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Ohutusteave
Seadme turvaliseks kasutamiseks loe palun läbi käesolevas juhendis toodud ettevaatusabinõud ja 
hoiatused. Ära proovi teha seadmega mingeid muid toiminguid peale nende, mida on selles 
juhendis kirjeldatud. 

HOIATUS
Kui sa ei pööra neile ettevaatusabinõudele tähelepanu, võid põhjustada elektrilöögi / tulekahju ohu.

Asukoht
• Ära paiguta seadet kergestisüttivate ainete lähedusse, nagu näiteks piiritus või värvilahustid. Kui 

kergestisüttivad ained puutuvad kokku seadmesiseste voolu all olevate osadega, siis võib see 
põhjustada tulekahju või elektrilööke.
Toiteallikas

• Ära kunagi ühenda seadet vooluvõrku ega vooluvõrgust välja märgade kätega. Nii võid saada 
elektrilöögi.

• Lükka pistik alati lõpuni toiteallika pistikupessa. Kui toitejuhtme pistiku kontaktid puutuvad 
kokku metallesemetega, siis võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.

• Ära kunagi kahjusta, muuda, sikuta ega painuta tugevalt toitejuhet. Ära aseta toitejuhtmele 
raskeid esemeid. Nende nõuete eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.

• Ära kunagi ühenda seadet vooluallikasse, millesse on ühendatud ka teisi seadmeid 
(pikendusjuhtmed, 2- või 3-harulised adapterid vms.). See võib põhjustada põletusi või 
elektrilööke. 

• Ühenda seade standardse 220-240 V, 50/60 Hz vahelduvvoolu toitevõrguga. Kasuta seadet ainult 
sellises vooluvõrgus, mis vastab seadme tagaküljel oleval sildil toodud parameetritele. Kui sa ei 
ole päris kindel kasutatava toiteallika suhtes, võta ühendust kohaliku energiamüügi ettevõttega.
*Pistiku kuju ja pistikupesa võivad erineda sõltuvalt riigist, kust seade on ostetud.

• Ära aseta toitejuhet kuumade esemete lähedusse. Juhtme isoleerkiht võib sulada ja see võib 
tekitada tulekahju või elektrilöögi ohu.

• Ära kunagi kasuta seadet, kui toitejuhe on puntrasse keritud või sõlmes. Sõlmes toitejuhe võib 
põhjustada süttimise või elektrilöögi. 
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• Kui seadmest peaks erituma suitsu, ebaharilikku lõhna või kostuma imelikke helisid, siis eemalda 
seade kohe vooluvõrgust ja võta ühendust kohaliku Canoni klienditeenindusega. Sellises 
seisundis seadme kasutamise jätkamine võib põhjustada süttimise või elektrilöögi.

• Ühenda regulaarselt seade vooluvõrgust välja ja pühi toitepistikult ning pistikupesalt kuiva 
riidelapiga sinna kogunenud tolm ära. Kui seade asetada kohta, kus on palju tolmu, suitsu või 
kõrge niiskustase, imab pistikule kogunenud tolm niiskust ning võib põhjustada isolatsioonihäire 
ja tulekahju ohu. 
Hooldus

• Ära soorita hooldamisel toiminguid, mida pole selles juhendis kirjeldatud. Täiendava hoolduse 
vajadusel pöördu volitatud Canoni edasimüüja poole.

• Säilita seadet tolmuvabas kohas. Tolmu kogunemine takistab seadmel korralikult töötamast.
• Puhasta seadet niiske riidelapiga. Ära kunagi kasuta puhastamiseks kergestisüttivaid aineid, nagu 

piiritus, benseen või värvilahustid. Kui kergestisüttivad ained puutuvad kokku seadmesiseste 
voolu all olevate osadega, siis võib see põhjustada tulekahju või elektrilööke. 

• Lülita enne seadme puhastamist toide alati välja ja eemalda seade vooluvõrgust. Kui lülitad 
puhastamise ajal seadme kogemata sisse, võib see põhjustada kehavigastusi või kahjustada 
seadet.
Käsitsemine

• Ära proovi seadet ise koost lahti võtta ega ümber ehitada. Seadme sees ei ole osi, mis vajaksid 
kasutajapoolset hooldust. Mõned seadmesisesed osad asuvad kõrgepinge all. Ära kunagi proovi 
teostada hooldustoiminguid, mida selles kasutusjuhendis kirjeldatud ei ole. Valed 
hooldustoimingud võivad seadet kahjustada või põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.

• Ära pilla seadmesse kirjaklambreid või muid metallesemeid. Samuti väldi vee ja teiste vedelike 
või kergestisüttivate ainete sattumist seadme sisemusse. Kui sellised ained puutuvad kokku 
seadmesiseste kõrgepinge all olevate osadega, võib see põhjustada tulekahju või elektrilööke. Kui 
midagi ülalmainitud esemetest või ainetest peaks seadmesse sattuma, siis lülita seade välja ja 
lahuta toitekaabel kuivade kätega viivitamatult vooluvõrgust. Seejärel pöördu oma kohaliku 
volitatud Canoni edasimüüja poole.

• Ära kasuta seadme läheduses kergestisüttivaid aerosoole. Kui aerosoolid puutuvad kokku 
seadmesiseste voolu all olevate osadega, siis võib see põhjustada tulekahju või elektrilööke. 

• Seadme sees on kõrgepinge all olevaid osi. Kui uurid seadme sisemust, näiteks paberiummistuse 
vms likvideerimisel, siis väldi metallesemete, näiteks ehete kokkupuutumist seadme sisemusega. 
Kontakt võib põhjustada põletusi või elektrilööke.
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Muud
• Seade emiteerib madalatasemelist elektromagnetkiirgust. Kui kasutad südamestimulaatorit ja 

tunned ennast halvasti, siis mine seadme juurest eemale ja konsulteeri arstiga.
• Kui paigutad seadme luminofoorlampidega (päevavalguslampidega) elektriseadmete lähedusse, 

siis jäta nende vahele vähemalt 150 mm ruumi. Kui paigutad seadme selliste seadmete lähedusse, 
võib luminofoorlampide poolt tekitatav müra põhjustada rikkeid seadme töös.

• Seadme väljalülitamiseks vajuta [ON/OFF]-nupule ja kontrolli, et [Häire]-signaaltuli oleks 
kustunud. Kui sa lahutad toitepistiku vooluvõrgust samal ajal kui [Häire]-signaaltuli põleb või 
vilgub, ei ole prindipea kaitstud ja hiljem pole võib-olla võimalik printida.

 ETTEVAATUST
Kui sa ei pööra neile ettevaatusabinõudele tähelepanu, võid põhjustada elektrilöögi / tulekahju ohu. 

Asukoht
• Ära aseta seadmele allpoolloetletud esemeid. Kui sellised esemed puutuvad kokku seadmesiseste 

voolu all olevate osadega, siis võib see põhjustada tulekahju või elektrilööke.
–Metallesemed, näiteks ehted või kellad.
–Veega või vedelikega täidetud anumad, näiteks klaasid, vaasid või lillepotid.
Vee sattumisel seadmesse lülita seade [ON/OFF]-klahvist kohe välja ja lahuta toitekaabel 
vooluvõrgust. Seejärel pöördu oma kohaliku volitatud Canoni hooldusesinduse poole.

• Ära kata ventilatsiooniava ega muid seadme avausi kinni, kuna see võib põhjustada 
ülekuumenemise ja tulekahju ohu. 

• Paigalda seade ühtlasele, liikumatule aluspinnale, mis talub seadme kaalu. Kui seade kukub 
ümber, võib see viga saada.

• Ära kasuta ega hoia seadet õues.
• Ära paigalda seadet magnetit sisaldavate või magnetvälja genereerivate seadmete, näiteks 

valjuhääldite, lähedusse.
• Korraliku ventilatsiooni kindlustamiseks jäta seadme ja seinte (ja teiste esemete) vahele vähemalt 

100 cm vaba ruumi. 
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• Ära paiguta seadet väga niiskesse ega väga tolmusesse kohta, otsese päikesevalguse kätte, õue 
ega küttekeha lähedusse. Seadme sellisesse kohta paigutamine võib põhjustada tulekahju või 
elektrilöögi. Tulekahju või elektrilöökide ohu vältimiseks paiguta seade kohta, mille temperatuur 
jääb vahemikku 15°C kuni 27,5°C ja niiskustase vahemikku 20% kuni 80% 
(kondensatsioonivaba). 

• Ära paiguta seadet paksule vaibale. Kui seadmesse satub vaibakiudusid või tolmu, võib see 
põhjustada tulekahju.
Toiteallikas

• Ära kunagi eemalda pistikut vooluvõrgust, juhtmest tõmmates. Toitejuhtmest tõmbamine võib 
juhet kahjustada ja põhjustada tulekahju või elektrilöögi. 

• Seadme väljalülitamiseks vajuta [ON/OFF]-klahvile või lahuta seade vooluvõrgust. Kui aga 
seade lahutada vooluvõrgust printimise ajal, ei ole prindipea kaetud kaitsekorgiga, mis tinti 
kuivamast hoiaks. See võib hiljem põhjustada prindikvaliteedi languse. 

• Äikese ajaks lülita toide välja ja eemalda juhe vooluvõrgust.
• Ära kasuta seadme toiteks pikendusjuhtmeid. 
• Jälgi, et pistikupesa ümber oleks alati piisavalt vaba ruumi, et seade vajadusel kiiresti 

vooluvõrgust lahutada. Vastasel juhul ei ole hädaolukorras võimalik toitejuhet vooluvõrgust 
eemaldada, mis võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.

• Ühenda seade ainult toitevõrku, mille pinge vastab seadme nõuetele riigis, kust see on ostetud. 
Vastasel juhul võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht. Seadme jaoks sobilik toiteallikas on 
järgmine: 
220-240V vahelduvvool, 50/60 Hz

• Ära ühenda seadet samasse vooluahelasse selliste seadmetega, nagu näiteks kliimaseade, 
televiisor või paljundusmasin. Sellised seadmed genereerivad elektrilist müra, mis võib mõjutada 
seadme tööd. 

• Pärast toite väljalülitamist ja seadme vooluvõrgust eemaldamist oota alati vähemalt viis sekundit 
enne, kui selle uuesti sisse lülitad.
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• Kasuta ainult seadmega kaasasolevat toitejuhet. Teistsuguse toitejuhtme kasutamine võib 
põhjustada elektri lekke või kahjustada seadet.

• Järgmistes olukordades lülita toide välja ja eemalda seade vooluvõrgust:
–Kui toitejuhe või -pistik on vigastatud või katki kulunud.
–Kui seadmesse on loksunud vedelikku.
–Kui seade on vihma kätte jäänud või muidu märjaks saanud.
–Kui seade ei tööta korralikult vaatamata juhendis toodud juhiste järgimisele.
–Kui seade ei tööta korralikult vaatamata peatükis 11, “Veaotsing”, toodud juhiste järgmisele.
–Kui seade on kukkunud maha või saanud viga.
–Kui seadme töökvaliteedis esineb märgatavaid muutusi, siis vajab seade hooldust.

• Kui sa ei kasuta seadet pikema aja jooksul, näiteks puhkuse ajal, siis lülita seade välja ja eemalda 
toitejuhe vooluvõrgust.
Käsitsemine

• Ole skaneerimisklaasi kaane sulgemisel ettevaatlik, et käsi ei 
jääks vahele. Vastasel juhul võid tekitada endale 
kehavigastusi.

• Paksude raamatute skaneerimisel ära vajuta sööturi / 
skaneerimisklaasi kaanele tugevalt. See võib vigastada 
skaneerimisklaasi ja kaant ja / või vigastada kasutajat.

• Ära puuduta kõrge pinge all olevaid seadme osi, sest see võib põhjustada elektrilöögi ohu. 
• Ära aseta seadmele raskeid esemeid, kuna need võivad sealt maha kukkuda ning vigastada 

inimesi. 
• Ole seadmesse ummistunud paberi eemaldamisel ettevaatlik, et oma käsi või riideid mitte tindiga 

määrida. Kui su käed või riided peaksid aga tindiga määrduma, siis pese need kähku jooksva vee 
all puhtaks. Kui kasutad pesemiseks kuuma vett, võib tint kleepuma hakata, mille järel on plekke 
väga raske eemaldada.
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• Ära puuduta pärast printimist prindipea metallkontakte. Metallkontaktid on pärast printimist 
kuumad. 

• Hoia seadet tugevate põrutuste ja vibratsiooni eest. See võib seadme osi kahjustada.
• Enne seadme ümberpaigutamist lülita toide välja ja eemalda seade vooluvõrgust.
• Seadme kandmisel hoia seadet otstest.

• Kui seadme kvaliteet või jõudlus muutuvad järsult halvemaks, siis võib seade vajada hooldust.
• Ära lükka oma käsi printimise ajal seadmesse. Osad seadme sisesed osad on liikuvad, nii võid 

neid kahjustada. 
• Ära keera seadet kummuli. Tint võib välja voolata ja määrida riideid või ümbritsevat piirkonda.
• Teosta ainult neid seadistusi, mida on kasutusjuhendites kirjeldatud, kuna muude toimingute 

reguleerimine võib seadet kahjustada nii, et seade vajab uuesti töökorda saamiseks põhjalikku 
remonti kvalifitseeritud tehniku poolt.
Prindipea / tindimahutid

• Hoia turvalisuse nimel prindipead ja tindimahuteid väikeste laste käeulatusest väljas. Kui laps 
peaks tinti alla neelama, pöördu kohe arsti poole. 

• Ära raputa prindipead ega tindimahuteid. Tint võib välja voolata ja määrida riideid või 
ümbritsevat piirkonda. 

• Ära kunagi puuduta prindipead käega.
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Seaduslikud piirangud seadme ja kujutiste 
kasutamisel

Seadme kasutamine teatud dokumentide skaneerimiseks, printimiseks või paljundamiseks ja 
selliste kujutiste kasutamine võib olla seadusega keelatud ja põhjustada kriminaal- või 
tsiviilvastutusele võtmist. Alljärgnevalt on toodud selliste dokumentide mittetäielik loetelu. See 
loetelu on vaid juhendava eesmärgiga. Kui sa ei ole kindel mingi dokumendi skaneerimise, 
paljundamise või printimise ja kujutiste hilisema kasutamise legaalsuses, siis pea nõu juristiga.
.

• Paberraha
• Rahatšekid
• Sissemaksete kviitungid
• Kirjamargid (nii tühistatud kui tühistamata)
• Identifitseerimissildid või märgid
• Teatud dokumendid ja visandid
• Riigiametite poolt väljastatud tšekid või vekslid
• Mootorsõidukite passid ja juhiload

• Reisitšekid
• Toidukupongid
• Passid
• Immigratsioonipaberid
• Maksumärgid (tühistatud ja tühistamata)
• Võlakirjad või muud võlgnevust tõestavad 

dokumendid
• Aktsiasertifikaadid
• Autoriõiguse kaitse alla kuuluvad tööd / kunstiteosed 

ilma omaniku loata
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Canon MP370/360 kasutusjuhend.

Autoriõigus
Autoriõigusega kaitstud © 2003 Canon Inc. Kõik õigused on reserveeritud. Selle väljaande reprodutseerimine, 
edastamine, ümberkirjutamine, otsinguaparaati salvestamine ja mistahes keelde või arvutikeelde tõlkimine 
mistahes kujul - elektroonilisel, mehaanilisel, magnetilisel, optilisel, keemilisel, käsitsi vms. - on ilma Canon 
Inc. poolt väljastatud kirjaliku loata keelatud.

Kaubamärgid
• Canon on registreeritud kaubamärk.
• ScanGear on Canon Inc. registreeritud kaubamärk.
• SmartBase on Canon Inc. registreeritud kaubamärk.
• Microsoft® ja Windows® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid.
• CompactFlash™ on SanDisk Corporationi kaubamärk.
• MEMORY STICK® on Sony Corporationi registreeritud kaubamärk.
• SmartMedia™ on Toshiba Corporationi kaubamärk.
• Microdrive™ on International Business Machines Corporationi kaubamärk.
• MultiMedia Card™ on MultiMedia Card Associationi kaubamärk.
• xD-Picture Card™ on Fuji Photo Film Corporationi kaubamärk.
• SD Secure Digital™ on Toshiba Corporationi kaubamärk.
• Kõik muud toote- ja marginimed on vastavate valmistajafirmade kaubamärgid või registreeritud 

kaubamärgid.

Antud seade vastab EC direktiivi 1999/5/EC põhinõuetele. Kinnitame, et käesolev seade 
vastab EC direktiivi 1999/5/EC EMC-nõuetele nominaalse toitesisendi 230 V ja 50 Hz 
juures, kuigi seadme lubatud tööpinge on 200-240 V, 50/60 Hz. Mõnda teise Euroopa 
Liidu riiki kolimise järel esinevate probleemide puhul võta ühendust Canoni 
teenindusega.

(Ainult Euroopa turu jaoks)



Energy Star® partnerina kinnitab Canon Inc, et käesolev toode vastab 
energiasäästlikkuse osas Energy Star® nõuetele.

Exif Print
Antud seade toetab Exif 2.2 (“Exif Print”) standardit.
Exif Print on digitaalkaamerate ja printerite vahelise andmeside standard.
Kui printeriga ühendada Exif Print-ühilduv digitaalkaamera, kasutatakse printimisel kaamera poolt võtte 
sooritamise ajal salvestatud lisainfot, mis tagab maksimaalse kvaliteediga väljaprindid.
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Kuidas kasutada kaasasolevaid juhendeid
Installeerimise juhend
(Prinditud kasutusjuhend)

Loe kõigepealt see kasutusjuhend läbi.
Selles kasutusjuhendis on toodud juhised seadme paigaldamiseks 
ja tööks valmis seadmiseks.
Tee enne seadme kasutuselevõttu läbi kõik selles juhendis toodud 
punktid.

Kiirjuhend
(Prinditud kasutusjuhend)

Loe seda juhendit, kui alustad seadme kasutamist.
(Sõltuvalt riigist, kust seadme ostad, ei pruugi seda juhendit kaasas 
olla.)
Pärast Installeerimise juhendis toodud juhiste järgimist soovitame 
sul tutvuda kõikide seadme põhifunktsioonide kasutamisega.

Kasutusjuhend 
(Käesolev kasutusjuhend)

See juhend on saadaval Setup CD-ROM plaadil.
See juhend, mis asub Setup CD-ROM-il PDF-vormingus, sisaldab 
juhiseid arvutist printimiseks, fotode otseprintimiseks valitud 
digitaalkaameratest ja mälukaartidelt (ainult MP370), 
paljundamiseks ja skaneerimiseks. Kasuta seda juhendit, kui 
soovid saada põhjalikumaid juhiseid, mida Kiirjuhendis toodud ei 
ole või kui soovid lisainfot erifunktsioonide kohta.

Tarkvara kasutusjuhend
(Elektrooniline 
kasutusjuhend)

See juhend on saadaval Setup CD-ROM plaadil.
Kasuta seda juhendit siis, kui soovid printida või skaneerida 
arvutist. See juhend (asub Setup CD-ROM-il PDF-vormingus) 
kirjeldab iga funktsiooni detaile ja samuti õpetab MP-draivereid ja 
MP Toolbox programmi kasutama.

Fototöötlusprogrammide 
kasutusjuhend
(Elektrooniline 
kasutusjuhend)

See juhend on saadaval Setup CD-ROM plaadil.
See HTML-vormingus juhend sisaldab Setup CD-ROM plaadil 
olevate utiliitprogrammide, nagu näiteks Easy-PhotoPrint ja 
Easy-WebPrint, kirjeldusi, juhiseid andmete skaneerimiseks, 
juhiseid erinevate prindimeetodite kasutamiseks ja funktsioonide 
detaile. Sarnaselt Tarkvara kasutusjuhendile asub ka see juhend 
Setup CD-ROM plaadil. 
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Juhendite lugemine
Selles juhendis kasutatud sümbolid

Palun loe läbi alljärgnev ülevaade selles juhendis kasutatud sümbolitest. Järgmiste sümbolitega on 
tähistatud olulised juhised. Järgi neid juhiseid kindlasti. 

HOIATUS Viitab toimingutele, mille ebaõige läbiviimine võib põhjustada surma 
või kehavigastusi. Seadme turvaliseks kasutamiseks tuleb neile 
hoiatustele tähelepanu pöörata. 

 ETTEVAATUST Viitab toimingutele, mille ebaõige läbiviimine võib põhjustada 
kehavigastusi või materiaalseid kahjustusi. Seadme turvaliseks 
kasutamiseks tuleb neile hoiatustele alati tähelepanu pöörata. 

 TÄHTIS Viitab kasutamisega seotud hoiatustele ja piirangutele. Seadme 
turvaliseks kasutamiseks ja selle kahjustamise vältimiseks loe kindlasti 
need punktid läbi. 

 MÄRKUS Viitab kasutamisega seotud märkustele või lisaselgitustele. Nende 
läbilugemine on väga soovitatav. 

Vaata Installeerimise 
juhendit

Lisainformatsiooni leiad Installeerimise juhendist.

Vaata Tarkvara 
kasutusjuhendit

Lisainformatsiooni leiad Tarkvara kasutusjuhendist
(Setup CD-ROM plaadilt).

(Vaata lk. nn.) Tähistab leheküljenumbrit, kust leiad lisainformatsiooni.
Nii on tähistatud märkused, mis kehtivad seadme kohta, kui see on 
ühendatud arvutiga. 

(Harutoimingu 
pealkiri)

Nii on tähistatud harutoimingud (toimingud, mida pead tegema mingi 
funktsiooni valimiseks).

1. (Harutoimingu 
tekst)

Nii on tähistatud harutoimingu tegemise punktid (etapid).

PC
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Selles juhendis kasutatud klahvide tähised
Alljärgnevalt on toodud käesolevas juhendis kasutatud klahvide tähiste ja teadete selgitused.

Selles juhendis kasutatud terminid
Palun loe läbi alltoodud loetelu siin juhendis kasutatud terminite ja lühendite kohta. 

[klahvi nimetus] Sulgudes olev tekst viitab juhtpaneeli klahvile või arvuti menüüvalikule, 
mida saab kasutada. 
Näide: [Värvirežiim]
*Juhtpaneeli [OK]-klahv võib olla märgitud ka tähisega [Set], sõltuvalt riigist, kust 

seade on ostetud. Käesolevas kasutusjuhendis on sellele viidatud kui 
[OK/Set]-klahvile. 

<teade> Sellistes sulgudes toodud tekst viitab vedelkristallekraani teadetele või 
menüüvalikutele. 
Näide: <PHOTO PAPER PRO>, <OFF>
*Vedelkristallekraani teated võivad sõltuvalt valitud ekraanikeelest erineda.

seade Üldine termin tähistamaks mudelit MP370 või MP360.
(tehase) algmäärang Määrang, mis kehtib vaikimisi niikaua, kuni sa seda muudad.
dokument, originaal Originaalilehed, raamatuleheküljed või fotod, mida seadmega paljundatakse 

või skaneeritakse. 
paber, prindimaterjalMaterjal, millele saab seadmega printida. 
menüü Menüü on loetelu määrangutest või funktsioonidest, mida saad valida või 

muuta. Menüü pealkiri ilmub seadme vedelkristallekraanile.
 klikkimine, 
topelt
-klikkimine

Arvutist käsu või menüüvaliku valimine, üldiselt hiirega. 

 osutama, 
suunama

Hiire kursori soovitud valiku peale liigutamine. 

 parem-klikk Hiire parempoolse klahviga klikkimine. 
/ (kaldkriips) Kasutatakse operatsioonisüsteemide või mudelite nimede järjestikusel 

loetlemisel. Näiteks “Windows 2000 / XP” tähendab “Windows 2000” ja 
“Windows XP”.

PC
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1

Peatükk

Sissejuhatus

Seadme funktsioonid

Täname sind Canon MP370/360 ostmise eest. Seadmesse on ühendatud järgmised funktsioonid:

Saad kasutada seadet eraldiseisva paljundamise või fotode printimise (MP730) seadmena. Kuid 
samas võid ühendada seadme ka arvutiga ja saad endale ühes seadmes printeri / paljundusmasina / 
skanneri / fotoprinteri. Seadme juurde kuuluv utiliittarkvara võimaldab mugavalt ja tõhusalt 
teostada mitmesuguseid toiminguid arvuti kaudu.

Fotoprinter . . . . . . . . . . . 
(MP370)

Suudab printida fotokvaliteediga pilte igast digitaalkaamerast või 
mälukaardilt, ilma arvuti abita.

Paljundusmasin. . . . . . . . Must-valgete või värviliste koopiate tegemiseks. Samuti saad 
kasutada erinevaid paljundusfunktsioone ja -efekte.

 Printer. . . . . . . . . . . Saad printida arvutist selgeid värvilisi või must-valgeid dokumente.

 Skanner. . . . . . . . . . Saad skaneerida kõrge lahutusvõimega kujutisi arvutisse ja töödelda 
neid kaasasoleva tarkvara abil.

PC

PC
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Seadme põhiosad ja nende funktsioonid
Alljärgnevas lõigus on toodud seadme põhiosade nimed ja asukohad, samuti kirjeldatud nende 
funktsioone.

Seade
Välisvaade

Tagantvaade ja sisevaade
Peatükk 1 Sissejuhatus 9



Aluse pikendus
Toetab universaalsalve asetatud prindimaterjali. Tõmba see enne prindimaterjali asetamist välja.
Universaalsalv
Prindimaterjali asetamiseks.
Juhtpaneel
Näitab seadme olekut. Samuti saad juhtpaneelilt iga funktsiooni määranguid muuta või kontrollida. 
Täpsema info saamiseks vaata lk. 12.
Kaardipesa kaas*
Katab kaardipesa. Ava see kaas mälukaardi või mälukaarti sisaldava mälukaardi adapteri 
sisestamiseks kaardipessa.
Paberi väljastusalus
Väljaprindid väljastatakse sellele alusele. Enne paljundamise või printimise alustamist ava see kaas 
avamisnupuga. Kui kaas on suletud, avaneb see automaatselt paljundamise või printimise alustamisel.
Kui seadet ei kasutata, siis hoia seda suletud asendis.
Aluse pikendus
Väljaprintide toetamiseks. Tõmba enne paljundamist või printimist see sälgust hoides välja. Kui seadet 
ei kasutata, siis hoia seda suletud asendis paberi väljastusaluse sees.
Originaalikaas
Katab skaneerimisklaasi. Ava kaas originaali asetamiseks skaneerimisklaasile.
Skaneerimisklaas
Originaali asetamiseks.
Avamisnupp
Vajuta seadme paberiväljastusaluse avamiseks.

TÄHTIS
• Väljastusalus ei avane, kui seade on paigutatud kaldpinnale.
Peatükk 1 Sissejuhatus 10



Juurdepääsu signaaltuli*
Süttib, kui kaardipessa asetatakse mälukaart. Andmete mälukaardilt / mälukaardile lugemise / 
kirjutamise ajal tuli vilgub. Kui kaardi lugemine on lõppenud, siis tuli kustub.
Kaardipesa*
Sisesta kaardipesadesse fotoprintimiseks mälukaart või mälukaardiga CF-kaardiadapter. Seadmel 
kaks erinevat tüüpi kaardipesa. 
Mälukaardi väljastusnupp*
Vajuta kaardipesast CF-kaardiadapteri, Microdrive mälukaardi või CompactFlash mälukaardi 
eemaldamiseks.
USB-liides (digitaalkaameratele)*
Kasutatakse “PictBridge”- või Canon “Bubble Jet Direct”-ühilduva digitaalse fotoaparaadi või 
videokaamera seadmega ühendamiseks ja kaamerast fotode otseprintimiseks.
Seesmine kaas
Ava see kaas paberipaksuse lüliti asendi reguleerimiseks, tindimahutite vahetamiseks või 
paberiummistuse likvideerimiseks.

ETTEVAATUST
• Kui seesmine kaas on printimise ajal lahti, võib see seadet vigastada.

Prindipea hoidik
Prindipea paigaldamiseks.
Skaneerimissõlm
Kui seesmist kaant on vaja avada, siis tõsta skaneerimissõlme kuni selle paigale lukustumiseni.
Paberi paksuse lüliti
Reguleerib sõltuvalt prindimaterjali tüübist prindipea ja prindimaterjali vahelist kaugust. 
Reguleeri lüliti asend vastavalt kasutatavale prindimaterjalile.
Toitepistiku ühenduspesa
Seadmega toitejuhtme ühendamiseks.
USB-liides (arvutile)
Kasutatakse arvutist printimisel või arvutisse skaneerimisel seadme ühendamiseks arvutiga.

