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Varování, upozornČní a poznámky

w

Instalace

ýesky

Varování je tĜeba dĤslednČ dodržovat, aby
nedošlo k úrazu.

c

UpozornČní je tĜeba dodržovat, aby
nedošlo k poškození tiskárny.

Instalace softwaru tiskárny
1. Stisknutím tlaþítka vypínaþe

vypnČte tiskárnu.
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CD/DVD
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2. PĜipojte tiskárnu k poþítaþi kabelem USB a vložte disk CD se
softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM.
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tiskárna

inkoustové
kazety
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2. Vyklopte podpČru papíru, vysuĖte její prodloužení a pĜipojte
tiskárnu k napájecímu napČtí.

nástavec
k 8cm CD/DVD

list pro
kontrolu
polohy tisku
na disk CD-R

Instalace

Obsah se mĤže v nČkterých zemích lišit.
V nČkterých zemích je napájecí kabel pevnČ pĜipojený k tiskárnČ

Instalace inkoustových kazet
1. Stisknutím tlaþítka vypínaþe

zapnČte tiskárnu.

Systém Mac OS X
Poznámka:
❏ Tento software nepodporuje souborový systém UFS (UNIX File System)
operaþního systému Mac OS X. Nainstalujte software na disk nebo na diskový
oddíl, který nepoužívá systém UFS.
❏ Tento produkt nepodporuje prostĜedí Mac OS X Classic.

Vybalení
1. Vybalte obsah krabice. OdstraĖte všechnu balicí pásku a balicí
materiál z vnČjšku i vnitĜku tiskárny. Nedotýkejte se plochého
kabelu uvnitĜ tiskárny.

Poznámky obsahují dĤležité informace
a užiteþné tipy pro provoz tiskárny.

3. Nainstalujte software tiskárny.
Pokud se zobrazí okno výbČru, zvolte pĜíslušnou zemi nebo oblast. Pokud se
nezobrazí jiné pokyny, pokraþujte klepnutím nebo poklepáním na þervenČ
zakroužkované oblasti.
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. OtevĜete složku
Mac OS X a poklepejte na ikonu EPSON. Pokud se zobrazí
dialogové okno Authorization (Autorizace), (v systému Mac OS 0..x klepnČte
na ikonu
) zadejte heslo nebo frázi a klepnČte na tlaþítko OK (Budiž).
2. PĜi instalaci postupujte podle pokynĤ na obrazovce.
3. Po instalaci softwaru a restartu poþítaþe zapnČte tiskárnu stiskem tlaþítka P.
4. OtevĜete složku
Applications (Aplikace) na pevném disku. Poté otevĜete
složku
Utilities (Nástroje) a poklepejte na ikonu
Print Center
(Centrum tisku). V dialogovém oknČ Printer List (Seznam tiskáren) klepnČte
na tlaþítko Add (PĜidat) (v systému Mac OS 0..x klepnČte na tlaþítko Add
Printer (PĜidat tiskárnu)).
5. Z místní nabídky vyberte položku EPSON USB. V seznamu Product list (Seznam
produktĤ) vyberte položku Stylus Photo R300 a z místní nabídky Page Setup
(Vzhled stránky) vyberte All (Vše). KlepnČte na tlaþítko Add (PĜidat).
6. Zkontrolujte, zda dialogové okno Printer List (Seznam tiskáren) obsahuje
výbČr tiskáren (typy okrajĤ), jak je uvedeno na obrázku. Další informace jsou
uvedeny v Referenþní pĜíruþce.

UpozornČní:
PĜed zahájením instalace softwaru tiskárny vypnČte všechny antivirové
programy.

Poznámka:
Pokud se zobrazí okno výbČru jazyka, vyberte ten, kterému dáváte pĜednost.

Systém Windows

7. ZavĜete dialogové okno Printer List (Seznam tiskáren).
Poznámka:
PĜi tisku zkontrolujte, zda souhlasí nastavení Format for (Formátovat pro)
v dialogovém oknČ Page Setup (Vzhled stránky) s nastavením Printer
(Tiskárna) v dialogovém oknČ Print (Tisk). Data by se nemusela vytisknout
správnČ. Další informace jsou uvedeny v Referenþní pĜíruþce.

2. Stisknutím tlaþítka u nebo d zvýraznČte jazyk, kterému dáváte pĜednost, a stisknČte tlaþítko OK.

Po dokonþení instalace si v Referenþní pĜíruþce pĜeþtČte
podrobné informace o prvním tisku z poþítaþe.

Postupujte podle pokynĤ na
obrazovce.

Systém Mac OS 8.6 až 9.X
3. Rozbalte inkoustové kazety a nainstalujte je podle následujícího obrázku.
NeodstraĖujte
peþetní pásky
z portĤ pro
pĜísun inkoustu.
Nedotýkejte se
této þásti.

