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٢

رد، در ي سيستم  همه حقوق محفوظ مي باشد. هيچ بخشي از اين نشريه را مني توان دوباره توليد 
پي، ضبط ويا از جهات ديگر بدون اجازه  ي، فتو اني رده ويا بهر صورتي ويا هر وسيله اي، م بازيابي انبار 

و اپسان فرستاده شود. هيچگونه مسئوليت انحصاري در رابطه با استفاده  ت سي تبي قبلي شر
ه در اينجا آمده قبول مني شود. مسئوليتي در قبال صدمات فرضي ناشي از استفاده از  از اطالعاتي 

ه در اينجا آمده قبول مني شود. اطالعاتي 
ه خريدار ويا  تهاي وابسته به آن براي صدمات، زيانها، هزينه ها و مخارجي  و اپسان و شر ت سي شر

اشخاص ثالت متحمل مي شوند به خريدار اين محصول و اشخاص ثالت در نتيجه موارد زير مسئول نخواهد 
بود: حادثه، استفاده نابجا ويا بدرفتاري با اين محصول ويا تغيير غيرمجاز، تعميرات ويا تغيير در اين محصول، 

و اپسان. ت سي اربرد و نگهداري شر ويا (بغير از اياالت متحده) قصور در پيروي دقيق از دستورات 
ه در نتيجه استفاده از هرگونه گزينه ويا محصول  لي  و اپسان براي هرگونه زيان ويا مش ت سي شر
ه بعنوان محصوالت اصلي اپسان شناخته  خريداري شده بوجود مي آيد مسئول نبوده بغير از قطعاتي 

و اپسان تأييد شده باشد. ت سي ه توسط شر شده ويا محصوالت تأييد شده اپسان 

 EPSON ESC/P 2 و EPSON AcuLaser عالئم جتاري ثبت شده بوده و EPSON ESC/P اپسان و
و مي باشند. ت اپسان سي عالئم جتاري شر

شورهاي ديگر مي  روسافت در اياالت متحده و/يا  ت ماي روسافت و ويندوز عالئم ثبت شده شر ماي
باشند.

ن است در بعضي نقاط  ه مم ت Adobe Systems مي باشند،  Adobe و PostScript عالئم جتاري شر
ثبت شده باشد.

امپيوتر مي باشد. ت اَپل  ينتاش عالمت ثبت شده شر اَپل و م
ه  ن است  ه در اينجا آمده فقط براي منظور شناسايي بوده و مم لي:اسم محصوالت ديگري  اطالعيه 

ند. ذيب مي  عالمت جتاري صاحبانشان باشند. اپسان هرگونه حقوقي را در مورد آن عالئم ت
و اپسان، ناگانو، ژاپن. ت سي حق چاپ © 2003 توسط شر

رات اخطارها، احتياط ها و تذ
اخطارها:

بايستي بطور دقيق دنبال شده تا از صدمه بدني جلوگيري شود.
احتياط ها: 

بايستي مراعات شده تا از آسيب رسيدن به وسايل شما جلوگيري شود.
رات: تذ

حاوي اطالعات مهم و راهنمايي هاي مفيدي در مورد استفاده از چاپگر 
شما مي باشند.

w
c
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ردن چاپگر        ٣ سوار 

ردن چاپگر سوار 
برداشنت مواد محافظتي

١

٢

      

١
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ردن چاپگر ٤        سوار 

ردن محل مناسب براي چاپگر پيدا 
افي فضا قائل شويد. ارگيري و نگهداري آسان، باندازه  براي ب

تصوير مقدار توصيه شده فضا را نشان مي دهد.
ه مي توانيد بآساني سيم برق را قطع   چاپگر را در محلي بگذاريد 

نيد.
لي از منابع اختالل بالقوه مانند  امپيوتر و سيستم چاپگر را بطور   

بلندگوها ويا واحدهاي پايه اي تلفن هاي بي سيم دور نگه داريد.
ه در تصوير زير نشان داده شده به سانتي متر هستند. ابعادي 

٣٥

٢٠

١٥

١٠

٦٠

احتياط:
ه در معرض نور مستقيم خورشيد، حرارت ،   از محلهايي 

نيد. رطوبت ويا گردوغبار زياد هستند اجتناب 
تر  وچ ه از صفحه زيرين چاپگر   چاپگر را بر روي سطحي 
ن است  بخاطر فشار  اري مم است قرار ندهيد. اجنام چنني 

التي بوجود بياورد.  داخلي زياد چاپگر در چاپ و تغذيه مش
ه چاپگر را بر روي سطح هموار و عريضي قرار  مطمئن شويد 
م قرار داد.  ي را بطور مستح ه بتوان پايه هاي الستي دهيد 
افي فضاي خالي  افي در اطراف چاپگر باندازه  شي   براي هوا

قائل شويد.

c
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نصب اقالم مصرف شدني        ٥

نصب اقالم مصرف شدني
ارتريج هاي گرد جوهر نصب 
احتياط هايي در مورد استفاده:

نيد، هميشه آنها  ارتريج هاي گرد جوهر استفاده مي  يه از   هنگام
را بر روي ي سطح متيز هموار بگذاريد.

رد، فوراً آنرا با صابون و   اگر گرد جوهر به پوست ويا لباسهايتان ترشح 
آب بشوييد.

ارتريج گرد جوهر بعد از انتقال آن از ي محيط سرد   قبل از نصب 
به گرم براي جلوگيري از آسيب رسيدن در نتيجه چگالش، قبل از نصب 

نيد. ردن براي حداقل ي ساعت صبر 

١. پوشش بااليي را برداريد.

٢

C4100_setupguide_fa.indd   5 07/08/2003, 02:47:26 ã



٦        نصب اقالم مصرف شدني

ارتريج  شيدن آن بطور مستقيم بطرف باال از هر  ٢. نوار محافظ را با 
گرد جوهر برداريد.

