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 Microsoft عالمات جتارية مسجلة لشركة Windows NT®و Windows®و Microsoft® تُعد

.Corporation

.International Business Machines Corporation عالمة جتارية مسجلة لشركة IBM® تُعد
إشعار عام: أسماء املنتجات األخرى املذكورة هنا هي ألغراض التعريف فقط وقد تكون عالمات جتارية مسجلة 
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الفصل األول
تعليمات األمان

حتذيرات وتنبيهات ومالحظات
يجب احلرص على اتباعها لتجنب اإلصابة اجلسدية.w حتذيرات

يجب مراعاتها لتجنب تعرض اجلهاز للتلف.c تنبيهات

مالحظات
حتتوي على معلومات هامة ونصائح مفيدة حول تشغيل الطابعة.

رمز التنبيه إلى األجزاء الساخنة
  ساخنة. فال تلمس هذا اجلزء مطلًقا عقب استخدام الطابعة K مت وضع هذا الرمز عند رأس الطباعة لإلشارة إلى أنها قد تكون 

  مباشرة. واتركه لدقائق قليلة حتى يبرد قبل مالمسته.

تعليمات أمان هامة
اقرأ كافة تعليمات األمان هذه قبل استخدام الطابعة. وباإلضافة إلى ذلك، 

اتبع كافة التحذيرات والتعليمات املدونة على الطابعة نفسها.
تعليمات األمان٦
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عند إعداد الطابعة
 نظرًا ألن الطابعة تزن ما يقرب من ٣٤ كجم، يجب أال تقوم برفعها أو 

حملها مبفردك. ويجب أن يقوم بحملها شخصني من القاعدة.
 ال تضع الطابعة على سطح غير مستقر أو بالقرب من ُمشع أو مصد

للحرارة.
 ضع الطابعة على سطح مستٍو. ولن تعمل الطابعة بشكل صحيح إذ

كانت مائلة أو مت وضعها بزاوية.
 ال تضع هذا املنتج على سطح لني أو غير مستقر مثل الفراش أو 

األريكة، أو في منطقة ضيقة مغلقة حيث يتسبب ذلك في تقييد 
التهوية.

 ال تقم بسد الثقوب والفتحات املوجودة في خزانة الطابعة أو تغطيتها
وال تقم بإدخال أية أشياء من خالل الثقوب.

 ال تستخدم إال نوع مصدر الطاقة املُشار إليه على امللصق املوجود 
على الطابعة. وإذا كنت غير متأكد من مواصفات مصدر الطاقة في 

منطقتك، اتصل بشركة الطاقة احمللية أو استشر املوزع.
 قم بتوصيل كافة األجهزة مبصادر كهربائية أرضية مناسبة. وجتنب 

استخدام مصادر كهربائية على نفس الدائرة مع أجهزة النسخ 
الفوتوغرافية أو نظم التحكم في الهواء التي يتم تشغيلها وإيقاف 

تشغيلها بشكل دوري.
 ال تستخدم سلك طاقة تالف أو متهتك.

 يجب وضع سلك الطاقة في وضع ميكن به جتنب الكشط أو القطع أو
التهتك أو الثني أو االلتواء أو أي سبب آخر للتلف.

 إذا قمت باستخدام سلك إطالة مع الطابعة، تأكد من أن األمبير الكل
لألجهزة املوصلة بسلك اإلطالة ال يزيد عن معدل األمبير للسلك. تأكد

كذلك من أن األمبير الكلي لكافة األجهزة املوصلة في مصدر التيار 
الكهربائي ال يزيد عن معدل األمبير ملصدر التيار الكهربائي.
تعليمات األمان



 استخدم فقط سلك الطاقة املرفق مع هذا املنتج. فقد ينتج عن 
استخدام سلك طاقة آخر حدوث حريق أو صدمة كهربائية. 

 سلك الطاقة اخلاص بهذا املنتج لالستخدام مع هذا املنتج فقط. وقد 
ينتج عن استخدامه مع أي جهاز آخر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

عند صيانة الطابعة
 افصل الطابعة عن الطاقة قبل تنظيفها، وقم بتنظيفها دائًما 

باستخدام قطعة قماش رطبة فقط.
 ال تسكب أي سائل على الطابعة.

 باستثناء ما مت توضيحه بصورة دقيقة في هذا الدليل، ال حتاول القيام 
بأية أعمال صيانة للطابعة بنفسك.

 افصل الطابعة عن الطاقة واترك كافة أمور الصيانة ألفراد اخلدمة 
املؤهلني لذلك في احلاالت التالية:

أ- إذا حدث تلف في سلك الطاقة أو القابس.
ب- إذا تسرب سائل إلى داخل الطابعة.

ج- إذا سقطت الطابعة أو تلفت اخلزانة.
د- إذا لم تعمل الطابعة بشكل اعتيادي أو ظهر تغير ملحوظ 

في األداء.
 تولى فقط أعمال الصيانة هذه التي تغطيها تعليمات التشغيل.

 إذا كنت تعتزم استخدام الطابعة في أملانيا، انتبه ملا يلي:
 لتوفير احلماية املناسبة ضد التعرض لقصر الدائرة الكهربائية والتيار 

الزائد لهذه الطابعة، يجب حماية مبنى التركيب عن طريق قاطع دائرة 
سعته ١٦ أمبيرًا.
تعليمات األمان٨
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عند تناول الورق
 .Micro Feedd ال تقم بتغذية امللصقات إلى اخللف باستخدام زر 

فعند تغذيتها إلى اخللف، ميكن أن تنفصل امللصقات عن الفرخ الظهي
وتسبب انحشار الورق.

 نظرًا ألن امللصقات تتأثر بدرجة احلرارة والرطوبة، استخدمها فقط في 
ظل ظروف التشغيل االعتيادية املوضحة أدناه:

درجة احلرارة من ١٥ إلى ٢٥ درجة مئوية (من ٥٩ إلى ٧٧ درجة
 فهرنهايت)

الرطوبة من ٣٠ إلى ٦٠٪ رطوبة نسبية

 ال تترك امللصقات محملة في الطابعة فيما بني مهام الطباعة؛ فقد 
تلتف حول األسطوانة وتسبب انحشارًا عند استئناف الطباعة.

 ال تقم بتحميل ورق مجعد أو مطوي.

عند تشغيل الطابعة
 تولى فقط أعمال التشغيل هذه التي تغطيها وثائق املستخدم. وقد 
يتسبب القيام بشكل غير صحيح بأعمال التشغيل هذه إلى تلف 

يتطلب إصالح كبير من ِقَبل فني مؤهل.
 عندما تقوم بإيقاف تشغيل الطابعة، انتظر خمس دقائق على األقل 

قبل إعادة تشغيلها؛ وإال فقد تتلف الطابعة.
 ال تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء طباعة االختبار الذاتي. اضغط 
دائًما على زر Pause (إيقاف مؤقت) إليقاف الطباعة، ثم قم بإيقاف 

تشغيل الطابعة.
تعليمات األمان



 ال تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء طباعة تفريغ سداسي عشري. 
اضغط دائًما على زر Pause (إيقاف مؤقت) إليقاف الطباعة، ثم قم 

بإيقاف تشغيل الطابعة.
 ال تقم بإعادة توصيل سلك الطاقة مبصدر كهربائي يحتوي على فلطية 

غير مالئمة للطابعة اخلاصة بك.
 ال تقم باستبدال رأس الطباعة بنفسك مطلًقا؛ وإال فقد تتلف 

الطابعة. كذلك يجب فحص أجزاء الطابعة األخرى عند استبدال رأس 
الطباعة.

 يتعني عليك حتريك رأس الطباعة باليد الستبدال خرطوشة الشريط. 
وإذا كنت قد استخدمت الطابعة منذ حلظات، فقد تكون رأس الطباعة 

ساخنة؛ لذا اتركها لدقائق قليلة حتى تبرد قبل مالمستها.

ENERGY NERGY STARTAR® إعالن مطابقة
كشريك في ®ENERGY STAR، تقر شركة 

Epson بأن هذا املنتج يتوافق مع إرشادات 
®ENERGY STAR اخلاصة بفعالية الطاقة.

 International ENERGY STAR® Office Equipment Program يُعد
شريك طوعي متضامن في صناعة أجهزة الكمبيوتر وجتهيزات املكاتب 

لتعزيز توفير أجهزة الكمبيوتر الشخصية وشاشات الكمبيوتر والطابعات 
وأجهزة الفاكس وأجهزة النسخ واملسح الضوئي واألجهزة متعددة الوظائف 

ذات فعالية الطاقة في محاولة جاهدة خلفض تلوث الهواء الناجم عن 
توليد الطاقة. وتُعد معايير هذه التجهيزات وشعاراتها متماثلة فيما بني 

الدول املشاركة.
تعليمات األمان١٠
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تناول الورق

استخدام نظام اجلرارتني
يتكون نظام تناول الورق للطابعة من جرارة دفع أمامية وجرارة دفع خلفية. 
كلتا اجلرارتني سهلة التحميل والتشغيل وتتوافقان مع تشكيلة كبيرة من 

أنواع الورق مبا في ذلك امللصقات والنماذج متعددة األجزاء. 
تقوم الطابعة تلقائًيا بضبط سمك الورق احململ عند ضبط فجوة األسطوان

على Auto في وضع SelecType. انظر "وضع SelecType" صفحة ٨٨ 
لالطالع على التفاصيل.

ميكنك الطباعة على الورق املتواصل عرض ٣ بوصات (٧٦٫٢ مم) وحتى ١٦٫٥ 
بوصة (٤١٩٫١ مم). تقوم الطابعة باالحساس بعرض الورق تلقائًيا. 

عندما تتناول الورق استخدام نظام اجلرارتني يتكون نظام تناول الورق للطابع
من جرارة دفع أمامية وجرارة دفع خلفية. كلتا اجلرارتني سهلة التحميل 

والتشغيل وتتوافقان مع تشكيلة كبيرة من أنواع الورق مبا في ذلك امللصقا
والنماذج متعددة األجزاء. 

عندما تستخدم أكثر من نوعني من الورق قم بتحميل الورق األكثر 
استخداًما في اجلرارة األمامية. سوف تكون اجلرارة األمامية - األسهل 

في الوصول - متاحة للورق الذي تقوم بتغييره أكثر. 
مالحظة:

 قبل استخدام الورق تأكد من توافقه مع املواصفات املوضحة في هذا 

الكتيب. انظر "الورق" صفحة ١٧١ لالطالع على التفاصيل. وأيًضا تأكد من 
استقامة حافة الورق.

 إذا مت تلقيم الورق املتواصل بعد الترس (في الصفحة األخيرة على سبيل 
املثال) فقد ال يتم تلقيم الورق بطريقة سليمة.

 عند تثبيت قاطع التثقيب االختياري (C81507X#) يكون عرض الطباعة م
٤ بوصة (١٠١٫٦ مم) إلى ١٦ بوصة (٤٠٦٫٤ مم) 
١ تناول الورق



وضع مخزون الورق
ميكنك حتميل الورق املتواصل من األمام واخللف لذلك يجب التأكد من ترك 

مكاٍن كاٍف حول الطابعة لرزمتني من الورق اجلديد وللورق املطبوع. تأكد 
من محاذاة مخزون الورق مع الورق احململ في اجلرارة حتى يتم تلقيم الورق 

بسالسة للطابعة.
يوضح الرسم التالي ثالث طرق لوضع الطابعة والورق. بتحميل اجلرارة 

األمامية وبتحميل اللجرارة اخللفية وبتحميلهما مًعا.

مالحظة:
 عند حتميل الورق من األمام تأكد من وضع الورق في مستوى أدنى 

من الرف املوجود عليه الطابعة. وضع الورق في نفس املستوى أو مبست 
بوصة (٤٠٦٫٤ مم).

 تأكد من أن رزمة الورق املطبوع ال تتداخل مع مخزون الورق من اجلرارة اخللفية.
تناول الورق١٢



١

ما هي أنواع الورق التي ميكن استخدامها
ميكنك استخدام أنواع الورق املتواصل التالية:

اجلرارة اخللفيةاجلرارة األماميةأنواع الورق املتواصل
متاحمتاحالفرخ املفرد

متاحمتاحمتعدد األجزاء
متاحمتاحملصقات

متاحمتاحمناذج متواصلة ذات ملصقات
متاحمتاحمناذج متراكبة متعددة األجزاء

 حتميل الورق على اجلرارة األمامية
اتبع اخلطوات التالية لتحميل الورق على اجلرارة األمامية:

١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
٣ تناول الورق



٢. افتح الغطاء األمامي للطابعة بواسطة رفع اجلزء األوسط من احلافة 
السفلية حتى تثبت في مكانها كما هو موضح أدناه.

٣. حرر روافع تثبيت التروس لكل من الترس األمين واأليسر وذلك بجذب كل 
رافعة ألسفل.

 ال حتاول جذب أو نزع الكبل املطاطي من اجلرارة.c حتذير:

الغطاء األمامي

رافعة تثبيت الترس
تناول الورق١٤



١

م 

 

٤. ضع الترس األيسر بحيث تكون مسامير الترس على يسار عالمة السه
على املسطرة. قم بتثبيتها في املكان بدفع رافعة تثبيت الترس ألعلى.

٥. اآلن قم بتحريك الترس األمين ليتوافق تقريًبا مع عرض الورق الذي تقوم
باستخدامه. (ال تثبتها في مكانها اآلن.)

 حتميل الورق على اجلرارة األمامية
٥ تناول الورق



٦. قم بإزاحة دعامتي الورق حتى تكونا على مسافة متساوية 
من الترسني.

 مالحظة:
 الستخدام ورق يقل عرضه عن أربع بوصات، قم بإزالة دعامتي الورق.

٧. افتح كال من غطائي الترس.

دعامات الورق*

غطاء الترس
تناول الورق١٦



١

٨. تأكد من نظافة واستقامة حافة الورقة ثم ضع بضعة الثقوب األولى 
من الورقة فوق مسامير الترس كما هو موضح أدناه. يجب أن يكون 

اجلانب الذي تريد الطباعة عليه مواجًها لك. اآلن اغلق أغطية التروس.