*MP370
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Juhtpaneel
Alljärgnevalt on kirjeldatud juhtpaneeli klahve, nende funktsioone ja asukohti.

MÄRKUS
• Juhtpaneeli kirjeldused võivad erineda sõltuvalt riigist, kust seade on ostetud.

[ON/OFF]-klahv
Seadme sisse ja välja lülitamiseks. Enne seadme sisselülitamist veendu, et skaneerimissõlm oleks 
suletud. Hoia klahvi seadme sisse ja välja lülitamisel all vähemalt 1 sekund.
[Fotoregister]-klahv (MP370)
Vajuta seadme lülitamiseks fotoregistri režiimile.
[Menu]-klahv
Vajuta seadme toimingute seadistamise menüüde kasutamiseks.
[  (–)] ja [  (+)] klahvid
Nende klahvide abil saad valida määranguid ja muuta koopiate arvu või pildifaili numbrite väärtusi.
[OK/Set]-klahv 

MÄRKUS
• Sõltuvalt riigist, kust seade on ostetud, võib [OK/Set]-klahv olla tähistatud kui [OK]- või [Set]-klahv.
Vajuta määrangute tegemiseks ja kinnitamiseks. Samuti vajuta sellele klahvile pärast 
paberiummistuste ja muude printimist takistavate häirete kõrvaldamist ooterežiimi valimiseks.

MP370 MP360
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[Värvirežiim]-klahv
Vajuta värvipaljundamise või -skaneerimise alustamiseks.
[Mustvalge režiim]-klahv
Vajuta mustvalgelt paljundamise või skaneerimise alustamiseks.
[Stopp / Tühistus]-klahv
See klahv tühistab toimingud ja lülitab seadme ooterežiimile.
[Lisafunktsioonid]-klahv
Lülitab seadme kasutajarežiimile, kus saad reguleerida mitmeid määranguid, sealhulgas tindikoguse 
hoiatuse ja seadme hoolduse määranguid.
[PHOTO]-klahv (MP370)
Lülitab seadme fotoprintimise režiimile.
[SCAN]-klahv
Lülitab seadme skaneerimisrežiimile. Skaneerimisrežiimis skaneerib seade dokumendi arvutisse 
vastavalt valitud määrangutele. Seda klahvi saab kasutada, kui seade on ühendatud arvutiga.
[COPY]-klahv
Lülitab seadme paljundusrežiimile.
[Häire]-signaaltuli
Vilgub seadme sisse- või väljalülitamisel, häire esinemisel või paberi / tindi otsalõppemisel.
Vedelkristallekraan (LCD)
Siia ilmuvad teated ja valikud ning töö ajal juhised.

TÄHTIS
• Toitejuhtme lahtiühendamisel vajuta kõigepealt [ON/OFF]-klahvile. [ON/OFF]-klahvi vajutamisel 

kaetakse prindipea kattega, mis kaitseb seda kuivamise eest. Vajuta seadme väljalülitamiseks 
[ON/OFF]-klahvile. Toitejuhtme lahtiühendamisel jälgi, et lülitaksid seadme enne lahtiühendamist 
[ON/OFF]-klahviga välja.

• Kui seadet pika aja jooksul ei kasutata, siis tee prindipea töökorras hoidmiseks kord kuus nii 
must-valgeid kui värvilisi väljaprinte või koopiaid või puhasta prindipead.

• Täpsete väljaprintide tagamiseks sisaldab prindipea väga palju pihusteid. Sarnaselt lahtise otsaga tindi- 
või viltpliiatsile, mis kuivavad ja muutuvad kasutuskõlbmatuks, kui neid pikka aega ei kasutata, 
ummistuvad ka prindipea pihustid kuivanud tindist. Regulaarselt printimine või prindipea puhastamine 
aitab ummistust ära hoida.

MÄRKUS
• Toidet ei saa [ON/OFF]-klahviga välja lülitada, kui seadet parajasti kasutatakse.
• Seade puhastab prindipea alati kui lülitad seadme uuesti toitevõrku. See kindlustab maksimaalse 

prindikvaliteedi, kuid kulutab samas puhastamiseks ka väheses koguses tinti.
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Originaalide 
käsitsemine
Nõuded originaalidele
Skaneerimisklaasile paljundamiseks või skaneerimiseks asetatavad originaalid peavad vastama 
järgmistele nõuetele:

Dokumendi tüüp
• Kõik tüübid
• Fotod
• Raamatud

Mõõtmed (laius x pikkus)
• Maksimaalselt 216 mm x 297 mm

Maht
• 1 leht
•  Multiskaneerimiseks 10 dokumenti

Paksus
• Maksimaalselt 20 mm

MÄRKUS
•  Multiskaneerimine on ühe korraga mitme (väikese) dokumendi skaneerimise funktsioon. 

Lisainformatsiooni leiad Tarkvara kasutusjuhendist.

PC
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Originaalide asetamine
Aseta originaal paljundamiseks või skaneerimiseks skaneerimisklaasile.

MÄRKUS
• Kontrolli, et liim, tint või parandusvedelik oleks enne originaali asetamist skaneerimisklaasile korralikult 

kuivanud.
• Jälgi enne originaali asetamist, et selle küljes ei oleks klambreid ega kirjaklambreid.

1 Tõsta originaalikaas üles.

2 Aseta originaal skaneerimisklaasile.
• Aseta originaal, kujutisega allpool, 

skaneerimisklaasile. 
• Sea originaali ülemine vasak nurk vastu 

skaneerimisklaasi alumises parempoolses nurgas 
olevat märki.

MÄRKUS
• Seade ei skaneeri skaneerimisklaasi esi- ja 

parempoolsest servast umbes 3 mm laiust ala.

3 Sule ettevaatlikult originaalikaas.

MÄRKUS
• Paljundada või skaneerida saab ka paksemaid 

(maksimaalselt 20 mm) originaale, näiteks 
raamatuid. Järgi paksemate originaalide asetamisel 
vastavaid juhiseid.
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Prindimaterjali 
käsitsemine
Prindimaterjali formaat ja kaal
Soovitame kasutada seadmes järgmist tüüpi prindimaterjale. Järgi prindimaterjali asetamisel 
universaalsalve kindlasti alltoodud juhiseid ja nõudeid.

Tavapaber
Limiit: umbes 100 lehte (75 g/m2)
Paberi paksuse lüliti asend: vasakul

Printeridraiveri [Paper Type] (paberitüübi) määrang: [Plain Paper] (tavapaber)

Ümbrikud
Limiit: umbes 10 ümbrikku
Paberi paksuse lüliti asend: paremal

Printeridraiveri [Paper Type] (paberitüübi) määrang: [Envelope] (ümbrikud)

Kõrglahutuspaber*1

Tüüp: HR-101N
Limiit: umbes 80 lehte
Paberi paksuse lüliti asend: vasakul

Printeridraiveri [Paper Type] (paberitüübi) määrang: [High Resolution Paper] 
(kõrglahutuspaber)

Läikega fotopaber*1

Tüüp: GP-401
Limiit: 10 lehte*2 (A4 / Letter), 20 lehte (4" x 6")
Paberi paksuse lüliti asend: vasakul

Printeridraiveri [Paper Type] (paberitüübi) määrang: [Glossy Photo Paper] (läikega 
fotopaber)

*1 Tähistab Canoni spetsiaalmaterjali.
*2 Kui paberi söötmine ei kulge sujuvalt, siis sirvi lehed (korraga kuni 10) enne universaalsalve 

asetamist läbi. Läbi sirvimine hoiab lehti üksteise külge kinni jäämast.

PC
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Matt fotopaber*1

Tüüp: MP-101
Limiit: 10 lehte
Paberi paksuse lüliti asend: vasakul

Printeridraiveri [Paper Type] (paberitüübi) määrang: [Matte Photo Paper] (matt 
fotopaber)

Läikiv fotopaber Plus*1

Tüüp: PP-101
Limiit: 10 lehte*2 (A4 / Letter / 5" x 7"), 20 lehte (4" x 6")
Paberi paksuse lüliti asend: vasakul

Printeridraiveri [Paper Type] (paberitüübi) määrang: [Photo Paper Plus Glossy] (läikiv 
fotopaber Plus)

Fotopaber Pro*1

Tüüp: PR-101
Limiit: 10 lehte*2 (A4 / Letter), 20 lehte (4" x 6")
Paberi paksuse lüliti asend: vasakul

Printeridraiveri [Paper Type] (paberitüübi) määrang: [Photo Paper Pro] (fotopaber Pro)
Tüüp: PC-101S
Limiit: 20 lehte
Paberi paksuse lüliti asend: vasakul

Printeridraiveri [Paper Type] (paberitüübi) määrang: [Photo Paper Pro] (fotopaber Pro)

Lüümikud*1

Tüüp: CF-102
Limiit: 30 lehte
Paberi paksuse lüliti asend: vasakul

Printeridraiveri [Paper Type] (paberitüübi) määrang: [Transparency] (lüümikud)

T-särkide ülekandematerjal*1

Tüüp: TR-301
Limiit: 1 leht
Paberi paksuse lüliti asend: paremal

Printeridraiveri [Paper Type] (paberitüübi) määrang: [T-shirt Transfer] (t-särkide 
ülekandematerjalid)

*1 Tähistab Canoni spetsiaalmaterjali.
*2 Kui paberi söötmine ei kulge sujuvalt, siis sirvi lehed (korraga kuni 10) enne universaalsalve 

asetamist läbi. Läbi sirvimine hoiab lehti üksteise külge kinni jäämast.

PC

PC

PC

PC

PC

PC
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Prindimaterjalide omadused ja kasutamine 
Selles lõigus on kirjeldatud antud seadmes kasutamiseks sobivate erinevate prindimaterjalide 
omadusi ja otstarvet. Kasuta seda lõiku vastavalt oma vajadustele sobivaima prindimaterjali 
valimiseks.

Tavapaber
Formaadid: A4 (210 mm x 297 mm), B5 (182 mm x 257 mm), A5 (148 mm x 210 mm), 
Letter (215,9 mm x 279,4 mm), Legal (215,9 mm x 355,6 mm)
Kasutus: arvutist printimiseks / fotode printimiseks
Juhised ja piirangud: 
• 64 g/m2–105 g/m2

• Seade toetab ülalmainitud paberiformaate vertikaalasendis. 
• Võid kasutada tavalist paljunduspaberit või tavalisi blankette.
• Faksi ei pea asetama spetsiaalset tindipritsprinteri paberit. 
• Legal-formaadis paberit saab kasutada ainult arvutist printimiseks.

Ümbrikud
Formaadid: European DL (220 mm x 110 mm), US Commercial No. 10 (241 mm x 105 mm)
Kasutus: arvutist printimiseks
Juhised ja piirangud:
• Seadmesse võib olla võimalik asetada ka teist tüüpi ümbrikke, kuid Canon ei saa garanteerida 

sellisel juhul häid tulemusi.
• Ära prindi järgmist tüüpi ümbrikutele - see võib tekitada probleeme:

–Ümbrikud akendega, aukudega, perforatsiooniga, lõigatud kohtadega, topeltklappidega, 
survekinnitustega ja äratõmmatavate kleepribadega.

–Reljeefsete või töödeldud pindadega ümbrikud. 
–Suletud ümbrikud.
–Ümbrikud, mille sees on paberit.

• Eemalda prinditud ümbrikud kohe pärast väljastamist väljastusaluselt.
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Kõrglahutuspaber*1

Formaadid: A4 (210 mm x 297 mm), Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Kasutus: arvutist printimiseks / paljundamiseks / fotode printimiseks
Juhised ja piirangud:
• Seda tüüpi paber annab parema värviprindi kvaliteedi, kui tavaline paber.
• Paber sobib graafikat sisaldavate dokumentide ja fotode printimiseks.
• Aseta paber valgema küljega üleval.
• Paberiummistuste vältimiseks eemalda väljastusaluselt lehed enne, kui nende arv ületab 50.
• Kui paber tõmbub rulli, siis eemalda lehed ükshaaval väljastusaluselt.

Läikega fotopaber*1

Formaadid: A4 (210 mm x 297 mm), Letter (215,9 mm x 279,4 mm), 4" x 6" (101,6 mm x 
152,4 mm)
Kasutus: arvutist printimiseks / paljundamiseks / fotode printimiseks
Juhised ja piirangud:
• See on paksem, kui kõrglahutuspaber ning selle läikiv pind võimaldab saavutada väljaprindil 

peaaegu fotokvaliteeti. 
• See paber sobib ääristeta printimiseks. 
• Ära puuduta prinditud lehe pinda enne, kui tint on kuivanud.
• Aseta paber valgema küljega üleval.
• Paberiummistuste vältimiseks eemalda väljastusaluselt lehed enne, kui nende arv ületab 10.
• Ära kasuta materjaliga kaasasolevat paberi laadimislehte.
• Kui tint kuivab kaua, eemalda iga leht kohe pärast selle printimist.

*1 Tähistab Canoni spetsiaalmaterjali.
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Matt fotopaber*1

Formaadid: A4 (210 mm x 297 mm), Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Kasutus: arvutist printimiseks
Juhised ja piirangud:
• See on paks, ilma läiketa paber.
• See on matt veekindel paber, mis tagab suurepärase värvilise kujutise. 
• Sobib mitmesugusteks väljatrükkideks, näiteks kalendrid ja mattpinnaga fotod.
• Samuti võimaldab see ääristeta printimisel loobuda valgetest servadest.
• Aseta paber valgema küljega üleval.
• Ära puuduta prinditud lehe pinda enne, kui tint on kuivanud.
• Eemalda leht kohe pärast printimist.

Läikiv fotopaber Plus*1

Formaadid: A4 (210 mm x 297 mm), Letter (215,9 mm x 279 mm), 4" x 6"*2 (101,6 mm x 
152,4 mm), 5" x 7" (127,0 mm x 177,8 mm)
Kasutus: arvutist printimiseks / fotode printimiseks
Juhised ja piirangud: 
• See on paks, läikiva veekindla pealiskihiga paber, mis tagab suurepärase kvaliteediga värvide 

printimise. 
• See on ideaalne kõrgkvaliteetsete fotode printimiseks. 
• Samuti võimaldab see ääristeta printimisel loobuda valgetest servadest.
• Aseta paber läikivama küljega üleval.
• Eemalda iga leht kohe pärast väljastamist väljastusaluselt.

*1 Tähistab Canoni spetsiaalmaterjali.
*2 Ääristeta printimiseks.
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Fotopaber Pro*1

Formaadid: A4 (8 mm x 1/4 mm), Letter (11 3,4 mm x 210 mm), 4" x 6"*2 (4 mm x 6 mm)
Kasutus: arvutist printimiseks / fotode printimiseks
Juhised ja piirangud:
• See on paks töödeldud pinnaga paber, mis tagab suurema läike ning suurepärase värvitulemuse.
• See on ideaalne kõrgkvaliteetsete fotode printimiseks.
• Samuti võimaldab see ääristeta printimisel loobuda valgetest servadest.
• Kui prindid 4" x 6"-paberile kujutise üle perforeeritud servade, võid servad valgete ääristeta 

fotode saamiseks ära lõigata. 
• Ära lõika servasid enne printimist.
• Aseta paber läikivama küljega üleval.
• 4" x 6"-paberile printimisel tühjenda väljastusalus enne, kui sinna on kogunenud 20 lehte.
• A4- või letter-formaadis paberile printimisel tühjenda väljastusalus enne, kui sinna on kogunenud 

10 lehte.

*1 Tähistab Canoni spetsiaalmaterjali.
*2 Ääristeta printimiseks.
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Lüümikud*1

Formaat: A4 (210 mm x 297 mm), Letter (215,9 mm x 279,4 mm)
Kasutus: printimine arvutist / paljundamine
Juhised ja piirangud:
• See kile on ideaalne grafoprojektorite esitusmaterjali printimise jaoks.
• Aseta üks tühi tavalise paberi leht paki viimase lüümiku taha.
• Kuigi saad printida lüümikute mõlemale küljele, saad parimad tulemused siis, kui prindid sellele 

küljele, kummale poolele lüümik tõmbub rulli, kui hoiad seda nurgast. 
• Eemalda iga leht kohe pärast väljastamist väljastusaluselt.
• Ära puuduta prinditud pindu ega lüümikute pakki enne, kui tint on kuivanud. 
• Lüümikute pikaajalisel säilitamisel kata prinditud küljed enne hoiustamist tavaliste 

paberilehtedega.

T-särkide ülekandematerjal*1

Kasutus: printimine arvutist / paljundamine
Juhised ja piirangud: 
• See paber sobib pealetriigitavate piltide tegemiseks.
• Kui prindid T-särgi ülekandematerjalile, siis kasuta printimiseks peegelrežiimi. 
• Aseta paber selle küljega üleval, millel ei ole rohelisi jooni.
• Kui T-särgi ülekandematerjal on rullis, siis silumiseks rulli seda vastupidises suunas.
• T-särgi ülekandematerjali tuleb kasutada kohe pärast printimist.
• Lisainformatsiooni selle kasutamise kohta leiad kaasasolevast juhendist.
• Paljundamisel vali paberitüübi määranguks <HIGH RES.> ja pildikvaliteedi määranguks 
<FINE (PHOTO)>.

• *1Tähistab Canoni spetsiaalmaterjali.
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Üldjuhised prindimaterjali kasutamiseks
Paberitüübid mida ei saa kasutada
• Ära kasuta:

–volditud, kortsunud, kooldunud või kägardatud prindimaterjali
–topeltklappide või survekinnitustega ümbrikke
–niisket prindimaterjali
–augustatud materjali
–väga õhukest prindimaterjali (alla 64 g/m2)
–väga paksu prindimaterjali (üle 105 g/m2) *Muud prindimaterjalid peale Canoni 

originaalmaterjalide.
–fotodega postkaarte või kleebistega postkaarte
–reljeefsete või töödeldud pindadega ümbrikuid

Soovitatav prindimaterjal
• Hoia prindimaterjali võimalikult nurgast kinni ja proovi prinditud pinda mitte puudutada. Kui 

prindipind on vigastatud või määrdunud, siis halveneb ka prindikvaliteet.
• Ära puuduta prinditud lehe pinda enne, kui tint on kuivanud.
• Kui kasutad printimiseks palju tinti, siis teatud tüüpi prindimaterjal võib tõmbuda rulli ja 

prinditud pind määrduda. Sellisel juhul lükka paberipaksuse lüliti paremale (vaata lk. 24). 
Soovitame sellist paberit, mis tõmbub rulli, mitte kasutada fotode ja graafika printimiseks. Selline 
paber sobib teksti printimiseks. 

• Kui prindimaterjal on rullis, siis silu see enne printimist sirgeks.
• Aseta prindimaterjal, mida sa hetkel ei kasuta, tagasi pakendisse ja säilita seda otsese 

päikesevalguse käest eemal kuivas ja mitte kuumas kohas.

Juhised fotopaber Pro kasutamiseks
• Ära puuduta prinditud pinda enne, kui tint on kuivanud (umbes 30 minutit). Tumedate kujutiste 

värvid võivad algul olla ähmased, kuid 30 minuti kuludes muutuvad selgeks. 
• Kui asetad prinditud lehed albumisse enne tindi kuivamist, siis võivad kujutiste värvid määrduda. 

Soovitame lasta tindil 24 tundi kuivada. 
• Ära proovi kuivatada prinditud lehti fööniga või päikese käes.
• Ära säilita prinditud lehti kuumas või niiskes kohas. Ära jäta prinditud lehti kunagi kuumuse või 

päikese kätte.
• Säilita prinditud lehti fotoalbumites või kaante vahel ning kaitse neid otsese päikesekiirguse või 

õhu käest. 
• Ära aseta prinditud lehti kleepuvate kaantega albumitesse, sest neid ei saa sealt hiljem kätte. 
• Arvesta, et teatud tüüpi plastikalbumid võivad muuta paberi servad kollaseks.
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Paberipaksuse lüliti asendi määramine
Paberipaksuse lüliti abil saad määrata vahe prindipea ja prindimaterjali vahel vastavalt 
prindimaterjali paksusele. Enne printimist vali kindlasti paberipaksuse lülitiga sobiv määrang. 

Järgi neid juhiseid:

1 Tõsta skaneerimissõlme, kuni see kohale 
lukustub .
• Kui seade on sisse lülitatud, avaneb paberi 

väljastusalus skaneerimissõlme tõstmisel 
automaatselt . Kui paberi väljastusalus ei avane, 
vajuta paberi väljastusaluse avamiseks 
avamisnupule.

• Prindipea hoidik liigub keskele.

2 Ava seesmine kaas.

3 Liiguta paberi paksuse lüliti  vastavalt 
prindimaterjali tüübile paremale või 
vasakule .

MÄRKUS
• Infot vastavalt igale prindimaterjali tüübile sobiva 

paberi paksuse lüliti asendi valimise kohta leiad 
lk. 16.

A
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Prindimaterjali formaadi ja tüübi määramine
Paljundamisel ja fotode printimisel (MP370) pead juhtpaneelilt valima universaalsalve asetatud 
prindimaterjali formaadi ja tüübi.

MÄRKUS
• Paljundamiseks määra prindimaterjali formaat peatükis 4 kirjeldatud viisil.
• Fotode printimiseks määra prindimaterjali formaat peatükis 5 kirjeldatud viisil.
• Arvutist prinditavate dokumentide materjali tüübi ja formaadi saad määrata arvutist. (Vaata Tarkvara 

kasutusjuhendit.)

 Prindimaterjali asetamine
Peale ümbrikute muu materjali asetamine

Järgi neid juhiseid:

4 Sule seesmine kaas.

ETTEVAATUST
• Vajuta seesmise kaane keskkohale, kuni kaas paigale lukustub.
• Kui seesmine kaas on printimise ajal lahti, võib see seadet vigastada.

5 Lükka skaneerimissõlm oma kohale tagasi.
• Vedelkristallekraanile ilmub järgmine teade. 

6 Vajuta [ ].

MÄRKUS
• Kui sa ei vaheta tindimahutit, siis vajuta kindlasti ainult [ ]-klahvile.

1 Liiguta paberi paksuse lüliti vastavalt prindimaterjali tüübile paremale või 
vasakule.

MÄRKUS
• Infot vastavalt igale prindimaterjali tüübile sobiva paberi paksuse lüliti asendi valimise kohta 

leiad lk. 16.
• Täpsed juhised paberipaksuse lüliti asendi valimiseks leiad lk. 24.

INK TANK CHANGED?
- YES          NO +

PC
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Ümbrikute asetamine
Järgi neid juhiseid:

2 Ava universaalsalv  ning seejärel 
tõmba välja aluse pikendus .

• Aluse pikendust saab välja tõmmata kahes osas.

3 Aseta pakk paberit (prinditav külg üleval) 
universaalsalve , vajuta paberisuunaja 
kokku  ja lükka see vastu paberipaki 
vasakut külge .

TÄHTIS
• Kontrolli, et pakk ei ületakse paberi 

piirangutähist . 

1 Lükka paberi paksuse lüliti paremale.

MÄRKUS
• Täpsed juhised paberipaksuse lüliti asendi valimiseks leiad lk. 24.

2 Ava universaalsalv ning seejärel tõmba välja aluse pikendus.

1 2

1

2

A

B
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3 Valmista ümbrikud asetamiseks ette. 

TÄHTIS
• Vajuta tugevalt ümbrikute servadele, et 

murdejooned oleksid teravad. Samuti vajuta 
tugevalt ümbriku tagaklapi vastas olevale alale. 

• Kui ümbrikud on kooldunud, siis painuta need 
siledaks - hoia ümbrikute servi diagonaalselt ja 
painuta neid ettevaatlikult.

• Kui ümbrikute servades on õhk või need on 
kooldunud, aseta ümbrikud ühtlasele tasapinnale 
(näiteks lauale).

• Vajuta pastapliiatsiga ümbrikutele ja vea sellega 
keskelt servade suunas.

• Jälgi, et ümbrikud ei oleks ühestki kohast 
kooldunud ega puhvis rohkem kui 3 mm.

Vale Õige

Risti ümbriku servaga
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4 Aseta ümbrikute pakk (prinditav külg 
üleval) universaalsalve , vajuta 
paberisuunaja kokku  ja lükka see 
vastu paki vasakut külge .
• Aseta ümbrikud universaalsalve nii, et paki lühem 

külg oleks allpool.

TÄHTIS
• Kontrolli, et paki kõrgus ei ületakse paberi 

piirangutähist . 

1

2

A

B

Peatükk 3 Prindimaterjali käsitsemine 28



4

Peatükk

Paljundamine

Originaalid, mida saab kopeerida

Lisainformatsiooni selle kohta, milliseid originaale võid seadmega kopeerida ning juhised 
originaalide asetamise kohta leiad 2. peatükist.

Prindimaterjali formaadi ja tüübi määramine
Paljundamiseks tuleb määrata juhtpaneeli kaudu universaalsalve asetatud prindimaterjali formaat 
ja tüüp.

MÄRKUS
• Lisainformatsiooni prindimaterjali kohta leiad lk. 16.

Järgi neid juhiseid:

1 Vajuta [COPY].

2 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub teade 
<2.PAPER SELECT>.

3 Vajuta [OK/Set].

2.PAPER SELECT

Nt.: SIZE : <    *A4    >
TYPE :    *PLAIN
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4 Vali [ ]- või [ ]-klahviga prindimaterjali formaat.
– <A4>: A4-formaat
– <LTR>: Letter-formaat
– <B5>: B5-formaat
– <A5>: A5-formaat
– <4"x6">: Kaardiformaat
– <5"x7">: Kaardiformaat

5 Vajuta [OK/Set].

6 Vali [ ]- või [ ]-klahviga prindimaterjali tüüp.
– <PLAIN>: Sobilik tavapaberile.
– <GLOSSY>: Sobilik läikega fotopaberile ja läikefotokilele.
– <HIGH RES.>: Sobilik kõrglahutuspaberile.
– <TRANS>: Sobilik lüümikutele.
– <PHOTO PRO>: Sobilik fotopaber Pro-le.
– <PHOTO PLUS>: Sobilik läikega fotopaberile Plus.
– <OTHER>: Sobilik muude paberitüüpide kasutamisel peale ülalmainitute (näiteks 

matt fotopaber) või kui paberitüüp ei ole teada. 

MÄRKUS
• Võimalikult kõrge kvaliteediga fotokoopiate saavutamiseks kasuta Canoni poolt soovitatavat 

fotopaberit Pro või fotopaberit Plus.

7 Vajuta [OK/Set].

Nt.: SIZE :      *A4 
TYPE : <  *PLAIN  >
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Koopiate tegemine
Värviliste ja must-valgete koopiate tegemisel saad reguleerida piltide kvaliteeti ja tumedusastet, 
samuti vajadusel koopiaid suurendada või vähendada.

TÄHTIS
• Pärast seadme sisse lülitamist või pärast energiasäästurežiimi väljalülitamist (vaata lk. 111), ei pruugi 

seade kujutist korralikult skaneerida. Oota vähemalt üks minut enne, kui paljundamist alustad.

Järgi neid juhiseid:

1 Aseta originaal skaneerimisklaasile.

MÄRKUS
• Originaalide asetamise juhised leiad lk. 15.

2 Vajuta [COPY].

3 Vali [ ]- või [ ]-klahvidega koopiate arv (kuni 99).

MÄRKUS
• Infot selle kohta, mitu paberilehte korraga multisööturi alusele asetada saab, leiad lk. 16.

4 Vajadusel reguleeri originaali määranguid.

MÄRKUS
• Prindimaterjali tüübi ja formaadi valimiseks vaata lk. 29. 
• Kujutise kvaliteedi valimiseks vaata lk. 32.
• Skaneerimise tumedusastme valimiseks vaata lk. 33.
• Koopiamastaabi valimiseks vaata lk. 33.

5 Värvipaljundamiseks vajuta [Värvireþiim]- ja must-valgelt paljundamiseks 
[Mustvalge reþiim]-klahvile. 
• Seade alustab paljundamist. 

MÄRKUS
• Paljundamise katkestamiseks vajuta [Stopp / Tühistus].

Nt.: 100%  A4  NORMAL 0 3PLAIN
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Kujutise kvaliteedi (lahutusvõime) 
reguleerimine

Reguleeri skaneerimise lahutusvõime vastavalt paljundatavale originaalile.

Järgi neid juhiseid:

1 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub <4.IMAGE 
QUALITY>.

2 Vali [ ]- või [ ]-klahviga kujutise kvaliteedi määrang.
– <NORMAL>: Sobib ainult teksti sisaldavate originaalide paljundamiseks.
– <FINE (PHOTO)>: Sobib fotode paljundamiseks.
– <FAST>: Sobib madalama lahutusvõimega suure kiirusega paljundamiseks.