٣. پوشش بااليي را سرجايش بگذاريد.
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نصب اقالم مصرف شدني        ٧

نصب واحد هادي نور
احتياط هايي در مورد استفاده:

ه  يلوگرم (٩٫٩ پوند) وزن دارد. مطمئن شويد   واحد هادي نور ٤٫٥ 
م با دسته اش نگه داريد. هنگام حمل آنرا  بطور مح

نيد، آنرا براي بيشتر از پنج  ه واحد هادي نور را نصب مي   هنگامي
دقيقه در معرض نور اتاق قرار ندهيد.  واحد حاوي ي قلط حساس 

رده  در برابر نور مي باشد. نوردهي مي تواند به قلط آسيب وارد 
ه باعث بوجود آمدن مناطق تاري ويا روشن بر روي اسناد چاپ شده 
ه واحد را براي مدت  ند. اگر الزم است  م  بشود و عمر قلط را 

نيد، آنرا با ي پارچه تيره بپوشانيد. طوالني از چاپگر خارج 
ه  يفيت چاپ، واحد هادي نور را در محلي   براي دستيابي به بهترين 

ني ويا گازهاي  در معرض نور مستقيم خورشيد، گردوغبار، هواي من
ه در  نيد. از محلهايي  ) باشد انبار ن فرساينده (از قبيل آمونيا

معرض تغييرات شديد ويا سريع در حرارت ويا رطوبت هستند اجتناب 
نيد.

ان قرار ندهيد. ود  واحد هادي نور را در دسترس 
نيد. در غيراينصورت، گرد جوهر به بيرون نشت  ج ن  واحد هادي نور را 

اهش دهد. يفيت چاپ را  ن است  رده و مم
نيد. براي نصب واحد هادي نور،  دستورات زير را دنبال 

C4100_setupguide_fa.indd   7 07/08/2003, 02:47:26 ã



٨        نصب اقالم مصرف شدني

نيد. ١. چفت روي پوشش A را فشار داده و پوشش را باز 

٢. نوارهاي محافظتي را برداريد.

٢

١
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نصب اقالم مصرف شدني        ٩

نيد. ٣. پوشش D را بلند 

٤. واحد هادي نور جديد را برداريد.
ر: تذ

ه در تصوير نشان داده شده نگه داريد. ارتريج را بطوري  هميشه 

      

٢

٢

١

C4100_setupguide_fa.indd   9 07/08/2003, 02:47:27 ã



١٠        نصب اقالم مصرف شدني

٥. ورقه و مواد محافظتي را برداريد.

احتياط:
ه  به سطح قلط دست نزيند و خراش  مراقب باشيد 

نياندازيد.

٦. نوارهاي محافظتي را برداريد.

c
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نصب اقالم مصرف شدني        ١١

نيد. م وارد  ٧. واحد هادي نور را بطور مح

٨. پوشش D و A ببنديد

٢
١
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ردن چاپگر براي استفاده ١٢        آماده 

ردن چاپگر براي استفاده آماده 
به پريز زدن چاپگر

ه چاپگر خاموش شده است. ١. مطمئن شويد 

نيد. سپس سر ديگر آنرا به ي پريز برق بزنيد. ٢. سيم برق را وارد 

٣
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ردن چاپگر براي استفاده        ١٣ آماده 

اغذ گذاشنت 
شيد. رده و سيني گسترش را به بيرون ب ١. سيني MP را باز 

سيني گسترش

ه طرف قابل چاپ آن بسمت پايني است  اغذ A4 ويا نامه را در حالي  .٢
ه در زير نشان داده شده قرار دهيد. همانطوري

ر: تذ
رده و به  اغذ ديگر، نرم افزار چاپگر را نصب  براي بارگذاري اندازه هاي 

نيد. اغذ" در راهنماي مراجعه رجوع  "رسيدگي به 
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ردن چاپگر براي استفاده ١٤        آماده 

چاپ برگه وضعيت
نيد. برگه  براي تأييد وضعيت فعلي چاپگر، ي برگه وضعيت را چاپ 

وضعيت حاوي اطالعاتي در مورد چاپگر، اقالم مصرف شدني، تنظيمات فعلي 
و در صورت وجود داشنت، گزينش هاي نصب شده است

نيد. منتظر شويد تا Ready (آماده) بر روي تابلوي  ١. چاپگر را روشن 
LCD ظاهر شود.

مه  Enter (ورود) را سه بار فشار دهيد. ٢. د

مه ورود د

ر: تذ
رده و  رد، نرم افزار چاپگر را نصب  اگر مني توان ي برگه وضعيت را چاپ 

نيد. الت" رجوع  در راهنماي مراجعه به "حالل مش

C4100_setupguide_fa.indd   14 07/08/2003, 02:47:29 ã



ردن چاپگر براي استفاده        ١٥ آماده 

رسيدگي به ثبت رنگ
ن به  ه براي ناهمترازي مم رديد، الزم است  ه چاپگر را سوار  بعد از اين

نيد. ثبت رنگ رسيدگي 
نيد. اين مراحل را براي رسيدگي به ثبت رنگ دنبال 

نيد. ١. چاپگر را روشن 

اغذ بگذاريد.  MP ٢. در سيني
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ردن چاپگر براي استفاده ١٦        آماده 

ه در تابلوي Ready LCD (آماده) ويا Sleep (خواب)  ٣. مطمئن شويد 
نترل دوبار  مه  Enter (ورود) را در تابلوي  منايان شده سپس د

فشار دهيد.

مه ورود د

 Color Regist (پايني) را چندين بار فشار دهيد تا Down   مه ٤. د
Sheet (برگه ثبت رنگ) منايان شود.

