
 Lahtipakkimine
1. Võtke kõik osised kastist välja. Eemaldage printeri küljest 

pakkematerjal ja kleeplint. 

c Tähelepanu!
Ärge mingil juhul puudutage lintkaablit printeri sees.

2. Paigaldage lehetugi ja ühendage printer vooluvõrku.

 Tindikassettide paigaldamine
1. Printeri sisselülitamiseks vajutage nupule P.

2. Võtke tindikassett ümbrisest välja.

3. Paigaldage tindikassett alltoodud joonise järgi.

Märkus.
Paigaldage kõik tindikassetid. Printer ei tööta, kui mõni tindikassett on paigaldamata jäänud või valesti paigaldatud.

4. Vajutage hooldusnupule (.
Printer alustab täitmisprotsessi. See kestab umbes poolteist minutit. Täitmise ajal teeb printer spetsiifilist häält. See on täiesti normaalne.
Kui roheline tuli enam ei vilgu, on täitmisprotsess lõppenud.

c Tähelepanu!
Ärge lülitage täitmise ajal printeri toidet välja.

Märkus.
Printeri komplekti kuuluvaid tindikassette kasutatakse osaliselt printeri algseadistusel. Kvaliteetsete 
trükiste saamiseks tuleb printeri prindipea täielikult tindiga täita. See ühekordne toiming nõuab küllaltki 
palju tinti, järgmised tindikassetid aga kestavad ettenähtud aja.

Karbi sisu on piirkonniti erinev.
Mõnedes riikides on toitejuhe printeriga juba 
ühendatud.
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Ärge eemaldage tindikasseti külge kleebitud silti.

Ärge puudutage seda detaili.

 Printeriprogrammi installeerimine
1. Printeri väljalülitamiseks 

vajutage nupule P. Roheline 
tuli kustub.

2. Ühendage USB-kaabli vahendusel printer arvutiga, seejärel 
asetage printeriprogrammiga CD arvuti CD-seadmesse.

3. Installeerige printeriprogramm.
Valige avanenud aknast sobiv riik või piirkond. Seejärel klõpsake või 
topeltklõpsake punase ringiga tähistatud ikoonidel või nuppudel. Muude 
juhiste olemasolul järgige neid.

c Tähelepanu!
Enne printeriprogrammi installeerimist sulgege 
viirusetõrjeprogrammid.

Märkus.
Kui avaneb keelevaliku aken, valige soovikohane keel.

Kui installeerimine on lõppenud, tutvuge viitejuhendiga 
Reference Guide, kust leiate üksikasjalikku teavet esmakordse 
printimise kohta.
CD-ROM-il on programmid EPSON PhotoQuicker, EPSON PhotoStarter, EPSON 
CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool, PIF DESIGNER ja EPSON 
Web-To-Page.
"EPSON PhotoQuicker" on rohkete võimalustega kasutajasõbralik programm fotode 
printimiseks.
Täiendava teabe saamiseks topeltklõpsake töölaua ikoonil ESC45 Software Guide 
ja valige Photo Print Software Setup.

 Paberi laadimine

Märkus.
Vasaku servajuhiku seadmiseks hoide lukustit all ning viige juhik vastu paberivirna serva.

 Viitejuhendi (“Reference Guide”) avamine
Reference Guide (Viitejuhend) sisaldab üksikasjalikku teavet printimise, printeri hooldamise, veaotsingu ja ohutusnõuete kohta.
Viitejuhendi Reference Guide avamiseks topeltklõpsake töölaual ikooni ESC45 Reference Guide.
Viitejuhendi Reference Guide saab avada ka Start-menüüst. Selleks klõpsake Start, valige All Programs Windows XP-l või Programs Windows Me, 98, 95, või 2000-l, 
valige EPSON ja siis valige ESC45 Reference Guide.

Ohutusnõuded
Enne printeri ülesseadmist ja kasutuselevõttu tutvuge allolevate juhistega. 
Koha valimine printerile
❏ Vältige asukohti, kus toimuvad järsud muutused temperatuuris ja niiskuses. Ärge paigutage printerit otsese päikesevalguse 

ega tugeva valguskiirguse kätte või soojusallika lähedusse.
❏ Vältige pindu, kuhu koguneb tolmu, mis saavad tihti põrutada või vibreerivad.
❏ Jätke printeri ümbrusesse piisavalt vaba ruumi. Printer peab õhku saama.
❏ Paigutage printer seinakontakti lähedusse ning kontrollige, et pistikupesale oleks lihtne ligi pääseda.
❏ Asetage printer siledale ja kindlale alusele, millel oleks printeri mõõtmeid arvestades piisavalt laiust ja pikkust. Kui printer 

paikneb seina ääres, jätke printeri ja seina vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi. Kui printeri üks ots on kõrgemal kui teine, 
ei tööta printer korralikult.

