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Märkused
Ohutusjuhised
Enne printeri kasutamist lugege kõik käesolevas lõigus
sisalduvad juhised läbi. Järgige ka kõiki printerile märgitud
hoiatusi ja juhiseid.

Printeri ülesseadmisel
■

Ärge ummistage ega katke kinni printeris olevaid
ventilatsiooni- ega muid avasid.

■

Kasutage ainult seda liiki toiteallikat, nagu on printeri
sildile märgitud.

■

Kasutage ainult selle printeriga kaasas olevat
toitekaablit. Muu kaabli kasutamisel võib tekkida
tuleoht või elektrilöögioht.

■

Veenduge, et vahelduvvoolu toitekaabel vastab
kohalikule kohaldatavale ohutuseeskirjale.

■

Ärge kasutage vigastatud ega narmendunud
toitekaablit.

■

Kui kasutate printeriga pikendusjuhet, kontrollige, et
pikendusjuhtmega ühendatud seadmete voolutugevus
kokku ei ületaks pikendusjuhtme voolutugevust.
Samuti kontrollige, et seinakontakti ühendatud
seadmete voolutugevus kokku ei ületaks
seinakontakti voolutugevust.

■

Vältige kiirete temperatuuri ja õhuniiskuse
muutustega kohti. Hoidke printer eemal ka otsesest
päikesevalgusest ning tugevatest valgus- või
soojusallikatest.

■

Jätke printeri ümber piisavalt ruumi ventilatsiooniks.

■

Paigutage printer seinakontakti lähedale, millest
pistikut on kerge välja tõmmata.

Printeri kasutamisel
Ärge valage printerile vedelikku.

Mälukaardi kasutamisel
■

Ärge võtke mälukaarti välja ega lülitage printerit välja
sel ajal, kui arvuti ja mälukaart omavahel andmeid
vahetavad (kui mälukaardi valgusindikaator vilgub).

■

Mälukaartide kasutusviis oleneb kaardi tüübist.
Vt kindlasti lähemalt mälukaardi pakendis olevast
dokumentatsioonist.

■

Kasutage ainult printeriga ühilduvaid mälukaarte.
Vt “Ühilduvad kaardid” lk 7.

Vedelkristallekraani kasutamisel
■

Vedelkristallekraanil võivad olla mõned väikesed
heledad või tumedad täpid. See on normaalne ega
tähenda, et ekraanil oleks defekt.

■

Ärge püüdke printerit ise teenindada.

■

Järgmistel juhtudel võtke printeri pistik
elektrikontaktist välja ja pöörduge kvalifitseeritud
teenindustöötaja poole:

■

Puhastage vedelkristallekraani ainult pehme, kuiva
lapiga. Ärge kasutage vedelaid ega keemilisi
puhastusvahendeid.

Toitekaabel või pistik on vigastatud; printerisse on
sattunud vedelikku; printer on maha kukkunud või on
selle korpus vigastatud; printer ei tööta normaalselt või
on selle tööomadused selgelt muutunud.

■

Kui printeri juhtpaneeli vedelkristallekraan on
vigastatud, pöörduge edasimüüja poole. Kui
vedelkristall-lahust satub kätele, peske neid põhjalikult
seebi ja veega. Kui vedelkristall-lahust satub silma,
loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne või
nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku
loputamist, pöörduge kohe arsti poole.

Printerile koha valimisel
■

■
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Paigutage printer tasasele kindlale pinnale, mis on
printeri põhjast igas suunas laiem. Kui paigutate
printeri seina äärde, jätke printeri tagakülje ja seina
vahele rohkem kui 10 cm ruumi. Kaldasendis printer
õigesti ei tööta.
Printeri hoidmisel või transportimisel ärge kallutage
seda, ärge seadke seda püstiasendisse ega alaspidi.
Muidu võib kassettidest tinti välja lekkida.

Märkused

Lisaks ostetava Bluetooth Photo Print Adapteri
kasutamisel
Ohutusjuhiseid vt Bluetooth Photo Print Adapteri
dokumentatsioonist.

Tindikassettide käsitsemisel
■

Hoidke tindikassette lastele kättesaamatus kohas. Ärge
lubage lastel kassettidest juua ega kassette käsitseda.

■

Ärge raputage tindikassette, sest see võib leket
põhjustada.

■

Olge kasutatud tindikassettide käsitsemisel ettevaatlik;
tindi väljumisava ümbruses võib olla tindijääke. Kui
tinti satub nahale, peske nahapiirkonda põhjalikult
seebi ja veega. Kui tinti satub silma, loputage silmi kohe
veega. Kui ebamugavustunne või nägemisprobleemid
püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge
kohe arsti poole.

■

Ärge eemaldage tindikassetilt silti ega rebige seda, sest
see võib lekkimist põhjustada.

■

Paigaldage tindikassett kohe pärast selle pakendist
väljavõtmist. Kui kassett seisab enne kasutamist
pikemat aega pakendita, võib see normaalse printimise
võimatuks muuta.

■

Ärge puudutage kasseti küljel olevat rohelist kiipi.
Sellega võite rikkuda normaalset tööd ja printimist.

Autoriõigused ja kaubamärgid
Ühtki käesoleva trükise osa ei tohi paljundada, salvestada otsingusüsteemis
ega edastada üheski vormis ega ühelgi viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt,
fotokopeerimise, salvestamise ega muul teel ilma firma Seiko Epson
Corporation eelneva kirjaliku loata. Siin esitatud teave on mõeldud
kasutamiseks ainult selle Epsoni printeriga. Epson ei vastuta selle teabe
kasutamise eest muude printerite suhtes.
Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta käesoleva
toote ostja ega kolmandate isikute ees ostjal või kolmandatel isikutel
käesoleva tootega juhtunud õnnetuse, selle väära kasutamise või
kuritarvitamise või loata muudatuste või remondi ega (välja arvatud USAs)
firma Seiko Epson Corporation kasutus- ja hooldusjuhiste täpselt
mittejärgimise tagajärjel tekkinud kahju või kulude eest
Seiko Epson Corporation ei vastuta kahjude ega probleemide eest, mis
tulenevad lisaseadmete või kulumaterjalide kasutamisest, mida Seiko
Epson Corporation ei ole tunnistanud Epsoni originaaltoodeteks ega
Epsoni poolt heakskiidetud toodeteks.
Seiko Epson Corporation ei vastuta elektromagnetilisest interferentsist
põhjustatud kahjude eest, mis tulenevad liidesekaablite kasutamisest, mida
Seiko Epson Corporation ei ole tunnistanud Epsoni poolt heakskiidetud
toodeteks.
EPSON® on firma Seiko Epson Corporation registreeritud kaubamärk ja
EPSON STYLUS™ ja Exceed Your Vision on selle kaubamärgid.
PRINT Image Matching™ ja PRINT Image Matching logo on firma Seiko
Epson Corporation kaubamärgid. Copyright© 2001 Seiko Epson
Corporation. All rights reserved.

Hoiatused, ettevaatusabinõud ja
märkused

USB DIRECT-PRINT™ ja USB DIRECT-PRINT logo on firma Seiko
Epson Corporation kaubamärgid. Copyright© 2002 Seiko Epson
Corporation. All rights reserved.

Juhendi lugemisel järgige alltoodud juhiseid.

Bluetooth on firma Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. kaubamärk, mille litsents
on firmal Seiko Epson Corporation.

w Hoiatus:

Osal printeri tarkvara CD-ROM-ile salvestatud fotode andmetest on firma
Design Exchange Co., Ltd litsents. Copyright © 2000 Design Exchange
Co., Ltd. All rights reserved.

c Ettevaatust:
Ettevaatusabinõusid tuleb järgida printeri vigastamise vältimiseks.

DPOF™ on CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film
Co., Ltd. ja Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. kaubamärk.

Eesti

Hoiatusi tuleb hoolikalt jälgida kehavigastuste vältimiseks.

Zip® on firma Iomega Corporation registreeritud kaubamärk.

Märkus:

SDHC™ on kaubamärk.

Märkused sisaldavad tähtsat teavet teie printeri kohta.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick
PRO Duo, MagicGate Memory Stick ja MagicGate Memory Stick Duo on
firma Sony Corporation kaubamärgid.
xD-Picture Card™ on firma Fuji Photo Film Co.,Ltd. kaubamärk.
Üldine märkus: Muid siin kasutatud tootenimesid on kasutatud ainult
tuvastamise otstarbel ning need võivad olla oma omanike kaubamärgid.
Epson ei pretendeeri õigustele nende märkide suhtes.
Copyright© 2006 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Märkused
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Sissejuhatus
Kust leida teavet

Vahetu ligipääs kolmel viisil

Trükitud juhendid
Alustage siit
Lugege kõigepealt see leht läbi.
Mälukaardid

Sellelt lehelt leiate teavet printeri ülespaneku
ja tarkvara installimise kohta. Samuti
kirjeldatakse siin, kuidas laadida printerisse
paberit.

Infrapunaport,
Bluetoothi võimalus

Kasutusjuhend - kasutamiseks ilma
arvutita -

(käesolev juhend)

Käesolevas juhendis kirjeldatakse printeri
kasutamist ilma arvutiühenduseta, näiteks
printimist mälukaardilt ja printimist
CD-le/DVD-le.

Välisseade,
digitaalkaamera

Mobiiltelefon, pihuarvuti

Elektroonilised juhendid
Kasutusjuhend
See juhend sisaldab teavet arvutist
printimise kohta ning tarkvara andmeid.

Prindib erinevate
paigutustega

Fotod

CD/DVD sildi
printimine

See juhend sisaldub tarkvara CD-ROMil
ning installitakse tarkvara installimise
käigus automaatselt. Juhendi lugemiseks
topeltklõpsake töölaual olevat ikooni.

Lisaks ostetava Bluetooth Adapteri kasutamise kohta vt
elektroonilist “Kasutusjuhendit”.

Sisespikker

Põhijuhised printimiseks

Sisespikker on olemas kõigil CD-ROMile
kaasatud rakendustel. Spikker annab
rakenduse kohta üksikasjalikku teavet.

1. Laadige paber sisse

Laadige paber sisse prinditav pool ülespidi
ja lükake servajuhik vastu paberit.
Vt lähemalt “Paberi laadimine
lehesööturisse” lk 5.

2. Sisestage mälukaart

Vt “Mälukaardi sisestamine” lk 7.

3. Valige fotod

Valige juhtpaneeli kasutades fotod.
“Kõikide fotode printimine (Print All
Photos) (Prindi kõik fotod)” lk 11.
“Mitme foto printimine (View and Print)
(Vaata ja prindi)” lk 11.

4. Printige
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Sissejuhatus

Vajutage nuppu x Start (Alusta).

Paberi laadimine
Paberi laadimine lehesööturisse

5.

Paberi laadimiseks toimige järgmiselt.
1.

Avage paberitugi ja tõmmake pikendus välja.

Laadige paber vastu lehesööturi paremat külge,
prinditav pool ülespidi.
Paigutage paberipakk sakkide taha ja kontrollige, et see
jääks vasaku servajuhiku siseküljel oleva noolemärgi
c alla. Laadige paber alati sisse lühem külg ees,
ka rõhtpaigutusega printimisel.
A4

2.

Avage esiluuk ja tõmmake esisalv välja.

10 × 15 cm (4 × 6 in.),
13 × 18 cm (5 × 7 in.),
16:9 wide size
(102 × 181 mm),
ja A6

Märkus:

Eesti

Kontrollige, et esisalv oleks paberiasendis (alumises asendis).
Kui see ei ole, lükake salve hoob üles ja muutke esisalve asendit.

6.

3.

Lükake servajuhik vasakule.

4.

Lehvitage paberipakk läbi ja koputage tasasel pinnal
selle servad ühtlaseks.

Lükake servajuhik vastu paberi vasakut servajuhikut
(kuid mitte liiga pingule).

Paberi laadimine
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Iga paberitüübi puhul on laaditav maht erinev.
Media Type
(Kandja tüüp)

Formaat

Maht

Tavapaber

A4

12 mm

Epson Premium
Glossy Photo
Paper (Epson
Premium läikiv
fototrükipaber)

10 × 15 cm (4 × 6 in.)

Kuni 20 lehte

13 × 18 cm

16:9 wide size
(102 × 181 mm)
10 × 15 cm (4 × 6 in.)

Epson Matte
Paper
Heavyweight
(Epson matt paks
paber)

A4

Epson Ultra
Glossy Photo
Paper (Epson
Ultra läikiv
fototrükipaber)

10 × 15 cm (4 × 6 in.)

Epson Photo
Stickers 16
(Epson
fotokleebised 16)

A6

■

Epson soovitab panna fotod väljapanekuks raami klaasi
või plastmassist kaitsekile alla, et kaitsta neid õhu
saastava mõju – niiskuse, sigaretisuitsu ja kõrge
osoonitaseme eest.

■

Nagu muidki fotosid, ärge hoidke väljatrükke kõrge
temperatuuriga või niiskes kohas ega otsese
päikesevalguse käes.

■

Õigeks säilitamiseks soovitab Epson hoida väljatrükke
fotoalbumis või plastmassist fotokarbis happevabades
arhiveerimisümbristes, mids on saadaval enamikus
fotokauplustes.

