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Kurulum
Dikkat ve Not Açıklamaları

Not. bölümü, yazıcınızın işleyişi hakkında önemli bilgileri ve kullanışlı ipuçlarını içerir.

TürkçeTR4043181-00

Renkli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı
c Dikkat. bölümü, aygıtınıza zarar gelmesini önlemek için uyulması gerekenlere işaret eder.
 Ambalajı Açma
1. Yazıcının ambalajını açın. 2. Kağıt desteğini takın ve yazıcıya bağlayın.

 Mürekkep Kartuşlarını Takma
1. Yazıcıyı açmak için P düğmesine basın. 2. Mürekkep kartuşlarını koruyucu ambalajlarından çıkarın ve 

sonra, sarı bandı sökün.
.

c Dikkat:
Mürekkep kartuşlarını sallamayın; aksi takdirde sızıntı oluşabilir.

3. Mürekkep kartuşlarını aşağıda gösterildiği şekilde takın.

c Dikkat:
❏ Yazdırma kafasını elle hareket ettirmeyin, aksi takdirde yazıcıya zarar verebilirsiniz.
❏ Mürekkep doldurma işlemi tamamlanıncaya kadar kağıt yüklemeyin.

Not:
Her iki mürekkep kartuşunu da takın. Yazıcı, her iki kartuş doğru şekilde takılmadan çalışmayacaktır.

4. e mürekkep kartuşu değiştirme düğmesine basın.
Yazıcı, mürekkep doldurma işlemine başlayacaktır. Bu işlem yaklaşık bir buçuk dakika sürecektir. Mürekkep doldurma işlemi sırasında, yazıcıdan 
bazı mekanik sesler gelecektir. Bu sesler normaldir. Yeşil lamba artık yanıp sönmediğinde, mürekkep doldurma işlemi tamamlanmış olmaktadır.

cDikkat:
Mürekkep doldurma işlemi sırasında yazıcıyı kapatmayın.

Not:
Yazıcınız ile birlikte ambalaj içinde sunulan mürekkep kartuşları ilk kurulum işlemi sırasında kısmen kullanılır. Yüksek kalitede çıktılar almak için, 
yazıcınızın içindeki yazdırma kafası tam olarak mürekkep ile doldurulacaktır. Bir kereye mahsus olan bu işlem sırasında bir miktar mürekkep 
tüketilecektir ve daha sonra takılan kartuşlar, tüm kullanım ömürleri boyunca kullanılabilecektir.

Güvenlik Talimatları
Yazıcınızı kurarken ve kullanırken bu bölümdeki tüm talimatları okuyun. 

Yazıcı için yer seçerken
❏ Ani ısı ve nem oranı değişimlerine maruz kalan yerlerden kaçının. Ayrıca, yazıcıyı doğrudan güneş ışığına, 

güçlü ışığa veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
❏ Toza, darbelere ve titreşime maruz yerlerden kaçının.
❏ Yazıcının çevresinde havalandırma için yeterli boşluk bırakın.
❏ Fişinin kolayca çıkarılabilmesi için yazıcıyı prize yakın bir yere yerleştirin.
❏ Yazıcıyı kendisinden daha geniş, düz ve sağlam bir yüzeye koyun. Yazıcıyı duvarın yakınına yerleştirmeniz 

durumunda, yazıcının arka bölümü ile duvar arasında 10 cm'den daha fazla boşluk bırakın. Yazıcı belirli 
bir açıda eğik durursa düzgün çalışmaz.

❏ Yazıcıyı saklarken veya taşırken eğmeyin, dikey olarak tutmayın veya baş aşağı çevirmeyin; aksi takdirde, 
kartuştan mürekkep sızabilir.

Bir güç kaynağı seçerken
❏ Sadece yazıcının etiketinde belirtilen güç kaynağı türünü kullanın.
❏ Kullandığınız AC güç kablosunun yerel güvenlik standardına uygun olduğundan emin olun.
❏ Hasar görmüş veya aşınmış elektrik kablosu kullanmayın.
❏ Yazıcıyla birlikte uzatma kablosu kullanacaksanız, uzatma kablosuna bağlı aygıtların toplam amper nominal 

değerinin kablonun amper nominal değerini aşmadığından emin olun. Aynı zamanda, prize bağlı tüm 
aygıtların toplam amper nominal değerinin prizin toplam amper nominal değerini aşmadığından emin olun.

❏ Yazıcıyı Almanya'da kullanmayı planlıyorsanız, bina tesisatı 10 veya 16 amp şalterle korunmalıdır; bu değer 
yazıcı için yeterli kısa devre ve fazla akım koruması sağlar.

