
 Lahtipakkimine
1. Veenduge, et järgmised osad oleksid olemas ja terved. Kui mõni neist on 

puudu või kahjustatud, pöörduge kohe EPSONi edasimüüja poole.
Perfection 1260 Photo kohta:
Perfection 1260 Photol on kaasas filmiadapter, mis on saadaval ka Perfection 
1260 lisaseadmena.

2. Eemaldage skannerist pakkelint, kuid jätke kollane kleebis alles, kuni teile pole 
antud juhist seda eemaldada.

m

 Tarkvara installeerimine
Skanneri tarkvara laserkettal on EPSON TWAIN draiver, tarkvara ja elektroonilised juhendid.
Tarkvara peate installeerima ENNE skanneri ühendamist arvutiga.

1. Pange skanneri tarkvaraga laserketas CD-ROM- või DVD draivi.

Macintoshi kasutajad:
Kui olete laserketta sisse pannud, ilmub 
töölauale EPSONi kaust. (Kui EPSONi 
kausta ei ilmu, topeltklõpsake töölaual 
ikooni EPSON.) Topeltklõpsake kausta 
sees ikooni EPSON.

2. Ilmub EPSONi installeerimisprogrammi 
dialoogiboks. Valige Install Software
(Installeeri tarkvara) ja klõpsake .
Märkus Windowsi kasutajatele:
Kui EPSONi installeerimisprogrammi 
dialoogiboks ei ilmu, topeltklõpsake ikooni 
My Computer. Klõpsake CD-ROMi ikooni 
ja valige siis File-menüüst Open.
Topeltklõpsake Setup.exe.

3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, kuni kogu tarkvara on installeeritud. Kui 
ilmub teade, et installeerimine on lõppenud, klõpsake OK.

4. Kui ilmub teade, et peate arvuti uuesti käivitama, tehke seda.
Märkus MacOS X kasutajatele:
Tarkvara installeeritakse kasutamiseks Classic-olekus.

Kui olete skanneri tarkvara installeerimise lõpetanud, lugege skanneri 
seadistamiseks järgmist lõiku.

 Skanneri ülesseadmine
1. Eemaldage skanneri tagaküljelt kollane 

kleebis.

2. Libistage transpordilukk lõpuni 
paremale. 

3. Ühendage toitekaabel ja 
vahelduvvoolu adapter, nagu 
näidatud.

4. Ühendage vahelduvvoolu 
adapter skanneri tagaküljel 
olevasse alalisvoolu 
sisendisse.

5. Pistke toitekaabli teine ots 
elektripistikupessa.

Skanner lülitub sisse ja ]
Start-nupp süttib rohelisena.

c Ettevaatust:
❏ Vahelduvvoolu adapteri sisend- ega väljundpinget ei ole võimalik 

muuta. Kui vahelduvvoolu adapteri sildile ei ole märgitud õige pinge, 
pöörduge edasimüüja poole. Ärge ühendage toitekaablit 
elektrivõrku.

❏ Iga kord pärast skanneri väljavõtmist pistikupesast oodake 
vähemalt 10 sekundit, enne kui selle uuesti ühendate. Skanneri kiire 
ühendamine ja lahutamine võib seda kahjustada.

Märkus:
Sellel skanneril puudub sisse- ja väljalülitamisnupp. See lülitub sisse, kui 
ühendate vahelduvvoolu adapteri ja pistate toitekaabli pistikupessa.

6. Ühendage USB-kaabli nelinurkne pistik skanneri tagaküljel olevasse 
USB-porti. Ühendage USB-kaabli teine ots arvuti või USB-jaoturi suvalisse 
vabasse USB porti.

7. Avage dokumendikaas ja veenduge, et 
kelgu luminofoorlamp põleb. See näitab, et 
skanner on kasutamiseks valmis.
Märkus:
❏ Skanneri väljalülitamiseks võtke 

toitekaabel pistikupesast välja.
❏ Kui kasutate muud USB-kaablit kui on 

EPSONil kaasa antud või ühendate 
arvuti läbi mitme jaoturi, ei tarvitse 
skanner õigesti töötada.