 مالحظة:
عند حتميل الورق من األمام تأكد من وضع الورق في مستوى أدنى من الرف 

املوجود عليه الطابعة. وضع الورق في نفس املستوى أو مبستوى أعلى قد 
يسبب انحشار الورق.

٩. قم بتحريك الترس األمين بحيث يكون الورق مفرودًا وغير مجعًدا. قم 
بتثبيت الترس في املكان بدفع رافعة تثبيت الترس ألعلى. بعد تثبيت 

الترس األمين رمبا يظل يتحرك قليالً وهذا طبيعي.

رافعة تثبيت الترس
٧ تناول الورق



مالحظة:
احذر من جذب الورق بشدة عند ضبط التا هو موضح أدناه. يجب أن يكون 

اجلانب الذي تريد الطباعة عليه مواجًها لك. اآلن اغلق أغطية التروس.

١٠. اجذب الغطاء العلوي للخارج قليالً ثم ألسفل حتى ينغلق.

 ال جتذب الغطاء العلوى ألسفل مباشرًة ودائًما اجذبه للخارج c حتذير:
قليالً قبل الغلق.

 قبل تشغيل الطابعة تأكد متاًما من إزالة جميع املواد الواقية. 
(انظر تعليمات إزالة التغليف واملوجودة مع الطابعة للمزيد 

من التفاصيل.) تشغيل الطابعة في ظل عدم إمكانية حتريك 
رأس الطبع ميكن أن يؤدي لتلف خطير لآللية.
تناول الورق١٨



١

 

١١. قم بتشغيل الطابعة. تقوم رأس الطبع بالتحرك لليسار وتضئ 
الشاشة الكريستالية. وكذلك سوف يضئ مؤشر اجلرارة األمامية أو 

اخللفية في مبني Tractor Select وفًقا للجرار الذي قمت باختياره قبل
إغالق الطابعة آخر مرة.

١٢. راجع مبني Tractor Select ملعرفة أي اجلرارتني مت اختيارها:
 إذا كان سهم اجلرارة األمامية مضاًءا باللون األحمر، اضغط على زر 

LF/FF Load لتحميل الورق.

 إذا كان سهم اجلرارة اخللفية مضاًءا باللون األحمر، اضغط على 
زر LF/FF Load للتبديل إلى اجلرارة األمامية. عندما تقوم الطابعة 

بالتبديل بني اجلرارتني، فإنها تقوم كذلك بتحميل الورق تلقائًيا.
٩ تناول الورق



يتغير لون مبني Tractor Select إلى اللون األخضر. واآلن يصبح الورق محمال 
إلى موضع أعلى النموذج. إذا كان يبدو أن الطباعة ستبدأ في مستوى أكثر 
أو أقل ارتفاًعا في الصفحة عما هو مطلوب، قم بتعديل وضع الورقة. انظر 

"تعديل وضع الورق" صفحة ٢٦ لالطالع على التعليمات.

 حتميل الورق على اجلرارة اخللفية
اتبع اخلطوات التالية لتحميل الورق على اجلرارة اخللفية. (ال حتتاج إلزالة الورق 

من اجلرارة األمامية أوال.)

١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

٢. افتح الغطاء العلوي للطابعة كما هو موضح أدناه.
تناول الورق٢٠



٢

 

٣. افتح القالب اخللفي على اجلزء اخللفي من الغطاء العلوي.

٤. حرر روافع تثبيت التروس لكل من الترس األمين واأليسر وذلك بجذب كل
رافعة ألسفل.

 

 ال حتاول جذب أو نزع الكبل املطاطي من اجلرارة.c حتذير:

القالب اخللفي

رافعة تثبيت الترس
١ تناول الورق



٥. ضع الترس األمين بحيث تكون مسامير الترس على ميني عالمة السهم 
على املسطرة. قم بتثبيتها في املكان بدفع رافعة تثبيت الترس ألعلى 

مرة أخرى.

٦. اآلن قم بتحريك الترس األمين ليتوافق تقريًبا مع عرض الورق الذي تقوم 
باستخدامه. (ال تثبتها في مكانها اآلن)

عالمة السهم على املسطرة.
تناول الورق٢٢



٢

ك 
٧. افتح كال من غطائي الترس.

٨. وأيًضا تأكد من نظافة واستقامة حافة الورق. مع وضع جهة الورقة 
التي ترغب في طبعها ألسفل بتثبيتها في املكان بدفع رافعة تثبيت 

الترس ألعلى مرة أخرى.

 مالحظة:
وقد تأكد أنه من األسهل حتميل الورقة أثناء الوقوف إلى اجلانب. ميكنك بتل

الطريقة تلقيم الورقة بإحدى يديك وجذبها إلى الداخل باليد األخرى.

غطاء الترس
٣ تناول الورق



٩. قم مبطابقة بضعة الثقوب األولى للورقة على مسامير الترسني كما 
هو موضح أدناه اآلن اغلق أغطية التروس.

١٠. قم بإزاحة الترس األيسر إلزالة أي ارتخاء في الورقة. تأكد من أن الورقة 
مستقيمة وخالية من أي جتعيد. ادفع رافعة تثبيت الترس ألعلى مرة 

أخرى لتثبيت الترس في املكان. بعد تثبيت الترس األيسر رمبا يظل 
يتحرك قليالً وهذا طبيعي.

 

رافعة تثبيت الترس
تناول الورق٢٤



٢

 

 مالحظة:
 احرص على عدم جذب الورق بشدة عند ضبط الترس األيسر.

١١. اغلق الغطاء العلوي وكذلك القالب اخللفي. واآلن يصبح الورق محمال 
إلى موضع االستعداد.

١٢. قم بتشغيل الطابعة. تقوم رأس الطبع بالتحرك لليسار وتضئ 
الشاشة الكريستالية. وكذلك سوف يضئ مؤشر اجلرارة األمامية أو 

اخللفية في مبني Tractor Select وفًقا للجرار الذي قمت باختياره قبل
إغالق الطابعة آخر مرة.

١٣. راجع مبني Tractor Select ملعرفة أي اجلرارتني مت اختيارها:
٥ تناول الورق



إذا كان سهم اجلرارة اخللفية مضاًءا باللون األحمر، اضغط على زر 
LF/FF Load لتحميل الورق.

 إذا كان سهم اجلرارة األمامية مضاًءا باللون األحمر، اضغط على زر 
LF/FF Load للتبديل إلى اجلرارة اخللفية. عندما تقوم الطابعة بالتبديل 

بني اجلرارتني، فإنها تقوم كذلك بتحميل الورق تلقائًيا.
يتغير لون مبني Tractor Select إلى اللون األخضر. واآلن يصبح الورق محمال 
إلى موضع أعلى النموذج. إذا كان يبدو أن الطباعة ستبدأ في مستوى أكثر 
أو أقل ارتفاًعا في الصفحة عما هو مطلوب، قم بتعديل وضع الورقة. انظر 

"تعديل وضع الورق" صفحة ٢٦ لالطالع على التعليمات.

تعديل وضع الورق
ييمكنك تعديل موضع أعلى النموذج وكذلك موضع الطباعة في أي نقطة 

في الصفحة باستخدام أزرار Micro Feed وTop of Form. ثم تتذكر 
الطابعة موضع أعلى النموذج اجلديد. عند استخدام جرارة السحب اإلضافية، 

ميكنك تعديل موضع الورقة كما هو موضح أدناه.
تناول الورق٢٦



٢
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(
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مالحظة:
يتم التحكم في موضع الطبع (بناًءا على موضع أعلى النموذج) من ِقبل برنامجك

لتغيير موضع الطبع، قم بتعديل إعدادات برنامج الطبع اخلاص بك. استخدم 
اإلجراء التالي فقط إذا كان برنامجك ال يتيح تعديل موضع الطبع.

تعديل موضع أعلى النموذج
موضع أعلى النموذج هو املوضع الذي تقوم الطابعة بتلقيم الورق إليه عند 
حتميله أو عند أداء تلقيم منوذج. وهذا املوضع مهم حيث أنه يحدد أين يبدأ 
الطبع في كل صفحة. إذا كانت الطباعة في مستوى أكثر أو أقل ارتفاًعا مما
هو مطلوب، ميكنك تعديل موضع أعلى النموذج إما بصفة دائمة أو مؤقتة 

.Top of Form وفًقا لكيفية استخدام زر

 عندما ترغب في تعديل موضع أعلى النموذج بصورة دائمة ادخل إلى 

وضع أعلى النموذج باستخدام زر Top of Form بلوحة التحكم. تتذكر
الطابعة موضع أعلى النموذج اجلديد حتى بعد إيقاف تشغيل الطابعة

أو إعادة ضبطها إلى حالته األولى أو بدء تشغيلها. (تتذكر الطابعة 
موضع أعلى النموذج اجلديد املستقل لكل من اجلرارة األمامية واخللفية
 عندما ترغب في تعديل موضع أعلى النموذج بصورة مؤقتة فإنك تقوم

بتعديله باستخدام أزرار Micro Feed أثناء حالة التوقف املؤقت بدون 
الدخول إلى وضع أعلى النموذج. تتذكر الطابعة موضع أعلى النموذج 
املؤقت حتى املرة التالية التي تقوم فيها بتحميل ورق، أو تبديل جرارتني،

أو إيقاف تشغيل الطابعة. 
ميكنك ضبط موضع أعلى النموذج من ٤٫٢ مم (٠٫١٧ بوصة) إلى ٣٣٫٩ مم ( ٫٣٣
بوصة) أسفل احلافة العلوية للصفحة. ضبط املصنع هو ٨٫٥ مم (٠٫٣٣ بوصة
اتبع اخلطوات التالية إلعادة ضبط موضع أعلى النموذج (تغييره بصورة دائمة
٧ تناول الورق



لتعديل موضع أعلى النموذج عند الطبع على امللصقات، أو مناذج c حتذير:
متواصلة، أو مناذج متراكبة متعددة األجزاء، استخدم فقط زر 

Micro Feedu؛ ال تدخل إلى وضع أعلى النموذج. ال تقم بتلقيم 

امللصقات إلى اخللف داخل الطابعة.

١. تأكد من تشغيل الطابعة واختيار اجلرارة املطلوبة (ينبغي أن يكون 
السهم املناظر مضاًءا).

٢. افتح الغطاء العلوي.

٣. اضغط على زر Top of Form للدخول إلى وضع أعلى النموذج. تصدر 
 .Top of Form الطابعة صوت صفير مرة واحدة ويضيء ضوء
تناول الورق٢٨



٢

ة 
ل 

ة 

 

٤. استخدم أزرار Micro Feed لتلقيم الورق إلى موضع أعلى النموذج 
املطلوب. يشير احلرف "A" على حامي الشريط إلى مكان طباعة احلاف
السفلية ألول سطر من النص. وهذا املوضع يعتمد على أول سطر قاب
للطباعة في النص. إذا كان برنامجك يقوم بإدخال هامش علوي بقدر 
خمسة أسطر، ستتم طباعة النص حتت موضع أعلى النموذج بخمس

أسطر في واقع األمر.

 

٥. اضغط على زر Top of Form للخروج وحفظ موضع أعلى النموذج 
اجلديد. ثم اغلق الغطاء العلوي.

مالحظة:
إذا دخلت إلى وضع أعلى النموذج بعد حتميل الورق مباشرًة، ميكنك ضبط موضع 
التحميل وموضع أعلى النموذج في نفس الوقت. عند استخدام جرارة السحب 

اإلضافية، ال ميكنك تعديل موضع حتميل الورق).

تعديل موضع الطباعة
قد حتتاج إلى تعديل موضع الطباعة في منتصف الصفحة، أو تعديل موضع

أعلى النموذج عند استخدام امللصقات.
٩ تناول الورق



عند حتريك موضع الطباعة فإنك تقوم بتغيير موضع أعلى النموذج بنفس 
القدر بشكل مؤقت. على سبيل املثال، إذا قمت بتعديل الطباعة في 
منتصف الصفحة بحيث تنزل إلى أسفل مبقدار نصف بوصة، ستبدأ 

الصفحة التالية بالطباعة نصف بوصة إلى األسفل أيًضا. تتذكر الطابعة 
موضع أعلى النموذج املؤقت هذا حتى املرة التالية التي تقوم فيها بتحميل 

ورق، أو تبديل جرارتني، أو إيقاف تشغيل الطابعة. اتبع اخلطوات التالية لتعديل 
موضع الطباعة أو موضع أعلى النموذج:

١. ابدأ في طبع مستندك. عند الوصول إلى النص الذي ترغب في محاذاته 
في مكان معني على الصفحة، اضغط على زر Pause إليقاف الطباعة 

لبرهة.
٢. استخدم أزرار Micro Feed للتعديل إلى املوضع الذي ترغب أن يقع 
فيه السطر التالي من النص. اضغط على الزر مرة واحدة لتلقيم 
الورق إلى اخللف أو إلى األمام بتزايد قدره ٢١٦/١ بوصة، أو اضغط 

عليه بشكل متواصل لتحريك الورقة على نحو متواصل.

 لتعديل موضع الطباعة عند الطبع على امللصقات، أو مناذج c حتذير:
متواصلة، أو مناذج متراكبة متعددة األجزاء، استخدم فقط زر 

Micro Feedu فقط. ال تقم بتلقيم امللصقات إلى اخللف داخل 

الطابعة. عند تلقيمها إلى اخللف، قد تنفصل امللصقات عن الفرخ 
الظهير وتسبب انحشار الورق.

٣. عندما تنتهي، اضغط على زر Pause الستئناف الطباعة.

تعديل وضع امللصق
اتبع اخلطوات التالية لتعديل وضع امللصق:

مالحظة:
انظر "تغيير اإلعدادات في وضع SelecType" صفحة ٩٨ ملعرفة كيفية ضبط 

اإلعدادات في وضع SelecType وانظر "تغيير اإلعدادات في وضع اإلعداد 
االفتراضي" صفحة ١٠١ ملعرفة كيفية ضبط اإلعدادات في وضع اإلعدادات 

االفتراضية.
تناول الورق٣٠
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١. تأكد من تشغيل الطابعة.
٢. اضبط الوضع اخلاص باإلعدادات املذكورة أدناه في وضع اإلعدادات 

االفتراضية.
 Label base pos (موضع قاعدة امللصق)

 Label top pos (موضع أعلى امللصق).

