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Български 

Преди употреба 
Това ръководство описва операциите по инсталация на този продукт от монтаж до статус на изчакване 

на принтера. Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате този продукт. 

За подробности относно функциите и работната процедура на този продукт и софтуер, информация за 

поддръжка и отстраняване на неизправност, вижте Техническо ръководство. 

Можете и лесно да инсталирате този продукт, като използвате Install Navi. 

Предпазни мерки за безопасност 

Символите, показани по-долу, се използват в това ръководство за осигуряване на безопасност и правилна 

употреба на този продукт и за предотвратяване на опасност за клиентите и други лица, и повреда на 

собственост. Символите показват нивата на предпазни мерки, както са описани по-долу. Уверете се, че 

разбирате напълно значението им преди да прочетете това ръководство. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Неправилна работа с продукта чрез игнориране на този символ може да доведе до смърт или 

сериозно нараняване. 

ВНИМАНИЕ: 
Неправилна работа с продукта чрез игнориране на този символ може да доведе до нараняване или 

повреда на собственост. 

Бележки: 
Показва допълнителни бележки и друга полезна информация. 

Предупреждения за инсталация 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Не блокирайте вентилационните отвори на този продукт. Това може да доведе до 

натрупване на топлина в продукта, причинявайки пожар. ("Задна страна” на страница 10) 

 Не покривайте продукта с кърпа или не го инсталирайте в лошо проветрено място. 

Уверете се, че има място за инсталация, както е посочено в това ръководство. 

("Подходящо място за инсталация” на страница 13) 

ВНИМАНИЕ: 

  Не инсталирайте/съхранявайте продукта на нестабилно място илик на място, подлежащо на 

вибрации от други устройства. Оборудването може да падне или да се срути, причинявайки 

счупване и възможно нараняване. 

  Не инсталирайте продукта на място, изложено на мазен пушек или прах, или на влажно място. 

Това може да причини токов удар или пожар. 

  Използвайте естествена поза, когато вдигате този продукт. Вдигането на продукта в 

неподходяща поза може да причини нараняване. 

  Не носете този продукт сами. Нужни са двама или повече души за разопаковане или местене на 

продукта. Тежестта на този продукт е около 37 kg (81,57 lb). ("Спецификация” на страница 35) 

  Хващайте частите на продукта, посочени в това ръководство, когато вдигате продукта. В 

противен случай продуктът може да падне или пръстите ви могат да се закачат, когато 

сваляте продукта, което да доведе до нараняване. ("Инсталация на  принтера" на страница 12) 
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Български 

Предупреждения за електрозахранването 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
  Уверете се, че използвате правилното напрежение. ("Спецификация” на страница 35) 

  Не позволявайте прах или чужди предмети да залепват за щепсела. Натрупан прах или 

чужди предмети може да причинят токов удар или пожар. 

  Вкарайте щепсела здраво в контакта. Ако не го направите, това може да доведе до токов 

удар или пожар. 

  За захранващия кабел, използвайте или включения, или такъв със съответното 

предназначение. Също така не го използвайте за устройство, различно от 

предвиденото. 

  Не използвайте повреден захранващ кабел. Това може да причини токов удар или пожар. 

Свържете се със сервизен център на Seiko Epson за съвет, ако захранващият кабел 

е повреден. Спазвайте следните точки, за да не повредите захранващия кабел: 

• Не модифицирайте захранващия кабел. 

• Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. 

• Не огъвайте, усуквайте или дърпайте захранващия кабел насила. 

• Не поставяйте захранващия кабел близо до нагряващ уред. 

  Не дръжте захранващия кабел с мокра ръка. Това може да причини токов удар. 

  Не свързвайте твърде много захранващи кабели в един изход. Това може да причини пожар. 

  Изключвайте захранващия кабел от контакта периодично и почиствайте зоните около и 

между пластините. Оставянето на захранващия кабел в контакта дълго време може да 

причини натрупване на прах в основата на пластините, което да доведе до късо съединение 

или пожар. 

 Дръжте щепсела и не дърпайте кабела, когато изключвате щепсела от контакта. 

Дърпането на кабела може ад повреди кабела или да деформира щепсела, което да 

причини токов удар или пожар. 

ВНИМАНИЕ: 
  За да осигурите безопасност, изключете този продукт преди да го оставите неизползван за дълъг 

период. 

Предупреждения за работа 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

  Не използвайте този продукт на място с летливи вещества, като спирт или 

разредител за боя, или близо до огън. Това може да причини токов удар или пожар. 

  Изключвайте продукта веднага, ако произвежда дим, странна миризма или необичаен 

шум. Продължаването на употребата може да причини токов удар или пожар. Веднага 

изключвайте продукта, когато се появи неизправност или друг проблем, и се свържете 

с дилъра си или сервизен център на Seiko Epson за съвет. 

  Изключвайте продукта незабавно, ако вода или друга течност се разлее в него. 

