagy hibás működést okozhat.

Q

MEGJEGYZÉS

Kiegészítő magyarázatokat jelöl, illetve olyan információkat, amelyekről tudnia kell.

U

További információkat tartalmazó referenciaoldalakat jelöl.
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A termék modelljeiről
Automatikus vágós modell
Funkciók:

Automatikus vágóval szerelve. A papírt vághatja az alkalmazás beállításainak megfelelően
vagy a kezelőpanelen lévő Cut (Vágás) gomb segítségével.

Modellszám:

ColorWorks C6500Au, ColorWorks C6500Ae,
ColorWorks C6510A, ColorWorks C6520A,
ColorWorks C6530A, ColorWorks C6540A,
ColorWorks C6550A

Leválasztós modell
Funkciók:

Leválasztó mechanizmussal szerelve. A hátlapot átereszti a leválasztón, és a nyomtatott
címkéket leválasztja a hátlapról.

Modellszám:

ColorWorks C6500Pu, ColorWorks C6500Pe,
ColorWorks C6510P, ColorWorks C6520P,
ColorWorks C6530P, ColorWorks C6540P,
ColorWorks C6550P
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A szoftver bemutatása
A következőkben bemutatjuk a szoftvert, amelyet a termékhez mellékelt CD-ROM-ról lehet telepíteni.
Név

Áttekintés

Install Navi

Lehetővé teszi a nyomtatóillesztő és más szoftverek telepítését, valamint a termék és a
számítógép csatlakoztatását.

Nyomtatóillesztő

A Windows alkalmazásokból történő nyomtatáshoz szükséges illesztő. A nyomtató
beállításainak konfigurálására szolgáló segédprogramot (CW-C6500 Series nyomtató
beállítása) az illesztőből lehet indítani. Az illesztő használatának részleteit nézze meg a
súgóban vagy a videón.

EpsonNet Config

Eszköz a hálózati beállítások, például a termék TCP/IP-jének megszerzéséhez és
beállításához.

Color Tone Matching
Assistant

Segít az illusztrációk vagy levelek színeinek beállításában. Ellenőrizheti, hogy egy
illusztrációkon vagy levelekben használt konkrét szín hogyan néz ki nyomatásban.
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A termék és az illesztő verziói
Hogyan ellenőrizzük a termék verzióját
Ellenőrizheti a termék firmware-ének verzióját az állapotlap kinyomtatásával. Ellenőrizze az állapotlap
nyomtatásának eredményeit. (U"Állapotlap nyomtatása", 27. oldal)

Hogyan ellenőrizzük a nyomtatóillesztő verzióját
Ellenőrizheti a verziót a nyomtatóillesztő képernyőjén.

Nyomtatóillesztő
verziója

Képernyők ebben a kézikönyvben
A használt terméktől és az operációs rendszertől függően a jelen kézikönyvben szereplő és a Windows-ban
ténylegesen megjelenített képernyők eltérőek lehetnek. Ha másképp nem jelöljük, a kézikönyv képernyői
Windows 10 használatával készültek.
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Biztonsági óvintézkedések
A termék biztonságos használatának biztosítása érdekében gondoskodjon róla, hogy használat előtt elolvassa ezt a
kézikönyvet és a termékhez mellékelt többi használati útmutatót. Tárolja a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy
bármikor meg tudja oldani a termékkel kapcsolatos esetleges tisztázatlan kérdéseket.

Telepítési óvintézkedések

FIGYELEM

VIGYÁZAT

Ne zárja el a termék szellőzőnyílásait. (U"Hátulja", 19. oldal)
Ellenkező esetben hő gyűlhet fel a termékben, és tüzet okozhat.
Ne takarja le a terméket kendővel, és ne telepítse rosszul szellőző helyre.
Ezenfelül gondoskodjon róla, hogy meglegyen a kézikönyvben megadott telepítési hely.
Ne telepítse/tárolja a terméket instabil helyen vagy olyan helyen, ahol más
készülékek rezgéseinek van kitéve.
A berendezés leeshet vagy felborulhat, törést és sérüléseket okozva.
Ne telepítse a terméket olajos füstnek vagy pornak kitett helyre, illetve párás helyre.
Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
A termék felemelésekor végezze a munkát helyes testtartásban.
A termék helytelen testtartásban történő felemelése sérülést okozhat.
Ez egy nehéz termék. Ezért gondoskodjon róla, hogy ne egyetlen személy hordozza.
Gondoskodjon róla, hogy a terméket két vagy több személy hordozza kicsomagoláskor
vagy költöztetéskor. A termék súlyának részleteit lásd alább.
(U"Specifikációk", 68. oldal)
Ne telepítse a leválasztós modellt olyan helyre, ahol erős fénynek, például a
napsugarak közvetlen hatásának van kitéve.
Ellenkező esetben a nyomtatás hibás működését okozhatja.

Kezelési óvintézkedések

FIGYELEM

Ne használja a terméket olyan helyen, ahol illékony anyagok, például alkohol vagy
festékhígító vannak jelen, illetve tűz közelében.
Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
Azonnal állítsa le a terméket, ha füstöt, furcsa szagot vagy szokatlan zajt produkál.
Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha rendellenesség lép fel, azonnal kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a dugaszt a
konnektorból, majd vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.
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FIGYELEM

Azonnal kapcsolja ki a terméket, ha idegen tárgy vagy víz vagy más folyadék kerül a
termék belsejébe.
Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
Azonnal kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a dugaszt a konnektorból, majd vegye fel a
kapcsolatot szakemberrel.
Ne szerelje szét a jelen kézikönyvben említetteken kívüli területeket.
Soha ne javítsa önállóan a terméket, mert az veszélyes.
Ne használja a terméket olyan helyen, ahol gyúlékony vagy robbanékony gáz, stb.
van jelen a légkörben. Ezenkívül ne használjon gyúlékony gázt tartalmazó aeroszolos
permetezőket a termék belsejében vagy annak környékén.
Ellenkező esetben tüzet okozhat.
Ne csatlakoztassa a kábeleket más módon, mint a jelen kézikönyvben említettek.
Ellenkező esetben tüzet okozhat. Károsíthatja a többi csatlakoztatott készüléket is.
Ne érintse meg a termék belsejében a jelen kézikönyvben említetteken kívüli
területeket.
Ellenkező esetben áramütést vagy égési sérülést okozhat.
Ne helyezzen fémet vagy gyúlékony anyagokat a termékbe, illetve ne engedje, hogy
azok beleessenek.
Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a nyomtató képernyője megsérül, bánjon óvatosan a benne lévő
folyadékkristállyal.
Ha a következő helyzetek valamelyike fordul elő, tegyen sürgősségi intézkedéseket.
 Ha valamilyen részecske a bőrére kerül, törölje le a maradékot, és mossa le a területet
szappannal és vízzel.
 Ha valamilyen részecske a szemébe kerül, öblítse tiszta vízzel legalább 15 percig, majd
forduljon orvoshoz.
 Ha egy részecske a szájába kerül, forduljon azonnal orvoshoz.

VIGYÁZAT

Ne engedje senkinek, hogy a termékre álljon vagy nehéz tárgyakat helyezzen rá.
Legyen különösen óvatos gyermekes háztartás esetén. A berendezés leeshet vagy
felborulhat, törést és sérüléseket okozva.
A kábeleket és az opcionális termékeket a megfelelő irányba, a megfelelő eljárások
szerint szerelje be.
Ellenkező esetben tüzet vagy sérülést okozhat.
Kövesse a jelen kézikönyv utasításait a megfelelő beszerelés érdekében.
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VIGYÁZAT

A termék mozgatása előtt állítsa le és húzza ki a terméket, és gondoskodjon róla,
hogy minden kábel szét legyen csatlakoztatva.
Ellenkező esetben megsérülhet egy kábel, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne tárolja vagy szállítsa a terméket döntve, állítva vagy fejjel lefelé.
Ellenkező esetben szivároghat a tinta.
Ne távolítsa el a papírtálca fedelét a termék használatakor.
Ellenkező esetben rendellenes működést okozhat, és nem lehet tovább nyomtatni.

Tápellátással kapcsolatos óvintézkedések

FIGYELEM

Ne engedje, hogy por vagy más idegen anyag tapadjon a dugaszra.
Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon a termékhez mellékelttől eltérő tápvezetéket. Továbbá ne használja a
mellékelt tápvezetéket más készülékkel.
Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon sérült tápvezetéket.
Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a tápvezeték sérült, tanácsért forduljon szakemberhez.
Ezenkívül tartsa be az alábbi pontokat, hogy ne károsítsa a tápvezetéket.
 Ne módosítsa a tápvezetéket.
 Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápvezetékre.
 Ne hajlítsa meg, ne csavarja meg, és ne húzza erővel a tápvezetéket.
 Ne fektesse a tápvezetéket hősugárzó készülék közelébe.
Ne dugja be vagy húzza ki a dugaszt nedves kézzel.
Ellenkező esetben áramütést okozhat.
Ne csatlakoztasson sok tápvezetéket egy konnektorba.
Ellenkező esetben tüzet okozhat.
Közvetlenül a konnektorból biztosítsa a tápellátást.
Rendszeresen húzza ki a dugaszt a konnektorból, és tisztítsa meg a villák alját és a
villák között.
Ha hosszú ideig hagyja a dugaszt a konnektorhoz csatlakoztatva, akkor por halmozódhat fel
a dugasz villáinak aljánál, ami rövidzárlatot és tüzet okozhat.
Tartsa a dugaszt, és ne a vezetéket húzza, amikor kihúzza a dugaszt a konnektorból.
A vezeték húzása károsíthatja a vezetéket vagy deformálhatja a dugaszt, ami áramütést
vagy tüzet okozhat.

