
 Rozpakowywanie
1. Wyjmij zawarto  opakowania. Usu  ta m  i materia y

opakowaniowe z zewn trz i z wn trza drukarki. Nie dotykaj 
przewodu wst gowego wewn trz drukarki.

2. Otwórz wspornik papieru, a nast pnie wysu  przed u enie 
i pod cz drukark .

3  Instalowanie pojemników z tuszem
1. Naci nij przycisk zasilania , aby w czy  drukark .

2. Naci nij przycisk u lub d, aby zaznaczy  preferowany j zyk, a nast pnie naci nij przycisk OK.

3. Wyjmij pojemniki z tuszem z opakowa  ochronnych i zainstaluj je w sposób pokazany poni ej.

c Przestroga:
❏ Nie nale y potrz sa  pojemnikami, poniewa  mo e to spowodowa  wyciek tuszu.
❏ Nale y zachowa  ostro no , aby podczas wyjmowania z opakowania pojemnika z tuszem nie uszkodzi  znajduj cych si  na nim zaczepów.
❏ Nie nale y zdejmowa  etykiety z pojemnika, poniewa  mo e to spowodowa  wyciek tuszu.
❏ Nie nale y r cznie przesuwa  g owicy drukuj cej. Mo e to spowodowa  uszkodzenie drukarki.
❏ Pojemnik z tuszem nale y pchn  w dó , a  rozlegnie si  klikni cie i pojemnik zostanie prawid owo osadzony.
❏ Przed zako czeniem uzupe niania tuszu nie nale y adowa  papieru.

Uwaga:
Nale y zainstalowa  wszystkie pojemniki z tuszem. Drukarka nie b dzie dzia a , dopóki wszystkie pojemniki nie zostan  prawid owo zainstalowane.

4. Naci nij przycisk konserwacji , aby rozpocz  nape nianie systemu tuszem. Trwa to oko o pó torej minuty.

c Przestroga:
W trakcie uzupe niania tuszu nie nale y wy cza  zasilania drukarki.

Uwaga:
Do czone do drukarki pojemniki z tuszem s  cz ciowo zu ywane podczas konfiguracji pocz tkowej. Aby uzyska  dobr  jako  wydruków, podczas konfiguracji 
g owica drukuj ca musi zosta  ca kowicie nape niona tuszem. Ta jednokrotna procedura wymaga zu ycia znacznej ilo ci tuszu. Kolejne zestawy pojemników b d
starcza y na pe ny przewidziany okres u ytkowania.

5. Naci nij przycisk OK, aby zako czy .

Drukarka jest skonfigurowana i gotowa do druku bezpo rednio z karty pami ci. Szczegó owe instrukcje mo na znale  w odr bnej 
instrukcji obs ugi.

Zawarto  pakietu mo e si  ró ni  w zale no ci od lokalizacji.

W niektórych krajach mo e on zawiera  kabel zasilaj cy.
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 Instalowanie oprogramowania drukarki
1. Naci nij przycisk zasilania , aby wy czy  drukark .

2. Pod cz drukark  do komputera kablem USB, a nast pnie
w ó  dysk CD z oprogramowaniem do nap du CD-ROM.

3. Zainstaluj oprogramowanie drukarki.

Gdy pojawi si  okno wyboru, wybierz kraj lub obszar, w którym mieszkasz. 
Je li nie pojawi  si  inne instrukcje, kliknij dwukrotnie obszar zakre lony 
na czerwono, aby kontynuowa .

c Przestroga:
Przed rozpocz ciem instalacji oprogramowania drukarki nale y
wy czy  wszelkie programy antywirusowe.

Uwaga:
Gdy pojawi si  okno wyboru j zyka, wybierz dany j zyk.

System Windows

Systemy Mac OS 8.6 do 9.X

System Mac OS X

Uwaga:
❏ To oprogramowanie nie obs uguje systemu plików UNIX (UFS) dla systemu 

Mac OS X. Zainstaluj oprogramowanie na dysku lub partycji nieu ywaj cej 
systemu UFS.

❏ Ten produkt nie obs uguje rodowiska Mac OS X Classic.

. Otwórz teczk Mac OS X, a nast pnie kliknij dwukrotnie ikon EPSON.

Je eli na ekranie pojawi si  okno dialogowe Authorization (Autoryzacja) 

— w systemach Mac OS 0. .x kliknij ikon

— wprowad Password or phrase (Has o lub fraz ), a nast pnie kliknij 

przycisk OK.

2. Aby zainstalowa  oprogramowanie drukarki, wykonuj instrukcje pojawiaj ce 

si  na ekranie.

3. Po zainstalowaniu oprogramowania i ponownym uruchomieniu komputera 

w cz drukark , naciskaj c przycisk P.

4. Otwórz teczk Applications (Aplikacje) na dysku twardym, nast pnie 

otwórz teczk Utilities (Narz dzia) i kliknij dwukrotnie ikon Print 

Center (Centrum drukowania). W oknie dialogowym Printer List (Lista 

drukarek) kliknij ikon Add (Dodaj) (w systemie Mac OS 0. .x kliknij 

ikon Add Printer (Dodaj drukark )).

5. Wybierz pozycj EPSON USB z menu rozwijanego. Na li cie Product 

(Produkt) wybierz pozycj Stylus Photo R300, a nast pnie z menu 

rozwijanego Page Setup (Uk ad kartki) wybierz pozycj All (Wszystkie). 

Kliknij przycisk Add (Dodaj).

6. Upewnij si , e lista Printer List zawiera opcje drukarki (typ marginesów), 

tak jak przedstawiono poni ej. Wi cej informacji zawiera podr cznik 

Reference Guide (Dokumentacja techniczna).

