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Exif Print
See seade toetab Exif Print.
Exif Print on digikaamerate ja printerite vahelise side täiustamise standard. Ühendades 
printeri Exif Print standardiga ühilduva digikaameraga, kasutatakse kaameras pildistamise 
ajal talletatud andmeid. Nende andmete optimeerimine tagab kõrgeima kvaliteediga 
väljatrükid.

Kanadas raadiohäiringute kohta kehtivad eeskirjad
Käesolev digitaalseade ei ületa digitaalseadmetest eralduva raadiomüra B-klassi piiranguid, 
mis on sätestatud Industry Canada häireid põhjustavate seadmete standardis nimega 
“Digitaalaparatuur” ICES-003.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux 
appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur
NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Rahvusvaheline programm ENERGY STAR®

Programmi ENERGY STAR® partnerina on Canon Inc. kindlaks teinud, et see seade vastab 
programmi ENERGY STAR energiasäästusuunistele.

International ENERGY STAR® Office Equipment Program on ülemaailmne 
programm, mis propageerib energiasäästlikkust arvutite ja muude 
kontoriseadmete kasutamisel. Programm toetab energiakulu tõhusalt 
vähendavate funktsioonidega seadmete väljatöötamist ja kasutuselevõttu. 
Tegemist on avatud süsteemiga, milles osalemine on ettevõtetele 
vabatahtlik. Sihttoodeteks on kontoritehnika, näiteks arvutid, monitorid, 
printerid, faksiaparaadid ja koopiamasinad.
Standardid ja logod on kõigis osalevates riikides ühesugused.

Nõuded elektritoitele
Ärge ühendage printerit vooluvõrku, mille pinge ei vasta printeri osturiigi pingestandardile. 
Vale pinge kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Toiteallika õige pinge 
ja sagedus on järgmised:

Vahelduvpinge 100–240 V, 50/60 Hz

Kulumaterjalidest
Kulumaterjalid (tindimahutid/FINE-kassetid) on saadaval 5 aastat pärast tootmise lõppu.

.

Lugege ka ekraanijuhendi Kasutusjuhend lõiku Ohutusnõuded. Kehavigastuste või seadme 
kahjustamise vältimiseks järgige ettevaatusabinõusid ja hoiatusi.

Mudeli number: K10287 (MP600)
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Ohutusnõuded

Vaid Euroopa Liit (ja EMP)

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2002/96/EÜ) ning 
teie riigis kehtivatele seadustele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud 
toode tuleb anda selleks määratud vastuvõtupunkti, nt mis on volitatud 
üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete utiliseerimiseks volitatud vastuvõtukohta. 
Väär ümberkäimine seda tüüpi jäätmetega võib kahjulike koostisainete 
tõttu, mis on tavaliselt seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega, mõjutada 
negatiivselt keskkonda ja inimeste tervist. Samas aitab Teie koostöö toote 
õige utiliseerimise alal kaasa loodusressursside tõhusale kasutamisele. 
Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas saate seadmete jäätmed anda 
ümbertöötlemisse, võtke palun ühendust oma kohaliku omavalitsuse, 
jäätmekäitlusasutuse, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tunnustatud 
programmi või oma olmejäätmete prügiveofirmaga. 
Lisateabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise 
ja ümbertöötlemise kohta vaadake www.canon-europe.com/environment.
(EMP: Norra, Island ja Liechtenstein)

Ainult Euroopas, Lähis-Idas, Aafrikas ja Venemaal 
elavatele klientidele
Canoni klienditoe kontaktandmed leiate Euroopa garantiisüsteemi (EWS) brošüüri tagakaanelt 
või veebiaadressilt www.canon-europe.com.

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Madalmaad

Bluetoothi ID: B02954

Hoiatus
Antud toode kiirgab madalatasemelist magnetvoogu. Kui tajute südamestimulaatori kasutamisel 
kõrvalekaldeid, eemalduge töötavast seadmest ning pidage nõu arstiga.
Ärge kunagi üritage toitejuhet märgade kätega pistikupessa ühendada ega seda sealt välja tõmmata.
Ärge toitejuhet vigastage, ehitage ümber, venitage ega liigselt painutage või väänake. Ärge asetage 
toitejuhtmele raskeid esemeid.
Ärge kasutage muid toiteallikaid peale selle, mis on standardina kasutusel riigis, kus te printeri ostsite. 
Vale pinge ja sagedusega toite kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.
Lükake pistik vooluvõrgu pistikupessa alati lõpuni.

Ettevaatust!
Ohutuse huvides säilitage tindimahuteid väikelaste käeulatusest eemal.
Ärge pillake tindimahuteid maha ega raputage neid, kuna nii võib tint lekkida ja teie riideid või 
käsi määrida.
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Dokumentatsiooni kasutamine
Lihtsad paigaldusjuhised (trükidokumentatsioon)
Lugege see leht kindlasti kõigepealt läbi.
Sellelt lehelt leiate seadme paigaldamise ja kasutusvalmiks häälestamise 
juhised.

Kiirstardi juhend (käesolev juhend)
Lugege seda juhendit seadme kasutuselevõtul.
Pärast juhendi Lihtsad paigaldusjuhised järgimist soovitame teil lugeda 
käesolevat juhendit, et saaksite end selle seadmega teostatavate mõnede 
peamiste funktsioonide põhioperatsioonidega kurssi viia.

Ekraanijuhendid
Kasutusjuhend
Lugege seda juhendit seadme kasutuselevõtul.
Kui Kiirstardi juhend ei paku ammendavat teavet, siis lugege Kasutusjuhendit, 
mille saab installida [Setup CD-ROM/Installimislaserplaadil]. Käesolevas 
juhendis üksikasjalikult käsitletud teemad:

arvutist printimine
fotode otseprint valitud digitaalkaameratest
paljundamine
skaneerimine

Keerukamate funktsioonide jaoks on saadaval ka täiendavad kasutusjuhendid.
[Scanning Guide/Skaneerimisjuhend]
Sellest juhendist leiate skaneerimise ja skaneerimissätete üksikasjalikud 
juhised.
[Printer Driver Guide/Printeridraiveri juhend]
Sellest juhendist leiate printeridraiveri häälestamise üksikasjalikud juhised.
[Photo Application Guide/Fotorakenduse juhend]
Sellest juhendist leiate [Setup CD-ROM/Installimislaserplaadil] leiduvate 
tarkvaraprogrammide kasutamise juhised.
[Bluetooth User’s Guide/Bluetoothi kasutusjuhend]
Sellest juhendist leiate üksikasjalikku teavet arvutist ja Bluetooth-andmesidet 
toetavatest seadmetest printimise kohta, samuti nende seadmete 
tõrkeotsinguteavet.
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Ekraanijuhendite lugemine
Peale käesoleva Kiirstardi juhendi on seadmega kaasas ka ekraanijuhendid. Üksikasjalikud juhised 
ekraanijuhendite installimiseks leiate installijuhendist.

Ekraanijuhendeid saate vaadata järgmisel viisil:

Ekraanijuhendi vaatamiseks topeltklõpsake töölaual otsetee-ikooni MP600 [On-screen Manual/
Ekraanijuhend] või klõpsake [Start] > [All Programs/Kõik programmid] (või [Programs/
Programmid]) > [Canon MP600 Manual/Canon MP600 juhend] > MP600 [On-screen Manual/
Ekraanijuhend].

Süsteeminõuded
Brauser: Windows® HTML Help Viewer

Ekraanijuhendi vaatamiseks topeltklõpsake töölaual ikooni MP600 [On-screen Manual/
Ekraanijuhend].