VIGYÁZAT

A biztonság érdekében húzza ki a terméket a konnektorból, mielőtt hosszabb ideig
használaton kívül hagyja.
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Tintapatronokkal kapcsolatos óvintézkedések

VIGYÁZAT

A használható tintapatronok a termék modellszámától függően eltérőek lehetnek.
Használjon az Ön nyomtatója modellszámának megfelelő tintapatronokat.
(U"Tintapatron", 73. oldal)
Ne érintse meg a tintapatron IC-csipjét.
Ellenkező esetben rendellenes működést okozhat, és nem lehet tovább nyomtatni.
A termék IC-csippel ellátott tintapatronokat használ a felhasznált tintamennyiség és
más információk kezeléséhez, így a tintapatronok akkor is használhatók, ha
eltávolítják és újra behelyezik azokat. Ha azonban egy kevés maradék tintát
tartalmazó tintapatront eltávolítanak és újra behelyeznek, előfordulhat, hogy az nem
használható. A patronok behelyezésekor mindig fogy valamennyi tinta, mert a
termék automatikusan ellenőrzi azok megbízhatóságát.
Helyezzen be minden tintapatront.
Nem lehet nyomtatni, ha egyetlen egy zintapatron is hiányzik.
Mivel a tintapatronokat a nyomtatófej minőségének megőrzése érdekében úgy
tervezték, hogy leállítsák a működést, mielőtt a tinta teljesen kifogyna, némi tinta
marad a használt tintapatronokban.
Minden tintaszínből fogy a karbantartási műveletekkor is, a tintapatron cseréjekor,
illetve a nyomtatófej tisztításakor.
Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne nyissa ki a tintapatron fedelét tinta betöltése
közben (amikor a (bekapcsolási) LED lámpa villog).
A fedél kinyitása a tinta újratöltését okozhatja, így több tinta fogy. Azt is eredményezheti,
hogy a normál nyomtatás már nem lehetséges.
Monokróm nyomtatáshoz is használatban van az összes tintaszín, a műveletet úgy
tervezték meg, hogy megőrizze a nyomtatás és a nyomtatófej minőségét.
Ne szerelje szét a tintapatront.
Ellenkező esetben tinta kerülhet a szemébe vagy a bőrére.
Ne szerelje szét és ne módosítsa a tintapatront.
Ellenkező esetben a nyomtatás hibás működését okozhatja.
Régi tintapatronok használata gyengébb minőségű nyomtatást okozhat. Használja
fel a tintapatronokat a csomagolás kinyitása után hat hónapon belül. A tintapatronok
felhasználási ideje az egyes tintapatronok csomagolására van nyomtatva.
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VIGYÁZAT

Ha a tinta érintkezésbe lép a bőrével, a szemével vagy a szájával, akkor tegye a
következőket.
 Ha a tinta a bőrére kerül, azonnal mossa le a területet szappannal és vízzel.
 Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel. Ha benne hagyja a tintát, az a szem
bevérzését vagy enyhe gyulladást okozhat. Ha bármi gond van, azonnal forduljon
orvoshoz.
 Ha a tinta a szájába kerül, köpje ki azonnal, és forduljon orvoshoz.
Némi tinta lehet egy eltávolított tintapatron tintaadagoló nyílása körül. Vigyázzon, ne
hagyjon foltot az asztalon vagy más felületen.
Ne nyissa ki a tintapatron-csomagot, amíg nem áll készen a tintapatron
behelyezésére a termékbe.
Ne rázza meg túl erősen a tintapatront.
A tintapatron szivároghat, ha túl sokat rázza vagy erősen megnyomja az oldalát.
Ne engedje, hogy idegen tárgyak essenek a patron behelyezési nyílásába.
Ez azt eredményezheti, hogy a normál nyomtatás már nem lehetséges. Távolítson el minden
tárgyat, amely a behelyezési nyílásba esik, ügyelve arra, hogy ne sérüljön meg a nyílás.
Amikor a tintát először töltik fel (közvetlenül a vásárlás után), tinta fogy a
nyomtatófej fúvókáinak (tintaadagoló lyukak) kitöltésére, hogy felkészüljenek a
nyomtatásra. Ezért a nyomtatható lapok száma kisebb lehet, mint a később telepített
patronok esetén.
Amikor a nyomtatót kikapcsolják a
(bekapcsoló) gombbal, a nyomtatófejet
automatikusan lefedi, hogy megakadályozza a tinta kiszáradását. Ha a tintapatronok
behelyezése után nem fogja használni a nyomtatót, gondoskodjon róla, hogy a
(bekapcsoló) gombbal kapcsolja ki. Ne húzza ki a dugaszt, és ne kapcsolja ki a
megszakítót, amíg a készülék be van dugva.
A víztaszító papírra, például lassan száradó művészeti papírra történő nyomtatás,
foltokat okozhat. Továbbá, ha fényes papírra nyomtat, ujjlenyomatok kerülhetnek a
papírra, vagy tinta tapadhat az ujjaihoz, amikor megérinti a nyomtatási felületet.
Válasszon és használjon olyan papírt, amely nem okoz nyomtatási foltokat.
Tárolja a tintapatronokat olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
Az Epson azt ajánlja, hogy tárolja a tintapatronokat hűvös és sötét helyen.
Ha hosszabb ideig hidegen tárolt tintapatronokat kíván használni, akkor használat
előtt legalább 3 órán keresztül hagyja őket szobahőmérsékleten.
Ne vegye ki a termékből tintapatronokat, ha tárolja vagy szállítja a terméket.
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A karbantartórekesszel kapcsolatos óvintézkedések

VIGYÁZAT

Tárolja olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Ne igya meg a rátapadt
tintát.
Ne szerelje szét és ne módosítsa a karbantartórekesz.
Ellenkező esetben tinta kerülhet a szemébe vagy a bőrére.
Ne érintse meg a karbantartórekesz IC-csipjét.
Ha egy még használható karbantartórekeszt eltávolítottak és hosszú ideig
leválasztva maradt, ne használja újra.
Ne húzza le a fóliát a karbantartórekesz felső felületéről.
Ha a tinta érintkezésbe lép a bőrével, a szemével vagy a szájával, akkor tegye a
következőket.
 Ha a tinta a bőrére kerül, azonnal mossa le a területet szappannal és vízzel.
 Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel. Ha benne hagyja a tintát, az a szem
bevérzését vagy enyhe gyulladást okozhat. Ha bármi gond van, azonnal forduljon
orvoshoz.
 Ha a tinta a szájába kerül, köpje ki azonnal, és forduljon orvoshoz.
Ne rázza meg túl erősen a használt karbantartórekeszt. A tinta kiszivároghat a
karbantartórekeszből, ha túl sokat rázza vagy erősen megnyomja az oldalát.
Ne tárolja a karbantartórekeszt magas hőmérsékleten vagy fagyott állapotban.
Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
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Elővigyázatossági címke
A termékhez rögzített címkék a következő elővigyázatosságra hívják fel a figyelmet.
Ne érintse meg kézzel a papírtartó egység alján lévő görgőt. Ellenkező esetben
sérülést okozhat.

FIGYELEM

Ne érintse meg kézzel a leválasztó fedél alján lévő kézi vágót. Ellenkező esetben
sérülést okozhat.

VIGYÁZAT
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Használható papírok
A következő alakú és formátumú papírok használhatók a nyomtatóval.
A részletes specifikációkért lásd: CW-C6500 Series Technical Reference Guide (Műszaki referencia kézikönyv)

Papíralakok
A következő alakú papírok használhatók.

Tekercspapír

Leporelló

Papírformátumok
A következő formátumú papírok használhatók.
Címkepapír (ragasztóval)
 Folyamatos címke

Eldobható részek és fekete jelek nélkül

Eldobható részek nélkül és fekete jelekkel*1

Eldobható részekkel és fekete jelek
nélkül

Eldobható részekkel és fekete jelekkel*1

 Vágott címke

Rés*2

Fekete jelek*1

*1: A nyomtatási pozíció érzékelése a papír hátára nyomtatott fekete jelek alapján történik.
*2: A nyomtatási pozíció érzékelése a címkék közötti rések alapján történik.
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Q
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Az automatikus vágós modell segítségével végzett folyamatos címkenyomtatással
kapcsolatos óvintézkedések
 Távolítsa el a papírkiadó nyílásban maradt nyomtatott címkéket. Ha folytatja a
nyomtatást, miközben a címkék továbbra is a papírkiadó nyílásban maradnak, akkor a
nyomtatott címkék kettévágódhatnak vagy elakadhat a papír.
 A címke ragasztója rátapadhat a vágóra, és ronthatja a vágási képességét. Ha a papír
vágása nehézzé válik, javasoljuk az automatikus vágó megtisztítását.
(U"Az automatikus vágó tisztítása (csak az automatikus vágós modell esetén)", 54.
oldal)
Vágott címke használatával kapcsolatos óvintézkedések
A vágott címkék alakjától függően a címkék leválhatnak a hátlapról a nyomtató belsejében.
Ilyen esetben érzékelőt kell működtetni. Az érzékelő működtetésének részleteit lásd a CWC6500 Series Technical Reference Guide-ban (Műszaki referencia kézikönyv).

Használható papírok listája
Papíralakok

Tekercspapír

Leporelló

Papírformátumok

Papírtípusok

Folyamatos címke (fekete jelekkel)

Matte Paper (Matt papír)

Folyamatos címke (fekete jelek nélkül)

Synthetic (Szintetikus)

Vágott címkék (fekete jelekkel)

Glossy Paper (Fényes papír)

Vágott címkék (fekete jelek nélkül)

Glossy Film (Fényes flm)

Vágott címkék (fekete jelekkel)

High Glossy Paper (Magas
fényű papír)

Nem használható papírok
Ne töltsön be a következő fajta papírokat. Az ilyen papír elakadást és nyomtatási foltokat okozhat.

Hőpapír

Szalaggal, stb.
összekapcsolt papír

„A” méretű, „B” méretű, stb.
papír

Átlátszó hátlapú papír
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Az alkatrészek neve és funkciója
Ez az alfejezet a főbb működő részeket írja le.