Продължаването на употребата може да причини токов удар или пожар. Веднага 

изключвайте продукта и се свържете с дилъра си или сервизен център на Seiko Epson за 

съвет. 

  Никога не разглобявайте или поправяйте този продукт. Манипулациите с този продукт 
може да доведат до нараняване или пожар. 

 Не използвайте този продукт в среда, където може да има запалим или експлозивен газ. 

Не използвайте аерозолни спрейове, съдържащи запалим газ във или около този 

продукт. Това може да причини пожар. 
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Български 

  Не свързвайте кабели по начини, различни от споменатите в това ръководство. Това 

може да причини пожар. Може също да повреди други устройства. 

("Свързване на захранващия кабел” на страница 14, "Свързване на интерфейсния кабел” на страница 14) 

 Не пипайте зони в продукта, различни от споменатите в това ръководство. Това може 

да причини токов удар или изгаряне. 

 Не вкарвайте метални или запалими материали или не ги оставяйте да падат в продукта. 

Това може да причини токов удар или пожар. 

ВНИМАНИЕ: 

  Не оставяйте никого да стои или да поставя тежки предмети върху този продукт. 

Оборудването може да падне или да се срути, причинявайки счупване и възможно нараняване. 

 Инсталирайте кабелите и продуктите по избор в правилната посока според съответните 

процедури. Ако не ги инсталирате правилно, това може да причини пожар или нараняване. 

Следвайте инструкциите в това ръководство, за да ги инсталирате правилно. ("Свързване на 

захранващия кабел” на страница 14, "Свързване на интерфейсния кабел” на страница 14) 

  Преди да местите продукта, изключете го и извадете щепсела и се уверете, че всички кабели 

са изключени. Ако не го направите, може да повредите някой кабел, причинявайки токов удар 

или пожар. 

  Не съхранявайте или транспортирайте продукта в наклонена, стояща или преобърната 

позиция. Това може да причини изтичане на мастилото. 

Предупреждения за мастилените касети 

ВНИМАНИЕ: 

  Мастилените касети за многократна употреба варират според номера на модела на продукта. 

Използвайте мастилена касета, която съответства на номера на модела на принтера ви. 

("Спецификация" на страница 35, “Мастилена касета" на страница 36) 

  Не докосвайте IC чипа на касетата. Това може да причини неизправност при работа/печат. 

  Този продукт използва мастилени касети, оборудвани с IC чип, който наблюдава количеството 

мастило, използвано от всяка касета. Касетите са използваеми дори ако се извадят и 

поставят отново. Въпреки това, ако мастилена касета, в която остава малко количество 

мастило, се извади и постави отново, може да не може да се използва. Малко мастило се хаби 

при всяко инсталиране на касети, защото продуктът автоматично проверява надеждността 

им. 

 Инсталирайте всички мастилени касети. Печатът е невъзможен дори ако само една мастилена 
касета липсва. 

  Тъй като мастилените касети са проектирани да спират работа преди мастилото да се 

изчерпа напълно, за да поддържат качеството на печатащата глава, малко мастило остава в 

използваната мастилена касета. 

  Всички цветове мастило също се използват за операции по поддръжка, когато мастилена 

касета се сменя и за почистване на печатащата глава. 

  Не изключвайте продукта или не отваряйте капака на мастилената касета докато зареждате 

мастилo (LED за захранване примигва). Отварянето на капака може да предизвика презареждане с 

мастило, което да доведе до повече консумирано мастило. Също може да причини неизправност в 

печата. 

 Дори за монохромен печат (печат на монохромно изображение), всички цветове мастило се 

използват в операция, създадена да поддържа качеството на печат и на печатащата глава. 

 Не разглобявайте мастилената касета. Това може да накара мастило да залепне за очите и 
кожата. 

  Не разглобявайте и модифицирайте мастилената касета. Това може да причини неизправност при 
печат. 

 Използването на стара мастилена касета може да доведе до намалено качество на печат. 

Използвайте я до шест месеца след отваряне на опаковката. Периодът на употреба за 

мастилените касети е отпечата на опаковката на отделните касети. 

4 



 

Български 

  Ако мастило влезе в контакт с вашите кожа, очи или уста, направете следното: 
• Когато попадне на кожата ви, незабавно измийте зоната с вода и сапун. 
• Когато попадне в очите ви, незабавно ги изплакнете с вода. Оставяне на мастило където е 

може да доведе до кръвясали очи и леко възпаление. Ако нещо не е наред, незабавно се 

консултирайте с лекар. 
• Когато мастило попадне в устата ви, незабавно го изплюйте и се консултирайте с лекар. 

  Може да има малко мастило около порта за подаване на мастило в свалената маслена касета. 

Внимавайте да не изцапа бюрото или друга повърхност. 

  Не изваждайте мастилената касетка освен когато я сменяте. 
  Не отваряйте опаковката на мастилената касета докато не сте готови да я инсталирате в 

продукта. 