Süsteeminõuded
Brauser: spikrivaatur Help Viewer

NB!
Kasutajatele väljaspool USA-d, Kanadat ja Lõuna-Ameerikat:
Teavet DVD-le/CD-le printimise kohta leiate ekraanijuhendist [DVD/CD Print Guide/DVD/CD prindijuhend].

Märkus
Installitud peab olema Microsoft Internet Explorer® 5.0 või hilisem.
Sõltuvalt teie operatsioonisüsteemi või Internet Exploreri versioonist võib juhtuda, et 
ekraanijuhendit ei kuvata õigesti. Soovitame teil oma süsteemi rakenduse Windows Update abil 
regulaarselt uuendada.

Märkus
Aasias elavad kasutajad
Kui installisite Kasutusjuhendi [Setup CD-ROM/Installimislaserplaadil] kaustast [Manual/Juhend], 
siis avage kaust, kuhu te Kasutusjuhendi kopeerisite ja topeltklõpsake failinime top.htm.

Märkus
Sõltuvalt teie operatsioonisüsteemi versioonist võib juhtuda, et ekraanijuhendit ei kuvata 
õigesti. Soovitame teil oma süsteemi pidevalt uuendada.
HTML-formaadis ekraanijuhendite vaatamiseks soovitame kasutada veebibrauserit Safari. 
Kui Safari pole teie arvutisse installitud, laadige see alla Apple Computer, Inc veebisaidilt 
ja installige.
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Seadme ettevalmistamine
Seadme paigaldamise ja kasutusvalmiks häälestamise juhiste saamiseks lugege esmalt kindlasti 
installijuhendit.
Seadme lahtipakkimine
Veenduge kasti kaanele trükitud joonise abil kõigi osade olemasolus. 

1 Lülitage seade sisse.

2 Paigaldage prindipea.

3 Paigaldage tindimahutid.

NB!
Ärge ühendage USB-kaablit enne tarkvara installimist.
Seadme ühendamiseks arvutiga läheb vaja USB-kaablit.

Ettevaatust!
Enne seadme sisselülitamist eemaldage kaitseribad.

Märkus
Kaitseribade asukoht võib erineda.
Kui näidikul on kuvatud soovimatu keel, vajutage nuppu [Back] (Tagasi), et pöörduda 
tagasi kuvale <Language selection>.

Ettevaatust!
Ärge puudutage muid sisemisi osi peale prindipea lukustushoova.

NB!
Kui skaneerimisseade (printeri kaas) jäetakse lahti rohkem kui 10 minutiks, liigub prindipeahoidik 
paremale küljele. Sel juhul sulgege skaneerimisseade (printeri kaas) ja avage uuesti.

Märkus
Prindipea kotis või kaitsekaane sees võib olla veidi läbipaistvat või helesinist tinti – see ei 
mõjuta prindikvaliteeti. Käsitsege neid esemeid ettevaatlikult, et vältida enda määrimist tindiga.
Ärge paigaldage kord eemaldatud kaitsekaant tagasi.

NB!
Veenduge, et kõik tindimahutid on paigaldatud vastavalt sildile õigetesse kohtadesse. Seadet ei 
saa kasutada, kui mõni tindimahuti on paigaldamata.
Enne jätkamist oodake umbes 2 minutit, kuni seadmest ei kostu enam töötamishääli.

Märkus
Eemaldage tindimahuti küljest läbipaistev kile täpselt installijuhendi juhises 3 toodud järjekorras.
Ärge pigistage tindimahutite külgi, kuna nii võib tint lekkida ja teie riideid või käsi määrida.
Ärge pange kaitsekaant pärast selle eemaldamist tagasi.
Kui tindimahuti pole õigesti paigaldatud, kuvatakse vedelkristallnäidikul veateade. Avage 
skaneerimisseade (printeri kaas) ja veenduge, et tindimahutite paigutus vastab sildile.
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4 Asetage printimispaber seadmesse.
Järgmise toimingu käigus tuleb teil viia läbi prindipea joondamine, selleks tuleb asetada 
automaatlehesööturisse leht A4- või Letter-formaadis tavapaberit.

NB!
Paberi asetamisel automaatlehesööturisse veenduge, et automaatlehesööturi tuli põleb.
Asetage paber seadmesse alati vertikaalselt. Paberi asetamine seadmesse horisontaalselt 
võib põhjustada paberiummistusi.

Prindipea joondamisega seotud märkused
Prindipea joondamine võtab aega umbes 6 minutit. Ärge avage printimise ajal 
skaneerimisseadet (printeri kaant).
Kui mustri printimine ei õnnestu, lugege ekraanijuhendi Kasutusjuhend lõiku “Näidikul 
kuvatakse tõrketeade”.

NB!
USA-s, Kanadas, kõikides Lõuna-Ameerika riikides ning mõnes muus riigis ja piirkonnas müüdavatel 
seadmetel DVD-le/CD-le printimise funktsiooni ei ole.
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MP draiverite installimine
Teave, mis kehtib nii Windowsi kui ka Macintosh® i kohta
Installitoiminguga seotud märkused

Kui kuvatakse aken [Select Language/Keele valimine], valige keel ja seejärel klõpsake 
nuppu [Next/Edasi].
Kui kuvatakse aken [Select Your Place of Residence/Valige oma elukoht], valige oma 
asukohamaa ja klõpsake nuppu [Next/Edasi].
MP draiverite ja muu tarkvara installimiseks on kaks moodust:
[Easy Install/Lihtne install]: kogu [Setup CD-ROM/Installimislaserplaadil] sisu installitakse 
automaatselt
[Custom Install/Kohandatud install]: saate valida, milliseid elemente installida
Kui ilmub aken [User Registration/Kasutaja registreerimine] ja arvuti on ühendatud 
internetti, siis ilmuvad nupu [Register/Registreeri] klõpsamisel ekraanile toote 
registreerimise juhised.
Registreerida saab ka pärast installimise lõpuleviimist töölaual asetseva ikooni abil.

Windowsi puudutav teave

Macintoshi puudutav teave

Märkus
Kui installite MP draivereid süsteemis Windows XP või Windows 2000, logige süsteemi 
sisse süsteemiülemate rühma [Administrators/Ülemad] liikmena.
Enne draiverite installimist keelake kõik
viirusetõrjeprogrammid ja isekäivituvad programmid.
Järgmise akna automaatsel ilmumisel eemaldage
USB-kaabel oma arvuti küljest. Järgmisena klõpsake 
akna sulgemiseks nuppu [Cancel/Loobu] ja lülitage 
seade välja. Seejärel käivitage installitoiming uuesti.  
Üksikasjalikku teavet installitoimingute kohta leiate 
installijuhendist.
Rakenduse Adobe® RGB (1998) installimiseks klõpsake 
nuppu [Custom Install/Kohandatud install] ja järgige 
ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Rakendust Adobe RGB (1998) ei saa installida 
versioonide Windows Me ja Windows 98 puhul.
Kui installitoimingu käigus ilmub teade, mis küsib 
nõusolekut arvuti taaskäivitamiseks, klõpsake nuppu 
[OK]. Süsteem taaskäivitub automaatselt.
Kui ühendust ei tuvastata, vaadake ekraanijuhendi 
Kasutusjuhendi lõiku “MP draivereid ei saa installida”.