MÄRKUS
• <NORMAL>-määrangut ei saa valida, kui prindimaterjali tüübiks on valitud <GLOSSY>, <HIGH 
RES.>, <PHOTO PRO>, <PHOTO PLUS> või <OTHER>. (Vaata lk. 29.) 

• <FAST>-määrangut saab valida ainult siis, kui prindimaterjali tüübiks on valitud <PLAIN>. 
(Vaata lk. 29.)

3 Vajuta [OK/Set].

MÄRKUS
• Kui kasutad <FAST>-määrangut ja kvaliteet ei vasta ootustele, vali <NORMAL>- või <FINE 
(PHOTO)>-määrang ning proovi uuesti paljundada.

4.IMAGE QUALITY
     *NORMAL     
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Kontrastsuse (tumedusastme) reguleerimine
Kontrastsuse all mõistetakse erinevust kujutise heledate ja tumedate osade vahel. Kui 
tumedusastme määrangut suurendada, muutuvad tumedad alad mustemaks ja heledad valgemaks. 
Tumedusastme määrangu vähendamisel aga väheneb heledate ja tumedate alade vaheliste alade 
kontrastsus. Saad valida üheksa erineva tumedusastme taseme vahel. 

Järgi neid juhiseid:

Koopia vähendamine või suurendamine
Saad suurendada või vähendada koopiaid kolmel eri viisil:

Fikseeritud koopiamastaabid Saad valida koopiate vähendamiseks või suurendamiseks ühe 
fikseeritud koopiamastaapidest.

Kasutaja koopiamastaabid Saad määrata koopiate vähenduseks või suurenduseks soovitud 
koopiamastaabi ise protsenthaaval.

Automaatmastaabid Seade vähendab või suurendab kujutise automaatselt vastavalt 
määratud koopiapaberi formaadile.

Alljärgnevalt on kirjeldatud, kuidas neid funktsioone kasutada.

1 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub <3.DENSITY>. 

2 Vali [ ]- või [ ]-klahviga sobilik kontrastsuse määrang.
• [ ]-klahviga saad tumedusastet vähendada ja [ ]-klahviga suurendada. 

3 Vajuta [OK/Set].

3.DENSITY
 -LT  DK+
Peatükk 4 Paljundamine 33



Fikseeritud koopiamastaapide kasutamine
Fikseeritud koopiamastaapidega on mugav suurendada / vähendada kujutisi standardsetesse 
formaatidesse, näiteks vähendada kujutist A4-formaadist A5-formaati või suurendada kujutist 
B5-formaadist A4-formaati.

Järgi neid juhiseid:

1 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub 
<1.ENLARGE/REDUCE>. 

2 Vali [ ] või [ ] abil <PRESET RATIO>. 

3 Vajuta [OK/Set].

4 Vali [ ]- või [ ]-klahviga sobilik koopiamastaap.
–<25% MIN.>: Paljundamisel vähendatakse originaali 25%-ni. 
–<70% A4 kuni A5>: Paljundamisel vähendatakse A4-formaadis originaal A5-formaati.
–<86% A4 kuni B5>: Paljundamisel vähendatakse A4-formaadis originaal B5-formaati.
–<100%>: Originaali formaati paljundamisel ei muudeta. 
–<115% B5 kuni A4>: Paljundamisel suurendatakse B5-formaadis originaal A4-formaati. 
–<141% A5 kuni A4>: Paljundamisel suurendatakse A5-formaadis originaal A4-formaati. 
–<400% MAX.>: Paljundamisel suurendatakse originaali 400%-ni. 

5 Vajuta [OK/Set]. 

1.ENLARGE/REDUCE
   PRESET RATIO   

1.ENLARGE/REDUCE
   PRESET RATIO   

PRESET RATIO
-       100%       +
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Vabalt määratavate koopiamastaapide kasutamine
Selle meetodiga saad valida koopiamastaabi protsentides, suurendades või vähendades originaali 
kujutist koopial järk-järgult. 

Järgi neid juhiseid:

1 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub 
<1.ENLARGE/REDUCE>.

2 Vali [ ] või [ ] klahviga <ZOOM>.

3 Vajuta [OK/Set].

4 Vali [ ] või [ ] klahviga koopiamastaap vahemikust 25% kuni 400%.
• [ ]-klahviga saad koopiamastaapi vähendada ja [ ]-klahviga suurendada.
• Kui soovid muuta koopiamastaabi väärtust kiiresti, siis hoia [ ] või [ ] klahve all. 

5 Vajuta [OK/Set].

1.ENLARGE/REDUCE
   PRESET RATIO   

1.ENLARGE/REDUCE
       ZOOM       

Nt.: ZOOM 25-400%
-       100%       +
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Kujutise paljundamine kindlale paberiformaadile
Kui soovid paljundada originaali suuremale või väiksemale paberile kui originaali formaat, siis saad 
kujutist automaatselt suurendada või vähendada, et see mahuks täpselt valitud prindimaterjalile. 

MÄRKUS
• Seade ei pruugi tuvastada kõiki originaaliformaate korrektselt.

Järgi neid juhiseid:

Paljundamise lisafunktsioonid
Seadmega saab kasutada järgmisi paljundamise lisafunktsioone:

Kaks ühele kopeerimine Kaks originaalilehte vähendatakse ühele koopialehele. 
Ääriseta paljundamine Värvikujutisi paljundatakse nii, et need täidavad terve lehe 

ära, ilma valgete ääristeta. 
Kujutise kordamine lehel Üks kujutis paljundatakse mitu korda ühele lehele. 
Peegelkujutise loomine Dokumendist tehakse peegelkoopia, näiteks T-särgi 

ülekandematerjalile paljundamisel.
Kujutise sobitamise režiim Originaalkujutist vähendatakse automaatselt nii, et see 

mahuks valitud paberiformaadile. 

Alljärgnevalt on kirjeldatud, kuidas neid funktsioone kasutada.

1 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub 
<1.ENLARGE/REDUCE>.

2 Vali [ ] või [ ] klahvidega <FIT-TO-PAGE>.

3 Vajuta [OK/Set].

1.ENLARGE/REDUCE
   PRESET RATIO   

1.ENLARGE/REDUCE
   FIT-TO-PAGE   
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Kahe originaali paljundamine ühele koopiale
Selle funktsiooniga saad paljundada kahe originaali kujutised ühele koopialehele, vähendades ja 
pöörates iga kujutist 90 kraadi. 

MÄRKUS
• Kui paljundamise ajal ilmub ekraanile teade <MEMORY FULL>, siis vali kujutise kvaliteedi määranguks 

<NORMAL> ja proovi uuesti paljundada. (Vaata lk. 32.).
• Saad kastuda seda funktsiooni ainult siis, kui prindimaterjali formaadi määranguks on <A4> või <LTR>. 

(Vaata lk. 29.)

Järgi neid juhiseid:

1 Aseta esimene originaal skaneerimisklaasile.

2 Vajuta [COPY].

3 Vali [ ]- või [ ]-klahvidega koopiate arv (kuni 99).

MÄRKUS
• Infot selle kohta, mitu paberilehte korraga multisööturi alusele asetada saab, leiad lk. 16.

4 Vajadusel reguleeri originaali määranguid.

MÄRKUS
• Prindimaterjali tüübi ja formaadi valimise juhised leiad lk. 29.
• Kujutise kvaliteedi valimiseks vaata lk. 32.
• Skaneerimise tumedusastme valimiseks vaata lk. 33.
• Koopiamastaapi ei saa valida.
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5 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub <5.SPECIAL 
COPY>.

6 Vajuta [OK/Set].

• Kui valid prindimaterjali formaadiks muu kui <A4> või <LTR>, siis kuvatakse seadme 
ekraanile järgmine teade.

• Vali [ ]- või [ ]-klahviga <A4> või <LTR> ja vajuta [OK/Set]-klahvile. 
• Vali [ ]- või [ ]-klahviga prindimaterjali tüüp ja vajuta [OK/Set]-klahvile. 

7 Värvipaljundamiseks vajuta [Värvireþiim]- ja must-valgelt paljundamiseks 
[Mustvalge reþiim]-klahvile.

8 Aseta järgmine originaal skaneerimisklaasile.

• Kui tahad ainult ühte originaali paljundada, siis vajuta [OK/Set].

9 Värvipaljundamiseks vajuta [Värvireþiim]- ja must-valgelt paljundamiseks 
[Mustvalge reþiim]-klahvile.
• Vajuta samale klahvile, millele vajutasid punktis 7.

TÄHTIS
• Kui sa ei vajuta uuesti punktis 7 vajutatud klahvile, ei alusta seade paljundamist. 

MÄRKUS
• Paljundamise katkestamiseks vajuta [Stopp / Tühistus]. 
• Kahe originaalilehe ühele koopiale paljundamise jätkamiseks korda punkte 7 kuni 9. 

5.SPECIAL COPY
      2 on 1      

Nt.:  66%  A4  NORMAL 0 12 on 1

Nt.: SIZE : <    *A4    >
TYPE :    *PLAIN 

SCANNING 0 1

NEXT PAGE   :START
END SCANNING:OK
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Ääriseta paljundamine
Selle funktsiooni abil saad paljundada värvikujutisi nii, et kujutis katab terve lehe ja äärist ei jää. 

MÄRKUS
• Saad kasutada seda funktsiooni ainult siis, kui prindimaterjali formaadi määranguks on <A4>, <LTR>, 

<4"x6"> või <5"x7">. Lisainformatsiooni prindimaterjali formaadi valimise kohta leiad lk. 29. 
• Saad kasutada seda funktsiooni ainult siis, kui prindimaterjali tüübi määranguks on <GLOSSY>, <HIGH 
RES.>, <PHOTO PRO>, <PHOTO PLUS> või <OTHER>. Lisainformatsiooni prindimaterjali tüübi 
valimise kohta leiad lk. 29.

• Selle funktsiooni kasutamisel saad teha ainult värvikoopiaid. 
• Kuna paljundamisel suurendatakse kujutist natukene, et see täidaks terve lehe, siis võib servadest jääda osa 

kujutisest paljundamata. 
• Kui valitud on ääristeta paljundamine, on vedelkristallekraanil määrang tähistatud märgiga “+”, näiteks 

<95%+>, <100%+> jne.

Järgi neid juhiseid:

1 Aseta originaal skaneerimisklaasile.

2 Vajuta [COPY].

3 Vali [ ]- või [ ]-klahvidega koopiate arv (kuni 99).

MÄRKUS
• Infot selle kohta, mitu paberilehte korraga multisööturi alusele asetada saab, leiad lk. 16.

4 Vajadusel reguleeri originaali määranguid. 

MÄRKUS
• Prindimaterjali tüübi ja formaadi valimise juhised leiad lk. 29.
• Skaneerimise lahutusvõime määranguks on <FINE (PHOTO)>. Seda määrangut ei saa muuta.
• Skaneerimise tumedusastme valimiseks vaata lk. 33.
• Koopiamastaabi valimiseks vaata lk. 33. 
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5 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub <5.SPECIAL 
COPY>.

6 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <BORDERLESS COPY>.

7 Vajuta [OK/Set].

• Kui valitud on prindimaterjali tüüp, mida ei saa ääristeta paljundamiseks kasutada, ilmub 
ekraanile järgmine teade.

• Vajuta prindimaterjali formaadi kinnitamiseks [OK/Set].
• Vali [ ]- või [ ]-klahviga prindimaterjali tüübi määranguks <GLOSSY>, <HIGH RES.>, 

<PHOTO PRO>, <PHOTO PLUS> või <OTHER> ja siis vajuta [OK/Set].

8 Vajuta [Värvireþiim].

MÄRKUS
• Saad valida, millises laiuses originaalikujutise servad ära lõigatakse. (Vaata lk. 52.)
• [Mustvalge režiim]-klahvi vajutamine ei alusta paljundamist. 

5.SPECIAL COPY
      2 on 1      

5.SPECIAL COPY
 BORDERLESS COPY 

100%+ A4   FINE 0 1BORDERLESS COPY

Nt.: SIZE : <    *A4    >
TYPE :  *PHOTO PRO
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Kujutise kordamine lehel
Selle funktsiooni abil saad paljundada kujutise mitu korda ühele lehele. Saad määrata seadme 
automaatselt valima, mitu korda kujutist korratakse või sisestada korduste arvu ise käsitsi.

TÄHTIS
• Kui määrad kujutise korduste arvu käsitsi, siis pead enne paljundamise alustamist valima 

prindimaterjali formaadi. (Vaata lk. 29.)
• Kui määrad kujutise korduste arvu käsitsi, ei tohi originaalikujutis olla suurem kui üks jaotatud 

osadest. Näiteks kui soovid korrata originaalkujutist lehel neli korda, siis ei tohi originaalkujutis olla 
suurem kui üks neljandik lehe suurusest, millele soovid koopia teha. 

Järgi neid juhiseid:

1 Aseta originaal skaneerimisklaasile.

2 Vajuta [COPY].

3 Vali [ ]- või [ ]-klahvidega koopiate arv (kuni 99).

MÄRKUS
• Infot selle kohta, mitu paberilehte korraga multisööturi alusele asetada saab, leiad lk. 16.

4 Vajadusel reguleeri originaali määranguid. 

MÄRKUS
• Prindimaterjali tüübi ja formaadi valimise juhised leiad lk. 29.
• Kujutise kvaliteedi valimiseks vaata lk. 32.
• Skaneerimise tumedusastme valimiseks vaata lk. 33.
• Koopiamastaabi valimiseks vaata lk. 33.
• Koopiamastaabi määranguks ei saa valida <FIT-TO-PAGE>.
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5 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub <5.SPECIAL 
COPY>.

6 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <IMAGE REPEAT>.

7 Vajuta [OK/Set].

8 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <AUTO> või <MANUAL>.

Kui valid <AUTO>:

1. Vajuta [OK/Set].

2. Mine edasi punkt 9 juurde.

Kui valid <MANUAL>:

1. Määra kujutise korduste arv. 
• Saad valida maksimaalselt neli vertikaalset ja neli horisontaalset kordust.

TÄHTIS
• Originaal ei tohi olla suurem kui üks jaotatud osadest. Näiteks kui soovid korrata 

originaalkujutist lehel neli korda, siis ei tohi originaalkujutis olla suurem kui üks 
neljandik lehe suurusest, millele soovid koopia teha. 

5.SPECIAL COPY
      2 on 1      

5.SPECIAL COPY
   IMAGE REPEAT   

IMAGE REPEAT
       AUTO       

Nt.: 100%  A4  NORMAL 0 1REPEAT AUTO

2 x 2 kordust Printimise tulemus 3 x 3 kordust Printimise tulemus

Originaal Originaal
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2. Vajuta [OK/Set].

3. Vali [ ]- või [ ]-klahvidega vertikaalsete korduste arv (kuni 4).
4. Vajuta [OK/Set].

5. Vali [ ]- või [ ]-klahvidega horisontaalsete korduste arv (kuni 4).
6. Vajuta [OK/Set].
7. Mine edasi punkt 9 juurde.

9 Värvipaljundamiseks vajuta [Värvireþiim]- ja must-valgelt paljundamiseks 
[Mustvalge reþiim]-klahvile.

MÄRKUS
• Paljundamise katkestamiseks vajuta [Stopp / Tühistus].

Nt.: VERTICAL      < 2 >
HORIZONTAL      2

Nt.: VERTICAL        2 
HORIZONTAL    < 2 >
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Peegelkujutise loomine
Selle funktsiooni abil saad paljundada originaalkujutise peegelefektiga. Kasuta seda funktsiooni 
siis, kui paljundad T-särgi ülekandematerjalile, sest siis jääb kujutis T-särgile triikimisel õigetpidi. 

MÄRKUS
• Kasuta T-särgi ülekandematerjale siis, kui soovid kujutist T-särgile triikida. (Vaata lk. 22.)

Järgi neid juhiseid:

1 Aseta originaal skaneerimisklaasile.

2 Vajuta [COPY].

3 Vali [ ]- või [ ]-klahvidega koopiate arv (kuni 99).

MÄRKUS
• Infot selle kohta, mitu paberilehte korraga multisööturi alusele asetada saab, leiad lk. 16.

4 Vajadusel reguleeri originaali määranguid.

MÄRKUS
• Prindimaterjali tüübi ja formaadi valimise juhised leiad lk. 29.
• Kujutise kvaliteedi valimiseks vaata lk. 32.
• Skaneerimise tumedusastme valimiseks vaata lk. 33.
• Koopiamastaabi valimiseks vaata lk. 33. 

5 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub <5.SPECIAL 
COPY>.

5.SPECIAL COPY
      2 on 1      
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Kujutise sobitamise reþiim
Kui paljundatav originaal on koopiamaterjalist suurem, vähendatakse selle funktsiooniga kujutist 
automaatselt vastavalt prindimaterjali formaadile.

Järgi neid juhiseid:

6 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <MIRROR IMAGE>.

7 Vajuta [OK/Set].

8 Värvipaljundamiseks vajuta [Värvireþiim]- ja must-valgelt paljundamiseks 
[Mustvalge reþiim]-klahvile. 

MÄRKUS
• Paljundamise katkestamiseks vajuta [Stopp / Tühistus].

1 Aseta originaal skaneerimisklaasile.

2 Vajuta [COPY].

3 Vali [ ]- või [ ]-klahvidega koopiate arv (kuni 99).

MÄRKUS
• Infot selle kohta, mitu paberilehte korraga multisööturi alusele asetada saab, leiad lk. 16.

5.SPECIAL COPY
   MIRROR IMAGE   

Nt.: 100%  A4  NORMAL 0 1MIRROR IMAGE

Samas formaadis 
prindimaterjal
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4 Vajadusel reguleeri originaali määranguid.

MÄRKUS
• Prindimaterjali tüübi ja formaadi valimise juhised leiad lk. 29.
• Kujutise kvaliteedi valimiseks vaata lk. 32.
• Skaneerimise tumedusastme valimiseks vaata lk. 33.

5 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub <5.SPECIAL 
COPY>.

6 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <ENTIRE IMAGE>.

7 Vajuta [OK/Set].

8 Värvipaljundamiseks vajuta [Värvireþiim]- ja must-valgelt paljundamiseks 
[Mustvalge reþiim]-klahvile.

MÄRKUS
• Paljundamise katkestamiseks vajuta [Stopp / Tühistus].
• Mõnede dokumentide puhul võib seade jätta osa kujutisest paljundamata.

5.SPECIAL COPY
      2 on 1      

5.SPECIAL COPY
   ENTIRE IMAGE   

Nt.:  90%  A4  NORMAL 0 1ENTIRE IMAGE
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5

Peatükk

Mälukaardilt fotode 
printimine (MP370)
Otse mälukaardilt, ilma arvuti abita, fotode printimiseks on mitu moodust. Kui kasutad fotode 
registrilehte, siis saad hõlpsalt fotosid välja valida ja printimismääranguid salvestada.

Jälgi, et seade oleks sisse lülitatud.

Aseta universaalsalve paberit. (Vaata lk. 25.)

Sisesta mälukaart. (Vaata lk. 49.)

Vali prindimeetod. Kolm peamist meetodit on:
• Fotode registrilehe printimine (vaata lk. 55)
• Kõikide piltide printimine (vaata lk. 61) 
• Pildiregistri printimine* (vaata lk. 65) 

* Juhised toimingute kasutamiseks leiad lk. 64.

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4
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Ühilduvad mälukaardid
Seadmesse saab asetada järgmist tüüpi mälukaarte. Need tuleb sisestada kaardipesadesse 
järgmiselt:

ETTEVAATUST
• Kui kasutad xD Picture kaarti, siis sisesta see kindlasti enne seadme kaardipessa sisestamist 

CF-kaardiadapterisse.

TÄHTIS
• Seadmes ei saa kasutada alla 2 MB mälumahuga Smartmedia-kaarte.
• Osad digitaalkaamerad ei ühildu 64 MB ja 128 MB mälukaartidega. Kui kasutad mälukaarte, mis ei 

ühildu kaameraga, siis võib piltide salvestamine või kujutiseinfo salvestamine ebaõnnestuda.
• Vorminda mälukaart digitaalkaameraga. Mälukaardi kasutamine võib ebaõnnestuda, kui vormindad 

kaardi arvutis. 
• Lisainformatsiooni mälukaartide kohta leiad digitaalkaamera kasutusjuhendist või kaamera tootja 

käest. 
•  Kui soovid kasutada arvutit mälukaartide info lugemiseks või sinna salvestamiseks, siis vaata 

Tarkvara kasutusjuhendit.
•  Kui oled kujutiseinfo mälukaardilt arvutisse siirdanud ja siis pilte redigeerinud, prindi need 

kindlasti arvutist välja. Kui redigeeritud pildid tagasi mälukaardile kopeerida ja seejärel välja 
printida, on prindikvaliteet märksa halvem. 

MÄRKUS
• Otse MP370-st printimiseks peavad pildid olema mälukaardile salvestatud JPEG (DCF / CIFF / Exif 2.2 või 

varajasem / JFIF) vormingus. RAW-failid ei ühildu MP370 otseprintimisfunktsiooniga.

Vasakpoolne kaardipesa Parempoolne kaardipesa

MEMORY STICK 
kaart

Multimeediakaart

SmartMedia kaart SD-mälukaart

CompactFlash kaart 
(Tüüp I / II)

Microdrive mälukaart

xD Picture kaart

PC

PC
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Mälukaardi sisestamine ja eemaldamine
Mälukaardi sisestamine

Mälukaardi sisestamiseks seadmesse on sõltuvalt mälukaardi tüübist kaks moodust: mälukaardi 
otse kaardipessa sisestamine ja lisavarustusse kuuluva CF-kaardiadapteri abil mälupessa 
sisestamine.

ETTEVAATUST
• Kui kasutad xD Picture kaarti, siis sisesta see kindlasti 

enne seadme kaardipessa sisestamist 
CF-kaardiadapterisse.

Järgi neid juhiseid:

1 Jälgi, et seade oleks sisse lülitatud.

2 Ava seadme alumises parempoolses osas olev kaardipesa kaas.

3 Sisesta mälukaart või mälukaardiga CF-kaardiadapter vastavasse 
kaardipessa.

ETTEVAATUST
• Ära lükka mälukaarti jõuga CF-kaardi adapterisse, kui adapter on kaardipesas. Lisainfot 

leiad CF-kaardiadapteriga kaasasolevast kasutusjuhendist.
•  Kui kasutad SD-mälukaarti, siis sõltuvalt selle sisestamise moodusest võib sellele 

kirjutamise kaitse lukk aktiveeruda nii, et kaardile ei saa arvutist kirjutada. Sellisel juhul 
vabasta mälukaardi lukk, jälgi ettevaatlikult kirjutamise kaitse luku olekut ja sisesta 
mälukaart.

PC
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TÄHTIS
• Mälukaardi või mälukaarti sisaldava CF-kaardiadapteri sisestamisel kaardipessa jälgi, et selle 

pealmine (sildiga) pool oleks väljaspool.

MÄRKUS
• Kui mälukaardi infot ei ole võimalik lugeda, siis kontrolli:

– kas mälukaart või mälukaardiga CF-kaardiadapter on kaardipessa lõpuni sisestatud? 
– kas kasutad seadmega ühilduvat mälukaarti? 
– kas kaardile on salvestatud pildifaile? 

MEMORY STICK kaart
SD-mälukaart
SmartMedia kaart
Multimeediakaart
xD Picture kaart 
(sisestatud 
CF-kaardiadapterisse)
Microdrive mälukaart
CompactFlash kaart tüüp I / II
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Mälukaardi eemaldamine
Järgi neid juhiseid:

ETTEVAATUST
• Kui mälukaardilt printimisel tekib viga (näiteks paber lõpeb otsa), siis ära eemalda mälukaarti või 

CF-adapteriga mälukaarti seadmest, sest see võib vigastada kaadrile salvestatud infot. 
• Kui juurdepääsu signaaltuli põleb või vilgub, siis ära eemalda mälukaarti ega mälukaarti sisaldavat 

CF-kaardiadapterit kaardipesast, kuna nii võid mälukaardil olevat infot kahjustada.

1 Vajuta seadme väljalülitamiseks [ON/OFF]-klahvile.
•  Kui salvestasid mälukaardile Windows 2000 operatsioonisüsteemis, siis oota enne seadme 

väljalülitamist vähemalt 10 sekundit. 

2 Eemalda mälukaart kaardipesast.
• CF-kaardiadapteri, Microdrive mälukaardi või 

CompactFlash mälukaardi eemaldamiseks vajuta 
kõigepealt kaardipesa all olevale nupule .
MEMORY STICK, Multimedia kaardi, 
SmartMedia- või SD-mälukaardi eemaldamiseks ei 
pea nupule vajutama.

Näide: CF-kaardiadapter,
Microdrive-mälukaart või

CompactFlash-kaart.

PC

A
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Mugavad prindifunktsioonid
Saad valida printimiseks erinevaid määranguid, näiteks ääriseta fotode printimine ja 
maastikufotodel siniste ja roheliste toonide erksamalt printimine.

Ääriseta printimise määramine
Selle funktsiooni abil saad printida värvipilte nii, et kujutis katab terve lehe ja äärist ei jää.

Ääriseta printimise valimiseks / tühistamiseks:
1. Fotoprintimise määrangute tegemisel on ekraanil valik <BORDERLESS PRINT>.

MÄRKUS
• Sõltuvalt fotoprindi määrangutest võib menüü number erineda.

2. Vali [ ]- või [ ]-klahviga ääriseta printimine kasutusele või tühista see.
–OFF: Ääriseta printimine välja lülitatud.
–ON: Ääriseta printimine valitud.

MÄRKUS
• Kuna printimisel pilti natuke suurendatakse, ei prindita originaali ääriseid paberile. Saad valida, 

millises laiuses originaalikujutise servad ära lõigatakse.
• Seda funktsiooni ei saa kasutada registri printimise režiimis või juhul, kui prindimaterjali 

tüübiks on valitud <PLAIN PAPER>.

Ilma ääriseta Äärisega

Nt.: 4.BORDERLESS PRINT
      OFF       
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Erksate värvidega printimine
Selle määranguga saad valida elavate ja erksate värvidega (eriti sinised ja rohelised toonid) 
printimise kasutusele või lülitada välja. See on kasulik ka siis, kui foto ei ole salvestatud õige 
säriga.

Ääriseta printimisel äralõigatava serva laiuse määramiseks:
1. Vajuta [Lisafunktsioonid].

2. Vali [ ]- või [ ]- klahviga <4.EXTENSION AMOUNT>.

3. Vajuta [OK/Set].

4. Vali [ ]- või [ ]-klahviga, kui laia originaalikujutise serva soovid ära lõigata.
– <SMALL> : Vähendab äralõigatava serva laiust. 
– <LARGE> : Suurendab äralõigatava serva laiust.

5. Vajuta [OK/Set].

6. Vajuta seadme ootereþiimile lülitamiseks [Stopp/Tühistus]-nupule.

Erksate värvidega printimise valimiseks/tühistamiseks:
1. Fotoprintimise määrangute tegemisel on ekraanil valik <VIVID PHOTO>.

MÄRKUS
• Sõltuvalt fotoprindi määrangutest võib menüü number erineda.

2. Vali [ ]- või [ ]-klahviga erksate värvidega printimine kasutusele või tühista 
see.

–OFF: Tühistab erksate värvidega printimise.
–ON: Valib erksate värvidega printimise kasutusele.

MÄRKUS
• Selle määrangu kasutamisel kestab printimine kauem kui tavaliselt.
• Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui prindimaterjali tüübiks on valitud <PLAIN PAPER>.

USER DATA
 4.EXTENSION AMOUNT

Nt.: EXTENSION AMOUNT
               SMALL

Nt.: 6.VIVID PHOTO
       OFF       
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Kuupäeva printimise määrang
Selle määrangu kasutamisel prindib seade digitaalkaamera poolt salvestatud kuupäeva iga 
pildiregistri pildi alla  või foto paremasse alaserva .

Kuupäeva printimise valimiseks / tühistamiseks:
1. Fotoprintimise määrangute tegemisel on ekraanil valik <PRINT DATE>.

MÄRKUS
• Sõltuvalt fotoprindi määrangutest võib menüü number erineda.

2. Vali [ ]- või [ ]-klahviga kuupäeva printimine kasutusele või tühista see.
–OFF: Kuupäeva printimine välja lülitatud.
–ON: Kuupäeva printimine sisse lülitatud.