Eleje
Leválasztós modell

1

Elülső fedél
Nyissa ki ezt a fedelet az elakadt papír eltávolításához.
(U"Elakadt papír", 62. oldal)

2

Tintapatron fedele
Nyissa ki ezt a fedelet a tintapatron behelyezéséhez/cseréjéhez.
(U"A tintapatronok cseréje", 28. oldal)

3

Karbantartórekesz fedele
Nyissa ki ezt a fedelet a karbantartórekesz behelyezéséhez/cseréjéhez.
(U"A karbantartórekesz cseréje", 30. oldal)

4

Papírtálca fedele
Nyissa ki ezt a fedelet papír betöltéséhez vagy cseréjéhez. A papírtálca kinyitásának módja eltér attól
függően, hogy belülről vagy kívülről kell adagolni a papírt.
(U"A papírtálca fedelének kinyitása", 25. oldal)

5

Leválasztó fedele (csak leválasztós modell esetén)
Nyissa ki ezt a fedelet papír betöltéséhez. A hátlapot átereszti a leválasztón, és a nyomtatott címkéket
leválasztja a hátlapról. A készülék rendelkezik egy érzékelővel annak meghatározására, hogy maradt-e
lehúzott címke a papírkiadó nyílásban.
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Hátulja

1

Konnektor
Csatlakoztassa a tápkábelt.

2

Huzaltartó
Vezesse át az USB-kábelt ezen a tartón, hogy elkerülje a kábel lecsatlakozását.

3

USB-port
Csatlakoztasson egy USB-kábelt.

4

LAN-port
Csatlakoztasson egy LAN-kábelt.

5

Szellőzőnyílás
Kivezeti a nyomtatóban keletkező hőt, hogy megakadályozza a hőmérsékletének emelkedését a nyomtató
belsejében. A szellőzés biztosítása érdekében a nyomtató telepítésekor legalább 10 cm szabad helyet kell
biztosítani a szellőzőnyílás körül.
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Belseje

1

Mozgatható élvezető
Megtámasztja a papírt a papír szélességében, miközben a papírt betöltik a nyomtatóba. Szorítsa meg a kék
kart a vezető mozgatásához, és helyezze azt úgy, hogy érintse a papír szélét.

2

Kioldókar
Használja ezt a kart az elakadt papír eltávolításához. A kar felfelé mozgatásával a papírnyomó görgők
felszabadulnak, és eltávolíthatja az elülső fedél belsejében elakadt papírt.

3

Élvezető
Megtámasztja a papírt, miközben a papírt betöltik a nyomtatóba. Papír betöltésekor ennek a vezetőnek a
mentén töltse be a papírt.

4

Papírvezető egység
A papíradagoló görgő tisztításakor mozgassa ezt az egységet. Ha meghúzza a kék kart, az egész egység
mozog, és ellenőrizheti a papíradagoló görgőt.

20

Használat előtt

Orsó és perem
A papír belülről történő adagolására szolgál.

1

Perem
Rögzítse ezt az orsóhoz, hogy rögzítse az orsóra töltött tekercspapírt. Szorítsa meg a kék kart, hogy rögzítse
az orsóra vagy eltávolítsa onnan.

2

Orsó
Helyezze a tekercspapírt erre az orsóra.
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Kezelőpanel

Leválasztós modell

Automatikus vágós modell

1

LED
A nyomtató állapotát a LED-ek villogása alapján ellenőrizheti. Ez lehetővé teszi a hiba okának és a probléma
megoldásának megismerését. A részletekért lásd: CW-C6500 Series Technical Reference Guide (Műszaki
referencia kézikönyv).

(bekapcsolás) LED
Ég, ha a nyomtató be van kapcsolva. Villog nyomtatás közben vagy tinta betöltésekor.
 Állapot LED
Ég vagy villog, ha hiba vagy probléma fordul elő.
 Szünet LED
Ég vagy villog, ha a nyomtató szünetel.

2

(bekapcsoló) gomb
Be/kikapcsolja a nyomtatót.

3

(kezdőlap) gomb
Megjeleníti a kezdőképernyőt.

4

(vissza) gomb
Az előző képernyőre való visszatérésre szolgál.
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5

(kiválasztó) gomb, OK gomb
Használja a nyílbillentyűket egy menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot, hogy aktiválja
a kiválasztott menüt vagy beállítást.

6

Cancel (Mégse) gomb
A nyomtató készenléti állapotba való állítására szolgál.

7

Cut (Vágás) gomb (csak automatikus vágós modell esetén)
Papír vágására szolgál. A papírt nem lehet kétszer ugyanabban a pozícióban elvágni.

8

Peeler Reset (Leválasztó visszaállító) gomb (csak leválasztós modell esetén)
A szünet állapot leállítására szolgál. Nyomja meg ezt a gombot, ha a következő adatok nyomtatása még a
nyomtatott címkék eltávolítása után sem kezdődik meg. A részleteket lásd: "Nem lehet nyomtatni vagy a
nyomtatás hirtelen leáll", 67. oldal.

9

Feed (Adagoló) gomb
Nyomja meg röviden, hogy oldalanként adagolja a papírt.
Tartsa lenyomva a papír folyamatos adagolásához.

10

Back Feed (Visszahúzó) gomb
Papír cseréjére szolgál. Tartsa lenyomva ezt a gombot, hogy kifelé mozgassa a papírt, amíg ki tudja húzni a
papírt a nyomtatóból.

11

Pause (Szünet) gomb
Ha ezt a gombot nyomtatás közben nyomják meg, a nyomtatás leáll, miután az aktuális oldal nyomtatása
befejeződött.
Ha ezt a gombot akkor nyomják meg, amikor a nyomtatás le van állítva, a nyomtató visszatér a készenléti
állapotba.

12

Képernyő
A nyomtató állapotát, a menüket és a hibaüzeneteket jeleníti meg.
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Alapvető működés
Ez a fejezet a nyomtató alapvető működési eljárásait írja le.

Be/kikapcsolás
A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg a
nyomtató bekapcsol.

(bekapcsoló) gombot. A

(bekapcsolási) LED kigyullad, és a

A nyomtató kikapcsolásához tartsa lenyomva a
(bekapcsoló) gombot legalább egy másodpercig. A
(bekapcsolási) LED kialszik, és a nyomtató kikapcsol.
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A papírtálca fedelének kinyitása
Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell kinyitni a papírtálca fedelét.
VIGYÁZAT

Ne használja a nyomtatót, ha a papírtálca fedele el van távolítva. Ellenkező esetben a
nyomtató hibás működését okozza.

A fedél nyitása az elülső kar segítségével

Nyissa fel a papírtálca fedelét a fent ábrázolt módon a következő célokból.
 Tekercspapír betöltéséhez a nyomtató belsejébe, vagy annak eltávolításához.
 A karbantartórekesz cseréjéhez.
 A nyomtató belsejének tisztításához.
 Az elakadt papír eltávolításához a nyomtató belsejéből.

A fedél nyitása a hátsó kar segítségével

Nyissa fel a papírtálca fedelét a fent ábrázolt módon a következő célokból.
 A papír nyomtatón kívülről történő adagolásának beállításához, vagy a papír eltávolításához.
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A nyomtató állapotának ellenőrzése
A nyomtató állapotát a LED-ek kigyulladása/villogása alapján és a nyomtató képernyőjén ellenőrizheti.
Az állapotlap kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató beállításait és a fúvókák állapotát is.
(U"Állapotlap nyomtatása", 27. oldal)

A fogyóeszközök állapotának ellenőrzése
A tintapatronok és a karbantartórekeszek állapota ellenőrizhető a képernyőn.

Fúvókaellenőrző minta nyomtatása
A fúvókaellenőrző minta nyomtatásával ellenőrizheti a nyomtatófej fúvókáinak eltömődését.
Az ellenőrző minták nyomtatásához válassza az alábbiak szerinti menüt.

A kezelőpanel használata
[Menu] (Menü) - [Settings] (Beállítások) - [Maintenance] (Karbantartás) - [Print Head Nozzle Check]
(Fúvókaellenőrző minta nyomtatása)

A nyomtatóillesztő használata
[Printer Utilities] (Nyomtató segédprogramok) - [Nozzle Check] (Fúvókaellenőrzés)

Web Config használata
[Karbantartás] - [Fúvókaellenő. minta nyomt.]
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Állapotlap nyomtatása
Az állapotlap kinyomtatásával ellenőrizheti a firmware verzióját és a nyomtató beállításait, például a
nyomtatási módot és a média érzékelési beállításait. A következő típusú állapotlapokat lehet nyomtatni a
kezelőpanelről.
[Menu] (Menü) - [Settings] (Beállítások) - [Printer Status/Print] (Nyomtató állapota/Nyomtatás) - [Print
Status Sheet] (Állapotlap nyomtatása)
Állapotlap nyomtatott minta

Q
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Állapotlap (hálózati beállítások) nyomtatott minta

Kinyomtathatja a nyomtatóban már regisztrált betűtípusok és vonalkódok, illetve az
újonnan regisztrált képek és sablonok listáját.
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A tintapatronok cseréje
Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell kicserélni a tintapatronokat.
VIGYÁZAT

A tintapatronok behelyezése előtt gondosan olvassa el a kezeléssel kapcsolatos
óvintézkedéseket. (U"Tintapatronokkal kapcsolatos óvintézkedések", 12. oldal)

A maradék tintamennyiség ellenőrzése
Az egyes színes tintapatronok tintaszintjét ellenőrizheti a nyomtató képernyőjén vagy hibaüzenet útján.
Üzenet

Leírás

Ink cartridge(s) are low.
Print job may not print completely.
(A tintapatron(ok) kezd(enek)
kifogyni. Előfordulhat, hogy a
nyomtatás nem fejeződik be teljesen.)

Javasolt a tintapatronok cseréje.

You need to replace Ink Cartridge(s).