Märkus
Enne MP draiverite installimist blokeerige viirusetõrjeprogrammid ning kõik automaatselt 
käivituvad programmid või eemaldage need oma süsteemikaustast.
Aasias elavad kasutajad
Et installida ekraanijuhend Kasutusjuhend mõnes muus keeles, topeltklõpsake kausta
[Manual/Juhend] [Setup CD-ROM/Installimislaserplaadil] kaustas [Canon] ja kopeerige soovitud 
keele kaust kõvakettale.
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Sissejuhatus
Täname teid Canon MP600 ostmise eest.
Käesolev Kiirstardi juhend kasutab olulisele teabele viitamiseks järgmisi märke. Nende 
tingmärkidega tähistatud juhiseid tuleb kindlasti järgida.

Hoiatus
Juhised, mille eiramisel võivad hälbed seadme töös põhjustada surma või tõsiseid kehavigastusi. 
Seadme ohutuks kasutamiseks peab neid juhiseid järgima.

Ettevaatust!
Juhised, mille eiramisel võivad hälbed seadme töös põhjustada kehavigastusi või materiaalset kahju. 
Seadme ohutuks kasutamiseks peab neid juhiseid järgima.

NB!
Seadme ohutuks kasutamiseks peab neid juhiseid järgima.

Autoriõiguste teatised
“Windows” ja “Internet Explorer” on Microsoft Corporationi kaubamärgid, mis on registreeritud 
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
“Macintosh” ja “Mac” on ettevõtte Apple Computer, Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud 
USA-s ja teistes riikides.
“Adobe” ja “Adobe RGB (1998)” on kas registreeritud kaubamärgid või ettevõtte Adobe 
Systems Incorporated kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes 
riikides.
“SmartMedia” on ettevõtte Toshiba Corporation kaubamärk.
“MEMORY STICK”, “Memory Stick PRO”, “MEMORY STICK Duo” ja “Memory Stick Pro Duo” 
on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid.
“xD-Picture Card” on ettevõtte Fuji Photo Film Co., Ltd. kaubamärk.
“MultiMediaCard” on ettevõtte MultiMediaCard Association kaubamärk.
“SD card” ja “miniSD Card” on ettevõtte SD Association kaubamärgid.
Spetsifikatsioone võib etteteatamiseta muuta.

Autoriõigus ©2006 CANON INC.
Kõik õigused on reserveeritud. Ilma kirjaliku loata ei tohi käesoleva juhendi ühtegi osa mitte 
mingil kujul edastada ega kopeerida.
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Seadme vedelkristallnäidikul kasutatava 
keele valimine
1 Vajutage nuppu [HOME] (AVAEKRAAN). Oodake umbes 5 sekundit, valige  

ja vajutage seejärel nuppu [OK].

2 Vajutage nuppu ], et valida , seejärel vajutage nuppu [OK].

3 Vajutage neli korda nuppu }, seejärel vajutage nuppu [OK].
Kui Bluetooth-moodul on seadmega ühendatud, vajutage viis korda nuppu }, seejärel 
vajutage nuppu [OK].

4 Valige nupu { või } abil soovitud keel, seejärel vajutage nuppu [OK].
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Printimispaberi seadmessepanek
Mõnda tüüpi ja formaadiga paberit ei saa kassetti asetada ning kasutada tuleb automaatlehesööturit. 
Kui kavatsete kasutada ainult kassetti, kontrollige enne printimise alustamist kasutuspiiranguid.

1 Tõmmake kassett seadmest välja.

2 Asetage paber kassetti nii, et prinditav pool 
jääks ALLA, joondades paberipaki vastu 
kasseti parempoolset äärt.
Ärge pange paberit laadimispiiri märgist (A) 
rohkem.

3 Lükake paberijuhikud (B) vastu kassetti 
asetatud paberipakki.

4 Pange kassett seadmesse.
Lükake kassett lõpuni seadmesse.

NB!
Kui lõikate tavapaberi prooviprintimiseks 4" x 6" / 101,6 mm x 152,4 mm, 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm 
või 2,13" x 3,39" / 54,0 x 86,0 mm (krediitkaardi) suurusteks tükkideks, võib see põhjustada 
paberiummistusi.
Asetage paber seadmesse alati vertikaalselt. Paberi asetamine seadmesse horisontaalselt võib 
põhjustada paberiummistusi.

(A)

(B)
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5 Pange sõrm paberiväljastussalvel (A) 
asuvasse ümarasse süvendisse ja avage see 
ettevaatlikult, seejärel avage väljastussalve 
pikendus (B).

6 Vajutage nuppu [Paper Feed Switch] 
(Paberiallikas) (C), kuni süttib
 kasseti tuli (D).

(B)

(C)

(D)

(A)
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Juhtpaneeli põhioperatsioonid
(A) Nupp [HOME] (AVAEKRAAN)
(B) [Easy-Scroll Wheel] (Kerimisratas)
(C) Nupp [OK]

[Easy-Scroll Wheel] (Kerimisratas)
Keerake [Easy-Scroll Wheel] (Kerimisratas) seadistusparameetri valimiseks vasakule või 
paremale. Valitud parameeter on markeeritud või raamiga ümbritsetud. Seadistusparameetrite 
valimiseks võite kasutada ka nuppe {, }, [ või ]. 

Nupp [HOME] (AVAEKRAAN)
Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas AVAEKRAANILT erinevaid režiime kuvada.

1 Kuvage AVAEKRAAN.

(1) Vajutage nuppu [HOME] (AVAEKRAAN).
Kuvatakse AVAEKRAAN.

2 Valige režiim.

(1) Keerake režiimi valimiseks [Easy-Scroll 
Wheel] (Kerimisratas) ning seejärel vajutage 
nuppu [OK].
Näide: Valige <Memory card>.
Ilmub valitud režiimi kuva.

AVAEKRAANIL saate valida järgmisi režiime:
<Copy>: Paljundamisel saate kasutada mitmesuguseid paigutusi. 

Vt “Paljundamine” lk 16.
<Scan>: Juhtpaneeli kaudu saate salvestada skaneeritud andmeid 

seadmega ühendatud arvutisse. Vt “Piltide skaneerimine” lk 15.
<Photo index sheet>: Fotoregistri abil saate hõlpsasti mälukaardilt fotosid printida. 

Vt “Printimine fotoregistri abil” lk 20.

Märkus
Kui valite režiimi ja vajutate nuppu [Function] 
(Funktsioon) (f2/<Introduction>), kuvatakse 
valitud režiimi juhised.

(A) (B) (C)

(1)
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<Settings>: Siin saate teostada hooldust või muuta seadme mitmesuguseid 
sätteid. Üksikasjalikumat teavet leiate ekraanijuhendi 
Kasutusjuhend lõikudest “Prinditud tekst on hele või värvid on 
valed”, “Seadme puhastamine” või “Seadme sätete muutmine”.

<Easy photo reprint>: Võite prinditud fotosid seadmesse skaneerida ja seejärel neid 
printida. Vt “Foto printimine foto alusel” lk 21.

<Memory card>: Digikaamera mälukaardile talletatud fotode printimine. 
Vt “Mälukaardilt printimine” lk 17.

Muud nupud
(A) Nupp [NAVI] (SIRVIMINE)
(B) Nupud [Function] (Funktsioon)

Nupp [NAVI] (SIRVIMINE)
Selle nupu abil saate hõlpsasti soovitud funktsioonini jõuda. Valige navigatsioonimenüüs 
soovitud toiming ning seejärel vajutage nuppu [OK].

Nupud [Function] (Funktsioon)
Kaks nuppu [Function] (Funktsioon) võimaldavad valida näidiku alumises osas kuvatud 
menüüsid.
Nupu [Function] (Funktsioon) vajutamisel ilmuv kuva sõltub hetkekuvast ja vajutatavast 
nupust [Function] (Funktsioon). 