MÄRKUS
• Selle määrangu kasutamisel kestab printimine kauem kui tavaliselt.
• Kuupäeva printimist ei saa määrata digitaalse prindijärjekorraga printimiseks. (Vaata lk. 75.)

Nt.: 4.PRINT DATE
       OFF       
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Fotoregistriga printimine
MP370-ga saad hõlpsasti printida fotosid, tehes prindimäärangute ja soovitud fotode valimiseks 
märgid vastavatesse fotoregistrilehe ringikestesse. Fotoregistri skaneerimisel prinditakse vastavalt 
täidetud ringikestele valitud fotod välja.

Järgi alltoodud juhiseid.

Vali prindimaterjali formaat ja tüüp. 

Vali kuupäeva printimise ja / või 
erksate fotode printimise määrang.
* Kui valid prindimaterjali tüübiks 

tavapaberi, siis ei saa erksate fotode 
printimise funktsiooni kasutada.

Vali koopiate arv (tee selle foto all, 
mida soovid printida, vastavasse 
ringikesse märk).

Kui teed siia märgi, prinditakse sama 
fotode registrileht uuesti.
* Kui teed siia märgi, tühistuvad kõik muud 

määrangud.

Kui teed siia märgi, prinditakse kõik 
fotod välja, igaühest üks koopia.
* Kui teed siia märgi, siis tühistuvad kõik 

teised märgid (isegi kui oled valinud, mitu 
koopiat igast fotost välja prinditakse) ning 
igast fotost prinditakse ainult üks koopia.
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Järgi neid juhiseid:

1 Lülita seade sisse ning aseta universaalsalve A4- või letter-formaadis 
paberit.
• Kasuta fotode registrilehe printimiseks täiesti valget tavalist paberit.

MÄRKUS
• Lisainformatsiooni prindimaterjali kohta leiad lk. 16.
• Prindimaterjali asetamise juhised leiad lk. 25.

2 Sisesta mälukaart kaardipessa. (Vaata lk. 49.)

3 Vajuta [Fotoregister]-klahvile.

4 Vali [ ] või [ ] klahviga <PRINT>.

5 Vajuta [OK/Set].

Kui mälukaardile on salvestatud kuni 30 pilti:

1. Fotoregister prinditakse välja.

2. Mine edasi punkt 8 juurde.

Kui mälukaardile on salvestatud üle 31 pildi:

1. Mine edasi punkt 6 juurde.

[PHOTO INDEX SHEET]
 < PRINT >   SCAN

[PHOTO INDEX SHEET]
 < PRINT >   SCAN

SHEET (LTR or A4)
     ALL PAGES    
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6 Vali [ ]- või [ ]-klahviga soovitud fotode vahemik välja, mis prinditakse 
fotoregistrisse. 

– <ALL PAGES>: Kogu mälukaardile salvestatud kujutiseinfo prinditakse välja.
– <LAST IMAGE>: Mälukaardile salvestatud kujutiseinfo prinditakse välja kronoloogilises 

järjestuses, alustades kõige hilisemast pildist.
– <SELECT RANGE>: Mälukaardile salvestatud kujutiseinfo prinditakse välja vastavalt 

kuupäevade järgi tehtud valikule.

Kui valisid <ALL PAGES>:

1. Mine edasi punkt 7 juurde.

Kui valisid <LAST IMAGE>:

1. Vajuta [OK/Set].

2. Vali [ ] või [ ], kui palju viimati salvestatud fotosid soovid fotoregistrisse 
printida.

– <LAST 30 IMAGES>: 30 viimati salvestatud foto printimiseks. 
– <LAST 60 IMAGES>: 60 viimati salvestatud foto printimiseks. 
– <LAST 90 IMAGES>: 90 viimati salvestatud foto printimiseks. 
– <LAST120 IMAGES>: 120 viimati salvestatud foto printimiseks. 
– <MOST RECENT DATE>: Kõige hilisema kuupäevaga fotode printimiseks.

3. Mine edasi punkt 7 juurde.

Kui valisid <SELECT RANGE>:

1. Vajuta [OK/Set].

2. Vali [ ]- või [ ]-klahviga esimene kuupäev, millel salvestatud fotod soovid 
printida.

SHEET (LTR or A4)
  LAST 30 IMAGES  

Nt.: DATE: From
     02/06/2003    

Nt.: DATE: From
    02/06/2003    
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3. Vajuta [OK/Set].

4. Vali [ ]- või [ ]-klahviga viimane kuupäev, millel salvestatud fotod soovid 
printida.

5. Mine edasi punkt 7 juurde.

7 Vajuta [OK/Set].

• Seade prindib fotoregistri välja.

MÄRKUS
• Kui prinditavaid fotosid on üle 30, prindib seade need välja enam kui ühele registrilehele.

8 Täida soovitud fotode ja prindimäärangute valimiseks vastavad ringikesed 
( ) tumeda pliiatsiga.

TÄHTIS
• Täida ära ringike iga määrangu kohta (välja arvatud lisavalikud (options)).
• Kui registrilehti on rohkem kui üks, siis täida ära kõik lehed.
• Kui fotoregistris täidetud ringikesed ei ole piisavalt tumedad, ei pruugi seade määranguid 

õigesti lugeda.

Nt.: DATE: To
    02/06/2003    

Nt.: DATE: To
    08/06/2003    

Nt.: SHEET (LTR or A4)
PRINTING   P.001/002

Õige (näide) Vale (näide)

Linnuke Ainult joon Hele
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9 Aseta universaalsalve fotoregistris valitud prindimaterjal.

MÄRKUS
• Fotoregistri abil piltide printimisel saad prindimaterjali formaadiks valida 4" x 6", 5" x 7", 

8,5" x 11" või A4.

10 Lükka paberi paksuse lüliti  
vasakule .

11 Aseta fotoregistrileht 
skaneerimisklaasile.
• Fotoregistrilehe paigutamisel aseta see kujutisega 

allpool ning sea lehe ülemine vasakpoolne nurk 
kohakuti lugemisklaasi alumise parempoolse 
nurgaga.

ETTEVAATUST
• Jälgi fotoregistrilehe asetamisel, et see oleks skaneerimisklaasile õigesti paigutatud.

A
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12 Vajuta [Fotoregister]-klahvile.

13 Vali [ ] või [ ] klahviga <SCAN>.

14 Vajuta [OK/Set].
• Seade skaneerib fotoregistri ja prindib fotod vastavalt valitud määrangutele 

välja.

TÄHTIS
• Kui ekraanile ilmub teade <SCANNING ERROR> (viga skaneerimisel), vajuta [OK/Set] ja 

kontrolli, kas kõikide määrangute kohta on ringikesed täidetud.
• Kui fotode registrilehel täidetud ringikesed ei ole piisavalt tumedad, ei pruugi seade 

määranguid õigesti lugeda.
• Ära eemalda printimise ajal mälukaarti seadmest.
• Kui skaneerimisklaas on määrdunud, võib seade määranguid valesti lugeda.

MÄRKUS
• Printimise katkestamiseks vajuta [Stopp / Tühistus].
• Järgmiste fotoregistritega fotode printimise jätkamiseks korda punkte 8 kuni 14.

[PHOTO INDEX SHEET]
 PRINT     < SCAN >
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Kõikide piltide printimine
Selle prindimeetodiga saad printida kõik kaardile salvestatud pildid.

Järgi neid juhiseid:

1 Lülita seade sisse ning aseta universaalsalve sobivas formaadis paberit. 

MÄRKUS
• Lisainformatsiooni prindimaterjali kohta leiad lk. 16. 
• Prindimaterjali asetamise juhised leiad lk. 25.

2 Sisesta mälukaart kaardipessa. (Vaata lk. 49.)

3 Vajuta klahvile [PHOTO].

4 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub 
<1.PHOTO PRINT MODE>.

5 Vali [ ] või [ ] abil <ALL IMAGES>.

1.PHOTO PRINT MODE
      *INDEX      

Nt.: 1.PHOTO PRINT MODE
    ALL IMAGES    
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6 Vajuta [OK/Set].

7 Vali [ ] või [ ] klahviga prindimaterjali formaat. 
– <A4>: A4-formaat
– <LTR>: Letter-formaat
– <4"x6">: Kaardiformaat
– <5"x7">: Kaardiformaat

8 Vajuta [OK/Set].

9 Vali [ ]- või [ ]-klahviga prindimaterjali tüüp. 
– <PHOTO PAPER PRO>: Sobilik fotopaber Pro-le. 
– <PLAIN PAPER>: Sobilik tavapaberile.
– <HIGH RES. PAPER>: Sobilik kõrglahutuspaberile.
– <PHOTO PAPER PLUS>: Sobilik läikega fotopaberile Plus.
– <GLOSSY>: Sobilik läikega fotopaberile ja läikefotokilele. 
– <OTHER PHOTO PAPER>: Sobilik muude paberitüüpide kasutamisel peale ülalmainitute 

(näiteks matt fotopaber) või kui paberitüüp ei ole teada.

MÄRKUS
• Võimalikult kõrge fotokvaliteedi saavutamiseks kasuta Canoni poolt soovitatavat fotopaberit 

Pro või fotopaberit Plus.
• Kui valisid punktis 7 <4"x6"> või <5"x7">, siis saad valida ainult <PHOTO PAPER PRO>, 

<PHOTO PAPER PLUS> või <OTHER PHOTO PAPER>.

10 Vajuta [OK/Set].

Nt.: 2.SELECT PAPER SIZE
        *A4        

Nt.: 3.SELECT PAPER TYPE
 *PHOTO PAPER PRO 
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11 Vali, kas soovid ääriseta printida. (Vaata lk. 52.)

MÄRKUS
• Kui valisid punktis 9 <PLAIN PAPER>, siis ei saa ääriseta printida.
• Saad valida, millises laiuses originaalikujutise servad ära lõigatakse. (Vaata lk. 52.)

12 Vajuta [OK/Set].

13 Vali, kas soovid kuupäeva printida. (Vaata lk. 54.)

14 Vajuta [OK/Set].

15 Vali, kas soovid erksate värvidega printida. (Vaata lk. 53.)

MÄRKUS
• Kui valisid punktis 9 <PLAIN PAPER>, siis ei saa erksate värvidega printida.

16 Vajuta [OK/Set].

17 Vajuta [Värvireþiim]. 

MÄRKUS
• Printimise katkestamiseks vajuta [Stopp / Tühistus].
• [Mustvalge režiim]-klahvi vajutamine ei käivita printimist.
• Seade suurendab või vähendab pilti automaatselt vastavalt prindimaterjali formaadile. Sõltuvalt 

prindimaterjali formaadist võib seade kärpida pilte, isegi kui ääriseta printimist ei ole valitud.
• Kui ekraanil on teade <PRINT MORE THAN 100> (üle 100 pildi printimine), siis vajuta 

printimise alustamiseks [ ]-klahvile või katkestamiseks [ ]-klahvile.

Nt.: [ALL IMAGES]
PRO A4
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Pildiregistri printimine
MP370-ga saad kogu mälukaardile salvestatud kujutiseinfo kontrollimiseks välja printida 
pildiregistri ning valida sealt fotode jaoks sobivaimad määrangud ning printida need vastavalt oma 
soovile välja. Toimingute kulg on järgmine:

Kõikide mälukaardil olevate piltide pisipiltide registri printimine. 
Registri printimisel määratakse mälukaardile salvestatud 
pildifailidele numbrid ja need prinditakse välja pisipiltidena. 
(Vaata lk. 65.)

Vali prindimeetod.

Üksik pilt
Mälukaardile salvestatud 
üksiku pildi printimine. 
(Vaata lk. 68.)

Mitu pilti
Mälukaardile salvestatud 
valitud piltide vahemiku 
printimine. (Vaata lk. 71.)

DPOF
Vastavalt digitaalkaamera 
digitaalse prindijärjekorra 
vormingule (DPOF) 
piltide printimine.
(Vaata lk. 75.)

Vali pildi number. Vali järjestikuste piltide vahemik 
või kuupäev. 

Vali koopiate arv.

Vali prindimaterjali formaat.

Vali prindimaterjali tüüp.

Vali, kas soovid printida ääriseta.

Vali, kas soovid kuupäeva printida.

Alusta printimist.

Vali, kas soovid erksate värvidega printida.
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MÄRKUS
• Fotode printimine ei pruugi õnnestuda, kui pildifailid on liiga suured. Kasuta piltide printimiseks arvutit. 

(Vaata lk. 88.)
• Lisainformatsiooni erksate värvidega printimise kohta leiad lk. 53.
• Kui prindimaterjali tüübiks on valitud <PLAIN PAPER>, ei saa ääriseta ja erksate värvidega printimise 

funktsioone kasutada.
• Kuupäeva printimist ei saa määrata digitaalse prindijärjekorraga printimiseks. (Vaata lk. 75.)

Pildiregistri printimine
Selle prindimeetodiga saad printida pisipiltidest koosneva pildiregistri (kaardile salvestatud 
piltidest). Pildiregister on kasulik siis, kui soovid saada ülevaadet kaardile salvestatud piltidest ja 
ei soovi kõiki pilte eraldi välja printida. Kui prindid pildiregistri, siis tähistatakse iga pisipilt 
numbriga. Nende numbrite abil saad hiljem valida ja printida välja suures formaadis pilte. 

Järgi neid juhiseid:

1 Lülita seade sisse ning aseta universaalsalve sobivas formaadis paberit. 

MÄRKUS
• Lisainformatsiooni prindimaterjali kohta leiad lk. 16.
• Prindimaterjali asetamise juhised leiad lk. 25.

2 Sisesta mälukaart. (Vaata lk. 49.)

3 Vajuta klahvile [PHOTO].

Pildi number
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4 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub 
<1.PHOTO PRINT MODE>.

5 Vali [ ] või [ ] klahviga <INDEX>.

6 Vajuta [OK/Set].

7 Vali [ ] või [ ] klahviga prindimaterjali formaat. 
– <A4>: A4-formaat
– <LTR>: Letter-formaat
– <4"x6">: Kaardiformaat
– <5"x7">: Kaardiformaat

8 Vajuta [OK/Set].

9 Vali [ ]- või [ ]-klahviga prindimaterjali tüüp. 
– <PHOTO PAPER PRO>: Sobilik fotopaber Pro-le. 
– <PLAIN PAPER>: Sobilik tavapaberile.
– <HIGH RES. PAPER>: Sobilik kõrglahutuspaberile.
– <PHOTO PAPER PLUS>: Sobilik läikega fotopaberile Plus.
– <GLOSSY>: Sobilik läikega fotopaberile ja läikefotokilele. 
– <OTHER PHOTO PAPER>: Sobilik muude paberitüüpide kasutamisel peale ülalmainitute 

(näiteks matt fotopaber) või kui paberitüüp ei ole teada. 

MÄRKUS
• Võimalikult kõrge fotokvaliteedi saavutamiseks kasuta Canoni poolt soovitatavat fotopaberit 

Pro või fotopaberit Plus.
• Kui valisid punktis 7 <4"x6"> või <5"x7">, siis saad valida ainult <PHOTO PAPER PRO>, 

<PHOTO PAPER PLUS> või <OTHER PHOTO PAPER>.

1.PHOTO PRINT MODE
      *INDEX      

1.PHOTO PRINT MODE
      *INDEX      

Nt.: 2.SELECT PAPER SIZE
       *A4       

Nt.: 3.SELECT PAPER TYPE
 *PHOTO PAPER PRO 
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10 Vajuta [OK/Set].

11 Vali, kas soovid kuupäeva printida. (Vaata lk. 54.)

12 Vajuta [OK/Set].

13 Vali, kas soovid erksate värvidega printida. (Vaata lk. 53.)

MÄRKUS
• Kui valisid punktis 9 <PLAIN PAPER>, siis ei saa erksate värvidega printida.

14 Vajuta [OK/Set].

15 Vajuta [Värvireþiim].

MÄRKUS
• Printimise katkestamiseks vajuta [Stopp / Tühistus].
• Korraga saad printida ainult ühe pildiregistri. 
• Pisipiltidele registris omistatud numbrid erinevad digitaalkaamera poolt vastavatele piltidele 

omistatud ID-numbritest. 
• Kui pildiregistrisse ilmub pisipiltide asemel “?”, siis vaata lk. 121.
• [Mustvalge režiim]-klahvi vajutamine ei käivita printimist.

Nt.: [INDEX]          13
PRO A4
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Ühe pildi printimine
Selle prindimeetodiga saad printida ühe mälukaardile salvestatud pildi. Prinditava pildi valimiseks 
prindi pildiregister ja jäta meelde soovitud pildi juures olev number. Pildiregistri printimise juhised 
leiad lk. 65.

Järgi neid juhiseid:

1 Lülita seade sisse ning aseta universaalsalve sobivas formaadis paberit.

MÄRKUS
• Lisainformatsiooni prindimaterjali kohta leiad lk. 16. 
• Prindimaterjali asetamise juhised leiad lk. 25.

2 Sisesta mälukaart. (Vaata lk. 49.)

3 Vajuta klahvile [PHOTO].

4 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub 
<1.PHOTO PRINT MODE>.

5 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <SINGLE IMAGE>.

6 Vajuta [OK/Set].

1.PHOTO PRINT MODE
      *INDEX      

1.PHOTO PRINT MODE
   SINGLE IMAGE   

Nt.: 2.FILE NO:
       *001       
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7 Vali [ ]- või [ ]-klahviga pildi number.
• Kui soovid muuta numbri väärtust kiiresti, siis hoia [ ]- või [ ]-klahvi all.)
• Pildi numbri leidmiseks pead kõigepealt pildiregistri välja printima. (Vaata lk. 65.)

8 Vajuta [OK/Set].

9 Vali [ ]- või [ ]-klahviga, mitu fotot soovid välja printida (maksimaalselt 99).

MÄRKUS
• Infot selle kohta, mitu paberilehte korraga universaalsalve asetada saab, leiad lk. 16.

10 Vajuta [OK/Set].

11 Vali [ ] või [ ] klahviga prindimaterjali formaat.
– <A4>: A4-formaat
– <LTR>: Letter-formaat
– <4"x6">: Kaardiformaat
– <5"x7">: Kaardiformaat

12 Vajuta [OK/Set].

Nt.: 3.NUMBER OF PRINTS
      1COPIES      

Nt.: 4.SELECT PAPER SIZE
       *A4        

Nt.: 5.SELECT PAPER TYPE
 *PHOTO PAPER PRO 
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13 Vali [ ]- või [ ]-klahviga prindimaterjali tüüp. 
–<PHOTO PAPER PRO>: Sobilik fotopaber Pro-le. 
–<PLAIN PAPER>: Sobilik tavapaberile.
–<HIGH RES. PAPER>: Sobilik kõrglahutuspaberile.
–<PHOTO PAPER PLUS>: Sobilik läikega fotopaberile Plus.
–<GLOSSY>: Sobilik läikega fotopaberile ja läikefotokilele. 
–<OTHER PHOTO PAPER>: Sobilik muude paberitüüpide kasutamisel peale ülalmainitute 

(näiteks matt fotopaber) või kui paberitüüp ei ole teada.

MÄRKUS
• Võimalikult kõrge fotokvaliteedi saavutamiseks kasuta Canoni poolt soovitatavat fotopaberit 

Pro või fotopaberit Plus.
• Kui valisid punktis 11 <4"x6"> või <5"x7">, siis saad valida ainult <PHOTO PAPER 
PRO>, <PHOTO PAPER PLUS> või <OTHER PHOTO PAPER>.

14 Vajuta [OK/Set].

15 Vali, kas soovid ääriseta printida. (Vaata lk. 52.)

MÄRKUS
• Kui valisid punktis 13 <PLAIN PAPER>, siis ei saa ääriseta printida.
• Saad valida, millises laiuses originaalikujutise servad ära lõigatakse. (Vaata lk. 52.)

16 Vajuta [OK/Set].

17 Vali, kas soovid kuupäeva printida. (Vaata lk. 54.)

18 Vajuta [OK/Set].

19 Vali, kas soovid erksate värvidega printida. (Vaata lk. 53.)

MÄRKUS
• Kui valisid punktis 13 <PLAIN PAPER>, siis ei saa erksate värvidega printida.

20 Vajuta [OK/Set].
• Kasuta määrangute vaatamiseks ekraanil [ ]- või [ ]-klahve.)

Nt.: [SINGLE IMAGE]
PRO A4            

[SINGLE IMAGE]
 NO.001          01
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Valitud järjestikuste piltide printimine
Selle prindimeetodiga saad printida mingi järjestikuse osa kaardile salvestatud piltidest. 
Prinditavate piltide valimiseks prindi pildiregister ja jäta meelde soovitud piltide juures olevad 
numbrid. Samuti saad välja printida pildistamiskuupäevade järgi valitud järjestikused pildid. 
Pildiregistri printimise juhised leiad lk. 65.

Järgi neid juhiseid:

21 Vajuta [Värvireþiim]. 

MÄRKUS
• Printimise katkestamiseks vajuta [Stopp / Tühistus].
• Seade suurendab või vähendab pilti automaatselt vastavalt prindimaterjali formaadile. Sõltuvalt 

prindimaterjali formaadist võib seade kärpida pilte, isegi kui ääriseta printimist ei ole valitud.
• [Mustvalge režiim]-klahvi vajutamine ei käivita printimist.

1 Lülita seade sisse ning aseta universaalsalve sobivas formaadis paberit.

MÄRKUS
• Lisainformatsiooni prindimaterjali kohta leiad lk. 16. 
• Prindimaterjali asetamise juhised leiad lk. 25.

2 Sisesta mälukaart. (Vaata lk. 49.)

3 Vajuta klahvile [PHOTO].

4 Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub 
<1.PHOTO PRINT MODE>.

5 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <SELECT RANGE>.

1.PHOTO PRINT MODE
      *INDEX      

1.PHOTO PRINT MODE
   SELECT RANGE   
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6 Vajuta [OK/Set].

7 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <IMAGE NUMBER> või <DATE>.

Kui valisid <IMAGE NUMBER>:

1. Vajuta [OK/Set].

2. Vali [ ]- või [ ]-klahviga esimese kaadri (pildi) number, mida soovid printida. 
• Kui soovid muuta numbri väärtust kiiresti, siis hoia [ ]- või [ ]-klahvi all.
• Pildi numbri leidmiseks pead kõigepealt pildiregistri välja printima. (Vaata lk. 65.)

3. Vajuta [OK/Set].

4. Vali [ ]- või [ ]-klahviga viimase kaadri (pildi) number, mida soovid printida. 
• Kui soovid muuta numbri väärtust kiiresti, siis hoia [ ]- või [ ]-klahvi all..

5. Mine edasi punkt 8 juurde.

Kui valid <DATE>:

1. Vajuta [OK/Set].

2. Vali [ ]- või [ ]-klahviga esimene kuupäev, millel salvestatud fotod soovid 
välja printida. 

• Kui soovid muuta kuupäeva kiiresti, siis hoia [ ]- või [ ]-klahve all.
• Kuupäeva leidmiseks pead kõigepealt pildiregistri välja printima. (Vaata lk. 65.)

3. Vajuta [OK/Set].

4. Vali [ ]- või [ ]-klahviga viimane kuupäev, millel salvestatud fotod soovid välja 
printida. 

• Kui soovid muuta kuupäeva kiiresti, siis hoia [ ]- või [ ]-klahve all.

5. Mine edasi punkt 8 juurde.

Nt.: 3.FIRST IMAGE:
       001       

Nt.: 4.LAST IMAGE:
       001       

Nt.: 3.DATE: From
    02/06/2003    

Nt.: 4.DATE: To
    08/06/2003    
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8 Vajuta [OK/Set].

9 Vali [ ]- või [ ]-klahviga prindimaterjali formaat. 
– <LTR>: Letter-formaat
– <4"x6">: Kaardiformaat
– <5"x7">: Kaardiformaat
– <A4>: A4-formaat

10 Vajuta [OK/Set].

11 Vali [ ]- või [ ]-klahviga prindimaterjali tüüp. 
– <PHOTO PAPER PRO>: Sobilik fotopaber Pro-le. 
– <PLAIN PAPER>: Sobilik tavapaberile.
– <HIGH RES. PAPER>: Sobilik kõrglahutuspaberile.
– <PHOTO PAPER PLUS>: Sobilik läikega fotopaberile Plus.
– <GLOSSY>: Sobilik läikega fotopaberile ja läikefotokilele. 
– <OTHER PHOTO PAPER>: Sobilik muude paberitüüpide kasutamisel peale ülalmainitute 

(näiteks matt fotopaber) või kui paberitüüp ei ole teada. 

MÄRKUS
• Võimalikult kõrge fotokvaliteedi saavutamiseks kasuta Canoni poolt soovitatavat fotopaberit 

Pro või fotopaberit Plus.
• Kui valisid punktis 9 <4"x6"> või <5"x7">, siis saad valida ainult <PHOTO PAPER PRO>, 

<PHOTO PAPER PLUS> või <OTHER PHOTO PAPER>.

12 Vajuta [OK/Set].

13 Vali, kas soovid ääriseta printida. (Vaata lk. 52.)

MÄRKUS
• Kui valisid punktis 11 <PLAIN PAPER>, siis ei saa ääriseta printida.
• Saad valida, millises laiuses originaalikujutise servad ära lõigatakse. (Vaata lk. 52.)

Nt.: 5.SELECT PAPER SIZE
        *A4        

Nt.: 6.SELECT PAPER TYPE
 *PHOTO PAPER PRO 
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14 Vajuta [OK/Set].

15 Vali, kas soovid kuupäeva printida. (Vaata lk. 54.)

16 Vajuta [OK/Set].

17 Vali, kas soovid erksate värvidega printida. (Vaata lk. 53.)

MÄRKUS
• Kui valisid punktis 11 <PLAIN PAPER>, siis ei saa erksate värvidega printida.

18 Vajuta [OK/Set].
• Kasuta määrangute vaatamiseks ekraanil [ ]- või [ ]-klahve.

19 Vajuta [Värvireþiim]. 

MÄRKUS
• Printimise katkestamiseks vajuta [Stopp / Tühistus].
• Seade suurendab või vähendab pilti automaatselt vastavalt prindimaterjali formaadile. Sõltuvalt 

prindimaterjali formaadist võib seade kärpida pilte, isegi kui ääriseta printimist ei ole valitud.
• [Mustvalge režiim]-klahvi vajutamine ei käivita printimist.

Nt.: [SELECT RANGE]
PRO A4

[SELECT RANGE]
 NO.001-010
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DPOF (Digital Print Order Format) määranguga printimine
Sellel prindimeetodil prinditakse fotod välja vastavalt kaamera DPOF-määrangutele. 

MÄRKUS
• Infot DPOF-funktsioonide määramise kohta leiad digitaalkaamera kasutusjuhendist.

Seade toetab järgmiseid DPOF funktsioone: 
• Valitud piltide printimine
• Prindistiil (eraldi pildid, register)
• Kuupäeva või pildifaili numbri printimine fotodele või registrilehele
• Koopiate arvu määramine
Kõiki teisi DPOF-funktsioone (võtteinfo, lõikamine jne) seade ei toeta. 

Järgi neid juhiseid:

1 Lülita seade sisse ning aseta universaalsalve sobivas formaadis paberit. 

MÄRKUS
• Lisainformatsiooni prindimaterjali kohta leiad lk. 16. 
• Prindimaterjali asetamise juhised leiad lk. 25.

2 Sisesta mälukaart. (Vaata lk. 49.)

3 Vajuta klahvile [PHOTO]. 
• Kui sisestad mälukaardi, millele on salvestatud DPOF-määrangud, siis kuvatakse ekraanile 

automaatselt <DPOF>).

MÄRKUS
• Kui vajutad pärast mälukaardi sisestamist [Menu]- ja siis [OK/Set]-klahvile, saad enne 

printimist määrata prindimaterjali formaadi ja tüübi. Kui oled määrangute salvestamise 
lõpetanud, siis vajuta DPOF-printimise alustamiseks [Värvirežiim].

• DPOF-määrangutele saad lisada järgmisi määranguid:
– Prindimaterjali formaat
– Prindimaterjali tüüp
– Ääriseta printimine
– Erksate värvidega printimine

Nt.: [DPOF]
PRO A4
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4 Vajuta [Värvireþiim].
• Seade alustab DPOF-määrangutega printimist.

MÄRKUS
• Printimise katkestamiseks vajuta [Stopp / Tühistus].
• [Mustvalge režiim]-klahvi vajutamine ei käivita printimist.
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6

Peatükk Fotode printimine otse 

digitaalkaamerast 
(MP370)
Kui ühendad MP370-ga PictBridge-ühilduva või Canoni otseprintimise funktsiooniga ühilduva 
digitaalse fotoaparaadi või videokaamera, saad printida fotosid otse, ilma arvuti abita. 
Otseprintimiseks kasuta digitaalkaameraga kaasasolevat USB-kaablit.