Cserélje ki a tintapatront.

(Ki kell cserelnie a tintapatron(oka)t.)

A nyomtatófej minőségének megőrzése érdekében a nyomtató leállítja a
nyomtatást, mielőtt a tintapatronok teljesen elfogynak.

Az [Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.] (A tintapatron(ok) kezd(enek) kifogyni.
Előfordulhat, hogy a nyomtatás nem fejeződik be teljesen.) és a [You need to replace Ink Cartridge(s).] (Ki
kell cserélnie a tintapatron(oka)t.) üzenet között nyomtatható lapok száma a felhasználási körülményektől
függően eltér.
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Hogyan cseréljük a tintapatronokat
Az alábbi eljárás a fekete patron cseréjére szolgál.
Kövesse ugyanezt az eljárást a többi színpatron cseréjéhez.

1

4

Rázza meg a tintapatront az alábbi ábrán
látható módon.

5

Helyezze be a tintapatront a nyílásba.

6

Zárja le a tintapatron fedelét.

Nyissa ki a bal tintapatron fedelét.

Q
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A cián vagy sárga patron cseréjéhez nyissa ki a
jobb tintapatron fedelét.

2

3

Nyomja le a kart, hogy eltávolítsa a használt
tintapatront.

Nyissa ki a tasakot, és vegye ki az új
tintapatront.
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A karbantartórekesz cseréje
Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell kicserélni a karbantartórekeszt.
VIGYÁZAT

A karbantartórekesz beállítása előtt gondosan olvassa el a kezeléssel kapcsolatos
óvintézkedéseket. (U"A karbantartórekesszel kapcsolatos óvintézkedések", 14. oldal)

A karbantartórekeszben lévő üres hely ellenőrzése
Ellenőrizheti a karbantartórekesz maradék kapacitását a kezelőpanelen. Cserélje ki a karbantartórekeszt, ha
olyan üzenetet lát, hogy a rekeszt ki kell cserélni.
Üzenet
The Maintenance Box is at the end of its service life.
(A karbantartórekesz az élettartama végén van.)

Leírás
Cserélje ki a karbantartórekeszt egy újra.

You need to replace it. (Ki kell cserélnie.)
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Hogyan cseréljük a karbantartórekeszt

1

2

3

Nyissa ki a papírtálca fedelét.

4

Vegyen ki egy új karbantartórekeszt a
tasakból.

5

Helyezze be az új karbantartórekeszt.

6

Zárja le a karbantartórekesz fedelét.

Nyissa ki a karbantartórekesz fedelét.

Vegye ki a karbantartórekeszt.
A használt karbantartórekesz ártalmatlanításakor tegye
azt a műanyagtasakba, amelyben az új karbantartórekesz volt.
(U"Karbantartórekesz ártalmatlanítása", 74. oldal)
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A papírforrás és a nyomtatóillesztő beállításai
Ez az alfejezet elmagyarázza, milyen beállításokat kell ellenőrizni vagy konfigurálni papír betöltésekor.

Papírforrás-beállítások
Használja a nyomtató kezelőpanelét, válassza az egyik papírforrás-beállítást innen: [Menu] (Menü) [Settings] (Beállítások) - [Media Setting] (Médiabeállítások) - [Media Source] (Médiaforrás).

Media Source (Médiaforrás)
 Internal (Belső) (kezdeti beállítás)
 Rear Feed (Hátsó adagolás)

Nyomtatóillesztő beállítások
Állítsa be a nyomtatáshoz szükséges alapelemeket, például a média méretét és formátumát.
A nyomtatóillesztő súgó funkcióval rendelkezik. Egy elem magyarázatának megjelenítéséhez kattintson jobb
gombbal az elemre, majd kattintson a Súgó menüpontra.
Videókból is megtanulhatja, hogyan konfigurálja a nyomtatóillesztőt. A videók a következő URL-en érhetők
el:
<https://support.epson.net/p_doc/790/>
General
(Általános)
fül

Súgó

Q

MEGJEGYZÉS

Ha a nyomtató beállításai (amelyeket a kezelőpanel, a CW-C6500 Series PrinterSettings
vagy a Web Config segítségével lehet beállítani) eltérnek a nyomtatóillesztő beállításaitól, a
nyomtatás a nyomtatóillesztő beállításainak alkalmazásával történik.
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Media Definition (Média meghatározása)
A gyakran használt papírok méretét, formátumát, típusát és egyéb beállításait regisztrálhatja
médiadefinícióként. A beállított médiadefiníciókat a Médianév legördülő menüből lehet kiválasztani. Ez
kényelmes, mert nem kell beállítania az illesztő papírbeállításait az alkalmazásból történő nyomtatáskor, ha a
médiadefiníciót előre regisztrálja.
Ha minden alkalommal el kívánja végezni a papírméret és egyéb beállítások beállítását, médiadefiníció
regisztrálása nélkül, akkor válassza az [General] (Általános) fül [Media Name] (Médianév) legördülő
menüjében az [Custom] (Egyedi) lehetőséget. Elérhetővé válnak az [General] (Általános) fül különféle
beállításai, így beállíthatja a papírméretet és az egyéb beállításokat.

Media Name (Médianév)
 108 x 152.4 mm - Die-cut Label (108 x 152,4 mm - Vágott címke)* (kezdeti beállítás)
 Custom (Egyedi)
* : Ez a beállítás alkalmas a termékhez tartozó tekercspapír nyomtatására.

Label Width (Címke szélessége)
21,4 és 211,9 mm között adható meg

Label Length (Címke hossza)
8 és 609,6 mm között adható meg

Gap between Labels (Címkék közötti rés)
Ha a [Media Form] (Média formátuma) nem [Continuous Label] (Folyamatos címke)
2 - 6 mm
Kezdeti beállítás: 3 mm
Ha a [Media Form] (Média formátuma) [Continuous Label] (Folyamatos címke)
0 - 6 mm
Kezdeti beállítás: 3 mm

33

Alapvető működés

Media Form (Média formátuma)
 Die-cut Label (Gap) (Vágott címke (rés)) (kezdeti beállítás)
 Die-cut Label (BlackMark) (Vágott címke (fekete jel))
 Continuous Label (Folyamatos címke)
 Continuous Label (BlackMark) (Folyamatos címke (fekete jel))

Media Saving (Médiatakarékosság)
Csak akkor engedélyezett, ha a [Media Form] (Média formátuma) menüben a [Continuous Label]
(Folyamatos címke) van kiválasztva.
 Eliminate Lower Margin (Alsó margó megszüntetése)
 Eliminate Lower and Upper Margin (Alsó és felső margó megszüntetése)
 No Saving (Nincs takarékosság) (kezdeti beállítás)

Media Coating Type (Média bevonatának típusa)
 Matte Paper (Matt papír) (kezdeti beállítás)
 Synthetic (Szintetikus)
 Glossy Paper (Fényes papír)
 Glossy Film (Fényes flm)
 High Glossy Paper (Magas fényű papír)

Print Quality (Nyomtatási minőség)
Ha a [Media Coating Type] (Média bevonatának típusa) [Matte Paper] (Matt papír) vagy [Synthetic]
(Szintetikus)
 Max Speed (Maximális sebesség)
 Speed (Sebesség)
 Normal (Normál) (kezdeti beállítás)
 Quality (Minőség)
Ha a [Media Coating Type] (Média bevonatának típusa) [Glossy Paper] (Fényes papír), [Glossy Film]
(Fényes film) vagy [High Glossy Paper] (Magas fényű papír)
 Normal (Normál)
 Quality (Minőség) (kezdeti beállítás)
 Max Quality (Maximális minőség)
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Q

MEGJEGYZÉS

Ha megváltoztatja a [Media Coating Type] (Média bevonat típusa) beállítást, akkor a [Print
Quality] (Nyomtatási minőség) automatikusan a kiválasztott papírtípusnak megfelelő
kezdeti beállításra módosul.

Color Correction Method (Színkorrekciós módszer)
 Vivid colors (Élénk színek) (kezdeti beállítás)
 ICM
 No composite (Kompozit nélkül)

Spot Color Settings (Spot színek beállításai)
No Spot Color (Nincsenek spot színek) (kezdeti beállítás)

Settings For Paper Handling After Print (A nyomtatás utáni kezelés beállításai)
Automatikus vágós modell esetén
 Cut (after printing last label) (Vágás (az utolsó címke nyomtatása után))
 Cut (at specified label) (Vágás (megadott címkénél))
 Cut (after last page of collate page) (Vágás (a válogatott oldalak közül az utolsó után))
 Do not cut (stop at cut position) (Nincs vágás (megáll a vágási pozíciónál)) (kezdeti beállítás)
 Do not cut (stop at peel position) (Nincs vágás (megáll a leválasztási pozíciónál))
 Do not cut (stop at the print end position) (Nincs vágás (megáll a nyomtatás végi pozíciónál))
Leválasztós modell esetén
 Auto apply (Automatikus alkalmazás)
 Manual apply (Manuális alkalmazás) (kezdeti beállítás)
 Rewind (Visszatekerés)

35

Alapvető működés

Notification (Értesítés)
Automatikus vágós modell esetén
 None (Nincs) (kezdeti beállítás)
 Beep at Cut (Sípol a vágásnál)
 Beep at Job End (Sípol a munkamenet után)
 Beep at Collate End (Sípol a válogatás után)
Leválasztós modell esetén
 None (Nincs) (kezdeti beállítás)
 Beep at Job End (Sípol a munkamenet után)
 Beep at Collate End (Sípol a válogatás után)

Pause (Szünet)
Automatikus vágós modell esetén
 None (Nincs) (kezdeti beállítás)
 Pause at Cut (Szünet a vágásnál)
 Pause at Job End (Szünet a munkamenet után)
 Pause at Collate End (Szünet a válogatás után)
Leválasztós modell esetén
 None (Nincs) (kezdeti beállítás)
 Pause at Job End (Szünet a munkamenet után)
 Pause at Collate End (Szünet a válogatás után)
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Papír betöltése és cseréje
Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell betölteni és cserélni a papírt. Amint az alább látható, a papír cseréjének
módja függ a mérettől és attól, hogy a papírt belülről vagy kívülről adagolták-e, illetve fogják adagolni. Elérhetők
az eljárást bemutató videók is.
A videók megtekintéséhez kattintson az alábbi URL-re:
<https://support.epson.net/p_doc/790/>
Adagolás belülről (belső)
A papírt a nyomtatón belülről adagolják. Állítsa be a
nyomtatóba az orsóhoz rögzített tekercspapírt.

c

FONTOS

Modellek
Automatikus
vágós modell

Leválasztós
modell

Adagolás kívülről (hátsó adagolás)
A papírt a nyomtatón kívülről adagolják. Helyezze a
tekercspapírt vagy leporellót a nyomtató mögé.

