
Sistem de alimentare continuă cu cerneală
(CISS)

EC-071N

Instrucţiuni de instalare

Vă felicităm pentru achiziţionarea CISS-ului EC-071N -- un produs de calitate, a cărui utilizare 
vă va aduce satisfacţie şi economii băneşti importante.

Pentru a obţine rezultate optime încă de la prima utilizare, CISS-ul trebuie instalat cu atenţie. Nu 
se poate spune că instalarea e foarte simplă, dar, respectând instrucţiunile care urmează, veţi 
putea printa în aproximativ 30 de minute de la începutul operaţiei de instalare.

CISS-ul se livrează gol; pentru a-l umple, trebuie să vă procuraţi cerneală specială, care se 
vinde separat.

CISS-ul nu funcţionează decât în anumite imprimante Epson care folosesc cartuşele T0711-
T0714; funcţionarea în alte imprimante nu e garantată, chiar dacă ele utilizează acelaşi set de 
cartuşe.

Pe site-ul nostru se află specificaţiile actualizate ale acestui produs.

Instrucţiunile de mai jos se referă la instalarea în imprimanta Epson Stylus DX4400, dar 
procedura e asemănătoare pentru toate imprimantele compatibile cu CISS-ul.
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Prezentarea produsului

În cutie se află:

- CISS-ul, alcătuit din blocul cartuşelor (1), conducta de cerneală cu patru canale (2) şi 
blocul rezervoarelor de cerneală (3)

- clemele (4), (5) şi (6), pentru fixarea conductei de cerneală

- filtre de aer, câte unul pentru fiecare rezervor (7)

Pe blocul cartuşelor se află butonul de reset al cipului cartuşelor (8).

Fiecare cartuş are un dop (9).
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Fiecare rezervor are un dop pentru cerneală (11) şi un orificiu pentru aer, iniţial înfundat cu un 
alt dop (10).

Ce vă mai trebuie (instrumente neincluse în pachet)
- o seringă de capacitate cât mai mare

- o şurubelniţă minus de dimensiuni medii sau mari

Umplerea CISS-ului cu cerneală
Înainte de instalarea în imprimantă CISS-ul trebuie umplut cu cerneală. Vă recomandăm să 
faceţi umplerea pe o masă cu suficient spaţiu liber pentru a manipula comod CISS-ul şi 
accesoriile sale. S-ar putea ca în timpul lucrului să împrăştiaţi câteva picături de cerneală, de 
aceea e bine să aveţi la îndemână şerveţele absorbante, iar zona de lucru să fie acoperită cu o 
folie de plastic.

Atenţie la ordinea culorilor: anumite imprimante Epson au cartuşele dispuse în ordinea: cian, 
magenta, galben, negru; alte imprimante au cartuşele în ordinea: cian, galben, magenta, negru 
(galbenul şi magenta sunt inversate). Dacă ordinea cartuşelor la imprimanta dv. nu coincide cu 
cea a cartuşelor CISS-ului, va trebui să turnaţi galben în rezervorul de magenta şi magenta în  
rezervorul de galben.

Pentru fiecare culoare procedaţi astfel:

- scoateţi dopul (11) al rezervorului pe care-l umpleţi

- umpleţi seringa cu cerneală din flaconul de rezervă; injectaţi apoi cerneală în rezervor, 
suficient de încet ca să nu se formeze bule de aer în cerneala din rezervor;  în rezervor 
încap aprox. 80ml

- scoateţi dopul (9) al cartuşului corespunzător rezervorului

- ridicaţi blocul rezervoarelor, astfel încât el să ajungă cu 20-30cm mai sus faţă de blocul 
cartuşelor; datorită presiunii create, o parte din cerneală va trece din rezervor în cartuş; 
atunci când cartuşul e aproape plin, aşezaţi pe masă blocul rezervoarelor şi puneţi la loc 
dopul (9) al cartuşului

- puneţi la loc dopul (11) al rezervorului

Spălaţi bine cu apă rece, la chiuvetă, seringa folosită, şi repetaţi operaţiile de mai sus pentru 
restul culorilor.
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Instalarea în imprimantă
CISS-ul se instalează de preferinţă atunci când imprimanta semnalează că unul dintre vechile 
cartuşe s-a golit. Efectuaţi atunci procedura de înlocuire a cartuşului: deschideţi capacul 
imprimantei; apăsaţi butonul „Stop” de la imprimantă (carul care poartă cartuşele va ajunge în 
dreptul marcajului care arată cartuşul gol); apăsaţi din nou „Stop” (carul va ajunge în dreptul 
deschiderii din partea dreaptă a imprimantei, în poziţia de înlocuire a cartuşelor).

