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Lisätietojen etsiminen

Asennusopas (tämä asiakirja)

Tietoja skannerin ja skanneriohjelmiston asentamisesta sekä 
perusskannauksesta. Siinä on tietoja myös lisälaitteiden 
asentamisesta.

Pikaopas

Perustietoja skannaamisesta. Siinä on tietoja muös 
skanneriohjelmiston (EPSON Scan) asetuksista ja toiminnoista. 
Lisäksi opas sisältää tietoja huollosta, vianmääritysvihjeitä, 
laitteen tekniset tiedot ja tietoja tuotetuesta.

Tietoja Epson-skannerin ohjelmistosta (online-ohjeet)

Sisältää yksityiskohtaiset EPSON Scan -ohjelmaa koskevat tiedot. 
Voit avata ohjelmiston käytönaikaisen ohjeen napsauttamalla 
EPSON Scan -ikkunassa Help (Ohje) -painiketta.

Tietoja muista ohjelmistoista

Katso lisätiedot ohjelmistojen omista käyttöohjeista.

Skannerin mukana toimitettavalla CD-levyllä 
on skanneriohjaimen lisäksi seuraava opas.
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Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa 
mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, 
äänittämällä tai muulla tavalla ilman Seiko Epson Corporationilta etukäteen hankittua 
kirjallista lupaa. Julkaisija ei vastaa julkaisun sisältämien tietojen käytöstä. Julkaisija ei 
myöskään vastaa julkaisun sisältämien tietojen käytön seurauksista.

Seiko Epson Corporation ja sen tytäryritykset eivät vastaa tämän tuotteen ostajalle tai 
kolmansille osapuolille koituvista vahingoista, hävikistä, kuluista tai kustannuksista, jotka 
johtuvat seuraavista syistä: tapaturma, tuotteen virheellinen käyttö, tuotteen väärinkäyttö 
tai tuotteeseen ilman valtuuksia tehdyt muutokset tai korjaukset.

Seiko Epson Corporation ja sen tytäryritykset eivät vastaa vahingoista tai ongelmista, jotka 
aiheutuvat muiden kuin alkuperäisten Epson-lisävarusteiden tai -tulostustarvikkeiden tai 
Seiko Epson Corporationin Epson-tuotteiksi hyväksymien lisävarusteiden tai 
tulostustarvikkeiden käytöstä.

EPSON Scan -ohjelmisto perustuu osittain itsenäisen JPEG Groupin työhön.

EPSON on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Adobe, Acrobat Reader ja Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröimiä 
tavaramerkkejä.
Apple, Macintosh, Mac, iMac ja Power Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.
SilverFast on LaserSoft Imaging AG:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Yleinen huomautus: Muut julkaisussa käytetyt tuotenimet on mainittu vain 
tunnistamistarkoituksessa ja saattavat olla vastaavien yritystensä tavaramerkkejä.

Copyright © 2004, Seiko Epson Corporation, Nagano, Japani.

Varoitukset, muistutukset ja 
huomautukset

w
Varoituksia on noudatettava tarkoin henkilövahinkojen 
välttämiseksi.

c
Muistutukset on otettava huomioon laitevaurioiden 
välttämiseksi.

Huomautukset sisältävät skannerin käyttöön liittyviä tärkeitä 
tietoja ja käyttöä helpottavia vinkkejä.
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1 Turvallisuusohjeet

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tutustu kaikkiin ohjeisiin ja säilytä ne myöhempää käyttöä 
varten. Noudata skannerin kaikkia varoitus- ja ohjemerkintöjä.

❏ Irrota virtapistoke ennen skannerin puhdistamista. Puhdista 
laitteet kostealla rievulla. Älä läikytä nestettä skannerin 
päälle.

❏ Sijoita skanneri tasaiselle alustalle etäälle lämpöpatterista tai 
muusta lämmönlähteestä.

❏ Käytä vain laitteen mukana toimitettavaa virtajohtoa. Muun 
johdon käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun.

❏ Laitteen virtajohto on tarkoitettu käytettäväksi vain tässä 
laitteessa. Sen käyttäminen muussa laitteessa saattaa 
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

❏ Käytä ainoastaan skannerin kilvessä ilmoitettua 
virtalähdettä. Kytke laite aina suoraan normaaliin 
pistorasiaan käyttäen paikallisten turvamääräysten mukaista 
virtajohtoa.

