EAB Lindholmens Fotoklubb
Skriven av:

Christer Carlsson 2005-02-24

Låneregler i korthet:

-

Fyll i lånelista i klubbrummet.
3 dagars ”ensamrätt”, sedan har ev
köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

-

Placera skannern i rum LN 3265
Markera returdag i lånelista

Hyllplats

- 3C1
Pryl-id

- P07

Lathund för skrivare Epson Stylus Photo R300
Denna består av
1 Fotoskrivare Epson Stylus Photo, R300, Serienummer C53604001W144X23121
2 CD/DVD-hållare (fack) med skyddsark i papp
3 CD med drivrutiner och manual – Epson Stylus Photo (MacOS 8.6, Windows).
Dessa finns även på www.epson-europe.com
4 Instruktionsbok (fyra språk), se även epson.se
5 Kraftkabel
6 USB förlängningskabel (alla USB-minnen passar inte i skrivarens utgång)
7 USB-kabel skrivar-dator anslutning
Utskrift på CD/DVD skiva från minneskort
Detta är enklaste sättet att få ett tryck på din CD/DVD.
 USB-minne eller minneskort (Memory Stick, SD, MultiMediaCard, CompactFlash2,
SmartMedia och xD-Picture) används, anslut endast ett åt gången.
 Bilder i jpeg format version 2.1/2.2 stöds (PowerPoint kan generera äldre version).
Bilderna måste vara kodade i RGB.
 Ta inte ur minneskortet när läsning av data görs (lampa blinkar).
 Skrivaren söker efter alla jpeg bilder på minneskortet oavsett folder. Man kan
sedan välja bilderna från en numrerad lista. Numreringen sker utifrån filnamnen
alfanumersikt sorterade. (T.ex blir Bild1, Bild2, Bild11 numrerade 1, 3, 2.)
 Bilden placeras mitt på skivan. Skalning sker automatiskt så att minsta
bredden/höjden blir lika med skivans diameter.
 Skjut in CD/DVD-hållaren så att pilarna på hållare och skrivare överensstämmer.
Tips:
 Klipp till en papp-skiva i CD-storlek. Testa att skriva ut på skivan. Justera sedan
ev. uppåt/nedåt eller vänster/höger (obs referensen är när du håller skivan framför
dig och inte så som den ligger i skrivaren.
 Rengör gärna skrivarens rullar innan CD/DVD utskrift. Mata in ett A4-ark. Använd
underhållsknappen (med droppe symbol) och välj Paper feed. Upprepa.
 CD/DVD skivor måste ha en matt pappersliknande yta. Köp skivorna via klubben.
Utskrift på CD/DVD skiva från dator
Det är svårt att få rätt placering av bilden. Dessutom måste man vara försiktig så man
inte skriver utanför själva skivan. En särskild mall bör troligen skapas.

