
 Wyjmowanie z opakowania
1. Upewnij si , e nast puj ce elementy dostarczono w stanie nienaruszonym. 2. Usu  opakowanie foliowe ze skanera.

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

Dla u ytkowników systemu Windows i Mac OS 8.6 do 9.x
1. W ó  dysk CD z oprogramowaniem do nap du CD-ROM.

Dla u ytkowników systemu Windows:
Zostanie wy wietlone okno dialogowe EPSON - Program instalacyjny. Wybierz 
preferowany j zyk, a nast pnie kliknij .
Uwaga:
Je eli okno dialogowe EPSON - Program instalacyjny nie 
zostanie wy wietlone, kliknij ikon  CD-ROM, a nast pnie 
w menu File (Plik) wybierz polecenie Open (Otwórz). Kliknij 
dwukrotnie ikon SETUP.EXE.

Dla u ytkowników komputerów Macintosh:
Puknij dwukrotnie znaczek EPSON w teczce EPSON.

2. Wybierz pozycj Install Software (Zainstaluj 
oprogramowanie), a nast pnie kliknij .

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

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

Dla u ytkowników systemu Mac OS X
1. W ó  dysk CD z oprogramowaniem do nap du CD-ROM.
2. Puknij dwukrotnie teczk Mac OS X driver, a nast pnie puknij dwukrotnie teczk

preferowanego j zyka.
3. Puknij dwukrotnie znaczek  EPSON Scan Installer (Instalator).

Je li wy wietlone zostanie okno Authorization (Uwierzytelnienie), puknij znaczek klucza, 
wprowad  nazw  oraz has o administratora i puknij przycisk OK.

4. Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie a  do zako czenia instalacji 
oprogramowania. Po wy wietleniu komunikatu z informacj  o zako czeniu instalacji 
puknij przycisk OK.

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

Instalowanie oprogramowania
Aby zainstalowa  program Adobe® Photoshop® Elements, w ó  dysk Photoshop CD do 
nap du CD-ROM, a nast pnie post puj wed ug instrukcji wy wietlanych na ekranie.

U ytkownicy komputerów Macintosh:
Po w o eniu dysku CD do nap du CD-ROM, puknij dwukrotnie znaczek Adobe®

Photoshop® Elements wy wietlony na biurku. Nast pnie puknij dwukrotnie teczk
wybranego j zyka i puknij dwukrotnie teczk Adobe® Photoshop® Elements. Aby 
rozpocz  instalacj , puknij dwukrotnie znaczek instalatora  i post puj zgodnie 
z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.

 Konfigurowanie skanera
1. Usu ó t  ta m  zabezpieczaj c  z tylnej cz ci skanera.

2. Pod cz z cze zintegrowanego 
modu u TPU do z cza interfejsu 
rozszerze  skanera. 

3. Przesu  blokad  transportow  do 
pozycji  otwartej, korzystaj c
z monety lub podobnego 
przedmiotu.

4. Pod cz przewód zasilania do 
gniazda elektrycznego.

c Przestroga:
Zmiana napi cia skanera nie jest mo liwa. Je eli naklejka z ty u skanera nie 
wskazuje w a ciwego napi cia dla Twojego kraju, skontaktuj si  ze sprzedawc .
Nie pod czaj przewodu zasilania.

5. Otwórz zintegrowany modu  TPU, aby 
zobaczy  operacj  uruchamiania. W cz 
skaner, naciskaj c przycisk P zasilania.
Skaner w cza si  i zaczyna nagrzewa .
Lampka sygnalizacyjna miga na zielono a
do zako czenia nagrzewania skanera; 
nast pnie przestaje miga  i wieci na zielono 
wiat em ci g ym. Oznacza to, e skaner jest 

gotowy do u ytku.
Uwaga:
Je eli skaner nie otrzymuje polece  od 
komputera przez 5 minut, lampa 
fluorescencyjna zostaje wy czona.

6. Pod cz jeden koniec kabla interfejsu do 
odpowiedniego portu z ty u skanera.
Uwaga:
❏ Aby korzysta  z interfejsu FireWire w systemie 

Mac OS 8.6, wymagany jest program FireWire 
Support 2.  lub nowszy.

❏ Aby uzyska  po czenie USB 2.0 du ej
szybko ci, nale y pod czy  skaner 
bezpo rednio do portu USB 2.0 w komputerze 
PC, korzystaj c z kabla USB 2.0. Nale y si
upewni , czy na komputerze jest zainstalowany 
sterownik USB 2.0 Host Driver firmy Microsoft.

W poni szej tabeli przedstawiono mo liwe kombinacje interfejsu i systemu.