MÄRKUS
• Digitaalsest fotoaparaadist või videokaamerast otse printimiseks kasuta ainult “PictBridge”- või Canoni 

“Bubble Jet Direct”-ühilduvaid digitaalkaameraid. Lisainfot PictBridge kohta leiad lõigust Otseprintimine 
PictBridge-ühilduvatest digitaalkaameratest.

• Lisainfot digitaalkaamera ühendamiseks seadmega ja otseprintimiseks leiad ka digitaalkaamera juhenditest. 
Kasuta otseprintimise juhtimiseks digitaalkaamera menüüsid. 

• Kaamerast printimiseks on soovitatav kasutada digitaalkaamera vahelduvvoolu adapterit. Kui kasutad akut, 
siis veendu, et see oleks täis laetud.
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Otseprintimiseks sobilikud prindimaterjali 
tüübid

Saad kasutada järgmist tüüpi Canoni prindimaterjale:

Fotopaber Pro
Digitaalkaamera määrang: Card #1
Prindimaterjali formaat: 101,6 mm x 152,4 mm
Läikiv fotopaber Plus
Digitaalkaamera määrang: Card #2
Prindimaterjali formaat: 101,6 mm x 152,4 mm
Digitaalkaamera määrang: Card #3
Prindimaterjali formaat: 127 mm x 177,8 mm
Fotopaber Pro või läikiv fotopaber Plus
Digitaalkaamera määrang: A4
Prindimaterjali formaat: A4
Digitaalkaamera määrang: LTR
Prindimaterjali formaat: Letter

TÄHTIS
• Jälgi prindimaterjali asetamisel universaalsalve, et selle läikiv pool oleks pealpool.
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Otse digitaalkaamerast printimine
Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas ühendada seadmega digitaalkaamerat ja kuidas fotosid printida.

TÄHTIS
• Ära ühenda ega lahuta seadme kasutamise ajal USB-kaablit.

Järgi neid juhiseid:

1 Lülita seade sisse ning aseta universaalsalve paberit.

MÄRKUS
• Lisainformatsiooni prindimaterjali kohta leiad lk. 16.
• Prindimaterjali asetamise juhised leiad lk. 25.

2 Veendu, et digitaalkaamera oleks välja lülitatud.

3 Ühenda digitaalkaamera seadmega 
kaameraga kaasasoleva USB-kaabli abil.

MÄRKUS
• Seadmega ühendamisel lülitub digitaalkaamera 

automaatselt sisse. Vastasel juhul lülita see ise 
sisse.

4 Kuva taasesitusreþiimis pilt, mida soovid printida.
• Kui kaamera ei lülitu taasesitusrežiimile, siis järgi digitaalkaamera kasutusjuhendis toodud 

juhised kaamera lülitamiseks taasesitusrežiimile.
• Kui digitaalkaamera on õigesti ühendatud, ilmub kaamera ekraanile  tähis ja 

seadme ekraanile järgmine teade. 

l

Nt.:    CAMERA DIRECT
  COL     BLK
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MÄRKUS
• Infot digitaalkaamera kasutamise, printimise veateadete ja veaotsingu kohta leiad digitaalkaamera 

kasutusjuhendist.
• Infot seadme printimise veateadete ja veaotsingu kohta leiad lk. 139.
• Infot digitaalse videokaamera kasutamise, printimise veateadete ja veaotsingu kohta leiad digitaalse 

videokaamera kasutusjuhendist.
• Digitaalkaamera kaudu saad printida järgmiste määrangutega:

– DPOF-printimise funktsiooniga saad printida igast fotost soovitud arvu koopiaid ja registri.
– Exif 2.2-ühilduva digitaalkaameraga tehtud fotosid saab reguleerida fotooptimeerija Pro funktsiooniga.
– Kui digitaalkaameraga on valitud kuupäeva printimine, siis prinditakse fotodele (välja arvatud 

fotoregistris) foto tegemise kuupäev.
– Piltide suurus määratakse automaatselt vastavalt digitaalkaamera kaudu valitud paberiformaadile.

• Digitaalkaamera kaudu ei saa kasutada järgmisi funktsioone:
– Prindikvaliteedi määrang
– Hooldus

Prindipead ei saa digitaalkaamera kaudu reguleerida. Reguleeri prindipead seadme juhtpaneeli kaudu. 
(Vaata lk. 108.)

• Digitaalkaamerat ja seadet ühendava USB-kaabli lahtiühendamiseks toimi alljärgnevalt:
1. Lahuta USB-kaabel seadme küljest.
2. Lülita digitaalkaamera välja.
3. Lahuta USB-kaabel digitaalkaamera küljest.

• USB-kaabli lahtiühendamisel hoia pistikut külgedelt.

5 Vajuta digitaalkaamera [SET]-nuppu.
• Digitaalkaamera ekraanile ilmub prindimäärangute menüü.

6 Vali [Style] ja sisesta paberiformaat ning vali ääriseta printimise ja 
kuupäevaga printimise määrangud (ON/OFF).

7 Sisesta soovitud koopiate arv, vali [Print] ja vajuta digitaalkaamera 
[SET]-nupule.
• Seade alustab printimist.
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Peatükk  

Tarkvaraga tutvumine 

PC
Tarkvara installeerimine
Kui sa ei ole seadmega kaasasoleval Setup CD-ROM plaadil olevat tarkvara installeerinud, siis tee 
seda nüüd. Juhised leiad Installeerimise juhendist või Tarkvara kasutusjuhendist. 

MÄRKUS
• Lisainfot kõikide tarkvarafunktsioonide kohta leiad Tarkvara kasutusjuhendist. 

Nõuded süsteemile
Tarkvara installeerimiseks ja edukaks kasutamiseks peab kasutatav süsteem vastama järgmistele 
nõudmistele:

CD-ROM kettaseade või juurdepääs sellele läbi võrgu
256 värviga või parem SVGA monitor (soovitatavalt High Color või parem)
IBM PC / AT või ühilduv arvuti 
Microsoft Internet Explorer versioon 4.01 või hilisem (Service Pack* 2 või hilisem)
Vaba kõvakettaruumi 65 MB või rohkem (soovitatavalt 150 MB või rohkem)

–MP draiverite jaoks : 50 MB või rohkem
–MP Toolbox jaoks: 15 MB või rohkem
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Kui kasutad seadet USB 2.0 Hi-Speed liidesega:
Seadme standardvarustusse kuulub USB 2.0 Hi-Speed liides. Hi-Speed režiim on kiire 
USB-režiim, mis suurendab saatmiskiirust märgatavalt. Selleks, et seadet USB 2.0 Hi-Speed 
režiimis kasutada, pead aga ühendama seadme arvutiga, millel on USB 2.0 Hi-Speed liides. 
Kasuta USB 2.0 ühilduvat kaablit.

–Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack* 4 või hilisem)
Microsoft Windows XP (Service Pack* 1 või hilisem)

–Protsessor: Pentium / Celeron 566 MHz protsessor või kiirem
–Nõutav RAM: 128 MB või rohkem (soovitatavalt 256 MB või rohkem)

MÄRKUS
• Canon ei garanteeri töötulemusi kõikide arvutitega, mille standardvarustuses on USB 2.0 Hi-Speed liides. 

Kõige värskemat infot leiad Canoni koduleheküljelt.
• Kuna USB 2.0 Hi-Speed liides ühildub täielikult USB Full-Speed liidestega (USB1.1), saad seda kasutada 

USB Full-Speed (USB 1.1) liidesena.
• See ei pruugi korralikult töötada iseehitatud arvutitega või teatud marki arvutitega.
• Tarkvara installeerimiseks Windows 2000 keskkonda pead eelnevalt olnud installeerinud Service Pack* 4 

või hilisema versiooni. Tarkvara installeerimiseks Windows XP keskkonda pead eelnevalt olnud 
installeerinud Service Pack* 1 või hilisema versiooni.

*Service Pack on Microsoft Corporationi poolt pakutav programmiuuenduste komplekt. Info 
saamiseks Service Packi omandamise kohta pöördu Microsoft Corporationi poole. 
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Kui kasutad seadet USB Full-Speed liidesega (USB 1.1):
Selleks, et seadet kasutada USB Full-Speed liidesega, peab su arvuti vastama järgmistele 
nõuetele. Kasuta USB-IF-kasutuseks mõeldud, kuni 5 meetri pikkust USB-kaablit.

–Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows 98
Microsoft Windows Me
Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack* 1 või hilisem)

–Protsessor: Pentium / Celeron 233 MHz protsessor või kiirem (soovitatavalt 300 MHz või 
kiirem)

–Nõutav RAM: 64 MB või rohkem (soovitatavalt 128 MB või rohkem)

–Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows XP
–Protsessor: Pentium / Celeron 300 MHz protsessor või kiirem
–Nõutav RAM: 64 MB või rohkem (soovitatavalt 128 MB või rohkem)

MÄRKUS
• Tarkvara installeerimiseks Windows 2000 keskkonda pead eelnevalt olnud installeerinud Service Pack* 1 

või hilisema versiooni.

*Service Pack on Microsoft Corporationi poolt pakutav programmiuuenduste komplekt. Info 
saamiseks Service Packi omandamise kohta pöördu Microsoft Corporationi poole. 

TÄHTIS
• Ära ühenda ega lahuta USB-kaablit, kui seade parasjagu prindib arvutist või skaneerib pilte arvutisse 

või kui arvuti on vaikuse- või ooterežiimis. 

Kasutajaõigused Microsoft Windows 2000 / XP kasutamisel
Windows 2000 keskkonnas tarkvara installeerimiseks pead logima sisse administraatorina või sul 
peavad olema administraatori õigused. Windows XP keskkonnas tarkvara installeerimiseks pead 
logima sisse administraatorina. Lisainformatsiooni leiad Tarkvara kasutusjuhendist.
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Tarkvarakomponendid
Kui installeerid tarkvara, siis installeeritakse järgmised komponendid. Infot iga tüüpi tarkvara 
funktsioonide kohta leiad Tarkvara kasutusjuhendist või iga tarkvaraprogrammi kasutusjuhendist. 

MP Drivers (MP-draiverid)
Printeridraiver (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)
Võimaldab printida kõikidest Windowsi programmidest, mis toetavad printimist.

Skanneridraiver (ScanGear MP-, WIA-draiver (ainult Windows XP puhul)) (Vaata 
Tarkvara kasutusjuhendit.) 
Võimaldab skaneerida kujutisi arvutisse. 

MP Toolbox
Võimaldab skaneerida dokumente ja kujutisi arvutisse, neid töödelda ja salvestada.

Utiliittarkvara
Easy-PhotoPrint
Easy-WebPrint
ScanSoft OmniPage SE
ArcSoft PhotoStudio
Adobe Acrobat Reader

Piltide skaneerimine MP Toolbox 
programmiga

Topelt-klikkimine [Canon MP Toolbox 4.1] ikoonil Windowsi töölaual avab MP Toolbox 
programmi. MP Toolbox võimaldab dokumente ja pilte arvutisse skaneerida, töödelda ja 
salvestada. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

Lisainformatsiooni MP Toolbox programmi erinevate funktsioonide ja määrangute kohta leiad 
lk. 92.
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Tarkvara eemaldamine ja uuesti 
installeerimine

Kui sa ei vaja enam MP Toolbox programmi või MP draivereid või kui need ei ole korralikult 
installeeritud, siis desintalleeri need. 

Windows 2000 keskkonnas tarkvara eemaldamiseks pead logima sisse administraatorina või sul 
peavad olema administraatori õigused. Windows XP keskkonnas tarkvara eemaldamiseks pead 
logima sisse administraatorina.

TÄHTIS
• MP draiverite eemaldamiseks eemalda kõigepealt MP Toolbox programm. Kui MP draiverid on 

eelnevalt desinstalleeritud, võib ka pärast tarkvara eemaldamist [Canon] jääda [Start] menüü [(All) 
Programs] valiku alla.

MP Toolbox programmi eemaldamine
Järgi neid juhiseid:

1 Sule kõik rakendusprogrammid, sealhulgas MP Toolbox ja 
viirusetõrjeprogrammid.
• Kliki MP Toolbox programmi sulgemiseks ekraani parempoolses ülanurgas oleval [×]-märgil. 

2 Kliki tegumiribal [Start] peal, vali [(All) Programs], [Canon] ja 
[MP Toolbox 4.1], seejärel kliki [Uninstall Toolbox] peal.

3 Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.
• Kui ekraanile ilmub valik Repair või Remove program (paranda või eemalda programm), tee 

märge kasti valiku [Remove] kõrval ja seejärel kliki [Next]. 
• Kui ekraanile ilmub palve kinnitada rakendusprogrammi eemaldamiskäsk, siis kliki [OK]. 

Arvuti teeb taaskäivituse.
• Kui ekraanile ilmub palve arvuti taaskäivitada, siis tee seda.
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MP-draiverite eemaldamine
Järgi neid juhiseid:

Uuesti installeerimine
Pärast MP Toolbox programmi ja MP-draiverite eemaldamist installeeri tarkvara uuesti 
(vajadusel). (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

1 Sule kõik lahtiolevad rakendusprogrammid, sealhulgas 
viirusetõrjeprogrammid.

2 Kliki tegumiribal [Start] peal, vali [(All) Programs], [Canon] ja 
[MP Draivers], seejärel kliki [Uninstall Drivers] peal.

3 Vali [Please select the device to delete] menüüs oma seadme nimi 
([MP370 Series] või [MP360 Series]) ja kliki siis [Perform].

4 Kui ekraanile ilmub palve arvuti taaskäivitada, siis tee seda.

5 Lahuta USB-kaabel arvuti ja seadme küljest. 
• Kui kasutad Windows 2000 operatsioonisüsteemi, ilmub ekraanile teade [Unsafe Removal of 

Device]. Kliki [OK]. See ei kahjusta seadet ega arvutit. 
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Peatükk

Printimine arvutist 

PC
Enne printimist
Enne printimist kontrolli alljärgnevaid punkte.

Kas tarkvara (MP Drivers (MP-draiverid)) on installeeritud?
Kui tarkvara ei ole veel installeeritud, vaata Tarkvara kasutusjuhendit.

Kas seade on määratud [Set as Default Printer] (vaikimisi 
printimisseadmeks)?

Saad kontrollida, kas seade on määratud vaikimisi valitud printeriks [Set as Default Printer], kui 
avad rakendustarkvara [Printers] menüü. Kui seadet ei ole vaikimisi printeriks valitud, siis toimi 
alljärgnevalt:

Kas universaalsalves on sobilik prindimaterjal?
Täpsemat infot leiad Peatükist 3.

1 Kliki tegumiribal [Start], vali [Settings] ja seejärel [Printers].
• Windows XP puhul kliki [Start] ja seejärel vali [Printers and Faxes].

2 Kliki [Printers] menüüs (Windows XP puhul [Printers and Faxes] menüüs) 
seadme printeri ikoonil.

3 Kliki [File] menüüs [Set as Default Printer].
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Dokumentide printimine
MP-draiveri installeerimine võimaldab prindifunktsiooni toetava rakendustarkvara abil printida. 
Prinditoiming võib sõltuvalt kasutatavast rakendustarkvarast varieeruda. Alljärgnevalt on 
kirjeldatud printimise põhitoimingut. Põhjalikumat infot prindifunktsiooni juhtimise kohta leiad 
printimiseks kasutatava tarkvara kasutusjuhendist.

TÄHTIS
• Ära ühenda ega lahuta USB-kaablit, kui seade parasjagu prindib arvutist või kui arvuti on vaikuse- 

või ooterežiimis. 

MÄRKUS
• Ekraanimenüüd ja dialoogaknad võivad sõltuvalt kasutatavast rakendustarkvarast erineda.
• Alljärgnevad juhised on illustreeritud Windows XP ekraanipiltidega.

Järgi neid juhiseid:

1 Lisa paberit universaalsalve. (Vaata lk. 25.)

2 Ava rakendustarkvaraga soovitud dokument ja vali printimiskäsklus. 
• See käsklus on enamasti [File] menüüs või tööriistaribal tähistatud kui [Print].

3 Jälgi, et [Print] dialoogiaknas oleks [Printer] kastis või rippmenüüs valitud 
sinu seade.
• Vastasel juhul vali [Printer] kastist või nimede rippmenüüst oma seade . 

Näide: Microsoft Word
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Printimise tühistamine
Saad tühistada printimise enne või pärast printimise alustamist.

Tühistamine enne printimise alustamist
Järgi neid juhiseid:

Tühistamine pärast printimise alustamist
Järgi neid juhiseid:

Printimise määrangute muutmine
Seadmes kehtivad vaikimisi tehases programmeeritud määrangud, mille abil saad kohe printida. 
Soovi korral saad neid määranguid muuta vastavalt prinditavale dokumendile. Lisainformatsiooni 
saad online-abifunktsiooniga või Tarkvara kasutusjuhendist.

Saad teha prindimääranguid kahel viisil:

Prindimäärangute muutmine Print Advisor'i abil:
Ekraanil kuvatakse järjestikused dialoogaknad koos küsimustega, kust saad valida sobilikud 
määrangud. 

Printimise määrangute muutmine käsitsi:
Saad valida käsitsi kasutusele sobilikud määrangud vastavalt prinditavale dokumendile.

4 Reguleeri dokumendi printimise määranguid ja kliki seejärel 
printimiskäsul . 
• Enamikel juhtudel on see [OK] või [Print].

MÄRKUS
• Reguleeri kindlasti paberiformaadi draiverimäärangut vastavalt kasutatavale paberile.
• Lisainformatsiooni määrangute muutmise kohta leiad Tarkvara kasutusjuhendist.

1 Kliki [Print] dialoogiaknas printimise tühistamise klahvil.
• Enamikel juhtudel on selleks klahviks [Cancel].

1 Kliki tegumiribal [Start], vali [Settings] ja seejärel [Printers]. 
• Windows XP puhul kliki [Start] ja seejärel vali [Printers and Faxes].

2 Topelt-kliki [Printers] menüüs (Windows XP puhul [Printers and Faxes] 
menüüs) seadme printeri ikoonil. 

3 Kliki parema hiireklahviga selle prinditöö nime peal, mida soovid tühistada 
ja seejärel kliki [Cancel].
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Prindimäärangute muutmine Print Advisor'i abil
Järgi neid juhiseid:

Printimise määrangute muutmine käsitsi
Järgi neid juhiseid:

1 Ava rakendustarkvaraga soovitud dokument ja vali printimiskäsklus.
• See käsklus on enamasti [File] menüüs või tööriistaribal tähistatud kui [Print].

2 Kliki [Print] dialoogiaknas [Properties].

3 Kliki [Properties] dialoogiaknas [Main] ja 
seejärel [Print Advisor].

4 Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

1 Ava rakendustarkvaraga soovitud dokument ja vali printimiskäsklus. 
• See käsklus on enamasti [File] menüüs või tööriistaribal tähistatud kui [Print].

2 Kliki [Print] dialoogiaknas [Properties].

3 Muuda [Properties] dialoogiaknas vastava vahelehe või menüü 
määrangud.
• Pärast muutmist määrangute algväärtuste taastamiseks kliki [Defaults].

4 Muudatuste kinnitamiseks ja dialoogakna sulgemiseks kliki [OK].
• Muudatused hakkavad kehtima ja dialoogiaken sulgub. 
• Muudatuste tühistamiseks ja dialoogakna sulgemiseks kliki [Cancel].
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Peatükk

Skaneerimine

PC
Info piltide skaneerimise kohta 
Saad skaneerida pilte seadmest arvutisse ning salvestada JPEG-, TIFF- või Bitmap-vormingus. 
Samuti saad töödelda kujutiseinfot seadmega kaasasoleva rakendustarkvara abil, et luua 
originaalpilte. Lisaks võid seadmega kaasasoleva OCR (optilise tähtede tuvastamise) tarkvaraga 
muuta skaneeritud dokumendid tekstifailideks.

Enne skaneerimist
Enne skaneerimise alustamist kontrolli alljärgnevaid punkte:

Kas tarkvara (MP Drivers (draiverid) ja MP Toolbox) on installeeritud?
Kui tarkvara ei ole veel installeeritud, vaata Tarkvara kasutusjuhendit.

Kas dokument, mida soovid skaneerida, vastab skaneerimisklaasile asetatava dokumendi 
nõuetele?
Täpsemat infot leiad lk. 14.

TÄHTIS
• Pärast seadme sisse lülitamist või pärast energiasäästurežiimi väljalülitamist (vaata lk. 111), ei pruugi 

seade kujutist kohe korralikult skaneerida. Oota vähemalt üks minut enne, kui skaneerimist alustad.
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Skaneerimise meetodid
Kujutiste arvutisse skaneerimiseks on kolm eri meetodit:

MP Toolbox programmi kasutamine (Vaata alljärgnevat)
TWAIN- või WIA- (ainult Windows XP) ühilduva Windows rakendustarkvara 
kasutamine (Vaata lk. 95.)
Seadme juhtpaneeli abil skaneerimine (Vaata lk. 96.)

Alljärgnevalt on selgitatud, kuidas nende meetoditega skaneerida.

TÄHTIS
• Ära ühenda ega lahuta USB-kaablit, kui seade parasjagu prindib arvutist või skaneerib arvutisse või 

kui arvuti on vaikuse- või ooterežiimis. 

MP Toolbox programmiga skaneerimine
MP Toolbox programm sisaldab nuppe dokumentide arvutisse skaneerimiseks, nende töötlemiseks 
ja salvestamiseks. Lisainformatsiooni MP Toolbox programmi kasutamise kohta leiad Tarkvara 
kasutusjuhendist. 

Järgi neid juhiseid:

1 Aseta originaal skaneerimisklaasile. (Vaata lk. 15.)

2 Topelt-kliki Windowsi töölaual [Canon MP Toolbox 4.1] peal. 

• Võid ka klikkida tegumiribal [Start] peal, siis vali [(All) Programs], [Canon] ja [MP Toolbox 4.1], 
seejärel kliki [Toolbox4.1] peal.

• MP Toolbox programm avaneb.
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3 Kliki MP Toolbox nupul, mida soovid kasutada. 

Save-1 Dokument skaneeritakse must-valgelt ja salvestatakse.
Save-2 Dokument skaneeritakse värviliselt ja salvestatakse.
File Dokument skaneeritakse ja salvestatakse PDF-failina.
Scan-1 Dokument skaneeritakse ja kuvatakse määratud rakendustarkvara abil.
Scan-2 Dokument skaneeritakse ja kuvatakse määratud rakendustarkvara abil.
Mail Dokument skaneeritakse ja selle kujutis lisatakse e-posti teatele.
OCR Dokument skaneeritakse ja muudetakse OCD (optilise tähtede tuvastamise) 

rakendustarkvara abil tekstifailiks.
Settings Kui arvutiga on ühendatud mingi muu skanner peale antud seadme, saad 

selle nupuga valida, millist skannerit soovid kasutada. Samuti saad muuta 
MP Toolbox nuppude ning [Mustvalge režiim]- ja [Värvirežiim]-klahvide 
vahelisi seoseid. 

Setup CD-ROM plaadil oleva utiliittarkvara installeerimisel salvestatakse osa programme MP 
Toolbox programmi nuppude alla.
[OCR]-nupp ScanSoft OmniPage SE
[Scan-1]-nupp ArcSoft PhotoStudio
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4 Kui ekraanile ilmub määrangute menüü, siis muuda määranguid vastavalt 
vajadusele. 
• Lisainformatsiooni määrangute menüüde kohta leiad Tarkvara kasutusjuhendist. 

5 Kliki [Start].
• Dokument skaneeritakse. 

MÄRKUS
• Skaneeritud dokument salvestatakse järgmisse kataloogi, sõltuvalt arvutikeskkonnast. 

– Kui [My Documents] kataloogis on [My Pictures] kataloog, luuakse sellesse skaneerimiskuupäeva nime 
kandev uus kataloog ning dokument salvestatakse sellesse kataloogi. 

– Kui [My Pictures] kataloogi ei ole, luuakse [My Documents] kataloogi skaneerimiskuupäeva nime kandev 
uus kataloog ning dokument salvestatakse sellesse kataloogi. 

• Kui klikkisid punktis 3 [File], [Scan-1], [Scan-2], [Mail] või [OCR], kuvatakse dokument pärast 
skaneerimist rakendusprogrammi aknas. Saada e-posti teade või käivita OCR-tähetuvastamise toiming. 
Skaneeritud kujutist ei kuvata, kui sa ei ole Setup CD-ROM plaadil olevaid rakendusprogramme 
installeerinud või [Link scanned images to] määrangut salvestanud. (Vaata Tarkvara kasutusjuhend.)

Näide: [Mail]-nupu määrangute 
menüü
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Skaneerimine rakendusprogrammi abil
Saad skaneerida kujutise TWAIN- või WIA- (ainult Windows XP) ühilduva 
rakendusprogrammiga ning kasutada kujutist selles rakendusprogrammis. See toiming võib 
sõltuvalt rakendustarkvarast erineda. Siinkohal on kirjeldatud ainult üht näidet. Täpsemat infot 
leiad vastava rakendusprogrammi kasutusjuhendist.

1 Aseta originaal skaneerimisklaasile. (Vaata lk. 15.)

2 Käivita rakendusprogramm, millesse soovid dokumenti skaneerida ja vali 
skaneerimiskäsklus (näiteks [Import], [Acquire image] vms.). 

3 Vali skanneridraiver.
• Windows XP-ga saad skanneridraiverina kasutada ScanGear MP-d või WIA-draiverit.

– Kui kasutad ScanGear MP-d, siis vali [Canon MP370] või [Canon MP360].
– Kui kasutad WIA-draiverit, siis vali [WIA Canon MP370] või [WIA Canon MP360].

4 Vajadusel vaata dokumendi eelülevaadet ja tee muudatused. (Vaata Tarkvara 
kasutusjuhendit.)

5 Kliki [Scan].
• Kui skaneerimine on lõppenud, ilmub skaneeritud kujutis rakendustarkvara 

ekraaniväljale.
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Seadme juhtpaneeli kaudu skaneerimine
Kui vajutad seadme [Värvirežiim]- või [Mustvalge režiim]-klahvile, saad dokumente arvutisse 
skaneerida. 
[Värvirežiim]-klahvil on sama funktsioon, mis MP Toolbox programmi [Save-2]-nupul. 
[Must-valge režiim]-klahvil on sama funktsioon, mis [Save-1]-nupul. 
Soovi korral saad muuta [Save-1] ja [Save-2] nuppude määranguid või määrata neile samad 
funktsioonid, mis teistel nuppudel. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

Järgi neid juhiseid:

1 Aseta originaal skaneerimisklaasile. (Vaata lk. 15.)

2 Vajuta [SCAN].
• Seade lülitub skaneerimisrežiimile.

3 Värviskaneerimiseks vajuta [Värvireþiim]- ja must-valgelt skaneerimiseks 
[Mustvalge reþiim]-klahvile. 
• Dokument skaneeritakse. 

MÄRKUS
• Kuigi [Värvirežiim]- või [Mustvalge režiim]-klahvi vajutamisel avanevad MP Toolbox programm ja MP 

Toolboxi määrangute dialoogiaknad, skaneeritakse dokument ilma, et peaksid MP Toolboxis [Start]-nupule 
vajutama. 

• Järgnevad toimingud sõltuvad valitud määrangutest. 
• Skaneeritud dokument salvestatakse järgmisse kataloogi, sõltuvalt arvutikeskkonnast. 

– Kui [My Documents] kataloogis on [My Pictures] kataloog, luuakse sellesse skaneerimiskuupäeva nime 
kandev uus kataloog ning dokument salvestatakse sellesse kataloogi.

– Kui [My Pictures] kataloogi ei ole, luuakse [My Documents] kataloogi skaneerimiskuupäeva nime kandev 
uus kataloog ning dokument salvestatakse sellesse kataloogi.
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Peatükk

Hooldus

Tindimahutite vahetamine

Vähese tindi hoiatus
Kui tint hakkab otsa lõppema, ilmub ekraanile <BLACK INK LOW>, <COLOUR INK LOW> või 
<BLACK/COLOUR INK LOW> hoiatus, et sa seaksid uue tindimahuti valmis enne, kui tint täitsa 
otsa lõpeb. 

Kui paljundad või prindid fotot ning selline teade ilmub ekraanile ja seade peatub, siis vajuta 
printimise jätkamiseks [OK/Set]-klahvile. Võta aga arvesse, et tint võib otsa lõppeda (arvutist 
printimisel ei peatu printimine isegi selle hoiatuse ekraanile ilmumisel). 

