
 Vybalení
1. Vybalte obsah krabice. Odstra te všechnu balicí pásku a balicí 

materiál z vn jšku i vnit ku tiskárny. Nedotýkejte se plochého 
kabelu uvnit  tiskárny.

2. Vyklopte podp ru papíru, vysu te její prodloužení a p ipojte
tiskárnu k napájecímu nap tí.

3  Instalace inkoustových kazet
1. Stisknutím tla ítka vypína e  zapn te tiskárnu.

2. Stisknutím tla ítka u nebo d zvýrazn te jazyk, kterému dáváte p ednost, a stiskn te tla ítko OK.

3. Rozbalte inkoustové kazety a nainstalujte je podle následujícího obrázku.

c Upozorn ní:
❏ Neprot epávejte inkoustové kazety, mohlo by dojít k úniku inkoustu.
❏ P i rozbalování inkoustové kazety dbejte na to, abyste neulomili výstupky na stranách inkoustové kazety.
❏ Neodstra ujte ani neodlepujte štítek z kazety, mohlo by dojít k úniku inkoustu.
❏ Neposouvejte tiskovou hlavu rukou, mohlo by dojít k poškození tiskárny.
❏ Zatla te inkoustovou kazetu dol  tak, aby zaklapla na své místo.
❏ Nevkládejte do tiskárny papír, dokud není dopl ování ukon eno.

Poznámka:
Nainstalujte všechny inkoustové kazety. Dokud nebudou ádn  nainstalovány všechny kazety, nebude tiskárna pracovat.

4. Stisknutím tla ítka údržby  spus te dopl ování inkoustu. Dopl ování inkoustu trvá p ibližn  minutu a p l.

c Upozorn ní:
Nevypínejte tiskárnu b hem dopl ování inkoustu.

Poznámka:
Inkoustové kazety p ibalené k tiskárn  jsou p i prvním uvedení do provozu áste n  spot ebovány. Tisková hlava v tiskárn  se zcela naplní inkoustem, aby bylo možné 
tisknout ve vysoké kvalit . Tento jednorázový proces spot ebuje velké množství inkoustu. Následující sady kazet již vydrží po celou dobu své udávané životnosti.

5. Stisknutím tla ítka OK dokon ete instalaci.

Tiskárna je te  nastavena a p ipravena tisknout p ímo z pam ové karty. Pokyny naleznete v P íru ce pro tisk bez po íta e. 

Obsah se m že v n kterých zemích lišit.
V n kterých zemích je napájecí kabel pevn  p ipojený k tiskárn
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 Instalace softwaru tiskárny
1. Stisknutím tla ítka vypína e  vypn te tiskárnu.

2. P ipojte tiskárnu k po íta i kabelem USB a vložte disk CD se 
softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM.

3. Nainstalujte software tiskárny.

Pokud se zobrazí okno výb ru, zvolte p íslušnou zemi nebo oblast. Pokud se 
nezobrazí jiné pokyny, pokra ujte klepnutím nebo poklepáním na erven
zakroužkované oblasti.

c Upozorn ní:
P ed zahájením instalace softwaru tiskárny vypn te všechny antivirové 
programy.

Poznámka:
Pokud se zobrazí okno výb ru jazyka, vyberte ten, kterému dáváte p ednost.

Systém Windows

Systém Mac OS 8.6 až 9.X

Systém Mac OS X

Poznámka:
❏ Tento software nepodporuje souborový systém UFS (UNIX File System) 

opera ního systému Mac OS X. Nainstalujte software na disk nebo na diskový 
oddíl, který nepoužívá systém UFS.

❏ Tento produkt nepodporuje prost edí Mac OS X Classic.

. Otev ete složku  Mac OS X a poklepejte na ikonu EPSON. Pokud se zobrazí 
dialogové okno Authorization (Autorizace), (v systému Mac OS 0. .x klepn te 
na ikonu ) zadejte heslo nebo frázi a klepn te na tla ítko OK (Budiž).

2. P i instalaci postupujte podle pokyn  na obrazovce.

3. Po instalaci softwaru a restartu po íta e zapn te tiskárnu stiskem tla ítka P.

4. Otev ete složku  Applications (Aplikace) na pevném disku. Poté otev ete 
složku  Utilities (Nástroje) a poklepejte na ikonu  Print Center

(Centrum tisku). V dialogovém okn  Printer List (Seznam tiskáren) klepn te
na tla ítko Add (P idat) (v systému Mac OS 0. .x klepn te na tla ítko Add

Printer (P idat tiskárnu)).

5. Z místní nabídky vyberte položku EPSON USB. V seznamu Product list (Seznam 
produkt ) vyberte položku Stylus Photo R300 a z místní nabídky Page Setup 
(Vzhled stránky) vyberte All (Vše). Klepn te na tla ítko Add (P idat).

