
 Ambalajı Açma
1. Paketin içindekileri kutudan çıkarın. Ambalaj bandının ve 

malzemelerin tümünü yazıcının içinden ve dı ından çıkarın. 
Yazıcının içindeki erit kabloya dokunmamaya dikkat edin.

2. Ka ıt deste ini açın, sonra da uzantıyı dı arı do ru kaydırın ve 
yazıcının fi ini takın.

3  Mürekkep Kartu larını Takma
1. Yazıcıyı açmak için  güç dü mesine basın.

2. Tercih etti iniz dili vurgulu hale getirmek için u veya d dü mesine basın, sonra OK (Tamam) dü mesine basın.

3. Mürekkep kartu larını koruyucu ambalajlarından çıkarın, sonra a a ıda gösterildi i ekilde takın.

c Dikkat:
❏ Mürekkep kartu larını sallamayın, aksi takdirde sızıntı olu abilir.
❏ Mürekkep kartu unu koruyucu ambalajından çıkarırken, kartu un yan tarafındaki kancanın kırılmamasına dikkat edin.
❏ Kartu un üzerindeki etiketi çıkarmayın veya yırtmayın; aksi takdirde sızıntı olu abilir.
❏ Yazdırma kafasını elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde yazıcı zarar görebilir.
❏ Mürekkep kartu unu yerine oturana kadar a a ı do ru itin.
❏ Mürekkep doldurma i lemi tamamlanıncaya kadar ka ıt yüklemeyin.

Not:
Tüm mürekkep kartu larını takın. Yazıcı, tüm kartu lar do ru ekilde takılmadan çalı mayacaktır.

4. Mürekkep doldurma i lemini ba latmak için  bakım dü mesine basın. Bu i lem yakla ık bir buçuk dakika sürecektir. 

c Dikkat:
Mürekkep doldurma i lemi sırasında yazıcıyı kapatmayın.

Not:
Yazıcı paketi ile birlikte verilen mürekkep kartu ları, ba langıçtaki kurulum i lemi sırasında kısmen kullanılmaktadır. Yüksek kalitede çıktılar almak için, yazıcınızın
içindeki yazdırma kafası tam olarak mürekkep ile doldurulacaktır. Bir kereye mahsus bu i lem sırasında bir miktar mürekkep tüketilecek ve sonradan takılan kartu lar 
ürün ömürleri boyunca kullanılabilecektir.

5. lemi tamamlamak için OK (Tamam) dü mesine basın.

Yazıcınız kuruldu ve do rudan bellek kartından yazdırma i lemine hazır. Talimatlar için Standalone Operation Guide'a (Ba ımsız Çalı ma 
Kılavuzu) bakın.

Paket içeri i, belirli bölgelerde farklılık gösterebilir.
Bazı ülkelerde elektrik kablosu ürünle birlikte verilir.

Kurulum

yazıcı

mürekkep 
kartu ları

Ba langıç
Kılavuzu

CD-ROM
CD/DVD tepsisi

elektrik kablosu

8cm CD/DVD 
ba lantısı

CD-R baskı
konumu denetim 
sayfası

Bu parçaya 
dokunmayın.

Mürekkep tahliye 
noktalarındaki
koruyucu bandı
çıkarmayın.

 Yazıcı Yazılımını Yükleme
1. Yazıcıyı kapatmak için  güç dü mesine basın.

2. Yazıcıyı ve bilgisayarı bir USB kablosu ile ba layın, sonra da 
CD-ROM sürücüsüne yazıcı yazılımı CD'sini yerle tirin.

3. Yazıcı yazılımını yükleyin.

Seçim penceresi görüntülenirse ülkenizi veya ikamet etti iniz bölgeyi seçin. 
Daha sonra, aksi istenmedi i sürece, devam etmek için kırmızı ile daire içine 
alınmı  bölgeleri tıklatın veya çift tıklatın.

c Dikkat:
Yazıcı yazılımını yüklemeden önce tüm virüs koruması programlarını
kapatın.

Not:
Dil seçimi penceresinin görüntülenmesi durumunda tercih etti iniz dili seçin.

Windows için

Mac OS 8.6 - 9.X için

Mac OS X için

Not:
❏ Bu yazılım, Mac OS X için UNIX File System'i (UFS - UNIX Dosya Sistemi) 

desteklemez. Yazılımı UFS kullanmayan bir diske veya bölüme yükleyin.
❏ Bu ürün, Mac OS X Klasik ortamını desteklemez.

. Mac OS X klasörünü açın, sonra EPSON simgesini çift tıklatın. 
Authorization (Kimlik Do rulama) ileti im kutusu görüntülenirse, (Mac OS 
0. .x için  simgesini tıklatın) ifreyi veya ifadeyi girin, sonra da OK'i

(Tamam) tıklatın.

