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املؤشرات الضوئية•
چراغ ها•

السبب•
علت•

احلل•
راه حل•

 

    

 

كافة املؤشرات 
الضوئية تومض
همه چراغ ها 

چشم مي زنند

اتصل بالتاجر الذي اشتريت منه.
با فروشنده خود متاس بگيريد.

(املؤشرات الضوئية 
األخرى مطفأة)

(چراغ هاي ديگر 
خاموشند)

وضع اخلمول
حالت خواب

اضغط على زر x Start Color (ألوان) لتنشيط اجلهاز
ردن فشار دهيد مه شروع رنگي x براي بيدار  د

دليل االستخدام اليومي•
راهنماي استفاده روزمره•

استكشاف األخطاء وإصالحها•
عيب يابي•

مؤشرات اخلطأ•
= وميضنشانگرهاي خطا•

=چشم زدن

 انظر استبدال خراطيش احلبر
إذا كان املؤشر الضوئي ال يزال يضيء أو يومض بعد استبدال احلبر، جرب القيام باإلجراء املوجود على اليمني مرة أخرى.

 به تعويض كارتريج هاي جوهر رجوع شود
نيد. اگر بعد از تعويض جوهر، چراغ هنوز روشن است ويا چشم مي زند، روال سمت راست را دوباره اجرا 

مشكالت النسخ•
ردن• پي  الت  مش

٢٫٥ مم•
٢٫۵ ميلي متر•

وظائف النسخ•
پي• ردهاي  عمل

مالئمة على حجم الصفحة•
به اندازه صفحه•

مالئمة على حجم الصفحة•
به اندازه صفحه•

مقاس الورق•
اندازه صفحه•

نسخ مسودة أبيض وأسود•
پي پيش نويس سياه و سفيد•

نسخ مسودة ألوان•
إلغاء النسخ•پي پيش نويس رنگي•

پي• لًغو 

استمر في الضغط على y واضغط 
• x على

y را نگه داشته و x را فشار دهيد •

• x واضغط على y استمر في الضغط على
y را نگه داشته و x را فشار دهيد •

الصيانة•
نگه داري•

١. فحص الفوهة•
١. بازبيني دهانه•

استمر في الضغط على B واضغط على P ملدة ٣ ث•
B نگه داشته وP را براي ٣ ثانيه فشار دهيد•

قم بإيقاف التشغيل•
خاموش شود•

رديء•
نواره ها•

جيد•
درست•

بها خطوط•
خوب نيست•

باهتة•
٢. تنظيف رأس الطباعة•م رنگ•

ردن هد چاپ• ٢. متيز 
جرب ١. فحص الفوهة•

 بازبيني ١. دهانه اجرا شود•

اضغط على هذا الزر ملدة ٣ ث•
تشغيل•براي ٣ ثانيه فشار دهيد•

چشم زدن•
انتظر•

منتظر شويد•
يومض•
روشن•

استبدال خراطيش احلبر•
ارتريج هاي جوهر• تعويض 

نفاد احلبر•
ردن جوهر• خارج 

افتح الغطاء•
باز شود•

اضغط على هذا الزر•
فشار دهيد•

قم بالتشغيل•
روشن شود•

كرر هذه اخلطوة مع كل خرطوشة حبر فارغة.•
رار شود.• ارتريج جوهر خالي ت اين مرحله براي هر 

افتح املاسك•
باز شود•

أخرج اخلرطوشة•
خارج شود•

قم بتركيب اخلرطوشة•
نصب شود•

اضغط عليها (صوت طقطقة)•
•( لي فشردن (

أغلق املاسك (صوت طقطقة)•
•( لي بسنت (

•EPSON  خراطيش حبر
• EPSON ارتريج هاي جوهر

يومض•
چشم زدن•

انتظر دقيقة تقريًبا•
براي در حدود ١ دقيقه منتظر شويد•

تشغيل•
روشن•

حقوق الطبع والنشر © 2005 لشركة Seiko Epson Corporation. كافة احلقوق محفوظة.

حق چاپ © Seiko Epson Corporation 2005 كليه حقوق محفوظ است.

مقاس الورق•
نسخ أبيض وأسود•اندازه صفحه•

پي سياه و سفيد•

نسخ ألوان•
پي رنگي•

جيد•
درست•

رديء•
اشتباه•

أو•
يا•

قم بإيقاف التشغيل•
خاموش شود•

قم بالتشغيل•
روشن شود•

أو•
يا•
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