
 Rozbalenie
1. Skontrolujte, i balenie obsahuje nasledujúce nepoškodené položky. 2. Odstrá te zo skenera baliacu pásku.

 Inštalácia softvéru
CD obsahuje softvér skenera a elektronické príru ky.
Softvér sa musí nainštalovat’ PRED pripojením skenera k po íta u.

Systémy Windows a Mac OS 8.6 až 9.x:
1. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD so softvérom.

Systém Windows:
Zobrazí sa dialógové okno EPSON Installer Program (Inštala ný program). Vyberte 
požadovaný jazyk a kliknite na tla idlo .
Poznámka:
Ak sa dialógové okno EPSON Installation Program nezobrazí, kliknite na ikonu disku 
CD-ROM a v ponuke Súbor kliknite na Otvorit’. Dvakrát kliknite na súbor SETUP.EXE.

Systém Macintosh:
Dvakrát kliknite na ikonu EPSON v prie inku EPSON.

2. Vyberte položku Install Software (Inštalácia softvéru) a 
kliknite na tla idlo .

3. Pod a pokynov na obrazovke dokon ite inštaláciu všetkého 
softvéru. Po zobrazení hlásenia o dokon ení inštalácie 
kliknite na tla idlo OK.

4. Len o sa zobrazí výzva k reštartu, reštartujte po íta .

Systém Mac OS X:
1. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM.
2. Dvakrát kliknite na prie inok Mac OS X driver (Ovláda  Mac OS X) a dvakrát kliknite 

na prie inok požadovaného jazyka.
3. Dvakrát kliknite na ikonu  EPSON Scan Installer.

Ak sa otvorí okno Authorization (Oprávnenie), kliknite na ikonu k ú a; zadajte meno 
správcu a heslo a kliknite na tla idlo OK.

4. Pod a pokynov na obrazovke dokon ite inštaláciu všetkého softvéru. Po zobrazení 
hlásenia o dokon ení inštalácie kliknite na tla idlo OK.

5. Len o sa zobrazí výzva k reštartu, reštartujte po íta .

Inštalácia softvéru
Ak chcete nainštalovat’ softvér Adobe® Photoshop® Elements, vložte CD Photoshop do 
jednotky CD-ROM a postupujte pod a pokynov na obrazovke.

Systém Macintosh:
Po vložení disku CD-ROM dvakrát kliknite na ikonu Adobe® Photoshop® Elements, ktorá 
sa zobrazí na pracovnej ploche. Dvakrát kliknite na prie inok požadovaného jazyka a 
dvakrát kliknite na prie inok Adobe® Photoshop® Elements. Inštaláciu zahájte dvojitým 
kliknutím na ikonu inštala ného programu . Potom postupujte pod a pokynov na 
obrazovke.

 Nastavenie skenera
1. Odstrá te žltú nálepku na zadnej strane skenera.

2. Pripojte konektor integrovanej 
jednotky TPU ku konektoru 
rozhrania doplnku skenera. 

3. Mincou alebo iným vhodným 
predmetom odomknite zámok .

4. Zapojte napájaciu šnúru do 
zásuvky.

c Varovanie:
Napätie skenera nie je možné menit’. Ak nie je na štítku na zadnej strane skenera 
uvedené správne napätie používané v danej krajine, spojte sa s predajcom. 
Nezapájajte napájaciu šnúru.

5. Otvorte integrovanú jednotku TPU tak, aby 
ste mohli sledovat’ operáciu spustenia. 
Tla idlom P Power (Napájanie) zapnite 
skener.
Skener sa zapne a za ne sa zahrievat’. 
Indikátor bude blikat’ zeleno, dokia  skener 
nedokon í zahrievanie; indikátor prestane 
blikat’ a bude svietit’ zeleno. V tejto chvíli je 
skener pripravený na použitie.
Poznámka:
Ak po as 5 minút skener neobdrží z 
po íta a žiadny príkaz, žiarivka zhasne.

6. Pripojte jeden koniec kábla rozhrania k príslušnému 
portu na zadnej strane skenera.
Poznámka:
❏ Ak chcete v systémoch Mac OS 8.6 použit’ 

rozhranie FireWire, je nutná podpora FireWire 
verzie 2.  alebo novšej.