❏ Kui te skannerit ligikaudu 15 minutit ei 
kasuta, lülitub luminofoorlamp välja.
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 Esmakordne skaneerimine
Skaneerimiseks ] Start-nuppu ja EPSON Smart Panelit kasutades toimige järgmiselt.

1. Avage dokumendikaas ja asetage dokument, kujutis 
allapool, dokumendilauale. Joondage dokumendi 
keskpunkt joondamismärgiga. Seejärel sulgege 
dokumendikaas.

2. Vajutage skanneril ] Start-nuppu. Kui EPSON 
Smart Panel on automaatselt avanenud, klõpsake ikooni  Scan for 
Creativity.

Ekraanile ilmub edenemisnäitur ja teie foto 
skaneeritakse automaatselt.

3. Kui foto on skaneeritud, avaneb dialoogiboks Scan 
for Creativity. Kui soovite skaneerida veel ühe foto, 
asetage see dokumendilauale, sulgege 
dokumendikaas ja klõpsake Scan More. Muidu 
aga klõpsake Finish.

4. Avaneb automaatselt ArcSoft™ PhotoImpression™ ja teie skaneeritud 
kujutised ilmuvad ekraanile. Valige kujutis, mida soovite kasutada. Võite oma 
kujutist töödelda, kasutada seda PhotoImpressioni mallis kalendrite või 
õnnitluskaartide valmistamiseks, salvestada või printida.

Märkus:
Kui vajate abi PhotoImpressioni kasutamisel, klõpsake küsimärgile ekraani 
ülal paremas nurgas.

Skanneri nuppude kasutamine
Skanneri nupud toimivad koos EPSON Smart Paneliga, võimaldades otseteid 
lihtsamatele skaneerimisfunktsioonidele. Neid saab kasutada foto automaatseks 
skaneerimiseks ja printimiseks, foto lisamiseks e-kirjale või fotode skaneerimiseks 
ja üleslaadimiseks veebi EPSONi fotode ühiskasutamise saidile. Lähemat teavet 
vt skanneri tarkvara laserkettal sisalduvast juhendist Reference Guide ja
elektroonilisest spikrist EPSON Smart Panel Help.

Märkus Mac OS X kasutajatele:
Skanneri nuppe saate kasutada ainult Classic-olekus.

Juhendi lugemine
Selleks et skanneri kohta rohkem teada saada, vt EPSON Perfection 
1260/1660/2400 Reference Guide.
1. Pange laserketas skanneri tarkvaraga laser- või DVD-draivi. Kui ketast ei ole 

pärast tarkvara installeerimist välja võetud, võtke see välja ja pange uuesti 
sisse.
Macintoshi kasutajad:
Kui olete laserketta sisse pannud, ilmub 
töölauale EPSONi kaust. (Kui EPSONi kausta 
ei ilmu, topeltklõpsake töölaual ikooni 
EPSON.) Topeltklõpsake kausta sees ikooni 
EPSON.

2. Ilmub EPSONi installeerimisprogrammi 
dialoogiboks. Valige User Guides
(Kasutusjuhendid) ja klõpsake .
Märkus Windowsi kasutajatele:
Kui EPSONi installeerimisprogrammi 
dialoogiboksi ei ilmu, topeltklõpsake ikooni 
My Computer. Klõpsake CD-ROMi ikooni ja 
valige siis Fail-menüüst Open (Ava). Seejärel 
topeltklõpsake Setup.exe.

3. Juhendi Reference Guide lugemiseks klõpsake 
View Reference Guide (Juhendi lugemine). 
Juhendi Reference Guide kopeerimiseks oma 
arvutisse klõpsake Install Reference Guide
(Installeeri juhend).

Ohutusalased juhised
Lugege järgmised juhised läbi ja hoidke need alles. Võtke arvesse kõiki skannerile märgitud hoiatusi ja 
ettevaatusabinõusid.

c Ettevaatust:
Veenduge, et vahelduvvoolu toitekaabel vastab asjakohastele kohalikele ohutusnõuetele. 

