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Perspơjimai, Ƴspơjimai ir pastabos

w

Sąranka

Anglǐ kalba

Perspơjimǐ reikia tiksliai laikytis, kad bǌtǐ

c

išvengta kǌno sužalojimǐ.

Ƴrangos pažeidimǐ.

Spausdintuvo programinơs Ƴrangos diegimas
1. Jei norite spausdintuvą išjungti, paspauskite Ƴtampos
mygtuką .

Išpakavimas
2. Atidarykite popieriaus laikiklƳ, išimkite ilgintuvą ir Ƴjunkite
spausdintuvą.

1. Išimkite iš dơžơs jos turinƳ. Nuo spausdintuvo ir iš jo vidaus
pašalinkite visas Ƴpakavimo juosteles ir Ƴpakavimo medžiagas.
Nelieskite kabelio, esanþio spausdintuvo viduje.

Kompaktiniǐ diskǐ ir
DVD diskǐ dơklas

maitinimo laidas

kompaktiniǐ
diskǐ Ƴrenginys

2. Prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio USB kabeliu, Ƴ
kompaktiniǐ diskǐ ƳrenginƳ Ƴdơkite spausdintuvo programinơs
Ƴrangos kompaktinƳ diską.

8cm CD/DVD
priedas

Pradžia

spausdintuvas

Sąranka

rašalo kasetơs

CD-R spausdinimo
pozicijos
patikrinimo lapas

Priklausomai nuo regiono pakuotơs turinys gali bǌti skirtingas.
Maitinimo laidas kai kuriose šalyse gali bǌti prijungtas.

3. Ʋdiekite spausdintuvo programinĊ Ƴrangą.
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Rašalo kaseþiǐ Ƴstatymas
1. Norơdami Ƴjungti spausdintuvą, spustelơkite maitinimo mygtuką

.

Pastabose yra svarbi informacija bei naudingi
patarimai apie spausdintuvo darbą.

Ʋspơjimǐ reikia paisyti, kad bǌtǐ išvengta

Jei atsidaro šalies arba gyvenamosios vietos pasirinkimo langas, jame
pasirinkite savo šalƳ arba gyvenamąją vietą. Jei norite tĊsti diegimą, vieną arba
du kartus spustelơkite raudonai apvestas sritis, išskyrus tas vietas, kur
pateiktos kitokios instrukcijos.
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Kompiuteriams su Mac OS X
Pastaba:
❏ Ši programinơ Ƴranga nepalaiko kompiuteriǐ su Mac OS X UNIX failǐ
sistemomis (UFS), todơl programinĊ Ƴrangą Ƴdiekite diske arba skaidinyje,
kur UFS nenaudojama.
❏ Šis produktas nepalaiko kompiuteriǐ su Mac OS X Classic aplinka.
. Atidarykite aplanką
Mac OS X, po to du kartus spustelơkite piktogramą
EPSON. Jei atsidarys teisiǐ suteikimo dialogo langas Autorizacija (Mac OS
0..x, spustelơkite piktogramą
), Ƴveskite slaptažodƳ arba frazĊ ir
spustelơkite mygtuką OK (gerai).
2. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas, Ƴdiekite spausdintuvo
programinĊ Ƴrangą.
3. ƲdiegĊ spausdintuvo programinĊ Ƴrangą ir iš naujo perkrovĊ kompiuterƳ,
Ƴjunkite spausdintuvą paspaudĊ mygtuką P.
4. Atidarykite kietojo disko aplanką
Taikomosios programos, po to
aplanką
Paslaugǐ programos ir dukart spustelơkite piktogramą
Spausdinimo centras. Spausdintuvǐ sąrašo dialogo lange spustelơkite
piktogramą Pridơti (Mac OS 0..x, spustelơkite Pridơti spausdintuvą).
5. Kontekstiniame meniu pasirinkite EPSON USB. Gaminiǐ sąraše pasirinkite.
Stylus Photo R300, tada kontekstiniame Puslapio nustatymǐ meniu
pasirinkite Visi. Spustelơkite mygtuką Pridơti.
6. Ʋsitikinkite, kad Spausdintuvǐ sąraše yra spausdintuvo (paraštơs tipo)
pasirinktys, kaip parodyta žemiau. Daugiau informacijos ieškokite
Naudojimo vadove.