13 × 18 cm
A4

13 × 18 cm

Järgige kindlasti paberi pakendis sisalduvaid hoiu- ja
väljapanekujuhiseid.

A4
Lehthaaval

* Võib kasutada paberit kaaluga 64 kuni 90 g/m2.

Märkus:
❏ Erikandjate kättesaadavus oleneb piirkonnast.
❏ Jätke printeri ette piisavalt ruumi, et paber saaks täies pikkuses
väljuda.
❏ Laadige paber lehesööturisse alati sisse lühem külg ees, ka
rõhtpaigutusega printimisel.
❏ Paigutage paberipakk vasaku servajuhiku siseküljel oleva
noolemärgi c alla.
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Õige säilitamise korral püsivad printeriga prinditud fotod
palju aastaid. Teie printerile ette nähtud Epsoni eritindid on
sellise koostisega, et tagada nende kasutamisel Epsoni
paberiga parem valguskindlus, kui väljatrükke õigesti välja
panna või hoida.
Nagu tavaliste fotode puhulgi, tekib õige säilitamise korral
minimaalselt värvimuutusi ja pikeneb väljapanekuaeg:

A4

Epson Glossy
Photo Paper
(Epson läikiv
fototrükipaber)

Väljatrükkide säilitamine

Paberi laadimine

Prinditavate piltide väljaotsimine
Mälukaardi sisestamine

Tehnilised nõuded andmetele

Ettevaatusabinõud:

Foto

❏ Sisestage mälukaart pealmine külg ülespidi, nagu joonisel näidatud.

Faili vorming

JPEG või TIFF, mis toetab EXIF versiooni 2.21

❏ Mälukaardi sisestamisel muul viisil kui siin näidatud võite vigastada
printerit, mälukaarti või mõlemat.

Kujutise formaat

80 × 80 pikselit kuni 9200 × 9200 pikselit

Failide arv

Kuni 999

❏ Kasutage korraga ainult üht tüüpi mälukaarte. Väljastage sisestatud
mälukaart enne teist tüüpi mälukaardi sisestamist.
❏ Mälukaardi töö ajal sulgege mälukaardi pesa kaas, et kaitsta
mälukaarti staatilise elektri eest. Printerisse sisestatud mälukaardi
puudutamine võib printeri tööd häirida.
❏ Enne Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MagicGate
Memory Stick Duo, miniSD kaardi, microSD kaardi, miniSDHC
kaardi või microSDHC kaardi sisestamist kinnitage külge sellega
kaasas olev adapter.

Ühilduvad kaardid
Veenduge, et mälukaart vastab alltoodud nõuetele.
Kaardi tüüp

CompactFlash, Microdrive,

Film
Faili vorming

Videokodek

Detailsus*

AVI

Motion JPEG

30 fps: 640 × 480 (VGA)
60 fps: 320 × 240 (QVGA)

MOV

Motion JPEG

30 fps: 848 × 480 (WVGA)

MPG

MPEG1

30 fps: 640 × 480 (VGA)

* Need väärtused on kaadri maksimumsuurus ja kaadri
maksimumkiirus, mida see printer toetab. Võimalik, et olenevalt teie
filmi andmetest ei saa printer seda mängida ka siis, kui see neile
nõuetele vastab.

SD Memory Card, miniSD kaart,
microSD kaart, SDHC Memory Card,
miniSDHC kaart, microSDHC kaart,

Faili suurus

Kuni 2 GB 1 fail

Failide arv

Kuni 100

Eesti

MultiMediaCard,
Memory Stick, Memory Stick PRO,
MagicGate Memory Stick,
MagicGate Memory Stick Duo,
Memory Stick Duo,
Memory Stick PRO Duo,
xD-Picture Card, xD-Picture Card Type M,
xD-Picture Card Type H
Kandja vorming

DCF (kaamera failisüsteemi standard)
versiooniga 1.0 või 2.0 ühilduv
Ühildub kõikide kaardistandardi
versioonidega.

Prinditavate piltide väljaotsimine
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Mälukaardi sisestamine
1.

Printeri siselülitamiseks vajutage nuppu P On (Toide).

2.

Avage mälukaardi pesa luuk.

3.

Sisestage mälukaart sobivasse pessa lõpuni, nagu
allpool näidatud. Kui see on sisestatud, mälukaardi
valgusindikaator süttib.
CompactFlash/
Microdrive

Välisseadmega ühendamine
USB-kaabli abil võite printeriga ühendada välisseadmeid,
näiteks Zip-draivi, salvestatava CD-R/RW draivi, MO
(magnetoptilise) draivi või USB välkmälu. Seejärel saate
salvestada kaameri mälukaardilt fotosid välisseadmesse,
mille saate otse printeriga ühendada. See võimaldab
kustutada mälukaardilt pilte ja kasutada seda uuesti,
kaotamata originaalfotosid.
Printimise kohta Bluetooth Photo Print Adapteriga vt
elektroonilist “Kasutusjuhendit”.
Märkus:

Memory Stick/
Memory Stick PRO/
Memory Stick Duo*/
Memory Stick PRO Duo*/
MagicGate Memory Stick/
MagicGate Memory Stick Duo*/
SD Memory Card/
miniSD kaart*/
microSD kaart*/
SDHC Memory Card/
miniSDHC kaart*/
microSDHC kaart*/
MultiMediaCard
xD-Picture Card/
xD-Picture Card Type M/
xD-Picture Card Type H

❏ Printer ei toeta kõiki seadmeid, mida on võimalik USB-kaabli abil
ühendada. Lisateavet küsige piirkondlikult klienditoelt.
❏ Epson ei saa garanteerida ühilduvust kõikide kaamerate või
draividega. Kui te ei ole oma kaamera või draivi sobivuses kindel,
võite proovida seda ühendada. Kui see ei ühildu, ilmub ekraanile
teade, et ühendatud seadet ei saa kasutada.

Ühendamine
1.

Võtke mälukaardid printerist välja.
Märkus:
Kui jätate kaardi printerisse, loetakse pilte kaardilt ja mitte
kaamerast või salvestusseadmest.

2.

Ühendage salvestusseadme USB kaabel printeri
esipaneelil asuvasse EXT. I/F USB porti.

3.

Lülitage printer ja salvestusseade sisse.

* Vajalik adapter.

mälukaardi
valgusindikaator

c Ettevaatust:
Kontrollige kindlasti kaardi sisestamissuunda, ja kui kaart vajab
adapterit, kinnitage enne kaardi sisestamist kindlasti adapter.
Muidu võib juhtuda, et te ei saa kaarti printerist välja võtta.

4.

Sulgege mälukaardi pesa luuk.
Printer hakkab hetke pärast teie kaardil olevaid pilte
lugema ja loendama. Kui see on lõpule jõudnud, on teie
pildid printimiseks valmis (vt lk 11).

Mälukaardi väljavõtmine
Veenduge, et mälukaardi valgusindikaator ei vilgu, ja
tõmmake siis kaart otse pesast välja.

c Ettevaatust:
Ärge võtke mälukaarti välja valgusindikaatori vilkumise ajal, muidu
võite kaardil sisalduvad pildid kaotada.
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Prinditavate piltide väljaotsimine

4.

Kui näete seda ekraani, valige nuppe u või d kasutades
kaust, millest printida, ja vajutage nuppu OK (Nõus).

Järgige samu samme kui kaamera mälukaardilt
printimisel (vt lk 11).

1.

Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja sellesse on
sisestatud mälukaart, mida soovite varundada.

2.

Vajaduse korral ühendage salvestusseade
elektrikontakti.

3.

Ühendage salvestusseadme USB kaabel printeri
esipaneelil asuvasse EXT. I/F USB porti (vt lk 8).

4.

Vajutage printeril nuppu F [Setup] (Seadistus).

5.

Kasutage sätte Backup Memory Card(Varunda
mälukaart) esiletõstmiseks nuppu l või r ja vajutage
OK (Nõus).

5.

6.

Valige nuppu u või d kasutades Memory Card
Backup (Mälukaardi varundus) ja vajutage siis nuppu
OK (Nõus).

Printimine digikaamerast/
mobiiltelefonist/pihuarvutist

7.

Vajutage nuppu OK (Nõus). Kui ilmub küsimus Start
backup? (Alustan varundust?), vajutage varundamise
alustamiseks uuesti nuppu OK (Nõus). Printeri
ekraanile võib ilmuda täiendavaid juhiseid. Kõik
kaardil olevad fotod kopeeritakse salvestusseadmesse.
Sellele võib kuluda mitu minutit, olenevalt sellest, kui
palju on fotosid.

PictBridge'i või USB DIRECT-PRINT'i
kasutamine
PictBridge ja USB DIRECT-PRINT võimaldavad printida
fotosid, ühendades digitaalkaamera otse printeriga.
1.

Veenduge, et printer ei prindi arvutist.

2.

Kontrollige, et mälukaarti ei oleks sees.

❏ Ärge ühendage salvestusseadet sel ajal, kui arvuti printeris oleva
mälukaardi poole pöördub.

3.

Lülitage printer sisse ja laadige sisse seda tüüpi paber,
mida soovite kasutada. (vt lk 5)

❏ CD-R-ile kirjutamise vorming on Multisession (režiim 1) ja
failisüsteem on ISO 9660. ISO 9660 failisüsteemi tõttu ei saa
CD-R-ile varundada sisu mälukaardilt, millel on 8 või rohkem
kataloogitasandit.

4.

Vajutage nuppu F [Setup] (Seadistus).

5.

Kasutage sätte PictBridge Settings (PictBridge'i sätted)
esiletõstmiseks nuppu l või r ja vajutage OK (Nõus).

❏ CD-R-il võib kataloogi- ja failinimedes kasutada suurtähti ja
allkriipsu (_). CD-R-le varundamisel muudetakse muud märgid
allkriipsudeks.

6.

Valige vedelkristallekraanilt printimissätted. (vt lk 19)

7.

Kui printimissätted on valitud, vajutage nuppu
OK (Nõus).

8.

Lülitage digitaalkaamera sisse ja ühendage siis printer
ja digitaalkaamera omavahel USB-kaabliga.

9.

Valige digitaalkaamerast foto, mida soovite printida.
Valige soovitud säte kindlasti digitaalkaameral, sest
digitaalkaamera sätted on printeri sätete suhtes
tavaliselt ülimuslikud.

Märkus:
❏ Ärge varundage arvutist printerisse printimise ajal.

Fotode printimine salvestusseadmest
Märkus:
Salvestusseadmes sisalduvaid fotosid ei saa alati printida, kui need on
salvestatud muu seadmega kui selle printeriga.

1.

Veenduge, et printer on sisse lülitatud.

2.

Vajaduse korral ühendage salvestusseade
elektrikontakti.

3.

Ühendage salvestusseadme USB kaabel printeri
esipaneelil asuvasse EXT. I/F USB porti (vt lk 8).
Märkus:
Võtke mälukaardid printerist välja. Kui mälukaart on sees, ei tunne
printer välisseadmeid ära.

10. Printimine digitaalkaamerast.

Prinditavate piltide väljaotsimine
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Fotode salvestamine välisseadmesse

Märkus:

Märkus:

❏ Ärge varundage enne digitaalkaamera ühendamist printeriga ega
selle ajal.

❏ Infrapunaport võtab andmeid vastu kuni 20 cm kauguselt.

❏ Mõned teie digitaalkaamera sätted võivad printeri tehniliste
andmete tõttu väljatrükil mitte kajastuda.
❏ Olenevalt digitaalkaamera tüübist võivad DPOF-andmeid
sisaldavad pildid mitte olla CD/DVD printimiseks kättesaadavad.

❏ Kujutiste andmeid võite saata kuni 10 tk (kujutise maksimaalne
üldsuurus on 3 MB), sealhulgas prinditavaid dokumente.
❏ Kui ühte infrapunaporti paistab otsene päikesevalgus või
fluorestsentsvalgus, ei saa andmeid alati edastada.
❏ Printeri infrapunapordi tehnilised andmed on järgmised.
Versioon

Kui teie seadmel on infrapunaport ja seade võib selle pordi
kaudu fotode andmeid saata, võite saata oma JPEG fotode
andmed seadmest printerisse ja välja printida.

Ühilduv IrDA® standardi tehniliste
andmetega. (Ver.1.3 väikese
võimsusega)

Maksimaalne
andmete kiirus

4 M bit/s

Kontrollige, kas seade võimaldab saata infrapunapordi
kaudu fotode andmeid.

Ühenduse kauguse
ülempiir

0,2 meetrit

Infrapunapordi kasutamine

1.

Veenduge, et printer ei prindi arvutist.

2.

Laadige printerisse seda tüüpi paber, mida soovite
kasutada. (vt lk 5)

3.

Vajutage nuppu F [Setup] (Seadistus).

4.

Kasutage sätte PictBridge Settings(PictBridge'i sätted)
esiletõstmiseks nuppu l või r ja vajutage OK (Nõus).

5.

Valige vedelkristallekraanilt printimissätted. (vt lk 19)

6.

Kui printimissätted on valitud, vajutage nuppu
OK (Nõus).

7.

Suunake seadme infrapunaport printeri
infrapunapordile ja saatke oma fotode andmed. Vt
lähemalt seadme juhendist.
Kui printer on andmed õigesti kätte saanud, alustab see
printimist.
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Fotode printimine
3.