مه پايني د
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ردن چاپگر براي استفاده        ١٧ آماده 

مه  Enter (ورود) را فشار دهيد. چاپگر ي برگه ثبت رنگ را  ٥. د
ند. چاپ مي 

نيد. ان (l) نشان داده شده اند رسيدگي  ه با عمات پي ٦. به الگوهايي 

ر: تذ
اگر قسمت رنگي خط با قسمت سياه در هر دو طرف ميزان است تا 
ه ثبت را براي آن  يل ي خط مستقيم را بدهند، الزم نيست  تش

ه  رنگ تغيير دهيد. اگر قسمتهاي خط ميزان هستند، ثبت را بطوري
نيد. در زير توضيح داده شده تنظيم 
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ردن چاپگر براي استفاده ١٨        آماده 

ردن ميزان ثبت رنگ تنظيم 
ه در تابلوي Ready LCD (آماده) ويا Sleep (خواب)  ١. مطمئن شويد 

مه  Enter (ورود) را براي دسترسي به  منايان شده سپس د
نترل فشار دهيد. منوهاي تابلوي 

مه ورود د

   

مه  Down (پايني) را چندين بار فشارداده تا تابلوي ٢. د
مه   ند سپس د setup Menu LCD (منوي تنظيم) را منايان 

Enter (ورود) را فشار دهيد.

٢
١

C4100_setupguide_fa.indd   18 07/08/2003, 02:47:33 ã



ردن چاپگر براي استفاده        ١٩ آماده 

 XXXX مورد LCD (باال) را چندين بار فشار داده تا Up  مه ٣. د
رده  ه الزم داريد تنظيم  Regist را براي (يشمي، سرخ فام يا زرد) را 

مه  Enter (ورود) را فشار دهيد. سپس د

٢
١

 
ه بيشتر ميزان شده اند را پيدا  ٤. بر روي برگه ثبت رنگ، قطعات خطي 
مه  Up (باال) ويا  Down (پايني) براي منايش  رده، سپس از د
مه   نيد. د ند استفاده  ه با آن الگو مطابقت مي  شماره اي 

ميل تنظيم فشار دهيد. Enter (ورود) را براي ت
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ردن چاپگر براي استفاده ٢٠        آماده 

مه  Up (باال) ويا  Down (پايني) را براي منايش شماره اي  ٥. د
مه   ند فشار دهيد. Press the د ه با آن الگو مطابقت مي 

ميل تنظيم فشار دهيد. Enter (ورود) را براي ت

٢
١

ر: تذ
نيد. در صورت لزوم، برگه ثبت رنگ را براي تأييد چاپ 

ردن چاپگر متصل 
رابط USB/رابط موازي

ابل رابط تابيده دوتايي  ابل حفاظت شده USB Revision 1.1 ويا  از ي 
نيد. ه با IEEE-1284 سازگار است  استفاده  موازي 
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ردن چاپگر براي استفاده        ٢١ آماده 

امپيوتر خاموشند. ه هردوي چاپگر و  ١. مطمئن شويد 

ابل رابط موازي ويا USB را به چاپگر وصل  ه نشان داده شده  ٢. بطوري
نيد.

           

         

امپيوتر ويا رابط USB وصل  ابل را به اتصال دهنده موازي  ٣. سر ديگر 
نيد.

ر: تذ
ارت رابط انتخابي نصب شده  ه چاپگر را از طريق ي  اگر مي خواهيد 

ارت  ابل نياز داريد. به راهنماي  نيد، به نوع ديگري  امپيوترتان وصل  به 
نيد. رابط انتخابي رجوع 

موازي USB
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ردن چاپگر براي استفاده ٢٢        آماده 

ه ابل شب
ند. براي استفاده از چاپگرتان   اين چاپگر ي اتصالي رابط اترنت را قبول  مي 

نيد. ربندي آن دنبال  ه،  دستورات زير را براي اتصال و پي بر روي ي شب
امپيوتر خاموشند. ه هردوي چاپگر و  ١. مطمئن شويد 

ه  ه را به پورت RJ-45 و سر ديگر آنرا به شب ابل شب ٢. ي سر 
نيد. وصل 
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ردن چاپگر براي استفاده        ٢٣ آماده 

نترل تنظيم ي آدرس IP با استفاده از تابلوي 
ر: تذ

نيد. ربندي ديگر رجوع  ه براي روشهاي پي به راهنماي شب
نيد. ه به مراجعه  براي مشاهده راهنماي شب

نيد. ه آدرس IP را براي تنظيم  ه، الزم است  بعد از اتصال چاپگر به شب
نترل،  براي تنظيم آدرس IP، ساب نت ماس و دروازه پيش فرض از تابلوي 

نيد. مراحل زير را دنبال 
نيد. ١. چاپگر را روشن 

مه هاي تابلوي  ه چراغ آماده چاپگر روشن است، هر ي از د ٢. هنگامي
ه در زير نشان داده شده را براي دسترسي به منوي تابلوي  نترل 

نترل فشار دهيد.

مه باال د
مه ورود د
مه پايني د

ه تابلوي Information Menu LCD (منوي اطالعات)  نيد  ٣. رسيدگي 
را نشان مي دهد.

 Network ه مه Up (باال) ويا Down (پايني) را فشار دهيد تا اين ٤. د
مه Enter (ورود) را فشار  ه) ظاهر شود. سپس د Menu (منوي شب

دهيد.
ه I/F = روشن) ظاهر  ه Network I/F = On (شب نيد  ٥. رسيدگي 

شود.
ه I/F = خاموش) ظاهر   اگر در عوض Network I/F = Off (شب
مه Up (باال)  مه Enter (ورود) را فشار داده و سپس د مي شود، د

 =I/F ه ويا Down (پايني) را براي تغيير به Network I/F = On (شب
مه Enter (ورود) را فشار دهيد. روشن) فشار دهيد. سپس د

 Network ه مه Up (باال) ويا Down (پايني) را فشار دهيد تا اين ٦. د
مه Enter (ورود) را فشار داده  ه) ظاهر شود. د Menu (منوي شب
 Network (پايني) را براي تغيير Down (باال) ويا Up مه و سپس د
 Enter مه ه=بله) فشار دهيد. د ربندي شب Config = Yes (پي

(ورود) را فشار دهيد.
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ردن چاپگر براي استفاده ٢٤        آماده 

