
 Wyjmowanie z opakowania
1. Upewnij si , e nast puj ce elementy dostarczono w stanie nienaruszonym. 

Je eli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, nale y
natychmiast skontaktowa  si  ze sprzedawc .

Dla u ytkowników skanera Perfection 260 Photo
Ze skanerem Perfection 1260 Photo dostarczana jest przystawka do slajdów, 
która jest tak e dost pna opcjonalnie dla skanera Perfection 1260.

2. Usu  opakowanie foliowe ze skanera, pozostaw jednak na miejscu ó t
ta m  zabezpieczaj c , usuwaj c j  dopiero w momencie opisanym 
w instrukcji.

m

 Instalowanie oprogramowania
Dysk CD z oprogramowaniem do skanera zawiera sterownik EPSON TWAIN, oprogramowanie oraz podr czniki elektroniczne.
Oprogramowanie nale y zainstalowa  PRZED pod czeniem skanera do komputera.

1. W ó  dysk CD z oprogramowaniem skanera do nap du CD-ROM lub DVD.

Uwaga dla u ytkowników komputerów 
Macintosh:
Po w o eniu dysku CD do nap du na biurku 
wy wietlana jest teczka EPSON. Je eli 
teczka EPSON nie zostanie wy wietlona, 
podwójnie puknij znaczek EPSON na 
biurku. Podwójnie puknij znaczek EPSON
znajduj cy si  wewn trz teczki.

2. Zostanie wy wietlone okno dialogowe 
EPSON – Program instalacyjny. Wybierz 
opcj Instalacja oprogramowania,
a nast pnie kliknij .

Uwaga dla u ytkowników systemu Windows:
Je eli okno dialogowe EPSON – Program instalacyjny nie zostanie 
wy wietlone, kliknij dwukrotnie ikon Mój komputer. Kliknij ikon  nap du
CD-ROM, a nast pnie wybierz polecenie Otwórz z menu Plik. Kliknij 
dwukrotnie pozycj Setup.exe.

3. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie, a  do zako czenia 
instalacji oprogramowania. Po wy wietleniu komunikatu o zako czeniu 
instalacji oprogramowania, kliknij przycisk OK.

4. Je eli wy wietlony zostanie komunikat informuj cy o konieczno ci 
ponownego uruchomienia komputera, zastosuj si  do niego.

Uwagi dla u ytkowników systemu Mac OS X:
Zainstalowanego oprogramowania nale y u ywa  w trybie Classic.

Po zako czeniu instalowania oprogramowania skanera nale y przeczyta
nast pn  sekcj  dotycz c  konfigurowania skanera.

 Konfigurowanie skanera
1. Usu ó t  ta m  zabezpieczaj c

z tylnej cz ci skanera.

2. Przesu  blokad  transportow
maksymalnie w prawo. 

3. Pod cz przewód zasilania do 
zasilacza, jak pokazano na 
ilustracji.

4. Pod cz zasilacz do gniazdka 
pr du sta ego w tylnej cz ci 
skanera.

5. Pod cz drugi koniec przewodu 
zasilania do gniazda 
elektrycznego.

Skaner w czy si , a przycisk ]
Start zacznie wieci  na zielono.

c Przestroga:
❏ Zmiana napi cia 

wej ciowego i wyj ciowego zasilacza nie jest mo liwa. Je eli 
naklejka na zasilaczu wskazuje niew a ciwe napi cie, skontaktuj 
si  ze sprzedawc . Nie pod czaj przewodu zasilania.

❏ Po ka dym od czeniu skanera nale y odczeka  przynajmniej 0
sekund przed ponownym jego pod czeniem. Szybkie pod czanie 
i od czanie skanera mo e doprowadzi  do jego uszkodzenia.

Uwaga:
Ten skaner nie ma w cznika zasilania. Jego w czenie nast puje po 
pod czeniu zasilacza i przewodu zasilania.

6. Pod cz kwadratowe z cze kabla USB do portu USB z ty u skanera. Pod cz 
drugi koniec kabla USB do dowolnego dost pnego portu USB komputera lub 
do koncentratora USB.