Märkus:

Režiimis s [Memory Card] (Mälukaart) võite printida
fotosid erinevate paigutustega.

❏ Fotode vaadete vahetamiseks võite vajutada nuppu
G [Display/Crop] (Näita/kärbi) (vt lk 13).
❏ Kui vajutate nuppu G [Display/Crop] (Näita/kärbi) üks
kord, näete kollast raami. Seda võite kasutada foto ülejäänud
osa väljajätmiseks ja printida välja ainult põhiobjekti. Vt
“Fotode kärpimine ja suuruse muutmine” lk 21.

Esimesel ekraanil saate valida, milliseid fotosid printida.
Järgmise tabeli järgi võite valida, kuidas fotosid valida ja
printida, vajutades nuppu r.
Teavet valikuliste sätete kohta vt “Fotode printimise
võimalused” lk 19.
View and Print: (Vaata ja prindi): valige mitu fotot,
igast üks või mitu koopiat (lk 11).

4.

Selle foto koopiate arvu valimiseks (kuni 99) vajutage
nuppu Copies+] (Koopiad+) või -.

5.

Täiendavate fotode puhul korrake samme 3 ja 4.

6.

Valige paberi sätted. Vt “Sätete Paper (Paber) ja Layout
(Paigutus) valimine” lk 19.

Print All Photos (Prindi kõik fotod) Prindib kõik fotod
mälukaardilt (lk 11).

Print by Date: (Prindi kuupäeva järgi): Fotode
otsimine pildistamiskuupäeva järgi ja soovitud
fotode valimine (lk 12).
Print Proof Sheet: (Indekspildi printimine):
Prinditakse indekspilt, kus on pisipiltidena kõik
mälukaardil olevad fotod (lk 12).
Slide Show: (Slaidiesitlus): Võite vaadata kõiki
mälukaardil olevaid fotosid järjekorras
slaidiesitlusena ja valida, milliseid fotosid soovite
printida (lk 12).

Prinditava foto valimiseks kasutage nuppu l või r.

Märkus:
Printimissätete kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Nõus).

7.

Printimiseks vajutage nuppu x Start (Alusta).

Kõikide fotode printimine (Print
All Photos) (Prindi kõik fotod)
1.

Vajutage nuppu s [Memory Card] (Mälukaart).

2.

Kasutage sätte Print All Photos (Prindi kõik fotod)
esiletõstmiseks esimesel ekraanil nuppu l või r ja
vajutage nuppu OK (Nõus).

3.

Vajutage koopiate arvu valimiseks nuppu Copies +
(Koopiad+) või -.

4.

Vajaduse korral valige paberi sätted. Vt “Sätete Paper
(Paber) ja Layout (Paigutus) valimine” lk 19.

Eesti

Sissejuhatus fotode printimisse

Play Movie and Print Photos: (Mängi filmi ja prindi
fotosid): Võite vaadata mälukaardil olevat filmi ja
valida, millist stseeni filmist soovite printida (lk 17).

Mitme foto printimine (View and
Print) (Vaata ja prindi)
Järgmisest näitest näete, kuidas printida üht servadeta fotot.
1.

Vajutage nuppu s [Memory Card] (Mälukaart).

2.

Kasutage sätte View and Print(Vaata ja prindi)
esiletõstmiseks esimesel ekraanil nuppu l või r ja
vajutage nuppu OK (Nõus).

Märkus:
Printimissätete kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Nõus).

5.

Printimiseks vajutage nuppu x Start (Alusta).

Fotode printimine
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Fotode printimine kuupäeva
järgi otsides (Print by Date)
(Prindi kuupäeva järgi)

2.

Kasutage sätte Print Proof Sheet (Prindi indekspilt)
esiletõstmiseks esimesel ekraanil nuppu l või r ja
vajutage nuppu OK (Nõus).

3.

Vajaduse korral valige paberi sätted. Vt “Sätete Paper
(Paber) ja Layout (Paigutus) valimine” lk 19.

Kui teate kuupäeva, millal fotod on tehtud, võite need seda
menüüd kasutades kergesti leida ja välja printida.
1.

Vajutage nuppu s [Memory Card] (Mälukaart).

2.

Kasutage sätte Print by Date (Prindi kuupäeva järgi)
esiletõstmiseks esimesel ekraanil nuppu l või r ja
vajutage nuppu OK (Nõus).

Selles printimisrežiimis kasutatav paigutus sõltub
paberi suurusest järgmiselt.
10 × 15 cm

3.

Valige nuppu u või d kasutades soovitud kuupäev ja
vajutage siis kuupäeva kontrollimiseks nuppu r.
Kontrollimise tühistamiseks vajutage nuppu l.

20-up
(20 ühele)

4.

13 × 18 cm

30-up
(30 ühele)

A4

80-up
(80 ühele)

Printimiseks vajutage nuppu x Start (Alusta).

Fotode printimine slaidiesitlust
vaadates
4.

Vajutage nuppu OK (Nõus).

5.

Vajutage koopiate arvu valimiseks nuppu Copies +
(Koopiad+) või -.

6.

Võite vaadata kõiki mälukaardil olevaid fotosid järjekorras
slaidiesitlusena ja valida, milliseid fotosid soovite printida.
1.

Vajutage nuppu s [Memory Card] (Mälukaart).

2.

Kasutage sätte Slide Show (Slaidiesitlus)
esiletõstmiseks esimesel ekraanil nuppu l või r ja
vajutage nuppu OK (Nõus).

Vajaduse korral valige paberi sätted. Vt “Sätete Paper
(Paber) ja Layout (Paigutus) valimine” lk 19.
Märkus:
Printimissätete kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Nõus).

7.

Printimiseks vajutage nuppu x Start (Alusta).

Fotode indekspiltide printimine
Märkus:

Printer näitab kõiki mälukaardil olevaid fotosid
järjekorras.

Indekspildi printimisel ei ole funktsioonid Enhance (Paranda) ja Filter
(Filter) saadaval.

Märkus:

Foto numbri ja pildistamiskuupäevaga indekspiltide
printimiseks toimige järgmiselt.
1.
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Vajutage nuppu s [Memory Card] (Mälukaart).

Fotode printimine

Võite slaidiesitluse peatada või seda uuesti alustada, vajutades
nuppu u või d.

3.

Kui näete fotot, mida soovite printida, vajutage nuppu
OK (Nõus).

4.

Selle foto koopiate arvu valimiseks (kuni 99) vajutage
nuppu Copies+] (Koopiad+) või -.

5.

Kui soovite printida veel fotosid, valige nuppe l või r
kasutades foto ja seadke nupu Copies + (Koopiad+) või
- abil koopiate arv.
Märkus:
❏ Fotode vaadete vahetamiseks võite vajutada nuppu
G [Display/Crop] (Näita/kärbi) (vt lk 13).
❏ Kui vajutate nuppu G [Display/Crop] (Näita/kärbi) üks
kord, näete kollast raami. Seda võite kasutada foto ülejäänud
osa väljajätmiseks ja printida välja ainult põhiobjekti. Vt
“Fotode kärpimine ja suuruse muutmine” lk 21.

6.

Valige paberi sätted. Vt lähemalt “Sätete Paper (Paber)
ja Layout (Paigutus) valimine” lk 19.

Printimine DPOF-sätetega
Kui teil on DPOF (digitaalne prinditellimuse vorming)
toega kaamera, võite seda kasutades valida eelnevalt
printimiseks välja pildid ja nende koopiate arvu. DPOF abil
printimiseks fotode valimise kohta vt digitaalkaamera
juhendit ning sisestage mälukaart printerisse. Printer loeb
teie eelnevalt valitud fotosid automaatselt.
1.

Sisestage DPOF andmeid sisaldav mälukaart.

2.

Selle teate ilmumisel vajutage nuppu OK (Nõus).

3.

Vajaduse korral valige Paper Type (Paberi tüüp), Paper
Size (Paberi formaat) ja Layout (Paigutus) sätted.
Vt lähemalt “Sätete Paper (Paber) ja Layout (Paigutus)
valimine” lk 19.

Märkus:
Printimissätete kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Nõus).

Printimiseks vajutage nuppu x Start (Alusta).

Foto printimine kaamerast
määratud raamiga
Kui soovite printida foto raamiga, mille olete varem
EPSON-i kaamerast määranud, toimige järgmiselt.
1.

Sisestage fotosid ja P.I.F. raame sisaldav mälukaart.

2.

Selle teate ilmumisel vajutage nuppu OK (Nõus).

Märkus:
Kui Index (Indekspilt) printimiseks on valitud DPOF sätted, ei ole
säte Layout (Paigutus) saadaval.

4.

Printimise alustamiseks vajutage nuppu
x Start (Alusta).

Fotode vaate muutmine
vedelkristallekraanil
3.

Valige nuppu l või r kasutades fotod, mida soovite
printida, ja vajutage siis OK (Nõus).

4.

Selle foto koopiate arvu valimiseks (kuni 99) vajutage
nuppu Copies+] (Koopiad+) või -.

5.

Vajaduse korral valige Paper Type (Paberi tüüp) ja
Paper Size (Paberi formaat) sätted. Vt lähemalt “Sätete
Paper (Paber) ja Layout (Paigutus) valimine” lk 19.

Mälukaardilt fotode valimisel võite näidata
vedelkristallekraanil 16 fotot, vajutades nuppu
G [Display/Crop] (Näita/kärbi) kolm korda. Ühe foto
juurde tagasipöördumiseks vajutage uuesti nuppu
G [Display/Crop] (Näita/kärbi).

Märkus:
Prinditava pildi kontrollimiseks vajutage nuppu OK (Nõus).

6.

Printimiseks vajutage nuppu x Start (Alusta).

Fotode printimine
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7.

Muud loovad printimisvõimalused
Originaal-CD/DVD
valmistamine

CD-le/DVD-le printimise ettevalmistamine
1.

Avage esiluuk.

2.

Lükake salve hoob alla, kuni esisalv tõuseb CD/DVD
asendisse.

CD/DVD kleebise printimine
Selles lõigus selgitatakse, kuidas kasutada
vedelkristallekraani printimiseks otse CD/DVD-le, arvutit
kasutamata. Juhistes kirjeldatakse samm-sammult, kuidas
CD/DVD printerisse laadida, kuidas printimiseks paigutus
valida ja kuidas valida printimissätteid.
Printeriga ühendatud arvutist printimisel kasutage tarkvara
EPSON Print CD.
CD/DVD-le printimisel pidage meeles järgmist:
Märkus:
❏ Kasutage ainult selliseid CD/DVD kandjaid, mille sildile on
märgitud, et need sobivad printimiseks, näiteks “Printable on the
label surface” (Sildi pind prinditav) või “Printable with ink jet
printers” (Tindiprinteriga prinditav).
❏ Prinditav pind võib vahetult pärast printimist kergesti määrida.
❏ Laske CD/DVD-l enne selle kasutamist või prinditud pinna
puudutamist täielikult kuivada.
❏ Ärge kuivatage prinditud CD/DVD-d otsese päikesevalguse käes.
❏ Niiskus prinditaval pinnal võib põhjustada määrimist.

c Ettevaatust

❏ Kui prinditakse juhuslikult CD/DVD salvele või sisemisele
läbipaistvale osale, pühkige sellelt tint kohe ära.

❏ Salve hoova kasutamisel ärge esisalve puudutage.
❏ Printeri töötamise ajal ärge salve hooba liigutage.

❏ Samale CD/DVD-le uuesti printimisel ei tarvitse trükikvaliteet
paraneda.
❏ CD/DVD prinditava piirkonna võite valida EPSON Print CD abil.
Seadke CD/DVD prinditav piirkond vastavalt selle CD-DVD
prinditavale piirkonnale, millele prindite. Sätteid valides võtke
arvesse, et ebaõigete sätete korral võivad CD/DVD salv, CD või DVD
määrduda.

Märkus:
Enne salve hoova liigutamist kontrollige, et esisalves ei oleks
paberit ega muid esemeid ning et esisalve ei oleks välja tõmmatud.

3.

Asetage oma CD/DVD CD/DVD-salve silt ülespidi.

❏ CD/DVD prinditav piirkond on järgmine.
12 cm CD/DVD:

Märkus:
Laadige kettaid sisse ükshaaval.
Kui prindite ketta järgmistele piirkondadele, võivad ketas või
CD/DVD salv tindiga määrduda.
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Ketta sisemine piirkond

18 kuni 42 mm

Välimine piirkond

117 kuni 120 mm

Muud loovad printimisvõimalused

4.

Sisestage CD/DVD salv ettevaatlikult mööda esisalve
alust, kuni CD/DVD salvel ja esisalvel olevad märgid
omavahel joonduvad. Kontrollige, et CD/DVD-salve
mõlemad servad oleksid esisalves olevatele kanduritele
sisestatud.

4.

Valige nuppu l või r kasutades fotod, mida soovite
printida.
Märkus:
❏ Fotode vaadete vahetamiseks võite vajutada nuppu
G [Display/Crop] (Näita/kärbi) (vt lk 13).
❏ Kui vajutate nuppu G [Display/Crop] (Näita/kärbi) üks
kord, näete kollast raami. Seda võite kasutada foto ülejäänud
osa väljajätmiseks ja printida välja ainult põhiobjekti. Vt
“Fotode kärpimine ja suuruse muutmine” lk 21.