  Не клатете твърде силно мастилената касета. Мастилената касета може да протече, ако я 

клатите твърде много или бутнете страните силно. 

  Не оставяйте чужди предмети да падат в частта за инсталация на касетата. Това може да 

причини неизправност при печат. Извадете всеки предмет, който може да е паднал в частта 

за инсталация, като внимавате да не я повредите. 

  Когато мастилото се зарежда за пръв път (веднага след закупуване), мастило се консумира за 

пълнене на дюзата на печатащата глава (отворите за пускане на мастило), за да се приготви 

за печат. Затова броят листи за печат може да е по-малък от този за касети, инсталирани 

по-късно. 

  Ако спирате захранването на продукта от бутона за включване, печатащата глава се 

затваря автоматично, което спира маслото да изсъхва. След инсталация на мастилените 

касети, уверете се, че изключвате захранването от бутона за включване, когато не 

използвате продукта. Не дърпайте щепсела или не активирайте прекъсвача докато 

захранването е включено. 

  Печат върху водоустойчива хартия, като платно, което съхне бавно, може да остави печатни 

петна. Също така печат върху гланцирана хартия* може да причини отпечатъци върху хартията 

или залепнало мастило за пръстите ви, когато я пипате. Изберете хартия, която не оставя 

печатни петна, преди употреба. (*: Само TM-C7500G може да използва гланцирана хартия.) 

  Дръжте мастилените касети далеч от деца. 
  Препоръчва се хладно и тъмно място за съхранение на мастилените касети. 

  Ако мастилената касета се съхранява на студено място за дълъг период от време, оставете я 

да се стопли поне 3 часа преди употреба. 

  Ако местите или транспортирате продукта след инсталиране на мастилените касети, 

оставете ги инсталирани по време на местенето или транспорта. 
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Етикет за предупреждение 
Етикетът за предупреждение върху продукта посочва следната предпазна мярка: 

ВНИМАНИЕ: 
Внимавайте да не нараните пръстите си на острието на автоматичния нож. 
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Български 

Имена на части и функции 

Предна страна 

 

1 Капак на мастилената касета 

 

Отворете този капак да инсталирате/смените мастилената касета. 
 (“Инсталиране на мастилената касета” на страница 15) 

2 Преден капак 

Отворете този капак, за да извадите заседнала хартия. ("Заседнала хартия” на страница 31) 

3 Капак за връзка с навивач 

Отворете този капак да инсталирате навивача (опция). ("Навивач” на страница 37) 

4 Капак на кутия за поддръжка 

Отворете този капак да инсталирате/смените кутията за поддръжка. 

5 Капак за руло хартия 

Отворете този капак, за да поставите руло хартия. (  “Поставяне на руло хартия” на страница 18) 

6 Капак за поставяне на хартия 

Отворете този капак, за да поставите руло или нагъната хартия. 

(“Поставяне на рул хартия” на страница 18) 

За детайли как да поставите нагъната хартия, вижте Техническото ръководство. 
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Панел за управление 

 

1 LCD екран 

Показва менюта и съобщения. 

2 Бутон за пауза 

Натиснете този бутон по време на печат, за да спрете печата след отпечатана една страница с данни. 

Натиснете този бутон докато принтерът е спрян (докато LED за пауза свети), за да продължите работата на 

принтера и да върнете принтера в статус на изчакване за печат. 

3 Бутон за отмяна 

 
Натиснете този бутон за по-малко от три секунди докато принтерът е спрян (докато LED за пауза 

свети), за да отмените първата задача за печат. Натиснете този бутон за 3 секунди или повече, за да 

отмените всички задачи за печат. Принтерът се връща в статус на изчакване, ако бутонът бъде 

натиснат докато се изпълнява меню. 

4 Бутон за включване 

Включва/изключва принтера. ("Включване/изключване” на страница 11) 

5 Бутон за избор/задаване 

Използвайте този бутон за избор/задаване на менюта и елементи, показани на LCD. 

Бутон за меню: 

Бутон:  

Показва екрана на менюто. 

Показва предишното меню. 

Използвайте този бутон за избор на 

менюта и елементи. 

Изпълнява избраното меню и елемент. 
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6 Бутон за рязане 

Реже хартията. 

7 Бутон за подаване 

Натиснете този бутон за по-малко от три секунди, за да подадете една страница хартия. Натиснете 

този бутон за три секунди или повече, за да подавате хартия постоянно. 

8 Бутон за обратно подаване 

Натиснете този бутон само когато сменяте хартията. 

След отрязване на отпечатаната хартия с бутона за рязане, задръжте бутона за обратно подаване, за 

да подадете хартия назад, за да можете  да я издърпате. 

9 LED за мастило 

 

Премигва при следните условия: 
 •Мастилото е малко. 
 

• Кутията за поддръжка е почти пълна.  