7. Pod cz drugi koniec kabla do 
odpowiedniego portu komputera.
Uwaga:
Nie nale y pod cza  skanera do kilku 
komputerów, korzystaj c jednocze nie 
z kabla USB i IEEE 394.

przewód 
zasilania

dysk CD-ROM

kabel o du ej 
szybko ci
typu USB 2.0

W niektórych miejscach zawarto  opakowania mo e
si  ró ni  od opisanej.

uchwyty na slajdy

35 mm - rolka filmu film 20/220 (6 cm × 9 cm)/
film 4 cale × 5 cali

35 mm - slajdy

Uwaga:
W niektórych krajach 
przewód zasilania mo e by
pod czony.

skaner

c Wa ne! Pozostaw na miejscu 
ó t  ta m  zabezpieczaj c ,

usuwaj c j  dopiero 
w momencie opisanym 
w instrukcji.

blokada transportowa

z cze 
interfejsu 
rozszerze

zintegrowany 
modu  TPU

mechanizm skanuj cy
(w pozycji pocz tkowej)

lampka 
sygnalizacyjna

przycisk zasilania

Windows Macintosh

IEEE 1394 Microsoft® Windows® Me/2000 Professional/Me Home 
Edition/XP Professional

Mac OS® 8.6 do 9.x, Mac 
OS X 10.1.2 lub nowszy

USB 2.0 Microsoft Windows XP Home Edition/XP Professional/
2000 Professional (zainstalowany system lub 
uaktualnienie z zainstalowanego systemu Windows 98/
Me/2000 Professional)

-

1.1 Microsoft Windows 98/Me/2000 Professional/XP Home 
Edition/XP Professional (zainstalowany system lub 
uaktualnienie z zainstalowanego systemu Windows 98/
Me/2000 Professional)

Mac OS 8.6 do 9.x, Mac 
OS X 10.1.2 lub nowszy

port USBport IEEE 1394

 Pierwsze skanowanie
Aby skanowa , korzystaj c z przycisku ] Start i programu EPSON Smart Panel, wykonaj 
poni sze czynno ci.

1. Otwórz zintegrowany modu  TPU i umie  zdj cie na 
tacy na dokumenty obrazem do do u. Nast pnie zamknij 
zintegrowany modu  TPU.

2. Naci nij przycisk ] Start na skanerze. Po automatycznym uruchomieniu programu 
EPSON Smart Panel kliknij ikon  Scan to File (Skanowanie do pliku).

Uwaga:
Je li w oknie dialogowym nie jest wy wietlana ikona Scan to File (Skanowanie do pliku), 
nale y najpierw klikn  strza k  w dó , aby wy wietli  ikon .
Na ekranie wy wietlony zostanie pasek post pu, a zdj cie zostanie 
automatycznie zeskanowane.

3. Otwarte zostanie okno dialogowe Scan to File (Skanowanie do pliku). Je li chcesz 
skanowa  kolejne zdj cie, umie  je na tacy na dokumenty, zamknij zintegrowany modu
TPU, a nast pnie kliknij przycisk Scan More (Kontynuuj skanowanie). W przeciwnym 
wypadku kliknij przycisk Finish (Zako cz).

Uwaga:
Aby uzyska  pomoc dotycz c  programu EPSON Smart Panel, nale y klikn  znak 
zapytania w prawym dolnym rogu ekranu.

4. Po wy wietleniu nast puj cego okna dialogowego kliknij przycisk Browse (Przegl daj) 
i wska  folder, w którym maj  by  zapisane zeskanowane obrazy. Nast pnie wybierz 
format pliku z listy File Format (Format pliku). Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisa
obrazy.

Pliki obrazów zostan  zapisane we wskazanym folderze. Mo esz teraz przy pomocy 
wybranego oprogramowania przegl da , edytowa  lub drukowa  obrazy.

Uwaga:
U ytkownicy systemów Windows i Mac OS 8.6 do 9.x mog  u ywa  przycisku a Start jako skrótu do cz sto 
u ywanych funkcji skanowania. Naci ni cie przycisku a Start domy lnie uruchamia oprogramowanie EPSON 
Smart Panel. Program EPSON Smart Panel umo liwia skanowanie i wysy anie danych bezpo rednio do 
okre lonej aplikacji. Wi cej informacji znajduje si  w Dokumentacji technicznej znajduj cej si  na dysku CD 
z oprogramowaniem oraz w pomocy elektronicznej.

Przegl danie dokumentacji 
technicznej

Aby dowiedzie  si  wi cej na temat skanera, nale y zapozna  si  z Dokumentacj
techniczn  znajduj c  si  na dysku CD z oprogramowaniem.

1. W ó  dysk CD z oprogramowaniem do nap du CD-ROM. Je li dysk CD nie zosta  wyj ty
od momentu zainstalowania oprogramowania, wyjmij go i w ó  ponownie.