ه مه Up (باال) ويا Down (پايني) را فشار دهيد تا اين ٧. د
ار) ظاهر شود.  سب آدرس IP =خود ) Get IP Address = Auto
 Down (باال) ويا Up مه مه Enter (ورود) را فشار داده و سپس د د
سب آدرس  ) Get IP Address = Panel (پايني) را براي تغيير به

مه Enter (ورود) را فشار دهيد. مي  IP =تابلو) فشار دهيد. سپس د
نيد. سب ي آدرس IP استفاده  توانيد از روش زير براي 

نترل چاپگر، Panel (تابلو) را در هنگام   با استفاده از تابلوي 
تنظيم آدرس IP، ساب نت ماس و دروازه پيش فرض انتخاب 

نيد.
) را  سب آدرس IP از سرور Auto ،DHCP (اتوماتي  هنگام 

ه چاپگر دوباره تنظيم شده ويا روشن  نيد. هر زمان  انتخاب 
سب مي شود. شود، آدرس IP  از سرور DHCP بطور اتوماتي 
 هنگام تنظيم آدرس IP با استفاده از دستور arp/ping PING را 
ه توسط دستور arp/ping تنظيم   IP نيد. از آدرس انتخاب 

ه چاپگر دوباره تنظيم شده ويا  ند. هنگامي شده استفاده مي 
خاموش و روشن شود، تنظيمات در دسترس قرار مي گيرند.

ر: تذ
)، سرور DHCP بايستي بر روي   براي استفاده از Auto (اتوماتي
ربندي شده باشد.  امپيوترتان نصب شده و بطور صحيح پي

م آن الين سيستم عامل خود  براي جزييات مشروح به 
نيد. مراجعه 

 هنگام تنظيم آدرس IP با استفاده از دستور arp/ping PING را 
نيد. انتخاب 

 IP = ه مه Up (باال) ويا Down (پايني) را فشار دهيد تا اين ٨. د
مه Enter (ورود) را فشار دهيد. 0.0.0.0 ظاهر شود. د

ه مقدار مورد  مه Up (باال) ويا Down (پايني) را فشار دهيد تا اين ٩. د
مه Enter (ورود) را براي تنظيم مقدار فشار  نظرظاهر شود. سپس د

دهيد.
ر: تذ

براي تنظيم آدرس IP، ساب نت ماس و دروازه پيش فرض مراحل ٧ و ٨ 
نيد. رار  را ت

نيد. مطمئن شويد  رده و آنرا دوباره روشن  ١٠. چاپگر خود را خاموش 
نيد. امل شود صبر  ه ارزش دهي آغازين  ه تا اين
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ردن چاپگر براي استفاده        ٢٥ آماده 

مه Enter (ورود) براي تأييد آدرس IP جديد، ي برگه  با سه بار فشردن د
نيد. وضعيت را چاپ 

C4100_setupguide_fa.indd   25 07/08/2003, 02:47:39 ã



٢٦        نصب نرم افزار چاپگر

نصب نرم افزار چاپگر
نيد، اجزاء زير  نصب مي شوند. ه نرم افزار چاپگر را نصب مي  هنگامي

 درايور چاپگر
 Microsoft® روسافت ويندوز  درايور چاپگر در هنگام استفاده از ماي
Windows® XP وMe و98 و95 و2000 وWindows NT®4.0 (بغيراز 
 Mac OS®X ،9.x تا Mac OS 8.6 و (Terminal Server Edition
امل  نترل  QuickTime 3.0 ويا باالتر  در تنظيمات چاپگر بشما 

يفيت چاپ و اندازه  مي دهد. مي توانيد توسط آن تنظيماتي از قبيل 
نيد. اغذ را اجرا 

 مانيتور وضعيت اپسان ٣
 مانيتور وضعيت اپسان ٣ به شما اختيار مي دهد تا اطالعات وضعيت 
رده و به  چاپگر را از قبيل مقدار گرد جوهر باقي مانده را مشاهده 
هرگونه خطاي چاپگر با Windows Me, 98, 95, XP, 2000 و 4.0 

نيد. NT  رسيدگي 

اغذ ردگي   راهنماي مراجعه/راهنماي گير
 Install ،ننده ه بعنوان ي اداره  براي نصب برنامه هاي تسهيالتي شب

نيد. ه) را انتخاب  Network Utility (نصب برنامه تسهيالتي شب

براي ويندوز
ه چاپگر خاموش شده است. ١. مطمئن شويد 

نيد. ٢. سي دي  نرم افزار چاپگر را داخل درايو سي دي 
ر: تذ

نيد. شور خود را انتخاب   اگر پنجره انتخاب زبان ظاهر شد، 
 اگر صفحه برنامه نصب اپسان بطور اتوماتي ظاهر نشد، بر روي 

لي   CD-ROM رده، بر روي مناد لي  مناد My Computer دوبار 
نيد.  لي  ه ظاهر مي شود  رده و بر روي OPEN در منويي  راست 

نيد. لي  سپس بر روي Epsetup.exe دوبار 

٤
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نصب نرم افزار چاپگر        ٢٧

ه صفحه گواهينامه  نيد. هنگامي لي  ٣. بر روي Continue (ادامه) 
موافقت نامه ظاهر مي شود، بيانيه را خوانده و بر روي Agree (موافق) 

نيد. لي 
ه ظاهر مي شود بر روي Install Software (نرم  ٤. در جعبه گفتگويي 

نيد. لي  نيد)  افزار را نصب 

نيد. سپس دستورات بر روي صفحه را  لي  ٥. بر روي Install (نصب) 
نيد. دنبال 

در مورد ي درايور اضافي
ه  ننده ها) در ي شب امپيوترها (استفاده  ه چاپگر  با بعضي  هنگامي

 Windows XP اً استفاده مي شود و سيستم عامل سرور چاپ مشتر
2000، ويا NT 4.0 مي باشد، مي توانيد درايور چاپگر را براي سيستم 

نيد. اين به  ننده در سرور بعنوان ي درايور اضافي نصب  عامل استفاده 
ه در صورت لزوم درايور چاپگر مناسب را  ننده ها اختيار مي دهد  استفاده 

نند.  از سرور چاپگر داون لود 
ه" در راهنماي مراجعه   براي جزييات به "تنظيم چاپگرتان بر روي ي شب

رجوع شود.