❏ Hoiustamisel või transportimisel ärge printerit kallutage ning ärge keerake seda külili ega tagurpidi. Tint võib kassettidest 
välja valguda.

Toiteallika valimine printerile
❏ Kasutage ainult printerile märgitud toiteallikat.
❏ Kasutage printeri müügikomplekti kuuluvat toitejuhet. Teiste juhtmete kasutamine võib põhjustada tulekahju või anda 

elektrilöögi.
❏ Käesoleva toote toitejuhtmega ei ole lubatud ühendada muid seadmeid. Teiste seadmete ühendamine võib kaasa tuua 

tulekahju või anda elektrilöögi.
❏ Kontrollige, kas toitejuhe vastab ohutusnõuetele.
❏ Ärge kasutage katkist ega kulunud toitejuhet.
❏ Kui kasutate printeri ühendamiseks pikendusjuhet, kontrollige, et pikendusjuhtmega ühendatud seadmete nimivool ei 

ületaks pikendusjuhtme elektrivoolu tugevust. Kontrollige ka, et seinakontakti ühendatud seadmete üldine elektrivoolu 
tugevus ei ületaks seinakontakti elektrivoolu tugevust.

❏ Et antud printerit Saksamaal kasutada, peab hoone elektrisüsteem olema kaitstud 10 või 16 amprilise kaitsmega, mis 
tagab printerile piisava kaitse nii lühis- kui ülevoolu eest.

Tindikassettide käitlemine
❏ Hoidke tindikassetid eemal laste käeulatusest. Ärge lubage lastel tindikassetist juua või neid mingil muul moel kasutada.
❏ Avage tindikasseti pakend vahetult enne paigaldamist.
❏ Ärge raputage tindikassette. See võib kaasa tuua tindi lekkimise.
❏ Kasutatud tindikassettidega olge samuti ettevaatlik, kuna tindiava ümbruses võib olla veel tinti. Tindi sattumisel nahale 

peske tindist kohta korralikult vee ja seebiga. Kui tint satub silma, loputage silma kohe veega. Kui ebamugavustunne 
silmas ei möödu pärast rohket veega loputamist või kui täheldate nägemishäireid, pöörduge viivitamatult arsti poole.

❏ Enne paigaldamist tuleb eemaldada kassetilt kollane kleeplint; muidu ei saa kassetti kasutada.
❏ Ärge eemaldage sinist kleeplinti, mis asub kasseti ülemisel osal.
❏ Ärge eemaldage kassti alumisel osal olevat kleeplinti.
❏ Tindikassetil paiknev IC-kiip sisaldab kasseti kohta mitmesuguseid andmeid, näiteks informatsiooni allesoleva tindikoguse 

kohta, et kassetti võiks vabalt välja võtta ja tagasi panna. Vaatamata sellele kulub vähesel määral tinti iga kord, kui kasseti 
paigaldate, kuna printer viib läbi automaatse töökindluse kontrolli.

❏ Ärge puudutage tindikasseti servas olevat rohelist IC-kiipi.

Printeri kasutamine
❏ Printimise ajal ärge pange kätt printeri sisemusse ega puudutage printimise ajal tindikassette.
❏ Ärge blokeerige ega katke kinni printeri ventilatsiooniavasid.
❏ Ärge üritage printerit ise remontida.
❏ Alltoodud vigade korral eraldage printer vooluvõrgust ning võtke ühendust kvalifitseeritud remonditöökojaga: Printeri 

toitejuhe või pistik on katki, printerisse on sattunud vedelikku; printer on maha kukkunud või printeri korpus on purunenud, 
printeri funktsioneerimises on toimunud märgatavad muutused.

❏ Ärge toppige printeri korpuses olevatest avadest sisse esemeid.
❏ Vältige vedeliku sattumist printerile.
❏ Kui printerit ei kasutata, jätke tindikassetid printerisse. Kui tindikassetid eemaldada, võib prindipea kuivada ning printeriga 

ei ole võimalik printida.

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Installeerimiskasti mitte ilmumisel topeltklõpsake 
EPSETUP.EXE CD-ROM-il.

vasak servajuhik

väljastussalve pikendus

lukusti
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c Tähelepanu osutamine: seda tuleb 
järgida, muidu võite seadme rikkuda.

Märkused: sisaldavad vajalikku teavet ja 
näpunäiteid printeri funktsioonide kohta.

Hoiatused, tähelepanu osutamised ja märkused

w Hoiatused: neid tuleb hoolega järgida, 
muidu võite viga saada.
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