Светва при следните условия: 
 

• Капакът на мастилената касета/кутията за поддръжка е отворен. • Няма зададена мастилена 

касета/кутия за поддръжка. 

• Време е да се смени мастилената касета. 

• Време е да се смени кутията за поддръжка. 

10 LED за хартия 

Светва, когато принтерът няма хартия или има заседнала хартия, или когато капакът за поставяне на 

хартия, капакът за руло хартия или предният капак е отворен. 

11 LED за пауза 

Светва/премигва докато принтерът е спрян временно. ( "LED за статус/пауза свети/премигва в жълто” на 
страница 31) 

12 LED за статус 

Светва/премигва в синьо, когато принтерът работи правилно. 

Светва/премигва в жълто, когато принтерът има грешка. ( "LED за статус/пауза свети/премигва в жълто” на 

страница 31) 

13          LED за захранване 

Светва, когато принтерът се включи.  

Премигва при печат или смяна на мастилото. 
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Задна страна 

 

1 USB конектор 

За връзка с USB кабел. 

2 Ethernet конектор 

За връзка с LAN кабел. 

3 AC вход 

За връзка със захранващ кабел. 

4 Кука за кабел 

Прекарайте USB кабела през тази кука, за да предотвратите изключване на USB кабела. 

5 Отвор за въздух 

 

Отвежда топлина, генерирана в продукта, за да предотврати повишаване на вътрешната 
температура. Оставете луфт от 

 

10 cm (3,94”) или повече от отвора за въздух, за да осигурите вентилация при инсталация на 
продукта. 

10 



 

Български 

Основни операции 

Включване/изключване 
Този раздел описва как да включите/изключите продукта. 

Включване 

 

 

LED за захранване светва и захранването се включва. 

Изключване 

Задръжте бутона за включване за една секунда или повече. 

 

 

LED за захранване изгасва и захранването се изключва. 

11 

Натиснете бутона за включване. 
 

 



 

Инсталация 

Сваляне на защитното тиксо 

Защитното тиксо е поставено за защита от удар при транспортиране. Премахнете тиксото преди 

инсталация. 

 Бележки: 
Защитното тиксо и опаковъчната кутия ще са нужни за бъдещо транспортиране. Дръжте ги на безопасно 

място. 

Инсталация на принтера 
Оставете достатъчно място в помещение, подходящо за инсталация. 

 Тежестта на този продукт е около 37 kg (81,57 lb). Когато вдигате този продукт, поставете го 

между двама души, както е показано на фигурата по-долу и хванете изсечените части от двете 

страни на продукта. Носене на продукта, хванат за други части, може да го повреди. Когато 

поставяте продукта на пода, внимавайте да не заклещите пръстите си между него и 

повърхността за инсталация. 

 Вдигайте този продукт в естествена поза, например, огъване на коленете достатъчно. Вдигането 

на продукта в неподходяща поза може да причини нараняване на работника или повреда в продукта. 

 Не накланяйте продукта над 10 градуса в която и да е посока докато го носите. Това може да причини 

инцидент. 

 Не оставяйте тежки предмети върху този продукт. Прекалена сила върху продукта може да причини 

неизправност. 

ВНИМАНИЕ: 
 За вдигане на този продукт са нужни двама. 
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Подходящо място за инсталация 

Инсталирайте този продукт на място както следва: 

 На равна и стабилна повърхност, която може да издържи тежестта на продукта (около 37 kg 

(81,57 lb)). 

 Върху площ, по-голяма от долната повърхност на продукта. 

 На добре проветрено място с луфт 10 cm (3,94”) или повече от отвора за въздух от задната 

страна на продукта. 

 На място без вибрации и удари. 

 На място със собствен електрически контакт. 

 На място, където лесно можете да слагате и изваждате хартията. 

 На място с достатъчно пространство около продукта за инсталация на аксесоари, смяна на 

консумативи и ежедневно почистване. 

 На място, отговарящо на следните условия: 

13 

Температура: Работна:  5 до 35°C {41 до 95°F} Съхранение: -20 до 40°C {-4 до 104°F} (При 40°C {104°F}: 

до 1 месец) 

Влажност: Работна: 20 до 80% RH Съхранение: 5 до 85%RH (Без кондензация) 
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Свързване на захранващия кабел 
Свържете захранващия кабел като следвате стъпките по-долу: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Уверете се, че използвате правилното напрежение. ("Спецификация” на страница 35) 

 Уверете се, че инсталирате този продукт близо до електрически контакт, за да 

можете незабавно да го изключите, ако възникне някоя неизправност или друг проблем. 

1. Вкарайте конектора на захранващия кабел в АС входа на продукта здраво докрай. 

2. Вкарайте щепсела здраво в контакта докрай. 

 

Свързване на интерфейсния кабел 
Свържете интерфейсния кабел, който ще се използва, с конектора отзад на принтера. 
("Задна страна” на страница 10) 

ВНИМАНИЕ: 

Когато използвате USB кабел, прекарайте го през куката за кабел, за да предотвратите случайно 
изключване. 