Ʋspơjimas:
Prieš diegdami spausdintuvo programinĊ Ƴrangą išjunkite visas apsaugos
nuo virusǐ programas.

Pastaba:
Jei atsidaro kalbos pasirinkimo langas, jame pasirinkite norimą kalbą.

Kompiuteriams su operacine sistema Windows

Pastaba:
Kai spausdinate, nepamirškite suderinti Puslapio nustatymǐ dialogo lange
esanþio nustatymo Formatas ir Spausdinimas dialogo lange esanþio
nustatymo Spausdintuvas. Jei to nepadarysite, duomenys gali bǌti
išspausdinti neteisingai. Daugiau informacijos ieškokite Naudojimo vadove.

2. Jei norite pasirinkti kalbą, spustelơkite mygtuką u arba d, paskui – mygtuką Gerai.

BaigĊ diegimo procesą, išsamesnơs informacijos apie
spausdinimą iš kompiuterio pirmą kartą žr. Naudojimo vadovo
skyriuje Spausdinimo pagrindai.

Vadovaukitơs ekrane pateiktomis

3. Išimkite naujas rašalo kasetes iš apsauginiǐ maišeliǐ, tada Ƴdơkite rašalo kasetes taip, kaip parodyta žemiau.
Nepašalinkite
juostiniǐ plombǐ
nuo rašalo
tiekimo angǐ.

Kompiuteriams su Mac OS nuo 8.6 iki 9.X

Šiame kompaktiniame diske yra Ƴrankiai EPSON Print CD, EPSON PhotoQuicker,
EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool ir
PIF DESIGNER.

Nelieskite šios
dalies.

Naudodami kartu su spausdintuvu gautą EPSON Print CD galite spausdinti ant
kompaktiniǐ diskǐ ir DVD diskǐ ir taip kurti savo originalius kompaktinius diskus ir
DVD diskus. Daugiau informacijos rasite du kartus spustelơjĊ darbalaukyje esanþią
piktogramą
ESPR300 Naudojimo vadovas.
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Ʋspơjimas:
❏ Nepurtykite rašalo kaseþiǐ – rašalas gali išsilieti.
❏ Atsargiai išpakuokite rašalo kasetĊ, saugodami kasetơs šonuose esanþius kabliukus.
❏ Nelieskite kasetơs etiketơs: mơginant ją nuplơšti gali išsilieti rašalas.
❏ Nejudinkite spausdinimo galvutơs ranka, nes taip galite sugadinti spausdintuvą.
❏ Spauskite rašalo kasetĊ žemyn tol, kol išgirsite spragtelơjimą ir kasetơ užsifiksuos.
❏ Nedơkite popieriaus, kol nebaigtas užsipildymas rašalu.
Pastaba:
Ʋstatykite visas rašalo kasetes. Spausdintuvas neveiks, jei nebus teisingai Ƴdơtos visos kasetơs.

4. Norơdami pildyti rašalu, spustelơkite

7. Uždarykite Spausdintuvǐ sąrašo dialogo langą.

Vadovaukitơs ekrane pateiktomis instrukcijomis.
ƲdiegĊ spausdintuvo programinĊ Ƴrangą ir iš naujo
perkrovĊ kompiuterƳ, Ƴjunkite spausdintuvą.

EPSON PhotoQuicker – tai paprasta naudoti programa, turinti daug nuostabiǐ
nuotraukǐ kǌrimo funkcijǐ. Su šia programa dar galima kurti nuotraukas be rơmeliǐ.
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Daugiau informacijos rasite Nuotraukǐ spausdinimo programinơs Ƴrangos
nustatymas, kuris atsidarys du kartus spustelơjus darbalaukyje esanþią piktogramą
ESPR300 programinơs Ƴrangos vadovas.



priežiǌros mygtuką. Ruošimas truks apie pusantros minutơs.