(A) Nupp [Function] (Funktsioon) (f1): Kui vajutate AVAEKRAANIL nuppu [Function] 
(Funktsioon) (f1/<Remaining ink vol>), ilmub 
järelejäänud tindikoguse kuva.

(B) Nupp [Function] (Funktsioon) (f2): Kui vajutate AVAEKRAANIL nuppu [Function] 
(Funktsioon) (f2/<Introduction>), ilmub 
järelejäänud tindikoguse kuva.

Kui vajutate nuppe [Function] (Funktsioon) muudel kuvadel kui AVAEKRAAN, kuvatakse 
toiming või menüü.

(A) (B)

(A) (B)
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Arvutist printimine
Selles peatükis kirjeldatakse printimise põhitoiminguid.

Printimine Windowsis

1 Lülitage seade sisse ja pange paber seadmesse.

2 Veenduge, et valitud on õige paberiallikas.

3 Koostage dokument või avage mõni fail sobivast tarkvararakendusest printimiseks.

4 Valige tarkvararakenduse menüü [File/Fail] 
käsk [Print/Prindi].

5 Veenduge, et valitud on [Canon MP600 
Printer/Printer Canon MP600] ning 
klõpsake nuppu [Preferences/Eelistused] 
(või [Properties/Atribuudid]).

6 Määrake soovitud sätted ja klõpsake 
nuppu [OK].
Veenduge, et loendiboksis [Paper Source/
Paberiallikas] on valitud [Paper Feed Switch/
Paberisööte lüliti].

7 Klõpsake nuppu [Print/Prindi] (või [OK]).

Märkus
Printeridraiveri muude funktsioonide kohta lisateabe 
saamiseks klõpsake nuppu [Help/Spikker] või 
[Instructions/Juhised], et vaadata netispikrit või 
ekraanijuhendit [Printer Driver Guide/Printeridraiveri 
juhend]. [Instructions/Juhised] kuvatakse ainult siis, 
kui ekraanijuhendid on installitud.
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Printimine Macintoshis

1 Lülitage seade sisse ja pange paber seadmesse.

2 Veenduge, et valitud on õige paberiallikas.

3 Koostage dokument või avage mõni fail sobivast tarkvararakendusest printimiseks.

4 Valige tarkvararakenduse menüü [File/Fail] 
käsk [Page Setup/Lehekülje häälestus]. 

5 Veenduge, et loendiboksis [Format for/
Vorminda] on valitud [MP600].

6 Valige loendiboksis [Paper Size/Paberi 
formaat] soovitud paberiformaat.

7 Klõpsake nuppu [OK].

8 Valige tarkvararakenduse menüü [File/Fail] 
käsk [Print/Prindi].

9 Valige hüpikmenüüs [Quality & Media/
Kvaliteet ja kandja].

10 Määrake soovitud sätted.
Veenduge, et loendiboksis [Paper Source/
Paberiallikas] on valitud [Paper Feed Switch/
Paberisööte lüliti].

11 Klõpsake nuppu [Print/Prindi].

Märkus
Printeridraiveri muude funktsioonide kohta lisateabe 
saamiseks klõpsake nuppu , et vaadata 
ekraanijuhendit [Printer Driver Guide/Printeridraiveri 
juhend]. Kui ekraanijuhendid pole installitud, siis ei 
kuvata ekraanijuhendit [Printer Driver Guide/
Printeridraiveri juhend] ka  klõpsamisel.
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Piltide skaneerimine
Pilte saate seadmest arvutisse skaneerida ka ilma printimata ja salvestada mõne levinuma 
failitüübina, nagu JPEG, TIFF, BMP või PDF. Prinditud teksti skaneerimisel võite selle tekstiks 
teisendamiseks kasutada OCR-tarkvara (Optical Character Recognition, optiline märgituvastus).

Skaneerimisviisid

Skaneerimine MP Navigatori abil
MP Navigator võimaldab skaneerida dokumendiklaasile asetatud dokumente ja vaadata 
arvutisse või mälukaardile salvestatud pilte. Soovi korral saate vaadata skaneeritud 
dokumentide eelvaadet, samuti saate neid hõlpsasti printida ja vastavalt vajadusele töödelda.
Skaneeritud dokumendi töötlemiseks või printimiseks saate kasutada seadme komplekti 
kuuluvaid tarkvararakendusi.
MP Navigatori üksikasjalikud juhised leiate ekraanijuhendist [Scanning Guide/
Skaneerimisjuhend].

Skaneerimine seadme juhtpaneeli kaudu

1 Lülitage seade sisse.

2 Asetage originaaldokument dokumendiklaasile.

3 Valige AVAEKRAANIL <Scan>.
Vt “Juhtpaneeli põhioperatsioonid” lk 11.

4 Valige skaneerimistoiming ja vajutage siis nuppu [OK].

5 Vajutage nuppu [Color] (Värvirežiim) või [Black] (Must režiim).
Pärast originaaldokumendi skaneerimist sooritatavad toimingud sõltuvad 4. juhises valitud 
skaneerimistoimingu sättest. Üksikasjalikumat teavet toimingusätete muutmise kohta leiate 
ekraanijuhendist [Scanning Guide/Skaneerimisjuhend].

Skaneerimine rakendustarkvarast
Pilte saate skaneerida TWAIN-i või WIA-ga (ainult Windows XP puhul) ühilduvast 
rakendustarkvarast, samuti saate skaneeritud pilte rakendustarkvaras töödelda. Toiminguid 
puudutavad üksikasjad leiate ekraanijuhendist [Scanning Guide/Skaneerimisjuhend].
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Paljundamine
Koopiate tegemine

Selles peatükis kirjeldatakse paljundamise põhitoiminguid.

1 Lülitage seade sisse.

2 Select AVAEKRAANIL <Copy>.
Vt “Juhtpaneeli põhioperatsioonid” lk 11.

3 Asetage paber seadmesse.

4 Veenduge, et valitud on õige paberiallikas.

5 Määrake paljundussätted

(1) Kinnitage lehekülje formaadi, kandja tüübi jm 
sätted. Sätete muutmiseks valige vastav 
parameeter ja vajutage nuppu [OK].

(2) Määrake nupuga + või - eksemplaride arv.

6 Asetage originaaldokument 
dokumendiklaasile.

7 Värviliseks paljundamiseks vajutage nuppu 
[Color] (Värvirežiim), mustvalgeks paljundamiseks nuppu [Black] (Must režiim).

Teiste paljundusfunktsioonide kasutamine

Vähendatud/suurendatud koopia
Vähendab või suurendab koopiaid.

<Two-sided copy>
Paljundab ühele paberilehele kaks originaaldokumendi lehekülge.

<Borderless copy>
Paljundab värvilisi pilte nii, et need täidavad ilma ääristeta terve lehe.

<2-on-1 copy>
Kaks originaaldokumendi lehekülge paljundatakse ühele paberilehele, vähendades iga kujutise 
suurust.

<4-on-1 copy>
Neli originaaldokumendi lehekülge paljundatakse ühele paberilehele, vähendades iga kujutise 
suurust. Saadaval on neli paigutusvarianti.

<Image repeat>
Paljundab pildi mitmekordselt ühele leheküljele. Seda, mitu korda kujutist korratakse, saate 
valida kuvalt <Auto layout> või seadme eelseadistatud sätetest.

(1)

(2)
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Mälukaardilt printimine
Mälukaardi sisestamine

1 Lülitage seade sisse.

2 Avage kaardipesa kaas.

3 Sisestage kaardipessa ainult üks mälukaart.

* Kinnitage mälukaart enne kaardipessa sisestamist kindlasti esmalt eriadapteri külge.