Кука за кабел 
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Инсталиране на мастилена касета 
Инсталирайте мастилената касета като следвате стъпките по-долу: 

ВНИМАНИЕ: 

Прочетете инструкциите за работа внимателно преди да 

инсталирате мастилената касета. ("Предупреждения за 

мастилените касети" на страница 4, "Мастилена касета" на страница 36) 

1. Включете принтера. ("Включване” на страница 11) 

2. Отворете капака на мастилената касета. 

 

3. Разклатете мастилената касета четири или пет пъти преди да я отворите. 
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4. Бутнете всички мастилени касети на четирите цвята внимателно в продукта докато не щракнат на 

място. 

Проверете цвета на етикета на мастилената касета и на държача на касетата и поставете касетите 

във всеки съответен цвят. 

 

5. Затворете капака на мастилената касета. 
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6. Натиснете бутона за пауза. 

Започва зареждане с мастило. LED за захранване премигва при зареждането с мастило. 

Бележки: 

Мастилената касетка, включена в опаковката на продукта, се използва за първоначално зареждане. 

Принтерът използва мастило за подготовка за печат, когато мастилената касета се поставя за пръв път. 
Отнема поне 10 минути за зареждане на мастилото. Времето за зареждане на мастилото варира според 
условията. 

ВНИМАНИЕ: 
Никога не отваряйте някой капак на продукта или не изключвайте продукта при зареждане на мастило 

(докато LED за захранване премигва). Ако го направите по време на зареждане на мастило ще консумира 

много мастило, което може да наложи смяна на мастилената касета преди завършване на зареждането. 

 

 

Когато зареждането на мастило завърши,  LED за захранване се променя от премигващ във 
включен. 
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Поставяне на руло хартия 

Поставете руло хартия като следвате стъпките по-долу: 

1. Уверете се, че принтерът е включен. ("Включване” на страница 11) 

2. Отворете капака за поставяне на хартия. 

 

3. Отворете капака за руло хартия. 
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4. Издърпайте диска за руло хартия докато държите лоста за освобождаване на диска между пръстите си. 

Лост за освобождаване 

 

5. Прикрепете рулото хартия към шпиндела и бутнете ядрото на рулото възможно най-навътре, 

така че да застане здраво на място. 

Шпиндел 

 

19 
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6. Издърпайте края на рулото хартия. 

 

7. Поставете диска за руло хартия в шпиндела докато държите лоста за освобождаване на диска между 

пръстите си. Бутнете диска докрай, за да го подравните с ширината на рулото хартия. 

Лост за освобождаване 
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8. Отворете държача за хартия в капак за поставяне на хартия. 

Държач за хартия 

 

9. Вкарайте хартията по водача за хартия (а). 

Подравнете края на хартията с маркировката 

 
Маркировка Водач за хартия (а) 

 

ВНИМАНИЕ: 
Проверете, за да се уверите, че няма деформации, като гънки, скъсвания, прегъвания или обелвания по 

ръба на хартията. Ако вкарате деформирана хартия, това може да причини неправилно подаване на 

хартия, разместен печат или заседнала хартия. 

21 
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10. Задръжте хартията, за да не се мести. Преместете водача за хартия (б), за да го подравните с 

ширината на хартията докато бутате лоста на водача за хартия (б). 
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Лост Водач за хартия (б) 
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11. Наместете панела на водача за хартия (б), така че да е подравнен идеално с ръба на хартията. 

 

Водач за хартия (б) 

ВНИМАНИЕ: 
Ако панелът на водача не пасва на ширината на хартията, това може да причини разместен 

печат или заседнала хартия. Внимавайте за следното: 

 

• Не оставяйте разстояние между 

панела на водача и ръба на хартията. 
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Панел на водача 

• Не натискайте панела на водача 

силно върху ръба на хартията. 



 

Български 

12. Вкарайте края на хартията в отвора за подаване на хартия. Хартията започва да се подава 

автоматично след вкарване на около 4 cm. 

LED за хартия се изключва, когато хартията се постави правилно. Ако LED за хартия остане светнал, 

хартията не е поставена правилно. Поставете хартията отново. 

Отвор за подаване на хартия 
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13. Затворете държача за хартия. 

Държач за хартия 

 

ВНИМАНИЕ: 

Когато затваряте държача за хартия, луфт от около 0,5 mm ще се получи автоматично между 

панела на водача за хартия (б) и ръба на хартията. Хартията ще се подава правилно с този луфт. 

След затваряне на държача за хартия, проверете дали има луфт между водача на панела и ръба на 

хартията. Ако няма луфт, това може да причини разместен печат или заседнала хартия. Върнете 

се на стъпка 8. 

Ръб на хартията 

 

Панел на водача (за хартия (б)) 
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14. Ако хартията е хлабава, завъртете диска за рулото хартия в посоката на стрелката, за да затегнете хартията. 