5.

Kui valisite Layout (Paigutus) sätteks 4-up (4 ühele),
8-up (8 ühele) või 12-up (12 ühele), valige iga foto
koopiate arvu valimiseks nuppu Copies+ (Koopiad+) .
Märkus:
❏ Mitme foto valimiseks korrake ülejäänud fotode ja nende
koopiate arvu valimiseks samme 4 ja 5.
❏ Fotode valimiseks Layout (Paigutus) sätte 4-up (4 ühele), 8-up
(8 ühele) või 12-up (12 ühele) korral võite valida fotode
üldarvust ühe võrra väiksema arvu. Paigutuse kasutamata
jäänud piirkonnad jäetakse tühjaks.
❏ Printimissätete kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Nõus).

6.

Vajaduse korral korrigeerige prinditavat piirkonda
(sise- ja välisdiameetrit). Vt lähemalt järgmisest lõigust.

7.

Printimiseks vajutage nuppu x Start (Alusta).

c Ettevaatust
Ärge sisestage CD/DVD-salve printeri töötamise ajal. Muidu võite
kahjustada printerit või määrida või kriimustada CD/DVD pinda.

Sätete valimine ja printimine
1.

Vajutage nuppu CD/DVD [Print CD/DVD]
(Prindi CD/DVD).

2.

Selle ekraani ilmumisel vajutage nuppu OK (Nõus).

Märkus:
❏ Soovitame printida enne päris CD/DVD printimist proovi-CD/DVD.
❏ Laske CD-del ja DVD-del 24 tundi kuivada.
❏ Vajaduse korral võite printimisasendit korrigeerida. Vt lähemalt “Kui
väljatrükk on valesti joondatud” lk 16.

Prinditava piirkonna korrigeerimine
CD/DVD prinditava piirkonna diameetri korrigeerimiseks
toimige järgmiselt.

3.

Menüü avamiseks vajutage nuppu x [Print Settings
(Printimissätted). Valige Layout (Paigutus) säte ja
vajutage nuppu OK (Nõus).

1.

Vajutage nuppu x [Print Settings] (Printimissätted).

2.

Kasutage sätte CD Inner-Outer (CD
sisemine-välimine) esiletõstmiseks nuppu u või d ja
vajutage nuppu r.

CD/DVD-le printimisel võite valida järgmisi paigutusi.
1-up (1
ühele)

CD-le/DVD-le prinditakse üks foto, mis
on tsentreeritud avale ketta keskel.

4-up (4
ühele)

CD-le/DVD-le prinditakse neli fotot,
igale neljandikule üks foto.

8-up (8
ühele)

CD-le/DVD-le prinditakse 8 fotot, mis
on ringikujuliselt ketta välisserva ümber.

12-up
(12
ühele)

CD-le/DVD-le prinditakse 12 fotot, mis
on ringikujuliselt ketta välisserva ümber.

Märkus:
Kui soovite väljatrükki enne kontrollida, valige sätteks Paper Type
(Paberi tüüp) Plain Paper (Tavaline paber) ja laadige sisse
tavalist paberit.

Muud loovad printimisvõimalused
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❏ Kui vedelkristallekraanile ilmub veateade, järgige vea
kõrvaldamiseks vedelkristallekraanile ilmuvaid juhiseid.

3.

4.

Seadke sobiv väärtus. Sisediameetri (Inner) võite
valida vahemikus 18–46 mm ja välisdiameetri (Outer)
vahemikus 114–120 mm, 1 mm intervallidega.

Tehtud muudatuste seadmiseks vajutage nuppu
OK (Nõus).

CD ümbrise printimine
CD ümbrise võite printida A4 paberile lehe ülemisele
poolele printimise vormingus või indekspildina. Ühele
lehele võite printida kuni 24 fotot.

1.

Laadige sisse A4 formaadis paberit.

2.

Vajutage nuppu CD/DVD [Print CD/DVD]
(Prindi CD/DVD).

3.

Selle ekraani ilmumisel vajutage nuppu OK (Nõus).

4.

Vajutage nuppu x [Print Settings] (Printimissätted).

5.

Valige sätteks Media Type (Kandja tüüp) CD Jacket
(CD ümbris).

6.

Valige Paper Type (Paberi tüüp) säte vastavalt
sisselaaditud paberi tüübile.

7.

Valige Paper Size (Paberi formaat) sätteks A4.

8.

Valige Layout (Paigutus) sätteks CD Case Upper
(CD ümbrise ülemine osa) või CD Case Index
(CD ümbrise indekspilt) OK (Nõus).

9.

Valige nuppu l või r kasutades fotod, mida soovite
selle printimispaigutusega printida.

Kui väljatrükk on valesti joondatud
Printimisasendi vajaduse korral korrigeerimiseks toimige
järgmiselt.
1.

Menüü Setup (Seadistus) avamiseks vajutage nuppu
F [Setup] (Seadistus).

2.

Kasutage sätte Adjust CD Print Alignment (Korrigeeri
CD printimisel joondatust) esiletõstmiseks nuppu l või
r ja vajutage OK (Nõus).

3.

Kasutage sätte CD/DVD esiletõstmiseks nuppu u või
d ja vajutage nuppu r.

4.

Kujutise liigutamiseks valige väärtus.
Võite valida väärtuse 0 mm kuni 2,0 mm.

Märkus:
❏ Fotode vaadete vahetamiseks võite vajutada nuppu
G [Display/Crop] (Näita/kärbi) (vt lk 13).
❏ Kui vajutate nuppu G [Display/Crop] (Näita/kärbi) üks
kord, näete kollast raami. Seda võite kasutada foto ülejäänud
osa väljajätmiseks ja printida välja ainult põhiobjekti.
Vt “Fotode kärpimine ja suuruse muutmine” lk 21.

5.

Tehtud muudatuste seadmiseks vajutage nuppu
OK (Nõus).

Märkus:
Printer jätab väljatrüki korrigeerimise sätte meelde ka pärast
väljalülitamist, seepärast ei ole vaja asendit CD/DVD funktsiooni
kasutamisel iga kord uuesti seada.

10. Vajutage iga foto koopiate arvu valimiseks nuppu
Copies + (Koopiad+) või -.
Märkus:
❏ Kui valite Layout (Paigutus) sätteks CD Case Index (CD ümbrise
indekspilt), võite valida maksimaalselt 24 fotot. Paigutuse
kasutamata jäänud piirkonnad jäetakse tühjaks.
❏ Mitme foto valimiseks korrake ülejäänud fotode ja nende
koopiate arvu valimiseks samme 9 ja 10.

11. Printimiseks vajutage nuppu x Start (Alusta).
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Filmi vaatamine ja kaadri
printimine

Kui valite printimisviisiks Print N frames
(Prindi N kaadrit):
Kui näete selle filmilõigu esimest stseeni, mida soovite
printida, vajutage nuppu OK (Nõus). Edasi, kui näete
selle filmilõigu viimast stseeni, mida soovite printida,
vajutage uuesti nuppu OK (Nõus).

Võite vaadata digitaalkaameraga tehtud filmi ja valida
stseeni, mida soovite printida.
Märkus:

Märkus:

Kuna filmi pikslite arv on väiksem kui fotol, ei tarvitse väljatrükk
olla soovitud kvaliteediga. Pikslite arv sõltub digitaalkaamera mudelist
ja sättest.

Filmi vaatamisel kasutage järgmist nuppu.

1.

Vajutage nuppu s [Memory Card] (Mälukaart).

2.

Kasutage sätte Play Movie and Print Photos (Mängi
filmi ja prindi fotod) esiletõstmiseks esimesel ekraanil
nuppu l või r ja vajutage nuppu OK (Nõus).

❏ Filmi tagasikerimiseks või kiiresti edasikerimiseks vajutage
nuppu l või r.
❏ Filmi peatamiseks või uuesti käivitamiseks vajutage
nuppu u või d.
❏ Filmi peatükkide loetelu vaatamiseks vajutage nuppu
G [Display/Crop] (Näita/kärbi).

7.

Selle foto koopiate arvu valimiseks (kuni 99) vajutage
nuppu Copies+] (Koopiad+) või -.

8.

Valige paberi sätted. Vt lähemalt “Sätete Paper (Paber)
ja Layout (Paigutus) valimine” lk 19.
Märkus:
❏ Veenduge, et säte Movie Enhance (Filmi parandamine)
oleks On (Sees).

3.

Valige nuppu r kasutades ekraani ülaosast säte Print
Method (Printimisviis). Valige nupu u või d abil Print
1 frame (Prindi 1 kaader) või Print N frames (Prindi
N kaadrit) ja vajutage nuppu OK (Nõus).

❏ Printimissätete kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Nõus).

9.

Printimiseks vajutage nuppu x Start (Alusta).

Märkus:
Olenevalt filmi andmetest ja filmi peatamise hetkest ei tarvitse väljatrükk
ootustele vastata.

Kleebiseid võite printida fotokleebistele.

Print 1 frame (Prindi 1
kaader)

Prindib ühe valitud stseeni ühe
kaadrina.

Print N frames (Prindi
N kaadrit)

Jagab valitud filmilõigu 12 kaadriks
ja prindib ühele lehele 12 pisipilti.

4.

Vajutage nuppu OK (Nõus).

5.

Valige nuppu l või r kasutades film, mida soovite
vaadata, ja vajutage siis OK (Nõus). Printer näitab
mälukaardil olevat filmi.

1.

Laadige sisse paber EPSON Photo Stickers (EPSON
fotokleebised).

2.

Vajutage nuppu s [Memory Card] (Mälukaart).

3.

Kasutage sätte View and Print (Vaata ja prindi)
esiletõstmiseks esimesel ekraanil nuppu l või r ja
vajutage OK (Nõus).

4.

Vajutage nuppu x [Print Settings] (Printimissätted).

5.

Valige Paper Type (Paberi tüüp) sätteks
PhotoSticker16 (Fotokleebis16).

6.

Vajutage nuppu OK (Nõus).

7.

Valige nuppu l või r kasutades fotod, mida soovite
printida.

Märkus:
Olenevalt filmi andmetest ja mälukaardi või salvestusseadme
ülekandekiirusest ei tarvitse printer filmi sujuvalt näidata.

6.

Toimige järgmiselt:
Kui valite printimisviisiks Print 1 frame
(Prindi 1 kaader):
Kui näete stseeni, mida soovite printida, vajutage
nuppu OK (Nõus).

Muud loovad printimisvõimalused
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Kleebistele printimine

Märkus:
❏ Fotode vaadete vahetamiseks võite vajutada nuppu
G [Display/Crop] (Näita/kärbi) (vt lk 13).
❏ Kui vajutate nuppu G [Display/Crop] (Näita/kärbi) üks
kord, näete kollast raami. Seda võite kasutada foto ülejäänud
osa väljajätmiseks ja printida välja ainult põhiobjekti. Vt
“Fotode kärpimine ja suuruse muutmine” lk 21.

8.

Vajutage iga foto koopiate arvu valimiseks nuppu
Copies + (Koopiad+) või -.
Märkus:
❏ Kui valite ainult ühe foto, prinditakse ühele lehele sama fotot
16 korda. Kui valite kaks või rohkem fotot, prinditakse igale
fotole seatud arv koopiaid 16-up (16 ühele) paigutusega ja
paigutuse kasutamata osa jääb tühjaks.
❏ Mitme foto valimiseks korrake ülejäänud fotode ja nende
koopiate arvu valimiseks samme 7 ja 8.
❏ Printimissätete kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Nõus).

9.

Printimiseks vajutage nuppu x Start (Alusta).

Kui väljatrükk on valesti joondatud
Kui prindite fotokleebistele 16-up (16 ühele) paigutusega,
võite printimisasendit muuta.
1.

Menüü Setup (Seadistus) avamiseks vajutage nuppu
F [Setup] (Seadistus).

2.

Kasutage sätte Adjust CD Print Alignment (Korrigeeri
CD printimisel joondatust) esiletõstmiseks nuppu l või
r ja vajutage OK (Nõus).

3.

Kasutage sätte Sticker (Kleebis) esiletõstmiseks nuppu
u või d ja vajutage nuppu r.

4.

Kujutise liigutamiseks valige väärtus. Võite valida
väärtuse 0 mm kuni 2,5 mm.

5.

Tehtud muudatuste seadmiseks vajutage nuppu
OK (Nõus).
Märkus:
Printer jätab väljatrüki korrigeerimise sätte meelde ka pärast
väljalülitamist, seepärast ei ole vaja asendit iga kord uuesti seada.
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Fotode printimise võimalused
Paberitüüpide loetelu

Kui olete fotod printimiseks välja valinud, vajutage nuppu
x [Print Settings] (Printimissätted), et näha sätete valimise
menüüd, millest saate valida paberi, paigutuse, värvide
vms sätted.

Sätete Paper (Paber) ja Layout
(Paigutus) valimine
Kui olete fotod printimiseks välja valinud, seadke valitud
fotode ja laaditud paberi järgi sätted Paper Size (Paberi
formaat), Paper Type (Paberi tüüp) ja Layout (Paigutus).
1.