4 Veenduge, et pääsutuli on süttinud.

5 Sulgege kaardipesa kaas.

Kaardi tüüp Kaardi sisestamine
Compact Flash (CF) card
Microdrive
xD-Picture card*

SmartMedia

MEMORY STICK
MEMORY STICK PRO
MEMORY STICK Duo*
MEMORY STICK PRO Duo*
SD Secure Digital memory card
MiniSD Card*
MultiMediaCard (v.3.31)

Süttib

Sisestage see 
vasakpoolsesse 
kaardipessa. 

Süttib

Sisestage see 
parempoolsesse 
kaardipessa. 

Süttib

Sisestage see 
parempoolse 
kaardipesa keskele. 
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Mälukaardi eemaldamine

1 Avage kaardipesa kaas.

2 Veendunud, et pääsutuli ei vilgu, eemaldage mälukaart.

3 Sulgege kaardipesa kaas.

Mälukaardile talletatud fotode printimine

1 Valmistage seade printimiseks ette.

(1) Lülitage seade sisse.
(2) Asetage paber seadmesse.
(3) Veenduge, et valitud on õige paberiallikas.

2 Sisestage mälukaart.

(1) Valige AVAEKRAANIL <Memory card>.
Vt “Juhtpaneeli põhioperatsioonid” lk 11.

(2) Sisestage mälukaart kaardipessa.

3 Valige printimismenüü.

(1) Valige <Select and print>, seejärel vajutage nuppu [OK].
(2) Kinnitage paberi formaadi, kandja tüübi ja muud sätted, valige <Next> ja vajutage nuppu 

[OK]. Sätete muutmiseks valige vastav parameeter ja vajutage nuppu [OK].

4 Valige printimiseks foto ja määrake igast fotost soovitavate eksemplaride arv.

(1) Printimisele kuuluva foto kuvamiseks kasutage [Easy-Scroll Wheel] (Kerimisratas) 
või nuppe [ või ].

(2) Määrake nupu + või - abil eksemplaride arv.
(3) Korrake juhiseid (1) ja (2) prinditavate eksemplaride arvu määramiseks iga foto puhul.
(4) Vajutage nuppu [OK].

5 Alustage printimist.

(1) Kinnitage prindisätted. Sätete muutmiseks 
valige vastav parameeter ja vajutage 
nuppu [OK].

(2) Kinnitage valitud fotodest prinditavate 
eksemplaride koguarv.

(3) Kinnitage valitud fotod ja igast fotost 
prinditavate eksemplaride arv.

(4) Muutke täiendavaid prindisätteid.
(5) Vajutage nuppu [Color] (Värvirežiim).

Igast fotost prinditakse valitud arv eksemplare.

(1)

(4) (3)

(2)
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Muude prindifunktsioonide kasutamine

<Layout print>
Valitud fotode trükkimine valitud paigutuses.

<Sticker print>
Teie lemmikfoto printimine koos raamiga paberile [Canon Photo Stickers/Canoni fotokleebised].

<DPOF print>
Kui olete oma digitaalkaameras määranud DPOF-printimise sätted, siis prinditakse nende sätete 
kohaselt.

<Captured info print>
Teave foto kohta selle ülesvõtmise ajal (Exif teave) prinditakse fotode indeksprindi või valitud 
üksikfotode äärtele.

<Photo index print>
Kõigi mälukaardile salvestatud fotode loendi printimine.

<Print all photos>
Kõigi mälukaardile salvestatud fotode printimine.

Kasulikud kuvafunktsioonid

<Change display>
Foto kuvamisviisi saab muuta.

<Trimming>
Näidikul kuvatavate piltide kärpimiseks.

<Search>
Kui mälukaardile on salvestatud palju fotosid, kuvatakse ja prinditakse ainult mõnel kindlal 
kuupäeval või kuupäevavahemikus tehtud pildid.
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Printimine fotoregistri abil

1 Lülitage seade sisse ja asetage sellesse A4- või Letter-formaadis paber.

2 Veenduge, et valitud on õige paberiallikas.

3 Valige AVAEKRAANIL <Photo index sheet>.
Vt “Juhtpaneeli põhioperatsioonid” lk 11.

4 Valige <Index sheet print>, seejärel vajutage nuppu [OK].

5 Sisestage mälukaart kaardipessa.

6 Valige fotoregistrisse kaasatavate piltide vahemik, seejärel vajutage nuppu [OK].

7 Vajutage nuppu [Color] (Värvirežiim).

8 Täitke fotoregistri lehel soovitud ringid.

9 Asetage fotoregistri jaoks valitud tüüpi paber 
seadmesse.

10 Valige <Scan sheet and print>, seejärel 
vajutage nuppu [OK].

11 Asetage fotoregistri leht dokumendiklaasile, 
esikülg all, ja vajutage siis nuppu [OK].
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Foto printimine foto alusel
Seadmega saab fotosid skaneerida ja seejärel välja printida. Enne printimist saab kujutisele lisada 
mitmesuguseid efekte.

Foto skaneerimine

1 Lülitage seade sisse.

2 Valige AVAEKRAANIL <Easy photo reprint>.
Vt “Juhtpaneeli põhioperatsioonid” lk 11.

3 Tõstke dokumendikaas üles ja asetage fotod dokumendiklaasile.
Asetage fotod dokumendiklaasile, esikülg all, nagu järgnevalt näidatud.

4 Sulgege ettevaatlikult dokumendikaas ja vajutage nuppu [OK].

4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm või 
5" x 7" / 127 x 177,8 mm originaalid

0,4" / 10 mm

Krediitkaardiformaadis originaalid

0,4" / 10 mm

0,4" / 10 mm

0,4" / 10 mm 0,4" / 10 mm
0,4" / 10 mm 0,4" / 10 mm

MP600_QSG_EE.book  Page 21  Wednesday, June 14, 2006  1:42 PM



22 Foto printimine foto alusel

EE
ST

I

Skaneeritud fotode printimine

1 Valmistage seade printimiseks ette.

(1) Asetage paber seadmesse.
(2) Skaneerige foto.

Vt “Foto skaneerimine” lk 21.
(3) Veenduge, et valitud on õige paberiallikas.

2 Valige printimismenüü.

(1) Valige <Select and print> ja vajutage siis nuppu [OK].
(2) Kinnitage paberi formaadi, kandja tüübi ja muud sätted, valige <Next> ja vajutage siis 

nuppu [OK]. Sätete muutmiseks valige vastav parameeter ja vajutage nuppu [OK].

3 Valige printimiseks foto ja määrake igast fotost soovitavate eksemplaride arv.

(1) Printimisele kuuluva foto kuvamiseks kasutage [Easy-Scroll Wheel] (Kerimisratas) või 
nuppe [ või ].

(2) Määrake nupu + või - abil eksemplaride arv.
(3) Korrake juhiseid (1) ja (2) prinditavate eksemplaride arvu määramiseks iga foto puhul.
(4) Vajutage nuppu [OK].

4 Alustage printimist.

(1) Kinnitage prindisätted. Sätete muutmiseks valige 
vastav parameeter ja vajutage nuppu [OK].

(2) Kinnitage valitud fotodest prinditavate 
eksemplaride koguarv.

(3) Muutke täiendavaid prindisätteid.
(4) Värviliseks printimiseks vajutage nuppu 

[Color] (Värvirežiim), mustvalgeks 
printimiseks vajutage nuppu
[Black] (Must režiim).
Igast fotost prinditakse valitud arv eksemplare.

Muud kasulikud funktsioonid

<Sticker print>
Teie lemmikfoto prinditakse fotokleebistele Canon Photo Stickers.