❏ V prípade vysokorýchlostného rozhrania 
USB 2.0 pripojte skener priamo k portu USB 2.0 
na po íta i. K tomu použite vysokorýchlostný 
kábel rozhrania USB 2.0. Na po íta i musí byt’ 
nainštalovaný ovláda  hostite a USB 2.0 od 
spolo nosti Microsoft.

Nasledujúca tabu ka obsahuje možné kombinácie rozhraní a systémov.

7. Druhý koniec kábla pripojte k príslušnému 
portu po íta a.
Poznámka:
Skener nepripájajte k viacerým po íta om 
sú asným použitím kábla USB a kábla 
IEEE 394.

Napájacia šnúra

CD-ROM

USB 2.0
Vysokorýchlostný 
kábel

V ur itých miestach sa môže obsah líšit’.Držiaky na film

35 mm filmový pás 20/220 (6 × 9 cm) film/
4 × 5 palcov

35 mm diapozitív

Poznámka:
V niektorých krajinách môže 
byt’ napájacia šnúra dodaná 
už zapojená.

Skener

c Dôležité: Žltú nálepku 
odstrá te, až k tomu budete 
vyzvaní.

zámok pre transport
konektor rozhrania 
doplnku

integrovaná 
jednotka TPU

vozík
(vo východiskovej 
pozícii)

indikátor

tla idlo Power 
(Napájanie)

Windows Macintosh

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

Mac OS® 8.6 až 9.x, Mac 
OS X 10.1.2 alebo novší

USB 2.0 Microsoft Windows XP Home Edition/XP 
Professional/2000 Professional (model s 
predinštalovaným systémom alebo inovácie 
predinštalovaného systému Windows 98/Me/2000 
Professional)

-

1.1 Microsoft Windows 98/Me/2000 Professional/XP 
Home Edition/XP Professional (model s 
predinštalovaným systémom alebo inovácie 
predinštalovaného systému 98/Me/2000 
Professional)

Mac OS 8.6 až 9.x, 
Mac OS X 10.1.2 alebo 
novší

Port USBport IEEE 1394

 Prvý naskenovaný obraz
Nasledujúce pokyny popisujú skenovanie pomocou tla idla ] Štart a aplikácie EPSON 
Smart Panel:

1. Otvorte integrovanú jednotku TPU a vložte fotografiu 
lícom dolu na dosku pre dokumenty. Zatvorte 
integrovanú jednotku TPU.

2. Stla te tla idlo ] Štart na skeneri. Len o sa softvér EPSON Smart Panel spustí, kliknite 
na ikonu  Skenovat’ do súboru.

Poznámka:
Ak sa ikona Skenovat’ do súboru v dialógovom okne nezobrazí, najprv ikonu zobrazte 
kliknutím na šípku dolu.
Na obrazovke sa objaví indikátor priebehu a fotografia sa 
automaticky naskenuje.

3. Otvorí sa dialógové okno Skenovat’ do súboru. Ak chcete naskenovat’ alšiu fotografiu, 
položte ju na dosku pre dokumenty, zatvorte integrovanú jednotku TPU a potom kliknite 
na tla idlo alšie skenovanie. Inak kliknite na tla idlo Dokon it’.

Poznámka:
Pomocníka pre aplikáciu EPSON Smart Panel získate kliknutím na otáznik v dolnom 
pravom rohu obrazovky.

4. Len o sa zobrazí nasledujúce dialógové okno, kliknite na tla idlo Preh adávat’ a
zadajte prie inok, do ktorého chcete obrazy ukladat’. Potom v zozname Formát súboru 
vyberte požadovaný formát. Obrazy uložte kliknutím na tla idlo Uložit’.

Obrazové súbory sa uložia do ur eného prie inka. Teraz je možné obrazy prehliadat’, 
upravovat’ alebo tla it’ pomocou príslušnej aplikácie.

Poznámka:
Systém Windows a Mac OS 8.6 až 9.x: Tla idlo a Štart je možné použit’ pre rýchly prístup k základným 
funkciám skenovania. Stla ením tla idla a Štart sa štandardne spustí aplikácia EPSON Smart Panel. Aplikácia 
EPSON Smart Panel umož uje skenovat’ a odosielat’ dáta priamo do ur itej aplikácie. Viac informácií nájdete 
v Referen nej príru ke na disku CD so softvérom a v elektronickom pomocníkovi.