Tindi kogust saad kontrollida igal ajal. (Vaata lk. 103.)

MÄRKUS
• Kui vähese tindi hoiatust ei ilmu ekraanile isegi, kui tint hakkab vähenema (vaata lk. 103), siis vali <LOW 
INK WARNING> määranguks <ON>. (Vaata lk. 147.)

Millal tuleb tindimahutit vahetada
Üldjuhul pead vahetama tindimahuti siis, kui prindikvaliteet muutub halvaks või seade väljastab 
tühja lehe. Kuid enne vahetamist vaata toimingute tabelit lk. 104 ning kontrolli, kas 
prindikvaliteedi halvenemine võib olla põhjustatud muudest teguritest.

Sobivad tindimahutid
Seadmesse sobivad järgmised tindimahutid:

Musta tindi mahuti: BCI-24 Black
Värvitindi mahuti: BCI-24 Color
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Märkused
ETTEVAATUST

• Hoia prindipead ja tindimahuteid väikelastele kättesaamatus kohas. Kui laps on kogemata tinti alla 
neelanud, pöördu kohe arsti poole. 

• Optimaalse prinditulemuse kindlustamiseks ja prindiprobleemide vältimiseks soovitab Canon 
kasutada ainult Canoni tindimahuteid. Uuestitäidetud tindimahutite kasutamine katkestab seadme 
garantii ja võib vigastada seadet. 

• Vahetatavad tindimahutid peavad olema uued. Kui paigaldad osaliselt kasutatud tindimahutid, siis 
võivad prindipea pihustid ummistuda ja tindiandur ei pruugi korralikult töötada. 

• Parima kvaliteedi saavutamiseks aseta tindimahutid printerisse aasta jooksul pärast ostmist. Pärast 
tindimahutite asetamist seadmesse soovitame kasutada tindi ära kuue kuu jooksul. 

• Ära ava tindimahuti pakendit enne mahutite vahetamist. Pärast tindimahutite pakendi avamist 
soovitame kasutada tindi ära kuue kuu jooksul. 

• Ära puuduta prinditud paberit märgade kätega ning ära lase paberile vedelikke, sest tint võib 
lahustuda. 

• Vaheta tindimahutid kiiresti. Pärast vahetamist ära eemalda tintimahuteid seadmest ning ära jäta 
neid välja. Kui teed nii, siis ei pruugi tindimahutid uuesti seadmesse paigaldamisel tööle hakata.

Tindimahuti vahetamine
Selles osas kirjeldatakse, kuidas vahetada tindimahuti. Infot selle kohta, millal tindimahutit tuleb 
vahetada, leiad lk. 97. Pärast tindimahuti vahetamist nulli tindiandur nii kiiresti kui võimalik. 
(Vaata lk. 102.) Kui sa ei nulli tindiandurit pärast tindimahuti vahetamist, siis ei pruugi vähese tindi 
hoiatus õigel ajal ekraanile ilmuda (vaata lk. 97) ja tindikogust ei saa kontrollida. (Vaata lk. 103.)

ETTEVAATUST
• Ära vaheta tindimahuteid printimise või muude toimingute ajal. 

Järgi neid juhiseid:

1 Jälgi, et seade oleks sisse lülitatud.

2 Tõsta skaneerimissõlme, kuni see kohale 
lukustub . 
• Kui seade on sisse lülitatud, avaneb paberi väljastusalus 

skaneerimissõlme tõstmisel automaatselt . 
Kui paberi väljastusalus ei avane, vajuta paberi 
väljastusaluse avamiseks avamisnupule.

• Prindipea hoidik liigub keskele.
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3 Ava seesmine kaas.

ETTEVAATUST
• Ära proovi prindipea hoidjat käsitsi liigutada.
• Ära puuduta metallosi.

4 Võta tühja tindimahuti väljaulatuvast osast 
kinni ja tõmba see välja. Tõsta tindimahuti 
välja.

ETTEVAATUST
• Ära eemalda seadmest prindipead.
• Eemalda tindimahutid seadmest ükshaaval. 
• Ära puuduta ümarat telge , läbipaistvat linti , 

lintkaablit , tindi imendumispatja (käsna osa) 
 ega metallosi.

TÄHTIS
• Viska vana tindimahuti vastavalt kohalikele 

tarvikute ja jäätmete kogumise kohta kehtivatele 
seadustele ära. 

• Käsitse tindimahuteid ettevaatlikult, et mitte 
määrida riideid ja printeri sisemust. A B C D
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5 Võta uus tindimahuti pakendist välja. Hoia 
tindimahutit pildil näidatud viisil ja eemalda 
kaitsekork .

ETTEVAATUST
• Ära puuduta tindi väljastusava .
• Ära raputa ega kukuta tindimahutit maha, sest tint 

võib lekkida ja määrida riideid ja käsi. 
• Pärast eemaldamist ära proovi paigaldada 

kaitsekorki tagasi.
• Ära lase tindi väljastusaval mingite muude 

pindadega kokku puutuda.

6 Aseta tindimahuti prindipea vabasse pessa.
• Vajuta tindimahutile, kuni see lukustub oma kohale.

TÄHTIS
• Sisesta musta tindi mahuti prindipea 

parempoolsesse pessa.
• Sisesta värvitindi mahuti prindipea vasakusse 

pessa.

7 Kui pead vahetama ka teise mahuti, siis korda punkte 4 kuni 6.

A

B
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8 Sule seesmine kaas.

ETTEVAATUST
• Vajuta seesmise kaane keskkohale, kuni kaas paigale lukustub.

9 Lükka skaneerimissõlm oma kohale tagasi. 
• Ekraanile ilmub küsimus selle kohta, kas tindimahuti on vahetatud.

10 Vajuta [ ].
• Ekraanile ilmub küsimus selle kohta, kas musta tindi mahuti on vahetatud.

l

11 Kui vahetasid musta tindi mahuti, siis vajuta [ ]. Kui sa ei vahetanud, siis 
vajuta [ ]. 
• Ekraanile ilmub küsimus selle kohta, kas värvitindi mahuti on vahetatud.

12 Kui vahetasid värvitindi mahuti, siis vajuta [ ]. Kui sa ei vahetanud, siis
vajuta [ ]. 
• Tindiandur on nüüd nullitud ja tindimahuti vahetamine lõpetatud. 

MÄRKUS
• Saad kontrollida mahutites oleva tindi kogust igal ajal, lk. 103 toodud juhiste järgi. 
• [ ]-klahvi vajutamine ei nulli tindiandurit. Pärast tindimahuti vahetamist vajuta kindlasti 

[ ]-klahvile.
• Kui vajutasid kogemata [ ]-klahvile, siis nulli tindiandur. (Vaata lk. 102.)

INK TANK CHANGED?
- YES           NO +

BLACK INK CHANGED?
- YES           NO +

COLOUR INK CHANGED?
- YES           NO +
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Tindianduri nullimine
Tindianduri funktsioon peab arvet tindimahutites oleva tindi üle ja hoiatab kasutajat, kui mahutites 
on vähe tinti. Seetõttu tuleb tindimahutite vahetamisel tindiandur nullida. Samuti saad igal ajal 
kontrollida mahutites oleva tindi kogust. 
Kui vahetad tindimahuti, siis ilmub ekraanile automaatselt teade, mis palub nullida tindianduri. 
Kuid kui sa ei nullinud mingil põhjusel pärast tindimahuti vahetamist tindiandurit, siis järgi 
alltoodud juhiseid. 

MÄRKUS
•  Tindiandurit saad ka arvuti kaudu nullida. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)
• Tindiandurit ei saa nullida, kui [Häire]-signaaltuli põleb.

Järgi neid juhiseid:

1 Vajuta [Lisafunktsioonid].

2 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <1.INK VOLUME>.

3 Vajuta [OK/Set].

4 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <2.INK COUNT RESET>.

PC

USER DATA
 1.INK VOLUME

USER DATA
 1.INK VOLUME

INK VOLUME
 1.LOW INK WARNING

INK VOLUME
 2.INK COUNT RESET
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Tindimahuti taseme kontrollimine
Kui sa nullid tintimahutite paigaldamisel / vahetamisel tindiandurit, siis saad kontrollida 
tindimahuti taset igal ajal. 
Tindimahuti taseme kontrollimiseks vajuta [COPY], [SCAN] või [PHOTO]. 
Ekraanile ilmub umbes kolmeks sekundiks tindimahuti taseme näit.

Järelejäänud tindi kogust näidatakse kolmel tasemega.

? Näitab, et tindiandurit ei nullitud pärast tindimahutite vahetamist. 

MÄRKUS
• Kui <LOW INK WARNING> määranguks on valitud <OFF>, siis tindimahuti taseme näitu ekraanile ei ilmu.

5 Vajuta [OK/Set].
• Ekraanile ilmub küsimus selle kohta, kas musta tindi mahuti on vahetatud. 

MÄRKUS
• Ära vajuta mingeid muid klahve peale [ ] või [ ].

6 Kui vahetasid musta tindi mahuti, siis vajuta [ ]. Kui sa ei vahetanud, siis 
vajuta [ ].
• Ekraanile ilmub küsimus selle kohta, kas värvitindi mahuti on vahetatud. 

7 Kui vahetasid värvitindi mahuti, siis vajuta [ ]. Kui sa ei vahetanud, siis 
vajuta [ ].
• Tindiandur on nüüd nullitud.

MÄRKUS
• Vajuta seadme ooterežiimile lülitamiseks [Stopp / Tühistus]-nupule.

BLACK INK CHANGED?
- YES           NO +

COLOUR INK CHANGED?
- YES           NO +

Nt.:       COPY MODE
  COL      BLK
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Prindipea hooldus
Saad välja printida pihustite kontroll-lehe kontrollimaks, kas iga prindipea töötab korralikult ning 
siis vajadusel prindipead puhastada või reguleerida. 

Prindipea hoolduse toimingud

Kui prindipea asendi kontrollmustrid ei ole 
ühtlased, 

 Puhasta prindipead. (Vaata lk. 107.)

Kui prindikvaliteet ei parane.

Kui prindikvaliteet ei parane.

Teosta prindipea süvapuhastus. (Vaata lk. 107.)

Prindipea võib olla vigastatud. Võta ühendust Canoni 
volitatud hooldusettevõttega või klienditoega.

Kui prindikvaliteet ei parane.

Kui prindikvaliteet ei parane.

Prindi välja pihustite kontroll-leht (kontrollmuster).
Sellelt kontroll-lehelt saad kontrollida, kas prindipea pihustid väljastavad tinti korralikult ja kas prindipea asend on 
reguleeritud. Juhised printimiseks ja pihustite kontroll-lehe lugemiseks leiad lk. 105 ja lk. 106.

Kui seade ei prindi pihustite kontrollmustrit 
korralikult,

Reguleeri prindipead. (Vaata lk. 108.)

Vaheta tindimahutid. (Vaata lk. 98.)

Kui prindikvaliteet ei parane.

Vaheta tindimahutid. (Vaata lk. 98.)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 3

Punkt 2
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Pihustite kontroll-lehe (mustri) printimine
Pihustite kontroll-leht näitab, kas prindipea töötab korralikult.

MÄRKUS
•  Saad pihustite kontroll-lehe välja printida ka arvutist. (Vaata Tarkvara kasutusjuhend.)

Järgi neid juhiseid:

1 Aseta universaalsalve A4- või letter-formaadis paberit.

2 Vajuta [Lisafunktsioonid].

3 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <2.MAINTENANCE>.

4 Vajuta [OK/Set].

5 Vajuta [OK/Set]. 
• Seade prindib pihustite kontroll-lehe.

PC

USER DATA
 1.INK VOLUME

USER DATA
 2.MAINTENANCE

MAINTENANCE
 1.NOZZLE CHECK

Pihustite kontrollmuster
Juhised pihustite kontrollmustri kontrollimiseks leiad 
lk. 106.

Prindipea asend
Juhised prindipea asendi kontrollmustri kontrollimiseks 
leiad lk. 106.
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Pihustite kontroll-lehe kontrollimine 
Alljärgnevalt on kirjeldatud, kuidas kontrollida pihustite kontroll-lehte (mustrit) ja prindipea 
asendi kontrollmustrit.

MÄRKUS
• Kui tinditase on madal, ei prindi seade pihustite kontroll-lehte korralikult. Kui tinditase on madal, siis vaheta 

vastav tindimahuti. (Vaata lk. 98.)

Kui jooned on katkendlikud või kui kontroll-lehe mustril on valged triibud :

1. Puhasta prindipead. (Vaata lk. 107.)

Kui kontroll-lehe mustri väljatrükk  ei ole ühtlane:

1. Reguleeri prindipead. (Vaata lk. 108.)

Kui kontroll-lehe mustril on tugevad valged vertikaalsed triibud :

1. Reguleeri prindipead. (Vaata lk. 108.)

1

2

3

Katkendlikud jooned Valged triibud

Ebaühtlane Ühtlane

Valged triibud
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Prindipea puhastus
Kui prinditud pihustite kontroll-lehe muster on lünklik, tühi või sellelt on mõni värv puudu, tuleb 
prindipead puhastada.

MÄRKUS
• Prindipea puhastamiseks kulub natuke tinti. Liiga sagedane puhastamine vähendab tindimahutites oleva 

tindi kogust.
• Seade puhastab prindipea alati kui lülitad seadme uuesti toitevõrku. Samuti puhastatakse prindipead 

regulaarselt, kui seade on sisse lülitatud.
•  Prindipead saad ka arvuti kaudu puhastada. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

Järgi neid juhiseid:

1 Vajuta [Lisafunktsioonid].

2 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <2.MAINTENANCE>.

3 Vajuta [OK/Set].

4 Vali [ ]- või [ ]-klahviga vastavalt vajadusele <2.CLEANING> või 
<3.HEAD REFRESHING>.

– <CLEANING>: Seade teostab prindipea tavapuhastuse. 
– <HEAD REFRESHING>: Seade teostab prindipea süvapuhastuse. 

5 Vajuta [OK/Set]. 

TÄHTIS
• Kui pärast prindipea tavapuhastust tulemused ei parane, siis vii läbi prindipea 

süvapuhastus. 

PC

Nt.: MAINTENANCE
 2.CLEANING

Nt.: CLEANING
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Prindipea reguleerimine
Kui oled printinud välja pihustite kontroll-lehe (vaata lk. 105) ja otsustanud, et prindipea vajab 
reguleerimist, siis reguleeri seda juhtpaneeli kaudu. 

MÄRKUS
•  Prindipead saad ka arvuti kaudu reguleerida. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

Järgi neid juhiseid:

1 Aseta universaalsalve A4- või letter-formaadis paberit.

2 Vajuta [Lisafunktsioonid].

3 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <2.MAINTENANCE>.

4 Vajuta [OK/Set].

5 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <4.ALIGN PRINT HEAD>.

6 Vajuta [OK/Set].

• Seade prindib välja prindipea asendi kontrollmustri.

PC

MAINTENANCE
 4.ALIGN PRINT HEAD

HORIZ. PATTERN
PRINTING...
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7 Alustades väljaprindi veerust A märgi ära kõige ühtlasemad mustrid.

8 Vali [ ]- või [ ]-klahviga veerus A märgitud (punktis 7) kõige ühtlasema 
mustri number.

9 Vajuta [OK/Set].

10 Korda punkte 8 ja 9 veergude B kuni K jaoks.

Halb näide

Kõige ebaühtlasem 
kast

Hea näide

Kõige ühtlasem 
kast

Veerg

Nt.: CHANGE H VALUE
   A   O

Veerg Vali kõige ühtlasema kujutisega kontrollmustri number.

Nt.: CHANGE H VALUE
   B   O
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Kalibreerimisfunktsioon
Kui koopiate, skaneeritud dokumentide või prinditud fotode värvitoonid erinevad originaalist, siis 
saad värvitooni reguleerida kalibreerimisfunktsiooniga.

Järgi neid juhiseid:

1 Vajuta [Lisafunktsioonid].

2 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <2.MAINTENANCE>.

3 Vajuta [OK/Set].

4 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <6.CALIBRATION>.

5 Vajuta [OK/Set].

• Seade alustab kalibreerimist.
• Kui kalibreerimine on lõpetatud, lülitub seade ooterežiimile.

MAINTENANCE
 6.CALIBRATION

CALIBRATING...
Peatükk 10 Hooldus 110



Energiasäästu taimeri määramine
Energiasäästurežiimis skaneerimislamp kustub. Energiasäästu taimeri määranguga saad sisestada 
perioodi pikkuse, mille möödudes seade lülitub energiasäästurežiimile. Kui kohe pärast 
energiasäästurežiimist taastumist seadme kasutamist alustada, ei pruugi seade dokumente 
korralikult skaneerida. Kui sa kasutad seadet sageli, siis on soovitatav valida energiasäästu taimeri 
määranguks <4 HOURS> või <8 HOURS>. 

TÄHTIS
• Pärast energiasäästurežiimist taastumist oota enne skaneerimise või paljundamise alustamist 

vähemalt üks minut.
• Algmääranguks on <1 HOUR>.

Järgi neid juhiseid:

1 Vajuta [Lisafunktsioonid].

2 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <7.POWER SAVE TIMER>.

3 Vajuta [OK/Set].

4 Kasuta seadme energiasäästureþiimi lülitumise aja määramiseks [ ]- või 
[ ]-klahvi.

– <1 HOUR>: Seade lülitub energiasäästu režiimi, kui ühtki juhtpaneeli klahvi pole tunni 
aja jooksul vajutatud. 

– <4 HOURS>: Seade lülitub energiasäästu režiimi, kui ühtki juhtpaneeli klahvi pole nelja 
tunni jooksul vajutatud. 

– <8 HOURS>: Seade lülitub energiasäästu režiimi, kui ühtki juhtpaneeli klahvi pole 
kaheksa tunni jooksul vajutatud.

5 Vajuta [OK/Set].

USER DATA
 7.POWER SAVE TIMER

Nt.: POWER SAVE TIMER
             1 HOUR
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Seadme puhastamine
Selles peatükis on kirjeldatud seadme puhastamiseks vajalikke toiminguid.

ETTEVAATUST
• Enne seadme puhastamist lülita kindlasti toide välja ja ühenda toitejuhe seadme küljest lahti. 
• Ära kasuta puhastamiseks salvrätte, majapidamispaberit ega muid sarnaseid materjale; need võivad 

seadme osade külge kinni jääda ja genereerida staatilist elektrit. Kasuta pehmet riiet, et mitte seadme 
osi kriimustada. 

• Ära kunagi kasuta seadme puhastamiseks lenduvaid aineid, nagu värvilahustid, benseen, atsetoon või 
muid keemilisi puhastusvahendeid; need võivad seadme osi kahjustada.

 
Skaneerimisklaasi ja originaalikaane puhastamine 

Seadme välispindade puhastamine
Pühi seadme välispindu puhta, pehme, kiuvaba, veega niisutatud ning korralikult väljaväänatud 
riidelapiga.

Puhasta skaneerimisklaasi  ja originaalikaane 
alumist poolt (valge ala)  puhta, pehme, kiuvaba, 
veega niisutatud riidelapiga. Seejärel kuivata need 
osad puhta ja pehme kuiva lapiga, ning veendu, et 
seade ei jääks niiskeks, eriti skaneerimisklaas. Kui 
skaneerimisala on raske puhastada, siis pühi seda 
lahja puhastusaine lahusega.

A B
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Rullide puhastamine
Kui prindimaterjali söötmine ei õnnestu korralikult, tuleb puhastada seadme rulle. 

Toimi alljärgnevalt:
 

1 Eemalda prindimaterjal universaalsalvest.

2 Vajuta [Lisafunktsioonid].

3 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <2.MAINTENANCE>.

4 Vajuta [OK/Set].

5 Vali [ ]- või [ ]-klahviga <5.ROLLER CLEANING>.

6 Vajuta [OK/Set].

• Seade alustab rullide puhastamist.

7 Kui puhastamine on lõppenud, siis korda kaks korda punkte 2 kuni 6.

8 Aseta universaalsalve A4- või letter-formaadis tavapaberit ja korda punkte 
2 kuni 6 veel kolm korda. 

MAINTENANCE
 5.ROLLER CLEANING

ROLLER CLEANING
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Veaotsing
Tekkinud on paberiummistus
Paberiummistuste likvideerimine

Kui ekraanile ilmub teade <CLEAR PAPER JAM> siis järgi ummistuse likvideerimiseks alltoodud 
juhiseid. 

Paberiummistuse likvideerimine väljastusalusel
Järgi neid juhiseid:

Paberiummistuste likvideerimine universaalsalves
Järgi neid juhiseid:

1 Tõmba ettevaatlikult ummistunud paber 
väljastusaluselt välja. 
• Kui väljastusaluselt ei paista ummistunud 

paberilehti, siis eemalda paber seadme seest.

2 Vajuta [OK/Set]. 
• Kui prindid rakendusprogrammist, siis järgi arvuti ekraanile ilmuvaid juhiseid.

1 Tõmba ettevaatlikult ummistunud paber universaalsalvest välja.

2 Vajuta [OK/Set].
• Kui prindid rakendusprogrammist, siis järgi arvuti ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

PC
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Kui paberiummistusi tekib tihti
Kui paberiummistusi tekib tihti, võib põhjuseks olla, et rullid ei tööta korralikult või prindimaterjal 
ei ole korralikult seadmesse asetatud. Järgides alltoodud punkte, aseta paber uuesti seadmesse või 
puhasta rulle.

Rullid
Kas rullid on puhtad?
Kui rullid on määrdunud, siis puhasta neid. (Vaata lk. 113.)

Kas rullid töötavad korralikult?
Kui rullid ei tööta korralikult, võta ühendust volitatud Canoni hooldusega.

Prindimaterjal
Kas paberilehed jäävad üksteise külge kinni? 
Lehitse paberilehed enne seadmesse asetamist korralikult läbi. 

Kas paberipakk on ühetasane?
Sea paberipaki servad ühetasaseks.

Kas paberisuunaja on õigesti reguleeritud?
Reguleeri paberisuunaja.

Kas paberipaki kõrgus ületab paberi piirangutähist? 
Jälgi, et paberipaki kõrgus ei ületaks piirangutähist. (Vaata lk. 25.)

Kas üritasid seadmesse asetada korraga mitut eri tüüpi paberit? 
Kasuta korraga ainult üht tüüpi paberit.

Kas prindimaterjal vastab nõuetele? 
Kasuta prindimaterjali, mis vastab seadmega kasutatava prindimaterjali nõuetele. (Vaata lk. 16.)
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Kaas ei sulgu
Seesmine kaas ei sulgu

Skaneerimissõlm liigub enne seesmise kaane sulgemist oma kohale tagasi.
Tõsta skaneerimissõlme, kuni see paigale lukustub, seejärel vajuta seesmise kaane keskkohale, 
kuni kaas paigale lukustub. Seejärel lükka skaneerimissõlm oma kohale tagasi. 

Paberiväljastusalust ei saa sulgeda
Seesmine kaas ei ole korralikult suletud.
Tõsta skaneerimissõlme, kuni see paigale lukustub, seejärel vajuta seesmise kaane keskkohale, 
kuni kaas paigale lukustub.

Paberiväljastusava ei saa avada
Seade ei ole paigutatud ühtlasele tasapinnale. 
Paiguta seade ühtlasele tasapinnale. 

Väljastuse probleemid
Ekraanile ei ilmu pilti (seade ei ole sisse lülitatud)

Kui ühendad seadmega toitejuhtme ning siis vajutad [ON/OFF], lülitub seade sisse ning 
vedelkristallekraanile ilmub menüü. 
Kui [Häire]-signaaltuli vilgub, siis seade soojeneb ning seda ei saa kasutada. Oota, kuni [Häire]-tuli 
lõpetab vilkumise. 
Kui ekraanile ei ilmu pilti, siis kontrolli vea põhjust ning toimi vea parandamiseks alljärgnevalt:

Toitejuhe ei ole korralikult ühendatud.
Ühenda toitejuhe korralikult seadmega ja seinapistikupesaga. 

Sa ei ole [ON/OFF]-nupule vajutanud.
Kui sa ühendad toitejuhtme ja vajutad [ON/OFF]-nupule, lülitub seade sisse ja 
vedelkristallekraanile ilmub ekraanipilt.

Seinapistikupesa ei tööta korralikult. 
Ühenda pesaga mõni teine seade ja kontrolli, kas see töötab. 
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Toitejuhe on ühendatud harupesa või pikendusjuhtmega.
Ühenda toitejuhe lahti harupesadest või pikendusjuhtmete küljest ja ühenda see otse 
seinapistikupesaga. Kui seade lülitub sellisel juhul sisse, siis pead vahetama harupesa vms. uue 
vastu. Kui harupesal või pikendusjuhtmel on toitelüliti, siis kontrolli, et see oleks sisse lülitatud. 

Toitejuhe on vigastatud. 
Testimiseks võid asendada juhtme teise samasugusega või kasuta testrit. 

Seade ei prindi üldse või ei prindi korralikult
Paljundamisel või arvutist printimisel

[Häire]-signaaltuli vilgub. 
Kui see vilgub, siis vaata “Kui [Häire]-signaaltuli vilgub”, lk. 134.

Tindimahutid ei ole korralikult paigaldatud. 
Tõsta skaneerimissõlme, kuni see paigale lukustub ning ava seesmine kaas. Seejärel kontrolli, kas 
tindimahutid on korralikult paigaldatud. Samuti kontrolli, kas tindimahutid on õigetesse avadesse 
sisestatud. (Vaata lk. 98.)

Pihustid ei väljasta tinti korralikult või on prindipea valesti reguleeritud. 
Prindi välja pihustite kontroll-leht. (Vaata lk. 105.)

Paber on liiga paks.
Kasuta paberit kaaluga 64 g/m2–105 g/m2. (Vaata lk. 16.)

Paberipaki kõrgus ületab universaalsalve mahtu.
Kui paberipaki kõrgus ületab paberi piirangutähist või universaalsalve mahtu, siis vähenda paberi 
kogust. (Vaata lk. 16.)

Paber ei ole korralikult seadmesse asetatud. 
Kontrolli, et paber oleks korralikult asetatud seadmesse ja paberisuunaja oleks õigesti reguleeritud. 
(Vaata lk. 25.)
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Paber on kortsus või rullis. 
Seadmes ei saa kastutada kortsus paberit. Kooluta paber enne universaalsalve asetamist sirgeks. 

Seadme rullid on määrdunud. 
Puhasta rullid. (Vaata lk. 113.)

Multisööturi alusel on võõrkehasid.
Kontrolli ja eemalda võõrkehad multisööturi aluselt. 

Tinti on väga vähe või see on otsa lõppenud. 
Kontrolli, kas tindimahutid on tühjaks saanud. Vaheta vajadusel tindimahutid.

Paberipaksuse lüliti ei ole õiges asendis. 
Kui paberipaksuse lüliti on vales asendis ning vaja on printida suurte tindikogusega, näiteks 
rohkete detailidega dokumente, võivad väljaprindid koolduda või määrduda. Reguleeri 
paberipaksuse lüliti asendit vastavalt prindimaterjali tüübile. (Vaata lk. 16.)

Kasutad sellist prindimaterjali, mida ei ole antud seadmega printimiseks 
soovitatud. 
Kasuta soovitatud prindimaterjali. (Vaata lk. 16.)

Arvuti või seadme juhtpaneeli kaudu sisestatud paberitüübi määrang ei 
vasta universaalsalve asetatud paberi tüübile.
Reguleeri määrangut vastavalt kasutatavale prindimaterjali tüübile. (Vaata lk. 29.)

Prindipea on määrdunud. 
Puhasta prindipead. (Vaata lk. 107.)

Seadme sisepinnad on määrdunud. 
Kui seadme sisemus on määrdunud tindist või sinna on kogunenud paberitolmu, siis võivad ka 
prinditud lehed määrduda. Puhasta seadet. (Vaata lk. 112.)
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Paljundamisel
Originaal ei ole korralikult seadmesse asetatud. 
Veendu, et originaal oleks korralikult skaneerimisklaasile asetatud. (Vaata lk. 15.)

Vedelkristallekraanil kuvatav kujutisekvaliteedi määrang ei sobi dokumendi 
jaoks. 
Vali originaalile sobiv kujutisekvaliteedi määrang. (Vaata lk. 32.)

Originaal ei ole skaneerimisklaasile asetatud kujutisega allpool. 
Originaal tuleb asetada skaneerimisklaasile kujutisega allpool. 

