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1. Άνοιγµα συσκευασίας

2. Αφαίρεση όλων των ταινιών και εφαρµογή 
της ετικέτας

3. Απασφάλιση και ενεργοποίηση

4. Επιλογή γλώσσας

5. Τοποθέτηση των δοχείων µελανιού

Ξεκινήστε εδώ

Οδηγός
βασικής 

λειτουργίας

∆οχεία 
µελανιού

Καλώδιο 
τροφοδοσίας

Φύλλο ελέγχου θέσης 
εκτύπωσης σε CD/DVD

Προσαρµογέας 8 εκ. 
για CD/DVD

∆ίσκος CD/DVDΥποδοχή φιλµ
CD-ROM 
λογισµικού

Ετικέτες

Άνοιγµα

Σύνδεση στην πρίζα Ενεργοποίηση

Αναµµένος

Σύνδεση

Κλείσιµο

English (Αγγλικά)

French (Γαλλικά)

Italian (Ιταλικά)

German (Γερµανικά)

Spanish (Ισπανικά)

Portuguese (Πορτογαλικά)

Dutch (Ολλανδικά)

Russian (Ρωσικά)

Πίεση (Κλικ)Τοποθέτηση

Άνοιγµα

6. Φόρτωση µελανιού

7. Τοποθέτηση χαρτιού

8. ∆ηµιουργία δοκιµαστικού αντιγράφου

9. Σύνδεση σε υπολογιστή και εγκατάσταση 
του λογισµικού

Για Windows

❏ Αν δεν εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου του προγράµµατος εγκατάστασης, κάντε διπλό κλικ στο 
εικονίδιο του CD-ROM.

Για Mac OS X

❏ Για χρήστες του Mac OS 9: Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία, για να κάνετε λήψη του 
προγράµµατος οδήγησης.
http://www.epson.com

Κλείσιµο Αναµονή Η φόρτωση µελανιού 
ολοκληρώθηκε.

3,5 λεπτά

Πατήστε το κουµπί 
“OK”.

Μόνο A4/Απλό 
χαρτί

Απενεργοποίηση Σύνδεση (Ελέγξτε τον προσανατολισµό)

Σβηστός

Τοποθέτηση
Κλικ

Ακολουθήστε τις 
οδηγίες στην οθόνη.

Τοποθέτηση Επιλογή
Κλικ

Ακολουθήστε 
τις οδηγίες 
στην οθόνη.

Λήψη 
περισσότερων 
πληροφοριών

Οδηγός χρήσης

Αντιµετώπιση προβληµάτων

Λειτουργίες
∆ηµιουργία αντιγράφων

Απευθείας εκτύπωση και σάρωση

Σάρωση

Εκτύπωση

Συνδέστε 
σταθερά το 
καλώδιο 
ρεύµατος.

❏ Σύρετε την ασφάλιση 
µεταφοράς στη θέση 
απασφάλισης.

❏ Ανοίξτε το κάλυµµα της 
κασέτας και βεβαιωθείτε ότι τα 
δοχεία µελανιού έχουν 
τοποθετηθεί µε ασφάλεια στη 
θέση τους, κάνοντας ένα 
χαρακτηριστικό ήχο.

❏ Πριν από την τοποθέτηση του 
χαρτιού, αφαιρέστε το χαρτί 
από την τροφοδοσία φύλλων, 
ξεφυλλίστε τη στοίβα χαρτιού 
και, στη συνέχεια, χτυπήστε τη 
σε µια επίπεδη επιφάνεια ώστε 
να ευθυγραµµιστούν οι άκρες.

❏ Συνδέστε σωστά το 
καλώδιο USB.

❏ Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
εγκαταστήσει σωστά το 
πρόγραµµα οδήγησης 
του εκτυπωτή και το 
πρόγραµµα οδήγησης 
του σαρωτή.

Εκτύπωση 2 φωτογραφιών, 
4 φωτογραφιών

ΕπανάληψηΧωρίς περιθώρια

Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε 
τη χρήση των λειτουργιών 
αντιγραφής, ανατρέξτε 
στον Οδηγό βασικής 
λειτουργίας.

Αντιγραφή φωτογραφίας

CD/DVD
Αυτοκόλλητα 
φωτογραφιών

Η ενσωµατωµένη υποδοχή της κάρτας µνήµης σάς 
επιτρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:
❏ Απευθείας εκτύπωση από κάρτα µνήµης.

(Ανατρέξτε στον Οδηγό βασικής 
λειτουργίας.)

❏ Σάρωση και αποθήκευση εικόνας απευθείας σε 
κάρτα µνήµης.
(Ανατρέξτε στον Οδηγό βασικής 
λειτουργίας.)

❏ Μεταφορά των δεδοµένων που είναι 
αποθηκευµένα σε µια κάρτα µνήµης στον 
υπολογιστή.
(Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό χρήσης.)

Εκτύπωση
Σάρωση σε 
κάρτα µνήµης

Φύλλο 
ευρετηρίου

Scan to Memory 
Card (Σάρωση σε 
κάρτα µνήµης)

xxx Images on card 
were found. Βρέθηκαν 
xxx εικόνες στην 
κάρτα.)

Scan Index Sheet 
(Σάρωση φύλλου 
ευρετηρίου)

Print Index Sheet 
(Εκτύπωση φύλλου 
ευρετηρίου)

Εκτύπωση φιλµ

Φωτογραφία

Φιλµ

Περιοδικό

EPSON File 
Manager
(∆ιαχείριση 
Αρχείων 
EPSON)

Έγγραφο

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το EPSON File Manager (∆ιαχείριση Αρχείων 
EPSON) για να σαρώσετε εικόνες γρήγορα και εύκολα και στη συνέχεια να τις 
επισυνάψετε σε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, να δηµιουργήσετε αντίγραφα, κ.λπ.

Επισύναψη σε 
ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο

Εκτύπωση σε 
CD/DVD Αντιγραφή

Χρησιµοποιήστε το EPSON Easy 
Photo Print για να δηµιουργήσετε 
εύκολα φωτογραφίες, κάρτες και 
αφίσες.

Ηµερολόγιο Εκτύπωση 
2 φωτογραφιών, 
4 φωτογραφιών

Εκτύπωση 
πλαισίου 
ευχετήριας 
κάρτας

Φωτογραφίες Ευρετήριο

EPSON Easy Photo Print