Vajutage nuppu x [Print Settings] (Printimissätted).
Ilmuvad valikumenüüd.

2.

Kasutage sätte PaperType (Paberi tüüp) valimiseks
nuppu d või u ja vajutage nuppu r.

Valige see Paper
Type (Paberi tüüp)
säte

Tavaline paber

Plain Paper (Tavaline
paber)

Epson Ultra Glossy Photo Paper
(Epson Ultra läikiv fototrükipaber)

Ultra Glossy (Ultra
läikiv)

Epson Premium Glossy Photo Paper
(Epson Premium läikiv
fototrükipaber)

Prem.Glossy (Prem.
läikiv)

Epson Glossy Photo Paper (Epson
läikiv fototrükipaber)

Photo Paper
(Fototrükipaber)

Epson Matte Paper Heavyweight
(Epson matt paks paber)

Matte (Matt)

Epson Photo Stickers 16 (Epson
fotokleebised 16)

PhotoStickers 16
(Fotokleebised 16)

4.

Valige nuppu d või u kasutades Paper Size (Paberi
formaat) ja vajutage siis nuppu r.

5.

Valige nuppu d või u kasutades järgmisest
loetelust paberi formaat ja vajutage seadmiseks
nuppu OK (Nõus).

Valige nuppu d või u kasutades järgmisest tabelist
säte, mis vastab laaditud paberi tüübile, ja vajutage
nuppu OK (Nõus).

Eesti

3.

Selle paberi puhul

Paberiformaatide loetelu
10 × 15 cm (4 × 6 in.)
13 × 18 cm (5 × 7 in.)
16:9 lai formaat
A4
A6

Fotode printimise võimalused
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6.

7.

Kasutage sätte Layout (Paigutus) valimiseks nuppu d
või u ja vajutage nuppu r.

Valige üks paigutuse variantidest ja vajutage siis nuppu
OK (Nõus). Nüüd olete paberi ja paigutuse sätete
valimise lõpetanud.

1-up
(1 ühele)

4-up
(4 ühele)

8-up
(8 ühele)

12-up
(12 ühele)

Prindib fotod CD sildile. Neid
paigutusi on võimalik kasutada
ainult printimisel režiimis
CD/DVD [Print CD/DVD] (Prindi
CD/DVD).

Printimisel Borderless (Servadeta) sättega pange tähele
järgmist:
❏ Kuna see säte suurendab pildi paberi formaadist veidi
suuremaks, jääb üle paberi servade ulatuv osa pildist
printimata.

Paigutuste loetelu

❏ Trükikvaliteet võib väljatrüki üla- ja alaosas halveneda või trükk
neis piirkondades printimisel laiali minna.

Borderless
(Servadeta)

Prindib ilma servata.

Border (Serv)

Prindib igale küljele 3 mm serva.

Trükikvaliteedi parandamine

Upper Half
(Ülemine pool)

Prindib paberi ülemisele poolele
ilma servata.

Võite korrigeerida väljatrükkide kvaliteeti.
Märkus:

Photo ID
(Dokumendifoto)

Prindib fotosid kahes formaadis
(35,0 × 45,0 mm ja
50,8 × 50,8 mm) 10 × 15 cm
formaadis fototrükipaberile. See
on kasulik dokumendifotode
tegemiseks.

2-up (2 ühele)

4-up
(4 ühele)

8-up (8 ühele)

12-up
(12 ühele)

16-up
(16 ühele)

CD Case
Upper (CD
ümbrise
ülemine pool)

20-up
(20 ühele)

CD Case
Index (CD
ümbrise
indekspilt)

Index (Indeks)

20

Prindib ühele lehele mitu fotot.
Iga foto formaat reguleeritakse
automaatselt vastavalt
prinditavate fotode arvule ja
paberi formaadile.
12-up (12 ühele) paigutust saab
kasutada ainult siis, kui režiimis
s [Memory Card] (Mälukaart)
on valitud Play Movie and Print
Photos (Mängi filmi ja prindi
fotosid).
16-up (16 ühele) paigutust on
võimalik kasutada ainult
fotokleebistele printimisel.
20-up (20 ühele) paigutuse
korral prinditakse numbrid ja
fotode kuupäevad.
Prindib CD ümbrise formaadis
CD Case Upper (CD ümbrise
ülemine pool) puhul ühe foto või
Index (Indekspilt) puhul mitu
fotot, perforatsiooniga. Neid
paigutusi on võimalik kasutada
ainult printimisel režiimis
CD/DVD [Print CD/DVD] (Prindi
CD/DVD).
Prindib pisipildid fotode numbri
ja pildistamiskuupäevaga. Neid
indekspildi paigutusi saab
kasutada ainult siis, kui režiimis
s [Memory Card] (Mälukaart)
on valitud Print Proof Sheet
(Prindi indekspilt).

Fotode printimise võimalused

Kvaliteetsemale printimisele kulub kauem aega.

1.

Vajutage nuppu x [Print Settings] (Printimissätted).

2.

Kasutage sätte Quality (Kvaliteet) esiletõstmiseks
nuppu u või d ja vajutage nuppu r.

3.

Valige nuppu u või d kasutades Standard
(Standardne) või Best (Kõrgkvaliteedirežiim) ja
vajutage siis nuppu OK (Nõus).

Punasilmsuse eemaldamine
Inimesi pildistades on neil fotodel mõnikord punased
silmad. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite kasutada
funktsiooni Red Eye Reduction (Punasilmsuse
vähendamine).
Märkus:
Olenevalt foto tüübist võib korrigeerida ka pildi muid osi peale silmade.

1.

Vajutage nuppu x [Print Settings] (Printimissätted).

2.

Valige nuppu u või d kasutades Red-Eye Reduction
(Punasilmsuse vähendamine) ja vajutage siis nuppu r.

3.

Valige nuppu u või d kasutades On (Sees) ja vajutage
siis nuppu OK (Nõus).

Fotode viimistlemine

Fotode käsitsi korrigeerimine

See printer võimaldab korrigeerida fotode värve ja
parandada pildikvaliteeti arvutit kasutamata. Korrigeerida
on võimalik kahel viisil:

1.

Vajutage nuppu x [Print Settings] (Printimissätted).

2.

Valige nuppu d või u kasutades Brightness (Heledus),
Contrast (Kontrastsus), Sharpness (Teravus) või
Saturation (Küllastatus) ja vajutage siis nuppu r.

3.

Vajaduse korral muutke neid sätteid ja vajutage
nuppu OK (Nõus).

■

Automaatne korrigeerimine
Kui teie kaameral on PRINT Image Matching või Exif
Print tugi, võite kasutada fotode automaatseks
korrigeerimiseks printeri P.I.M. või Exif Print sätet,
millega saate kõige paremad tulemused.
Kui teie kaameral PRINT Image Matching või Exif
Print tuge ei ole, võite kasutada PhotoEnhance™ fotode
tegemise keskkonna korrigeerimiseks.

■

Käsitsi korrigeerimine
Kui fotod on liiga heledad või liiga tumedad, võite
korrigeerida nende heledust või küllastatust ja teravust.
Soovi korral võite automaatsete sätete viimistlemiseks
käsitsi korrigeerida ka siis, kui P.I.M. või
PhotoEnhance on sisse lülitatud.

Fotode kärpimine ja suuruse
muutmine
Võite printida ainult osa fotost, kärpides välja piirkonna,
mida te ei soovi. Võite valida kärpimiseks korraga ainult
ühe foto.
1.

Valige funktsiooni View and Print (Vaata ja prindi)
abil foto, mida soovite kärpida. Vt “Mitme foto
printimine (View and Print) (Vaata ja prindi)” lk 11.

2.

Foto kärpimiseks vajutage nuppu G [Display/Crop]
(Näita/kärbi). Kärbitud piirkonna ümber tekib
kollane raam.

3.

Kärbitava piirkonna seadmiseks vajutage
järgmist nuppu.

Märkus:
❏ Need sätted mõjutavad ainult prinditavaid pilte. Algseid pildifaile
need ei muuda.
❏ Need sätted salvestuvad, kui printer välja lülitada või valida
teine fotode komplekt, seega pidage meeles need sätted pärast
välja lülitada.

Kui kasutate printeril automaatset pildi korrigeerimist,
kohaldatakse korrigeerimisi teie kõikidel fotodel.
1.

Vajutage nuppu x [Print Settings] (Printimissätted).

2.

Kasutage sätte Enhance (Paranda) esiletõstmiseks
nuppu d või u ja vajutage nuppu r.

■

Vajutage raami suuruse muutmiseks nuppu Copies
+ (Koopiad+) või -.

3.

Tehke valik ja vajutage siis nuppu OK (Nõus).

■

Raami nihutamiseks vajutage nuppu r , l, u või d.

■

Raami pööramiseks vajutage nuppu x [Print
Settings (Printimissätted).

Säte

Funktsioon

PhotoEnhance:

Korrigeerib fotode heledust, kontrastsust
ja värviküllastust.

P.I.M.

Kasutab kaamera PRINT Image
Matching ja Exif Print sätteid (see säte
valitakse automaatselt, kui pildid neid
andmeid sisaldavad).

None (Puudub)

See valige, kui te ei soovi funktsiooni
P.I.M. või PhotoEnhance kasutada.

Käsitsi korrigeerimiseks lisaks automaatsele toimige
vastavalt järgmises lõigus esitatud sammudele.

4.

Kärbitud pildi kinnitamiseks vajutage nuppu
OK (Nõus).
Märkus:
See säte jääb kehtima, kuni prindite või vajutate nuppu
y Stop/Clear (Seiska/Tühista).

5.

Pärast kärbitud pildi kontrollimist vajutage nuppu
OK (Nõus).

6.

Kui muid sätteid ei ole vaja muuta, vajutage
printimiseks nuppu x Start (Alusta).

Fotode printimise võimalused
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Fotode automaatne korrigeerimine

Kuupäeva lisamine

Fit to Frame (Mahuta raami)

Väljatrüki alumisse paremasse nurka võite printida foto
pildistamiskuupäeva.

See säte kärbib automaatselt ära pildi osad, mis ulatuvad üle
valitud printimisformaadi servade. Pildil kärbitakse kas
ülemine ja alumine või vasak ja parem külg, olenevalt algse
foto külgsuhtest ja valitud printimisformaadist. Vaikesäte
on On (Sees).

1.

Vajutage nuppu x [Print Settings] (Printimissätted).

2.

Kasutage sätte Date (Kuupäev) esiletõstmiseks nuppu
u või d ja vajutage nuppu r.

On (Sees)

Kärbib pilti.

None
(Puudub)

Ei kärbi pilti.

Muutke iga foto formaati (seda kärpimata), et see mahuks
menüüs Layout (Paigutus) ette nähtud prinditavasse
piirkonda. Olenevalt prinditavast formaadist ja külgsuhtest
võivad fotode vasakule ja paremale äärde tekkida servad.
3.

Sätte valimiseks vajutage nuppu u või d:
None (Puudub) (vaikimisi, kuupäevatempel
välja lülitatud)
yyyy.mm.dd (aaaa.kk.pp) (2006.09.01)
mmm.dd.yyyy (kkk.pp.aaaa) (Sep.01.2006)
dd.mmm.yyyy (pp.kkk.aaaa) (01.Sep.2006)

4.

Vajutage nuppu OK (Nõus).

Kui Date (Kuupäev) on sisse lülitatud, prinditakse andmed
kõikidele fotodele kõikide paigutustega, mille puhul need
andmed on lubatud.
Märkus:
Need sätted salvestuvad, kui printer välja lülitada või valida teine fotode
komplekt, seega pidage meeles lülitada need sätted pärast tagasi
olekusse None (Puudub).

Must-valgete või seepiavärvi
fotode printimine
Võite printida fotosid must-valgelt või seepiavärvi algset
fotot muutmata.
Märkus:
Seepiavärvi väljatrükil on pruunikas toon, et foto näiks vanaaegne.

1.

Vajutage nuppu x [Print Settings] (Printimissätted).

2.

Kasutage sätte Filter esiletõstmiseks nuppu u või d ja
vajutage nuppu r.

3.

Valige nuppu u või d kasutades B&W (Must-valge)
või Sepia (Seepia) ja vajutage siis nuppu OK (Nõus).
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Printeri eelistuste seadmine
Vaikesätete taastamine
Kui olete sätteid muutnud, võib osutuda vajalikuks printeri
sätted (näiteks paigutus, värviefektid või kärpimissätted)
vaikesäteteks tagasi seada, enne kui hakkate teisi fotosid
printima.
1.

Menüü Setup (Seadistus) avamiseks vajutage nuppu
F [Setup (Seadistus).

2.

Kasutage sätte Restore Factory Settings (Taasta
tehasesätted) valimiseks nuppu l või r ja vajutage
OK (Nõus).

3.

Vajutage vaikesätete taastamiseks nuppu OK (Nõus).

Märkus:
Funktsiooni Restore Factory Settings (Taasta tehasesätted) kasutamisel
ei taastu kõik vaikesätted.

Ekraanikaitse seadmine

1.

Menüü Setup (Seadistus) avamiseks vajutage nuppu
F [Setup (Seadistus).

2.

Kasutage sätte Maintenance (Hooldus)
esiletõstmiseks nuppu l või r ja vajutage nuppu
OK (Nõus).