Zobrazenie Referen nej príru ky
Ak sa chcete o skeneri dozvediet’ viac, vi Referen ná príru ka na disku CD so softvérom.

1. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Ak po inštalácii softvéru nebol disk CD 
vy atý, vyberte ho a znovu vložte.

Systém Windows:
Zobrazí sa dialógové okno EPSON Installer Program (Inštala ný program). Vyberte 
požadovaný jazyk a kliknite na tla idlo .

Systém Mac OS 8.6 až 9.x:
Dvakrát kliknite na ikonu EPSON v prie inku EPSON.

Systém Mac OS X:
Dvakrát kliknite na prie inok Manual (Ru ne) v prie inku EPSON a potom dvakrát 
kliknite na prie inok REF_G v prie inku zvoleného jazyka. Potom dvakrát kliknite na 
položku INDEX.HTM.

2. Vyberte User Guides (Používate ské príru ky) a kliknite 
na .

3. Ak chcete zobrazit’ Referen nú príru ku, kliknite na 
položku View Reference Guide (Zobrazit’ referen nú
príru ku). Ak chcete Referen nú príru ku skopírovat’ na 
po íta , kliknite na položku Install Reference Guide
(Nainštalovat’ Referen nú príru ku).

Bezpe nostné pokyny
Pre ítajte si dôkladne tieto pokyny a uložte ich pre prípadné alšie použitie. Dodržujte všetky upozornenia a pokyny 
vyzna ené na skeneri.
Umiestnite skener v takej vzdialenosti od po íta a, aby kábel rozhrania nebol napnutý. Skener neumiest ujte ani 
neskladujte vonku, v silne zne istenom alebo prašnom prostredí, v blízkosti vody, tepelných zdrojov ani na miestach 
vystavených otrasom, vibráciám, vysokým teplotám alebo vlhkosti, priamemu slne nému svetlu, zdrojom silného svetla 
alebo rýchlym zmenám teploty alebo vlhkosti. Skener nepoužívajte, ak máte vlhké ruky.
Skener umiestnite v blízkosti elektrickej zásuvky, aby bolo možné napájaciu šnúru jednoducho odpojit’.
Napájacie šnúry je treba chránit’ proti odretiu, prerezaniu, skrúteniu a zauzleniu a iným spôsobom poškodenia. 
Nepokladajte na napájaciu šnúru ani na adaptér žiadne predmety. Na napájaciu šnúru sa nesmie šliapat’ ani sa nesmie 
cez u prechádzat’ (dopravným prostriedkom). Dajte obzvlášt’ pozor na to, aby konce napájacej šnúry a miesta vstupu 
šnúry do transformátora a výstupu z transformátora neboli skrútené.
Používajte len typ napájacieho zdroja, ktorý je vyzna ený na štítku skenera.
Nepoužívajte zásuvky zapojené v rovnakom okruhu, v ktorom pracujú kopírky alebo vetracie systémy, ktoré sa 
pravidelne zapínajú a vypínajú.
Ak pre zapojenie skenera používate predlžovaciu šnúru, celková kapacita prúdu pre všetky zariadenia zapojené 
pomocou tejto šnúry nesmie prekro it’ prúdové zat’aženie šnúry. Overte taktiež, i celková kapacita prúdu pre všetky 
zariadenia zapojené do tejto elektrickej zásuvky neprekra uje prúdovú kapacitu zásuvky. Nepripájajte na elektrickú 
zásuvku viac spotrebi ov.
Okrem konkrétnych situácií popísaných v príru ke pre skener sa za žiadnych okolností sami nepokúšajte o demontáž, 
úpravy alebo opravy napájacej šnúry, skenera alebo doplnkov.
Nevkladajte do otvorov žiadne predmety, mohlo by dôjst’ ku kontaktu v mieste s nebezpe ným napätím alebo k skratu. 
Dávajte pozor na nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom. 
Umiestnite skener tak, aby za ním bol dostatok miesta pre káble a aby sa integrovaná jednotka TPU dala úplne zdvihnút’.
V nasledujúcich prípadoch odpojte skener od elektrickej siete a zverte opravu kvalifikovanému servisnému technikovi:
Napájacia šnúra alebo zástr ka je poškodená; do skenera prenikla kvapalina; skener spadol alebo bol jeho kryt 
poškodený, skener nefunguje normálne alebo vykazuje výraznú zmenu funk nosti. (Nenastavujte ovládacie prvky, ktoré 
nie sú popísané v prevádzkových pokynoch.)
Ak chcete používat’ skener v Nemecku, musí byt’ inštalácia v budove chránená 10 alebo 16-ampérovými isti mi, aby 
bola zaistená adekvátna ochrana pred skratom a aby skener bol dostato ne chránený.