6. Zkontrolujte, zda dialogové okno Printer List (Seznam tiskáren) obsahuje 
výb r tiskáren (typy okraj ), jak je uvedeno na obrázku. Další informace jsou 
uvedeny v Referen ní p íru ce.

7. Zav ete dialogové okno Printer List (Seznam tiskáren).

Poznámka:
P i tisku zkontrolujte, zda souhlasí nastavení Format for (Formátovat pro) 
v dialogovém okn  Page Setup (Vzhled stránky) s nastavením Printer
(Tiskárna) v dialogovém okn  Print (Tisk). Data by se nemusela vytisknout 
správn . Další informace jsou uvedeny v Referen ní p íru ce.

Po dokon ení instalace si v Referen ní p íru ce p e t te 
podrobné informace o prvním tisku z po íta e.

Disk CD-ROM obsahuje programy EPSON Print CD, EPSON PhotoQuicker, 
EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool 
a PIF DESIGNER.

M žete tisknout na disky CD/DVD a vytvo it 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

(Referen ní p íru ka ESPR300) na ploše.

Program EPSON PhotoQuicker je zábavný, snadno se používá a má množství funkcí, 
které pomáhají vytvo it vynikající fotografie. Umož uje také vytvá et fotografie bez okraj .

Další informace získáte poklepáním na ikonu  ESPR300 Software Guide

(P íru ka softwaru ESPR300) na ploše a zobrazením ásti Photo Print Software 
Setup (Instalace softwaru pro tisk fotografií).

 Zobrazení Referen ní p íru ky
Referen ní p íru ka poskytuje podrobné informace o tisku z po íta e, údržb  tiskárny, ešení potíží a bezpe nosti.

Referen ní p íru ku zobrazíte poklepáním na ikonu  ESPR300 Reference Guide (Referen ní p íru ka ESPR300) na ploše.

V systému Windows lze zobrazit Referen ní p íru ku pomocí nabídky Start. Klepn te na tla ítko Start, v systému Windows XP p ejd te na p íkaz Všechny programy nebo v systému 
Windows ME, 98 a 2000 p ejd te na p íkaz Programy, potom p ejd te na položku EPSON a klepn te na p íkaz ESPR300 Reference Guide (Referen ní p íru ka ESPR300).

Postupujte podle pokyn  na 
obrazovce.
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Postupujte podle pokyn  na obrazovce.
Po instalaci softwaru a restartu po íta e
zapn te tiskárnu.

Instalace
Barevná inkoustová tiskárna
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c Upozorn ní je t eba dodržovat, aby 
nedošlo k poškození tiskárny.

Poznámky obsahují d ležité informace 
a užite né tipy pro provoz tiskárny.

Varování, upozorn ní a poznámky

w Varování je t eba d sledn  dodržovat, aby 
nedošlo k úrazu.

Všechna práva vyhrazena. Žádná ást této publikace nesmí být bez p edchozího písemného souhlasu spole nosti Seiko Epson Corporation reprodukována, uložena v systému umož ujícím stažení nebo p enášena v jakékoli form , a  již elektronicky, 
mechanicky, pomocí fotokopií, záznamem i jinak. Informace v tomto dokumentu jsou ur ené výhradn k použití s tiskárnou Epson. Spole nost Epson není nijak zodpov dná za d sledky použití t chto informací pro jiné tiskárny. Spole nost Seiko Epson
Corporation ani její pobo ky nenesou v i kupujícímu nebo t etím stranám žádnou odpov dnost za: škody, ztráty, náklady nebo výdaje zp sobené kupujícímu nebo t etím stranám jako d sledek náhodného i necht ného použití tohoto produktu, neodborné 
úpravy, opravy i zm ny produktu nebo nedodržením pokyn  pro obsluhu a údržbu dodaných spole ností Seiko Epson Corporation (mimo USA).

Spole nost Seiko Epson Corporation nenese odpov dnost za žádné škody a problémy plynoucí z použití jakýchkoli dopl k i spot ebních produkt  jiných než t ch, které byly spole ností Seiko Epson Corporation ozna eny jako p vodní nebo schválené 
produkty Epson. Spole nost Seiko Epson Corporation nenese žádnou zodpov dnost za škody z p ípadné elektromagnetické interference, která by mohla nastat p i použití jiných kabel  než kabel  ozna ených jako schválený produkt Epson. EPSON® je 
registrovaná ochranná známka a EPSON Stylus™ je ochranná známka spole nosti Seiko Epson Corporation. 

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky spole nosti Microsoft Corporation.
Apple® a Macintosh® jsou registrované ochranné známky spole nosti Apple Computer, Inc.

ást obrazových dat uložených na disku CD-ROM se softwarem tiskárny podléhá licenci spole nosti Design Exchange Co., Ltd. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Obecné upozorn ní: Veškeré další zde použité názvy produkt  slouží pouze k identifika ním ú el m a mohou být ochrannými známkami jejich p íslušných vlastník . Spole nost Epson se z íká veškerých práv na tyto zna ky.

Copyright© 2003 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japonsko.


