
R4CC520
Rev_C
SETUP_REWORKED_EST.fmA2 formaat
2/13/03

Korrektuur:
S.Igarashi CRE Kawakami
M. Miyazaki
S. Fish

 Lahtipakkimine
1. Pakkige printer lahti. 2. Paigaldage paberitugi ja ühendage printer vooluvõrku.

 Tindikassettide paigaldamine
1. Vajutage P nupule, et printer sisse lülitada. 2. Võtke tindikassetid pakendist välja ja eemaldage neilt 

kollane riba.
.

c Tähelepanu:
Ärge tindikassetti raputage, tint võib välja tilkuda.

3. Tindikasseti paigaldamisel vaadake allolevat joonist.

c Tähelepanu:
❏ Ärge käega trükipead liigutage, see võib printeri rikkuda.
❏ Ärge laadige printerisse paberit enne, kui täitmise protsess on lõpule jõudnud.

Märkus:
Paigaldage mõlemad tindikassetid. Printer ei tööta, kui üks tindikassett on paigaldamata jäänud või on valesti paigaldatud.

4. Vajutage e  tindikasseti vahetamise nupule.
Printeris algab täitmise protsess. See protsess kestab umbes poolteist minutit. Täitmise ajal teeb printer spetsiifilist häält. See on täiesti 
normaalne. Kui roheline indikaator enam ei vilgu, on täitmisprotsess lõppenud.

c Tähelepanu:
Ärge täitmisprotseduuri ajal printerit välja lülitage.

Märkus:
Printeriga kaasasolevaid tindikassette kasutatakse osaliselt printeri algseadistamisel. Kvaliteetsete trükiste saamiseks peab printeri trükipea 
olema tindiga täidetud. See ühekordne toiming võtab küllaltki palju tinti, järgmised tindikassetid aga kestavad ettenähtud aja.

Ohutusnõuded
Enne printeri ülesseadmist ja kasutuselevõttu tutvuge allolevate juhistega. 

Koha valimine printerile:
❏ Vältige asukohti, kus toimuvad järsud temperatuurimuutused, sama kehtib ka niiskuse kohta. Ärge asetage 

printerit otsese päikesevalguse ega tugeva valguskiirguse kätte. Ärge asetage printerit soojusallika 
lähedusse.

❏ Vältige tolmuseid kohti ning kohti, kus printer võib viga saada või pidevalt vibreerib.
❏ Jätke printeri ümbrusesse piisavalt vaba ruumi, printer peab õhku saama.
❏ Paigutage printer seinakontakti lähedale 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 asetseb seina ääres, jätke printeri ja seina vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi. Kui 
printeri üks ots on kõrgemal kui teine, ei tööta printer korralikult.

❏ Kui printerit on vaja teise kohta tõsta või transportida, ärge printerit kallutage, ärge keerake printerit 
vertikaalasendisse ega tagurpidi, sest nõnda võib tint tindikassetist välja tilkuma hakata.

Toiteallika valimine printerile
❏ Kasutage ainult printerile märgitud toiteallikat.
❏ 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, see tagab printerile piisava kaitse nii lühis- kui ülevoolu eest.

Tindikassettide käitlemine
❏ Avage tindikasseti pakend vahetult enne paigaldamist.
❏ Hoidke tindikassetid eemal laste käeulatusest. Ärge lubage lastel tindikassetist juua või neid mingil muul 

moel kasutada.
❏ Kasutatud tindikassettidega olge samuti ettevaatlik, tindiava ümbruses võib olla veel tinti. Tindi sattumisel 

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

❏ Ärge tindikassetti raputage, tint võib välja tilkuda.
❏ Enne paigaldamist eemaldage tindikasseti küljes olev kollane riba, muidu ei ole kasseti paigaldamisest 

mingit kasu.
❏ Tindikasseti ülemisel osal olevat sinist riba ei tohi ära tõmmata.
❏ Ärge eemaldage ka tindikasseti alumisel osal olevaid ribasid.
❏ Ärge puudutage tindikasseti servas olevat rohelist kiipi.
❏ Tindikassetil paiknev kiip sisaldab kasseti andmeid, näiteks informatsiooni allesoleva tindikoguse kohta. 

Vaatamata sellele kulub vähesel määral tinti iga kord kui kasseti paigaldate, sest printer viib läbi automaatse 
töökindluse kontrolli.

Printeri kasutamine
❏ Trükkimise ajal ei tohi kätt printeri sisemusse panna, ärge puudutage trükkimise ajal ka tindikassette.
❏ Ärge blokeerige ega katke printeri korpuses olevaid avasid.
❏ Ärge püüdke printerit ise remontida.
❏ Alltoodud vigade korral ühendage printer vooluvõrgust lahti ning võtke ühendust kvalifitseeritud 

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

❏ Ärge toppige printeri korpuses olevatest avadest sisse esemeid.
❏ Püüdke vältida vedeliku sattumist printerile.
❏ Kui Te printerit ei kasuta, jätke tindikassetid printerisse. Kui tindikassetid eemaldada, võib trükipea ära 

kuivada ja printeriga ei ole võimalik trükkida.

Pakendi sisu võib piirkonniti erinev olla.
Mõnedes maades on kaasas toitejuhe.

Ülesseadmine

printer

tindikassetidpaberitugi toitejuhe CD-ROM

Ärge seda osa 
puudutage.

Ärge eemaldage sinist riba.
Ärge eemaldage tindiavade 
peal olevat riba.

 Printeriprogrammi installeerimine
1. Vajutage P -nupule, et printer välja lülitada. Roheline tuli 

kustub.
2. Ühendage printer ja arvuti USB-kaabli vahendusel, seejärel 

asetage arvuti CD-seadmesse printeri tarkvaraga CD-ROM.