7. Otwórz pokryw  skanera i upewnij si , e
lampa fluorescencyjna znajduj ca si
w mechanizmie skanuj cym w czy a si .
Oznacza to, e skaner jest gotowy do 
u ytku.
Uwaga:
❏ Aby wy czy  skaner, od cz przewód 

zasilania od gniazda elektrycznego.
❏ W przypadku u ycia kabla USB innego 

ni  dostarczony przez firm  EPSON 
lub po czenia skanera z komputerem za po rednictwem wi cej ni
jednego koncentratora, skaner mo e nie pracowa  prawid owo.

❏ Lampa fluorescencyjna wy cza si , gdy skaner nie jest u ywany przez 
5 minut.
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W niektórych krajach zawarto  opakowania mo e si  ró ni  od opisanej.

skaner przystawka do slajdów uchwyty na slajdy

Wa ne!
Pozostaw na miejscu ó t
ta m  zabezpieczaj c ,
usuwaj c j  dopiero 
w momencie opisanym 
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 Pierwsze u ycie skanera
Aby skanowa  przy u yciu przycisku ] Start i programu EPSON Smart Panel, nale y post powa  wed ug poni szych instrukcji.

1. Otwórz pokryw  skanera i umie  dokument na tacy 
na dokumenty, stron  do skanowania w dó .
Wyrównaj rodek dokumentu wzgl dem znacznika 
wyrównania. Nast pnie zamknij pokryw
dokumentu.

2. Naci nij przycisk ] Start na skanerze. Po automatycznym otwarciu okna 
EPSON Smart Panel kliknij ikon  Scan for Creativity.

Na ekranie wy wietlany jest wska nik post pu, 
a zdj cie jest automatycznie skanowane.

3. Po zako czeniu skanowania zdj cia otwiera si
okno dialogowe aplikacji Scan for Creativity. Aby 
zeskanowa  kolejne zdj cie, umie  je na tacy 
dokumentów, a nast pnie kliknij przycisk Scan 
More. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk 
Finish.

4. Okno aplikacji ArcSoft™ PhotoImpression™ zostanie otwarte automatycznie, 
a na ekranie wy wietlone zostan  zeskanowane obrazy. Wybierz obraz. 
Obraz mo na edytowa , u ywa  go w szablonie aplikacji PhotoImpression do 
tworzenia kalendarzy lub pocztówek, zapisa  go lub wydrukowa .

Uwaga:
Aby uzyska  pomoc dotycz c  programu PhotoImpression, kliknij znak 
zapytania w górnym prawym rogu ekranu.

Korzystanie z przycisków skanera
Przyciski skanera wspó pracuj  z programem EPSON Smart Panel, umo liwiaj c
korzystanie ze skrótów do najcz ciej u ywanych funkcji skanowania. Mo na 
u ywa  ich do automatycznego skanowania i drukowania zdj , do czania zdj
do wiadomo ci e-mail lub skanowania i przekazania ich do witryny firmy EPSON 
do wspó dzielenia zdj . Wi cej informacji znajduje si  w Dokumentacji 
technicznej zawartej na dysku CD-ROM z oprogramowaniem skanera 
i w elektronicznej pomocy aplikacji EPSON Smart Panel.

Uwagi dla u ytkowników systemu Mac OS X:
Z przycisków skanera mo na korzysta  tylko w trybie Classic.

Przegl danie dokumentacji technicznej
Aby dowiedzie  si  wi cej na temat swojego skanera, patrz Dokumentacja 
techniczna urz dzenia EPSON Perfection 260/ 660/2400.
1. W ó  dysk CD z oprogramowaniem skanera do nap du CD-ROM lub DVD. 

Je eli dysk CD nie zosta  wyj ty po instalacji oprogramowania, wyjmij go i w ó
ponownie.
U ytkownicy komputerów Macintosh:
Po w o eniu dysku CD do nap du na biurku 
wy wietlana jest teczka EPSON. Je eli teczka 
EPSON nie zostanie wy wietlona, podwójnie 
puknij znaczek EPSON na biurku. Podwójnie 
puknij dwukrotnie znaczek EPSON znajduj cy
si  wewn trz teczki.

2. Zostanie wy wietlone okno dialogowe 
EPSON – Program instalacyjny. Wybierz 
pozycj Dokumentacja u ytkownika
i puknij .
Uwaga dla u ytkowników systemu 
Windows:
Je eli okno dialogowe EPSON – Program 
instalacyjny nie zostanie wy wietlone, kliknij 
dwukrotnie ikon Mój komputer. Kliknij ikon
nap du CD-ROM, a nast pnie wybierz 
polecenie Otwórz z menu Plik. Nast pnie 
kliknij dwukrotnie pozycj Setup.exe.