3.

Valige nuppu u või d kasutades Screen Saver
Settings (Ekraanikaitse sätted) ja vajutage siis
nuppu OK (Nõus).

4.

Valige Memory Card Data (Mälukaardi andmed)
ja vajutage nuppu OK (Nõus).

Eesti

Sisestatud mälukaardil olevaid fotosid võite seada
vedelkristallekraani ekraanikaitseks. Ekraanikaitse
aktiveerub pärast ligikaudu 3 minutit kestnud jõudeolekut.
Ligikaudu 10 minuti pärast läheb printer uneolekusse.

Keele muutmine
vedelkristallekraanil
1.

Vajutage nuppu F [Setup] (Seadistus).

2.

Kasutage sätte Maintenance (Hooldus)
esiletõstmiseks nuppu l või r ja vajutage nuppu
OK (Nõus).

3.

Kasutage sätte Language (Keel) valimiseks nuppu u
või d ja vajutage nuppu OK (Nõus).

4.

Kasutatava keele valimiseks kasutage nuppu u või d.

5.

Vajutage nuppu OK (Nõus).

Printeri eelistuste seadmine
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Tindikasseti oleku kontrollimine
Tindikassettide olekut võite kontrollida vedelkristallekraani
allosas paremal asuvalt ikoonilt.

Ettevaatusabinõud tindikasseti
vahetamiseks.
Enne tindikassettide vahetamist lugege kõik käesolevas
lõigus sisalduvad juhised läbi.

w Hoiatus:
Kui tinti satub kätele, peske neid põhjalikult seebi ja veega. Kui tinti
satub silma, loputage silmi kohe veega. Ebamugavustunde või
nägemisprobleemide püsimisel pöörduge kohe arsti poole.

c Ettevaatust:
❏ Printeri vigastamise vältimiseks ärge kunagi liigutage
trükipead käega.
❏ Tühja tindikassetiga ei saa printimist jätkata ka siis, kui teistes
kassettides on veel tinti.

Andmete kontrollimiseks toimige järgmiselt:
1.

Vajutage nuppu F [Setup] (Seadistus), kasutage sätte
Ink Cartridge Status (Tindikasseti olek)
esiletõstmiseks nuppu l või r ja vajutage OK (Nõus).
Tindikasseti olekut näidatakse graafiliselt.

❏ Kuni vahetuskasseti leidmiseni jätke tühi kassett printerisse. Muidu
võib trükipea düüsidesse jäänud tint kuivada.
❏ Igal tindikassetil olev kiip jälgib kassetist kasutatud tindikogust. Kord
eemaldatud ning siis tagasipaigaldatud kassetti saab taas kasutada.
Iga paigaldamisega kasutatakse aga teatav hulk tinti ära, sest printer
kontrollib automaatselt selle töökindlust.
❏ Tindi võimalikult efektiivseks kasutamiseks võtke tindikassett välja
alles siis, kui olete valmis seda vahetama. Vähe tinti sisaldavaid
tindikassette ei saa tagasipaigaldamisel kasutada.

Y (Yellow) (Kollane), B (Black ) (Must), LC (Light
Cyan) (Helesinine), LM (Light Magenta) (Helepunane),
M (Magenta) (Punane) ja C (Cyan) (Sinine).
Kui tint hakkab lõppema, ilmub sümbol
2.

.

Pärast tindikasseti oleku kontrollimist vajutage
eelmisele ekraanile tagasipöördumiseks nuppu OK
(Nõus).

❏ Epson soovitab kasutada Epsoni originaaltindikassette. Teiste
tootjate tindi kasutamine võib põhjustada rikkeid, mis ei kuulu Epsoni
garantii alla, ning võib teatud tingimustel esile kutsuda tõrkeid
printeri töös. Teiste tootjate tindi kvaliteeti ega töökindlust Epson ei
garanteeri. Teiste tootjate tindi kohta ei väljasta seade tindikasseti
olekuteavet.

Tindikassettide ostmine
Kasutage need Epsoni tindikassetid ära kuue kuu jooksul
alates nende paigaldamisest ja enne kõlblikkusaja lõppu.
Värv

Epson Stylus Photo
R360 Series

Epson Stylus Photo
R390 Series

Black (Must)

T0801

T0811/T0821

Cyan (Sinine)

T0802

T0812/T0822

Magenta (Punane)

T0803

T0813/T0823

Yellow (Kollane)

T0804

T0814/T0824

Light Cyan
(Helesinine)

T0805

T0815/T0825

Light Magenta
(Helepunane)

T0806

T0816/T0826

Märkus:
Kui soovite tühjeneva tindikasseti vahetada, valige nuppu r
kasutades Change Ink Cartridge (Vaheta tindikassett) ja vajutage
siis nuppu OK (Nõus). Tindikasseti vahetamiseks jätkake alates
“Tindikasseti vahetamine” lk 253. sammust.

Kui tint hakkab lõppema, hoidke vahetuskassetid käepärast.
Tühja kassetiga ei ole võimalik printida.
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Osa number

Tindikasseti vahetamine

c Ettevaatust:
❏ Kollane kleeplint tuleb eemaldada enne tindikasseti
paigaldamist, muidu võib trükikvaliteet langeda või printimist
ei toimu.

Enne alustamist veenduge, et teil on olemas uus tindikassett.
Kui alustate kasseti vahetamist, peate kõik sammud ühe
korraga läbi tegema.

❏ Kui kassett paigaldati koos kollase kleeplindiga, võtke kassett
printerist välja, eemaldage lint ja paigaldage kassett tagasi.

Märkus:

❏ Ärge eemaldage kasseti põhjalt läbipaistvat kleepriba, muidu
võib kassett kasutuskõlbmatuks muutuda.

Avage tindikasseti pakend alles siis, kui olete valmis kassetti printerisse
paigaldama. Kassett vaakumpakendis, et säilitada selle töökindlust.

1.

Veenduge, et printer on sisse lülitatud, kuid ei prindi,
ning avage siis printeri luuk.
Märkus:
Enne tindikasseti vahetamist kontrollige, et CD/DVD salve ei oleks
printerisse sisestatud.

2.

Kontrollige, et LCD-ekraanil oleks teade, et kassett
tuleb välja vahetada, ning vajutage nuppu OK (Nõus).

❏ Ärge eemaldage ega vigastage kassetil olevat silti; tint võib
välja valguda.

Märkus:
Kui tinti on veel veidi alles, siis seda teadet ei ilmu. Sellisel juhul
vajutage nuppu F [Setup] (Seadistus), valige Maintenance
(Hooldus) ja vajutage nuppu OK (Nõus). Järgmisena valige
Change Ink Cartridge (Vaheta tindikassett) ja vajutage siis nuppu
OK (Nõus). Selleks et leida, milline kassett on vaja vahetada, vt
“Tindikasseti oleku kontrollimine” lk 24.

Tindikassett liigub aeglaselt vahetusasendisse.
❏ Paigaldage tindikassett printerisse alati kohe pärast eelmise
tindikasseti väljavõtmist. Kui tindikassetti kohe ei paigaldata,
võib trükipea kuivada ja printer ei saa printida.

c Ettevaatust:
Printeri vigastamise vältimiseks ärge liigutage trükipead käega.
Selle liigutamiseks vajutage alati nuppu OK (Nõus).

3.

Võtke uus tindikassett pakendist välja.

5.

Avage kassettide luuk.

6.

Vajutage sõrmedega selle tindikasseti külgedele, mida
soovite vahetada. Tõstke kassett otse üles ja printerist
välja ja kõrvaldage see nõuetekohaselt. Ärge võtke
kasutatud kassetti lahti ega püüdke seda uuesti täita.

c Ettevaatust:
❏ Jälgige, et te ei murraks tindikasseti väljavõtmisel pakendist
selle küljel olevaid haake.

4.

Eesti

❏ Ärge puudutage kasseti küljel olevat rohelist kiipi. See võib
tindikasseti rikkuda.

Eemaldage tindikasseti põhjal olev kollane kleeplint.

Joonisel on
näidatud kollase
tindikasseti
vahetamine.

Märkus:
Kui kassetti on raske välja võtta, rakendage kasseti tõstmisel
rohkem jõudu, kuni see välja tuleb.

Tindikassettide vahetamine
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c Ettevaatust
Ärge täitke tindikassette. Teiste tootjate tindikassettide kasutamine
peale Epsoni võib põhjustada rikkeid, mis ei kuulu Epsoni garantii
alla ning võib teatud tingimustel esile kutsuda tõrkeid printeri töös.

7.

Asetage kassett vertikaalselt kassetihoidikusse.
Seejärel suruge tindikassetti allapoole, kuni kuulete
klõpsatust.

8.

Kui olete kasseti vahetamise lõpetanud, sulgege
kassetiluuk ja printeri luuk.

9.

Vajutage nuppu OK (Nõus). Trükipea liigub ja algab
tindiväljastussüsteemi täitmine tindiga. Kui tindiga
täitmine on lõppenud, pöördub trükipea algasendisse
tagasi ja vedelkristallekraanile ilmub teade “Ink
cartridge replacement is complete” (Tindikassettide
vahetamine on lõppenud).

c Ettevaatust:
❏ Ärge lülitage printeri toidet enne välja, kui on ilmunud
lõpetamisteade. Muidu võib tindiga täitmine pooleli jääda.
❏ Ärge sisestage CD/DVD salve enne, kui tindiga täitmine on
lõppenud.

Märkus:
Kui pärast trükipea algasendisse tagasiliikumist ilmub
vedelkristallekraanile teade, et tindikassett tuleb vahetada, võib
tindikassett olla valesti paigaldatud. Vajutage uuesti nuppu OK ja
vajutage tindikassetti alla, kuni see klõpsuga paika läheb.
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Hooldus ja transportimine
Trükikvaliteedi parandamine

■

Kui näete tühikuid (nagu allpool näha), vajutage
trükipea uuesti puhastamiseks x Start (Alusta).

Trükipea puhastamine

c Ettevaatust:
Kui printer seisab kaua sisselülitamata, võib trükikvaliteet halveneda,
seega trükikvaliteedi säilitamiseks on kasulik see vähemalt kord kuus
sisse lülitada.

Trükipea puhastamiseks kasutage järgmisi printeri
juhtpaneeli funktsioone.
1.

2.

3.
4.

Veenduge, et printer on sisse lülitatud, kuid ei prindi,
ning et ei ole näha veateadet. Kui LCD-ekraanile ilmub
teade, et kassett on tühi või tühjenemas, on vaja
vahetada tindikassett; vt lähemalt lk 25.
Vajutage nuppu F [Setup] (Seadistus), vajutage nuppu
l või r, et tõsta esile Maintenance (Hooldus), seejärel
vajutage nuppu OK(Nõus).
Valige nuppu u või d kasutades Head Cleaning
(Pea puhastamine) ja vajutage siis nuppu OK (Nõus).
Puhastamise alustamiseks vajutage nuppu x Start
(Alusta). Printerist kostub müra ja
vedelkristallekraanile ilmub teade Print head cleaning
in progress Please wait.

Kui väljatrükk ei parane ka pärast ligikaudu neljandat
puhastamist, lülitage printer välja ja oodake vähemalt 6
tundi – et kuivanud tint pehmeneks – ja proovige siis
trükipead uuesti puhastada.

Trükipea joondamine
Kui väljatrüki vertikaaljooned on sakilised või neis on
horisontaalribasid, on vaja trükipead joondada.
Trükipea joondamiseks võite kasutada kas printeri
juhtpaneeli või printeri tarkvara.
1.

Veenduge, et seade on sisse lülitatud, kuid ei prindi,
ning et sellesse on laaditud A4 paberit.

2.

Vajutage nuppu F [Setup] (Seadistus), vajutage nuppu
l või r, et tõsta esile Maintenance (Hooldus), seejärel
vajutage nuppu OK(Nõus).

3.

Valige nuppu u või d kasutades Head Alignment
(Pea joondamine) ja vajutage siis nuppu OK (Nõus).

4.

Joondamismustri printimiseks vajutage nuppu
x Start (Alusta).

5.

Prinditakse järgmine joondamisleht.

6.

Vaadake iga komplekti joondamismustrit ja leidke
kõige ühtlasemalt prinditud ruut, milles pole märgata
triipe ega jooni.

Eesti

Kui väljatrükid muutuvad ootamatult heledaks või nõrgaks
või on punkte või värve puudu, on vaja trükipead puhastada.
See kõrvaldab düüside ummistuse, et tint saaks neist õigesti
väljuda. Trükipea puhastamiseks kasutatakse tinti, seepärast
puhastage seda vaid siis, kui kvaliteet halveneb.

c Ettevaatust:
Ärge lülitage printerit välja ega katkestage puhastamist.

5.

Kui puhastamine on lõppenud, kontrollige düüse, et
saada kinnitust, et trükipea düüsid on puhtad.
Kontrollige, et printerisse oleks laaditud tavalist A4
paberit, ja vajutage nuppu x Start (Alusta). Prinditakse
düüside kontrolli muster.

6.