Ha más alakú, formátumú vagy típusú papírt cserél, a papír betöltése előtt módosítsa a
papír beállításait a kezelőpanelről vagy a nyomtatóillesztőben. (U"A papírforrás és a
nyomtatóillesztő beállításai", 32. oldal)
Adagolás belülről (belső)

Adagolás kívülről (hátsó adagolás)

 Papír betöltése:

38. oldal

 Papír betöltése:

40. oldal

 Papír eltávolítása:

48. oldal

 Papír eltávolítása:

48. oldal

 Papírkiadás, ha elfogy a papír:

50. oldal

 Papírkiadás, ha elfogy a papír:

50. oldal

 Papír betöltése:

42. oldal

 Papír betöltése:

45. oldal

 Papír eltávolítása:

49. oldal

 Papír eltávolítása:

49. oldal

 Papírkiadás, ha elfogy a papír:

51. oldal

 Papírkiadás, ha elfogy a papír:

51. oldal
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Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell - adagolás belülről)

1

Kapcsolja be a nyomtatót, majd ellenőrizze,
hogy a kezelőpanelen a [Internal] (Belső) van-e
kiválasztva [Media Source] (Médiaforrás)
beállításként.

5

Tartsa az orsót mindkét kezével, és tegye a
nyomtatóba.
Helyezze be az orsót úgy, hogy az orsó mindkét vége
illeszkedjen a nyomtató belsejében lévő tartókba.

(U"Papírforrás-beállítások", 32. oldal)

2

Nyissa ki a papírtálca fedelét.

6
3

Az élvezető mozgatásához szorítsa meg a kék kart.

Távolítsa el az orsót a nyomtatóból.
Tartsa az orsót és a peremet mindkét kezével az ábrán
látható módon, és vegye ki.

7
4

Csúsztassa a mozgatható élvezetőt a jobb
oldalra.

Húzza a papírt a bal élvezető mentén.

Helyezze a tekercspapírt az orsóra, és rögzítse
a peremmel.
• A perem mozgatásához szorítsa meg a két kart.
• Amikor a tekercspapírt az orsóra helyezi, figyeljen a
forgásirányra. A helyes forgásirány jelölve van az
orsón.
• Rögzítse a peremet és a tekercspapírt úgy, hogy ne
legyen közöttük rés.
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8

Helyezze a kezét a papírra, hogy kisimítsa azt,
és csúsztassa a mozgatható élvezetőt a
papírhoz.

VIGYÁZAT
Ha a mozgatható élvezető nincs megfelelően a
papírhoz csúsztatva, hibás lehet a nyomtatási
pozíció vagy elakadhat a papír. Figyeljen rá,
hogy kövesse az alábbi útmutatásokat.

9

Tolja a papírt a papíradagoló nyílásba, amíg el
nem kezdődik az automatikus papíradagolás.
Ne töltsön be olyan hátlapot, amelyen nincsenek címkék. A papírt nem lehet érzékelni, és nem lehet automatikusan adagolni.

10

Forgassa az orsót, hogy a papír ne legyen laza.

11

Zárja le a papírtálca fedelét.

12

Nyomja meg a Pause (Szünet) gombot.

 Nem szabad rés legyen a vezető és a papír
széle között.

 Ne csúsztassa a vezetőt túl szorosan a
papírhoz.

A papír betöltése (automatikus vágós modell - adagolás
belülről) ezzel kész.
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Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell - adagolás kívülről)

1

Kapcsolja be a nyomtatót, majd ellenőrizze,
hogy a kezelőpanelen a [Rear Feed] (Hátsó
adagolás) van-e kiválasztva [Media Source]
(Médiaforrás) beállításként.

4

Helyezze a leporellót a nyomtató mögé.
• Helyezze a leporellót legalább 100 mm-re a nyomtatótól.
• Gondoskodjon róla, hogy a papír függőleges legyen a
papíradagoló nyíláshoz képest.

(U"Papírforrás-beállítások", 32. oldal)

2

Nyissa ki a papírtálca fedelét.

3

Vegye ki az orsót, ha benn van.
Tartsa az orsót és a peremet mindkét kezével az ábrán
látható módon, és vegye ki.

legalább 100 mm

5

Csúsztassa a mozgatható élvezetőt a bal
oldalra.
Az élvezető mozgatásához szorítsa meg a kék kart.
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6

7

Húzza a papírt a jobb élvezető mentén.
 Ne csúsztassa a vezetőt túl szorosan a
papírhoz.

Helyezze a kezét a papírra, hogy kisimítsa azt,
és csúsztassa a mozgatható élvezetőt a
papírhoz.

8

Tolja a papírt a papíradagoló nyílásba, amíg el
nem kezdődik az automatikus papíradagolás.
Ne töltsön be olyan hátlapot, amelyen nincsenek címkék. A papírt nem lehet érzékelni, és nem lehet automatikusan adagolni.

9

Zárja le a papírtálca fedelét.

VIGYÁZAT
Ha a mozgatható élvezető nincs megfelelően a
papírhoz csúsztatva, hibás lehet a nyomtatási
pozíció vagy elakadhat a papír. Figyeljen rá,
hogy kövesse az alábbi útmutatásokat.
 Nem szabad rés legyen a vezető és a papír
széle között.

10

Nyomja meg a Pause (Szünet) gombot.

A papír betöltése (automatikus vágós modell - adagolás
kívülről) ezzel kész.
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Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás belülről)

1

Kapcsolja be a nyomtatót, majd ellenőrizze,
hogy a kezelőpanelen a [Internal] (Belső) van-e
kiválasztva [Media Source] (Médiaforrás)
beállításként.

5

Tartsa az orsót mindkét kezével, és tegye a
nyomtatóba.
Helyezze be az orsót úgy, hogy az orsó mindkét vége
illeszkedjen a nyomtató belsejében lévő tartókba.

(U"Papírforrás-beállítások", 32. oldal)

2

Nyissa ki a papírtálca fedelét.

6

Csúsztassa a mozgatható élvezetőt a jobb
oldalra.
Az élvezető mozgatásához szorítsa meg a kék kart.

3

Távolítsa el az orsót a nyomtatóból.
Tartsa az orsót és a peremet mindkét kezével az ábrán
látható módon, és vegye ki.

7
4

Húzza a papírt a bal élvezető mentén.

Helyezze a tekercspapírt az orsóra, és rögzítse
a peremmel.
• A perem mozgatásához szorítsa meg a két kart.
• Amikor a tekercspapírt az orsóra helyezi, figyeljen a
forgásirányra. A helyes forgásirány jelölve van az
orsón.
• Rögzítse a peremet és a tekercspapírt úgy, hogy ne
legyen közöttük rés.
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8

Helyezze a kezét a papírra, hogy kisimítsa azt,
és csúsztassa a mozgatható élvezetőt a
papírhoz.

VIGYÁZAT
Ha a mozgatható élvezető nincs megfelelően a
papírhoz csúsztatva, hibás lehet a nyomtatási
pozíció vagy elakadhat a papír. Figyeljen rá,
hogy kövesse az alábbi útmutatásokat.

9

Tolja a papírt a papíradagoló nyílásba, amíg el
nem kezdődik az automatikus papíradagolás.
Ne töltsön be olyan hátlapot, amelyen nincsenek címkék. A papírt nem lehet érzékelni, és nem lehet automatikusan adagolni.

10

Forgassa az orsót, hogy a papír ne legyen laza.

11

Zárja le a papírtálca fedelét.

12

Tartsa lenyomva az Feed (Adagolás) gombot,
amíg a papír elülső széle meg nem érinti az
asztalt, amelyre a nyomtató telepítve van.

 Nem szabad rés legyen a vezető és a papír
széle között.

 Ne csúsztassa a vezetőt túl szorosan a
papírhoz.
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13

Távolítsa el a kiadott papírról a címkéket.

17

14

Nyissa ki a leválasztó fedelét.

A papír betöltése (leválasztós modell - adagolás belülről)
ezzel kész.

15

Vezesse át a papírt a leválasztó nyíláson.

Nyomja meg a Pause (Szünet) gombot.

Leválasztó nyílás

16

Zárja le a leválasztó fedelét.
Ha a papír laza, húzza meg a papír elülső szélét, hogy
ne legyen laza, majd zárja le a leválasztó fedelét.
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Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás kívülről)

1

Kapcsolja be a nyomtatót, majd ellenőrizze,
hogy a kezelőpanelen a [Rear Feed] (Hátsó
adagolás) van-e kiválasztva [Media Source]
(Médiaforrás) beállításként.

4

Helyezze a leporellót a nyomtató mögé.
Helyezze a leporellót legalább 100 mm-re a nyomtatótól.

(U"Papírforrás-beállítások", 32. oldal)

2

Nyissa ki a papírtálca fedelét.

3

Vegye ki az orsót, ha benn van.

legalább 100 mm
Tartsa az orsót és a peremet mindkét kezével az ábrán
látható módon, és vegye ki.