❏ Kytke kaikki laitteet asianmukaisesti maadoitettuun 
pistorasiaan. Vältä käyttämästä sellaisissa mikropiireissä 
olevia pistorasioita, joihin on jo kytketty kopiokoneita tai 
jatkuvasti käynnistyviä ja sammuvia laitteita, esimerkiksi 
ilmastointilaitteita.

❏ Sijoita verkkojohto suojaan vaurioilta ja kulumiselta.
4 Turvallisuusohjeet
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❏ Jos skannerin kanssa käytetään jatkojohtoa, varmista, ettei 
jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden yhteisvirtamäärä ylitä 
johdon ilmoitettua virtamäärää. Varmista myös, ettei 
kytkettyjen laitteiden yhteisvirtamäärä ylitä virtalähteen 
virtamäärää.

❏ Ellei tässä asennusoppaassa tai pikaoppaassa toisin mainita, älä 
yritä huoltaa skanneria itse.

❏ Irrota skanneri virtalähteestä ja anna seuraavat tapaukset 
valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi:

❏ Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.

❏ Skannerin sisään on päässyt nestettä.

❏ Skanneri on pudonnut tai sen kotelo on vaurioitunut.

❏ Skanneri ei toimi normaalisti, tai sen toiminnassa ilmenee 
selviä muutoksia. (Muuta ainoastaan käyttöohjeissa 
mainittuja säätöjä.)

❏ Seuraava ohje koskee skannerin käyttöä Saksassa:

skannerin suojaamiseksi oikosuluilta ja ylivirralta on 
rakennuksen sähkökeskuksessa oltava 10 tai 16 ampeerin 
suojakytkin.

Saksankielinen ilmoitus:
Bei Anschluss des Scanners an die Stromversorgung muss 
sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 
10A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist.
Turvallisuusohjeet 5



2 Skanneriin tutustuminen

Skannerin poistaminen pakkauksesta

EPSON Expression 10000XL -skannerin mukana toimitetaan 
CD-levyt, jotka sisältävät skannerin ohjainohjelmiston, sekä 
muita varusteita. Sisältö voi vaihdella maantieteellisen alueen 
mukaan.

skanneri

USB-kaapeli

virtajohto

Asennusopas CD-ROM-levyt
6 Skanneriin tutustuminen
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Lisälaitteet

Seuraavien lisälaitteiden avulla voit monipuolistaa skannerin 
toimintoja. Tarkkoja lisätietoja lisälaitteista on kohdassa 
“Lisälaitteet” sivulla 21.

Huomautus:
Jotkin lisälaitteet eivät ole saatavissa kaikkialla.

A3-kalvoyksikkö (B81336✽ )
Voit skannata valoa läpäiseviä materiaaleja, erityisesti 35 mm:n 
dioja ja filmejä. Kalvoyksikön lukualueelle mahtuu enintään 
309 x 420 mm:n kokoisia filmejä.

A3-arkinsyöttölaite (B81321✽ )
Voit skannata enintään 100 yksi- tai kaksipuolista sivua 
automaattisesti. Asiakirja syötetään skanneriin ensimmäinen 
sivu edellä, jolloin alkuperäinen sivujärjestys säilyy.

Jos käytät tätä lisälaitetta tekstintunnistusohjelmiston (OCR) 
kanssa, voit käsitellä skannattua tekstiä 
tekstinkäsittelyohjelmassa samalla tavalla kuin itse 
kirjoittamaasi tekstiä.

EPSON Network Image Express -kortti (B80839✽ )
Tämän avulla voit jakaa Epson Scan -ohjelmaa tukevan ja 
verkkoliitäntäisen EPSON-skannerin verkossa. Näin voit 
suorittaa erilaisia skannaustoimintoja verkkoympäristössä, 
jolloin säästät virtaa ja tilaa. Lisätietoja on tuotteen 
käyttöoppaassa.