<Print all photos>
Prinditakse kõik skaneeritud fotod.

Kasulikud kuvafunktsioonid

<Change display>
Foto kuvamisviisi saab muuta.

<Trimming>
Näidikul kuvatavate piltide kärpimiseks. 

(1)

(3)

(2)
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Fotode printimine otse ühilduvast 
seadmest
Printimine PictBridge’iga ühilduvast seadmest

Arvuti vahenduseta printimiseks saab ühendada mõne PictBridge’iga ühilduva seadme, 
nt digikaamera, videokaamera või mobiiltelefoni.

Sellist märki kandev seade on PictBridge’iga ühilduv.

PictBridge’iga ühilduva seadme ühendamine
PictBridge’iga ühilduva seadme ühendamiseks käesoleva printeriga kasutage seadme tootja 
soovitatud USB-kaablit.

1 Häälestage seade printimiseks.
Seadme häälestamise ja printimiseks töökorda seadmise juhised leiate juhendist Lihtsad 
paigaldusjuhised.

2 Lülitage seade sisse ja pange paber seadmesse.

Märkus
PictBridge on tööstusstandard, mis võimaldab kasutada laia valikut digifotolahendusi (sh fotode 
otseprintimine digifotokaamerast, digivideokaamerast või mobiiltelefonist*) arvuti vahenduseta. 
Käesoleva seadmega saab otseprintimiseks ühendada ükskõik millise PictBridge standardile vastava 
seadme, sõltumata tootjast või mudelist.
Prinditavad fotod saab valida ja mitmesuguseid prindisätteid määrata kaamera või mobiiltelefoni 
menüüde kaudu.
* Edaspidi nimetatakse PictBridge’iga ühilduvat digifotokaamerat, digivideokaamerat ja kaameraga 

varustatud mobiiltelefoni lihtsalt “PictBridge’iga ühilduvaks seadmeks”.

Ettevaatust!
Ärge ühendage printeri otseprindiporti teisi seadmeid peale PictBridge’iga ühilduvate seadmete või 
Bluetooth-lisaseadmete BU-20. Seda tehes võite kahjustada seadet, saada elektrilöögi või 
põhjustada tulekahju.

Märkus
Fotode printimisel seadmega ühendatud digitaalseadmest soovitame kasutada seadmega kaasa 
pandud vahelduvvooluadapterit. Kui kasutate seadme akut, laadige see eelnevalt täiesti täis.

Märkus
Prindipead ei saa joondada PictBridge’iga ühilduva seadme nuppude ega menüüde kaudu. 
Kui prindipead pole veel joondatud ja MP draivereid pole arvutisse installitud, joondage kindlasti 
prindipea. Üksikasjalikumat teavet leiate Kasutusjuhendi peatükist “Prindipea joondamine”.
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3 Ühendage PictBridge’iga ühilduv seade printeriga.

(1) Veenduge, et PictBridge’iga ühilduv seade 
on välja lülitatud.

(2) Ühendage PictBridge’iga ühilduv seade 
printeriga seadme tootja soovitatud
USB-kaabli abil.
Seade lülitub automaatselt sisse.
Kui seade ei lülitu automaatselt sisse, 
lülitage see sisse käsitsi.

(3) Häälestage PictBridge’iga ühilduv seade 
otseprintimiseks.
Kui printer on õigesti ühendatud, ilmub 
seadme näidikule . 

Märkus
Olenevalt seadme mudelist või margist peate enne seadme ühendamist võib-olla valima 
PictBridge’iga ühilduva prindirežiimi. Samuti on võimalik, et peate seadme pärast printeriga 
ühendamist käsitsi sisse lülitama või esitusrežiimi seadma. 
Enne masinaga ühendamist viige PictBridge’iga ühilduval seadmel läbi vajalikud operatsioonid, 
mis on toodud antud seadme kasutusjuhendis.

Märkus
Kui  ei ilmu, vaadake ekraanijuhendi Kasutusjuhend lõiku “Digikaamerast ei õnnestu korralikult 
printida”.

(2)
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Fotode printimine otse PictBridge’iga ühilduvast seadmest
Seadme kasutamisel järgige kindlasti kõiki PictBridge’iga ühilduva seadme kasutusjuhendis 
toodud juhiseid. Selles lõigus antakse ülevaade masinaga ühendatud PictBridge’iga ühilduvas 
seadmes häälestatavatest sätetest (lehekülje formaat, kandja tüüp, paigutus, 
pildioptimeerimisrežiimid ja kuupäevaprintimisrežiim).

PictBridge’i prindisätete kinnitamine või muutmine kaamera kaudu
Paberi formaadi või kandja tüübi muutmiseks valige seadmest PictBridge’i prindihäälestusrežiim 
ja kinnitage või muutke sätteid.
Lisasätete ülevaade
Mõned allpool käsitletud lisasätetest ei pruugi olla mõne seadme puhul saadaval. Sellisel juhul 
rakendatakse allpool käsitletud vaikesätteid [Default/Vaikimisi].
* Järgnevas ülevaates on sätete nimetused toodud vastavalt Canoni PictBridge’iga ühilduvatel 

seadmetel kasutatuile. Sõltuvalt teie seadme mudelist või margist võivad sätete nimetused 
erineda.

Alltoodud sätteid saab muuta printeri kuval <PictBridge settings>, kui ühendatud on 
PictBridge’iga ühilduv seade. Muudatusi saab printeri kuval <PictBridge settings> teha vaid 
siis, kui vastavad allpool toodud üksused on olemas PictBridge’iga ühilduva seadme vaikesätete 
(sätted, mis järgivad printeri omi) hulgas.
Vt “PictBridge’i prindisätete kinnitamine või muutmine printeri kaudu” lk 28.

Prinditava kujutise andmevorming
Käesolev seade aktsepteerib pilte, mis on tehtud standardiga DCF® (Design rule for Camera 
File system) ühilduva digitaalkaameraga*, samuti PNG-faile.
* Standardiga Exif2.21 ühilduv

PictBridge’iga 
ühilduva seadme 
seadistusparameetrid

Printeri säte kuval <Print Setting>

Paberi formaat: 
[Default/Vaikimisi]

Kuval <PictBridge settings> saate muuta järgmisi sätteid:
<Page size>, <Media type>, <Bordered/Borderless>
Lisateabe saamiseks seadistusparameetrite kohta 
vt “Seadistusparameetrid” lk 28.

Paberi tüüp: 
[Default/Vaikimisi]
Paigutus: [Default/Vaikimisi]
Pildi optimeerimine: 
[Default/Vaikimisi]

Kuval <PictBridge settings> saate muuta järgmisi sätteid:
<Photo opt.pro>, <Vivid photo>, <Face brightener>, 
<Noise reduction>, <Image optimizer>, <Red eye 
correc. >, <Brightness>, <Contrast>, <Color hue>, 
<Effects>
Lisateabe saamiseks seadistusparameetrite kohta 
vt “Seadistusparameetrid” lk 28.
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Paberi formaadi ja paberi tüübi sätted
Kui nende sätete väärtuseks on PictBridge’iga ühilduvas seadmes määratud [Default/
Vaikimisi] (selle puhul järgitakse printeri sätteid), siis rakendatakse sätteid <Page size> 
ja <Media type>, mis on määratud printeri kuval <PictBridge settings>.
Sätete [Paper size/Paberi formaat] ja [Paper type/Paberi tüüp] alusel saab kasutada 
järgmisi printimispaberi formaate ja tüüpe.

*1 Kasutatakse ainult fotokleebiste printimiseks. Kleebispaberile printides valige menüüst 
[Paper size/Paberi formaat] [10 x 15 cm / 4" x 6"].