5

Csúsztassa a mozgatható élvezetőt a bal
oldalra.
Az élvezető mozgatásához szorítsa meg a kék kart.
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6

7

Húzza a papírt a jobb élvezető mentén.
 Ne csúsztassa a vezetőt túl szorosan a
papírhoz.

Helyezze a kezét a papírra, hogy kisimítsa azt,
és csúsztassa a mozgatható élvezetőt a
papírhoz.

8

Tolja a papírt a papíradagoló nyílásba, amíg el
nem kezdődik az automatikus papíradagolás.
Ne töltsön be olyan hátlapot, amelyen nincsenek címkék. A papírt nem lehet érzékelni, és nem lehet automatikusan adagolni.

9

Zárja le a papírtálca fedelét.

VIGYÁZAT
Ha a mozgatható élvezető nincs megfelelően a
papírhoz csúsztatva, hibás lehet a nyomtatási
pozíció vagy elakadhat a papír. Figyeljen rá,
hogy kövesse az alábbi útmutatásokat.
 Nem szabad rés legyen a vezető és a papír
széle között.

10

Tartsa lenyomva az Feed (Adagolás) gombot,
amíg a papír elülső széle meg nem érinti az
asztalt, amelyre a nyomtató telepítve van.
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11

Távolítsa el a kiadott papírról a címkéket.

15

12

Nyissa ki a leválasztó fedelét.

A papír betöltése (leválasztós modell - adagolás kívülről)
ezzel kész.

13

Vezesse át a papírt a leválasztó nyíláson.

Nyomja meg a Pause (Szünet) gombot.

Leválasztó nyílás

14

Zárja le a leválasztó fedelét.
Ha a papír laza, húzza meg a papír elülső szélét, hogy
ne legyen laza, majd zárja le a leválasztó fedelét.
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Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus vágós modell esetén)

1

Ellenőrizze, hogy a nyomtató be legyen
kapcsolva.

A papír eltávolítása ezzel kész.
A papír betöltését lásd a következő oldalakon.

2

Nyomja meg a Cut (Vágás) gombot, és vágja le
a kiadott címkéket.

"Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell adagolás belülről)", 38. oldal
"Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell adagolás kívülről)", 40. oldal

3

Nyomja meg a Back Feed (Visszahúzó) gombot,
hogy visszafelé húzza a papírt.
A papírt most ki lehet húzni a nyomtató belsejéből.

4

Nyissa ki a papírtálca fedelét.

5

Csúsztassa el a mozgatható élvezetőt a
papírtól, és vegye ki a papírt.
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Hogyan kell eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén)

1

Ellenőrizze, hogy a nyomtató be legyen
kapcsolva.

2

Nyissa ki a leválasztó fedelét.

6

Csúsztassa el a mozgatható élvezetőt a
papírtól, és vegye ki a papírt.

A papír eltávolítása ezzel kész.
A papír betöltését lásd a következő oldalakon.

3

Vágja el a hátlapot a papírkiadó nyílás
közelében.

4

Nyomja meg a Back Feed (Visszahúzó) gombot,
hogy visszafelé húzza a papírt.

"Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás
belülről)", 42. oldal
"Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás
kívülről)", 45. oldal

A papírt most ki lehet húzni a nyomtató belsejéből.

5

Nyissa ki a papírtálca fedelét.
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Hogyan kell kiadni a papírt, ha elfogy a papírt (automatikus vágós modell esetén)

1

Tartsa lenyomva az Feed (Adagolás) gombot,
amíg a papírt teljesen kiadja.

A papír kiadása a papír elfogyásakor ezzel kész.
A papír betöltését lásd a következő oldalakon.
"Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell adagolás belülről)", 38. oldal
"Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell adagolás kívülről)", 40. oldal
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Hogyan kell kiadni a papírt, ha elfogy a papírt (leválasztós modell esetén)

1

Nyissa ki a leválasztó fedelét.

2

Vegye ki a papírt a leválasztó nyílásból.

Leválasztó nyílás

3

Tartsa lenyomva az Feed (Adagolás) gombot,
amíg a papírt teljesen kiadja.

A papír kiadása a papír elfogyásakor ezzel kész.
A papír betöltését lásd a következő oldalakon.
"Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás
belülről)", 42. oldal
"Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás
kívülről)", 45. oldal
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Karbantartás
Ez a fejezet azt írja le, hogyan kell végezni a nyomtató karbantartását.
Eleje

Leválasztós modell

1

"Az automatikus vágó tisztítása (csak az automatikus vágós modell esetén)" on page 54

2

"A leválasztó tisztítása (csak a leválasztós modell esetén)" on page 55

3

"Az üveglap tisztítása" on page 57

4

"A papírnyomó görgő tisztítása" on page 59

Hátulja

1

"Az élvezetők tisztítása" on page 56

2

"A papíradagoló görgő tisztítása" on page 58
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A külső tisztítása
Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt. Ezután törölje le az esetleges szennyeződéseket száraz kendővel
vagy nedvesített, nem szőtt anyaggal.

VIGYÁZAT

A nyomtató külső felületének tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, hígítót, triklóretilént vagy keton alapú oldószert.
Ellenkező esetben megsérülhetnek a műanyag vagy gumialkatrészek.
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Az automatikus vágó tisztítása (csak az automatikus
vágós modell esetén)
Ha címkék, papírpor vagy ragasztó tapad az automatikus vágóra, a vágó eltompulhat.
Tisztítsa meg az automatikus vágót az alábbi eljárást követve.

Fix kés

1

Ha van papír betöltve, vegye ki.

2

Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt.

3

Laposfejű csavarhúzó segítségével kaparja le a fix késre tapadt anyagot az alábbi
ábrán látható módon (kés szélessége: 1,8 - 3 mm). Kezdje a kaparást mindkét végétől
a közepe felé.

(U"Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus vágós modell esetén)", 48. oldal)

Az automata vágó tisztítása közben tartsa a
kést egyenesen.

Tartsa úgy a kést, hogy érintse a
papírkiadó nyílás alját.
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A leválasztó tisztítása (csak a leválasztós modell
esetén)
Ha címkék, papírpor vagy ragasztó tapad a leválasztóra, a nyomtatás minősége romolhat.
A jó nyomtatási minőség megőrzése érdekében javasoljuk, hogy tisztítsa naponta a leválasztót.
Tisztítsa meg a leválasztót az alábbi eljárást követve.

1

Gondoskodjon róla, hogy a nyomtató ki legyen kapcsolva.

2

Nyissa ki a leválasztó fedelét.

3

Tisztítsa meg a görgőt alkohollal megnedvesített vattapálcikával.

Ha van papír betöltve, vegye ki.
(U"Hogyan kell eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén)", 49. oldal)

Távolítsa el teljesen a piszkot a görgőről.
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Az élvezetők tisztítása
Ha címkék, papírpor vagy ragasztó tapad az élvezetőkre, elakadhat a papír vagy helytelenné válhat a nyomtatási
pozíció.
Tisztítsa meg az élvezetőket az alábbi eljárást követve.

1

Gondoskodjon róla, hogy a nyomtató ki legyen kapcsolva.

2

Nyissa ki a papírtálca fedelét.

3

Ha van papír betöltve, vegye ki.
(U"Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus vágós modell esetén)", 48. oldal, "Hogyan kell
eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén)", 49. oldal)

Tisztítsa meg az élvezetőket alkohollal megnedvesített vattapálcikával.
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Az üveglap tisztítása
Ha címkék, papírpor vagy ragasztó tapad az üveglapra, elakadhat a papír vagy helytelenné válhat a nyomtatási
pozíció.
Tisztítsa meg az üveglapot az alábbi eljárást követve.

1

Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki legyen kapcsolva.

2

Ha van papír betöltve, vegye ki.
(U"Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus vágós modell esetén)", 48. oldal, "Hogyan kell
eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén)", 49. oldal)

3

Nyissa ki az elülső fedelet.

4

Emelje fel a papírtartó egységet.

5

Kendő vagy vattapálcika segítségével távolítsa el az üveglapra tapadt ragasztót.

Ne tisztítsa ezt a területet
Tisztítsa ezt a területet

6

Engedje le a papírtartó egységet.
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A papíradagoló görgő tisztítása
Ha címkék, papírpor vagy ragasztó tapad a
papíradagoló görgőre, elakadhat a papír, illetve
halvány vagy homályos képet nyomtathat.

4

Emelje fel a kioldókart.

5

Nyissa ki a papírvezető egységet.

6

Ragassza egy címke ragasztós oldalát a
görgőre, majd válassza lassan le. Ismételje ezt
a műveletet, amíg teljesen eltávolítja a
papírport vagy ragasztót a görgő egyik végétől
a másikig.

Tisztítsa meg a görgőt az alábbi eljárást követve.
VIGYÁZAT
A papíradagoló görgő tisztításához ne használjon a
címkétől eltérő anyagot. Ellenkező esetben
megsérülhet a görgő, ez a papír elakadását okozhatja,
illetve halvány vagy homályos nyomtatást.

1

Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki legyen
kapcsolva.

2

Nyissa ki a papírtálca fedelét.
Ha van papír betöltve, vegye ki.
(U"Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus
vágós modell esetén)", 48. oldal, "Hogyan kell eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén)", 49. oldal)

Ha néhány címke a görgőre ragadt, óvatosan távolítsa
el őket, mert a papír elakadását okozhatják.

3

Vegye ki az orsót.

7

Kézzel forgatva a görgőt távolítsa el a
papírport vagy ragasztót a görgő teljes
felületéről.
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A papírnyomó görgő tisztítása
Ha címkék, papírpor vagy ragasztó tapad a
papírnyomó görgőre, elakadhat a papír, illetve halvány
vagy homályos képet nyomtathat.

4

Emelje fel a kioldókart.

5

Nyissa ki az elülső fedelet.

6

Ragassza egy címke ragasztós oldalát a
görgőre, majd válassza lassan le. Ismételje ezt
a műveletet, amíg teljesen eltávolítja a
papírport vagy ragasztót a görgő egyik végétől
a másikig.