در مورد اشترا چاپگر
ه وصل  امپيوتر محلي بر روي ي شب ه به ي  مي توانيد از چاپگري 

ه" در  نيد. براي جزييات به "تنظيم چاپگرتان بر روي ي شب شده استفاده 
راهنماي مراجعه رجوع شود.
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٢٨        نصب نرم افزار چاپگر

9.x تا Mac OS 8.6 براي
ه چاپگر خاموش شده است. ١. مطمئن شويد 

نيد. ٢. سي دي نرم افزار چاپگر را داخل درايو سي دي 
ر: تذ

نيد. شور خود را انتخاب  اگر پنجره انتخاب زبان ظاهر شد، 

نيد. لي  ٢. بر روي مناد اپسان دوبار 
ه صفحه گواهينامه  نيد. هنگامي لي  ٤. بر روي Continue (ادامه) 

موافقت نامه ظاهر مي شود، بيانيه را خوانده و بر روي Agree (موافق) 
نيد. لي 

ه ظاهر مي شود بر روي Install Software (نرم  ٥. در جعبه گفتگويي 
نيد. لي  نيد)  افزار را نصب 

نيد. سپس دستورات بر روي صفحه را  لي  ٦. بر روي Install (نصب) 
نيد. دنبال 

Chooser انتخاب چاپگرتان در
رديد، بايستي Chooser را براي انتخاب  ه درايور چاپگر را نصب  بعد از اين
نند  ه از ي چاپگر استفاده مي  نيد. اين روال اولني باري  چاپگرتان باز 

نيد الزم است.  ه مي خواهيد به ي چاپگر ديگر تعويض  و هنگامي
رديد چاپ مي  ه انتخاب  ينتاش هميشه با استفاده از آخرين چاپگري  م

ند.

در مورد اشترا چاپگر
ه وصل  امپيوتر محلي بر روي ي شب ه به ي  مي توانيد از چاپگري 

ه" در  نيد. براي جزييات به "تنظيم چاپگرتان بر روي ي شب شده استفاده 
راهنماي مراجعه  رجوع شود.

C4100_setupguide_fa.indd   28 07/08/2003, 02:47:43 ã



نصب نرم افزار چاپگر        ٢٩

 Mac OS X براي
ه چاپگر خاموش شده است. ١. مطمئن شويد 

نيد. ٢. سي دي  نرم افزار چاپگر را داخل درايو سي دي 
ر: تذ

نيد. شور خود را انتخاب  اگر پنجره انتخاب زبان ظاهر شد، 

رده، سپس بر روي مناد EPSON دوبار  ٣. پوشه  Mac OS X را باز 
نيد.  لي 

ه صفحه گواهينامه  نيد. هنگامي لي  ٤. بر روي Continue (ادامه) 
موافقت نامه ظاهر مي شود، بيانيه را خوانده و بر روي Agree (موافق) 

نيد. لي 
ه ظاهر مي شود بر روي Install Software (نرم  ٥. در جعبه گفتگويي 

نيد. لي  نيد)  افزار را نصب 
نيد. سپس دستورات بر روي صفحه را  لي  ٦. بر روي Install (نصب) 

نيد.  دنبال 
ر: تذ

رده،  اگر جعبه گفتگوي اجازه ظاهر شد، اسم ويا عبارت رمز را وارد 
يند. لي   O.K سپس بر روي

مه نيرو را فشرده تا  امپيوتر، د ٧. بعد از نصب نرم افزار و شروع دوباره 
نيد. چاپگر را روشن 

رده، سپس پوشه   ٨. پوشه  Applications را بر روي درايو سخت باز 
نيد. در  لي  رده و بر روي مناد Print Center دوبار  Utilities را باز 
نيد. لي   Add Printer  جعبه گفتگوي فهرست چاپگر بر روي

نيد. در فهرست  ٩. از منوي بيرون پريدني EPSON USB را انتخاب 
رده، سپس All را از منوي بيرون پريدني تنظيم  محصول را انتخاب 

نيد. لي  ن)  نيد. بر روي Add (اضافه  صفحه انتخاب 
ز چاپ را ببنديد. ١٠. مر
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ردن ٣٠        گزينشهاي نصب 

ردن گزينشهاي نصب 
ردن، به راهنماي مراجعه  براي جزييات واحتياطهاي استفاده 

نيد. مراجعه 
ه  اغذ انتخابي و گزينشهاي ديگر، به دستوراتي  است  براي نصب واحد 

نيد. همراه با بسته مي آيد رجوع 

 برداشنت همه پيچ ها و دريچه ها باعث دسترسي به نقاط با اخطار: 
ولتاژ باال مي شود.

ه  نيد مواظب باشيد  ار مي  ه در داخل چاپگر   هنگامي
ن است موجب صدماتي بشوند. بعض قطعات برنده اند و مم

احتياط: 
ارت هاي رابط ويا مدول حافظه  قبل از نصب درايو ديس سخت، 
ردن ي قطعه فلز زميني شده هرگونه  ه با ملس  مطمئن شويد 
ن است به  نيد. در غير اينصورت، مم ن را خالي  تريسيته سا ال
ن حساس هستند صدمه  تريسيته سا ه در مقابل ال قطعاتي 

بزنيد.
ارت رابط بطور  ه درايو ديس سخت، مدول حافظه و  براي تأييد اين

نيد. به " ٣ آمادگي براي  صحيح نصب شده اند، ي برگه وضعيت را چاپ 
نيد. استفاده از چاپگر" مراجعه 

٥
w

c
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ردن        ٣١ گزينشهاي نصب 

قبال از نصب درايور ديس سخت ويا مدول هاي 
حافظه

ابل رابط را از  ه چاپگر خاموش بوده و سيم برق و  ١. مطمئن شويد 
پريز بيرون آورده باشيد.