 Label length (طول امللصق)

 Label left pos. (موضع يسار امللصق.)

 Label width (عرض امللصق)

 Base sheet PG (رقم موضع PG للفرخ السفلي)

 Label paper PG (رقم وضع PG لورق امللصق)

٣. اضبط اإلعدادات في وضع SelecType كما هو موضح أدناه.
 Forms w/labels (مناذج 

ذات ملصقات):
On

 Pge length front (طول 
الصفحة لألمامية):

طول الصفحة عند استخدام 
اجلرارة األمامية

 Label base pos (موضع 
قاعدة امللصق)

طول الصفحة عند استخدام 
اجلرارة اخللفية

نزع الصفحات املطبوعة
بعد انتهائك من الطباعة، ميكنك استخدام خاصية النزع (tear-off) لدفع 
الورق املتواصل على جرارة الدفع إلى حافة النزع في الطابعة. ثم ميكنك بعد

ذلك نزع األفرخ املطبوعة بسهولة. عند استئناف الطباعة، تقوم الطابعة 
تلقائًيا بتلقيم الورق مرة أخرى لوضع االستعداد.
١ تناول الورق



وتسمح لك تلك اخلاصية بحفظ الورق الذي قد يفقد عادًة بني املستندات.
إذا لم يكن الورق منتظما مع حافة النزع، ميكنك تعديل موضع النزع 

باستخدام خاصية micro-feed (التلقيم الدقيق). وتتذكر الطابعة املوضع 
اجلديد للنزع.

 ال تقم قط باستخدام خاصية النزع للتلقيم العكسي للملصقات، c حتذير:
أو النماذج متعددة األجزاء املتراكبة، أو النماذج املتواصلة ذات امللصقات. 

Tear OffTear Off استخدام زر
 Tear Off سواء كانت الطابعة في وضع النزع أم ال، ميكنك استخدام زر

لتقدمي الورق املتواصل إلى موضع النزع باتباع اخلطوات التالية

١. تأكد من انتهاء الطباعة. ثم اضغط على زر Tear Off. فتقوم الطابعة 
.Tear Off بدفع الورق حتى حافة النزع و سيضيء ضوء

٢. قم بنزع جميع الصفحات التي متت طباعتها. إذا لم تكن الثقوب 
منتظمة مع حافة النزع، قم بتعديل موضع النزع. انظر "تعديل 

موضع النزع" صفحة ٣٢ لالطالع على التعليمات.
٣. عند استئناف الطباعة، تقوم الطابعة بتلقيم الورق مرة أخرى إلى 

موضع التحميل وتبدأ الطباعة. (ميكنك كذلك تلقيم الورق يدويا مرة 
أخرى إلى موضع التحميل بالضغط على زر Tear Off مرة أخرى.)

تعديل موضع النزع
إذا لم تكن ثقوب الورقة منتظمة مع حافة النزع، اتبع اخلطوات التالية:

١. قم بتشغيل الطابعة، واختر اجلرارة املطلوبة.
تناول الورق٣٢
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٢. افتح غطاء فاصل الورق (القالب املوجود على الغطاء العلوي للطابعة).
وسيؤدي هذا إلى كشف حافة نزع الورق

٣. اضغط على زر Tear Off للدخول إلى وضع نزع الورق. يضيء ضوء 
Tear Off تقوم الطابعة بتلقيم ثقوب الورق إلى حافة نزع الورق.

 Micro Feed ٤. إذا لم ينتظم الورق مع حافة النزع، اضغط على أزرار
لتلقيم الورق إلى األمام أو إلى اخللف بزيادات قدرها ٢١٦/١ بوصة. 

(وميكنك كذلك الضغط بشكل متصل على أيًا من أزرار
Micro Feed لتلقيم الورق على نحو متواصل.)

حافة نزع الورق
٣ تناول الورق



مالحظة:
ميكنك إعادة ضبط موضع النزع إلى حالته األولى فقط عندما تكون في وضع النزع 
(بعد أن تقوم بالضغط على زر Tear Off ملرة واحدة ويكون ضوء Tear Off مضاًءا). 

تتذكر الطابعة املوضع اجلديد للنزع حتى بعد إيقاف تشغيل الطابعة أو إعادة 
ضبطها إلى حالته األولى أو بدء تشغيلها.

٥. انزع الصفحة باستخدام حافة النزع املوجودة على الغطاء 
العلوي للطابعة.

٦. اضغط على زر Tear Off لتلقيم الورق إلى اخللف إلى موضع أعلى 
النموذج. أنت اآلن مستعد لطباعة مستندك التالي.

 قم دائما بنزع املستند الذي مت طبعه قبل تلقيم الورق للخلف إلى c حتذير:
موضع أعلى النموذج. ال تقم بتلقيم أكثر من صفحة واحدة 

إلى اخللف.
تناول الورق٣٤



٣

 
 

 

 

التبديل بني اجلرارة األمامية واخللفية
ميكنك التبديل بني الورق احململ على اجلرارة األمامية والورق احململ على اجلرارة
اخللفية. توضح املعلومات أدناه كيفية التبديل من اجلرارة األمامية إلى اجلرارة

اخللفية، لكن ميكنك اتباع نفس اخلطوات للتبديل من اجلرارة اخللفية إلى 
اجلرارة األمامية. 

 ال تقم قط بالتبديل بني اجلرارتني إذا كان هناك ملصقات محملة c حتذير:
بالفعل داخل الطابعة. قم أوال بإزالة امللصقات بنزع اخملزون اجلديد 

املوجود أسفل اجلرارة والضغط على LF/FF Load إلخراج امللصقات 
املتبقية. 

قبل البدء، تأكد من تشغيل الطابعة واختيار اجلرارة األمامية (ينبغي أن 
يكون سهم اجلرارة األمامية على املبني Tractor Select مضاًءا). إذا كنت في
منتصف عملية طباعة مستند، انتظر حتى تنتهي الطابعة من الطباعة 

قبل تبديل اجلرارات. ثم اتبع اخلطوات التالية:

١. إذا لم يكن هناك ورًقا محمال على اجلرارة اخللفية، قم بتحميل الورق 
لوضع االستعداد (أول خمسة مسامير من التروس). انظر "حتميل الورق

على اجلرارة اخللفية" صفحة ٢٠ لالطالع على التعليمات.
٥ تناول الورق



٢. إذا كان هناك مستند مطبوع أو ورق زائد عن احلاجة ال يزال داخل 
الطابعة، استخدم خاصية النزع املوضحة في اجلزء السابق لنزع 

املستند أو الورق الزائد.

 قم دائما بنزع املستند املطبوع أو أي ورق زائد عن احلاجة قبل c حتذير:
التبديل بني اجلرارتني. ال تقم بتلقيم أكثر من صفحة واحدة إلى 

اخللف داخل الطابعة.

٣. اضغط على زر Front/Rear للتبديل إلى اجلرارة اخللفية. يتم تلقيم 
الورق احململ على اجلرارة األمامية تلقائيا إلى اخللف إلى موضع 

االستعداد ويتم دفع الورق احململ على اجلرارة اخللفية إلى موضع 
أعلى النموذج.
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ت.
تغيير الورق
يوضح اجلزء التالي كيفية تغيير الورق على اجلرارة األمامية لكن ميكنك اتباع

نفس اخلطوات عند تغيير الورق على اجلرارة اخللفية. 
قبل البدء، تأكد من تشغيل الطابعة واختيار اجلرارة األمامية. (إذا كنت تقوم

بتغيير الورق على اجلرارة اخللفية، يجب اختيار اجلرارة اخللفية بدال منها.)

 ال تقم قط باستخدام هذا اإلجراء لتغيير الورق إذا كان هناك ملصقات، c حتذير:
أو مناذج متراكبة متعددة األجزاء، أو مناذج متواصلة ذات ملصقات محملة 
بالفعل في الطابعة. قم بإزالة امللصقات بنزع اخملزون اجلديد املوجود أسف

اجلرارة والضغط على LF/FF Load إلخراج امللصقات املتبقية. ثم قم 
بتحميل الورق اجلديد. انظر "حتميل الورق على اجلرارة األمامية" صفحة ١٣
(أو "حتميل الورق على اجلرارة اخللفية" صفحة ٢٠) لالطالع على التعليما

١. إذا كان هناك مستند مطبوع ال يزال داخل الطابعة، استخدم خاصية 
النزع املوضحة في اجلزء السابق لنزع املستند أو الورق الزائد.

 قم دائما بنزع املستند الذي مت طبعه قبل تغيير الورق. ال تقم c حتذير:
بتلقيم أكثر من صفحة واحدة إلى اخللف داخل الطابعة. 
٧ تناول الورق



٢. اضغط على زر Front/Rear للتبديل إلى اجلرارة اخللفية. يتم تلقيم 
الورق احململ على اجلرارة األمامية تلقائيا إلى اخللف إلى موضع 

االستعداد.

٣. افتح الغطاء األمامي للطابعة. (لتغيير الورق احململ على اجلرارة اخللفية، 
اغلق الغطاء العلوي للطابعة وكذلك القالب اخللفي).
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د 
٤. افتح غطاء الترس وقم بإزالة الورق من اجلرارة.

غطاء الترس

٥. قم بتحميل الورق اجلديد. انظر "حتميل الورق على اجلرارة اخللفية" 
صفحة ٢٠ (أو "حتميل الورق على اجلرارة األمامية" صفحة ١٣) لالطالع
على التعليمات. دائما بنزع املستند الذي مت طبعه قبل تغيير الورق. ال 

تقم بتلقيم أكثر من صفحة واحدة إلى اخللف داخل الطابعة. 

الطباعة على امللصقات والنماذج 
متعددة األجزاء

ميكنك الطباعة على كٍل من األفرخ املفردة والنماذج املتواصلة متعددة األجزا
وكذلك على امللصقات. 

ميكنك الطباعة على أنواع مختلفة من الورق مبا في ذلك امللصقات، والنماذج
متعددة األجزاء. ميكنك كذلك التعامل مع سمك ورق متنوع، من الورق الرقي
إلى عشرة أفرخ (أو سبعة على اجلرارة اخللفية) مبا في ذلك األصل. تتأقلم 
الطابعة تلقائًياً مع سمك الورق الذي تقوم باستخدامه عند ضبط إعداد 
 .SelecType في وضع Auto على (Platen gap) فجوة اسطوانة الطبع

انظر "وضع SelecType" صفحة ٨٨ لالطالع على التفاصيل.

عند الطباعة على امللصقات والنماذج املتواصلة متعددة األجزاء، موضع النص
على الصفحة سيكون بالغ األهمية. انظر "تعديل وضع الورق" صفحة ٢٦ ملزي
من املعلومات حول محاذاة النص. يجب عليك مراجعة كال من إعدادات طول 
الورق في الطابعة وفي البرنامج اخلاص بك قبل حتميل امللصقات أو النماذج. 
٩ تناول الورق



في حالة استخدام ملصقات أو مناذج متعددة األجزاء قد ترغب في استخدام 
جرارة السحب االختيارية. انظر "استخدام جرارة السحب" صفحة ١٣٥ 

لالطالع على التفاصيل.

عند الطباعة على ملصقات، تأكد متاما من أن الطباعة تظل على c حتذير:
املنطقة املتاح طباعتها من امللصق لتتجنب تلف رأس الطبع. انظر 

"الورق" صفحة ١٧١ ملزيد من املعلومات حول املنطقة املتاح طباعتها.

استخدام النماذج متعددة األجزاء
بإمكانك استخدام مناذج متعددة األجزاء (خالية من الكربون أو ذات ظهر 

كربوني) بها ما يصل إلى سبعة أفرخ، مبا في ذلك األصل، على اجلرارة 
اخللفية. على اجلرارة األمامية، ميكنك استخدام مناذج بها ما يصل إلى 

عشرة أفرخ.

ميكنك حتميل مناذج متواصلة متعددة األجزاء بنفس طريقة حتميل أي نوع آخر 
من الورق. لكن قبل حتميل النماذج متعددة األجزاء، تأكد من أن الورق له حافة 
نظيفة مستقيمة وال ينفصل أو يتمزق عن بعضه البعض انظر "حتميل الورق 
على اجلرارة األمامية" صفحة ١٣ أو "حتميل الورق على اجلرارة اخللفية" صفحة 

٢٠ لالطالع على التعليمات.
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ة. 
تستطيع DFX-9000 أن تطبع على مناذج متعددة األجزاء تختلف في 
سمكها، مثل النماذج التي بها ملصقات عليها أو النماذج التي تتراكب 

قليال عند لصقها مع بعضها البعض. وتلك النماذج تكون أكثر سمكا في 
منطقة امللصق وفي األماكن التي تتراكب أو تتصل فيها مع بعضها البعض

كما هو موضح أدناه. عند استخدام مناذج ذات ملصقات، اضبط إعداد 
Continuous forms with labels (مناذج متواصلة ذات ملصقات) 

على On. عند استخدام مناذج متراكبة متعددة األجزاء، اضبط إعداد 
Overlapping multipart forms (مناذج متراكبة متعددة األجزاء) 

على On وإعداد Platen gap على 0 إلى 14 وفًقا لسمك الورق املستخدم.
انظر "تغيير اإلعدادات في وضع SelecType" صفحة ٩٨ لالطالع على 

التفاصيل.

 
    مناذج متراكبة متعددة األجزاء   مناذج متواصلة ذات ملصقات

 تأكد من ضبط إعداد Overlapping multi-part forms (مناذج c حتذير:
 Continuous forms with Label متراكبة متعددة األجزاء) أو

(مناذج متواصلة ذات ملصقات) على On قبل الطباعة على النماذج
املناظرة. انظر "تغيير اإلعدادات في وضع SelecType" صفحة ٩٨ 

لالطالع على التعليمات.