Mürekkep kartuşlarını kullanırken
❏ Mürekkep kartuşu paketlerini yazıcıya takmadan hemen önce açın.
❏ Mürekkep kartuşlarını çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Çocukların kartuşlardaki sıvıyı içmesine 

veya kartuşlarla oynamasına izin vermeyin.
❏ Kullanılmış mürekkep kartuşlarını tutarken dikkatli olun, mürekkebin aktığı bölümün çevresinde mürekkep 

kalmış olabilir. Cildinize mürekkep bulaşırsa, hemen sabunla yıkayın. Gözlerinize mürekkep kaçarsa, 
gözlerinizi hemen bol suyla yıkayın. Rahatsızlık veya görme sorunu yıkama işleminden sonra da devam 
ediyorsa, hemen bir doktora başvurun.

❏ Mürekkep kartuşlarını sallamayın; aksi takdirde sızıntı oluşabilir.
❏ Kartuşu takmadan önce koruyucu sarı bandı sökmeniz gerekmektedir; aksi takdirde, kartuş kullanılamaz 

hale gelir.
❏ Koruyucu bandın mavi kısmını kartuşun üst kısmından çıkarmayın.
❏ Kartuşun alt kısmındaki koruyucu bantları çıkarmayın.
❏ Kartuşun yan tarafındaki yeşil IC yongasına dokunmayın.
❏ Mürekkep kartuşunun üzerindeki IC yongası kalan mürekkep miktarı gibi mürekkep bilgilerini saklamaktadır; 

dolayısıyla kartuşu istediğiniz gibi söküp yeniden takabilirsiniz. Bununla birlikte, yazıcı otomatik olarak 
güvenilirlik denetimi yaptığı için kartuş her takıldığında bir miktar mürekkep tüketilir.

Yazıcıyı kullanırken
❏ Yazdırma sırasında elinizi yazıcının içine sokmayın veya mürekkep kartuşlarına dokunmayın.
❏ Yazıcıdaki açıklıkları tıkamayın veya bu açıklıkların üzerini örtmeyin.
❏ Yazıcıyı kendiniz onarmaya kalkışmayın.
❏ Aşağıdaki durumlarda yazıcının fişini çekin ve yetkili servis personeline başvurun:

Elektrik kablosu veya fişi hasarlı; yazıcıya sıvı girdi; yazıcı düştü veya yazıcının dış kabı zarar gördü; yazıcı 
normal çalışmıyor veya yazıcı performansında belirgin bir değişiklik var.

❏ Yazıcıdaki bölmelerden içeri herhangi bir nesne sokmayın.
❏ Yazıcının üzerine hiçbir şekilde sıvı dökülmemesine dikkat edin.
❏ Mürekkep kartuşlarını takılı olarak bırakın. Kartuşların çıkarılması durumunda yazıcı kafası kuruyabilir ve 

yazıcı yazdırma işlemi yapamayabilir.

Paket içindekiler belirli bölgelerde farklılık gösterebilir.
Bazı ülkelerde elektrik kablosu ürünle birlikte verilmektedir.
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CD-ROM

Bu parçaya 
dokunmayın.

Koruyucu bandın mavi kısmını çıkarmayın.
Mürekkep tahliye noktalarındaki 
koruyucu bandı çıkarmayın.
 Yazıcı Yazılımını Yükleme
1. Yazıcıyı kapatmak için P güç düğmesine basın. Yeşil ışık 

sönecektir.
2. Yazıcı ve bilgisayar arasında bir USB kablosu ile bağlantı 

kurun, sonra da yazıcı yazılımı CD'sini CD-ROM sürücüsüne 
yerleştirin.

3. Yazıcı yazılımını yükleyin.
Aksi belirtilmedikçe, devam etmek için kırmızı ile daire içine alınan alanları tıklatın veya çift tıklatın.

c Dikkat:
Macintosh kullanıcılarının yazıcı yazılımını yüklemeden önce tüm virüs koruması programlarını kapatması gerekmektedir.

Not:
Fotoğraf Baskı Yazılımının yüklenmesi ile ilgili bilgi için, yazıcı yazılımı CD'sinde User Guides (Kullanıcı Kılavuzları) altında yer alan Fotoğraf Baskı Yazılım Kurulumu'na bakın.