٢. پيچها و پوشش را برداريد.

١

٢١
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ردن ٣٢        گزينشهاي نصب 

افهاي نصب را براي درايور ديس سخت، مدولهاي حافظه و مدول  ٣. ش
نيد. ROM شناسايي 

اف ش
S0 حافظه

اف ش
S1 حافظه

اف ش
ROM A

سرپيچ درايو ديس 
سخت

درايو ديس سخت
نيد. ١. درايو ديس سخت را به تخته مدار وصل 
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ردن        ٣٣ گزينشهاي نصب 

٢. سه سوراخ پيچ بر روي درايور ديس سخت را با سوراخهاي پيچ بر 
نيد. روي تخته مدار ميزان 

نيد. م  ه تأمني شده مح ٣. درايور را با پيچ هايي 

ر: تذ
ابل آسيب وارد نشود. ردن پيچها به  م  ه هنگام مح مراقب باشيد 

ابل آسيب احتياط: ردن پيچها به  م  ه هنگام مح  مراقب باشيد 
وارد نشود.

نيد. در غيراينصورت چاپگر   هيچ مدولي را از تخته مدار جدا ن
ند. ار ن ن است  مم

c
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ردن ٣٤        گزينشهاي نصب 

مدول حافظه
مي توانيد حافظه چاپگر را تا ١٠٢٤ مگابايت (چاپگر استاندارد ٦٤ مگابايت 
باضافه ٣٢، ٦٤، ١٢٨، ٢٥٦، ٥١٢ مگابايت انتخابي) افزايش دهيد. براي افزايش 

 DIMM حافظه به بيشتر از ٥٧٦ مگابايت، بايستي ابتدا ٦٤ مگابايت را
نيد. برداشته و سپس دو DIMM انتخابي را نصب 

اف  اف حافظه نگه داشته و آنرا داخل ش ١. مدول حافظه را باالي ش
نيد. ب

ه گيره  اف فشار دهيد تا اين ٢. DIMM را بطور مستقيم به داخل ش
ها براي نگه داشنت مدول حافظه باال بيايند.

نيد.احتياط: اف ن  DIMM را با فشار وارد ش

نيد. در غيراينصورت   هيچ مدولي را از تخته مدار جدا ن
ند. ار ن ن است  چاپگر مم

c
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ردن        ٣٥ گزينشهاي نصب 

تعويض سيني تخته مدار 
١. سيني تخته مدار را به داخل چاپگر بلغزانيد.

نيد. م  ٢. سيني تخته مدار را با دو پيچ مح
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ردن ٣٦        گزينشهاي نصب 

ارت رابط
ابل رابط را از  ه چاپگر خاموش بوده و سيم برق و  ١. مطمئن شويد 

پريز بيرون آورده باشيد.

اف رابط را برداريد. ٢. پيچها و پوشش ش
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ردن        ٣٧ گزينشهاي نصب 

نيد. م وارد  ارت رابط را بطور مح  .٣

نيد. م  ارت رابط را با پيچها مح  .٤
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٣٨        در مورد چاپگر خود بيشتر بدانيد

در مورد چاپگر خود بيشتر بدانيد
(PDF) راهنماي مراجعه 

امپيوتر،  ردن از ي   اين راهنما اطالعات مشروحي در مورد چاپ 
ند. الت و اميني فراهم مي  محافظت از چاپگر، حل مش

(PDF) اغذ ردن   راهنماي گير 
اغذ فراهم مي  الت گير گردن   اين راهنما راه حلهايي در مورد مش

ي  رده و در نزدي ه اين راهنما را چاپ  ند  ند. اپسان توصيه مي 
چاپگر نگه داريد.

(PDF) ه  راهنماي شب
ه اطالعاتي در مورد درايور چاپگر و  ننده شب  اين راهنما براي اداره 

ند. ه فراهم مي  تنظيمات شب

امپيوتر شما نصب شود  Acrobat Reader 4.0 ويا جديدتر بايستي بر روي 
ه را  اغذ ، راهنماي مراجعه و راهنماي شب ردگي  تا بتوانيد راهنماي گير

رده و بخوانيد. باز 

مشاهده راهنماي مراجعه
ه نرم افزار چاپگر نصب شد، ي مناد راهنما مراجعه بر روي صفحه  هنگامي
 ALC4100 امپيوتر شما درست مي شود. براي مشاهده راهنما، بر روي مناد

نيد. لي  امپيوترتان دوبار  Reference Guide در صفحه 
در ويندوز، مي توانيد از طريق منوي Start به راهنماي مراجعه دسترسي 

 All به Windows XP رده، در لي   Start ار بر روي نيد. براي اين پيدا 
رده،  programs ويا در Windows Me، 98، 95، 2000 يا NT 4.0 به اشاره 
رده سپس ALC4100  Reference Guide را انتخاب  به EPSON اشاره 

نيد.
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در مورد چاپگر خود بيشتر بدانيد        ٣٩

اغذ ردگي  مشاهده و چاپ راهنماي گير
ردگي  ه نرم افزار چاپگر نصب شد، ي مناد راهنماي گير ١. هنگامي
امپيوتر شما درست مي شود. براي مشاهده  اغذ بر روي صفحه 
امپيوترتان دوبار  راهنما، بر روي مناد Paper Jam Guide در صفحه 

ند. نيد. راهنما Acrobat Reader را باز مي  لي 
رده و سپس بر روي O.K (در ويندوز) ويا  ٢. در منوي فايل Print را انتخاب 