عند الطباعة على تلك النماذج، تأكد من أن الطباعة تقع داخل املساحة 
القابلة للطباعة عليها وأنه قد مت ضبط موضع أعلى النموذج بصورة سليم

انظر "الورق" صفحة ١٧١ ملزيد من املعلومات عن املنطقة املتاح طباعتها.
١ تناول الورق



استخدام امللصقات
عند اختيار ملصقات للطباعة عليها، اختر دائما النوع املثبت على ورق 

متواصل ذو ثقوب للتروس لالستخدام مع اجلرارة. انظر "حتميل الورق على 
اجلرارة األمامية" صفحة ١٣ لالطالع على التعليمات اخلاصة بتحميل الورق 

املتواصل.

 ال تستخدم قط أزرار Tear Off، Front/Rear أو Micro Feedd، عندما c حتذير:
يكون هناك ملصقات محملة داخل الطابعة. ال تقم قط بتلقيم 

امللصقات إلى اخللف في الطابعة ألنها قد تنفصل بسهولة عن الفرخ 
الظهير وتسبب انحشارًا في الطابعة.

بالرغم من أنه ال يجب قط تلقيم امللصقات إلى اخللف، ميكنك استخدام 
خصائص تناول الورق تلقائًيا إذا اتبعت تلك االحتياطات:

 بدال من استخدام زر Tear Off إلزالة امللصقات التي مت طبعها، اضغط 
على زر LF/FF Load حتى يصل آخر ملصق مت طبعه إلى حيث ميكنك 

نزعه بسهولة.
 اضغط على زر Front/Rear للتبديل إلى اجلرارة األخرى أو تغيير الورق، 

قم بإزالة مخزون امللصقات بالكامل. قم أوال بإزالة امللصقات بنزع اخملزون 
اجلديد عند ثقوب أسفل اجلرارة ثم اضغط على زر LF/FF Load إلخراج 

امللصقات املتبقية.
 عند تعديل موضع أعلى النموذج أو موضع الطبع، استخدم فقط 

.Micro Feedu زر

 نظرًا ألن امللصقات تتأثر بصورة خاصة بالرطوبة ودرجات احلرارة القصوى، c حتذير:
استخدمها فقط في ظل ظروف التشغيل الطبيعية.
تناول الورق٤٢



٤

د 

ن 
الفصل الثالث
برنامج الطابعة

حول برنامج الطابعة
يتضمن برنامج Epson برنامًجا خاًصا ببرنامج تشغيل الطابعة وبرنامج 

.EPSON Status Monitor 3

برنامج تشغيل الطابعة عبارة عن برنامج يتيح جلهاز الكمبيوتر اخلاص بك 
إمكانية التحكم في الطابعة. وحتتاج إلى تثبيت برنامج تشغيل الطابعة 
بحيث ميكن لتطبيقات برامج نظام التشغيل Windows اإلفادة التامة 

قدرات الطابعة.

يسمح لك برنامج EPSON Status Monitor 3 مبراقبة حالة الطابعة، 
وينبهك عند حدوث أخطاء، كما يزودك بنصائح حول استكشاف األخطاء 

وإصالحها. ويتم تثبيت برنامج EPSON Status Monitor 3 بشكل آلي عن
تثبيت برنامج تشغيل الطابعة. وإذا كنت ترغب في تثبيت برنامج
EPSON Status Monitor 3 في وقت الحق، انظر "تثبيت برنامج

EPSON Status Monitor 3" صفحة ٦١ لالطالع على التعليمات.

مالحظة:
 EPSON Status يتعذر مراقبة طابعات الشبكة باستخدام برنامج 

.Windows 95 في نظام التشغيل Monitor 3

 قبل البدء في االستخدام، تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على 
جهاز الكمبيوتر لديك كما هو موضح في "ابدأ من هنا".

 تأكد من ضبط إعداد البرنامج على ESC/P، وذلك ألن البرنامج اخلاص 
ببرنامج تشغيل الطابعة وبرنامج EPSON Status Monitor 3 ال يعمال

.ESC/P إال في وضع
٣ برنامج الطابعة



استخدام برنامج تشغيل الطابعة مع نظام 
التشغيل Windows MeWindows Me و9898 و9595

ميكنك الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من خالل تطبيقات نظام 
التشغيل Windows أو من قائمة Start (ابدأ). 

 عند الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من خالل أحد تطبيقات نظام 

التشغيل Windows، يتم تطبيق أية إعدادات تقوم بإجرائها على 
التطبيق الذي تستخدمه فقط. انظر "الوصول إلى برنامج تشغيل 

الطابعة من خالل تطبيقات نظام التشغيل Windows" صفحة ٤٤ 
ملزيد من املعلومات.

 عند الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من قائمة Start (ابدأ)، يتم 

تطبيق إعدادات برنامج تشغيل الطابعة التي تقوم بإجرائها على كافة 
التطبيقات. انظر "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من قائمة 

Start (ابدأ)" صفحة ٤٦ ملزيد من املعلومات. 

انظر "تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة" صفحة ٤٧ ملراجعة إعدادات 
برنامج تشغيل الطابعة والتعرف على كيفية تغييرها.

مالحظة:
في حني يتجاهل العديد من تطبيقات نظام التشغيل Windows اإلعدادات التي 

مت إجراؤها ببرنامج تشغيل الطابعة، فإن البعض ال يقوم بذلك، لذا يتعني عليك 
التحقق من أن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة تالئم متطلباتك.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من خالل 
WindowsWindows تطبيقات نظام التشغيل

اتبع هذه اخلطوات للوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من خالل أحد 
:Windows تطبيقات نظام التشغيل
برنامج الطابعة٤٤



٤

 

 File (الطباعة) من قائمة Print (إعداد الطباعة) أو Print Setup ١. اختر
(ملف) في البرنامج اخلاص بالتطبيق. وفي مربع حوار Print (الطباعة)

أو Print Setup (إعداد الطباعة) املعروض، تأكد من حتديد الطابعة 
اخلاصة بك في القائمة املنسدلة Name (االسم).
٥ برنامج الطابعة



٢. انقر فوق Printer (الطابعة) أو Setup (إعداد) أو Properties (خصائص) 
أو Options (خيارات). (حيث يعتمد الزر الذي تنقر فوقه على التطبيق، 
ورمبا قد حتتاج إلى النقر فوق مجموعة من هذه األزرار.) وسوف تظهر نافذة 
 Graphics(الورق) و Paper (خصائص) حيث سترى قوائم Properties

(الرسومات) وDevice Options (خيارات اجلهاز). وحتتوي هذه القوائم على 
إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

٣. لعرض إحدى القوائم، انقر فوق عالمة التبويب املناظرة في أعلى النافذة. 
انظر "تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة" صفحة ٤٧ للحصول 

على معلومات حول كيفية تغيير اإلعدادات.

 StartStart الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من قائمة
(ابدأ)

اتبع هذه اخلطوات للوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من قائمة Start (ابدأ):
١. انقر فوق زر Start (ابدأ)، ثم توجه باملؤشر إلى Settings (إعدادات).

٢. انقر فوق Printers (الطابعات).
برنامج الطابعة٤٦



٤

 
 

 

ة. 

 G
Properties ٣. انقر بزر املاوس األمين فوق رمز الطابعة اخلاصة بك، وانقر فوق
(خصائص). وسوف تعرض الشاشة نافذة Properties (خصائص)، والتي

 Device(الرسومات) و Graphics(الورق) و Paper حتتوي على قوائم
Options (خيارات اجلهاز) وUtility (أداة مساعدة). وتعرض هذه القوائم

إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.
٤. لعرض إحدى القوائم، انقر فوق عالمة التبويب املناظرة في أعلى النافذ
انظر "تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة" صفحة ٤٧ للحصول 

على معلومات حول كيفية تغيير اإلعدادات.

تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة
raphics(الورق) و Paper :يحتوي برنامج تشغيل الطابعة على سبع قوائم

 Details(عام) و General(خيارات اجلهاز) و Device Options(الرسومات) و
(تفاصيل) وUtility (أداة مساعدة) وSharing (مشاركة). وإللقاء نظرة 

عامة على اإلعدادات املتاحة، انظر "نظرة عامة على إعدادات برنامج تشغيل 
الطابعة" صفحة ٥٤. كما ميكنك االطالع على املساعدة الفورية عن طريق 

النقر بزر املاوس األمين فوق العناصر املوجودة في برنامج التشغيل وحتديد 
?What’s this (ما هذا؟).
٧ برنامج الطابعة



 OK عند االنتهاء من إجراء إعدادات برنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق
(موافق) لتطبيق اإلعدادات، أو انقر فوق Restore Defaults (استعادة 

اإلعدادات االفتراضية) إلعادة اإلعدادات إلى قيمها االفتراضية.
مبجرد مراجعة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة وإجراء أية تغييرات الزمة 

تصبح على استعداد للطباعة.

استخدام برنامج تشغيل الطابعة مع 
نظام التشغيل Windows XPWindows XP و20002000 

Windows NT 4.0Windows NT 4.0و
ميكنك الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من خالل تطبيقات نظام 

التشغيل Windows أو من قائمة Start (ابدأ). 

 عند الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من خالل أحد تطبيقات نظام 

التشغيل Windows، يتم تطبيق أية إعدادات تقوم بإجرائها على 
التطبيق الذي تستخدمه فقط. انظر "الوصول إلى برنامج تشغيل 

الطابعة من خالل تطبيقات نظام التشغيل Windows" صفحة ٤٩ 
ملزيد من املعلومات.

 عند الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من قائمة Start (ابدأ)، يتم 

تطبيق إعدادات برنامج تشغيل الطابعة التي تقوم بإجرائها على كافة 
التطبيقات. انظر "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من قائمة 

Start (ابدأ)" صفحة ٥١ ملزيد من املعلومات. 

ملراجعة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة والتعرف على كيفية تغييرها، انظر 
"تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة" صفحة ٥٣.

مالحظة:
في حني يتجاهل العديد من تطبيقات نظام التشغيل Windows اإلعدادات التي 

مت إجراؤها ببرنامج تشغيل الطابعة، فإن البعض ال يقوم بذلك، لذا يتعني عليك 
التحقق من أن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة تالئم متطلباتك.
برنامج الطابعة٤٨



٤

 

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من خالل 
WindowsWindows تطبيقات نظام التشغيل

اتبع هذه اخلطوات للوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من خالل أحد 
:Windows تطبيقات نظام التشغيل

مالحظة:
 .Windows 2000 األمثلة املوجودة في القسم التالي مأخوذة من نظام التشغيل

وقد تختلف في مظهرها عما يظهر فعلًيا على الشاشة لديك؛ ومع ذلك فإن 
التعليمات هي نفسها.

 File (الطباعة) من قائمة Print (إعداد الطباعة) أو Print Setup ١. اختر
(ملف) في البرنامج اخلاص بالتطبيق. وفي مربع حوار Print (الطباعة)
أو Print Setup (إعداد الطباعة) املعروض، تأكد من حتديد الطابعة 

اخلاصة بك في القائمة املنسدلة Name (االسم).
٩ برنامج الطابعة



٢. انقر فوق Printer (الطابعة) أو Setup (إعداد) أو Properties (خصائص) 
أو Options (خيارات). (حيث يعتمد الزر الذي تنقر فوقه على التطبيق، 

ورمبا قد حتتاج إلى النقر فوق مجموعة من هذه األزرار.) وسوف تظهر 
نافذة Document Properties (خصائص املستند) حيث سترى قائمتي 

Layout (تخطيط) وPaper/Quality (الورق/النوعية). 
وحتتوي هاتان القائمتان على إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.
برنامج الطابعة٥٠



٥

 

٣. لعرض إحدى القائمتني، انقر فوق عالمة التبويب املناظرة في أعلى 
النافذة. انظر "تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة" صفحة ٥٣ 

للتعرف على كيفية تغيير اإلعدادات.

 

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من قائمة 
StartStart (ابدأ)

اتبع هذه اخلطوات للوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من قائمة Start (ابدأ):
مالحظة:

لقطات الشاشة املستخدمة في هذا اإلجراء مأخوذة من نظام التشغيل 
Windows 2000. وقد تختلف في مظهرها عما يظهر فعلًيا على الشاشة 

لديك؛ ومع ذلك فإن التعليمات هي نفسها.

١. انقر فوق زر Start (ابدأ)، ثم توجه باملؤشر إلى Settings (إعدادات).
٢. انقر فوق Printers (الطابعات).
١ برنامج الطابعة



 Printing ٣. انقر بزر املاوس األمين فوق رمز الطابعة اخلاصة بك، وانقر فوق
 Windows (تفضيالت الطباعة) (في نظام التشغيل Preferences

XP أو 2000) أو Document Defaults (خصائص املستند االفتراضية) 
(في نظام التشغيل Windows NT 4.0). وسوف تعرض الشاشة نافذة 
Default Document Properties (خصائص املستند االفتراضية)، والتي 

حتتوي على قائمتي Layout (تخطيط) وPaper/Quality (الورق/
النوعية). وتعرض هاتان القائمتان إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.
برنامج الطابعة٥٢



٥

ي 

 .
 عند النقر فوق Properties (خصائص) في القائمة التي يتم عرضها 
عن طريق النقر بزر املاوس األمين فوق رمز الطابعة، تظهر نافذة

Properties (خصائص) والتي حتتوي على قائمتني يتم استخدامهما ف
إجراء إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

٤. لعرض إحدى القائمتني، انقر فوق عالمة التبويب املناظرة في أعلى 
النافذة. انظر "نظرة عامة على إعدادات برنامج تشغيل الطابعة" 
صفحة ٥٤ للحصول على معلومات حول كيفية تغيير اإلعدادات.

تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة
يحتوي برنامج تشغيل الطابعة على قائمتني ميكنك من خاللهما تغيير 

 Paper/Quality(تخطيط) و Layout ،إعدادات برنامج تشغيل الطابعة
(الورق/النوعية). كما ميكنك تغيير اإلعدادات من قائمة Utility (أداة 

مساعدة) املوجودة ضمن برنامج الطابعة. وإللقاء نظرة عامة على اإلعدادات 
املتاحة، انظر "نظرة عامة على إعدادات برنامج تشغيل الطابعة" صفحة ٥٤
كما ميكنك االطالع على املساعدة الفورية عن طريق النقر بزر املاوس األمين 
فوق العناصر املوجودة في برنامج التشغيل وحتديد ?What’s this (ما هذا؟).
٣ برنامج الطابعة



 OK عند االنتهاء من إجراء إعدادات برنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق
(موافق) لتطبيق اإلعدادات، أو انقر فوق Cancel (إلغاء األمر) إللغاء 

التغييرات التي أجريتها.