 

15. Затворете капака за руло хартия. 

 

16. Затворете капака за поставяне на хартия. 

 

17. Натиснете бутона за пауза. 
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Тестов печат (Печат за проверка на дюзата) 

Можете да проверите дали принтерът работи нормално, като отпечатате шаблона за проверка на 
дюзата. 

Направете печат за проверка на дюзата като следвате стъпките по-долу: Можете да използвате проверка 

на дюзата, за да проверите дали е запушена според отпечатания шаблон. 

1. Уверете се, че принтерът е включен. ("Включване” на страница 11) 

2.  Натиснете бутона за меню, за да покажете менюто. 

3. Изберете [NOZZLE CHECK] (проверка на дюза) и натиснете бутона ОК. 

4. Изберете [YES] (да) и натиснете бутона ОК. 
Печата се шаблонът за проверка на дюзата. 

5. Проверете шаблона за проверка на дюзата. 

Ако шаблонът е отпечатан нормално, всички линии се отпечатват правилно, както е показано 

на лявата фигура долу. Дюзата е запушена, ако има неотпечатан ред, както е показано на 

дясната фигура долу. В такъв случай изчистете главата. 

За подробности за почистване на главата, вижте Техническото ръководство. 

<Нормална> <Запушена дюза> 
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Това е краят на процедурите за инсталация на принтера. 
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Задаване на IP адрес 

Задайте IP адреса на продукта като следвате стъпките по-долу: 

1. Уверете се, че принтерът е включен. ( "Включване” на страница 11) 

2. ► Натиснете бутона за меню, за да покажете менюто. 

3. Изберете [I/F SETUP] (настройка) и натиснете бутона ОК. 

4. Изберете [NETWORK SETUP] (настройка на мрежа) и натиснете бутона ОК. 

5. Изберете [IP ADDRESS] (IP адрес) и натиснете бутона ОК. 

6. Въведете IP адреса. 

Използвайте бутони ▲●▼, за да изберете число и бутони , за да изберете числото, 

което да се промени. 

 

7. Натиснете бутона ОК. 
С това завършва настройката на IP адреса. 

 Бележки: 
За подробности за други настройки за връзка с мрежата, вижте Техническото ръководство. 



 

Български 
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Инсталация на принтера 
Можете да посочите различни настройки на принтера от екрана на менюто. Този раздел описва 

процедурата за посочване на основни настройки. 

Задаване на час 

Задайте текущите дата и час като следвате стъпките по-долу: 

1. Уверете се, че принтерът е включен. ( U  "Включване” на страница 11) 

2.  Натиснете бутона за меню, за да покажете менюто. 

3. Изберете [PRINTER SETUP3] (настройка на принтер) и натиснете бутона ОК. 

4. Изберете [CLOCK] (часовник) и натиснете бутона ОК. 

5. Въведете текущите дата и час. 

Използвайте бутони ▲●▼, за да изберете число и бутони ◄●►, за да изберете числото, което 

да се промени. 

6. Натиснете бутона ОК. 
С това завършва настройката. 
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Задаване на език 

Задайте езика, използван за съобщения, показвани на LCD екрана, като следвате стъпките по-долу: 

1. Уверете се, че принтерът е включен. ("Включване” на страница 11) 

2.  Натиснете бутона за меню, за да покажете менюто. 

3. Изберете [PRINTER SETUP3] (настройка на принтер) и натиснете бутона ОК. 

4. Изберете [LANGUAGE] (език) и натиснете бутона ОК. 

5. Задайте езика, който ще се използва. Налични са следните езици: 

• Японски  

• Английски 

• Френски  

• Немски  

• Холандски  

• Италиански  

• Испански  

• Португалски  

6. Натиснете бутона ОК. 
С това завършва настройката. 

 Бележки: 

За подробности за други настройки, вижте Техническото ръководство. 
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Отстраняване на неизправности 

Захранването/LED не се включва 

Проверете дали захранващия кабел е включен правилно. (“Свързване на захранващия кабел” на 
страница 14) 

LED за статус/пауза свети/премигва в жълто 

□ Проверете дали капаците са правилно затворени. ("Предна страна” на страница 7) 

□ Проверете дали хартията е поставена правилно и дали принтерът има достатъчно руло хартия. 
(“Поставяне на руло хартия” на страница 18) 

□ Проверете дали няма заседнала хартия. Извадете заседналата хартия, ако има. 
( "Заседнала хартия” на страница 31) 

□ Проверете дали мастилената касета е поставена правилно и дали не е време да се сменя. 
("Поставяне на мастилената касета" на страница 15, "Мастилена касета" на страница 36) 

□ Проверете дали кутията за поддръжка е поставена правилно и дали не е време да се сменя. 

