Värvitindiprinter

Hoiatused, tähelepanu osutamised ja märkused
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Ülesseadmine

Eesti

c

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

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

Printeritarkvara installeerimine
1. Printeri väljalülitamiseks vajutage toitelülitile

.

CD/DVD sahtel

toitejuhe

CD-ROM

2. Avage paberitugi, tõmmake pikendusjuhe välja ja torgake
pistik seinakontakti.

8cm CD/DVDmanus

2. Ühendage printer USB- või paralleelkaabli vahendusel
arvutiga; seejärel asetage printeritarkvaraga CD arvuti
CD-seadmesse.

Kuidas
alustada

printer
Ülesseadmine

tindikassetid

CD-R-i
trükiasendi
kontrolltabel
Karbi sisu on piirkonniti erinev.
Mõnedes riikides on kaasas toitejuhe.

3. Installeerige printeritarkvara.
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Tindikassettide paigaldamine
1. Printeri

sisselülitamiseks vajutage toitelülitile.

Operatsioonisüsteem Mac OS X
Märkus:
❏ Tarkvara ei toeta operatsioonisüsteemis Mac OS X failisüsteemi UNIX (UFS).
Installeerige programm sellisele kettale või ketta sektsioonile, mis ei kasuta
UNIX-it.
❏ Käesolev toode ei toeta keskkonda Mac OS X Classic.

Lahtipakkimine
1. Võtke kõik asjad pakk-kastist välja. Eemaldage pakkimislint ja
muu pakkematerjal printeri ümbert ja seest. Ärge mingil juhul
puudutage lintkaablit printeri sees.

Märkused: sisaldavad vajalikku teavet
ja näpunäiteid printeri funktsioonide kohta.

Mac OS X ja topeltklõpsake ikooni EPSON. Kui ekraanile
1. Avage kaust
ilmub autoriseerimise dialoogiboks (süsteemis Mac OS 10.1.x, klõpsake
ikooni
), sisestage parool ja klõpsake OK.
2. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid ja installeerige tarkvara.
3. Printeri sisselülitamiseks pärast tarkvara installeerimist ja arvuti
taaskäivitamist vajutage nupule P.
Applications (Rakendused), seejärel
4. Avage arvuti kõvakettalt kaust
Utilities (Utiliidid) ja topeltklõpsake ikooni
Print Center
avage
(Prindikeskus). Klõpsake printerite loendi dialoogiboksis ikoonil Add (Lisage).
Operatsioonisüsteemis Mac OS 10.1.x klõpsake käsul Add Printer (Lisage
printer).
5. Valige hüpikmenüüst EPSON USB. Valige toodete loendist Stylus Photo
R300 ja seejärel hüpikmenüüst "Page Setup" All (Kõik). Klõpsake Add (Lisa).
6. Vaadake, et printerite loend sisaldaks valikuid, nagu näidatud juuresoleval
joonisel. Täiendavat teavet leiate juhendist Reference Guide (Viitejuhend).

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 printeritarkvara installeerimist sulgege viirusetõrjeprogrammid.

Märkus:
Kui avaneb keele valimise aken, valige soovikohane keel.

Operatsioonisüsteem Windows

7. Sulgege printerite loendi dialoogiboks.

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

2. Soovitava keele eristamiseks vajutage nupule u või d. Seejärel vajutage nupule OK.

Kui installeerimine on lõppenud, tutvuge viitejuhendiga
Reference Guide, kust leiate üksikasjalikku teavet esmakordse
printimise kohta.

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Operatsioonisüsteem Mac OS 8.6 kuni 9.X

3. Võtke tindikassetid pakendist välja ja paigaldage nii, nagu näidatud juuresoleval joonisel.
Ärge eemaldage
kleebispitserit
tindipritseavadelt.

Ärge seda detaili
puudutage.
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Tähelepanu:
❏ Ärge raputage tindikassette; tint võib välja valguda.
❏ Pakendi avamisel jälgige, et Te ei vigastaks tindikasseti küljel olevat haaki.
❏ Ärge eemaldage ega rebige tindikasseti külge kleebitud silti; tint võib välja valguda.
❏ Ärge liigutage käega prindipead; nõnda võite printeri rikkuda.
❏ Suruge tindikassetti allapoole, kuni kuulete klõpsatust.
❏ Ärge laadige printerisse paberit enne, kui täitmise protsess on lõpule jõudnud.
Märkus:
Paigaldage kõik tindikassetid. Printer ei tööta, kui mõni tindikassett on paigaldamata jäänud või valesti paigaldatud.

4. Alustamaks tindi laadimist, vajutage hoolduslülitile

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Pärast tarkvara installeerimist ja arvuti
taaskäivitamist lülitage printer sisse.
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CD-ROMil on järgmised programmid: EPSON Print CD, EPSON PhotoQuicker,
EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool
ja PIF DESIGNER.
Printeriga kaasa antud programmi EPSON Print CD abil võite printida CD- või
DVD-plaatidele, luues nõnda isiklikke algupäraseid CD-sid või DVD-sid. Täpsemate
ESPR300 Reference Guide.
juhendite saamiseks klõpsake töölaual ikooni
"EPSON PhotoQuicker" on rohkete võimalustega kasutajasõbralik programm fotode
printimiseks. Selle abil saate printida ka ääristeta fotosid.
ESPR300 Software
Täiendava teabe saamiseks topeltklõpsake töölaual ikooni
Guide ja valige Photo Print Software Setup.
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. Tindi laadimine kestab umbes poolteist minutit.

Viitejuhendi avamine
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Tähelepanu:
Ärge lülitage laadimise ajal printeri toidet välja.
Märkus:
Printeri komplekti kuuluvaid tindikassette kasutatakse osaliselt printeri algseadistusel. Kvaliteetsete trükiste saamiseks täidetakse printeri prindipea täies ulatuses
tindiga. See ühekordne toiming võtab küllaltki palju tinti, järgmised tindikassetid aga kestavad ettenähtud aja.

5. Lõpetamiseks vajutage nupule OK.

Nüüd on printer seadistatud ja valmis printima otse mälukaardilt. Täpsemad näpunäited leiate kasutusjuhendist.

Reference Guide (Viitejuhend) sisaldab üksikasjalikku teavet printimise, printeri
hooldamise, veaotsingu ja ohutusnõuete kohta.
Viitejuhendi Reference Guide avamiseks topeltklõpsake töölaual ikooni
ESPR300 Reference Guide.
Operatsioonisüsteemis Windows võite viitejuhendi Reference Guide avada ka
Start-menüüst. Selleks klõpsake Start, valige All Programs (Windows XP) või
Programs (Windows Me, 98, 95 ja 2000), valige EPSON ja ESPR300 Reference
Guide.
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