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توجه:
مقدارى از جوهر مخازن جوهرى كه ابتدا در چاپگر شما نصب مى شوند جهت شارژ 
كردن هد پرينتر مورد استفاده قرار مى گيرد. مخازن جوهر بعدى تا پايان دوره عمر 

تعيين شده دوام خواهند داشت.

 كادر گفتگو ظاهر نمى شود؟  دوبار بر روى نماد تصويرى سى دى رام كليك كنيد.
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المراجعة النهائية. تأييد نهايى:
R. Miyasaka CRE Tsukiji

M. Otsuka
المحرر. ويرايشگر

١. إخراج محتويات عبوة الطابعة• بازكردن بسته بندي•

٢. إزالة شريط الحماية• برداشتن نوارچسب محافظ•

٣. توصيل الطابعة• زدن چاپگر به برق•

٤. هز خراطيش الحبر• تكان دادن مخازن جوهر•

٥. تركيب خراطيش الحبر• نصب مخازن جوهر•

٦. تحميل الحبر• مخزن جوهر•

٧. التوصيل بالكمبيوتر• اتصال به رايانه•

مالحظة:
سيتم استخدام خراطيش الحبر المثبتة أوًال في الطابعة بشكل جزئي لتحميل رأس الطباعة 

وسوف تستمر خراطيش الحبر التالية لمدة العمر االفتراضي المحدد لها.
 

٨. تثبيت البرنامج• نصب كردن نرم افزار•

٩. تحميل الورق• گذاشتن كاغذ در چاپگر•

١٠. الحصول على المزيد من المعلومات• به دست آوردن اطالعات بيشتر•

قم بإزالة كل الشريط• 
همه نوارچسب ها را باز كنيد•

قم بالتشغيل• روشن کنيد•

افتح• باز كنيد•

أغلق• ببنديد•

أدخل• چاپ كردن•

انقر فوق• كليك كنيد•

أضغط• فشار دهيد•

تشغيل• روشن•وامض• چشمك زدن•

حوالي ١٫٥ دقيقة•

انتظر• صبر كنيد•

USB إيقاف التشغيل• خاموش كنيد•كابل

انقر فوق•
كليك كنيد•

 ال يوجد مربع حوار؟  انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز القرص المضغوط.
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اتبع التعليمات• دستورالعمل ها را دنبال كنيد•

•Windows براى •Windows لنظام

•Mac OS X براي •Mac OS X لنظام

إرفاق• وصل كنيد•

إنزالق• جاگذارى كنيد•

دليل المستخدم• راهنماى كاربر•استكشاف األخطاء وإصالحها• عيب يابي•

مالءمة• بلغزانيد•

  سالسل. سرى
ابدأ هنا• شروع كنيد•   

طباعة • چاپ كردن•

حدود ١٫۵ دقيقه•

اتبع التعليمات• دستورالعمل ها را دنبال كنيد•

أغلق• ببنديد•

انقر فوق• كليك كنيد•

افتح• باز كنيد•

أغلق• ببنديد•
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