3. Installeerige printeriprogramm.
Kui ei ole öeldud teisiti, tehke joonistel ringiga tähistatud valikutel klõps või topeltklõps.

c Tähelepanu:
Macintosh'i kasutajad peaksid enne printeriprogrammi installeerimist sulgema viirusetõrjeprogrammid.

Märkus:
Photo Print tarkvara installeerimise kohta vaadake printeriprogrammi CD-l oleva kasutusjuhendi peatükki "Photo Print Software Setup".

Windows

Mac OS 8.6 kuni 9.X

Mac OS X
1. Avage kaust  Mac OS X, tehke topeltklõps ikoonil  

SP830USeries_xxxx.pkg. Kui displeile ilmub autoriseerimise aken 
(Authorization), klõpsake  ikoonil (ainult Mac OS X 10.1.x), sisestage 
parool või fraas ja klõpsake OK.

2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid ja installeerige programm.
3. Kui tarkvara on installeeritud ja arvuti taaskäivitatud, vajutage P nupule, et 

printer sisse lülitada.
4. Avage arvuti kõvakettalt kaust  Applications (Rakendused), seejärel 

avage  Utilities (Utiliidid) ja tehke topeltklõps ikoonil  Print Center 
(Trükikeskus). Klõpsake dialoogiaknas Printer List (Printerite loend) valikule 
Add Printer (Lisa printer).

5. Valige hüpikmenüüst EPSON USB. Valige toodete loendist SP830U 
Series(USB) ja seejärel hüpikmenüüst "Page Setup" All. Klõpsatage Add.

6. Veenduge, et printerite loend sisaldaks allolevaid valikuid. Täiendav teave 
juhendis "Reference Guide" (Viitejuhend), mis asub printeriprogrammi 
CD-ROM-il.

7. Sulgege Print Center (Trükikeskus).

Märkus:
Jälgige, et dialoogiakna "Page Setup" funktsiooni Format for ja dialoogiakna "Print " funktsiooni Printer seaded oleksid samad. Vastasel korral võib trükkimine häiritud 
olla. Täiendavat teavet leiate juhendist "Reference Guide" (Viitejuhend).

Kui installeerimine on lõppenud, vaadake viitejuhendi Reference Guide peatükki "Printing Basics" (Trükkimise põhitõed).

 Viitejuhendi avamine
Reference Guide (Viitejuhend) sisaldab üksikasjalikku teavet trükkimise, printeri 
hooldamise, ohutusnõuete ja veaotsingu kohta.

Mac OS X
1. Kasutage kerimisriba, et liikuda allapoole kaustani  English, avage kaust.
2. Avage kaust  User Guides (Kasutusjuhendid), seejärel avage kaust  

REF_G.
3. Reference Guide (Viitejuhendi) avamiseks tehke ikoonil  INDEX.HTM 

topeltklõps.

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui installeerimise dialoogiaken ei 
avane, tehke topeltklõps failil 
SETUP, mis asub CD-l.
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Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Kui tarkvara on installeeritud ja arvuti 
taaskäivitatud, lülitage printer sisse.

Valige oma printer ja port, kuhu printer on 
ühendatud, seejärel sulgege "chooser".
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Windows

Mac OS 8.6 kuni 9.X
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Mac OS 8.6 kuni 9.X

Ülesseadmine
Tähelepanu osutamised ja märkused

Märkused: sisaldavad vajalikku teavet ja näpunäiteid printeri funktsioonide kohta.

Autoriõigused kaitstud. Käesoleva dokumendi reprodutseerimine, ülesseadmine otsingusüsteemidesse ning mistahes kujul, olgu siis elektroonilisel või mehaanilisel, ning mistahes vahenditega, kas siis kopeerimise või salvestamise teel toimuv levitamine on 
lubatud üksnes SEIKO EPSON CORPORATION’i kirjaliku loaga. Käesolevas dokumendis toodud informatsioon kehtib ainult EPSONi printeritele. EPSON ei vastuta tagajärgede eest, kui siin toodud juhiseid rakendatakse teiste firmade poolt toodetud printeritel. 
SEIKO EPSON CORPORATION ega tema tütarfirmad ei ole käesoleva toote ostja ega kolmandate isikute ees vastutavad kahjude või kulude tekkimises, kui: toodet on tahtlikult või tahtmatult väärkasutatud, toode on ümberehitatud või seda on remonditud 
selleks tööks mittevolitatud isikute poolt või (v.a. USA) toote kasutamisel ei ole järgitud SEIKO EPSON CORPORATION'i poolt antud kasutus- ja hooldusjuhiseid.

SEIKO EPSON CORPORATION ei vastuta kahjude või mistahes probleemide eest, kui selle põhjuseks on mitte-originaalsete EPSONi toodete või tarvikute kasutamine või SEIKO EPSON CORPORATION’i poolt mitte heaks kiidetud EPSONi toodete või 
tarvikute kasutamine. SEIKO EPSON CORPORATION ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on elektromagnetkiirgus ning mis on tekkinud valede ning SEIKO EPSON CORPORATION’i poolt EPSONi toodetele mittesobivateks tunnistatud ühenduskaablite 
kasutamise tagajärjel. EPSON on registreeritud kaubamärk ning EPSON Stylus on SEIKO EPSON CORPORATIONi kaubamärk. 

Microsoft ja Windows on Microsoft Corporation’i registreeritud kaubamärgid.
Apple ja Macintosh on firma Apple Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid.

Teadmiseks: Teised käesolevas dokumendis ära toodud toodete nimetused võivad olla nende toodete omanike kaubamärgid. EPSONil ei ole nendele kaubamärkidele mingeid õigusi.
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Värviline tindiprinter
c Tähelepanu osutamine: seda tuleb järgida, muidu võite seadme 

rikkuda.