Uurige väljaprinditud düüside kontrolli mustrit. Kõik
horisontaalsed kaldjooned ja sirged vertikaaljooned
peavad olema pidevad, mustris ei tohi olla tühje kohti,
nagu allpool näidatud:

■

Kui väljatrükk on korras, on puhastamine lõppenud.
Lõpetamiseks vajutage nuppu OK (Nõus).

Hooldus ja transportimine
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7.

Vajutage nuppu r ning vajutage siis nuppu u või d,
et tuua esile komplekti #1 parima mustri number
(1 kuni 9), seejärel vajutage nuppu OK (Nõus).

8.

Komplektidele #2, #3 ja #4 parima joondusmustri
valimiseks korrake punkti 7.

9.

Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu OK (Nõus).

Printerirulli puhastamine.
Selleks et väljatrükid püsiksid võimalikult hea kvaliteediga,
söötke paberit ja puhastage printerirulli funktsiooni
Load/Eject Paper (Laadi/väljasta paberit) abil.
1.

Laadige sisse mitu lehte A4 formaadis paberit.

2.

Vajutage nuppu F [Setup] (Seadistus), vajutage nuppu
l või r, et tõsta esile Maintenance (Hooldus), seejärel
vajutage nuppu OK(Nõus).

3.

Valige nuppu u või d kasutades Load/Eject Paper
(Laadi/väljasta paberit) ja vajutage siis nuppu OK
(Nõus). Seejärel vajutage nuppu Start (Alusta).

4.

Vajaduse korral korrake sammu 3.

Printeri puhastamine
Printeri korpuse puhastamine.
Selleks et printer töötaks võimalikult hästi, peaksite seda
mitu korda aastas puhastama. Toimige järgmiselt.
1.

Lülitage printer välja, tõmmake pistik elektrikontaktist
välja ja lahutage printeri kaabel.

2.

Võtke kogu paber välja ja eemaldage siis pehme
harjaga paberisööturist tolm ja mustus.

3.

Puhastage printerit väljastpoolt pehme niiske lapiga.

4.

Puhastage vedelkristallekraani pehme, kuiva lapiga.
Ärge kasutage vedelkristallekraani puhastamiseks
vedelaid ega keemilisi puhastusvahendeid.

5.

Kui printerisse on sattunud tinti, pühkige see ära ainult
allpool näidatud piirkonnast, kasutades pehmet,
niisket lappi.

Puhastage
siit

w Hoiatus:
Ärge puudutage printeri sees olevaid ajameid.

c Ettevaatust:
❏ Jälgige, et te ei pühiks määrdeainet printeri sisemusest ära.
❏ Ärge kasutage puhastamiseks kõva ega abrasiivset harja ega
alkoholi ega lahustit, sest need võivad printeri osi ja korpust
kahjustada.
❏ Jälgige, et printeri osadele ei satuks vett, ning ärge piserdage
printerisse määrdeaineid ega õlisid.
❏ Ärge määrige trükipea kelgu all olevaid metallosi.
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Printeri transportimine
Kui printerit on vaja teise kohta viia, tuleb see asetada kasti,
millesse toode oli ostes pakitud, või mõnda teise sama
suurde kasti.

c Ettevaatust:
Printeri vigastamise vältimiseks jätke tindikassetid transportimise
ajaks sisse.

1.

Lülitage printer sisse, oodake, kuni trükipea lukustub
paremas ääres, ja lülitage uuesti sisse.

2.

Võtke toitekaabel elektrikontaktist välja. Seejärel
lahutage printerist USB-kaabel.

3.

Võtke mälukaardid printerist välja ja sulgege
mälukaardi pesa luuk.

4.

Võtke paber printerist välja, vajutage paberitoe
pikendus alla ja sulgege paberitugi.

5.

Avage printeri luuk. Kinnitage tindikasseti hoidik
kleeplindiga printeri külge, nagu näidatud, ja sulgege
siis printeri luuk.

6.

Kontrollige, et esisalv oleks paberiasendis
(alumises asendis), lükake esisalve pikendus sisse
ja sulgege esiluuk.

7.

Pakkige printer ja selle lisad kasti tagasi, kasutades
kaasas olnud kaitsematerjale.

Eesti

Kinnitage
tindikassetihoidik
kleeplindiga printeri
korpuse külge

Hoidke printerit transportimisel horisontaalselt. Kui printer
on teisaldatud, eemaldage trükipead hoidev kleeplint ja
testige printerit. Kui täheldate trükikvaliteedi langust,
puhastage trükipea (vt lk 27); kui väljatrükk on paigast ära,
joondage trükipea (lk 27).

Hooldus ja transportimine
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Veaotsing
Kui printeriga tekib probleeme, kontrollige
vedelkristallekraanile ilmuvaid teateid.

Trükikvaliteedi probleemid

Veateated

Väljatrükkidel või koopiatel on ribasid
(heledaid jooni).

Enamikku probleemidest saab diagnoosida ja lahendada
vedelkristallekraanile ilmuvate veateadete abil. Kui
veateadete abil ei ole võimalik probleeme lahendada,
kasutage järgmist tabelit ja proovige soovitatud lahendust

■

Kontrollige, et paberi prinditav pool oleks lehesööturis
ülespidi.

■

Käivitage ummistunud tindidüüside puhastamiseks
utiliit Head Cleaning (Trükipea puhastamine).
& Vt “Trükipea puhastamine” lk 27

■

Käivitage utiliit Print Head Alignment (Trükipea
joondamine).
& Vt “Trükipea joondamine” lk 27

■

Kasutage tindikassetid ära kuue kuu jooksul alates
nende pakendi avamisest.

■

Kontrollige vedelkristallekraani. Kui ilmub teade, et
tinti on vähe, vahetage tühjenev tindikassett.
& Vt “Tindikassettide vahetamine” lk 24

■

Kontrollige, kas vedelkristallekraanilt valitud Paper
Type (Paberi tüüp) säte vastab printerisse laaditud
kandja tüübile.

Märkus:
Lahendused on antud probleemidele, mis tekivad selle printeri
kasutamisel.
Veateated

Lahendus

Printer error. Please see your
documentation. (Printeri viga. Vt
dokumentatsiooni)

Lülitage printer välja ja uuesti
sisse. Kui ilmub ikka veateade,
pöörduge edasimüüja poole.

Waste ink pad in the printer is
saturated. Contact your dealer to
replace it. (Printeri tindijääkide
padi on küllastunud. Pöörduge selle
vahetamiseks edasimüüja poole.)

Pöörduge selle vahetamiseks
edasimüüja poole.

Cannot recognize the memory card
or disk. (Printer ei tunne mälukaarti
või ketast ära.)

Kontrollige, et mälukaart või
salvestusketas oleks õigesti
sisestatud. Kui on, kontrollige,
kas kaardi või kettaga on kõik
korras, ja proovige uuesti.

Cannot recognize the device.
(Printer ei tunne seadet ära.)

Kontrollige, et mälukaart oleks
õigesti sisestatud. Kui
ühendasite USB seadme,
kontrollige, kas ketas on õigesti
sisestatud.

Print head cleaning failed.
(Trükipea puhastamine
ebaõnnestus.)

Proovige uuesti. Kui ilmub ikka
veateade, pöörduge
edasimüüja poole.

Backup Error (Varundamisviga)
Error Code (Vea kood)
xxxxxxxx

Tekkis probleem ja
varundamine tühistati. Märkige
veakood üles ja pöörduge
edasimüüja poole.
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Veaotsing

Väljatrükk on tuhm või on selles
tühimikud.
■

Kontrollige, et paberi prinditav pool oleks lehesööturis
ülespidi.

■

Kui seate Quality (Kvaliteet) sätteks menüüs x [Print
Settings] (Printimissätted) Standard (Standardne) või
Best (Kõrgkvaliteedirežiim), seadke säte Bidirectional
(Kahesuunaline) asendisse None (Puudub).
Kahesuunaline printimine halvendab trükikvaliteeti.

■

Käivitage ummistunud tindidüüside puhastamiseks
utiliit Head Cleaning (Trükipea puhastamine).
& Vt “Trükipea puhastamine” lk 27

■

Käivitage utiliit Print Head Alignment (Trükipea
joondamine).
& Vt “Trükipea joondamine” lk 27

■

Kontrollige, kas vedelkristallekraanilt valitud Paper
Type (Paberi tüüp) säte vastab printerisse laaditud
kandja tüübile.

■

Tindikassett võib olla vana või tühjenemas.
& Vt “Tindikassettide vahetamine” lk 24

■

Käivitage utiliit Head Cleaning (Trükipea
puhastamine).
& Vt “Trükipea puhastamine” lk 27

■

Kui värvid on endiselt valed või puuduvad, vahetage
värvilised tindikassetid. Kui probleem püsib, vahetage
must tindikassett.
& Vt “Tindikassettide vahetamine” lk 24

■

Kui olete just tindikasseti vahetanud, kontrollige, et
selle karbile märgitud kõlblikkusaeg ei oleks möödas.
Samuti, kui te ei ole printerit kaua kasutanud, asendage
tindikassetid uutega.
& Vt “Tindikassettide vahetamine” lk 24

■

Kontrollige, kas vedelkristallekraanilt valitud Paper
Type (Paberi tüüp) säte vastab printerisse laaditud
kandja tüübile.

■

Kontrollige, et te ei kasuta kujutise värve muutvat
eriefekti, näiteks Sepia (Seepia).

Väljatrükk on ähmane või läheb laiali.
■

■

Kontrollige, kas vedelkristallekraanil olev Paper Type
(Paberitüüp) säte on õige. Võtke iga trükitud leht kohe
väljastussalvest välja.
Kui prindite läikivale kandjale, asetage paberipaki alla
tugileht (või tavalise paberi leht) või laadige lehed sisse
ükshaaval.
Ärge puudutage läikiva viimistlusega paberi prinditud
poolt ega laske sellel millegi vastu puutuda. Pärast
dokumentide printimist läikivatele kandjatele laske
tindil mõni tund kuivada, enne kui neid käsitsete.
Käivitage utiliit Head Cleaning (Trükipea
puhastamine).
& Vt “Trükipea puhastamine” lk 27

■

Käivitage utiliit Print Head Alignment (Trükipea
joondamine).
& Vt “Trükipea joondamine” lk 27

■

Laadige ja väljastage mitu korda kuiva paberit.
& Vt “Printerirulli puhastamine.” lk 28

■

Kui probleem püsib, võib printeri sisemusse olla tinti
lekkinud. Sellisel juhul puhastage printerit seestpoolt
puhta pehme lapiga.
& Vt “Printeri korpuse puhastamine.” lk 28

Muud väljatrükiga seotud
probleemid
Väljuvad tühjad leheküljed
■

Käivitage ummistunud tindidüüside puhastamiseks
utiliit Head Cleaning (Trükipea puhastamine).
& Vt “Trükipea puhastamine” lk 27

Servadeta fotodel ilmuvad servad või
on välisserv ära lõigatud
Muutke sätet Expansion (Laiendamine) menüüs x [Print
Settings] (Printimissätted), et reguleerida servadeta
printimisel paberiformaadist väljajäävat pildiosa.

Paber hõõrdub printimisel
Paksule paberile printimisel võite laiendada paberi
söötmiskoha vahet. Kasutage sätte Maintenance (Hooldus)
valimiseks nuppu F [Setup] (Seadistus) ja vajutage nuppu
OK (Nõus). Seejärel valige Thick Paper Adjustment
(Kohandamine paksule paberile) ja vajutage nuppu OK
(Nõus). Valige On (Sees) ja vajutage nuppu OK (Nõus).

Väljatrükk on laiali läinud või plekiline
Söötke paber sisse ja puhastage sisemist rulli.
& Vt “Printerirulli puhastamine.” lk 28

Paber ei lähe õigesti sisse

Eesti

Värvid on valed või puuduvad.

Paber ei lähe õigesti sisse või jääb kinni.
■

Kui paber ei lähe sisse, võtke see lehesööturist
välja. Lehvitage paber läbi. Laadige see sisse vastu
paremat külge ja lükake vasak servajuhik vastu
paberit (kuid mitte liiga pingule). Ärge laadige
sisse korraga palju lehti (mitte üle
c noolemärgi vasakul servajuhikul), vt lähemalt
& lk 5.

■

Kui paber jääb kinni, vajutage kinnijäänud paberi
väljastamiseks nuppu x Start (Alusta). Kui paber
ei välju, lülitage toide välja ja avage printeri luuk.
Eemaldage seest kinnijäänud paber ja ka kõik
paberitükid ning sulgege printeri luuk. Laadige
paber uuesti sisse, lülitage toide uuesti sisse ja
vajutage printimise jätkamiseks nuppu x Start
(Alusta).

Veaotsing

31

■

Kui paber jääb tihti kinni, kontrollige, et vasak
servajuhik ei oleks lükatud liiga tihedalt vastu
paberit. Proovige laadida vähem paberilehti.
Paberipakk ei tohiks kunagi olla kõrgem vasaku
servajuhiku siseküljel paiknevast noolemärgist c .
Vt lisateavet &lk 5 ja järgige paberiga kaasas
olevaid juhiseid.
Võib-olla olete lükanud paberi lehesööturisse
liiga sügavale.

CD/DVD printimistöö saatmisel
lükatakse CD/DVD salv välja
Kui CD/DVD printimistöö saatmisel lükatakse CD/DVD
salv välja ja vedelkristallekraanile või arvutiekraanile ilmub
veateade, järgige vea kõrvaldamiseks vedelkristallekraanile
ilmuvaid juhiseid.