*2 Saab valida ainult mõningatel Canoni PictBridge’iga ühilduvatel seadmetel.
*3 [Plain Paper/Tavapaber] saab kandja tüübiks [Media type/Kandja tüüp] valida ainult siis, 

kui jaotises [Paper size/Paberi formaat] on valitud A4 või 8,5" x 11" (Letter/Kiri). Kui sätte 
[Paper type/Paberi tüüp] väärtuseks on seatud [Plain paper/Tavapaber], on ääristeta 
printimine blokeeritud ka siis, kui sätte [Layout/Paigutus] väärtuseks on seatud [Borderless/
Ääristeta].

*4 Saate printida paigutusega [4-up], kui sätte [Paper size/Paberi formaat] väärtuseks on 
seatud A4 või 8,5" x 11" (Letter/Kiri).

*5 Selle paberi söötmine kassetist võib seadet kahjustada. Asetage see 
automaatlehesööturisse.

Paberi formaadi säte Paberi tüübi säte Kasutatav paber*6

10 x 15 cm / 4" x 6" [Photo/Foto] [Photo Paper Plus Glossy/Läikega 
kvaliteetfotopaber]

[Fast Photo/Kiirfoto] [Photo Paper Pro/Kvaliteetfotopaber]
[Photo/Foto] [Photo Paper Plus Semi-gloss/Poolmatt 

kvaliteetfotopaber]
[Photo/Foto] [Glossy Photo Paper/Läikega fotopaber]

[Glossy Photo Paper “Everyday Use”/
Läikega fotopaber “Igapäevaseks 
kasutuseks”]
[Photo Paper Glossy/Läikega fotopaber]
[Photo Stickers/Fotokleebised]*1, *5

13 x 18 cm / 5" x 7"*2 [Photo/Foto] [Photo Paper Plus Glossy/Läikega 
kvaliteetfotopaber]

A4*3, *4 [Photo/Foto] [Photo Paper Plus Glossy/Läikega 
kvaliteetfotopaber]

[Fast Photo/Kiirfoto] [Photo Paper Pro/Kvaliteetfotopaber]
[Photo/Foto] [Photo Paper Plus Semi-gloss/Poolmatt 

kvaliteetfotopaber]
[Photo/Foto] [Glossy Photo Paper/Läikega fotopaber]
[Photo/Foto] [Glossy Photo Paper “Everyday Use”/

Läikega fotopaber “Igapäevaseks 
kasutuseks”]

8,5" x 11" (Letter/Kiri)*3, *4 [Photo/Foto] [Photo Paper Plus Glossy/Läikega 
kvaliteetfotopaber]

[Fast Photo/Kiirfoto] [Photo Paper Pro/Kvaliteetfotopaber]
[Photo/Foto] [Photo Paper Plus Semi-gloss/Poolmatt 

kvaliteetfotopaber]
[Photo/Foto] [Glossy Photo Paper/Läikega fotopaber]
[Photo/Foto] [Photo Paper Glossy/Läikega fotopaber]

5,4 x 8,6 cm / [Credit card/
Krediitkaardiformaat]

[Photo/Foto] [Glossy Photo Paper/Läikega fotopaber]

20 x 25 cm / 8" x 10"*7 [Fast Photo/Kiirfoto] [Photo Paper Pro/Kvaliteetfotopaber]
10,1 x 18 cm / 4" x 7,1"*2 [Fast Photo/Kiirfoto] [Photo Paper Pro/Kvaliteetfotopaber]
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*6 Võimalik, et teie riigis mõningaid Canoni originaalpabereid ei müüda.
*7 Printides paberile [Photo Paper Plus Semi-gloss/Poolmatt kvaliteetfotopaber] 8" x 10" / 

203,2 x 254,0 mm (SG-201), valige sätte [Paper size/Paberi formaat] väärtuseks 
20 x 25 cm / 8" x 10" ja sätte [Paper type/Paberi tüüp] väärtuseks [Default/Vaikimisi].
* Valige seadme kuval <PictBridge settings> sätte <Media type> väärtuseks 

<Photo Plus Glossy>.
Vt “PictBridge’i prindisätete kinnitamine või muutmine printeri kaudu” lk 28.

Paigutuse ja kärpimise sätted
Kui PictBridge’iga ühilduva seadme sätte [Layout/Paigutus] väärtuseks on valitud 
[Default/Vaikimisi] (selle puhul järgitakse printeri sätteid), siis rakendatakse printeri kuval 
<PictBridge settings> määratud prindisätteid. Funktsiooni [Trimming/Kärpimine] puhul 
rakendatakse PictBridge’iga ühilduva seadme sätteid.
Paberile [Photo Stickers/Fotokleebised] (PS-101) printimisel valige sätte [Layout/Paigutus] 
väärtuseks [N-up], seejärel valige [16-up].
* Mõne PictBridge’iga ühilduva seadme puhul võivad paigutusvalikuteks olla [2-up], [4-up], 

[9-up] ja [16-up]. Sel juhul valige alati [16-up].
* Kui PictBridge’iga ühilduval seadmel puudub valik, mis vastab väärtusele [16-up], siis ei 

ole kleebiste printimine võimalik.
* Paberile [Photo Stickers/Fotokleebised] (PS-101) printimisel ärge seadke sätte [Layout/

Paigutus] väärtuseks [Borderless/Ääristeta].

Kujutise optimeerimise säte
Kui PictBridge’iga ühilduva seadme sätte [Image optimize/Kujutise optimeerimine] 
väärtuseks on valitud [Default/Vaikimisi] (selle puhul järgitakse printeri sätteid), siis 
rakendatakse printeri kuval <PictBridge settings> määratud prindisätteid. Lisateabe 
saamiseks seadistusparameetrite kohta vt “PictBridge’i prindisätete kinnitamine või 
muutmine kaamera kaudu” lk 25.
Kui kasutate Canoni kaubamärki kandvat PictBridge’iga ühilduvat seadet, võivad 
sõltuvalt mudelist saadaval olla täiendavad võimalused [VIVID], [NR], [Face/Nägu] 
või [Red eye/Punasilmsuse vähendamine].
* [VIVID] prindib fotode rohelised ja sinised osad erksamalt.

[NR] (Noise Reduction, müravähendus), kõrvaldab müra sinistelt aladelt (näiteks taevast) 
ja tumedatelt aladelt.
[Face/Nägu] korrigeerib tagantvalgustusega piltide kontrastsust.
[Red eye/Punasilmsuse vähendamine] vähendab punasilmsuse efekti.

Kuupäeva/failinumbri printimise säte
Seda sätet ei saa sellel seadmel muuta. Rakendatakse PictBridge’iga ühilduva seadme 
vastavat sätet.
Kui fotodele on pildistamisel kuupäev juba lisatud, siis seadke selle PictBridge’i sätte 
väärtuseks [Off/Väljas]. Kui valite variandi [Date/Kuupäev], [File No./Failinumber] või 
[Both/Mõlemad], prinditakse kuupäev ja/või failinumber kaamera lisatud kuupäevale peale.