Huomautus:
Tähti (*) vastaa tuotenumeron viimeistä numeromerkkiä, joka vaihtelee 
ostomaan mukaan.
Skanneriin tutustuminen 7



3 Ohjelmiston asentaminen

Ohjelmisto-CD-levyllä on skanneriohjelmisto ja Pikaopas.
Ohjelmisto tulee asentaa ENNEN skannerin liittämistä 
tietokoneeseen.

Huomautus:
❏ Windows XP:ssä ja 2000:ssa ohjelmiston asentamiseen tarvitaan 

järjestelmänvalvojan oikeudet.

❏ EPSON Scan ei tue Mac OS X -käyttöjärjestelmän 
UNIX-tiedostojärjestelmää (UFS). Asenna ohjelmisto sellaiselle 
levylle tai sellaiseen osioon, joka ei käytä UFS-järjestelmää.

Mac OS X 10.3:
Älä käytä käyttäjän pikavaihtotoimintoa, kun käytät Expression 
10000XL-skanneria.

Aseta ohjelmisto-CD-levy CD- tai DVD-asemaan ja käynnistä 
asennusohjelma seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Windows

1. Asennus käynnistyy automaattisesti. Tarvittaessa voit 
käynnistää sen kaksoisnapsauttamalla EPSON-CD-levyn 
kuvaketta.

2. Jos näyttöön tulee kehotus poistaa virustorjuntaohjelmisto 
käytöstä, napsauta Continue (Jatka).

3. Jos saat kehotuksen valita kieli, valitse haluamasi kieli.

4. Napsauta Software Installation (Ohjelman asennus) 
-ikkunassa Install EPSON Scan (Asenna EPSON Scan). 
Asenna koko ohjelmisto toimimalla näytön ohjeiden mukaan.
8 Ohjelmiston asentaminen
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5. Napsauta Software Installation (Ohjelman asennus) 
-ikkunassa Install Reference Guide (Asenna pikaopas). 
Asenna koko ohjelmisto toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

6. Kun saat ilmoituksen, että asennus on valmis, napsauta Exit 
(Lopeta).

Huomautus:
Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Adobe Photoshop Elements- ja 
LaserSoft SilverFast -ohjelmia, asenna ne skannerin mukana 
toimitetulta CD-levyltä. Asenna ohjelmisto asettamalla Photoshopin tai 
SilverFastin asennus-CD-levy CD-asemaan ja toimimalla näytön 
ohjeiden mukaan.

Macintosh

EPSON Scanin asentaminen

1. Mac OS X:
Kaksoisosoita EPSON-CD-levyn symbolia työpöydällä. 
Kaksoisosoita EPSON-kansion EPSON Scan -kansiota ja 
kaksoisosoita sitten Mac OS X -kansiota.

Mac OS 9:
Kaksoisosoita EPSON-kansion EPSON Scan -kansiota. 
Kaksoisosoita Mac OS 9 -kansiota ja tämän jälkeen 
haluamaasi kielikansiota. Jos EPSON Scan -kansio ei avaudu 
automaattisesti, kaksoisosoita EPSON-CD-levyn symbolia.

2. Kaksoisosoita EPSON Scan Installer (EPSON Scan 
-asennusohjelma) -symbolia ja asenna ohjelmisto näytön 
ohjeiden mukaisesti.

Mac OS X:
Jos näyttöön tulee Authorization (Hyväksyminen) -ikkuna, 
osoita avainsymbolia, anna järjestelmänvalvojan nimi ja 
salasana ja osoita OK. 

3. Kun saat ilmoituksen, että asennus on valmis, napsauta Quit 
(Lopeta).
Ohjelmiston asentaminen 9



Pikaoppaan asentaminen

1. Mac OS X:
Kaksoisosoita työpöydän EPSON-CD-levyn symbolia ja sen 
jälkeen EPSON-kansion Manual (Käyttöopas) -kansiota.

Mac OS 9:
Kaksoisosoita EPSON-kansion Manual (Käyttöopas) 
-symbolia. Jos EPSON Scan -kansio ei avaudu 
automaattisesti, kaksoisosoita EPSON-CD-levyn symbolia.