مبجرد مراجعة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة، وتغييرها إذا لزم األمر، تصبح 
على استعداد للطباعة.

نظرة عامة على إعدادات برنامج تشغيل الطابعة
تعرض اجلداول التالية إعدادات برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل 
Windows. والحظ أنه ال تتوفر جميع اإلعدادات في كافة إصدارات نظام 

.Windows التشغيل
برنامج الطابعة٥٤



٥

 

 

 

إعدادات الطابعة
الشرحاإلعدادات

اختر مقاس الورق الذي ترغب في استخدامه. وإذا كنتPaper Size (مقاس الورق)
ال ترى مقاس الورق املطلوب، استخدم شريط التمرير 

للتنقل خالل القائمة. بينما إذا كان مقاس الورق 
املطلوب غير مدرج في القائمة، انظر "حتديد مقاس 
الورق اخملصص" صفحة ٥٦ لالطالع على التعليمات.

اختر Portrait (عمودي) أو Landscape (أفقي).Orientation (االجتاه)
اختر مصدر الورق الذي ترغب في استخدامه.Paper Source (مصدر الورق)

 Resolution/Graphics
Resolution (الدقة/دقة 

الرسومات)
اختر دقة الطباعة املطلوبة. وكلما ارتفع مستوى 
الدقة الذي تختاره احتوت النسخة املطبوعة على 

مزيد من التفاصيل؛ غير أن رفع مستوى الدقة يبطئ 
عملية الطباعة.

ميكنك ترك هذا اخليار على Fine (دقيق)، وهو ميثل اإلعدادDithering (ثبات األلوان)
االفتراضي، أو اختيار منط ثبات ألوان آخر وفًقا لنوع 

النسخة املطبوعة املطلوبة.
مظهر أكثر إشراًقا أو أكثر قتامة.حرِّك املؤشر املنزلق لتحويل النسخة املطبوعة إلى Intensity (الكثافة)

اختر خيار جودة الطباعة من قائمة Print Quality Print quality (جودة الطباعة)
(جودة الطباعة). إذا قمت بضبط Hi-speed (سرعة 
عالية) على On (تشغيل)، سوف تدخل وضع طباعة 

ثنائي االجتاه وسوف تزداد سرعة الطباعة. بينما ضبط 
Hi-speed (سرعة عالية) على Off (إيقاف) سوف 

يعود بالطابعة إلى وضع طباعة أحادي االجتاه. وسوف 
تنخفض سرعة الطباعة، في حني سوف تتحسن دقة 

الطباعة. والطباعة باستخدام اإلعدادات االفتراضية 
تستخدم اإلعدادات اخملزنة في الطابعة.

 Halftone Setup.../Halftone
Color Adjustment... (إعداد 

األلوان النصفية.../ضبط 
األلوان النصفية...)

انقر فوق هذا الزر لضبط السطوع والتباين، وأدخل 
غاما RGB أو حدد إعدادات أخرى. وسوف يظهر مربع 

حوار Halftone Color Adjustment (ضبط األلوان 
 Help النصفية). ولالطالع على التفاصيل، انقر فوق زر

(مساعدة) في مربع احلوار هذا.
اختر نوع األلوان النصفية التي سيتم استخدامها عندHalftoning (األلوان النصفية)

طباعة الرسومات. وللسماح للطابعة بتحديد أفضل 
 Auto Select جودة لأللوان النصفية، استخدم

(اختيار آلي).
٥ برنامج الطابعة



الشرحاإلعدادات

 Printer Fonts Support
اختر إحدى مجموعات جدول الرموز ليتم استخدامها. (دعم خطوط الطباعة)

وميكنك االختيار من بني مجموعات جدول الرموز الثالثة، 
 None(موسع) و Expanded(قياسي) و Standard

(بدون) (أي طباعة Bit Image (صورة نقطية)).
 Expanded (قياسي) أو Standard عند اختيار

(موسع)، تستخدم الطابعة خطوط اجلهاز. وحتتوي 
مجموعة Expanded (موسع) على خطوط تزيد عن 

مجموعة Standard (قياسي).
عند اختيار None (بدون)، تستخدم الطابعة الصور 

النقطية بدالً من خطوط اجلهاز.
ولالطالع على تفاصيل حول اخلطوط املدرجة في كل 

جدول، انظر "املواصفات اإللكترونية" صفحة ١٦٨.
 Print Text as Graphics

(طباعة النص كرسومات)*
اختر Off (إيقاف) عند استخدام الطابعة خطوط 

اجلهاز، واختر On (تشغيل) عند عدم استخدام 
الطابعة خطوط اجلهاز.

Metafile Spooling (تخزين 
مؤقت مللف التعريف)*

.EMF اختر ما إذا كان سيتم استخدام تخزين مؤقت لـ

اختر ما إذا كانت الطباعة ستتم من األمام إلى اخللف Paper Order (ترتيب الورق)*
أم من اخللف إلى األمام.

Pages Per Sheet (عدد 
الصفحات لكل ورقة)*

اختر عدد الصفحات التي ترغب في طباعتها على 
صفحة واحدة.

عند اختيار ما يزيد عن الرقم واحد في مربع Copy Count Number (عدد الُنسخ)*
of copies (عدد الُنسخ)، يظهر مربع االختيار هذا حيث 
ميكنك اختيار ما إذا كان سيتم ترتيب صفحات الُنسخ.

 Advanced Printing
Features (مزايا متقدمة 

للطباعة)*
اختر Enable (تشغيل) أو Disable (إيقاف) مع إعداد 

Metafile Spooling (تخزين مؤقت مللف التعريف).

Print Optimizations (أمثليات 
الطباعة)*

اختر Disable (إيقاف) عند استخدام الطابعة خطوط 
اجلهاز، واختر Enable (تشغيل) عند عدم استخدام 

الطابعة خطوط اجلهاز.

.Windows (مساعدة) في نظام التشغيل Help لالطالع على التفاصيل، انظر*

حتديد مقاس الورق اخملصص
إذا كان الورق املطلوب غير مدرج في قائمة Paper Size (مقاس الورق) 

املنسدلة، ميكنك إضافة املقاس إلى القائمة.
برنامج الطابعة٥٦
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بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows MeWindows Me و9898 و9595:
انقر فوق Custom (تخصيص) أو User Defined Size (مقاس ُمعّرف من 

ِقَبل املستخدم) وأدخل مقاس الورق في مربع احلوار الذي يظهر.

بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows XPWindows XP و20002000 
:Windows NT 4.0Windows NT 4.0و

 Windows أو Windows 2000 ١. بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل
NT 4.0، انقر فوق Start (ابدأ)، ثم توجه باملؤشر إلى Settings (إعدادات

وانقر فوق Printers (الطابعات).
 ،Windows XP Professional بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل 

انقر فوق Start (ابدأ)، وانقر فوق Printers and Faxes (الطابعات 
وأجهزة الفاكس).

 ،Windows XP Home Edition بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل 
انقر فوق Start (ابدأ)، وانقر فوق Control Panel (لوحة التحكم)، ثم 

انقر فوق Printers and Faxes (الطابعات وأجهزة الفاكس).
.EPSON DFX-9000 ESC/P ٢. انقر فوق رمز

٣. اختر Server Properties (خصائص مركز اخلدمة) من قائمة
File (ملف). 

٤. أشر على Create a New Form (إنشاء منوذج جديد).
٥. أدخل مقاس الورق في حقول Measurement (القياس).

٦. انقر فوق Save From (حفظ النموذج) ثم انقر فوق OK (موافق).
٧ برنامج الطابعة



مراقبة اإلعدادات
الشرحاإلعدادات
برنامج 

EPSON Status Monitor 3
ميكنك الوصول إلى برنامج EPSON Status Monitor 3 عند 
النقر فوق هذا الزر. وملراقبة الطابعة، تأكد من حتديد مربع 
اختيار Monitor the printing status (مراقبة حالة الطباعة).

 Monitoring Preferences

(تفضيالت املراقبة)
 Monitoring Preferences انقر فوق هذا الزر لفتح مربع حوار

 EPSON (تفضيالت املراقبة) حيث ميكنك حتديد إعدادات برنامج
 EPSON Status Monitor انظر "إعداد برنامج .Status Monitor 3

3" صفحة ٥٩ ملزيد من املعلومات.

EPSON Status Monitor 3EPSON Status Monitor 3 استخدام برنامج
يتوفر برنامج EPSON Status Monitor 3 لكل من نظام التشغيل

 .Windows NT 4.0 و98 و95 و2000 ونظام التشغيل Meو Windows XP
وهو يسمح لك مبراقبة حالة الطابعة، وينبهك عند حدوث أخطاء بالطابعة، 

كما يزودك بتعليمات حول استكشاف األخطاء وإصالحها عند احلاجة.

يتوفر برنامج EPSON Status Monitor 3 فقط عندما:

 يتم توصيل الطابعة مباشرة مع جهاز الكمبيوتر املضيف عبر منفذ 
.USB أو منفذ [LPT1] متوازي

 يتم تهيئة النظام لديك بحيث يدعم اتصال ثنائي االجتاه.
يتم تثبيت برنامج EPSON Status Monitor 3 عند تثبيت برنامج تشغيل 

الطابعة كما هو موضح في "ابدأ من هنا".
مالحظة:

إذا قمت بتثبيت برنامج التشغيل باستخدام طريقة Point and Print (حدد 
واطبع)، قد ال يعمل برنامج EPSON Status Monitor 3 بشكل صحيح. وإذا 

كنت ترغب في استخدام برنامج EPSON Status Monitor 3، قم بإعادة تثبيت 
برنامج التشغيل كما هو موضح في "ابدأ من هنا".
برنامج الطابعة٥٨
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قبل استخدام برنامج EPSON Status Monitor 3، تأكد من قراءة ملف 
README (املستند التمهيدي) املوجود على "القرص املضغوط اخلاص 

باملستخدم". ويحتوي هذا امللف على أحدث معلومات حول األداة املساعدة.

EPSON Status Monitor 3EPSON Status Monitor 3 إعداد برنامج
:EPSON Status Monitor 3 اتبع هذه اخلطوات إلعداد برنامج

١. افتح قائمة Utility (أداة مساعدة) كما هو موضح في "استخدام 
برنامج تشغيل الطابعة مع نظام التشغيل Windows Me و98 

و95" صفحة ٤٤ أو في "استخدام برنامج تشغيل الطابعة مع نظام 
التشغيل Windows XP و2000 وWindows NT 4.0" صفحة ٤٨. 
٢. انقر فوق زر Monitoring Preferences (تفضيالت املراقبة). وسوف 

يظهر مربع حوار Monitoring Preferences (تفضيالت املراقبة).
٩ برنامج الطابعة



٣. تتوفر اإلعدادات التالية:
 Select Notification

(اختيار اإلعالم)
 On ،يعرض حالة مربع اختيار عنصر اخلطأ

(تشغيل) أو Off (إيقاف).
تشغيل مربع االختيار هذا لعرض إعالم 

باخلطأ احملدد.
 Select Shortcut Icon

(اختيار رمز االختصار)
يتم عرض الرمز احملدد على شريط املهام. 

ويتم عرض مثال اإلعداد في النافذة اليمنى. 
وبالنقر فوق رمز االختصار، ميكنك الوصول 
 Monitoring Preferences إلى مربع حوار

(تفضيالت املراقبة) بسهولة.
 Receive error notification

 for shared printers
(استالم إعالم باخلطأ بشأن 

الطابعات املشتركة)

ميكن استالم إعالم باخلطأ بشأن طابعة 
مشتركة عند حتديد مربع االختيار هذا.

 Allow monitoring of shared
 printer

(السماح مبراقبة الطابعة 
املشتركة)

عند حتديد مربع االختيار هذا، ميكن مراقبة 
طابعة مشتركة من خالل أجهزة الكمبيوتر 

األخرى.

 مالحظة:
 انقر فوق زر Default (افتراضي) إلعادة كافة العناصر إلى اإلعدادات 

االفتراضية.

EPSON Status Monitor 3EPSON Status Monitor 3 الوصول إلى برنامج
قم بأحد اإلجراءين التاليني للوصول إلى برنامج EPSON Status Monitor 3؛

 انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز االختصار الذي على شكل طابعة واملوجود 
على شريط املهام. وإلضافة رمز اختصار إلى شريط املهام، انتقل إلى 

قائمة Utility (أداة مساعدة) واتبع التعليمات.
 افتح قائمة Utility (أداة مساعدة)، ثم انقر فوق رمز برنامج 

Util- وللتعرف على كيفية فتح قائمة .EPSON Status Monitor 3
ity (أداة مساعدة)، انظر "استخدام برنامج تشغيل الطابعة مع 

نظام التشغيل Windows Me و98 و95" صفحة ٤٤ أو "استخدام 
برنامج تشغيل الطابعة مع نظام التشغيل Windows XP و2000 

وWindows NT 4.0" صفحة ٤٨. 
برنامج الطابعة٦٠
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عند الوصول إلى برنامج EPSON Status Monitor 3 كما هو موضح أعاله
سوف تظهر نافذة حالة الطابعة.

ميكنك مشاهدة معلومات حالة الطابعة في هذه النافذة.

EPSON Status Monitor 3EPSON Status Monitor 3 تثبيت برنامج
.EPSON Status Monitor 3 اتبع اخلطوات أدناه لتثبيت برنامج

١. تأكد من أن الطابعة قيد اإليقاف ومن تشغيل نظام التشغيل 
Windows على جهاز الكمبيوتر لديك.