Dla u ytkowników systemu Windows:
Zostanie wy wietlone okno dialogowe EPSON - Program instalacyjny. Wybierz 
preferowany j zyk, a nast pnie kliknij .

Dla u ytkowników systemu Mac OS 8.6 do 9.x:
Puknij dwukrotnie znaczek EPSON w teczce EPSON.

Dla u ytkowników systemu Mac OS X:
Puknij dwukrotnie teczk Manual (Podr cznik) w teczce EPSON, a nast pnie puknij 
dwukrotnie teczk REF_G w teczce preferowanego j zyka. Nast pnie puknij dwukrotnie 
INDEX.HTM.

2. Wybierz pozycj User Guides (Dokumentacja 
u ytkownika), a nast pnie kliknij .

3. Aby przejrze dokumentacj  techniczn , kliknij pozycj
View Reference Guide (Przejrzyj dokumentacj
techniczn ). Aby skopiowa dokumentacj  techniczn
do komputera, kliknij pozycj Install Reference Guide
(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.
Skaner nale y umie ci  w pobli u komputera, aby nie by o problemów z pod czeniem kabla interfejsu. Nie nale y
umieszcza  skanera na zewn trz, 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 nale y umie ci  w pobli u gniazda elektrycznego, od którego atwo mo na od czy  przewód zasilania.
Przewody zasilania powinny by  tak umieszczone, aby chroni  je przed przetarciem, wystrz pieniem, przeci ciem, 
zgnieceniem i przed popl taniem. Nie nale y umieszcza adnych obiektów na przewodzie zasilania, nie mo na 
dopu ci  do tego, aby przewód zosta  nadepni ty lub najechany. Nale y zwróci  szczególn  uwag , aby wszystkie 
przewody zasilania by y wyprostowane przy ko cach i w miejscach po cze  z transformatorem.
Nale y u ywa  takiego ród a zasilania, jakie wskazane zosta o na etykiecie skanera.
Nie nale y u ywa  tych samych gniazdek, do których pod czone s  kserokopiarki lub urz dzenia klimatyzacyjne, które 
s  cz sto w czane i wy czane.
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 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 przedmiotów w otwory skanera, poniewa  mog  one dotkn  elementów o niebezpiecznie 
wysokim napi ciu lub spowodowa  zwarcie. W takich przypadkach istnieje niebezpiecze stwo pora enia pr dem. 
Za skanerem nale y pozostawi  miejsce na kable, a nad skanerem nale y pozostawi  tyle miejsca, aby mo liwe by o
pe ne otwarcie zintegrowanego modu u TPU.
Poni ej wymieniono sytuacje, w których nale y od czy  skaner oraz zleci  napraw  wykwalifikowanym pracownikom 
serwisu technicznego:
Przewód zasilania lub wtyczka s  uszkodzone, do skanera lub zasilacza dosta  si  p yn, upuszczono skaner albo 
uszkodzono obudow , skaner nie dzia a prawid owo lub w jego dzia aniu widoczne s  wyra ne zmiany. (Nie nale y
zmienia  ustawie , których nie opisano w instrukcjach obs ugi.)
Je eli skaner ma by  wykorzystywany w Niemczech, instalacja elektryczna budynku musi by  zabezpieczona 10- lub 
16-amperowym wy cznikiem, aby zapewni  wystarczaj c  ochron  przed zwarciami i przeci eniami skanera.

przycisk Start

Kliknij t  strza k , je li ikona Scan to File 
(Skanowanie do pliku) nie jest wy wietlana.

Tu wy wietlane s
skanowane obrazy. 
Kliknij nazw  pliku, aby 
j  zmieni .

Instrukcje korzystania 
z programu Smart Panel.

Kliknij przycisk Scan More
(Kontynuuj skanowanie), aby 
zeskanowa  kolejne zdj cie.

Kliknij przycisk Finish (Zako cz) 
po zako czeniu skanowania.

Wska  folder, w którym 
zostan  zapisane obrazy.

Kliknij przycisk Save
(Zapisz), aby zapisa
obrazy.

Okre l format pliku.

Je li jako format pliku 
wybierzesz JPEG, to mo na 
okre li  jako .

Polski
c Przestrogi musz  by  przestrzegane w celu 

unikni cia uszkodzenia 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.

Skaner kolorowy

Konfiguracja

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 wykorzystania tylko w przypadku tego skanera firmy EPSON. Firma EPSON 
nie jest odpowiedzialna za wykorzystanie tych informacji w przypadku innych skanerów. Firma SEIKO EPSON CORPORATION ani jej firmy stowarzyszone 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 (oprócz 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. Macintosh jest zastrze onym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. Adobe i Photoshop s  zastrze onymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.
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.
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