2. Kaksoisosoita haluamaasi kielikansiota ja sen jälkeen Installer 
(Asennusohjelma) -symbolia. Asenna koko ohjelmisto 
toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

3. Kun saat ilmoituksen, että asennus on valmis, osoita OK.

Huomautus:
Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Adobe Photoshop Elements- ja 
LaserSoft SilverFast -ohjelmia, asenna ne skannerin mukana 
toimitetulta CD-levyltä. Asenna ohjelmisto asettamalla Photoshopin tai 
SilverFastin asennus-CD-levy CD-asemaan ja toimimalla näytön 
ohjeiden mukaan.
10 Ohjelmiston asentaminen
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4 Alkutoimet skannerilla

Skannerin paikan valitseminen

Noudata seuraavia ohjeita valitessasi skannerin sijoituspaikkaa.

❏ Aseta skanneri tasaiselle ja vakaalle alustalle. Skanneri toimii 
kunnolla vain vaakasuoralla alustalla.

❏ Sijoita skanneri siten, että liitäntäkaapeli ulottuu kunnolla 
tietokoneeseen.

❏ Sijoita skanneri virtalähteen läheisyyteen siten, että 
verkkojohto on helposti irrotettavissa.

❏ Suojaa skanneri korkeilta lämpötiloilta, kosteudelta, lialta ja 
pölyltä. Älä myöskään säilytä skanneria tiloissa, jotka ovat 
alttiina suurille lämpötilan tai kosteuden vaihteluille.

❏ Älä sijoita skanneria suoraan auringonvaloon tai 
voimakkaiden valolähteiden alle.

❏ Vältä sijoituspaikkoja, jotka ovat alttiina iskuille ja tärinälle.
Alkutoimet skannerilla 11



❏ Jätä skannerin taakse tilaa kaapeleille ja jätä sen yläpuolelle 
tilaa siten, että asiakirjakansi avautuu kokonaan.

573 mm

150 mm tai
enemmän

458 mm
656 mm

132 mm
12 Alkutoimet skannerilla
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Ohjelmiston asentaminen

Ohjelmisto tulee asentaa ENNEN skannerin liittämistä 
tietokoneeseen.

1. Varmista, että skanneri on sammutettu. Skanneri on 
sammutettu, kun .-virtanäppäin ei ole painettuna.

2. Liitä virtajohto skannerin taustapuolen vaihtovirtasyöttöön 
ja toinen pää pistorasiaan.

Huomautus:
Kun kytket virtajohdon vaihtovirtasyöttöön, työnnä se syvälle 
aukkoon. Muutoin kuljetuslukko ei aukea.

. Virtanäppäin
Alkutoimet skannerilla 13



3. Käynnistä skanneri painamalla .-virtanäppäintä.

Skanneri käynnistyy ja aloittaa alustuksen. Valmiusvalo 
vilkkuu vihreänä kunnes skanneri lopettaa alustuksen. 
Tämän jälkeen vilkkuminen päättyy ja merkkivalo palaa 
tasaisen vihreänä. Skanneri on käyttövalmis.

c
Muistutus:
Skannerin sammuttamisen jälkeen odota vähintään 10 sekuntia 
ennen uudelleenkäynnistämistä.

Skannerin kytkeminen tietokoneeseen

Kytke skanneri USB- tai IEEE 1394 -liitäntään seuraavasti.

Huomautus:
❏ Asenna skanneriohjelmisto ennen kuin liität skannerin 

tietokoneeseen. Katso lisätiedot kohdasta “Ohjelmiston 
asentaminen” sivulla 8.

❏ Älä käytä USB- ja IEEE 1394 -liitäntäkaapelia samanaikaisesti.

❏ Älä kytke tai irrota USB- tai IEEE 1394 -liitäntäkaapelia, kun 
skanneri on käytössä.

. Virtanäppäin

Valmiusvalo
14 Alkutoimet skannerilla
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Skannerin liittäminen USB-liitäntäkaapelilla

Huomautus:
Windows 98 ja Me sekä Mac OS 9 eivät tue USB 2.0 Hi-speed -liitäntää.

Liitä USB-kaapelin toinen pää skannerin taustapuolen 
USB-porttiin ja toinen pää USB-keskittimeen tai tietokoneen 
USB-porttiin.

Huomautus:
❏ Jos käytät USB 2.0 Hi-speed -liitäntää, varmista, että Microsoftin 

USB 2.0 -isäntäohjain on asennettu tietokoneeseen.