Tisztítsa meg a görgőt az alábbi eljárást követve.
VIGYÁZAT
A papírnyomó görgő tisztításához ne használjon a
címkétől eltérő anyagot. Ellenkező esetben
megsérülhet a görgő, ez a papír elakadását okozhatja,
illetve halvány vagy homályos nyomtatást.

1

Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki legyen
kapcsolva.

2

Nyissa ki a papírtálca fedelét.
Ha van papír betöltve, vegye ki.
(U"Hogyan kell eltávolítani a papírt (automatikus
vágós modell esetén)", 48. oldal, "Hogyan kell eltávolítani a papírt (leválasztós modell esetén)", 49. oldal)

Ha néhány címke a görgőre ragadt, óvatosan távolítsa
el őket, mert a papír elakadását okozhatják.

3

Vegye ki az orsót.

7

Kézzel forgatva a görgőt távolítsa el a
papírport vagy ragasztót a görgő teljes
felületéről.
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A nyomtatófej tisztítása
Ha a fúvókák eltömődtek, halvány színek, csíkok vagy nem kívánt színek jelennek meg a nyomatokon. Ilyen
nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák esetén nyomtassa ki a fúvókaellenőrzési mintákat, és ellenőrizze,
hogy nincsenek-e eltömődve a fúvókák.
(U"Fúvókaellenőrző minta nyomtatása", 26. oldal)
Normál

Eltömődés

Ha a fúvókák el vannak tömődve, futtasson egy nyomtatófejtisztítást. A nyomtatófejtisztítás futtatásához válassza
az alábbiakban leírt menüt.
Csak akkor futtassa az [Power Cleaning] (Erős tisztítás), ha a [Print Head Cleaning] (Nyomtatófej tisztítás) nem
szünteti meg a fúvókák eltömődését.

Q

MEGJEGYZÉS

Az [Power Cleaning] (Erős tisztítás) több tintát fogyaszt, mint a [Print Head Cleaning]
(Nyomtatófej tisztítás).
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A kezelőpanel használata
[Menu] (Menü) - [Settings] (Beállítások) - [Maintenance] (Karbantartás) - [Print Head Cleaning]
(Nyomtatófej tisztítás)
[Menu] (Menü) - [Settings] (Beállítások) - [Maintenance] (Karbantartás) - [Power Cleaning] (Erős tisztítás)

A nyomtatóillesztő használata
[Printer Utilities] (Nyomtató segédprogramok) - [Print Head Cleaning] (Nyomtatófej tisztítás)
[Printer Utilities] (Nyomtató segédprogramok) - [Power Cleaning] (Erős tisztítás)

Web Config használata
[Karbantartás] - [Nyomtatófej tisztítás]
[Karbantartás] - [Erős tisztítás]
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Hibaelhárítás
Ez a fejezet a problémák megoldásának módját írja le.

Elakadt papír
Ez az alfejezet azt írja le, hogyan kell megoldani a problémát, ha a papír elakadt. Ezt az alfejezetet videó is
magyarázza. A videót az alábbi linken nézheti meg:
<https://support.epson.net/p_doc/790/>
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Automatikus vágós modell esetén

1

2

3

4

Vágja el a papírt a papírkiadó nyílás közelében.

5

Nyissa ki a papírtálca fedelét.

6

Emelje fel a kioldókart.

7

Húzza ki a papírt a papíradagoló nyílásból.

Nyissa ki az elülső fedelet.

Ha az üveglapon leszakadt papírdarabok
vannak, távolítsa el azokat.

Ha a nyomtatófej nincs a jobb szélen, nyomja
le, és mozgassa a jobb szélre.
Ha van elakadt papír, vegye ki.

8 Engedje le a kioldókart.
9 Zárja le a papírtálca fedelét.
10 Zárja le az elülső fedelet.
meg a Pause (Szünet) gombot.
11 Nyomja
A papírelakadási hiba törlődik.
A nyomtatás újrakezdéséhez töltse be újra a papírt.
(U"Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós
modell - adagolás belülről)", 38. oldal, "Hogyan kell betölteni a papírt (automatikus vágós modell - adagolás kívülről)", 40. oldal)
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Ha az elakadt papír problémáját még a fenti lépések végrehajtása után sem sikerül megoldani, olvassa el a CWC6500 Series Technical Reference Guide-ot (Műszaki
referencia kézikönyv).

Q

MEGJEGYZÉS

Az elakadt papír eltávolítása után győződjön meg róla,
hogy nem maradt címke vagy ragasztó a nyomtató
belsejében. Ha azok eltávolítása nélkül használja a
nyomtatót, az gyakori papírelakadáshoz vezet vagy
rossz nyomtatási minőséget okozhat.
Ha a papírelakadás gyakran előfordul, tisztítsa ki a
nyomtató belsejét.
(U"Karbantartás", 52. oldal)
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Leválasztós modell esetén

1

Nyissa ki a leválasztó fedelét.

6

Nyissa ki a papírtálca fedelét.

2

Vágja el a papírt a papírkiadó nyílás közelében.

7

Emelje fel a kioldókart.

3

Nyissa ki az elülső fedelet.

8

Húzza ki a papírt a papíradagoló nyílásból.

4

Ha az üveglapon leszakadt papírdarabok
vannak, távolítsa el azokat.

5

Ha a nyomtatófej nincs a jobb szélen, nyomja
le, és mozgassa a jobb szélre.
Ha van elakadt papír, vegye ki.

9 Engedje le a kioldókart.
10 Zárja le a papírtálca fedelét.
11 Zárja le az elülső fedelet.
12 Zárja le a leválasztó fedelét.
meg a Pause (Szünet) gombot.
13 Nyomja
A papírelakadási hiba törlődik.
A nyomtatás újrakezdéséhez töltse be újra a papírt.

(U"Hogyan kell betölteni a papírt (leválasztós
modell - adagolás belülről)", 42. oldal, "Hogyan kell
betölteni a papírt (leválasztós modell - adagolás kívülről)", 45. oldal)
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Ha az elakadt papír problémáját még a fenti lépések végrehajtása után sem sikerül megoldani, olvassa el a CWC6500 Series Technical Reference Guide-ot (Műszaki
referencia kézikönyv).

Q

MEGJEGYZÉS

Az elakadt papír eltávolítása után győződjön meg róla,
hogy nem maradt címke vagy ragasztó a nyomtató
belsejében. Ha azok eltávolítása nélkül használja a
nyomtatót, az gyakori papírelakadáshoz vezet vagy
rossz nyomtatási minőséget okozhat.
Ha a papírelakadás gyakran előfordul, tisztítsa ki a
nyomtató belsejét.
(U"Karbantartás", 52. oldal)
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Problémák a nyomtatási minőséggel
Vízszintes fehér csíkozás
Ok
Eltömődnek a fúvókák.

Megoldás és referencia
Nyomtassa ki fúvókaellenőrző mintákat, hogy ellenőrizze a fúvókák
eltömődését. (U"Fúvókaellenőrző minta nyomtatása", 26. oldal)
Ha a fúvókák eltömődnek, futtasson egy nyomtatófejtisztítást. (U"A
nyomtatófej tisztítása", 60. oldal)

Függőleges fehér foltok (automatikus vágós modell)
Ok
A nyomtatott címkét fordítva
adagolták.

Megoldás és referencia
Ha a nyomtatott címkéket visszafelé adagolják, akkor a papírnyomó egység
alatt elhelyezkedő görgők károsítják a nyomtatott felületet.
Ez akkor fordulhat elő, ha a nyomtatási mód beállítása „Stop at Cut Position”
(Megáll a vágási pozíciónál) vagy „Stop at Peel-Off Position” (Megáll a
leválasztási pozíciónál), és a nyomtatott címkéket nem távolították el minden
egyes nyomtatási munka befejezése után.
Válasszon egy a „Stop at Cut Position” (Megáll a vágási pozíciónál) vagy „Stop
at Peel-Off Position” (Megáll a leválasztási pozíciónál) opcióktól eltérő
nyomtatási módot, vagy távolítsa el a nyomtatott címkéket minden egyes
nyomtatási munka befejezése után.
A nyomtatási módok részleteit lásd: CW-C6500 Series Technical Reference
Guide (Műszaki referencia kézikönyv).

Nem lehet nyomtatni vagy a nyomtatás hirtelen leáll
A nyomtatási adatokat elküldték, de nem nyomtat (leválasztós modell)
Ok
Az érzékelő hibásan működik.

Megoldás és referencia
Ha a nyomtatást erős fénynek, például közvetlen napfénynek, stb. kitett helyen
végezzük, előfordulhat, hogy az érzékelő nem működik megfelelően, és nem
lehet végrehajtani a nyomtatást.
Nyomja meg a Peeler Reset (Leválasztó visszaállító) gombot, hogy kilépjen a
nem nyomtató állapotból.
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Specifikációk
Ez a fejezet a nyomtató specifikációit írja le.