Skaneerimisklaasile asetatud originaal või foto oli selle seadmega 
prinditud. 
Prinditud dokumendi või foto paljundamisel võib kujutisekvaliteet jääda kehv. Selle asemel prindi 
foto uuesti mälukaardilt välja või dokument arvutist. 

Skaneerimisklaasi või originaalikaane seesmine külg on määrdunud. 
Puhasta skaneerimisklaasi ja originaalikaane seesmist külge. (Vaata lk. 112.)

Paber tõmbub rulli
Sa prindid liiga õhukesele paberile.
Kasuta paberit kaaluga 64 g/m2–105 g/m2. (Vaata lk. 16.)

Universaalsalve on asetatud kooldunud paber. 
Kooluta paber enne universaalsalve asetamist sirgeks. 

Sa prindid selliseid dokumente, millele kulub palju tinti, näiteks fotosid või 
pilte. 
Kasuta paksemat paberit, näiteks kõrglahutuspaberit või läikega fotopaberit. 
Peatükk 11 Veaotsing 119



Seadme töö peatub poole pealt
Paljundamisel või arvutist printimisel

Paberi söötmine ei õnnestu korralikult.
Vaata lõiku “Seade ei prindi või ei prindi korralikult”, lk. 117.

Seade on printinud suurt tööd. 
Sellisel juhul võib prindipea üle kuumeneda. Prindipea kaitsmiseks võib printimine peatuda 
ajutiselt ja jätkuda mõne aja pärast. Katkesta printimine sobival ajahetkel, lülita seade välja ja oota 
15 minutit. 

ETTEVAATUST
• Prindipea ümbruses olev ala võib minna väga kuumaks. Ära puuduta seda mitte mingil juhul käega.

Paljundamisel
Sa paljundad kõrge lahutusvõimega dokumente, näiteks fotosid või 
jooniseid. 
Kõrge lahutusvõimega dokumentide paljundamisel kulub info töötluseks kauem aega ja võib 
paista, nagu paljundamine oleks peatunud. Oota kuni seade töötleb info. Kui sa paljundad suure 
kujutisealaga (kitsaste ääristega) dokumenti või mitut dokumendikomplekti järjest, võib 
paljundamine vahepeal katkeda, et tint jõuaks kuivada. 

Mälukaardi probleemid (MP370)
Seade ei tunne mälukaarti ära.

Mälukaart ei ole korralikult kaardipessa asetatud.
• Sisesta mälukaart korralikult kaardipessa. (Vaata lk. 49.)
• Sisesta mälukaart õigesse kaardipessa. (Vaata lk. 49.)
• Sisesta mälukaart uuesti kaardipessa nii, et selle pealmine (kleebisega) pool oleks väljaspool. 

(Vaata lk. 49.)

Sa sisestasid xD Picture kaardi otse kaardipessa. 
Eemalda mälukaart, sisesta see korralikult CF-kaardiadapterisse ja sisesta kaardiadapter 
kaardipessa. (Vaata lk. 49.)
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Mälukaart või CF-kaardiadapter (xD Picture kaardi korral) on vigane. 
Proovi ka teise mälukaardiga ja kui probleeme ei teki, siis võib olla viga mälukaardis. Sellisel juhul 
vorminda mälukaart digitaalkaameraga. Kui vormindad mälukaardi digitaalkaameraga, siis 
kustuvad kõik kaardile salvestatud andmed. Kui kaardil olevaid andmeid on võimalik arvutiga 
lugeda, siis salvesta enne vormindamist info arvutisse. 
Kui teise mälukaardiga on ikka veel probleeme, siis võib CF-kaardiadapter olla vigane või ei sobi 
kaart seadmes kasutamiseks.

Seade ei tunne mälukaardil olevaid pilte ära.
Mälukaardil ei ole pilte.
Kontrolli arvuti või digitaalkaamera abil, kas mälukaardile on pilte salvestatud. 

Mälukaardil on vigaseid pildifaile.
Kui ekraanile ilmub teade < NO FILES ON CARD>, siis on mälukaardil ainult vigased pildifailid. 
Kui ekraanile ilmub see teade, siis vaata lk. 138.

Mälukaardilt ei saa korralikult printida
Pildiregistrisse prinditakse “?”.
Pildiinfo ei ühildu DCF (Design Rule for Camera File System) standardiga või ei ole 
JPEG-vormingus. Kontrolli pildiinfot digitaalkaameras või arvutis. Või pildiinfo on liiga suur. Kui 
pildi printimine ei õnnestu otse seadmest, siis kasuta printimiseks arvutit. 

 Arvutist ei saa mälukaardile kirjutada
<CARD PROTECT> määranguks on valitud <ON> või seade on fotode 
printimise reþiimis. 
Vajuta [Lisafunktsioonid] ja vali <CARD PROTECT> määranguks <OFF>. Kui oled valinud mõne 
muu režiimi peale fotode printimise, lahuta ja ühenda USB-kaabel uuesti. 

SD-mälukaardile ei saa kirjutada.
Kui sa kasutad SD-mälukaarti, siis sõltuvalt sellest, kuidas see sisestatud on, võib kirjutamise 
kaitse luku funktsioon aktiveeruda. Sellisel juhul vabasta mälukaardi lukk, jälgi ettevaatlikult 
kirjutamise kaitse luku olekut ja sisesta mälukaart. 
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 Eemaldatav ketas ei ilmu Windows Explorerisse. 
Kohalikest kõvaketastest (partitsioonidest) ja CD-ROM ketastest järgmine 
määratakse võrgukettaks.
Sellisel juhul:
1. Määra võrguketas mingi muu kettatähise juurde.
2. Taaskäivita arvuti.

 Ekraanile ei ilmu [Unplug/Eject]-ikooni 
(Windows 2000)

Kui multifunktsionaalse seadme kasutamisel ei ilmu ekraanile [Unplug/
Eject]-ikooni isegi siis, kui valid [Unsafe Removal of Device] dialoogaknast 
(mis ilmub ekraanile siis, kui lülitad seadme välja või ühendad USB-kaabli 
lahti) määrangu [Show Unplug/Eject icon in the taskbar]. 
Seadme väljalülitamisel või USB-kaabli eemaldamisel ei ole vaja kasutada 
[Unplug/Eject]-funktsiooni. 

 Seade ei ilmu [Hardware devices]-aknasse 
[Add/Remove Hardware]-dialoogaknas (Windows 2000)

Multifunktsionaalse seadme korral ei ilmu seade [Add/Remove 
Hardware]-dialoogiaknas [Hardware devices]-aknasse.
[Unsafe Removal of Device]-dialoogiaknasse ilmub teade [To safely unplug or eject any of the 
following devices, first use the Hardware wizard in the Control Panel to stop the device] (seadme 
turvaliseks eemaldamiseks ja peatamiseks kasuta Control Paneli riistvara viisardit). Kuid seadme 
väljalülitamisel või USB-kaabli eemaldamisel ei ole vaja kasutada 
[Add/Remove Hardware]-funktsiooni. 
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 Windows Exploreri kasutamisel ei saa kuvada 
[Thumbnails]-vaadet (pisipilte) (Windows 2000)

<CARD PROTECT> määranguks on valitud <ON> või seade on fotode 
printimise reþiimis.
Vajuta [Lisafunktsioonid] ja vali <CARD PROTECT> määranguks <OFF>. Kui oled valinud mõne 
muu režiimi peale fotode printimise, lahuta ja ühenda USB-kaabel uuesti.

 Arvuti tuvastab mälukaardi mõne teise kettana kui 
[Removable Disk] 

Arvuti käivitamisel oli seadme kaardipessa sisestatud mälukaart. 
Mõnede arvutitega võib esineda selline probleem. Eemalda mälukaart ja taaskäivita arvuti. 

 Arvutit ei saa käivitada
Arvuti käivitamisel oli seadme kaardipessa sisestatud mälukaart. 
Mõnede arvutitega võib esineda selline probleem. Arvuti võib mitte käivituda, kui seadmesse on 
sisestatud mälukaart ning seade on arvutiga ühendatud. Eemalda mälukaart ja käivita siis arvuti. 
Kui arvuti BIOS on häälestatud nii, et Windowsi käivitav kõvaketas käivitub enne USB-seadet, siis 
käivitub arvuti ka siis, kui seadmesse on asetatud mälukaart. Lisainfot BIOS-määrangute kohta 
leiad arvutiga kaasasolevast kasutusjuhendist. 
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 Probleemid tarkvara installeerimisel ja eemaldamisel 
MP-draiverid / MP Toolbox

Sa ei järginud tarkvara installeerimisel täpselt Installeerimise juhendis 
toodud juhiseid. 
Kui sa ei järginud neid juhiseid täpselt, siis proovi tarkvara uuesti installeerida. Kui installeerimise 
käigus tekkis viga ja installeerimist ei õnnestunud lõpetada, siis taaskäivita arvuti ja proovi uuesti 
installeerida. 

Teised rakendusprogrammid on avatud. 
Kui su arvutis on muud rakendusprogrammid (sealhulgas viirusetõrjeprogrammid) avatud, siis sule 
need ja installeeri tarkvara uuesti. 

Arvutisse on installeeritud tarkvara vanem versioon. (Windowsi 
Start-menüüs on Canon MultiPASS.)
Järgi vanema versiooni Tarkvara kasutusjuhendis toodud juhiseid ja eemalda tarkvara vanem 
versioon ning proovi seejärel uuesti uut versiooni installeerida. 

Ainult MP Toolbox
Installeerimine katkes millegipärast poole pealt ja mittevajalikud failid jäid 
arvutisse.
Järgi neid juhiseid: (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

1. Uuestiinstalleerimiseks topelt-kliki Windows'i töölaual [My Computer] peal. Ava CD-ROM-i 
ikoon ning seejärel topelt-kliki [\MP\English\Toolbox\Setup\FrcInst.exe] peal.

2. Uuestiinstalleerimiseks liigu ühe kataloogi võrra ülespoole ja topelt-kliki 
[\MP\English\Toolbox\Setup.exe] peal. 
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Ainult MP Drivers (draiverid)
Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) ei ole arvutisse installeeritud.
Installeeri Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) või hilisem versioon. Info saamiseks Service Packi 
omandamise kohta pöördu Microsoft Corporationi poole.

MP-Drivers (draiverite) eemaldamine kestab liiga kaua (Windows XP).
Muud programmid, näiteks viirusetõrjeprogrammid, on avatud. 
Enne tarkvara eemaldamist sule teised programmid (kaasa arvatud viirusetõrjeprogrammid). 

Tarkvara on eemaldatud, kuid [Canon]-kataloog jääb 
[Start]-menüüsse.

Sa eemaldasid MP-draiverid enne MP Toolbox programmi eemaldamist. 
[Canon]-ikooni eemaldamiseks vali Start-menüüst [Taskbar and Start Menu Properties] ja kustuta 
see ikoon. 

Arvuti (Windows 98) ekraanile ilmub teade <Version conflict>.
Arvutisse on installeeritud Photoshop. 
Kui installeerimise ajal ilmub teade <Version conflict> või <Windows 98 file language or...> siis 
kliki [Yes] või [No]. Sõltumata valitud klahvist jätkub installeerimine probleemideta. Samuti saab 
installeeritud MP-draivereid probleemideta kasutada.

Tarkvara kasutamine ei õnnestu pärast süsteemi uuendamist 
Windows XP-ks.

Tarkvara installeeriti Windows 98 / Me / 2000 keskkonda ja sa uuendasid 
süsteemi Windows XP-ks ilma tarkvara eemaldamata. 
Eemalda tarkvara ja installeeri siis uuesti. (Vaata lk. 85.)
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[Device Manager]-is on roheline küsimärk [?] 
(Windows Me kasutamisel).

[Device Manager]-is on roheline küsimärk [?].
[Device Manager]-is on roheline küsimärk [?] [USB Composite Device]-juures (Windows Me 
kasutamisel). See ei ole probleem ning võid seadme kasutamist jätkata. 

Installeerisid Setup CD-ROM plaadilt utiliitprogrammi, nagu näiteks 
ArcSoft PhotoStudio või ScanSoft OmniPage SE, kuid neid ei 
salvestatud MP Toolbox programmi. 

Rakendusprogrammide installeerimisel oli MP Toolbox avatud. 
Kliki nende salvestamiseks [Defaults]. (Vaata Tarkvara kasutusjuhend.)

 Probleemid arvutist printimisel 
BJ Status Monitor taustpilt on kollane või punane.
Järgi BJ Status Monitori ekraanijuhiseid. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)
Kui ekraanile ilmub teade <Service error 5100>:
Kõrvalda paberiummistus (vaata lk. 114) või muud probleemid, mis prindipea hoidiku liikumist 
takistavad, seejärel tühista printimine arvuti kaudu ja vajuta [OK/Set].
Kui teade jääb ekraanile, siis vajuta [ON/OFF]-klahvile ja lülita seade välja; seejärel vajuta uuesti 
klahvile ja lülita seade uuesti sisse.

Proovisid printida DOS keskkonnast. 
Saad printida ainult Windows keskkonnast, DOS-i alt printida ei saa. 

Arvuti ekraanil on programmi veateade või <General Protection Fault> 
veateade. Kasutatav programm ei ole ühilduv arvuti operatsioonisüsteemiga.
Vaata programmi kasutusjuhendit. Kui programm ei ühildu sinu poolt kasutatava 
operatsioonisüsteemiga, siis ei saa printida. 
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Arvutis ei ole programmi jaoks piisavalt vaba mälu.
Kui avatud on ka teisi programme, siis sule need vaba mälumahu suurendamiseks. Vaata 
programmi kasutusjuhendist, kui palju vaba mälu programm oma tööks vajab. 

Programmi lehekülje- või prindimäärang on vale. 
Muuda määrangut ja proovi siis uuesti printida. 

Arvuti kõvakettal ei ole piisavalt vaba ruumi.
Kustuta vaba mälumahu suurendamiseks mittevajalikud failid. 

Printeridraiveriga tekkis probleem. 
Eemalda printeridraiver ja installeeri siis uuesti. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

Printerikaabel on liiga pikk.
Ära kasuta USB-kaableid, mis on pikemad kui 5 m.

Kontrastsus on liiga kõrge (tume).
Paber võib tõmbuda rulli või tint sellel laiali minna, kui printeridraiverist on valitud liiga 
intensiivne (tugev) print. Vali Properties dialoogaknas [Main] vahelehel [Colour Adjustment] 
määranguks [Manual] ja seejärel kliki [Set]. Vähenda [Manual Colour Adjustment]-dialoogaknas 
prindi intensiivsust Intensity regulaatoriga. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

Mingit tüüpi dokumendi printimisel prindib seade tähenduseta tähti ja 
sümboleid.
Muuda dokumenti ja proovi uuesti printida. Kui see ei õnnestu, on probleem 
rakendusprogrammiga. Pöördu tarkvara teeninduskeskuse poole.

Prindid kaetud paberile.
Kliki Properties dialoogaknas põhi-vahelehel [Main] ja vali [Print Quality] määranguks [High].
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Prindid väljaspoole prinditavat ala.
Muuda programmis äärise määranguid, et dokument mahuks printeri prinditavale alale.

[Media Type]-määrang on vale.
Kliki Properties dialoogaknas põhi-vahelehel [Main] ja vali [Media Type] määranguks paberitüüp, 
millele soovid printida. Sõltuvalt prinditava dokumendi sisust võib tint väljaprindil laiali minna 
isegi, kui määrangud on õigesti tehtud. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

Kahtlustad mingit muud probleemi peale ülalmainitute. 
Taaskäivita arvuti.

 Jagatud printerisse printimine ei õnnestu
Server (arvuti, millega seade on ühendatud) ei ole sisse lülitatud.
Lülita server sisse.

Serveris ei ole tehtud printeri jagamise määrangud.
Tee serveris printeri jagamise määrangud. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

Server ei ole konfigureeritud nii, et süsteem pääseks jagatud printerile ligi.
Konfigureeri server nii, et süsteemil oleks juurdepääs jagatud printerile. 
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 Probleemid skaneerimisel
USB-jaotur või repiiter on vigane. 
Kui skaneerimine õnnestub pärast kaabli otse arvutiga ühendamist, siis võib USB-jaotur või 
repiiter olla vigane. Vaheta need vajaduse korral välja.

Sa ei saa skaneerida, sest seade on ühendatud USB-jaoturiga.
Ühenda USB-kaabel otse arvutiga, ilma USB-jaoturita. Arvuti ühendamiseks USB-jaoturi kaudu 
kirjuta INI-fail üle alljärgnevalt. Soovitame punktis 1 avatud failid kopeerida teise kataloogi ja 
enne ülekirjutamist salvestada.

1. Ava järgmised failid Memo Pad või Text Editor programmiga.
•Windows 98 / Me 
Windows / System / CNCMP51.ini

•Windows 2000 
WINNT / system32 / CNCMP51.ini

•Windows XP 
WINDOWS / SYSTEM32 / CNCMP51.ini

2. Lisa viimase rea alla kaks uut rida ning seejärel salvesta fail. Ole ettevaatlik, et sa ei kirjutaks 
üle ühtki muud faili osa.
[Scan]
ReadSize=16

Pärast MP Toolbox programmi ja MP-draiverite installeerimist installeerisid 
TWAIN-ühilduva rakendusprogrammi.
Kui sa installeerid pärast seadme tarkvara installeerimist TWAIN-ühilduva rakendusprogrammi, ei 
pruugi seade TWAIN süsteemi faile korralikult üle kirjutada, mistõttu kujutisi ei saa skaneerida. 
Eemalda tarkvara arvutist ja installeeri siis uuesti. (Vaata lk. 85.)
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[Control Panel] menüü [Scanners and Cameras] aknas ei ole seadet ära 
tuntud.
Järgi alltoodud juhiseid ja kontrolli, kas [Control Panel] menüü [Scanners and Cameras] aknas on 
seadme ikoon:

1. Veendu, et USB-kaabel oleks ühendatud ja käivita arvuti.
2. Kliki tegumiribal [Start], vali [Settings] ja seejärel [Control Panel]. (Windows XP kasutamisel 

kliki [Start] ja seejärel [Control Panel].)
3. Topelt-kliki [Scanners and Cameras]. (Windows XP kasutamisel kliki Control Panel aknas 

[Printers and Other Hardware] ja seejärel [Scanners and Cameras].)
4. Kui [Scanners and Cameras] aknas on [Canon MP370] või [Canon MP360] (Windows XP 

kasutamisel [WIA Canon MP370] või [WIA Canon MP360]) ikoon, on seade ära tuntud. 
Vastasel juhul eemalda tarkvara ja installeeri siis uuesti. (Vaata lk. 85.)

Mälu ei ole piisavalt. 
Sule kõik töötavad programmid ja proovi uuesti.

Arvuti kõvakettal ei ole piisavalt vaba ruumi. 
Kontrolli, et seadme kõvakettal on piisavalt vaba mälu, eriti siis, kui skaneerid suuri dokumente 
suure lahutusvõimega. Näiteks A4-formaadis dokumendi skaneerimiseks 600 dpi lahutusvõimega 
täisvärvides vajad vähemalt 300 MB vaba ruumi kõvakettal. Kui kõvakettal ei ole piisavalt vaba 
ruumi, siis skaneeri dokument madalama lahutusvõimega. 

Lahutusvõime on madal. 
Kui pilt näeb teraline välja, siis suurenda skaneerimise lahutusvõimet. (Vaata Tarkvara 
kasutusjuhendit.)

Kujutist ei kuvata rakendusprogrammi aknas 100%-lise suurendusega. 
Kuva kujutist 100%-lise suurendusega. Osad programmid ei suuda kuvada kujutist hea 
kvaliteediga, kui see on tehtud väikeseks. 

Prinditud dokumendi skaneerimisel võib tekkida muaree-efekt.
Kliki ScanGear MP-s [Descreen]. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)
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Monitori ekraanivärvide määrangud on liiga madalad.
Vali [Display Properties] funktsiooniga määranguks “16-bit colour” või “24-bit colour” või parem. 

Skaneeritavat ala ei ole määratud. 
Vali ScanGear MP programmis [Multi-Photo Scan] määranguks automaatne skaneerimisala 
määramine. 
Kui dokumentide, näiteks fotode, ümber on valged servad või soovid dokumenti kärpida (st. soovid 
skaneerida ainult ühe osa dokumendist), siis määra skaneerimisala käsitsi. (Vaata Tarkvara 
kasutusjuhendit.)

Skaneerimisala ei kata kogu originaali pinda. 
Aseta originaal skaneerimisklaasi esi- ja parempoolsetest servadest umbes 3 mm kaugusele. 

Eelülevaate menüüs kuvatud värvitoon erineb originaalist.
Kasuta kujutise õigetes värvitoonides skaneerimiseks kalibreerimisfunktsiooni. (Vaata Tarkvara 
kasutusjuhendit.)

Kahtlustad mingit muud probleemi peale ülalmainitute. 
Taaskäivita arvuti.
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Proovisid luua mitmelehelist PDF-faili, kuid mitme 
dokumendi skaneerimine ei õnnestunud.

ScanGear MP (Advanced Mode) määrang [Preferences]-dialoogiaknas on 
vale. (Kuna Advanced Mode menüüs on [Preferences] määranguks valitud 
[Automatically quit ScanGear MP after scanning] (pärast skaneerimist sule 
automaatselt ScanGear MP), ei saa mitut originaali skaneerida.)
Kui sa soovid skaneerida veel originaale, siis tühista enne skaneerimist [Automatically quit 
ScanGear MP after scanning] määrang alljärgneval moel. 

1. Kliki MP Toolbox progammis mõnel muul nupul peale [Settings]. Ekraanile ilmub vastav 
dialoogiaken. 

2. Vali [Use the scanner driver to make advanced settings]. Kliki ScanGear MP avamiseks [Start]. 
3. Kliki [Settings] vahelehel ja seejärel vali [Preferences]. Ekraanile ilmub [Preferences] 

dialoogiaken. 
4. Eemalda [Automatically quit ScanGear MP after scanning] määrangu juurest linnuke, seejärel 

kliki [OK]. Alusta skaneerimist. 

Kui klikid MP Toolbox programmi nupul, avaneb vale 
programm.

Programm, mida soovid avada, ei ole MP Toolbox programmis selle nupu 
alla salvestatud. 
Kliki MP Toolbox programmi nupul, kliki ekraanile ilmuvas menüüs [Set] peal ja seejärel vali 
programm, mida soovid selle nupuga avada. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

Kui avasid [Scanners and Cameras]-ikooni juurest 
[Preferences]-dialoogakna ning muutsid määranguid, 
kuid määranguid ei aktiveeritud (Windows 2000).

Määranguid ei ole aktiveeritud, kuna sa ei ole arvutile taaskäivitust teinud. 
Pärast määrangute muutmist taaskäivita arvuti. 
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Multiskaneerimise funktsiooniga skaneerimine ei 
õnnestu

Originaalide paigutus või orientatsioon on vale. 
Aseta originaalid nii, et nende paigutus ja orientatsioon vastaksid järgmistele nõuetele. 

• Skaneerimisklaasi serva ja originaalide vahel peab olema vähemalt 1 cm laiune vahe.
• Originaalide vahel peaks olema vähemalt 1 cm laiune vahe.
• Originaalide arv ei tohi olla suurem kui 10.
• Originaalid peaksid olema otse (mitte üle 10 kraadi viltu).

Originaal ei ole ühtlaselt skaneerimisklaasile asetatud. 
Vajuta skaneerimise ajal käega originaalikaanele.

Sa kasutad programmi, millega ei saa mitut originaali järjest skaneerida. 
Vaata programmi kasutusjuhendit või võta ühendust programmi tootjaga. 

Sa skaneerid pakse (kuni 20 mm) või rulli tõmbunud originaale. 
Vajuta skaneerimise ajal käega originaalikaanele.

Originaal on väiksem kui 1 cm x 1 cm.
Multiskaneerimise funktsiooniga ei saa skaneerida originaale, mis on väiksemad kui 1 cm x 1 cm. 
Skaneeri iga dokument eraldi. 

Skaneerid originaali, mille pikk külg on lühikesest küljest enam kui neli 
korda pikem. 
Multiskaneerimise funktsiooniga ei saa skaneerida selliseid dokumente, mille pikk külg on üle 
nelja korra pikem kui lühikene külg. Skaneeri iga dokument eraldi. 
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Skaneeritud kujutis kuvatakse arvutiekraanil suurelt või 
väikselt

Kujutis kuvatakse suurelt või väikselt rakendusprogrammi aknas. 
Suurenda või vähenda kujutist programmi aknas.

Lahutusvõime on liiga kõrge või liiga madal. 
Suure lahutusvõimega skaneerimisel saad suure kujutise. Kui lahutusvõime on madal, on kujutis 
väike.
Reguleeri lahutusvõimet oma soovi järgi. (Vaata Tarkvara kasutusjuhendit.)

Kui [Häire]-signaaltuli vilgub
Kui paberiummistus tekib printimise ajal, siis hakkab [Häire]-signaaltuli vilkuma. Kontrolli häire 
põhjust alljärgnevate juhiste järgi ja ürita probleem lahendada.

Kui ekraanile ilmub teade: 

1 Kontrolli ekraanile ilmuvat teadet. 

2 Järgi probleemi lahendamiseks ekraanijuhiseid. 
• Täpsemat infot ekraaniteadete kohta leiad lk. 135.

3 Töö jätkamiseks vajuta [OK/Set]-klahvile. 
• [Häire]-signaaltuli lõpetab vilkumise.
• Kui probleem ei lahene, siis lülita seade välja ja eemalda toitejuhe. Oota 15 sekundit, ühenda toitejuhe 

tagasi ja lülita seade uuesti sisse.

Kui teadet ei ilmu ekraanile:

1 Lülita seade välja ja ühenda toitejuhe lahti. 

2 Oota vähemalt viis sekundit, ühenda toitejuhe tagasi ja lülita seade uuesti 
sisse. 
• Kui probleem on lahendatud, lõpetab [Häire]-signaaltuli vilkumise.

Kui [Häire]-signaaltuli vilgub ka pärast toite uuesti sisse lülitamist:

Võta ühendust Canoni volitatud hooldusettevõttega või klienditoega.
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Teated vedelkristallekraanil
Alljärgnevalt on toodud loetelu veateadetest, mis ilmuvad vedelkristallekraanile häire korral. 
Kontrolli häire põhjust ja ürita probleem loetelu põhjal lahendada. 

Teade Põhjus Abinõu Lisainfor-
matsioon

BLACK INK 
CHANGED?

Seade küsib, kas vahetasid 
musta tindi mahutit.

Kui vahetasid musta tindi mahuti, 
siis vajuta [ ]. Kui sa ei vahetanud, 
siis vajuta [ ].

lk. 97

BLACK INK LOW Musta tindi mahutis on vähe 
tinti.

Peaksid hankima uue musta tindi 
mahuti varuks, juhuks kui vanas 
lõpeb tint otsa. Kui paljundad või 
prindid fotot ning seade peatub, siis 
vajuta printimise jätkamiseks 
[OK/Set]-klahvile. Kuid arvesta 
sellega, et tint võib lõppeda. Kui 
prindikvaliteet muutub halvaks või 
seade väljastab tühja lehe, siis pead 
vahetama tindimahuti.

lk. 97

CANNOT USE THIS 
CARD
TURN OFF AND ON

Sisestasid kaardipessa 
seadmega mitteühilduva või 
vigastatud mälukaardi. 

Eemalda mälukaart kaardipesast, 
lülita seadme toide välja ja uuesti 
sisse ning sisesta mälukaart.

lk. 49

CARD READER 
BUSY

Proovisid käivitada foto 
printimist siis, kui arvuti 
kasutas kaardipesa. 

Oota kuni arvuti lõpetab kaardipesa 
kasutamise. 

—

CARTRIDGE 
JAMMED

Prindipea hoidik ei saa liikuda. 
Selle põhjuseks on tõenäoliselt 
paberiummistus. 

Kõrvalda paberiummistus või muu 
takistus, mis prindipea hoidikul 
liikuda ei lase ning vajuta 
[OK/Set]-klahvile. Ära proovi 
prindipea hoidikut käsitsi liigutada. 

lk. 114
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CHECK PAPER 
SIZE

Universaalsalve asetatud 
paberi formaat erineb PAPER 
SIZE määranguga valitud 
paberiformaadist. 

Aseta alusele õiges formaadis 
paberit või muuda paberiformaadi 
määrangut. Seejärel vajuta 
[OK/Set].

lk. 25

CHECK PRINTER Mingil põhjusel seade ei tööta. Lülita seade välja ja siis uuesti 
sisse. Kui probleem seega ei 
lahene, võta ühendust volitatud 
Canoni hooldusega.