Muud sätted
Canoni kaubamärki kandvatel PictBridge’iga ühilduvatel seadmetel võivad sõltuvalt mudelist 
olla saadaval järgmised täiendavad võimalused. Täpsemat teavet leiate oma Canoni 
kaubamärki kandva PictBridge’iga ühilduva seadme kasutusjuhendist.
Võtteteave (Exifi andmed)
Võtteteabe (Exifi andmed) saate fotodele printida loendi kujul või määratud fotode äärtele. 
Valige jaotises [Layout/Paigutus] üksus ikooniga “i”.
35 mm filmi stiilis paigutus (kontaktprindi paigutus)
Saate printida valitud fotod või fotoregistris printimiseks määratud fotod 35 mm filmi stiilis 
paigutusega (kontaktprindi paigutus).
Valige jaotises [Layout/Paigutus] filmi ikooniga üksus.
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PictBridge’i prindisätete kinnitamine või muutmine printeri kaudu
Saate kinnitada ja muuta prindisätteid, näiteks kandja tüüpi ja formaati, mis on printeris 
eelseadistatud ja rakendatakse PictBridge’iga printimisel. 

PictBridge’i sätete menüü kuvamine ja sätete määramine
(1) Lülitage seade sisse.
(2) Valige AVAEKRAANIL <Settings>.

Vt “Juhtpaneeli põhioperatsioonid” lk 11.
(3) Valige <Device settings>, seejärel vajutage nuppu [OK].
(4) Valige <PictBridge settings>, seejärel vajutage nuppu [OK].
(5) Valige seadistusparameeter ja vajutage nuppu [OK].
(6) Valige parameeter ja vajutage siis nuppu [OK].
(7) Kinnitage prindisätted, valige <Next> ja vajutage siis nuppu [OK].
(8) Korrake samme (5) ja (6) kõigi parameetrite määramiseks.
(9) Pärast kõigi vajalike sätete kinnitamist valige <OK> ja vajutage siis nuppu [OK].

Seadistusparameetrid
<Page size>

Lehekülje formaadi valimiseks otse PictBridge’iga ühilduvast seadmest printimisel.
<Media type>

Kandja tüübi valimiseks otse PictBridge’iga ühilduvast seadmest printimisel.
<Print quality>

Prindikvaliteedi valimiseks otse PictBridge’iga ühilduvast seadmest printimisel.
<Bordered/Borderless>

Valige ääristega või ääristeta print.
<Photo opt.pro>

Funktsiooni Photo Optimizer pro aktiveerimine/desaktiveerimine.
Foto eredus ja värvitoonid optimeeritakse automaatselt.

<Vivid photo>
Funktsiooni Vivid photo aktiveerimine/desaktiveerimine.
Roheline ja sinine muudetakse erksamaks.

<Face brightener>
Funktsiooni [Face brightener/Näohelestaja] aktiveerimine/desaktiveerimine.
Selle funktsiooni kasutamisel muudetakse näod vastu valgust pildistatud fotodel 
erksamaks.

<Noise reduction>
Funktsiooni [Noise reduction/Müravähendus] aktiveerimine/desaktiveerimine.
Selle funktsiooni kasutamisel vähendatakse müra fotode sinistel aladel (nt taevas) 
ja mustadel aladel.

Märkus
Ärge kunagi ühendage printimise ajal USB-kaablit lahti, välja arvatud siis, kui antud 
PictBridge’iga ühilduva seadme puhul on see sõnaselgelt lubatud.
PictBridge’iga ühilduva seadme ja printeri vahelise USB-kaabli eemaldamisel järgige seadme 
kasutusjuhendis toodud juhiseid.
PictBridge’iga ühilduva seadmega töötamisel pole võimalik seada või teha järgmist.
– Prindikvaliteedi seadistamine
– Seadme hooldus
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<Image optimizer>
Funktsiooni Image optimizer aktiveerimine/desaktiveerimine.
Korrigeerib ja tasandab printimisel sakilisi kontuure.

<Red eye correc.>
Punasilmsuse vähendamise funktsiooni aktiveerimine/desaktiveerimine.
Korrigeerib välguga pildistamisest tingitud punasilmsuse efekti.

<Brightness>
Reguleerib eredust.

<Contrast>
Reguleerib kontrastsust.

<Color hue>
Reguleerib värvitooni.

<Effects>
Lisab fotole eriefekte (näiteks printimine seepiatoonides või joonistust imiteeriva 
foto efekt).
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Tindimahuti vahetamine
Kui tindimahutid saavad tühjaks, vahetage need välja järgmiste juhiste kohaselt.

1 Avage paberiväljastussalv.

2 Veenduge, et seade on sisse lülitatud, 
ja avage skaneerimisseade (printeri kaas), 
kuni see peatub. 

3 Avage sisekaas. 

4 Vajutage sakki tindimahutil, mille punane 
signaaltuli vilgub kiiresti (A), 
ja eemaldage see.
Ärge puudutage prindipea lukustushooba (B).

(B)(A)
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5 Võtke uus tindimahuti pakendist välja ja 
tõmmake seejärel oranži linti noolega 
näidatud suunas (A), kuni kaitsekile ei kata 
enam õhuava (B). Seejärel eemaldage 
ülejäänud kile (C).

6 Eemaldage tindimahuti all asuv oranž 
kaitsekaas (A).
Hoidke kaitsekaant eemaldamise ajal ettevaatlikult, 
et vältida sõrmede määrimist tindiga.
Visake eemaldatud kaas minema.

7 Pange tindimahuti esiots prindipeasse. 
Veenduge, et mahuti on paigutatud vastavalt 
sildile (A).

8 Vajutage tindimahutil märki , kuni 
tindimahuti kindlalt oma kohale klõpsatab.
Veenduge, et süttib punane tindi märgutuli (A).

NB!
Ärge puudutage tindimahuti elektrikontakte (B). Selle 
hoiatuse eiramisel võib seade rikki minna või ei saa 
enam printida.

(C)

(B)

(A)

(A)

(B)

(A)

(A)
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9 Sulgege sisekaas.

10 Sulgege ettevaatlikult skaneerimisseade (printeri kaas).
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Regulatory Information
FCC Notice (U.S.A. Only)

For 120V, 60Hz model
Model Number: K10287
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.
Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If 
such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.
Canon U.S.A., Inc. 
One Canon Plaza 
Lake Success, NY 11042 
1-516-328-5600

Users in Canada

Customer Technical Supports
Canon Canada Inc., offers a full range of customer technical support* options:

For interactive troubleshooting, e-mail technical support, the latest driver downloads and answers to fre-
quently asked questions (www.canon.ca)
Automated interactive telephone support on most current products 24 hours, 7 days a week (1-800-OK-
CANON)
Free live technical support Mon - Fri 9am-8pm EST (excluding holidays) for products still under war-
ranty (1-800-OK-CANON)
The location of the authorized service facility nearest you (1-800-OK-CANON) If the problem cannot be 
corrected by using one of the above technical support options, repair options are available at the time of 
your call to the Free live technical support number above or via the website at www.canon.ca

* Support program specifics are subject to change without notice.
CANON CANADA INC.
1-800-OK-CANON (1-800-652-2666)
24 HOURS A DAY, SEVEN DAYS A WEEK
http://www.canon.ca

Caution
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur 
du Canada.
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The following ink tanks are compatible with this product.

Les réservoirs d’encre suivants sont compatibles avec ce produit.

S tímto produktem je možné používat následující nádržky s inkoustem.

Selle tootega ühilduvad järgmised tindimahutid.

Ar produktu ir saderīgas šādas tintes tvertnes.

Su šiuo gaminiu galima naudoti tokias rašalo talpykles.

A következő tintatartályok használhatók ezzel a készülékkel.

Do tego urządzenia pasują następujące zbiorniki z atramentem.

С этим продуктом совместимы следующие чернильницы.

S tem izdelkom so združljivi naslednji črnilni vložki.

S týmto výrobkom sú kompatibilné nasledujúce atramentové kazety.

Aşağıdaki mürekkep hazneleri bu ürünle uyumludur.

З даним виробом сумісні такі ємності з чорнилом.
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