Specifikáció
Nyomtatási módszer

Soros tintasugaras, pontmátrix
módszer
Négyszínű nyomtatás

Papíradagolási módszer

Előre és hátra súrlódásos adagolás

Automatikus vágó
Vágás típusa
(csak az automatikus
vágós modell esetén)

Teljes vágás (teljesen átvágja a papírt)

Nyomtatási sűrűség

300 × 600 dpi, 600 × 600 dpi
600 × 1200 dpi, 1200 × 1200 dpi

Nyomtatási sebesség

Nyomtatási minőség beállítása: Maximális sebesség

Papírszélesség 203,2 mm: 85 mm/s

300 × 600 dpi
(szélesség x magasság)
Nyomtatási minőség beállítása: Sebesség

Papírszélesség 203,2 mm: 49 mm/s

600 × 600 dpi
(szélesség x magasság)
Nyomtatási minőség beállítása: Normál

Papírszélesség 203,2 mm: 34 mm/s

600 × 600 dpi
(szélesség x magasság)
Nyomtatási minőség beállítása: Minőség

Papírszélesség 203,2 mm: 13 mm/s

600 × 1200 dpi
(szélesség x magasság)
Nyomtatási minőség beállítása: Maximális minőség

Papírszélesség 203,2 mm: 6 mm/s

1200 × 1200 dpi
(szélesség x magasság)
Interfész

Vezetékes LAN (1000BASE-T/100BASETX /10BASE-T)
USB 2.0 nagy sebességű

Tömeg

Automatikus vágós modell

Kb. 25 kg

Leválasztós modell

Kb. 26 kg
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Elektromos specifikációk
Tápellátás

Tápellátás konnektorból

Névleges feszültség

100 - 240 V

Névleges áramerősség

0,9 A

Befoglaló méretek
Magasság

326 mm

Szélesség

444 mm

Mélység

515 mm (a kiemelkedés nélkül)
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Környezeti specifikációk
Nyomtatás

5 - 35 C, 20 - 80% RH (kondenzképződés nélkül)

Páratartalom (%)

Hőmérséklet/
páratartalom

Hőmérséklet (fok C)

Vonalkódnyomtatás

15 - 35 C, 20 - 80% RH (kondenzképződés nélkül)

Tárolás

Becsomagolva (betöltött tinta nélkül): -20 - 60 C, 5 - 85% RH
(kondenzképződés nélkül)
-20 C vagy 60 C esetén 120 órán belül
Betöltött tintával: -20 - 40 C
-20 C esetén 120 órán belül
0 - 25 C esetén 6 hónapon belül
40 C esetén 1 hónapon belül

Tengerszint feletti magasság

0 - 3000 m

Zaj

Kb. 55 dB (ANSI szerinti helyzetben állva)
Az Epson felmérési körülményei alapján.
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Tintapatron
Modellszám

CW-C6500Au

SJIC35P-BK/SJIC35P-C/SJIC35P-M/SJIC35P-Y

CW-C6500Pu
CW-C6500Ae

SJIC36P-BK/SJIC36P-C/SJIC36P-M/SJIC36P-Y

CW-C6500Pe
CW-C6510A

SJIC36P-BK/SJIC36P-C/SJIC36P-M/SJIC36P-Y

CW-C6510P
CW-C6520A

SJIC37P-BK/SJIC37P-C/SJIC37P-M/SJIC37P-Y

CW-C6520P
CW-C6530A

SJIC38P-BK/SJIC38P-C/SJIC38P-M/SJIC38P-Y

CW-C6530P
CW-C6540A

SJIC39P-BK/SJIC39P-C/SJIC39P-M/SJIC39P-Y

CW-C6540P
CW-C6550A

SJIC40P-BK/SJIC40P-C/SJIC40P-M/SJIC40P-Y

CW-C6550P
Típus

4 külön színpatron

Tintaszínek

Fekete, cián, bíbor, sárga

Tinta típusa

Pigmentált tinta

Lejárat dátuma

6 hónappal a nyomtatóba helyezés után, 3 évvel a gyártás után,
ideértve a használat idejét

Tárolási
hőmérséklet

Szállítás
(kicsomagolás nélkül)

-20 - 60 °C (5 napon belül, ha 60 °C)

Tárolás
(kicsomagolás nélkül)

-20 - 40 °C (1 hónapon belül, ha 40 °C)

Telepítve

-20 - 40 °C (1 hónapon belül, ha 40 °C)
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Karbantartórekesz
Modellszám

SJMB6000/6500

Típus

Karbantartórekesz beépített hulladéktinta-elnyelő anyaggal

Tárolási hőmérséklet

Szállítás
(kicsomagolás nélkül)

-20 - 60 °C (5 napon belül, ha 60 °C)

Tárolás
(kicsomagolás nélkül)

-20 - 40 °C (1 hónapon belül, ha 40 °C)

Telepítve

-20 - 40 °C (1 hónapon belül, ha 40 °C)

72

Függelék

Függelék
Fogyóeszközök és opciók
Fogyóeszközök és opciók érhetők el ehhez a termékhez. A kereskedőknél lehet megvásárolni.
A részletekért látogasson el az alábbi URL-re:
<www.epson.com/support/>

Tintapatron
Négy színű tintapatront használ.
A termékkel használható tintapatronokat lásd: "Tintapatron", 71. oldal.
Cserélje ki a tintapatron(oka)t, amikor megjelenik erre a felszólítás.
(U"A tintapatronok cseréje", 28. oldal)

Eredeti tintapatronokat ajánlunk
 A nyomtató legjobb teljesítménye érdekében eredeti Epson tintapatronok használatát javasoljuk. Nem
eredeti Epson tintapatronok használata hátrányosan befolyásolhatja a nyomtatót és a nyomtatási
minőséget, és megakadályozhatja, hogy a nyomtató elérje maximális teljesítményét. Az Epson nem
garantálhatja a nem eredeti Epson termékek minőségét és megbízhatóságát. A termék olyan sérüléseinek
vagy meghibásodásainak javítása, amelyek nem eredeti Epson termékek használata miatt következtek be,
akkor sem ingyenes, ha a jótállási idő még érvényben van.
 A termék színkorrekciója eredeti Epson tintapatronok használatán alapul. Nem eredeti tintapatronok
használata gyengébb minőségű nyomtatást okozhat. Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát
javasolja.

Tintapatronok ártalmatlanítása
A tintapatronokat az országa és régiója törvényeinek, illetve rendeleteinek megfelelően kell ártalmatlanítani.
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Karbantartórekesz
A karbantartórekesz egy hulladéktinta gyűjtésére szolgáló rekesz. A termékhez kapható karbantartórekesz:
Modellszám: SJMB6000/6500
Cserélje ki a karbantartórekeszt, amikor megjelenik erre a felszólítás.
(U"A karbantartórekesz cseréje", 30. oldal)

Eredeti karbantartódobozt ajánlunk
A nyomtató legjobb teljesítménye érdekében eredeti Epson karbantartórekesz használatát javasoljuk. Nem
eredeti Epson karbantartórekesz használata hátrányosan befolyásolhatja a nyomtatót, és megakadályozhatja,
hogy a nyomtató elérje maximális teljesítményét. A termék olyan sérüléseinek vagy meghibásodásainak
javítása, amelyek nem eredeti Epson termékek használata miatt következtek be, akkor sem ingyenes, ha a
jótállási idő még érvényben van. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti Epson termékek minőségét és
megbízhatóságát.

Karbantartórekesz ártalmatlanítása
A karbantartórekeszt az országa és régiója törvényeinek, illetve rendeleteinek megfelelően kell
ártalmatlanítani.
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Tekercspapírtartó
Opcionálisan tartalék tekercspapírtartót biztosítunk. A következő esetekben a tekercspapír cseréjét gyorsan el
lehet végezni, ha előzőleg papírt tölt be a tartalék tekercspapírtartóba.
 Ha eltérő méretű papírt szeretne használni, vagy gyakran változtatja az anyagcímkét
 Ha csökkenteni szeretné a tekercspapír cseréje miatti állásidőt
Modellszám: Papírtartó C6500 (a CW-C6500 Series részére)

Külső méretek (Ma x Sz x Mé)

175 × 310 × 175 mm

Tömeg

0,65 kg
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Használati korlátozások
Ha a terméket nagy megbízhatóságot/biztonságot igénylő alkalmazásokhoz használják, például repüléshez,
vasúthoz, tengerészethez, autóiparhoz, stb. kapcsolódó szállítóeszközökhöz; katasztrófamegelőző eszközökhöz;
különféle biztonsági eszközök, stb.; illetve funkcionális/precíziós eszközökhöz, stb., csak akkor szabad ezt a
terméket használni, ha megfontolja, milyen biztosítékokat és redundanciákat épít be a konstrukcióba a biztonság
és a teljes rendszer megbízhatóságának fenntartása érdekében. A termék nem szolgál olyan alkalmazásokban
történő használatra, amelyek rendkívül magas szintű megbízhatóságot és biztonságot igényelnek, például
repülőgép-műszerek, fő kommunikációs berendezések, nukleáris teljesítményszabályozó berendezések, orvosi
berendezések, stb. Kérjük, bírálja el önállóan a termék alkalmasságát a teljes értékelést követően.

Megjegyzések
(1) Minden jog fenntartva. A Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül a kiadvány egyetlen
részét sem szabad sokszorosítani, lekérdező rendszerben tárolni vagy továbbítani, semmilyen formában és
semmilyen módon: elektronikus, mechanikus, fénymásoló, rögzítő vagy egyéb módon.
(2) A kézikönyv tartalma előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.
(3) Bár a jelen kézikönyv elkészítése során minden óvintézkedést megtettünk, a Seiko Epson Corporation nem
vállal felelősséget a hibákért vagy hiányosságokért.
(4) Nem vállalunk felelősséget az itt szereplő információk felhasználásából eredő károkért sem.
(5) Sem a Seiko Epson Corporation, sem annak leányvállalatai nem felelnek a termék vásárlójának vagy
harmadik feleknek a vásárló vagy harmadik fél által a következők eredményeként okozott károkért,
veszteségekért, kiadásaiért vagy költségeiért: baleset, visszaélés vagy a termékkel való visszaélés, illetve a
termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy átalakítása, vagy (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko
Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási útmutatójának való szigorú megfelelés elmulasztása.
(6) A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy problémáért, amely a Seiko Epson
Corporation által eredeti Epson termékként vagy Epson által jóváhagyott termékként megjelölttől eltérő
opciók vagy fogyóeszközök használatából származik.

Védjegyek
A Microsoft®, Windows®, Windows Vista® és Windows Server® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és más országokban.
Az EPSON és az EXCEED YOUR VISION a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegyei.
Egyéb termék- és cégnevek az adott vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
©Seiko Epson Corporation 2019. Minden jog fenntartva.
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