نيد. لي  ينتاش)  Print (در م

اغذ چاپ مي شود. ردگي  ٣. راهنماي گير

ه نصب راهنماي شب
نيد. ١. سي دي  نرم افزار چاپگر را داخل درايو سي دي 

ر: تذ
نيد. شور خود را انتخاب  اگر پنجره انتخاب زبان ظاهر شد، 

ننده هاي Mac OS 8.6 تا x.9، بر روي مناد اپسان دوبار  ٢. براي استفاده 
نيد. لي 

ننده هاي  Mac OS X، پوشه Mac OS X را باز  براي استفاده 
نيد. لي  رده و سپس بر روي مناد EPSON دوبار 

ه صفحه گواهينامه  نيد. هنگامي لي  ٣. بر روي Continue (ادامه) 
موافقت نامه ظاهر مي شود، بيانيه را خوانده و بر روي Agree (موافق) 

نيد. لي 
 Install Network Utility ه ظاهر مي شود بر روي ٤. در جعبه گفتگويي 

نيد. لي  نيد)  ه را نصب  (برنامه تسهيالتي شب
نيد) را انتخاب  ه را نصب  ٥. Install Network Guide (راهنماي شب

نيد. نيد. سپس دستورات بر روي صفحه را دنبال 
امپيوتر درست مي شود. براي  ه بر روي صفحه  ي مناد راهنماي شب

نيد. لي  مشاهده راهنما، بر روي مناد ALC4100 Network Guide دوبار 
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٤٠        دستورات اميني

دستورات اميني
احتياطهاي چاپگر ليزر

رد امن و  ند. براي اطمينان در عمل نولوژي ليزر استفاده مي  اين چاپگر از ت
نيد. موثر، احتياطهاي زير را با دقت دنبال 

ه   مراقب باشيد 
ه به اين  به گدازگر 

صورت عالمت گذاري شده 
احتياط حرارت زياد ويا 
سطوح اطراف آن دست 
نزنيد. اگر چاپگر در حال 
استفاده بوده است، اين 

ن است خيلي  سطوح مم
داغ باشند.

 سعي در تغيير ويا اوراق 
ارتريج گرد جوهر  ردن 

نيد. آنرا مني توان دوباره پر  ن
رد.

 به گرد جوهر دست 
نزنيد و از  وارد شدن گرد 

نيد. جوهر به چشمهايتان اجتناب 
ارتريج گرد جوهر استفاده شده،  واحد هادي نور، واحد گدازگر ويا   

ن است منفجر شده و باعث  واحد انتقال را در آتش نياندازيد چون مم
آسيب بشوند. آنها را برطبق قوانني محلي بدور بياندازيد.

 اگر گرد جوهر بيرون ريخت، از ي جارو و خا انداز ويا پارچه من دار با 
نيد. چون در صورت متاس ذرات  ردن استفاده  صابون و آب براي متيز 

ن است باعث آتشسوزي ويا انفجار بشوند، از ي  ريز با ي جرقه مم
نيد. جاروي برقي استفاده ن

احتياط حرارت 
زياد

دست خود را تا ته وارد واحد 
نيد گدازگر ن
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دستورات اميني        ٤١

دستورات اميني مهم
قبل از استفاده از چاپگرتان، همه دستورات زير را بخوانيد:

نيد اني را براي چاپگر انتخاب مي  ه م هنگامي
 چاپگر را بر روي ي سطح متزلزل قرار ندهيد.

ه بر روي سيمش پا گذاشته مي شود.  چاپگر را در جايي نگذاريد 
اف ها و سوراخهاي بر روي قفسه و پشت ويا زير براي هواگيري   ش
رده و نپوشانيد. چاپگر را بر روي  تأمني شده اند. آنها را مسدود ن
اناپه، فرش ويا سطوح مشابه ويا در تأسيسات داخلي  تختخواب، 

افي تأمني شده باشد. ه هواگيري  نگذاريد مگر اين

نيد ه ي منبع نيرو را انتخاب مي  هنگامي
ه وسايل ديگر به آنها وصل شده اند اجتناب   در استفاده از پريزهايي 

نيد.
نيد.  ه بر روي برچسب نشان داده شده استفاده   از نوع منبع نيرويي 
ت  اگر در مورد نوع نيروي موجود مطمئن نيستيد، با فروشنده ويا شر

نيد. برق محلي خود مشورت 
اني برق  ردن دوشاخ به پريز نيستيد، با ي م  اگر قادر به وارد 

مجرب متاس بگيريد.
ل  ه مقدار  نيد، مطمئن شويد   اگر از ي سيم رابط استفاده مي 

ه به سيم رابط مي زنيد از مقدار آمپر سيم رابط  آمپر محصولي 
ند. جتاوز ن

 در شرايط زير چاپگر را از پريز برق بيرون آورده و تعمير را به مناينده 
نيد: تعمير مجرب محول 

ه سيم برق ويا پريز آسيب ديده ويا ساييده شده است. أ. هنگامي
ب. اگر مايعات در داخل آن ريخته شده است.
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٤٢        دستورات اميني

جـ. اگر در معرض باران ويا آب قرار گرفته است.
ار  ارگيري دنبال شده بطور عادي  ه دستورات ب د. اگر هنگامي

ه توسط دستورات  نيد  نترل هايي را تنظيم  ند. تنها  مني 
نترل هاي  ارگيري پوشش داده شده اند چون تنظيم نادرست  ب

ن است باعث صدمه شده و اغلب نياز به تعمير طوالني  ديگر مم
رد  نيسني برق مجرب دارد تا محصول را به عمل توسط ي ت

عادي برگرداند.
هـ. اگر به زمني افتاده ويا قفسه صدمه ديده است.

ه نشانه نياز  رد نشان مي دهد  و. اگر ي تغيير مشهود در عمل
به تعمير است.