UpozornČní:
❏ NeprotĜepávejte inkoustové kazety, mohlo by dojít k úniku inkoustu.
❏ PĜi rozbalování inkoustové kazety dbejte na to, abyste neulomili výstupky na stranách inkoustové kazety.
❏ NeodstraĖujte ani neodlepujte štítek z kazety, mohlo by dojít k úniku inkoustu.
❏ Neposouvejte tiskovou hlavu rukou, mohlo by dojít k poškození tiskárny.
❏ Zatlaþte inkoustovou kazetu dolĤ tak, aby zaklapla na své místo.
❏ Nevkládejte do tiskárny papír, dokud není doplĖování ukonþeno.
Poznámka:
Nainstalujte všechny inkoustové kazety. Dokud nebudou ĜádnČ nainstalovány všechny kazety, nebude tiskárna pracovat.
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4. Stisknutím tlaþítka údržby

Postupujte podle pokynĤ na obrazovce.
Po instalaci softwaru a restartu poþítaþe
zapnČte tiskárnu.
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Disk CD-ROM obsahuje programy EPSON Print CD, EPSON PhotoQuicker,
EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool
a PIF DESIGNER.
MĤžete tisknout na disky CD/DVD a vytvoĜit tak své vlastní originální disky CD/DVD
pomocí programu EPSON Print CD, který je dodáván s touto tiskárnou. Další
informace získáte poklepáním na ikonu
ESPR300 Reference Guide
(Referenþní pĜíruþka ESPR300) na ploše.
Program EPSON PhotoQuicker je zábavný, snadno se používá a má množství funkcí,
které pomáhají vytvoĜit vynikající fotografie. UmožĖuje také vytváĜet fotografie bez okrajĤ.
Další informace získáte poklepáním na ikonu
ESPR300 Software Guide
(PĜíruþka softwaru ESPR300) na ploše a zobrazením þásti Photo Print Software
Setup (Instalace softwaru pro tisk fotografií).
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spusĢte doplĖování inkoustu. DoplĖování inkoustu trvá pĜibližnČ minutu a pĤl.

Zobrazení Referenþní pĜíruþky
UpozornČní:
Nevypínejte tiskárnu bČhem doplĖování inkoustu.
Poznámka:
Inkoustové kazety pĜibalené k tiskárnČ jsou pĜi prvním uvedení do provozu þásteþnČ spotĜebovány. Tisková hlava v tiskárnČ se zcela naplní inkoustem, aby bylo možné
tisknout ve vysoké kvalitČ. Tento jednorázový proces spotĜebuje velké množství inkoustu. Následující sady kazet již vydrží po celou dobu své udávané životnosti.

c

5. Stisknutím tlaþítka OK dokonþete instalaci.

Tiskárna je teć nastavena a pĜipravena tisknout pĜímo z pamČĢové karty. Pokyny naleznete v PĜíruþce pro tisk bez poþítaþe.

Referenþní pĜíruþka poskytuje podrobné informace o tisku z poþítaþe, údržbČ tiskárny, Ĝešení potíží a bezpeþnosti.
Referenþní pĜíruþku zobrazíte poklepáním na ikonu
ESPR300 Reference Guide (Referenþní pĜíruþka ESPR300) na ploše.
V systému Windows lze zobrazit Referenþní pĜíruþku pomocí nabídky Start. KlepnČte na tlaþítko Start, v systému Windows XP pĜejdČte na pĜíkaz Všechny programy nebo v systému
Windows ME, 98 a 2000 pĜejdČte na pĜíkaz Programy, potom pĜejdČte na položku EPSON a klepnČte na pĜíkaz ESPR300 Reference Guide (Referenþní pĜíruþka ESPR300).

Všechna práva vyhrazena. Žádná þást této publikace nesmí být bez pĜedchozího písemného souhlasu spoleþnosti Seiko Epson Corporation reprodukována, uložena v systému umožĖujícím stažení nebo pĜenášena v jakékoli formČ, aĢ již elektronicky,
mechanicky, pomocí fotokopií, záznamem þi jinak. Informace v tomto dokumentu jsou urþené výhradnČ k použití s tiskárnou Epson. Spoleþnost Epson není nijak zodpovČdná za dĤsledky použití tČchto informací pro jiné tiskárny. Spoleþnost Seiko Epson
Corporation ani její poboþky nenesou vĤþi kupujícímu nebo tĜetím stranám žádnou odpovČdnost za: škody, ztráty, náklady nebo výdaje zpĤsobené kupujícímu nebo tĜetím stranám jako dĤsledek náhodného þi nechtČného použití tohoto produktu, neodborné
úpravy, opravy þi zmČny produktu nebo nedodržením pokynĤ pro obsluhu a údržbu dodaných spoleþností Seiko Epson Corporation (mimo USA).
Spoleþnost Seiko Epson Corporation nenese odpovČdnost za žádné škody a problémy plynoucí z použití jakýchkoli doplĖkĤ þi spotĜebních produktĤ jiných než tČch, které byly spoleþností Seiko Epson Corporation oznaþeny jako pĤvodní nebo schválené
produkty Epson. Spoleþnost Seiko Epson Corporation nenese žádnou zodpovČdnost za škody z pĜípadné elektromagnetické interference, která by mohla nastat pĜi použití jiných kabelĤ než kabelĤ oznaþených jako schválený produkt Epson. EPSON® je
registrovaná ochranná známka a EPSON Stylus™ je ochranná známka spoleþnosti Seiko Epson Corporation.
Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky spoleþnosti Microsoft Corporation.
Apple® a Macintosh® jsou registrované ochranné známky spoleþnosti Apple Computer, Inc.
ýást obrazových dat uložených na disku CD-ROM se softwarem tiskárny podléhá licenci spoleþnosti Design Exchange Co., Ltd. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Obecné upozornČní: Veškeré další zde použité názvy produktĤ slouží pouze k identifikaþním úþelĤm a mohou být ochrannými známkami jejich pĜíslušných vlastníkĤ. Spoleþnost Epson se zĜíká veškerých práv na tyto znaþky.
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