Printer ei prindi
Vedelkristallekraan on välja lülitunud
■

Veenduge, et printer on sisse lülitatud.

■

Lülitage printer välja ja kontrollige, kas toitekaabel on
kindlalt pistikupessa ühendatud.

■

Kontrollige, kas pistikupesa töötab ega ole reguleeritav
seinalüliti või taimeriga.

Vedelkristallekraanil on hoiatus või
veateade
Kui vedelkristallekraanile ilmub hoiatus või veateade,
järgige juhiseid. Hoiatuste ja veateadete selgitusi vt
“Veateated” lk 30.

Vedelkristallekraan ja olekuindikaator
lülitusid sisse ja uuesti välja
Printeri pinge võib mitte vastata pistikupesa
nominaalpingele. Lülitage printer välja ja võtke selle kaabel
kohe pistikupesast välja. Seejärel kontrollige printeri silte.

c Ettevaatust:
Kui pinge ei sobi kokku, ÄRGE PRINTERIT PISTIKUPESSA ENAM
ÜHENDAGE. Pöörduge edasimüüja poole.

Trükipea kelgu probleem
Kui kassettide luuk ei sulgu või trükipea kelk ei liigu
algasendisse tagasi, avage kassettide luuk ja vajutage
tindikassetid alla, kuni need klõpsuga paika lähevad.

32

Veaotsing

Filmi printimisel tekkivad
probleemid
Ühele lehele prinditakse samad
pisipildid
Kui valite filmi printimisviisiks Print N frames (Prindi
N kaadrit) ja valite filmilt lühikese lõigu, prinditakse ühele
lehele samad pisipildid. Seadke filmilt pikem lõik ja
proovige uuesti.

Printer ei näita filmi
■

Kui valite mängimiseks filmi ja ilmub ?, ei toeta printer
filmi andmete videokodekit. Veenduge, et filmi
andmed vastavad nõuetele. Vt “Tehnilised nõuded
andmetele” lk 7.

■

Filmi salvestusaeg võib olla liiga pikk.

Printer ei tunne filmi andmeid ära
Kui filmi failiformaat ei vasta nõuetele, ei tunne printer
mälukaardil sisalduvaid andmeid ära. Veenduge, et filmi
andmed vastavad nõuetele. Vt “Tehnilised nõuded
andmetele” lk 7.

Printimise tühistamine
Kui printimisel tekib probleeme, võib osutuda vajalikuks
printimine tühistada.
Käimasoleva printimise tühistamiseks vajutage nuppu
y Stop/Clear (Seiska/Tühista). Printer tühistab kõik
printimistööd, seiskab printimise ja väljastab prinditava lehe
või CD/DVD salve. Olenevalt printeri olekust ei tarvitse
printimine kohe peatuda.

Piirkondlikud klienditeenindused
Kui Epsoni toode ei tööta korralikult ja te ei saa probleemi
lahendada toote dokumentatsioonis esitatud veaotsingu
teavet kasutades, pöörduge abi saamiseks klienditoe poole.
Kui teie asukohta pole alltoodud loendis mainitud, pöörduge
edasimüüja poole, kellelt te toote ostsite.

Indoneesia
URL

http://www.epson.co.id

Telefon/
Faks

Jakarta: (62) 21-62301104

Surabaya:
(62) 31-5355035/31-5477837
Medan: (62)61-4516173
Telefon

Klienditeenindus saab teid tõhusamalt nõustada, kui teil on
käepärast järgmised andmed.
■

Toote seerianumber
(Silt seerianumbriga on tavaliselt toote tagaküljel.)

■

Toote mudel

■

Toote tarkvara versioon
(Klõpsake About (Printeri kohta), Version Info
(Versiooni andmed) või muud sarnast nuppu toote
tarkvaras.)

Bandung: (62) 22-7303766

Yogyakarta: (62) 274-565478
Makassar:
(62)411-350147/411-350148

Hongkong
URL

http://www.epson.com.hk

Telefon

(852) 2827-8911

Faks

(852) 2827-4383

Malaisia
URL

http://www.epson.com.my
603-56288333

■

Arvuti mark ja mudel

Telefon

■

Arvuti operatsioonisüsteemi nimetus ja versioon

India

■

Tootega tavaliselt kasutatavate programmide
nimetused ja versioonid

URL

http://www.epson.co.in

Telefon

30515000

Märkus:

Faks

30515005/30515078

Lisateavet klienditeeninduse poole pöördumise kohta leiate tarkvara
CD-ROM-il olevast elektroonilisest “Kasutusjuhendist”.

Filipiinid

Euroopa
URL

URL

http://www.epson.com.ph

Telefon

(63) 2-813-6567

http://www.epson.com

Faks

(63) 2-813-6545

Valige kohaliku EPSONi veebisaidi lõik
Support (Tugi), millelt leiate uusimaid
draivereid, KKK, juhendeid ja muid
allalaaditavaid materjale.

E-post

epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Eesti

Klienditoe poole pöördumine

Teavet EPSONi klienditoe poole pöördumise kohta vt
üleeuroopalise garantii dokumendist.
Austraalia
URL

http://www.epson.com.au

Telefon

1300 361 054

Faks

(02) 8899 3789

Singapur
URL

http://www.epson.com.sg

Telefon

(65) 6586 3111

Tai
URL

http://www.epson.co.th

Telefon

(66)2-670-0333

Vietnam
Telefon

84-8-823-9239

Veaotsing
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Paneelisätete kokkuvõte
sMälukaardirežiim

Filter

Prindib must-valgelt või seepiavärvi.

Enhance
(Paranda)

Vt lähemalt “Fotode automaatne
korrigeerimine” lk 21.

View and Print: (Vaata ja prindi): valige mitu
fotot, igast üks või mitu koopiat (lk 11).

Red-Eye
Reduction
(Punasilmsuse
eemaldamine)

Vt lähemalt “Punasilmsuse eemaldamine”
lk 20.

Print All Photos: (Prindi kõik fotod): Prinditakse
kõik mälukaardil olevad fotodlk 11).

Brightness
(Heledus)

Vt lähemalt “Fotode käsitsi korrigeerimine”
lk 21.

Esimesel ekraanil võite valida, kuidas mälukaardile
salvestatud andmeid printida või näidata.

Print by Date: (Prindi kuupäeva järgi): Fotode
otsimine pildistamiskuupäeva järgi ja soovitud
fotode valimine (lk 12).
Print Proof Sheet: (Indekspildi printimine):
Prinditakse indekspilt, kus on pisipiltidena kõik
mälukaardil olevad fotod (lk 12).
Slide Show: (Slaidiesitlus): Võite vaadata kõiki
mälukaardil olevaid fotosid järjekorras
slaidiesitlusena ja valida, milliseid fotosid
soovite printida (lk 12).
Play Movie and Print Photos: (Mängi filmi ja
prindi fotosid): Võite vaadata mälukaardil
olevat filmi ja valida, millist stseeni filmist
soovite printida (lk 17).

CD/DVD [Print CD/DVD]
(Prindi CD/DVD) režiim
Selles režiimis võite valmistada originaal-CD/DVD.
Print on CD/DVD: (Prindi CD-le/DVD-le):
Prindib 12 cm CD/DVD-le ja valmistab
CD-ümbrise.

Contrast
(Kontrastsus)
Sharpness
(Teravus)
Saturation
(Küllastatus)
CD Inner-Outer
(CD siseminevälimine)

CD/DVD printimisasendi seadmine.
Vt lähemalt “Prinditava piirkonna
korrigeerimine” lk 15.

Density (Tihedus)

CD trüki heledamaks või tumedamaks
muutmine. Seda valikut on võimalik
kasutada ainult režiimis CD/DVD [Print
CD/DVD] (Prindi CD/DVD).

Date (Kuupäev)

Prindib leitud kuupäevaandmetega.
Vt lähemalt lk 22.

Print Info.
(Prindi teave)

Prindib pildi Exif-andmete põhjal
säriaja/katiku kiiruse, F-arvu ja ISO kiiruse.
See säte ei kao ka pärast printeri
väljalülitamist.

Fit to Frame
(Mahuta raami)

Kui on seatud On (Sees), suurendab või
vähendab kujutist raami mahutamiseks. Kui
pikem külg ulatub prinditavast piirkonnast
välja, jääb see printimata.

Bidirectional
(Kahesuunaline)

Aktiveerib kahesuunalise printimise, et
printer prindiks nii vasakult paremale kui ka
paremalt vasakule. Kahesuunaline
printimine kiirendab printimist, kuid
halvendab trükikvaliteeti.

Expansion
(Laiendamine)

Reguleerib, kui suur osa pildist jääb
servadeta printimisel paberiformaadist
välja.

xPrint Settings (Printimissätted)
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Media Type
(Kandja tüüp)

CD/DVD [Print CD/DVD] (Prindi CD/DVD)
režiimis valige CD/DVD või CD Jacket (CD
ümbris), olenevalt sellest, kummale soovite
printida.

Paper Type
(Paberi tüüp)

Vt lähemalt lk 19.

Paper Size
(Paberi formaat)

Vt lähemalt lk 19.

Layout (Paigutus)

Vt lähemalt lk 19.

Movie Enhance
(Filmi
parandamine)

Kui see on On (Sees), korrigeerige pilti ja
parandage selle kvaliteeti. Seda valikut on
võimalik kasutada ainult filmist printimisel.

(Quality)
Kvaliteet

Valige Draft (Mustandrežiim), Standard
(Standardne) või Best
(Kõrgkvaliteedirežiim)

Paneelisätete kokkuvõte

Vajaduse korral valige järgmised sätted, vajutades
nuppu F [Setup] (Seadistus).
Ink Cartridge Status
(Tindikasseti olek)

Vt lähemalt “Tindikasseti
oleku kontrollimine”
lk 24.

Maintenance
(Hooldus)

NozzleCheck
(Düüside
kontroll)

Vt lähemalt “Trükipea
puhastamine” lk 27.

Head Cleaning
(Trükipea
puhastamine)

Vt lähemalt “Trükipea
puhastamine” lk 27.

Head Alignment
(Trükipea
joondamine)

Vt lähemalt “Trükipea
joondamine” lk 27.

Change Ink
Cartridge
(Tindikasseti
vahetamine)

Vt lähemalt “Tindikasseti
vahetamine” lk 25.

Thick Paper
Adjustment
(Paksule
paberile
kohandamine)

Kui väljatrükid printimise
ajal hõõrduvad, seadke
see säte asendisse On
(Sees) paberi ja trükipea
vahekauguse
laiendamiseks. See säte
lülitub printeri
väljalülitamisel asendisse
Off (Väljas).

Adjust CD Print
Alignment
(Reguleeri CD
printimisel
joondatust)

Language (Keel)

Keele muutmine
vedelkristallekraanil.
Seda sätet ei ole mõnedes
piirkondades võimalik
kasutada.

Screen Saver
Settings
(Ekraanikaitse
sätted)

Ekraanikaitse
käivitamiseks, kasutades
mälukaardil olevaid
fotosid, seadke asendisse
Memory Card Data
(Mälukaardi andmed).

Load/Eject
Paper
(Laadi/väljasta
paberit)

Kui väljatrükid lähevad
laiali või määrivad, võite
puhastada selle
funktsiooni abil printeri
rulli. Vt lähemalt
“Printerirulli
puhastamine.” lk 28.

CD/DVD

CD/DVD printimisasendi
seadmine. Vt lähemalt
“Kui väljatrükk on valesti
joondatud” lk 16.

Sticker (Kleebis)

Fotokleebiste
printimisasendi
seadmine. Vt lähemalt
“Kui väljatrükk on valesti
joondatud” lk 18.

PictBridge Settings
(Pictbridge'i sätted)

Seda funktsiooni võite
kasutada
digitaalkaameratega, mis
toetavad funktsioone USB
DIRECT-PRINT või
PictBridge, ning
seadmetega, mis
võimaldavad saata
fotode andmeid
infrapunapordi kaudu.
Vt lähemalt “xPrint
Settings (Printimissätted)”
lk 34.

Backup
Memory Card
(Varunda
mälukaart)

Memory Card
Backup
(Mälukaardi
varundamine)

Vt lähemalt “Fotode
salvestamine
välisseadmesse” lk 9.

Select Folder
(Vali kaust)

Valige välises
salvestusseadmes kaust.

BT PIN Code Set
(BT PIN-koodi
seadmine)

Sätted on saadaval, kui
lisaks ostetav Bluetooth
Photo Print Adapter on
printeriga ühendatud.
Lisateavet leiate
elektroonilisest
“Kasutusjuhendist”.

Bluetooth
Settings
(Bluetooth'i
sätted)

BT Printer ID Set
(BT printeri ID
seadmine)
BT Mode
(BT režiim)
BT Encryption
(BT
krüpteerimine)
BT Device
Address
(BT seadme
aadress)

Restore to Factory Settings
(Taasta tehasesätted)

Vaikesätete taastamine.
Vt lähemalt “Vaikesätete
taastamine” lk 23.

Paneelisätete kokkuvõte
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Eesti

Menüü F Setup (Seadistus)