Tla idlo Štart

Ak sa ikona Skenovat’ do súboru
nezobrazí, kliknite na túto šípku.

Tu sa zobrazia 
naskenované obrazy. 
Ak chcete zmenit’ názov 
súboru, kliknite na jeho 
názov.

Pokyny pre použitie aplikácie 
Smart Panel.

Ak chcete skenovat’ alšie 
fotografie, kliknite na tla idlo 

alšie skenovanie.

Po skon ení skenovania kliknite 
na tla idlo Dokon it’.

Ur ite prie inok, do ktorého sa 
obrazy uložia.

Obrazy uložte kliknutím 
na tla idlo Uložit’.

Ur ite formát súboru.

Ak zvolíte formát súboru JPEG, 
je možné nastavit’ jeho kvalitu. 

Slovensky
c Varovania je nutné rešpektovat’, aby sa predišlo 

poškodeniu zariadenia.
Poznámky obsahujú dôležité informácie a užito né tipy 

pre prácu so skenerom.

Upozornenia, varovania a poznámky

w Upozornenia je nutné starostlivo dodržiavat’, aby 
sa predišlo zraneniam.

Farebný skener

Inštalácia

Všetky práva vyhradené. Bez predchádzajúceho písomného povolenia spolo nosti SEIKO EPSON CORPORATION je zakázané akúko vek ast’ tejto publikácie reprodukovat’, ukladat’ vo vyh adávacom systéme alebo prenášat’ ubovo nou formou i
prostriedkami, i už elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, alebo akýmko vek iným spôsobom. Informácie tu obsiahnuté sú ur ené výhradne pre použitie pri práci so skenerom EPSON. Spolo nost’ EPSON nezodpovedá za dôsledky použitia 
týchto informácií pri práci s inými skenermi. Spolo nost’ SEIKO EPSON CORPORATION ani jej dcérske spolo nosti nezodpovedajú kupujúcemu tohto výrobku ani tretím stranám za prípadné škody, straty, náklady alebo výdavky vzniknuté kupujúcemu 
alebo tretím stranám v dôsledku nehody, nesprávneho použitia alebo zneužitia produktu, nepovolených úprav, opráv alebo zmien výrobku i v dôsledku nedostato ného dodržovania pokynov spolo nosti SEIKO EPSON CORPORATION pre prácu a 
údržbu (s výnimkou USA).
Spolo nost’ SEIKO EPSON CORPORATION nezodpovedá za akéko vek škody alebo problémy spôsobené použitím akéhoko vek príslušenstva alebo spotrebného materiálu, na ktorých nie je uvedené ozna enie originálnych produktov spolo nosti 
EPSON Original EPSON Products alebo produktov spolo nosti SEIKO EPSON COROPRATION schválených spolo nost’ou EPSON – EPSON Approved Products. Spolo nost’ SEIKO EPSON CORPORATION nezodpovedá za žiadne škody spôsobené 
elektromagnetickým rušením vzniknutým v dôsledku použitia káblov rozhrania, ktoré nie sú ozna ené ako schválené produkty EPSON Approved Products spolo nosti SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON je registrovaná ochranná zna ka spolo nosti 
SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft a Windows sú registrované ochranné zna ky spolo nosti Microsoft Corporation. Macintosh je registrovaná ochranná zna ka spolo nosti Apple Computer, Inc. Adobe a Photoshop sú registrované ochranné 
zna ky spolo nosti Adobe Systems Incorporated.
Všeobecná poznámka: alšie tu použité názvy produktov slúžia len pre identifika né ú ely a môžu byt’ ochrannými zna kami príslušných vlastníkov. Spolo nost’ EPSON sa vzdáva všetkých práv na tieto zna ky.
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