3. Aby przegl da Dokumentacj  techniczn ,
kliknij pozycj Przejrzyj dokumentacj
techniczn . Aby skopiowa Dokumentacj
techniczn  do komputera, kliknij pozycj
Zainstaluj dokumentacj  techniczn .

Instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa
Przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je w celu wykorzystania w przysz o ci. Nale y stosowa  si  do 
wszystkich ostrze e  i instrukcji umieszczonych na skanerze.

c Przestroga:
Upewnij si , e przewód zasilania jest zgodny z odpowiednimi lokalnymi standardami bezpiecze stwa.

❏ Skaner nale y umie ci  w pobli u komputera, aby nie by o problemów z pod czeniem kabla interfejsu. Nie 
nale y umieszcza  lub przechowywa  skanera ani zasilacza na zewn trz budynków, w pobli u miejsc 
z du  ilo ci  brudu lub silnie zakurzonych, wody, róde  ciep a lub w miejscach nara onych na wstrz sy 
i wibracje, w wysokiej temperaturze lub wilgotno ci, w bezpo rednim wietle s onecznym, w pobli u silnych 
róde wiat a lub miejscach nara onych na gwa towne zmiany temperatury albo wilgotno ci. Nie nale y

obs ugiwa  urz dzenia wilgotnymi r kami.
❏ Skaner i zasilacz nale y umie ci  w pobli u gniazda elektrycznego, od którego atwo mo na od czy

przewód zasilania.
❏ Przewody zasilania powinny by  tak umieszczone, by chroni  je przed przetarciem, wystrz pieniem, 

naci ciami, zgnieceniem i przed popl taniem. Nie nale y umieszcza adnych obiektów na przewodzie 
zasilania, nie mo na dopu ci  do tego, aby zasilacz lub przewód zosta  nadepni ty lub najechany. Nale y
zwróci  szczególn  uwag , by wszystkie przewody zasilania by y wyprostowane przy ko cach i w miejscach 
po cze  z transformatorem.

❏ Nale y u ywa  wy cznie zasilacza model A171B/E, który zosta  dostarczony ze skanerem. U ycie innego 
zasilacza mo e wywo a  po ar, pora enie pr dem elektrycznym lub uszkodzenie cia a.

❏ Zasilacz jest przeznaczony do wspó pracy ze skanerem, z którym zosta  dostarczony. Nie nale y u ywa
zasilacza do zasilania innych urz dze  elektrycznych, chyba e zosta o to wyra nie okre lone.

❏ Nale y u ywa  takiego ród a zasilania, jakie wskazane zosta o na zasilaczu i zawsze nale y doprowadza
pr d bezpo rednio z gniazda za po rednictwem kabla, który jest zgodny z odpowiednimi lokalnymi 
standardami bezpiecze stwa.

❏ Nie nale y u ywa  tych samych gniazd, do których pod czone s  cz sto w czane i wy czane 
kserokopiarki lub urz dzenia klimatyzacyjne.

❏ W przypadku korzystania z przed u acza przy zasilaniu skanera, nale y upewni  si , e czny pobór pr du 
wszystkich urz dze  pod czonych do przed u acza nie przekracza dopuszczalnego dla niego nat enia
pr du. Nale y równie  upewni  si , e czny pobór pr du wszystkich urz dze  pod czonych do gniazda 
nie przekracza dopuszczalnego nat enia okre lonego dla tego gniazda. Nie nale y przeci a  gniazda 
elektrycznego.

❏ Nie wolno samodzielnie rozmontowywa , modyfikowa  ani dokonywa  prób naprawy zasilacza, przewodu 
zasilania, skanera i urz dze  dodatkowych, z wyj tkiem czynno ci opisanych w podr cznikach 
dotycz cych skanera.

❏ Nie nale y wk ada adnych obiektów w otwory skanera, poniewa  mog  one wej  w kontakt z elementami 
o niebezpiecznie wysokim napi ciu lub spowodowa  zwarcie. W takich przypadkach istnieje 
niebezpiecze stwo pora enia pr dem. 