❏ Jos skanneri liitetään useamman kuin yhden keskittimen kautta, 
järjestelmä ei välttämättä toimi oikein. Koeta liittää skanneri 
suoraan tietokoneen USB-porttiin tällaisessa tapauksessa. 
Järjestelmä ei välttämättä toimi oikein, jos käytät muuta kuin 
Epsonin toimittamaa USB-kaapelia.

USB-liitäntä
Alkutoimet skannerilla 15



Skannerin liittäminen IEEE 1394 -liitäntäkaapelilla

Huomautus:
❏ Windows 98 ei tue IEEE 1394 -liitäntää.

❏ Valmistele IEEE 1394 -kaapeli ennen liittämistä.

1. Kytke IEEE 1394 -liitäntäkaapeli skannerin takaosan 
asianmukaiseen porttiin oheisen kuvan osoittamalla tavalla.

2. Liitä kaapelin toinen pää tietokoneen IEEE 1394 -porttiin tai 
toiseen IEEE 1394 -laitteeseen.

Jos tietokoneeseen on jo liitetty muita IEEE 1394 -laitteita, liitä 
skanneri ketjun viimeiseksi IEEE 1394 -laitteeksi.

Huomautus:
Käytä IEEE 1394 -kaapelia, jonka molemmissa päissä on kuusinapainen 
liitin. Jos ketjutuksessa tai puurakenteessa käytetään nelinastaisia 
IEEE 1394 -laitteita, käytä 6:4-sovitinkaapelia.
16 Alkutoimet skannerilla
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5 Skannerin käyttäminen

Asiakirjan asettaminen

1. Varmista, että skanneriin on kytketty virta.

2. Avaa asiakirjakansi ja aseta asiakirja skannattava puoli 
alaspäin lasitasolle.

Huomautus:
Lasitason reunoista jää 1±0,5 mm skannaamatta.

3. Sulje asiakirjakansi.

Huomautus:
❏ Skannerin päälle ei saa laittaa raskaita esineitä.

❏ Älä siirrä skanneria, kun se skannaa asiakirjaa. Muutoin 
skannattava asiakirja vääristyy.

asiakirjan kulma
Skannerin käyttäminen 17



Asiakirjan skannaaminen EPSON Scan 
-ohjelmalla

EPSON Scan -ohjelmassa skannausastuksia voidaan tehdä 
kolmessa tilassa: Home-, Office- tai Professional -tilassa. Tässä 
osassa kerrotaan, miten EPSON Scan käynnistetään Photoshop 
Elements -ohjelmasta Home-tilassa. Home-tilassa kuvat 
skannataan käyttäen perusasetuksia. Lisätietoja onpikaoppaassa ja 
ohjelmiston ohjeessa.

Huomautus:
Jos tietokoneeseen ei ole asennettu pikaopasta, asenna se CD-levyltä 
kohdan “Ohjelmiston asentaminen” sivulla 8 ohjeiden mukaisesti.

Huomautus Macintoshin käyttäjille:
Useimmat tämän osan kuvat ovat Windowsista. Tästä syystä niiden 
ulkoasu voi olla erilainen kuin tietokoneen näytössä. Ohjeistus on 
kuitenkin sama ellei toisin mainita.

Mac OS X 10.3:
Älä käytä käyttäjän pikavaihtotoimintoa, kun käytät Expression 
10000XL-skanneria.

1. Käynnistä Adobe Photoshop Elements.

Windows:
Napsauta Start (Käynnistä), valitse All Programs (Kaikki 
ohjelmat) (Windows XP) tai Programs (Ohjelmat) 
(Windows 2000, Me tai 98) ja napsauta Adobe Photoshop 
Elements.

Macintosh:
Kaksoisosoita Macintosh-kovalevyn Adobe Photoshop 
Elements -kansiota ja sen jälkeen Photoshop Elements 
-symbolia.
18 Skannerin käyttäminen
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2. Valitse File (Arkisto) -valikosta Import (Tuo) ja tämän jälkeen 
EPSON Expression 10000XL. EPSON Scan käynnistyy.

Huomautus Windows XP -käyttäjille:
Älä valitse skanneria valikosta valitsemalla WIA-EPSON 
Expression10000XL. Tällä tavoin kaikki Epson-skannerin 
toiminnot eivät ole käytettävissä.