—

CLEAR PAPER JAM Tekkinud on paberiummistus. Likvideeri ummistus ja aseta paber 
multisööturi alusele tagasi. Vajuta 
[OK/Set].

lk. 114

COLOR INK 
CHANGED?

Seade küsib, kas vahetasid 
värvitindi mahutit.

Kui vahetasid värvitindi mahuti, 
siis vajuta [ ]. Kui sa ei vahetanud, 
siis vajuta [ ].

lk. 97

COLOR INK LOW Värvitindi mahutis on vähe 
tinti.

Peaksid hankima uue värvitindi 
mahuti varuks, juhuks kui vanas 
lõpeb tint otsa. Kui paljundad või 
prindid fotot ning seade peatub, siis 
vajuta printimise jätkamiseks 
[OK/Set]-klahvile. Kuid arvesta 
sellega, et tint võib lõppeda. Kui 
prindikvaliteet muutub halvaks või 
seade väljastab tühja lehe, siis pead 
vahetama tindimahuti.

lk. 97

COVER OPEN Avasid seadme töö ajal 
skaneerimissõlme.

Lükka skaneerimissõlm oma 
kohale tagasi.

—

DATA IN MEMORY
CANNOT TURN OFF

Seadet ei saa välja lülitada, kui 
seadme mällu on salvestatud 
dokumente. 

Seade teeb mingit toimingut. Oota 
kuni seade lõpetab toimingu 
tegemise ja lülita siis seade välja.

—

Teade Põhjus Abinõu Lisainfor-
matsioon
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FILE NOT 
READABLE

Kaardile on salvestatud pilte, 
mida on redigeeritud arvutis 
või kaameraga. 

Kontrolli, millised pildid jäid 
printimata ja proovi neid uuesti 
printida arvutist. 

lk. 87

INK TANK 
CHANGED?

Lükkasid skaneerimissõlme 
oma kohale tagasi.

Kui vahetasid tindimahuti, siis 
vajuta [ ]. Kui sa ei vahetanud, siis 
vajuta [ ].

lk. 97

INSERT PHOTO 
CARD

Mälukaardipesas ei ole 
mälukaarti.

Kui soovid kasutada mälukaardilt 
foto printimise funktsiooni, siis 
pead sisestama kaardipesasse 
mälukaardi (vajadusel 
CF-kaardiadapteris). 

lk. 48

INVALID KEY/
SETTING

Vajutasid valele klahvile või 
valisid vale määrangu. 

Kontrolli, millist klahvi soovisid 
vajutada või millist määrangut 
valida. 

—

LOAD PAPER Universaalsalv on tühi Lisa paberit universaalsalve. Jälgi, 
et paberipaki kõrgus ei ületaks 
piirangutähist. 
Vajuta [OK/Set]. 

lk. 25

MACHINE IN USE 
CANNOT TURN OFF

Seadet ei saa välja lülitada, sest 
seade teeb parajasti mingit 
toimingut. 

Seade teeb mingit toimingut. Oota 
kuni seade lõpetab toimingu 
tegemise ja lülita siis seade välja.

—

MEMORY FULL Seadme mälu on täis, kuna 
proovisid paljundada liiga 
palju lehekülgi korraga või 
väga detailiderohket 
dokumenti. 

Jaota originaal osadeks ja paljunda 
iga osa eraldi. 

—

Kujutiseinfot on liiga palju, et 
seda saaks seadmega välja 
printida. 

Kasuta printimiseks arvutit. —

Teade Põhjus Abinõu Lisainfor-
matsioon
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NO FILES ON CARD Mälukaardil ei ole sobilikke 
faile.

Kontrolli, et mälukaardile oleks 
salvestatud sobilikus vormingus 
pildifailid.

lk. 48

PROBLEM READING 
CARD 
REINSERT MEMORY 
CARD

Seade ei saa lugeda 
mälukaardile salvestatud infot. 

Kontrolli mälukaardile salvestatud 
infot digitaalkaameraga. 

—

PROBLEM READING 
CARD 
TURN OFF AND ON

Kaardipesaga tekkis probleem. Proovi vahetada režiimi või lülita 
seade välja ja uuesti sisse. Kui 
teade jääb ekraanile, siis pöördu 
volitatud Canoni hooldusettevõtte 
poole. 

—

PUT IN 
CARTRIDGE

Seadmes ei ole prindipead. Paigalda prindipea. Installeeri-
mise 
juhend

WAIT COOLING Printimise ajal muutus 
prindipea liiga kuumaks. 

Lase seadmel jahtuda. Printimine 
jätkub, kui seade on maha jahtunud. 

—

WASTE INK NEAR 
FULL

Jääktindi mahuti (milles on 
prindipea puhastamiseks 
kasutatud tint) on võib-olla täis.

Võta ühendust Canoni volitatud 
hooldusettevõttega või 
klienditoega. 

—

WRONG CARTRIDGE Prindipea ei ole korralikult 
paigaldatud. 

Paigalda prindipea. Kui teade jääb 
ekraanile, siis võib prindipea olla 
vigane. Võta ühendust Canoni 
volitatud hooldusettevõttega või 
klienditoega.

Installee-
rimise 
juhend

Teade Põhjus Abinõu Lisainfor-
matsioon
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Digitaalkaamerast ei saa korralikult printida (MP370)
Järgmised teated võivad ilmuda digitaalsest fotoaparaadist või videokaamerast otse printimisel 
kaamera ekraanile. Toimi vea kõrvaldamiseks vastavalt juhistele. 

• Pilte saab printida otse seadmega ühendatud “PictBridge”-ühilduvatest ja Canon “Bubble Jet 
Direct”-ühilduvatest digitaalsetest fotoaparaatidest ja videokaameratest. 

• Kui seadmega on ühendatud digitaalne fotoaparaat või videokaamera ning seadme kasutuse või 
andmete siirdamise aeg on liiga pikk, võib esineda side aegumise häire ja pilte ei saa rohkem 
printida. Sellisel juhul ühenda kõik kaablid lahti, vajuta [Stopp / Tühistus] ja ühenda siis kaablid 
uuesti. Digitaalkaamera lülitub automaatselt sisse. Vastasel juhul lülita see ise sisse. 

• Vähese tindi hoiatust digitaalkaamera ekraanil ei kuvata. 
• Pärast tindimahuti vahetamist ühenda digitaalkaamera seadme küljest lahti ja nulli tindiandurit. 

(Vaata lk. 102.)
• Kui tindiandurit ei nullita, ei pruugi tindi taseme näit õige olla. 
• Täpsemat infot leiad digitaalse fotoaparaadi või videokaamera kasutusjuhendist. 

Kui digitaalse fotoaparaadi või videokaameraga esineb probleeme, siis pöördu kaamera 
teeninduskeskusse.

Veateade kaamera ekraanil: 
<Printer in use>

• Põhjus: Seade prindib arvutist pilte. 
• Lahendus: Oota, kuni printimine on lõppenud.

<Printer warming up.> 
• Põhjus: Printer soojeneb printimiseks. 
• Lahendus: Oota, kuni soojenemisaeg on lõppenud. 

<No paper>
• Põhjus: Seadmes ei ole paberit. 
• Lahendus: Aseta universaalsalve paberit ja vajuta [OK/Set]. 
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<Paper jam>
• Põhjus: Seadmes on paberiummistus. 
• Lahendus: Likvideeri paberiummistus, aseta seadmesse uut paberit ja vajuta 

[OK/Set]. 

<Printer cover open>
• Põhjus: Skaneerimissõlm on avatud. 
• Lahendus: Lükka skaneerimissõlm oma kohale tagasi.

<No print head>
• Põhjus: Prindipead ei ole paigaldatud. 
• Lahendus: Paigalda prindipea. (Vaata Installeerimise juhendit.) 
• Põhjus: Prindipea on vigane. 
• Lahendus: Võta ühendust Canoni volitatud hooldusettevõttega või klienditoega. 

<Waste tank full>
• Põhjus: Jääktindi mahuti on peaaegu täis. 
• Lahendus: Vajuta vea kõrvaldamiseks seadme [Stopp / Tühistus]-klahvi. Seade võib veel 

natuke printimist jätkata. Kui aga jääktindi mahuti saab täis, printimine katkeb. 
Pöördu esimesel võimalusel Canoni volitatud hooldusettevõtte või klienditoe 
poole. 

<Paper lever error>
• Põhjus: Paberipaksuse lüliti on vales asendis. 
• Lahendus: Lükka paberipaksuse lüliti vasakule (tavapaberi puhul). 

<Printer error>
• Põhjus: Tekkinud on häire, mis nõuab hooldust. 
• Lahendus: Lülita seade välja, eemalda voolujuhe toitepistikust, ühenda 15 sekundi pärast 

toitejuhe tagasi ja lülita siis seade sisse. Kui sama viga peaks korduma, siis 
pöördu volitatud Canoni hooldusettevõtte poole.
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Kui probleemi ei õnnestu lahendada
Kui sul tekib seadmega mingi probleem, mida ei saa selles peatükis toodud juhiste abil lahendada, 
võta ühendust Canoni volitatud hooldusettevõttega. 

HOIATUS
• Katsed seadet ise parandada võivad tühistada garantii.

Enne Canoni volitatud hooldusettevõtte poole pöördumist kontrolli, kas sul on seadme kohta 
olemas järgmine informatsioon:

Toote nimetus: MP370 / 360
Seerianumber (asub seadme tagaküljel oleval sildil)
Probleemi kirjeldus
Toimingud, mida oled probleemi lahendamiseks ette võtnud ning tulemused

ETTEVAATUST
• Kui seadmest kostub imelikke helisid, eritub suitsu või ebaharilikku lõhna, lülita seade välja ja 

ühenda toitejuhe viivitamatult lahti ning seejärel võta ühendust kohaliku Canoni hooldusettevõttega. 
Ära proovi seadet ise koost lahti võtta ega ümber ehitada.
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12
Peatü
Peatükk

Lisa

Selles lõigus on toodud juhised seadme määrangute muutmiseks ning iga määrangu kirjeldus.

Kuidas määranguid muuta ja määrangute tutvustused
Seadme menüüde kasutamine

Järgmiste juhiste kohaselt saad muuta määranguid käsitsi:

1 Järgmistel lehekülgedel olevatest loeteludest leiad seadme määrangute 
kirjeldused.

2 Kui määrangu kohta leidub 
lisainformatsiooni , siis 
vaata ka viidatud lehekülge. 
Kui lisainformatsiooni ei ole, 
siis jäta meelde loetelu ülaosas 
toodud funktsiooniklahv  ja 
menüü , mille all vastav 
määrang asub ja määrangu 
kirjeldus.

Näide

Järgmistel lehekülgedel toodud loetelude 
lugemise juhised. 

Funktsiooni klahv: [COPY]

Menüü: ENLARGE / REDUCE

Nimetus Kirjeldus Määrangud Lisainfor-
matsioon

PRESET RATIO Saad teha fikseeritud koopiamastaapidega 
suurendatud või vähendatud koopiaid.

25% MIN.
70% A4 to A5
86% A4 to B5
100%
115% B5 to A4
141% A5 to A4
400% MAX.

lk. 34

ZOOM Saad teha vaba koopiamastaabiga vahemikust 
25% kuni 400% suurendatud või vähendatud 
koopiaid.

25% kuni 400% lk. 35

FIT-TO-PAGE Saad vähendada või suurendada kujutise 
automaatselt määratud koopiapaberi formaadile.

- lk. 36
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3 Sõltuvalt funktsiooniklahvist , mille all määrang asub, vajuta [COPY], 
[PHOTO] (MP370) või [Lisafunktsioonid].

Kui vajutasid [COPY] või [PHOTO] (MP370):

1. Vajuta korduvalt [Menu]-klahvile, kuni ekraanile ilmub menüü , mille all 
määrang asub.

2. Vali [ ]- või [ ]-klahviga määrang, mida soovid muuta.
3. Mine edasi punkt 4 juurde.

Kui vajutasid [Lisafunktsioonid]:

1. Vali [ ]- või [ ]-klahviga menüü , mille all asub määrang, mida soovid muuta.
2. Mine edasi punkt 4 juurde.

4 Vajuta [OK/Set].
• Kui oled määrangu valimise lõpetanud, jätka punktist 6.

5 Määrangute läbivaatamiseks ja salvestamiseks järgi alltoodud juhiseid.
• Kasuta määrangute vahel liikumiseks klahve [ ] või [ ].
• Määrangu tegemiseks või allmäärangute juurde pääsemiseks vajuta [OK/Set]-klahvile.

Järgmiste allmäärangute juurde pääsemiseks korda seda toimingut.
• Kui oled valinud vale määrangu, siis vajuta [Stopp / Tühistus] ja korda toiminguid alates 

punktist 3.

6 Määrangute tegemise lõpetamiseks vajuta [Stopp / Tühistus].

MÄRKUS
• Tärniga <*> on ekraanil tähistatud hetkel kehtivad määrangud.
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Määrangud
Selle määrangu leidmiseks, mida soovid muuta, vaata alljärgnevaid menüüloendeid. 

MÄRKUS
• Algmäärangud on toodud rasvases trükis.

Funktsiooni klahv: [COPY]
Menüü: ENLARGE / REDUCE

Menüü: PAPER SELECT
Täpsemat infot leiad lk. 29.

Menüü: DENSITY
Täpsemat infot leiad lk. 33.

Menüü: IMAGE QUALITY
Täpsemat infot leiad lk. 32.

Nimetus Kirjeldus Määrangud Lisainfor-
matsioon

PRESET RATIO Saad teha fikseeritud koopiamastaapidega 
suurendatud või vähendatud koopiaid.

25% MIN.
70% A4 to A5
86% A4 to B5
100%
115% B5 to A4
141% A5 to A4
400% MAX.

lk. 34

ZOOM Saad teha vaba koopiamastaabiga vahemikust 25% 
kuni 400% suurendatud või vähendatud koopiaid.

25% to 400% lk. 35

FIT-TO-PAGE Saad vähendada või suurendada kujutise 
automaatselt määratud koopiapaberi formaadile.

- lk. 36
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Menüü: SPECIAL COPY

Funktsiooniklahv: [PHOTO] (MP370)

Menüü: PHOTO PRINT MODE (MP370)  

Nimetus Kirjeldus Määrangud Lisainfor-
matsioon

2 on 1 Paljundab kaks lehekülge ühele lehele (ainult A4- 
või letter-formaadid).

- lk. 37

BORDERLESS COPY Paljundab ilma ääriseta. - lk. 39

IMAGE REPEAT Prindib ühele lehele mitu koopiat. - lk. 41

AUTO Valib korduste arvu automaatselt. -

MANUAL Valib korduste arvu käsitsi. -

VERTICAL Valib vertikaalsete korduste arvu. 1/2/3/4

HORIZONTAL Valib horisontaalsete korduste arvu. 1/2/3/4

MIRROR IMAGE Prindib originaalist peegelkujutise. - lk. 44

ENTIRE IMAGE Prindib originaalkujutise nii, et see mahuks valitud 
paberiformaadile. 

- lk. 45

Nimetus Kirjeldus Määrangud Lisainfor-
matsioon

INDEX Prindib välja pisipildid kõikidest mälukaardile 
salvestatud piltidest, määrates igale pisipildile 
numbri.

- lk. 65

SELECT PAPER 
SIZE

Määrab pildiregistri printimise paberiformaadi.  A4
LTR
4"x6"
5"x7"
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* Saad valida selle funktsiooni ainult siis, kui prindimaterjali formaadi määranguks on <A4> või <LTR>. 

Menüü: ALL IMAGES
Täpsemat infot leiad lk. 61.

Menüü: SINGLE IMAGE
Täpsemat infot leiad lk. 68.

Menüü: SELECT RANGE
Täpsemat infot leiad lk. 71.

Menüü: DPOF
Täpsemat infot leiad lk. 75.

SELECT PAPER 
TYPE

Määrab pildiregistri printimise paberi tüübi. PHOTO PAPER PRO
PLAIN PAPER*

HIGH RES. PAPER*

PHOTO PAPER PLUS
GLOSSY*

OTHER PHOTO PAPER

lk. 65

PRINT DATE Valib kasutusele või keelab kuupäeva printimise. ON
OFF

VIVID PHOTO Valib erksate värvidega (eriti sinised ja rohelised 
toonid) printimise kasutusele või lülitab välja.

ON
OFF

Nimetus Kirjeldus Määrangud Lisainfor-
matsioon
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Funktsiooni klahv: [Lisafunktsioonid]
Menüü: INK VOLUME

Menüü: MAINTENANCE

Nimetus Kirjeldus Määrangud Lisainfor-
matsioon

LOW INK WARNING Annab teada tindi peatsest lõppemisest. ON
OFF

lk. 97

INK COUNT RESET Nullib tindimahutite anduri. lk. 102

BLACK INK 
CHANGED?

Nullib musta tindimahuti anduri. YES = ( )
NO = ( )

COLOR INK 
CHANGED?

Nullib värvitindi mahuti anduri. YES = ( )
NO = ( )

Nimetus Kirjeldus Määrangud Lisainfor-
matsioon

NOZZLE CHECK Prindib välja pihustite kontroll-lehe. - lk. 105

CLEANING Teostab prindipea tavapuhastuse. - lk. 107

HEAD REFRESHING Teostab prindipea süvapuhastuse. - lk. 107

ALIGN PRINT HEAD Reguleerib prindipea. - lk. 108

HORIZ. PATTERN Prindib välja horisontaaljoonte kontroll-mustri. -

CHANGE H VALUE Reguleerib prindipead, kui kontroll-muster ei ole 
ühtlane.

A,B,C,D,E: -3 kuni +7
F,G,H,I,J,K: -5 kuni +5

ROLLER CLEANING Puhastab seadme rullid. - lk. 113

CALIBRATION Reguleerib prinditavate värvide tooni. (värvide 
korrigeerimine)

- lk. 110
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Menüü: QUIET PRINTING

Menüü: EXTENSION AMOUNT

Menüü: CARD PROTECT

Menüü: DISPLAY LANGUAGE

Nimetus Kirjeldus Määrangud Lisainfor-
matsioon

- Valib vaikselt printimise režiimi kasutusele / 
tühistab (printimisel müra vähendamine).

ON
OFF

-

Nimetus Kirjeldus Määrangud Lisainfor-
matsioon

- Määrab ääriseta printimise või paljundamise 
režiimi jaoks kärbitava serva laiuse.

SMALL
LARGE

lk. 52

Nimetus Kirjeldus Määrangud Lisainfor-
matsioon

- Valib kasutusele / tühistab mälukaardi andmete 
ülekirjutamise kaitse kõikides režiimides peale 
fotoprintimise režiimi.

ON
OFF

Tarkvara 
kasutus-
juhend

Nimetus Kirjeldus Määrang Lisainfor-
matsioon

- Määrab ekraaniteadete keele. ENGLISH
FRENCH
SPANISH
GERMAN
ITALIAN
DUTCH
FINNISH
PORTUGUESE
NORWEGIAN
SWEDISH
DANISH
SLOVENE
CZECH
HUNGARIAN
RUSSIAN

-
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Menüü: POWER SAVE TIMER

Paberitüüpide määrangud
Paljundamisel

MÄRKUS
• Võimalikult kõrge kvaliteediga fotokoopiate saavutamiseks kasuta Canoni poolt soovitatavat fotopaberit Pro või 

fotopaberit Plus.

Nimetus Kirjeldus Määrang Lisainfor-
matsioon

- Määrab perioodi, mille möödumisel seade lülitub 
energiasäästurežiimi.

1 HOUR
4 HOURS
8 HOURS

lk. 111

Ekraanile ilmuv paberitüübi määrang Sobilikud paberitüübid

PLAIN Sobilik tavapaberile.

GLOSSY Sobilik läikega fotopaberile ja läikefotokilele.

HIGH RES. Sobilik kõrglahutuspaberile.

TRANS Sobilik lüümikutele.

PHOTO PRO Sobilik fotopaber Pro-le.

PHOTO PLUS Sobilik läikega fotopaberile Plus.

OTHER Sobilik muude paberitüüpide kasutamisel peale 
ülalmainitute (näiteks matt fotopaber) või kui paberitüüp ei 
ole teada.
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Fotoprintimiseks (MP370)

MÄRKUS
• Võimalikult kõrge fotokvaliteedi saavutamiseks kasuta Canoni poolt soovitatavat fotopaberit Pro või fotopaberit 

Plus.

Fotoregistri printimine (MP370)
TÄHTIS

• Kasuta fotode registrilehe printimiseks täiesti valget paberit. Kui prindid fotoregistri näiteks 
ümbertöödeldud paberile, mis ei ole väga valge, ei pruugi seade seda korralikult lugeda.

Ekraanile ilmuv paberitüübi määrang Sobilikud paberitüübid

PHOTO PAPER PRO Sobilik fotopaber Pro-le.

PLAIN PAPER Sobilik tavapaberile.

HIGH RES. PAPER Sobilik kõrglahutuspaberile.

PHOTO PAPER PLUS Sobilik läikega fotopaberile Plus.

GLOSSY Sobilik läikega fotopaberile ja läikefotokilele.

OTHER PHOTO PAPER Sobilik muude paberitüüpide kasutamisel peale 
ülalmainitute (näiteks matt fotopaber) või kui paberitüüp ei 
ole teada.

Võimalikud paberitüüpide 
määrangud

Sobilikud paberitüübid

Plain Paper (tavapaber) Sobilik tavapaberile.

Photo Paper (fotopaber) Sobilik fotopaber Pro ja fotopaberi Plus kasutamiseks.
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Register

Numbrid

 (–) ja  (+) -klahvid 12
A
Aluse pikendus 10
Avamisnupp 10
Ä
Ääriseta paljundamine 145
Ääriseta printimine 52
Ääristeta paljundamine 39
C
CF-kaardiadapter 48
COPY-klahv 13
D
Dokumentide

printimine 88
DPOF-printimine 75
E
Ekraaniteated

BLACK INK CHANGED? 135
BLACK INK LOW 135
CANNOT USE THIS CARD TURN 

OFF AND ON 135
CARD READER BUSY 135
CARTRIDGE JAMMED 135
CHECK PRINTER 136
CLEAR PAPER JAM 136
COLOR INK CHANGED? 136
COLOR INK LOW 136
COVER OPEN 136
DATA IN MEMORY CANNOT 

TURN OFF 136
FILE NOT READABLE 137
INK TANK CHANGED? 137
INVALID KEY/SETTING 137
LOAD PAPER (PLEASE LOAD PAPER AND 

PRESS SET or START KEY) 137
MACHINE IN USE CANNOT 

TURN OFF 137
MEMORY FULL 137
NO FILES ON CARD 138
PROBLEM READING CARD REINSERT 

MEMORY CARD 138

PROBLEM READING CARD TURN 
OFF AND ON 138

PUT IN CARTRIDGE 138
WAIT COOLING 138
WASTED INK NEAR FULL 138
WRONG CARTRIDGE 138

Energiasäästu taimer
määramine 111

Erksate värvidega printimine 53
EXTENSION AMOUNT määrang 53
F
Fikseeritud koopiamastaapidega

koopia suurendamine 34
koopia vähendamine 34

Fotode printimine
kõik pildid 61
register 65, 145
ühilduvatelt mälukaartidelt 48

Fotoregistri
kirjeldus 55

Fotoregistri klahv 12
Fotoregistri printimine

valitud järjestikuste fotode printimine 71
Fotoregistriga

fotode printimine 55
Funktsioonid 8
H
Häire signaaltuli 13

kui vilgub 134
Hooldus

pihustite kontrollmustri printimine 105
seadme puhastus 112
tindimahutite vahetamine 97

I
INK VOLUME menüü 147
INSERT PHOTO CARD teade 137
installeerimine 81
installeerimine

MP-draiverite 81
J
Juhised prindimaterjali

kasutamiseks 23
Juhtpaneel 10
Juurdepääsu signaaltuli 11
Register 151



K
Kaardipesa 11
Kaardipesa kaas 10
Kaks ühele kopeerimine 37, 145
Kalibreerimine 110
Kasutaja koopiamastaapidega

koopia suurendamine 35
koopia vähendamine 35

Kontrastsus Vt. Tumedusaste 33
Koopiakujutise

automaatne vähendamine vastavalt 
lehe mõõtmetele 36

vähendamine vastavalt lehe mõõtmetele 36
Kõikide piltide printimine 61
Kujutise kordusega paljundamine 41, 145
Kujutise kvaliteet, paljundamiseks 

reguleerimine 32
Kuupäeva printimine 54
L
Lahutusvõime Vt. Kujutise kvaliteet 32
Lisafunktsioonide klahv 13
M
Määrangud

juurdepääs 142
loendid 144

Mälukaardi väljastusnupp 11
mälukaardi väljastamine 51

Mälukaardid 48
kõikide piltide printimine 61

Mälukaardilt
fotode printimine 47

Mälukaardipesa,
ühilduvad mälukaardid 48

Mälukaartide
eemaldamine 51
sisestamine 49

Menüü
ALL IMAGES 146
CARD PROTECT 148
DENSITY 144
DISPLAY LANGUAGE 148
DPOF 146
ENLARGE/REDUCE 144
EXTENSION AMOUNT 148
IMAGE QUALITY 144
INK VOLUME 147
MAINTENANCE 147
PAPER SELECT 144
PHOTO PRINT MODE 145
POWER SAVE TIMER 149
QUIET PRINTING 148

SELECT RANGE 146
SINGLE IMAGE 146
SPECIAL COPY 145

Menüü-klahv 12
MP Toolbox programmi

eemaldamine 85
MP-draiverid 84
MP-draiverite

eemaldamine 86
Mustvalge režiimi käivitamise klahv 13
Muu prindimaterjali peale ümbrikute asetamine 25
N
Nõuded

originaalidele 14
O
OK-klahv 12
Originaalide asetamine 15
Originaalikaas 10
originaalikaas, puhastus 112
Otseprintimine 79

sobivad prindimaterjalid 78
P
Paber Vaata Prindimaterjal 16
Paberi paksuse lüliti 11

asend 16
määrang 24

Paberi väljastusalus (esikaas) 10
Paberiummistused, likvideerimine 114, 115
Paljundamis toiming 31
Paljundamisel

kahe originaalilehe mahutamine ühele 
koopialehele 37

koopia vähendamine / suurendamine 33
kujutise kordamine lehel 41
kujutise vähendamine vastavalt koopialehele 45
peegelkoopia tegemine 44, 29

Peegelkujutise paljundus 44, 145
PHOTO-klahv 13
Pihustite kontrollmuster, printimine 105
Prindimäärangute

muutmine käsitsi 90
muutmine Print Advisor'i abil 90

Prindimaterjal
otseprintimiseks 78

Prindimaterjali asetamine 25
Prindimaterjali omadused

ja kasutus 18
Prindipea

hoolduse toimingud 104
puhastus 107
reguleerimine 108
Register 152



Prindipea hoidik 11
Printimine

enne printimist 87
Printimise tühistamine 89
Printimiseks ümbrikute

asetamine 26
Probleemid

arvutist printimisel 126
digitaalkaamerast printimisel 139
ekraanile ei ilmu pilti 116
paberi väljastusalust ei saa sulgeda 116
skaneerimisel 129
tarkvara installeerimisel / eemaldamisel 124
väljastamisel 116

R
Registri printimine 65

üksiku foto printimine 68
Rullid, puhastus 113
S
SCAN-klahv 13
Seesmine kaas 11
Skaneerimisklaas 10
skaneerimisklaas, puhastus 112
Skaneerimissõlm 11
Soovitatav prindimaterjal 16
Stopp / Tühistus klahv 13
Suurendamine

automaatselt 144
kasutaja koopiamastaapidega 144

Suurendamine fikseeritud koopiamastaapidega 144
T
Täiskujutise paljundus 45, 145
Tarkvara

eemaldamine, uuesti installeerimine 85
komponendid 84
MP Toolboxi 81
süsteeminõuded 81

Tindimahuti
märkused 98
millal vahetada 97
taseme kontroll 103
tindianduri nullimine 102
ühilduvad 97
vähese tindi hoiatus 97, 147
vahetamine 98

Toitepistiku ühenduspesa 11
Tumedusaste, paljundamiseks reguleerimine 33
U
Universaalsalv 10
USB-liides (arvutile) 11
USB-liides (digitaalkaameratele) 11

Ü
Ühilduvatelt mälukaartidelt

fotode printimine 48
V
Vähendamine

automaatselt 144
kasutaja koopiamastaapidega 144

Vähendamine fikseeritud koopiamastaapidega 144
Värvirežiimi käivitamise klahv 13
Vedelkristallekraan (LCD) 13
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