❏ Poni ej wymieniono sytuacje, w których nale y od czy  skaner i zasilacz oraz zleci  napraw
wykwalifikowanym pracownikom serwisu technicznego:
Przewód zasilania lub wtyczka s  uszkodzone, do skanera lub zasilacza dosta  si  p yn, upuszczono skaner 
lub zasilacz albo uszkodzono obudow , skaner lub zasilacz nie dzia aj  prawid owo lub w ich dzia aniu 
widoczne s  wyra ne zmiany. (Nie nale y zmienia  ustawie , których nie opisano w instrukcjach obs ugi.)

❏ Przed czyszczeniem nale y od czy  skaner i zasilacz. Czyszczenia dokonywa  wy cznie wilgotn
szmatk . Nie nale y u ywa rodków czyszcz cych w p ynie ani w aerozolu.

❏ Je li skaner nie b dzie wykorzystywany przez d u szy czas, nale y od czy  zasilacz od gniazda 
elektrycznego.

Przycisk Start

Tutaj wy wietlane s
instrukcje dotycz ce
u ywania programu 
Smart Panel.

Aby zeskanowa
kolejne zdj cie, 
umie  je w skanerze, 
a nast pnie kliknij 
przycisk Scan More.

Po zako czeniu 
skanowania kliknij 
przycisk Finish.

Tutaj 
wy wietlane s
zeskanowane 
obrazy. Kliknij 
nazw  pliku, aby 
j  zmieni .

wybrany 
obraz

narz dzia
do edycji

Zawarto  tej 
cz ci okna 
zmienia si
w zale no ci od
opcji wybranych 
wy ej.

Start

Kopiowanie

Skanowanie do
wiadomo ci e-mail

Skanowanie do
sieci Web

Konfiguracja
Skaner kolorowy

Polski

c Przestrogi maj  na celu zapobieganie uszkodzeniu sprz tu. Uwagi zawieraj  wa ne informacje i u yteczne podpowiedzi 
dotycz ce korzystania ze skanera.

Ostrze enia, przestrogi i uwagi

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

Wszelkie prawa zastrze one. adna cz  tej publikacji nie mo e by  powielana, przechowywana w systemie udost pniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczny, za pomoc  fotokopii, 
nagrania lub inny, bez wcze niejszego uzyskania pisemnej zgody firmy SEIKO EPSON CORPORATION. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s  przeznaczone do zastosowania tylko w tym skanerze firmy EPSON. Firma EPSON nie jest odpowiedzialna 
za zastosowanie tych informacji do innych skanerów. Firma SEIKO EPSON CORPORATION i jej firmy afiliowane nie b d  odpowiada  przed nabywc  produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty b d  wydatki poniesione przez nabywc  lub 
strony trzecie wynikaj ce z: wypadku, niew a ciwej eksploatacji lub wykorzystania tego produktu do celów innych ni  okre lono, nieautoryzowanych modyfikacji, napraw lub zmian dokonanych w tym produkcie lub (z wyj tkiem USA) nieprzestrzegania instrukcji 
firmy SEIKO EPSON CORPORATION dotycz cych obs ugi i konserwacji.
Firma SEIKO EPSON CORPORATION nie b dzie odpowiada  za jakiekolwiek szkody lub problemy powsta e w wyniku wykorzystania jakichkolwiek produktów dodatkowych b d  materia ów eksploatacyjnych innych ni  te oznaczone przez firm  SEIKO 
EPSON CORPORATION jako Original EPSON Products lub EPSON Approved Products. Firma SEIKO EPSON CORPORATION nie b dzie odpowiada  za adne szkody spowodowane zak óceniami elektromagnetycznymi wynik ymi z u ycia kabli interfejsu 
innych ni  te oznaczone przez firm  SEIKO EPSON CORPORATION jako EPSON Approved Products. EPSON jest zastrze onym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft i Windows s  zastrze onymi znakami towarowymi firmy 
Microsoft Corporation.
Uwaga ogólna: Inne nazwy produktów zosta y u yte w niniejszym dokumencie wy cznie w celach identyfikacji i mog  by  znakami towarowymi ich prawnych w a cicieli. Firma EPSON nie ro ci sobie adnych praw do tych znaków. PL20005-00
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