Fără a apăsa vreun buton, scoateţi acum imprimanta din priză.

Deschideţi capacul carului şi extrageţi toate cartuşele.

Introduceţi şurubelniţa în spaţiul dintre partea dreapta-faţă a capacului carului şi peretele 
carului; cu o mişcare de rotaţie spre dreapta a şurubelniţei, lărgiţi spaţiul astfel încât simultan să 
eliberaţi axul capacului şi să extrageţi capacul din imprimantă.

Împingeţi carul cât mai mult în partea stângă a imprimantei, astfel încât să dispară parţial în 
deschiderea din stânga. Prin spaţiul astfel creat, introduceţi blocul de cartuşe al CISS-ului; 
scoateţi apoi blocul de cartuşe în afara imprimantei, prin deschiderea din partea dreaptă.

Împingeţi carul până în dreptul deschiderii din dreapta a imprimantei.

Ţinând blocul cartuşelor în poziţie verticală, introduceţi-l în car şi apăsaţi-l ferm pâna la capătul 
cursei (se va auzi atunci un clic); apăsaţi apoi ferm pe fiecare cartuş în parte, pentru a vă 
asigura că toate cartuşele sunt bine instalate.

Folosind clema (5) prindeţi conducta de cerneală de peretele din stânga al carului cartuşelor.

Aranjaţi conducta astfel încât să facă o buclă în imprimantă.
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Fixaţi  clema (4) în poziţia indicată în figură şi prindeţi de ea conducta de cerneală, în partea de 
sus a buclei.

Ajustaţi lungimea buclei astfel încât ea să fie minimă, dar carul să se mişte liber dreapta-stânga, 
pe toată lungimea cursei lui (experimentaţi mişcând carul cu mâna).

Montaţi clema (6) într-un loc convenabil din partea dreaptă a imprimantei şi treceţi prin ea 
conducta de cerneală. Puneţi apoi blocul rezervoarelor pe masă, lângă imprimantă.

Extrageţi dopurile (10) de la rezervoare şi puneţi în orificiile rămase libere câte un filtru de aer 
(7) , cu vârful ascuţit (V) în sus.

Instalarea CISS-ului e acum încheiată.

Puneţi imprimanta în priză şi apăsaţi butonul de pornire. Imprimanta va efectua un ciclu de 
iniţializare a cartuşelor, care durează aproximativ un minut; la sfârşit, doar indicatorul verde de 
„On” de la imprimantă trebuie sa fie aprins, iar imprimanta e gata de-a fi folosită.

Dacă imprimanta nu efectuează ciclul de iniţializare, dar în schimb semnalează ca unul sau mai 
multe cartuşe ale CISS-ului sunt goale, efectuaţi procedura de resetare a cipului, descrisă mai 
jos.

Resetarea cipului cartuşelor
Cipul cartuşelor se resetează atunci când indicatorul „Out of ink”, de culoare roşie, clipeşte 
regulat.

− Deschideţi capacul imprimantei

− Apăsaţi butonul „Stop” de la imprimantă (carul care poartă cartuşele va ajunge în dreptul 
marcajului care arată cartuşul gol)

− Apăsaţi din nou „Stop” (carul va ajunge în dreptul deschiderii din partea dreaptă a 
imprimantei, în poziţia de înlocuire a cartuşelor)

− Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 5 secunde butonul de reset de pe blocul cartuşelor CISS-
ului

− Închideţi capacul imprimantei

− Apăsaţi butonul „Stop”
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