Naudojimo vadovo peržiǌra

c

Ʋspơjimas:
Pildymo rašalu metu neišjunkite spausdinimo maitinimo.
Pastaba:
Vienoje pakuotơje su spausdintuvu pateikiamos kasetơs yra naudojamos ir pradinơs sąrankos metu. Norint gauti kokybiškus spaudinius, spausdintuvo rašalo galvutơ
turi bǌti pilnai užpildyta rašalu. Tam tikro rašalo kiekio reikia tik šiam procesui, vơliau Ƴstatomos kasetơs „tarnaus“ jums tiek, kiek nurodo jǐ eksploatavimo parametrai.

5. Norơdami užbaigti, spustelơkite mygtuką Gerai.

Jǌsǐ spausdintuvo sąranka jau atlikta ir jis yra paruoštas spausdinti tiesiai iš atminties kortelơs. Nurodymǐ ieškokite Savarankiško darbo
vadove.

Naudojimo vadove rasite detalią informaciją apie spausdinimą iš kompiuterio, spausdintuvo priežiǌrą, problemǐ sprendimus ir Ƴrangos saugą.
Jei norite peržiǌrơti Naudojimo vadovà, darbalaukyje dukart spustelơkite piktogramą

ESC64 Naudojimo vadovas.

Operacinơje sistemoje Windows Naudojimo vadovà galite atidaryti per meniu Pradơti. Norơdami tai padaryti, spustelơkite Pradơti, operacinơje sistemoje Windows XP
žymeklƳ perkelkite ant pasirinkties Visos programos arba, jei naudojate Windows Me, 98, 95 arba 2000, spustelơkite Programos, žymeklƳ perkelkite ant EPSON ir pasirinkite
ESC64 Naudojimo vadovas.
Visos teisơs ginamos. Jokios šio leidinio dalies negalima atkurti ir laikyti informacijos išrinkimo sistemose, persiǐsti bet kokia forma ir bet kokiu bǌdu - elektroniniu, mechaniniu, Ƴrašymo ar kitokiu -, be išankstinio raštiško Seiko Epson Corporation leidimo. ýia
pateikta informacija yra skirta naudoti tik su šiuo Epson spausdintuvu. Epson neatsako už šios informacijos taikymą kitiems spausdintuvams. Seiko Epson Corporation ir jos filialai nơra atsakingi gaminio pirkơjui ar treþiosioms šalims už patirtus nuostolius,
žalą ar išlaidas dơl: nelaimingo atsitikimo, neteisingo ar netinkamo šio gaminio naudojimo ar neteisơto jo perdirbimo, remonto, pakeitimǐ arba (išskyrus JAV) dơl bendrovơs Seiko Epson Corporation pateikiamǐ eksploatacijos ir priežiǌros instrukcijǐ netikslaus
laikymosi.
Seiko Epson Corporation neatsako už jokią žalą arba problemas, atsiradusias dơl kitǐ variantǐ ar gaminiǐ, nepriklausanþiǐ Originaliems Epson gaminiams arba Seiko Epson Corporation Aprobuotiems Epson gaminiams, naudojimo. Seiko Epson Corporation
neatsako už jokią žalą, patirtą dơl elektromagnetiniǐ trukdžiǐ, atsirandanþiǐ naudojant sąsajos laidus, nepažymơtus kaip Seiko Epson Corporation Aprobuotas Epson gaminys. EPSON® yra registruotasis prekơs ženklas, o EPSON Stylus™ yra Seiko Epson
Corporation prekơs ženklas.
Microsoft® ir Windows® yra Microsoft Corporation registruotieji prekiǐ ženklai.
Apple® ir Macintosh® yra bendrovơs Apple Computer, Inc. registruotieji prekiǐ ženklai.
Dalis fotografiniǐ duomenǐ, pateikiamǐ spausdintuvo programinơs Ƴrangos kompaktiniame diske, naudojama pagal bendrovơs Design Exchange Co., Ltd licenciją. © Design Exchange Co., Ltd, 2000. Visos teisơs ginamos.
Bendroji pastaba:Kiti èia minimi gaminiø pavadinimai vartojami tik nurodymo tikslais ir gali bûti atitinkamø savininkø prekiø þenklai. Bendrovë Epson nepretenduoja á jokias teises (á tuos þenklus).
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