3. Määritä Document Type (Asiakirjatyyppi)-, Image Type 
(Kuvatyyppi)- ja Destination (Kohde) -asetukset kuvien 
mukaan.

4. Avaa kuva esikatseluikkunaan valitsemalla Preview 
(Esikatselu).

5. Voit määrittää skannatun kuvan tulostuskoon Target Size 
(Kohteen koko) -asetuksella.
Skannerin käyttäminen 19



6. Valitse Scan (Skannaa). EPSON Scan aloittaa 
skannaamisen.

7. Skannattu kuva lähetetään Adobe Photoshop Elements 
-ohjelmaan. Lopeta EPSON Scan tarvittaessa napsauttamalla 
Close (Sulje).

8. Valitse Adobe Photoshop Elements -ohjelman File 
(Tiedosto/Arkisto) -valikosta Save As (Tallenna nimellä).

9. Kirjoita tiedoston nimi, valitse tiedostomuoto ja tallenna 
tiedosto tämän jälkeen valitsemalla Save (Tallenna).
20 Skannerin käyttäminen



S
u

o
m

i
6 Lisälaitteet

Kalvoyksikön käyttäminen

Valinnaisella A3-kalvoyksiköllä (B81336✽ ) voidaan skannata 
värillisiä filmejä ja diakuvia. Kun olet asentanut kalvoyksikön, se 
voi olla asennettuna myös silloin, kun skannaat valoa heijastavia 
(paperi-) asiakirjoja.

Kalvoyksikön poistaminen pakkauksesta

Varmista, että pakkauksessa on kaikki seuraavat esineet ja että ne 
eivät ole vahingoittuneet kuljetuksen aikana. Ota yhteyttä 
Epson-jälleenmyyjään, jos joitakin osia puuttuu tai ne ovat 
vahingoittuneet.

Kalvoyksikkö

filmitelineet

kalvo-ohjain
Lisälaitteet 21



Kuljetuslukon avaaminen

Avaa kuljetuslukko, ennen kuin asennat kalvoyksikön.

1. Käännä yksikköä siten, että lasinen puoli on ylöspäin.

2. Avaa kuljetuslukko vääntämällä sitä kolikolla 
neljäsosakierroksen vastapäivään.

Huomautus:
❏ Sulje kuljetuslukko ennen skannerin kuljettamista vahinkojen 

välttämiseksi.

❏ Jos yksikön lamput eivät ole aloitusasennossa, kuljetuslukkoa ei voi 
sulkea. Liitä skanneri siinä tapauksessa takaisin skanneriin, sulje 
yksikkö ja käynnistä skanneri. Tällöin yksikön lamput palaavat 
aloitusasentoon. Sammuta skanneri ja irrota kalvoyksikkö.
22 Lisälaitteet
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Kalvoyksikön asentaminen

Asenna kalvoyksikkö seuraavien vaiheiden mukaan.

1. Varmista, että skannerista on kytketty virta, ja irrota 
virtajohto skannerista.

2. Avaa skannerin asiakirjakansi ja poista nostamalla sen 
takaosa pystysuoraan.

3. Kohdista yksikön tapit skannerin reikiin ja laske yksikköä, 
kunnes se on tukevasti skannerin päällä ja tapit tukevasti 
vastaavissa rei'issä.

4. Irrota asiakirja-alusta kalvoyksiköstä kuvan osoittamalla 
tavalla.
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5. Aseta kalvo-ohjain skannerin lasitasolle kuvan osoittamalla 
tavalla.

6. Sulje kalvoyksikkö.

7. Kytke kalvoyksikön liitin skannerin taustapuolen 
lisälaiteliitäntään.
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Muistutus:
Älä aseta kalvoyksikön päälle raskaita esineitä. Muutoin yksikkö 
voi vahingoittua.

Diakuvien sekä negatiivi- ja positiivifilmien skannausohjeet ovat 
pikaoppaassa.

Huomautus:
Jos pikaopasta ei ole asennettu tietokoneeseen, sen asennusohjeet ovat 
kohdassa “Ohjelmiston asentaminen” sivulla 8.