("Кутия за поддръжка” на страница 36) 

□ Работата на принтера спира само когато LED за пауза светне в жълто. Натиснете бутона за пауза, за 

да върнете принтера в статус за изчакване за печат. ("Панел за управление” на страница 8) 

□ В други случаи, изключете принтера, изчакайте 10 секунди или повече и след това го включете 

отново. ("Включване/изключване” на страница 11) 

Хартията е заседнала 

Не издърпвайте насила хартия, която е заседнала, а вместо това я извадете като следвате стъпките по-

долу: 

1. Уверете се, че принтерът е изключен. ("Изключване” на страница 11) 

2. Отворете капака за поставяне на хартия. 
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3. Издърпайте лоста за отваряне на предния капак в отвора за подаване на хартия. 

 

4. Отворете предния капак. 
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Лост за отваряне на предния капак 
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5. Изрежете заседналата хартия и я махнете. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Не докосвайте металните колела. Това може да причини нараняване. 
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6. Отворете държача за хартия и издърпайте хартията от отвора за подаване на хартия. 

 

7. Затворете предния капак. 

 

8. Поставете хартията отново. ( “Поставяне на руло хартия” на страница 18) 
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Спецификации 

Елемент Спецификация 

Номер на модела TM-C7500 TM-C7500G 

Метод на печат Линейна мастилена струя, точкова матрица Печат в четири цвята 

Подаване на хартия Предно и задно подаване с триене 

Хартия  Категория Обикновен етикет, матиран етикет, 
синтетичен етикет 

Обикновен етикет, матиран етикет, 

синтетичен етикет, гланциран етикет 
Вид 

Ролка хартия с етикети (със/без черни маркировки) Хартия за щанцовани              

етикети (със/без черни маркировки) 
Форма Ролка хартия, нагъната хартия 

Мастилена касета Модел: SJIC26P (K, C, M, Y) Модел: SJIC30P (K, C, M, Y) 

Кутия за поддръжка Модел: SJMB7500 

Интерфейс Ethernet x 1 
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 

USB 
x 1 
USB 2.0 високоскоростно, тип В 

Електрозахранване AC 100-240 V 1.1 A 50/60 Hz 

Консумирана 
мощност* 

При работа (пик) 100 V: Около 123 W 230 V: Около 102 W 

В изчакване 100 V: Около 49 W 230 V: Около 48 W 

В режим на спане 

100 V: Около 5,1 W 230 V: Около 5,4 W 
При изключено 
захранване 

100 V: Около 0,2 W 230 V: Около 0,5 W 

Температура и 

влажност Среда за гарантирана 

работа 

Работна: 5 до 35°C {41 до 95°F} 20 до 80%RH (Без кондензация) 

Среда за гарантиран 

печат 
Работна: 15 до 35°C {59 до 95°F} 20 до 80%RH (Без кондензация) 

Среда за транспортиране 

(опакован) 

Работна: -20 до 60°C {-4 до 140°F} 5 до 85%RH (Без кондензация) 

(При 40°C {104°F}: до 1 месец) (При 60°C {140°F}: до 120 часа) 
Среда за съхранение (без 

опаковка) Работна: -20 до 40°C {-4 до 104°F} 5 до 85%RH (Без кондензация) 

(При 40°C {104°F}: до 1 месец) 
Общи размери (Ш х Д х В) 392 x 598 x 395 mm {15.43 x 23.54 x 15.55"} (Без издатините) 

Маса Около 37,0 kg (81,57 lb) 
(Без мастилената касетка, кутията за поддръжка и ролката хартия) 

*: Според работните условия на Epson 
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Консумативи и опции 
Има налични консумативи и опции за този продукт. Те могат да се закупят от търговските 

представители. За подробности, посетете следните уеб адреси: 

За клиенти в Северна Америка, отидете на следния уеб сайт: 

http://www.epsonexpert.com/ 

За клиенти в други държави, отидете на следния уеб сайт: 

http://www.epson.com/ 

Мастилена касета 

Използват се четири цвята мастилени касети. Мастилените касети, налични за този продукт, са 

следните: Използвайте мастилена касета, която съответства на номера на модела на принтера ви. 

Номер на модела Номер на модела мастилена 
касета 

TM-C7500 SJIC26P (K, C, M, Y) 

TM-C7500G SJIC30P (K, C, M, Y) 

LCD екранът показва [REPLACE INK]  (смени мастилото), когато е време за смяна на мастилената касета. 

(“Инсталиране на мастилената касета” на страница 15) 

Препоръчва се оригинална мастилена касета 

□ За най-добра работа на принтера препоръчваме използване на оригинални мастилени касети Epson. 

Използването на неоригинални Epson мастилени касти може да засегне отрицателно качеството на 

печат и да спре принтера да реализира максималната си производителност. Epson не може да 

гарантира качеството и надеждността на неоригинални Epson продукти. Поправки на всякакви 

повреди или счупвания на този продукт заради използване на неоригинални Epson продукти няма д 

са безплатни дори ако гаранционният период е още валиден. 