٢. أدخل القرص املضغوط اخلاص ببرنامج الطابعة في محرك األقراص 
املضغوطة.
 مالحظة:

 إذا ظهرت نافذة اختيار اللغة، اختر بلدك.
 إذا لم تظهر شاشة EPSON Installation Program (برنامج 

تثبيت جهاز EPSON) بشكل آلي، انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز 
My Computer (جهاز الكمبيوتر)، وانقر بزر املاوس األمين فوق رمز 

القرص املضغوط، وانقر فوق OPEN (فتح) في القائمة التي تظهر، ثم
.Epsetup.exe انقر نقرًا مزدوًجا فوق ملف

٣. انقر فوق Continue (متابعة). وعندما تظهر شاشة اتفاقية ترخيص 
البرنامج، اقرأ البيان، ثم انقر فوق Agree (موافق).

٤. انقر فوق Custom (تخصيص).
١ برنامج الطابعة



٥. حدد مربع اختيار برنامج EPSON Status Monitor 3، ثم انقر فوق 
Install (تثبيت).

٦. في مربع احلوار الذي يظهر، تأكد من حتديد رمز الطابعة اخلاصة بك، 
وانقر فوق OK (موافق). ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

٧. عند إمتام التثبيت، انقر فوق OK (موافق).

إعداد الطابعة على إحدى الشبكات
مشاركة الطابعة

يصف هذا القسم كيفية مشاركة الطابعة على شبكة قياسية تعمل 
.Windows بنظام التشغيل

ميكن ألجهزة كمبيوتر على إحدى الشبكات مشاركة طابعة قد مت توصيلها 
مباشرة بأحد هذه األجهزة. وميثل جهاز الكمبيوتر املتصل مباشرة بالطابعة 

مركز خدمة الطابعة، بينما متثل أجهزة الكمبيوتر األخرى العمالء والتي حتتاج 
إلى إذن ملشاركة الطابعة مع مركز خدمة الطابعة. ويشارك العمالء في 

الطابعة عبر مركز خدمة الطابعة.
وفًقا إلصدارات نظام التشغيل Windows وحقوق الوصول إلى الشبكة 
اخلاصة بك، قم بإجراء اإلعدادات املناسبة ملركز خدمة الطابعة والعمالء.

ضبط مركز خدمة الطابعة
 بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows Me أو 98 أو 95، انظر 

"مع نظام التشغيل Windows Me أو 98 أو 95" صفحة ٦٣.
 بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows XP أو 2000 

 Windows XP انظر "مع نظام التشغيل ،Windows NT 4.0 أو
أو 2000 أو Windows NT 4.0" صفحة ٦٥.
برنامج الطابعة٦٢
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ضبط العمالء
 بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows Me أو 98 أو 95، انظ

"مع نظام التشغيل Windows Me أو 98 أو 95" صفحة ٦٨.
 بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows XP أو 2000، انظر 

"مع نظام التشغيل Windows XP أو 2000" صفحة ٧٠.
 بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows NT 4.0، انظر "مع 

نظام التشغيل Windows NT 4.0" صفحة ٧٣.
مالحظة:

PSON Status Monitor 3 عند مشاركة الطابعة، تأكد من ضبط برنامج 
كي ميكن مراقبة الطابعة املشتركة على مركز خدمة الطابعة. انظر "إعداد

برنامج EPSON Status Monitor 3" صفحة ٥٩.

 عندما تصبح مستخدم طابعة مشتركة تعمل على نظام التشغيل 
Windows في بيئة التشغيل Windows Me أو 98 ، على مركز اخلدمة، 

 Control Panel (شبكة االتصال) في Network انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز
 File and printer sharing for (لوحة التحكم) وتأكد من تثبيت مكون

Microsoft Networks (املشاركة في امللفات والطابعات لشبكات اتصال 
Microsoft). بعد ذلك، على مركز اخلدمة والعمالء، تأكد من تثبيت 

 (IPX/SPX بروتوكول متوافق مع) IPX/SPX-compatible Protocol
.(TCP/IP بروتوكول) TCP/IP Protocol أو

 يجب ضبط مركز خدمة الطابعة والعمالء على نفس نظام الشبكة، كما 
يجب أن يكونوا حتت نفس إدارة الشبكة بشكل مسبق.

 قد تختلف العروض التي تظهر على الشاشة في الصفحات التالية بحس
.Windows إصدار نظام التشغيل

إعداد الطابعة كطابعة مشتركة
مع نظام التشغيل Windows MeWindows Me أو 9898 أو 9595

عندما يكون نظام التشغيل اخلاص مبركز خدمة الطابعة هو نظام التشغيل 
Windows Me أو 98 أو 95، اتبع هذه اخلطوات لضبط مركز خدمة الطابعة

١. انقر فوق Start (ابدأ)، ثم توجه باملؤشر إلى Settings (إعدادات)، وانقر 
فوق Control Panel (لوحة التحكم).

٢. انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز Network (شبكة االتصال).
٣ برنامج الطابعة



٣. انقر فوق File and Print Sharing (املشاركة في امللفات والطباعة) في 
قائمة Configuration (التهيئة).

 I want to be able to allow others to print to my ٤. حدد مربع اختيار
printer(s). (أرغب في أن أكون قادرًا على السماح لآلخرين بالطباعة 
على الطابعة (أو الطابعات) اخلاصة بي.)، ثم انقر فوق OK (موافق).

٥. انقر فوق OK (موافق) لقبول اإلعدادات.
 مالحظة:

 عندما تظهر عبارة "Insert the Disk" (أدخل القرص)، أدخل القرص 
املضغوط اخلاص بنظام التشغيل Windows Me أو 98 أو 95 في 

جهاز الكمبيوتر. وانقر فوق OK (موافق) ثم اتبع التعليمات التي 
تظهر على الشاشة.

 عندما تظهر املطالبة بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر، قم بإعادة 
تشغيل جهاز الكمبيوتر وتابع إجراء اإلعدادات.

٦. انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز Printers (الطابعات) على لوحة التحكم.
 Sharing ٧. انقر بزر املاوس األمين فوق رمز الطابعة اخلاصة بك، وانقر فوق

(مشاركة) في القائمة التي تظهر.
٨. اختر Shared As (مشاركة باسم)، واكتب االسم في مربع 

Share Name (اسم املشاركة)، وانقر فوق OK (موافق). اكتب 
Comment (تعليق) أو Password (كلمة املرور) إذا لزم األمر.

 مالحظة:
 ال تستخدم مسافات أو واصالت ضمن اسم املشاركة، وإال فقد 

يحدث خطأ.
برنامج الطابعة٦٤



٦

ى 

 

 

 

 EPSON عند مشاركة الطابعة، تأكد من ضبط برنامج 
Status Monitor 3 كي ميكن مراقبة الطابعة املشتركة على 

 EPSON Status مركز خدمة الطابعة. انظر "إعداد برنامج
Monitor 3" صفحة ٥٩.

حتتاج إلى ضبط أجهزة كمبيوتر العمالء كي ميكنهم استخدام الطابعة عل
إحدى الشبكات. انظر الصفحات التالية لالطالع على التفاصيل.

 "مع نظام التشغيل Windows Me أو 98 أو 95" صفحة ٦٨
 "مع نظام التشغيل Windows XP أو 2000" صفحة ٧٠

 "مع نظام التشغيل Windows NT 4.0" صفحة ٧٣

مع نظام التشغيل Windows XPWindows XP أو 20002000 
Windows NT 4.0Windows NT 4.0 أو

عندما يكون نظام التشغيل اخلاص مبركز خدمة الطابعة هو نظام التشغيل
Windows XP أو 2000 أو Windows NT 4.0، اتبع هذه اخلطوات لضبط 

مركز خدمة الطابعة.
مالحظة:

 Windows NT 4.0 أو 2000 أو Windows XP يلزم الوصول إلى نظام التشغيل
بصفة Administrators (مسؤولون) عن اجلهاز احمللي.

Windows 2000 ١. بالنسبة ملركز خدمة طابعة يعمل بنظام التشغيل
أو Windows NT 4.0، انقر فوق Start (ابدأ)، ثم توجه باملؤشر إلى 

Settings (إعدادات)، وانقر فوق Printers (الطابعات).
 Windows XP بالنسبة ملركز خدمة طابعة يعمل بنظام التشغيل 
 Printers and Faxes (ابدأ)، انقر فوق Start انقر فوق ،Professional

(الطابعات وأجهزة الفاكس). 
 Windows XP بالنسبة ملركز خدمة طابعة يعمل بنظام التشغيل 
 Control panel (ابدأ)، وانقر فوق Start انقر فوق ،Home Edition

(لوحة التحكم)، ثم انقر فوق Printers and Faxes (الطابعات وأجهزة
الفاكس).

 Sharing ٢. انقر بزر املاوس األمين فوق رمز الطابعة اخلاصة بك، وانقر فوق
(مشاركة) في القائمة التي تظهر.
٥ برنامج الطابعة



بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows XP، إذا ظهرت القائمة 
التالية، انقر فوق إما Network Setup Wizard (معالج إعداد شبكة االتصال) 

 If you understand the security risks but want to share printers أو
without running the wizard، click here. (إذا كنت تدرك مخاطر احلماية 

في حني ترغب في مشاركة الطابعات بدون تشغيل املعالج، انقر هنا.).
في أي من احلالتني، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

 Windows 2000 ٣. بالنسبة ملركز خدمة طابعة يعمل بنظام التشغيل
أو Windows NT 4.0، اختر Shared as (مشاركة باسم) (في 
نظام التشغيل Windows 2000) أو Shared (مشاركة) (في 

نظام التشغيل Windows NT 4.0)، ثم اكتب االسم في مربع 
Share name (اسم املشاركة)، وانقر فوق OK (موافق).
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 ،Windows XP بالنسبة ملركز خدمة طابعة يعمل بنظام التشغيل 
اختر Share this printer (مشاركة هذه الطابعة)، ثم اكتب االسم في

مربع Share name (اسم املشاركة)، وانقر فوق OK (موافق).

 مالحظة:
 ال تستخدم مسافات أو واصالت ضمن اسم املشاركة، وإال فقد 

يحدث خطأ.
حتتاج إلى ضبط أجهزة كمبيوتر العمالء كي ميكنهم استخدام الطابعة عل

إحدى الشبكات. انظر الصفحات التالية لالطالع على التفاصيل:

 "مع نظام التشغيل Windows Me أو 98 أو 95" صفحة ٦٨
 "مع نظام التشغيل Windows XP أو 2000" صفحة ٧٠

 "مع نظام التشغيل Windows NT 4.0" صفحة ٧٣

ضبط العمالء
يصف هذا القسم كيفية تثبيت برنامج تشغيل الطابعة عن طريق الوصول

إلى الطابعة املشتركة على إحدى الشبكات.
مالحظة:

 ملشاركة الطابعة على شبكة تعمل بنظام التشغيل Windows، حتتاج 
إلى ضبط مركز خدمة الطابعة. ولالطالع على التفاصيل، انظر "إعداد 

 Windows الطابعة كطابعة مشتركة" صفحة ٦٣ (مع نظام التشغيل
Me أو 98 أو 95) أو "مع نظام التشغيل Windows XP أو 2000 

 Windows XP صفحة ٦٥ (مع نظام التشغيل "Windows NT 4.0 أو
.(Windows NT 4.0 أو 2000 أو
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 يصف هذا القسم كيفية الوصول إلى الطابعة املشتركة على نظام 
شبكة قياسية باستخدام مركز اخلدمة (مجموعة عمل Microsoft). وإذا 
تعذر عليك الوصول إلى الطابعة املشتركة بسبب نظام الشبكة، اطلب 

املساعدة من مسؤول الشبكة.

 يصف هذا القسم كيفية تثبيت برنامج تشغيل الطابعة عن طريق الوصول 
إلى الطابعة املشتركة من خالل حافظة Printers (الطابعات). كما ميكنك 
الوصول إلى الطابعة املشتركة من خالل Network Neighborhood (جوار 

شبكة االتصال) أو My Network (شبكة االتصال) من على سطح املكتب 
.Windows في نظام التشغيل

 عندما ترغب في استخدام برنامج EPSON Status Monitor 3 مع 
أجهزة كمبيوتر العمالء، يتعني عليك تثبيت كل من برنامج تشغيل 

الطابعة وبرنامج EPSON Status Monitor 3 من القرص املضغوط 
على كل جهاز عميل.

مع نظام التشغيل Windows MeWindows Me أو 9898 أو 9595
اتبع هذه اخلطوات لضبط أجهزة كمبيوتر العمالء التي تعمل بنظام 

التشغيل Windows Me أو 98 أو 95.

١. انقر فوق Start (ابدأ)، ثم توجه باملؤشر إلى Settings (إعدادات)، وانقر 
فوق Printers (الطابعات).

٢. انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز Add Printer (إضافة طابعة)، ثم انقر فوق 
Next (التالي).

 Next (طابعة شبكة االتصال)، ثم انقر فوق Network printer ٣. اختر
(التالي).

 Browse for (استعراض)، وسوف يظهر مربع حوار Browse ٤. انقر فوق
Printer (االستعراض بحًثا عن طابعة).

 مالحظة:
 ميكنك كذلك كتابة "\\(اسم جهاز الكمبيوتر املتصل محلًيا بالطابعة 

املشتركة)\(اسم الطابعة املشتركة)" في Network path (مسار شبكة 
االتصال) أو Queue Name (اسم قائمة االنتظار).
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٥. انقر فوق جهاز الكمبيوتر أو مركز اخلدمة املتصل بالطابعة املشتركة، 
وفوق اسم الطابعة املشتركة. ثم انقر فوق OK (موافق).

 مالحظة:
 قد يتم تغيير اسم الطابعة املشتركة من خالل جهاز الكمبيوتر أو مركز 

اخلدمة املتصل بالطابعة املشتركة. وللتحقق من اسم الطابعة املشتركة، 
اسأل مسؤول الشبكة.

٦. انقر فوق Next (التالي).

 مالحظة:
 في حالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز كمبيوتر العميل 

بشكل مسبق، حتتاج إلى اختيار برنامج تشغيل الطابعة اجلديد أو برنامج
تشغيل الطابعة احلالي. وعندما تظهر املطالبة باختيار برنامج تشغيل 

الطابعة، اختر برنامج تشغيل الطابعة وفًقا للرسالة.
 إذا كان نظام التشغيل اخلاص مبركز خدمة الطابعة هو نظام التشغي

Windows Me أو 98 أو 95، انتقل إلى اخلطوة التالية.