Arkinsyöttölaitteen käyttäminen

A3-arkinsyöttölaitteen (B81321✽ ) avulla voit lisätä skanneriin 
monisivuisia asiakirjoja automaattisesti. Arkinsyöttölaite on 
erityisen hyödyllinen tekstintunnistusskannauksessa (OCR) tai 
kuvatietokannan luomisessa.

Arkinsyöttölaitteen poistaminen pakkauksesta

Kun poistat laitteen pakkauksesta, varmista, että kaikki alla 
olevan kuvan osat ovat mukana ja että mikään osa ei ole 
vahingoittunut. Jos huomaat puutteita tai vaurioita, ota 
välittömästi yhteyttä Epson-jälleenmyyjään.

asennusruuvit (2)

Arkinsyöttölaite

jalat (2) 
Expression 10000XL -malli

ruuvimeisseli

nupit (2)

jalat (2) muihin
malleihin
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Arkinsyöttölaitteen asentaminen

Ota seuraavat seikat huomioon ennen arkinsyöttölaitteen 
asentamista:

❏ Arkinsyöttölaite on painava, joten saatat tarvita apua sen 
nostamiseen.

❏ Arkinsyöttölaite on isokokoinen, joten skannerin lähettyvillä 
on oltava sille tarpeeksi tilaa.

Asenna arkinsyöttölaite Epson-skanneriin seuraavien ohjeiden 
mukaan.

1. Varmista, että skannerista on kytketty virta, ja irrota 
virtajohto pistorasiasta.

2. Avaa skannerin asiakirjakansi ja poista nostamalla sen 
takaosa pystysuoraan.

3. Liitä laitteeseen pienemmät kaksi jalkaa, joissa on aukko, alla 
olevan kuvan mukaisesti.
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Huomautus:
Voit poistaa jalat kääntämällä ne alla olevan kuvan mukaisesti.

4. Kiinnitä asennusruuvit skannerin taustapuolen reikiin ja 
kiristä ne ruuvimeisselillä.

5. Kohdista asennusruuvit arkinsyöttölaitteen reikiin. Siirrä 
reiät asennusruuvien kohtaan.

w
Varoitus:
Arkinsyöttölaite on painava. Älä nosta sitä yksin.
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6. Kiristä nupit asennusruuvien päihin ruuvimeisselillä.

7. Kiinnitä arkinsyöttölaitteen liitin skannerin 
lisälaiteliitäntään.

8. Sulje arkinsyöttölaite.

Arkinsyöttölaitteen käyttöohjeet ovat pikaoppaassa.

Huomautus:
Jos pikaopasta ei ole asennettu tietokoneeseen, sen asennusohjeet ovat 
kohdassa “Ohjelmiston asentaminen” sivulla 8.
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Valinnaisen Network Image Express -kortin 
käyttäminen

EPSON Network Image Express -kortin (B80839✽ ) avulla 
verkkotoimintoa tukevaa EPSON-skanneria voidaan käyttää 
verkossa. Vaihtoehtoisesti skanneri voidaan yhdistää 
palvelintietokoneeseen. Käyttöohjeet ovat EPSON Network 
Image Express -käyttöoppaassa.

Huomautus:
Älä asenna muita lisälaitekortteja kuin EPSON Network Image Express 
Card (B80839✽ ). Muutoin laite voi vahingoittua.

Järjestelmävaatimukset

Network Image Express -kortti tukee seuraavia ympäristöjä.

Windows

Macintosh

Käyttöjärjestelmä Windows® XP, 2000, Me ja 98

Protokolla TCP/IP

Käyttöjärjestelmä Mac OS 9.1 - 9.2, Mac OS X 10.2 tai uudempi

Protokolla TCP/IP
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Network Image Express -kortin asentaminen

Asenna Network Image Express -kortti skanneriin seuraavien 
ohjeiden mukaisesti.

1. Sammuta skanneri. Irrota kaikki virtajohdot pistorasiasta ja 
kaikki kaapelit skannerin taustapaneelista.

2. Irrota ruuvit (2) ja levy ristipääruuvimeisselillä. Säilytä 
ruuvit; voit tarvita niitä, jos asennat suojalevyn uudelleen.