❏ Paigutage skanner arvutile piisavalt lähedale, et ühenduskaabel hästi selleni ulatuks. Ärge asetage ega 
hoidke skannerit ega vahelduvvoolu adapterit välitingimustes, äärmiselt määrdunud või tolmuse koha, vee 
või soojusallikate lähedal või kohas, kus neid ohustavad löögid, vibratsioon, kõrge temperatuur või niiskus, 
otsene päikesevalgus, tugevad valguseallikad või kiired temperatuuri või õhuniiskuse muutused. Ärge 
kasutage neid märgade kätega.

❏ Paigutage skanner ja vahelduvvoolu adapter elektripistikupesa lähedale, kust toitekaablit on kerge välja 
võtta.

❏ Toitekaablid tuleb paigutada selliselt, et vältida nende hõõrdumist, sisselõikeid, katkikulumist, lõhenemist 
ja keerduminemist. Ärge asetage asju toitekaablite peale ega jätke neid kohta, kus neile võidakse peale 
astuda või nende taha komistada. Jälgige eriti, et kõik toitekaablid oleksid sirged otsast ning 
transformaatorisse sisenemise ja sellest väljumise kohast.

❏ Kasutage ainult vahelduvvoolu adapteri mudelit A171B/E, mis on skanneriga kaasas. Muu adapteri 
kasutamine võib põhjustada süttimist, elektrilööki või vigastusi.

❏  Vahelduvvoolu adapter on mõeldud kasutamiseks skanneriga, millega see on kaasa pandud. Ärge püüdke 
seda kasutada muude elektroonikaseadmetega, kui see pole selleks ette nähtud.

❏ Kasutage ainult seda liiki toiteallikat, mis on vahelduvvoolu adapteri sildile märgitud, ja võtke voolu alati 
otse standardsest majapidamise elektripistikupesast vahelduvvoolu toitekaabliga, mis vastab 
asjakohastele kohalikele ohutusnormidele. 

❏ Vältige selliste pistikupesade kasutamist, mis on samas vooluringis koopiamasinate või 
õhureguleerimissüsteemidega, mis regulaarselt sisse ja välja lülituvad.

❏ Kui kasutate skanneriga pikendusjuhet, veenduge, et pikendusjuhtmega ühendatud seadmete kogu 
voolutugevus ei ületaks pikendusjuhtme voolutugevust. Samuti veenduge, et kõigi pistikupessa ühendatud 
seadmete voolutugevus kokku ei ületaks pistikupesa voolutugevust. Ärge koormake pistikupesa 
mitmekordselt.

❏ Ärge monteerige lahti vahelduvvoolu adapterit, toitekaablit, skannerit ega lisaseadet ega muutke ega 
püüdke seda remontida, välja arvatud, kui seda on skanneri juhendites konkreetselt selgitatud.

❏ Ärge pistke esemeid ühessegi avasse, sest need võivad puutuda vastu ohtlikke pinge all olevaid punkte 
või tekitada osade vahel lühiühendust. Hoiduge elektrilöögi ohust. 

❏ Järgmistel juhtudel võtke skanner ja vahelduvvoolu adapter pistikupesast välja ja andke see 
teenindamiseks üle kvalifitseeritud teenindustöötajale:
Toitekaabel või pistik on kahjustatud; skannerisse või vahelduvvoolu adapterisse on sattunud vett; skanner 
või vahelduvvoolu adapter on maha pillatud või selle korpus on kahjustatud; skanner või vahelduvvoolu 
adapter ei tööta normaalselt või on selle töö oluliselt muutunud. (Ärge reguleerige nuppe, mida 
kasutusjuhendis ei ole käsitletud.)

❏ Enne puhastamist tõmmake skanner ja vahelduvvoolu adapter pistikupesast välja. Puhastage ainult niiske 
lapiga. Ärge kasutage vedelaid ega aerosool-puhastusvahendeid.

❏ Kui te ei kavatse skannerit pikemat aega kasutada, tõmmake vahelduvvoolu adapter elektripistikupesast 
välja.
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c Ettevaatusabinõusid tuleb arvestada, et vältida seadme 
kahjustamist.

Märkused sisaldavad tähtsat teavet ja kasulikke 
näpunäiteid skanneriga töötamiseks.

Hoiatused, ettevaatusabinõud ja märkused

w Hoiatusi tuleb hoolikalt järgida, et vältida 
kehavigastusi.
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