نيد ه از چاپگر استفاده مي  هنگامي
ه قسمتهاي مصرف شدني نصب شده باشند، چاپگر در   بدون اين

يلوگرم (٧٩ پوند) وزن دارد. ي شخص نبايستي بتنهايي  حدود ٣٦٫٠ 
نند. ند. دو نفر بايستي آنرا حمل  رده ويا آنرا حمل  چاپگر را بلند 

نيد.  * چاپگر را توسط نگهداشنت اين مناطق بلند ن
ه بر روي چاپگر عالمت گذاري شده را   همه اخطارها و دستوراتي 

نيد. دنبال 
ردن از پريز برق بيرون بياوريد.  چاپگر را قبل از متيز 

ننده هاي  رده و از متيز ه بخوبي چالنده شده استفاده   از پارچه اي 
نيد. مايع ويا ايروسل استفاده ن
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دستورات اميني        ٤٣

ه در مستندات چاپگر به   به قطعات داخلي چاپگر دست نزنيد، مگراين
يند. اري ب ه چنني  شما راهنمايي شده 

ه چاپگر  نيد. با اين  هيچگاه قطعات چاپگر را با زور در جايشان وارد ن
ن است به آن  ه با دوام باشد، بد رفتاري مم طوري طراحي شده 

ند. صدمه وارد 
ان بدور نگه  ود ه مواد قابل خوردن را از دسترس   مطمئن شويد 

داريد.
نيد.  در ي محيط مننا از چاپگر استفاده ن

ن  اغذ جمع شده  در داخل چاپگر باقي مباند. اين مم ه   نگذاريد 
است باعث زياد گرم شدن چاپگر بشود.

ن  رده چون مم اف هاي قفسه با فشار وارد ن  هيچگاه شيئي را از ش
رده و باعث اتصالي  در  است با نقاط ولتاژ خطرنا متاس حاصل 

ه موجب خطر آتشسوزي ويا شو برقي بشود. قسمتهايي بشوند 
 هرگز هرگونه مايعي را بر روي چاپگر نريزيد.

ه بطور خاص در مستندات  چاپگر توضيح داده شده باشد،   مگراين
ردن و برداشنت دريچه هايي  نيد. باز خودتان سعي در تعمير محصول ن
ن است نقاط ولتاژ خطرنا  ه با برنداريد عالمت گذاري شده اند مم
ويا خطرات ديگر را در معرض متاس قرار دهد. همه تعميرات آن قسمتها 

نيد. را به مناينده تعمير مجرب محول 
ارگيري پوشيده  ه در دستورات ب نيد  نترل هايي را تنظيم   تنها 

ن است موجب آسيب  نترل هاي ديگر مم شده اند. تنظيم غيرصحيح 
ن است نياز به تعمير توسط ي مناينده تعمير مجرب  شده و مم

داشته باشد.
نيد، به موارد زير توجه  ه در آملان از چاپگر استفاده   اگر خيال داريد 

نيد:
 براي تأمني حفاظت در مقابل اتصالي و حفاظت در مقابل جريان باال 

ن ١٠  براي اين چاپگر، تأسيسات ساختمان بايستي توسط ي مدارش
يا ١٦ آمپر محافظت شده باشد.
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٤٤        دستورات اميني

اطالعات اميني
سيم برق

احتياط:
ه سيم برق متناوب استانداردهاي اميني محلي  مطمئن شويد 

ند. مربوطه را برآورده مي 

نيد. استفاده از  ه با اين محصول مي آيد استفاده  تنها از سيم برقي 
ن است باعث آتشسوزي ويا شو برقي بشود. هر سيم برق ديگري مم

سيم برق اين محصول قفط براي استفاده اين محصول است. استفاده 
ن است باعث آتشسوزي ويا شو برقي  از هر آن با هر وسيله ديگري مم

بشود.

برچسب هاي اميني ليزر
اخطار:

ه در مستندات چاپگر مشخص  اجراي روال و تغييرات بغير از آنهايي 
ن است شما را در معرض تشعشع خطرنا قرار دهد. شده مم

ه در مشخصات IEC60825 تعريف شده  همانطوري
است، چاپگر شما ي محصول ليزر درجه 1 مي باشد. 
ه  شورهايي  ه در زير نشان داده شده در  برچسبي 

الزم است چسبانده شده است.

تشعشع ليزر داخلي
ثر نيروي تشعشعي  10mW (براي ١ پرتوي نور) حدا

طول موج    ٧٧٥ تا ٧٩٩ ننومتر

ه ي پرتوي ليزر نامرئي دارد.  اين ي مونتاژ ديود ليزر درجه IIIb است 
واحد سر چاپگر قابل تعمير نيست. بنابراين، واحد سر چاپگر را نبايستي 

رد. ي برچسب اخطار ليزر اضافي در داخل  حتت هيچ شرايطي باز 
چاپگرچسبانده شده است.

c

w

CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASER KLASSE 1 
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER CLASE 1 
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دستورات اميني        ٤٥

اميني اوزون
پخش اوزون

گاز اوزون بعنوان ي فراورده جانبي روال چاپ توسط چاپگر ليزر توليد مي 
ه چاپگر در حال چاپ است توليد مي شود. شود. اوزون تنها زماني

حد قرار گرفنت در معرض اوزون
حد توصيه شده براي قرار گرفنت در معرض اوزون ٠٫١ بخش در هر ميليون 

ز مدت موزون در طول مدت  ه بصورت ي ميانگني متر (ppm) مي باشد 
هشت (٨) ساعت  بيان مي شود.

متر از ٠٫١ ppm براي هر هشت (٨) ساعت چاپ   چاپگرهاي ليزر اپسان 
نند. متداوم توليد مي 

خطر را تقليل دهيد
براي تقليل خطر در معرض اوزون قرار گرفنت، بايستي از شرايط زير اجتناب 

نيد:
 استفاده از چندين چاپگر ليزر در ي محل بسته

م ارگيري در شرايط رطوبت بسيار   ب
 هواگيري ضعيف در اتاق

ر  چاپ متداوم بطور طوالني به همراه هري از وضعيتهاي فوق الذ

محل چاپگر
ه گازهاي مصرف شده و گرماي توليد  چاپگر بايستي طوري قرار داده شود 

شده:
ننده وزيده نشود  بطور مستقيم به طرف صورت استفاده 

ان بطور مستقيم به خارج ساختمان تخليه شود  در صورت ام
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