 إذا لم يكن نظام التشغيل اخلاص مبركز خدمة الطابعة هو نظام 
التشغيل Windows Me أو 98 أو 95، انتقل إلى "تثبيت برنامج 

تشغيل الطابعة من القرص املضغوط" صفحة ٧٥.

٧. حتقق من اسم الطابعة املشتركة، واختر ما إذا كان سيتم استخدام 
الطابعة كطابعة افتراضية أم ال. وانقر فوق OK (موافق)، ثم اتبع 

التعليمات التي تظهر على الشاشة.
 مالحظة:

 ميكنك تغيير اسم الطابعة املشتركة كي تظهر فقط على جهاز 
كمبيوتر العميل.
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مع نظام التشغيل Windows XPWindows XP أو 20002000
اتبع هذه اخلطوات لضبط أجهزة كمبيوتر العمالء التي تعمل بنظام 

التشغيل Windows XP أو 2000.
ميكنك تثبيت برنامج تشغيل الطابعة اخلاص بالطابعة املشتركة، إذا توفر 

لديك Power Users (مستخدمون ذوي صالحيات) أو حقوق وصول ذات 
صالحية أكبر حتى إذا لم تكن Administrator (مسؤوالً).

١. بالنسبة ألجهزة كمبيوتر العمالء التي تعمل بنظام التشغيل 
Windows 2000، انقر فوق Start (ابدأ)، ثم توجه باملؤشر إلى 

Settings (إعدادات)، وانقر فوق Printers (الطابعات).

 بالنسبة ألجهزة كمبيوتر العمالء التي تعمل بنظام التشغيل 
Windows XP Professional، انقر فوق Start (ابدأ)، وانقر فوق 

Printers and Faxes (الطابعات وأجهزة الفاكس). 

 بالنسبة ألجهزة كمبيوتر العمالء التي تعمل بنظام التشغيل 
Windows XP Home Edition، انقر فوق Start (ابدأ)، وانقر فوق 

 Printers and Faxes (لوحة التحكم)، ثم انقر فوق Control panel
(الطابعات وأجهزة الفاكس).

٢. بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows 2000، انقر نقرًا مزدوًجا 
فوق رمز Add Printer (إضافة طابعة)، ثم انقر فوق Next (التالي).
 بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows XP، انقر فوق 

 Printer Tasks (إضافة طابعة) في قائمة Add a printer
(مهام الطابعة).
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٣. اختر Network printer (طابعة شبكة االتصال) (في نظام التشغيل 
 A network printer، or a printer attached to أو (Windows 2000
another computer (طابعة شبكة، أو طابعة ملحقة بجهاز كمبيوت
آخر) (في نظام التشغيل Windows XP)، ثم انقر فوق Next (التالي).

٤. بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows 2000، اختر 
 Type the printer name، or click Next to browse for a printer
(اكتب اسم الطابعة، أو انقر فوق Next لالستعراض بحًثا عن طابعة)،

ثم انقر فوق Next (التالي).

 مالحظة:
 ميكنك كذلك كتابة اسم الطابعة املشتركة أو مسار شبكة االتصال 

في مربع Name (االسم)، مثل "\\(اسم جهاز الكمبيوتر املتصل محلًيا 
بالطابعة املشتركة)\(اسم الطابعة املشتركة)".

Browse for a اختر ،Windows XP بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل 
printer (االستعراض بحًثا عن طابعة)، ثم انقر فوق Next (التالي).
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٥. انقر فوق رمز جهاز الكمبيوتر أو مركز اخلدمة املتصل بالطابعة 
املشتركة، وفوق اسم الطابعة املشتركة. ثم انقر فوق Next (التالي).

 مالحظة:
 قد يتم تغيير اسم الطابعة املشتركة من خالل جهاز الكمبيوتر أو 

مركز اخلدمة املتصل بالطابعة املشتركة. وللتحقق من اسم الطابعة 
املشتركة، اسأل مسؤول الشبكة.

 في حالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز كمبيوتر العميل 
بشكل مسبق، حتتاج إلى اختيار إما برنامج تشغيل الطابعة اجلديد أو 

برنامج تشغيل الطابعة احلالي. وعندما تظهر املطالبة باختيار برنامج 
تشغيل الطابعة، اختر برنامج تشغيل الطابعة وفًقا للرسالة.

 إذا كان نظام التشغيل اخلاص مبركز خدمة الطابعة هو نظام التشغيل 
Windows XP أو 2000، انتقل إلى اخلطوة التالية.

 إذا لم يكن نظام التشغيل اخلاص مبركز خدمة الطابعة هو نظام 
التشغيل Windows XP أو 2000، انتقل إلى "تثبيت برنامج تشغيل 

الطابعة من القرص املضغوط" صفحة ٧٥.

٦. بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows 2000، اختر ما إذا كان 
 OK سيتم استخدام الطابعة كطابعة افتراضية أم ال، ثم انقر فوق

(موافق).
 بالنسبة ملستخدمي نظام التشغيل Windows XP، في حالة تثبيت 
برنامج تشغيل آخر بالفعل، اختر ما إذا كان سيتم استخدام الطابعة 

كطابعة افتراضية أم ال، ثم انقر فوق OK (موافق).
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٧. حتقق من اإلعدادات، ثم انقر فوق Finish (إنهاء).

Windows NT 4.0Windows NT 4.0 مع نظام التشغيل
اتبع هذه اخلطوات لضبط أجهزة كمبيوتر العمالء التي تعمل بنظام 

.Windows NT 4.0 التشغيل
ميكنك تثبيت برنامج تشغيل الطابعة اخلاص بالطابعة املشتركة، إذا توفر 

لديك Power Users (مستخدمون ذوي صالحيات) أو حقوق وصول ذات 
صالحية أكبر حتى إذا لم تكن Administrator (مسؤوالً).

١. انقر فوق Start (ابدأ)، ثم توجه باملؤشر إلى Settings (إعدادات)، وانقر 
فوق Printers (الطابعات).

٢. انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز Add Printer (إضافة طابعة).
٣. اختر Network printer server (مركز خدمة طابعة شبكة االتصال)، 

ثم انقر فوق Next (التالي).
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٤. انقر فوق رمز جهاز الكمبيوتر أو مركز اخلدمة املتصل بالطابعة 
املشتركة، وفوق اسم الطابعة املشتركة. ثم انقر فوق OK (موافق).

 مالحظة:
 ميكنك كذلك كتابة "\\(اسم جهاز الكمبيوتر املتصل محلًيا بالطابعة 

املشتركة)\(اسم الطابعة املشتركة)" في Network path (مسار 
شبكة االتصال) أو Queue Name (اسم قائمة االنتظار).

 قد يتم تغيير اسم الطابعة املشتركة من خالل جهاز الكمبيوتر أو 
مركز اخلدمة املتصل بالطابعة املشتركة. وللتحقق من اسم الطابعة 

املشتركة، اسأل مسؤول الشبكة.

 في حالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز كمبيوتر العميل 
بشكل مسبق، حتتاج إلى اختيار برنامج تشغيل الطابعة اجلديد أو 

برنامج تشغيل الطابعة احلالي. وعندما تظهر املطالبة باختيار برنامج 
تشغيل الطابعة، اختر برنامج تشغيل الطابعة وفًقا للرسالة.

 إذا كان نظام التشغيل اخلاص مبركز خدمة الطابعة هو نظام التشغيل 
Windows NT 4.0، انتقل إلى اخلطوة التالية.

 إذا لم يكن نظام التشغيل اخلاص مبركز خدمة الطابعة هو نظام 
التشغيل Windows NT 4.0، انتقل إلى "تثبيت برنامج تشغيل 

الطابعة من القرص املضغوط" صفحة ٧٥.
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٥. اختر ما إذا كان سيتم استخدام الطابعة كطابعة افتراضية أم ال، ثم 
انقر فوق OK (موافق).

٦. انقر فوق Finish (إنهاء).

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة من القرص املضغو
يصف هذا القسم كيفية تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على أجهزة 
كمبيوتر العمالء عند استخدام أجهزة كمبيوتر مركز اخلدمة والعمالء 

لنظام تشغيل مختلف.
قد تختلف العروض التي تظهر على الشاشة في الصفحات التالية بحسب

.Windows إصدار نظام التشغيل
مالحظة:

 عند التثبيت على أجهزة كمبيوتر العمالء التي تعمل بنظام التشغيل 
Windows XP أو 2000 أو Windows NT 4.0، يلزم الوصول إلى نظام 

التشغيل Windows XP أو 2000 أو Windows NT 4.0 من خالل 
Administrator (مسؤول).

 إذا كانت أجهزة كمبيوتر مركز اخلدمة والعمالء تستخدم نفس نظام 
التشغيل، ال يتعني عليك تثبيت برامج تشغيل الطابعة من القرص 

املضغوط.

١. حاول الوصول إلى الطابعة املشتركة وقد تظهر نافذة مطالبة. انقر فوق 
OK (موافق)، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت برنامج 

تشغيل الطابعة من القرص املضغوط.

 EPSON ٢. أدخل القرص املضغوط، وعندئذ سوف يظهر مربع حوار
Installation Program (برنامج تثبيت جهاز EPSON). قم بإلغاء مربع 

احلوار عن طريق النقر فوق Cancel (إلغاء األمر)، ثم اكتب اسم محرك 
األقراص املناسب واحلافظة التي يوجد بها برنامج تشغيل الطابعة اخلاص 

بأجهزة كمبيوتر العمالء، ثم انقر فوق OK (موافق).
٥ برنامج الطابعة



 Windows XP عند تثبيت برامج التشغيل في نظام التشغيل 
أو 2000، قد تظهر عبارة ".Digital Signature is not found" (تعذر 

العثور على توقيع رقمي). انقر فوق Yes (نعم) (في نظام التشغيل 
Windows 2000) أو فوق Continue Anyway (املتابعة على أي حال) 

(في نظام التشغيل Windows XP) وتابع عملية التثبيت.
 يختلف اسم احلافظة بحسب نظام التشغيل قيد االستخدام.

اسم احلافظةنظام التشغيل في جهاز العميل
Windows 95\<Language>\WIN95

Windows 98\<Language>\WIN98

Windows Me\<Language>\WINME

Windows XP\<Language>\WIN2000 و2000

Windows NT 4.0\<Language>\WINNT40

٣. اختر اسم الطابعة، ثم انقر فوق OK (موافق). ثم اتبع التعليمات التي 
تظهر على الشاشة.

مالحظة:
إذا كنت ترغب كذلك في تثبيت برنامج EPSON Status Monitor 3، انظر 

"تثبيت برنامج EPSON Status Monitor 3" صفحة ٦١ لالطالع على 
التعليمات.

إلغاء عملية الطباعة
إذا كانت الُنسخ املطبوعة ليست بالشكل املتوقع وتظهر بها حروف أو صور 
غير دقيقة أو مشوهة، فقد حتتاج إلى إلغاء عملية الطباعة. وعند عرض رمز 

الطابعة على شريط املهام، اتبع التعليمات أدناه إللغاء عملية الطباعة.

١. انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز الطابعة املوجود على شريط املهام، ثم انقر 
فوق Purge Print Documents (إزالة مستندات الطباعة) في قائمة 

Printer (الطابعة).
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 Purge Print Documents ٢. عند إلغاء طباعة كافة املستندات، اختر
(إزالة مستندات الطباعة) (في نظام التشغيل Windows Me أو 

98) أو Cancel All Documents (إلغاء كافة املستندات) (في نظام 
التشغيل Windows XP أو 2000 أو Windows NT 4.0) في قائمة 

Printer (الطابعة).
 عند إلغاء مستند معني، اختر املستند الذي ترغب في إلغاء طباعته واخت
 Windows Me (إلغاء الطباعة) (في نظام التشغيل Cancel Printing
أو 98) أو Cancel (إلغاء األمر) (في نظام التشغيل Windows XP أو 

2000 أو Windows NT 4.0) في قائمة Document (املستند).

 يتم إلغاء مهمة الطباعة.

إلغاء تثبيت برنامج الطابعة
عندما ترغب في إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو حتديثه، قم بإلغاء 

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الذي مت تثبيته من قبل.

إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة وبرنامج 
EPSON Status Monitor 3EPSON Status Monitor 3

١. اخرج من كافة التطبيقات.
٢. انقر فوق Start (ابدأ)، ثم توجه باملؤشر إلى Settings (إعدادات)، وانقر 

فوق Control Panel (لوحة التحكم).
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٣. انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز Add/Remove Programs (إضافة/إزالة 
البرامج).

٤. اختر EPSON Printer Software (برنامج الطابعة من EPSON)، وانقر 
فوق Add/Remove (إضافة/إزالة).

٢

١

 مالحظة:
 عند استخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows XP أو 

 Remove Programs (تغيير) أو Change انقر فوق ،Windows 2000
(إزالة البرامج)، واختر EPSON Printer Software (برنامج الطابعة من 

EPSON)، ثم انقر فوق Change/Remove (تغيير/إزالة).
برنامج الطابعة٧٨



٧

 

ة 

 

EP- (طراز الطابعة)، واختر رمز Printer Model ٥. انقر فوق عالمة تبويب
SON DFX-9000 ESC/P، ثم انقر فوق OK (موافق).

 
٦. إذا كنت تقوم بإلغاء تثبيت Monitored Printers (الطابعات املراقبة)،

انقر فوق Yes (نعم) في مربع احلوار املعروض.
 مالحظة:

 ميكنك إلغاء تثبيت أداة Monitored Printers (الطابعات املراقبة) املساعدة 
اخلاصة ببرنامج EPSON Status Monitor 3 فقط. وعند إلغاء تثبيت األدا
املساعدة، ال ميكنك تغيير ضبط Monitored Printers (الطابعات املراقبة) 

.EPSON Status Monitor 3 من خالل برنامج

٧. إذا كنت تقوم بإلغاء تثبيت برنامج EPSON Status Monitor 3، انقر
فوق Yes (نعم) في مربع احلوار املعروض.