3. Aseta Network Image Express -kortti skannerin 
lisälaiteliitäntään ja kiristä ruuvit.

c
Muistutus:
Älä asenna Network Image Express -korttia tai poista sitä 
skannerista, kun skanneri on käynnissä. Muutoin laite voi 
vahingoittua.

4. Alusta Network Image Express -kortti. Kortti alustetaan 
käynnistämällä skanneri ja pitämällä samanaikaisesti 
Network Image Express -kortin Reset (Palauta) -näppäintä 
alhaalla kymmenen sekunnin ajan, kunnes punainen tilavalo 
ja vihreä datavalo syttyvät.

Huomautus:
Alusta Network Image Express -kortti aina, kun asetat sen 
skanneriin.

5. Sammuta skanneri.
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6. Liitä Ethernet-kaapelin (luokan 5 suojattu kierretty 
parikaapeli) toinen pää Network Image Express -kortin 
RJ-45-liitäntään ja toinen pää verkkoliitäntään.

c
Muistutus:
❏ Virhetoimintojen välttämiseksi sinun pitää käyttää 

luokan 5 suojattua kierrettyä parikaapelia Network 
Image Express -kortin kytkemisessä.

❏ Älä liitä Network Image Express -korttia tietokoneeseen 
suoraan. Kytke Network Image Express -kortti verkkoon 
keskittimen kautta. 

7. Käynnistä skanneri.

8. Tarkista Network Image Express -kortin merkkivalot. 
Alustus on käynnissä, kun punainen tilavalo ja vihreä 
datavalo palaa. Kun keltainen tilavalo syttyy, alustus on 
valmis.

Nyt voit määrittää Network Image Express -kortin. Skannerin 
verkkokäyttöohjeet ovat EPSON Network Image Express -kortin 
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
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7 Ongelmia?

Skannerin merkkivalojen tarkistaminen

Tarkista aluksi skannerin merkkivalo.

Ongelmanratkaisu

Jos ongelma näkyy luettelossa, kokeile seuraavia vaihtoehtoja. 

Merkkivalo Kuvaus

Vilkkuu vihreänä Skanneri lämpenee tai skannaa.

Vihreä Skanneri on valmis skannaamaan.

Vilkkuu punaisena Käynnistä tietokone ja skanneri uudelleen. 

Jos punainen valo vilkkuu edelleen, ota yhteys 
myyjään.

Punainen Yritä skannata uudelleen.

Ei pala Varmista, että skanneri on kytketty 
tietokoneeseen ja että laite on päällä.

Ongelma Ratkaisuehdotus

Näyttöön tulee New 
Hardware Wizard 
(Ohjattu uuden 
laitteiston asennus) 
-valintaikkuna.

Napsauta Cancel (Peruuta) ja noudata kohdan 
“Ohjelmiston asentaminen” sivulla 8 ohjeita. 
Irrota skanneri ennen ohjelmiston asentamista.

Windows XP:ssä näet
ilmoituksen HI-SPEED 
USB -laitteesta.

Sulje ilmoitus napsauttamalla sen kulman 
x-kohtaa. Skanneri toimii oikein muttei täydellä 
nopeudella.

Näet virheilmoituksen, 
kun yrität skannata tai 
skanneri ei skannaa.

Varmista, että skanneri on liitetty 
tietokoneeseen sekä virtalähteeseen ja siihen 
on kytketty virta. 

Valokuvan kulma ei 
skannaudu.

Siirrä valokuva vähintään 1,5 mm:n päähän 
lasitason yläreunasta ja oikeasta reunasta.
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Lisätietojen saaminen skannerista

Saat lisätietoja seuraavista lähteistä.

❏ Kaksoisnapsauta työpöydän Exp10000XL-käyttöopas-
kuvaketta. Pikaoppaan lukemiseen tarvitaan Microsoft 
Internet Explorer tai Netscape Navigator (versio 5.0 tai 
uudempi).

Huomautus:
Jos pikaopasta ei ole asennettu tietokoneeseen, sen asennusohjeet 
ovat kohdassa “Ohjelmiston asentaminen” sivulla 8.

❏ EPSON Scanin käytönaikainen ohje: Voit napsauttaa 
ohjelmien käytön aikana näytössä näkyvää Help (Ohje) 
-painiketta tai kysymysmerkkiä.
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