Windows için

Mac OS 8.6 - 9.X için

Mac OS X için
1.  Mac OS X klasörünü açın, sonra da  SP830USeries_xxxx.pkg 

simgesini çift tıklatın. Authorization (Kimlik Doğrulama) iletişim kutusu 
görüntülenirse,  simgesini (sadece Mac OS X 10.1.x) tıklatın, Şifreyi 
veya ifadeyi girin, sonra da OK'i (Tamam) tıklatın.

2. Yazılımı yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
3. Yazılımı yükledikten ve bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, yazıcıyı açmak 

için P düğmesine basın.
4. Sabit sürücünüzdeki  Applications (Uygulamalar) klasörünü, arkasından 

 Utilities (İzlenceler) klasörünü açın ve  Print Center (Baskı Merkezi) 
simgesini çift tıklatın. Printer List (Yazıcı Listesi) iletişim kutusunda Add 
Printer'ı (Yazıcı Ekle) tıklatın.

5. Açılan menüden EPSON USB'yi seçin. Product (Ürün) listesinde SP830U 
Series(USB)'yi seçin, sonra da açılan Page Setup (Sayfa Düzeni) 
menüsünden All'u (Tümü) seçin. Add'i (Ekle) tıklatın.

6. Printer List'in (Yazıcı Listesi) aşağıda gösterildiği şekilde yazıcı (kenar boşluğu 
türü) seçeneklerini içerdiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için yazıcı yazılımı 
CD-ROM'unda Reference Guide'a (Başvuru Kılavuzu) bakın.

7. Print Center'ı (Baskı Merkezi) kapatın.
Not:
Yazdırma işlemi sırasında, Page Setup (Sayfa Düzeni) iletişim kutusundaki Format for (Biçimlendir) ayarı ile Print (Baskı) iletişim kutusundaki Printer (Yazıcı) ayarının 
eşleştiğinden emin olun. Aksi takdirde, veriler doğru şekilde yazdırılamayabilir. Ayrıntılı bilgi için Reference Guide'a (Başvuru Kılavuzu) bakın.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, bilgisayarınızdan ilk kez yazdırma konusunda ayrıntılı bilgi için çevrimiçi Reference Guide'da 
(Başvuru Kılavuzu) Printing Basics (Baskı ile İlgili Temel Bilgiler) konusuna bakın.

 Başvuru Kılavuzu'na Erişim
Başvuru Kılavuzu, bir bilgisayardan yazdırma, yazıcı bakımı, sorun çözme ve güvenlik konularında ayrıntılı bilgi sunmaktadır.

Mac OS X için
1. Kaydırma çubuğunu kullanarak,  English (İngilizce) klasörü 

karşınıza gelene kadar aşağı doğru ilerleyin ve bu klasörü açın.
2.  User Guides (Kullanıcı Kılavuzları) klasörünü açın, sonra da  REF_G 

klasörünü açın.
3. Reference Guide'ı (Başvuru Kılavuzu) açmak için  INDEX.HTM simgesini 

çift tıklatın.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yükleme iletişim kutusu 
görüntülenmiyorsa, CD-ROM'da 
SETUP.EXE'yi çift tıklatın.

1 2

Ekrandaki talimatları uygulayın.
Yazılımı yükledikten ve bilgisayarı yeniden 
başlattıktan sonra yazıcıyı açın.

Yazıcınızı ve bilgisayarınızın bağlı olduğu kapıyı 
seçin, sonra da Chooser'ı (Seçici) kapatın.
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Tüm hakları saklıdır. Bu belge, SEIKO EPSON CORPORATION'ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle 
başka ortamlara aktarılamaz. Bu belgedeki bilgiler sadece bu EPSON yazıcı için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin diğer yazıcılar için kullanılması durumunda, EPSON hiçbir sorumluluk kabul etmez. SEIKO EPSON CORPORATION ve bağlı 
kuruluşları, ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin aşağıdaki nedenlerden ötürü uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana veya üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır: kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak 
kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya değişiklik veya (ABD hariç olmak üzere) SEIKO EPSON CORPORATION'ın işletme ve bakım maliyetlerine aykırı hareketler.
SEIKO EPSON CORPORATION kendisi tarafından Özgün EPSON Ürünleri veya EPSON Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 
SEIKO EPSON CORPORATION, kendisi tarafından EPSON Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitin yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır. EPSON, SEIKO EPSON 
CORPORATION kuruluşunun tescilli ticari markası, EPSON Stylus ise aynı kuruluşun ticari markasıdır. 

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
Apple ve Macintosh, Apple Computer, Inc.'in tescilli markalarıdır.

Genel Uyarı: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır ve bu ürünlerle ilgili ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. EPSON bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.
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