7. Zamknij okno dialogowe Printer List (Lista drukarek).

Uwaga:
Podczas drukowania ustawienia Format for (Format dla) w oknie dialogowym 
Page Setup (Uk ad kartki) i Printer (Drukarka) w oknie dialogowym Print 
(Drukowanie) musz  by  zgodne. W przeciwnym razie dane mog  by
drukowane nieprawid owo. Wi cej informacji zawiera podr cznik 
Reference Guide (Dokumentacja techniczna).

Po zako czeniu instalacji nale y zapozna  si  ze szczegó owymi 
informacjami dotycz cymi pierwszego u ycia drukarki 
znajduj cymi si  w podr czniku Reference Guide
(Dokumentacja techniczna).

Na dysku CD-ROM znajduje si  oprogramowanie EPSON Print CD, EPSON 

PhotoQuicker, EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image 

Framer Tool i PIF DESIGNER.

Do drukarki do czono oprogramowanie EPSON Print CD, za pomoc  którego 

mo na drukowa  na p ytach CD/DVD, nadaj c im oryginalny charakter. Aby uzyska

szczegó owe informacje, kliknij dwukrotnie ikon ESPR300 Reference Guide

(Dokumentacja techniczna drukarki ESPR300) na pulpicie.

EPSON PhotoQuicker to atwy i przyjemny w u yciu program udost pniaj cy wiele 

funkcji do udoskonalania fotografii. Ponadto umo liwia on drukowanie fotografii bez 

obramowania.

Aby uzyska  szczegó owe informacje, kliknij dwukrotnie ikon ESPR300 

Software Guide (Instrukcje do oprogramowania drukarki ESPR300) na pulpicie 

w celu wy wietlenia podr cznika Photo Print Software Setup (Instrukcje drukowania 

fotografii).

 Wy wietlanie dokumentacji technicznej
Podr cznik Reference Guide (Dokumentacja techniczna) zawiera szczegó owe informacje o drukowaniu, konserwacji drukarki, rozwi zywaniu problemów z ni  zwi zanych 

i bezpiecze stwie pracy.

Aby wy wietli  podr cznik Reference Guide, kliknij dwukrotnie ikon ESPR300 Reference Guide (Dokumentacja techniczna drukarki ESPR300) na pulpicie.

W systemie Windows podr cznik Reference Guide (Dokumentacja techniczna) jest równie  dost pny przez menu Start. W tym celu kliknij przycisk Start, wska  pozycj

All Programs (Wszystkie programy) w systemie Windows XP lub Programs (Programy), w systemach Windows Me, 98, 95 i 2000, wska  pozycj EPSON, a nast pnie 

wybierz polecenie ESPR300 Reference Guide (Dokumentacja techniczna drukarki ESPR300).

Post puj zgodnie z instrukcjami pojawiaj cymi si  na ekranie.
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Post puj zgodnie z instrukcjami 
pojawiaj cymi si  na ekranie. 
Po zainstalowaniu oprogramowania 
i ponownym uruchomieniu komputera 
w cz drukark .
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c Przestrogi musz  by  uwzgl dniane, 
aby zapobiec uszkodzeniom sprz tu.

Uwagi zawieraj  wa ne informacje i u yteczne 
porady dotycz ce u ytkowania drukarki.

Ostrze enia, przestrogi i uwagi

w Ostrze enia musz  by  przestrzegane, 
aby unikn  uszkodze  cia a.

Wszelkie prawa zastrze one. Bez uzyskania pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation adna cz  tej publikacji nie mo e by  powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania ani przesy ana w adnej postaci i przy u yciu adnych rodków, 
w szczególno ci elektronicznie, mechanicznie, poprzez fotokopiowanie ani rejestrowanie. Zawarte tutaj informacje dotycz  wy cznie u ytkowania drukarki firmy Epson. Firma Epson nie odpowiada za skutki zastosowania tych informacji do innych drukarek. 
Ani firma Seiko Epson Corporation, ani aden z jej podmiotów zale nych nie ponosi wobec nabywcy tego produktu ani osób trzecich adnej odpowiedzialno ci prawnej za zniszczenia, straty, koszty ani wydatki poniesione przez nabywc  lub osoby trzecie 
wskutek: przypadku, nieprawid owego u ytkowania lub nadu ywania tego produktu lub wskutek nieuprawnionych modyfikacji, napraw lub zmian tego produktu, lub (z wykluczeniem obszaru Stanów Zjednoczonych) zaniedbania cis ego przestrzegania instrukcji 
obs ugi i konserwacji firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne uszkodzenia lub problemy, które wynikaj  z zastosowania sk adników opcjonalnych lub materia ów eksploatacyjnych, nieb d cych oryginalnymi produktami firmy Epson (oznaczenie 
Original Epson Products) ani przez ni  niezatwierdzonych (oznaczenie Epson Approved Products). Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne uszkodzenia, wynikaj ce z zak óce  elektromagnetycznych spowodowanych 
u yciem kabli po czeniowych, które nie maj  oznaczenia Epson Approved Products. EPSON® jest zastrze onym znakiem towarowym, a EPSON Stylus™ jest znakiem towarowym firmy Seiko Epson Corporation. 

Microsoft ® i Windows® s  zastrze onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Apple® i Macintosh® s  zastrze onymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.

Cz  fotografii znajduj cych si  na dysku CD-ROM z oprogramowaniem drukarki jest na licencji firmy Design Exchange Co., Ltd. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrze one.

Uwaga ogólna: Wszystkie inne nazwy u yte w niniejszym dokumencie s u  wy cznie do celów identyfikacyjnych i mog  by  znakami towarowymi odpowiednich w a cicieli. Firma Epson nie ro ci sobie adnych praw do tych znaków.
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