2. Yazılımı yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

3. Yazılımı yükledikten ve bilgisayarı yeniden ba lattıktan sonra, yazıcıyı açmak 
için P dü mesine basın.

4. Sabit sürücünüzdeki  Applications (Uygulamalar) klasörünü, arkasından 
Utilities ( zlenceler) klasörünü açın ve  Print Center (Baskı Merkezi) 

simgesini çift tıklatın. Printer List (Yazıcı Listesi) ileti im kutusunda Add (Ekle) 
simgesini tıklatın (Mac OS 0. .x için Add Printer'ı (Yazıcı Ekle) tıklatın.

5. Açılan menüden EPSON USB'yi seçin. Product (Ürün) listesinde Stylus 

Photo R300'ü seçin, sonra da açılan Page Setup (Sayfa Düzeni) menüsünde 
All'u (Tümü) seçin. Add'i (Ekle) tıklatın.

6. Printer List'in (Yazıcı Listesi) a a ıda gösterildi i ekilde yazıcı (kenar 
bo lu u türü) seçeneklerini içerdi inden emin olun. Ayrıntılı bilgi için 
Reference Guide'a (Ba vuru Kılavuzu) bakın.

7. Printer List (Yazıcı Listesi) ileti im kutusunu kapatın.

Not:
Yazdırma i lemi sırasında, Page Setup (Sayfa Düzeni) ileti im kutusundaki 
Format for (Biçimlendir) ayarı ile Print (Baskı) ileti im kutusundaki Printer

(Yazıcı) ayarının e le ti inden emin olun. Aksi takdirde, veriler do ru 
ekilde yazdırılamayabilir. Ayrıntılı bilgi için Reference Guide'a (Ba vuru 

Kılavuzu) bakın.

Yükleme i lemi tamamlandıktan sonra, bilgisayarınızdan ilk defa 
yazdırma i lemi hakkında ayrıntılı bilgi almak için Reference 
Guide'a (Ba vuru Kılavuzu) bakın.

CD-ROM'da EPSON Print CD (EPSON Baskı CD'si), EPSON PhotoQuicker, EPSON 
PhotoStarter, EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool ve PIF 
DESIGNER bulunmaktadır.

Kendi özgün CD/DVD'lerinizi olu turmak için bu yazıcıyla birlikte verilen EPSON Print 
CD'yi (EPSON Baskı CD'si) kullanarak CD/DVD'ye baskı yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi 
için masaüstünde bulunan  ESPR300 Reference Guide (ESPR300 Ba vuru 
Kılavuzu) simgesini çift tıklatın.

EPSON PhotoQuicker, e siz foto raflar yaratmanıza yardımcı olacak bir dizi özelli e
sahip e lenceli ve kullanımı kolay bir programdır. Aynı zamanda kenarlı ı olmayan 
foto raflar yaratmanıza da olanak sa lamaktadır.

Ayrıntılı bilgi almak için Photo Print Software Setup'ı (Foto raf Baskı Yazılım
Kurulumu) görüntülemek üzere masaüstünde bulunan  ESPR300 Software 

Guide'ı (ESPR300 Yazılım Kılavuzu) çift tıklatın.

Ba vuru Kılavuzu'nu Görüntüleme
Reference Guide (Ba vuru Kılavuzu), bilgisayardan yazdırma, yazıcı bakımı, sorun giderme ve güvenlik konularında ayrıntılı bilgi sunmaktadır.

Reference Guide'ı (Ba vuru Kılavuzu) görüntülemek için masaüstünde  ESPR300 Reference Guide (ESPR300 Ba vuru Kılavuzu) simgesini çift tıklatın.

Windows'ta Reference Guide'a (Ba vuru Kılavuzu) Start (Ba lat) menüsünden de eri ebilirsiniz. Bunun için, Start'ı (Ba lat) tıklatın, Windows XP'de All Programs'ı (Tüm 
Programlar) veya Windows Me, 98 veya 2000'de Programs'ı (Programlar) seçin, EPSON'ı seçin, son olarak da ESPR300 Reference Guide'ı (ESPR300 Ba vuru Kılavuzu) seçin.

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

Kurulum
Renkli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı
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c Dikkat bölümü, aygıtınıza zarar gelmesini önlemek 
için uyulması gerekenlere i aret eder.

Not bölümü, yazıcınızın i leyi i hakkında önemli 
bilgileri ve kullanı lı ipuçlarını içerir.

Uyarı, Dikkat ve Not Açıklamaları

w Uyarı bölümü, bedensel yaralanmaları önlemek 
için uyulması gerekenlere i aret eder.
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