□ Настройката на цвета на продукта се базира на използването на оригинални Epson мастилени касети. 

Използването на неоригинална мастилена касета може да доведе до намалено качество на печат. 

Epson препоръчва използване на оригинални мастилени касети Epson. 

Кутия за поддръжка 

Кутията за поддръжка се използва за събиране на отпадъчно мастило. Кутията за поддръжка, налична за 

този продукт, е следната: Модел: SJMB7500 

LCD екранът показва [REPLACE M/B]  (смени кутията), когато е време за смяна на кутията за поддръжка. 

За подробности как да смените кутията за поддръжка, вижте ръководството, предоставено с кутията. 

Препоръчва се оригинална кутия за поддръжка 

Препоръчва се да използвате оригинална кутия за поддръжка Epson, за да осигурите оптимална работа 

на принтера. Използването на неоригинални кутии за поддръжка може да спре принтера да работи 

оптимално. Поправки на всякакви повреди или счупвания на този продукт заради използване на 

неоригинални Epson продукти няма д са безплатни дори ако гаранционният период е още валиден. 

Epson не може да гарантира качеството и надеждността на неоригинални Epson продукти. 
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Навивач 

Навивачът е устройство, използвано за навиване на отпечатаната хартия в руло. 

 

Навивачът, наличен за този продукт, е следният: 

Модел: TU-RC7508 

За подробности как да инсталирате навивача, вижте ръководството, предоставено с него. 
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Приложение 

Изтегляне на драйвери, инструменти и ръководства 
Драйвери за принтера, инструменти и ръководства можете да изтеглите от един от следните уеб адреси: 

За клиенти в Северна Америка, отидете на следния уеб сайт: 

http://www.epsonexpert.com/ 

За клиенти в други държави, отидете на следния уеб сайт: https://download.epson-biz.com/?service=pos 

Лиценз за софтуер с отворен код 
Този продукт използва софтуер с отворен код в допълнение към софтуера, за който Epson има лиценз. 

Информация, свързана със софтуера с отворен код, използван за този продукт, можете да намерите на 

следните уеб адреси: 

Списък със софтуер с отворен код: http://xxx.xxx.xxx.xxx/OSS/copy.html 

Пълен текст на лицензионното споразумение: http://xxx.xxx.xxx.xxx/OSS/licenseterm.html 

("xxx.xxx.xxx.xxx" представлява IP адреса на принтера.) 

Ограничения за употреба 

Когато продуктът се използва за приложения, изискващи голяма надеждност/безопасност, като 

транспортни устройства, свързани с авиация, влакове, мореплаване, автомобили и др.; устройства за 

предотвратяване на бедствия; различни устройства за безопасност и др.; или функционални/прецизни 

устройства и др.., трябва да използвате този продукт само след обмисляне на включване на релета и 

повторения в дизайна си, за да запазите безопасността и общата надеждност на системата. Тъй като този 

продукт не е предназначен за употреба в приложения, изискващи прекалено висока 

надеждност/безопасност, като аеронавтско оборудване, оборудване за основна комуникация, контролно 

оборудване за ядрена енергия или медицинско оборудване, свързано с директна медицинска грижа и 

др., моля, преценете сами за уместността на този продукт след пълна оценка. 

Бележки 
(1) Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да се възпроизвежда, съхранява в 

система за търсене или предава под каквато и да е форма или с каквито и да е средства, електронни, 

механични, фотокопирни, записващи или други, без предварително писмено разрешение от Seiko 

Epson Corporation. 

(2) Съдържанието на това ръководство подлежи на промяна без известие. 

(3) Докато е взета всяка предпазна мярка в изготвянето на това ръководство, Seiko Epson Corporation не 

поема никаква отговорност за грешки или пропуски. 

(4) Нито поема някаква отговорност за щети в резултат от употребата на информацията в него. 

(5) Нито Seiko Epson Corporation, нито съдружниците им няма да носят отговорност пред закупилия 

този продукт или трети страни за щети, загуби, разходи, претърпени от закупилия го или трети 

страни в резултат на: инцидент, злоупотреба или неправилна употреба на този продукт или 

неразрешени промени, поправки или модификации в този продукт, или (освен САЩ) нестриктно 

спазване на инструкциите за работа и поддръжка на Seiko Epson Corporation. 

(6) Seiko Epson Corporation няма да носи отговорност за никакви щети или проблеми, произтичащи от 

употребата на някакви опции или консумативи, различни от обозначените като оригинални 

продукти Epson или одобрени от Seiko Epson Corporation продукти. 
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Търговски марки 
EPSON е регистрирана търговска марка на Seiko Epson Corporation. 

Exceed Your Vision е регистрирана търговска марка или търговска марка на Seiko Epson Corporation. 

Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели и се използват само с 

цел идентификация. Информацията за продукта полежи на промяна без предизвестие. 

©Seiko Epson Corporation 2014-2016. Всички права запазени. 
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