٨. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

USBUSB إلغاء تثبيت برنامج تشغيل جهاز
عند توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل واجهة USB، يتم 
تثبيت برنامج تشغيل جهاز USB أيًضا. وعند إلغاء تثبيت برنامج تشغيل 

.USB الطابعة، حتتاج كذلك إلى إلغاء تثبيت برنامج تشغيل جهاز
٩ برنامج الطابعة



.USB اتبع هذه اخلطوات إللغاء تثبيت برنامج تشغيل جهاز
مالحظة:

 قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة قبل إلغاء تثبيت برنامج تشغيل 

.USB جهاز

 مبجرد إلغاء تثبيت برنامج تشغيل جهاز USB، لن تتمكن من الوصول إلى أية 

.USB أخرى متصلة باستخدام كابل واجهة Epson طابعات

١. اتبع اخلطوات من ١ إلى ٣ املوجودة في "إلغاء تثبيت برنامج الطابعة" 
صفحة ٧٧.

 ،(EPSON من USB أجهزة طابعات) EPSON USB Printer Devices ٢. اختر
وانقر فوق Add/Remove (إضافة/إزالة).

١

٢

 مالحظة:
 USB أجهزة طابعات) EPSON USB Printer Devices يظهر خيار 

 Windows فقط عند توصيل الطابعة بنظام التشغيل (EPSON من
.USB أو 98 باستخدام كابل واجهة Me
برنامج الطابعة٨٠



٨

 إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل جهاز USB بشكل صحيح، 
قد ال يظهر خيار EPSON USB Printer Devices (أجهزة 

طابعات USB من EPSON). اتبع هذه اخلطوات لتشغيل ملف 
"Epusbun.exe" املوجودة على القرص املضغوط.

 ١. أدخل القرص املضغوط في محرك األقراص املضغوطة بجهاز 
 الكمبيوتر.

 ٢. قم بالوصول إلى محرك األقراص املضغوطة.
 \<Language>\WIN98 ٣. انقر نقرًا مزدوًجا فوق حافظة 

.\<Language>\WINME أو 
.Epusbun.exe ٤. انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز 

٣. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
انظر "ابدأ من هنا" إلعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.
١ برنامج الطابعة



الفصل الرابع
لوحة التحكم

األزرار واألضواء

د

أ
ب

جـ هـوزحـط ي ك ل

م

أ مبني اختيار اجلرارة األمامية
 يضيء عند اختيار اجلرارة األمامية. يكون أخضر اللون عندما يكون 

هناك ورًقا محمال، وأحمر اللون عند نفاد الورق. 

ب مبني اختيار اجلرارة اخللفية
 يضيء عند اختيار اجلرارة اخللفية. يكون أخضر اللون عندما يكون 

هناك ورًقا محمال، وأحمر اللون عند نفاد الورق. 
لوحة التحكم٨٢



٨

 

 

Front/Rear جـ زر

 يقوم باختيار اجلرارة األمامية أو اخللفية. إذا كنت قد استخدمت ورق 
محمال على إحدى اجلرارتني، قم أوال بإزالة اخلرج املطبوع قبل الضغط

على هذا الزر للتبديل بني اجلرارتني.

 Font (ItemU) د زر

 يختار أحد اخلطوط. الختيار أحد اخلطوط، انظر "اختيار خط 
ونسق" صفحة ٨٦.

 عند دخول الطابعة إلى وضع SelecType، يعمل هذا الزر 
كزر ItemU. ميكنك الضغط على زر ItemU الختيار القائمة 
السابقة. انظر "تغيير إعدادات الطابعة" صفحة ٩٨ لالطالع 

على التفاصيل.

Reset هـ

 عند الضغط على كٍل من أزرار Font و Pitch في نفس الوقت، تقوم

الطابعة بإخالء الوسيط والعودة إلى إعداداتها االفتراضية.

 Pitch (ItemD) و زر

 يختار أحد إعدادات النسق. الختيار أحد إعدادات النسق، انظر 
"اختيار خط ونسق" صفحة ٨٦.

 عند دخول الطابعة إلى وضع SelecType، يعمل هذا الزر 
كزر ItemD. ميكنك الضغط على زر ItemD الختيار القائمة 

التالية. انظر "تغيير إعدادات الطابعة" صفحة ٩٨ لالطالع 
على التفاصيل.
٣ لوحة التحكم



 Tear Off (SetU) ز زر

 يقوم بتغذية الورق إلى األمام حتى موضع النزع.

 عند دخول الطابعة إلى وضع SelecType، يعمل هذا الزر 
كزر SetU. ميكنك الضغط على الزر ItemU الختيار القيمة 
السابقة ألحد عناصر اإلعداد. انظر "تغيير إعدادات الطابعة" 

صفحة ٩٨ لالطالع على التفاصيل.

 Tear Off ضوء 

 يضيء عنداملا يكون الورق في موضع النزع.

حـ Menu (القائمة)

 عند الضغط على أزرار Tear Off و Top of Form في نفس الوقت، 
تقوم الطابعة بالدخول إلى أو اخلروج من وضع SelecType وميكنك 
ضبط اإلعدادات اخملتلفة للطابعة. انظر "تغيير اإلعدادات في وضع 

SelecType" صفحة ٩٨ لالطالع على التفاصيل.
لوحة التحكم٨٤



٨

 
 

 

Top of Form (SetD) ط زر

 يقوم بالدخول إلى وضع موضع أعلى النموذج وضبط موضع 
.Micro Feed أعلى النموذج بعد تعديله باستخدام أزرار

 عند دخول الطابعة إلى وضع SelecType، يعمل هذا الزر كزر 
SetD. ميكنك الضغط على الزر ItemD الختيار القيمة التالية
ألحد عناصر اإلعداد. انظر "تغيير إعدادات الطابعة" صفحة ٩٨

لالطالع على التفاصيل.

 Top of Form ضوء 

 يضيء عندما تكون الطابعة في أوضاع النزع وأعلى النموذج.

 LF/FF Load ي زر

 يقوم بتحميل الورق املتواصل عند نفاد الورق من الطابعة.

 يقوم بتغذية الورق سطرًا سطرًا عند الضغط عليه لبرهة 
وجيزة.

 يقوم بدفع الورق املتواصل إلى األمام حتى موضع أعلى النموذج
التالي عند الضغط عليه بشكل متواصل لبضع ثواٍن.

 Micro Feed ك أزرار

 يقوم بتعديل موضع الورق، مثل موضع النزع وموضع أعلى النموذج.
٥ لوحة التحكم



ل زر Pause (إيقاف مؤقت)

 يوقف الطباعة بشكل مؤقت، ويستأنفها عند الضغط عليه 
مرًة أخرى.

 ضوء Pause (إيقاف مؤقت)

 يضيء عند إيقاف الطابعة بشكل مؤقت.

 ويومض عندما تسخن رأس الطابعة بصورة زائدة.

Paper Out م ضوء

 يضيء عند نفاد الورق من الطابعة.

 يومض عند انحشار الورق أو عندما تعجز الطابعة عن 
إخراج الورق.

اختيار خط ونسق
ميكنك اختيار أحد اخلطوط والنسق للطابعة باستخدام لوحة التحكم 

اخلاصة بالطابعة، كما هو موضح أدناه.
مالحظة:

 اإلعدادات التي تقوم بها في برنامج التطبيق عادة تقوم بإلغاء اإلعدادات 
التي تقوم بها في لوحة التحكم اخلاصة بالطابعة. ألفضل النتائج، استخدم 

التطبيق الختيار اخلط والقيام باإلعدادات األخرى.

 النسق املتاح يعتمد على اخلط الذي تختاره. انظر اجلدول أدناه لالطالع على 
املزيد من املعلومات.

النسقاخلط
HSD ١٠، ١٢، ١٥، ١٧، ٢٠مسودة سريعة

١٠، ١٢، ١٥، ١٧، ٢٠، تباعد مناسب (PS)مسودة
لوحة التحكم٨٦
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م 
النسقاخلط
Roman(PS) ١٠، ١٢، ١٥، ١٧، ٢٠، تباعد مناسب

Sans Serif(PS) ١٠، ١٢، ١٥، ١٧، ٢٠، تباعد مناسب

١. تأكد من عدم قيام الطابعة بالطبع.
٢. اضغط على زر Font. يتم عرض أول خط متاح على الشاشة 

الكريستالية. اضغط على زر Font إلى أن يتم عرض اخلط الذي تريده. 
تعود الشاشة الكريستالية إلى احلالة األصلية خالل بضع ثوان ويتم 

ضبط اخلط الذي قمت باختياره.
٣. اضغط على زر Pitch. يتم عرض أول خط متاح على الشاشة 

الكريستالية. اضغط على زر Pitch إلى أن يتم عرض النسق الذي 
تريده. تعود الشاشة الكريستالية إلى احلالة األصلية خالل بضع ثوان 

ويتم ضبط النسق الذي قمت باختياره.

بخصوص إعدادات طابعتك
ميكنك أن تقوم بالعديد من اإلعدادات التي تتحكم في وظائف طابعتك 

بواسطة لوحة التحكم اخلاصة بالطابعة. فإنك وإن كان بإمكانك في أغلب 
األحيان ضبط تلك الوظائف من خالل البرنامج أو مشغل الطابعة، قد حتتاج
في بعض األحيان إلى تغيير أحد اإلعدادات من خالل لوحة التحكم باستخدا

وضع SelecType ووضع اإلعداد االفتراضي.
لالطالع على وصف تفصيلي لإلعدادات التي ميكنك تغييرها في وضع 

SelecType ووضع اإلعدادات االفتراضية، انظر "فهم إعدادات الطابعة" 
صفحة ٨٧. لالطالع على تعليمات تغيير اإلعدادات، انظر "تغيير إعدادات 

الطابعة" صفحة ٩٨.

فهم إعدادات الطابعة
يقدم هذا اجلزء وصف تفصيلي لإلعدادات واالختيارات املتاحة في وضع 

SelecType ووضع اإلعداد االفتراضي، 
٧ لوحة التحكم



SelecTypeSelecType وضع
يوضح اجلدول التالي اإلعدادات املتاحة في وضع SelecType ويتم شرحها 

بالتفصيل بعد اجلدول.
القيم (القيمة االفتراضية ببنط عريض)القائمة

اإلجنليزية، الفرنسية، األملانية، اإليطالية، األسبانية، اللغة
البرتغالية

١* تنفيذإعدادات الطباعة
طول الصفحة للجرارة 

اخللفية:
٣ بوصة، ٣٫٥ بوصة، ٤ بوصة، ٥٫٥ بوصة، ٦بوصة، 

٧ بوصة، ٨ بوصة، ٨٫٥ بوصة، ١١ بوصة، ٦/٧٠ بوصة، 
١٢ بوصة، ١٤بوصة، ١٧بوصة

طول الصفحة للجرارة 
األمامية:

٣ بوصة، ٣٫٥ بوصة، ٤ بوصة، ٥٫٥ بوصة، ٦بوصة، 
٧ بوصة، ٨ بوصة، ٨٫٥ بوصة، ١١ بوصة، ٦/٧٠ بوصة، 

١٢ بوصة، ١٤بوصة، ١٧بوصة
إيقاف، تشغيلتخطي الثقوب
٦/١ بوصة، ٨/١ بوصةتباعد األسطر

٠ عمود إلى ٨٠ عمودالهامش األيسر
١ عمود إلى ١٣٦ عمودالهامش األمين

تلقائي، ٠ إلي ١٤فجوة اسطوانة الطبع
إيقاف، تشغيلنزع تلقائي

إيقاف، تشغيلتلقيم سطر تلقائي
ثنائي االجتاه، أحادي االجتاهاجتاه الطباعة

IBM PPDS ،ESC/Pالبرنامج

إيقاف، تشغيلشرطة الصفر
(I/F) اختياريوضع الواجهة البينية ،USB ،تلقائي، متوازي، تسلسلي
فترة انتظار الواجهة البينية 

(I/F) التلقائية
١٠ ثوان إلى ٣٠ ثانية

الوضع ثنائي االجتاه للواجهة 
البينية املتوازية

إيقاف، تشغيل

تلقائي، إيقافوضع احلزمة
١٩٢٠٠ بت في الثانية، ٩٦٠٠ بت في الثانية، ٤٨٠٠ بت معدل اإلرسال التسلسلي

في الثانية، ٢٤٠٠ بت في الثانية، ١٢٠٠ بت في الثانية، 
٦٠٠ بت في الثانية، ٣٠٠ بت في الثانية

ال شيء، فردي، زوجي، جتاهلالتماثل التسلسلي
لوحة التحكم٨٨
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القيم (القيمة االفتراضية ببنط عريض)القائمة
٨ -بت، ٧-بتطول البيانات التسلسلية

النسخة املعيارية: PC863 ،PC860 ،PC 850 ،PC 437، جدول الرموز:
Abicomp ،BRASCII ،PC 861 ،PC 865، روماني ٨، 

واجهة بينية ذات نظام مفتوح التينية ١، PC 858، واجهة
بينية ذات نظام مفتوح 15-8859، خط مائل الواليات 

املتحدة U.S.A، خط مائل فرنسا، خط مائل أملانيا، خط 
مائل اململكة املتحدة، خط مائل الدامنارك ١، خط مائل 

السويد، خط مائل إيطاليا، خط مائل أسبانيا ١
النسخة NLSP (بروتوكول نظام وصلة برمجيات إنترنت): 
 ،PC 861 ،PC 865 ،PC863 ،PC860 ،PC 850 ،PC 437

Abicomp ،BRASCII، روماني ٨، واجهة بينية ذات نظام 
مفتوح التينية ١، PC 858، واجهة بينية ذات نظام مفتوح
 ،PC 852 ،PC 855 ،PC 853 ،يوناني PC 437 ،8859-15

 ،Code MJK ،MAZOWIA ،PC 869 ،PC 866 ،PC 857
واجهة بينية ذات نظام مفتوح 7-8859، واجهة بينية ذات 
نظام مفتوح التيني 1T، بلغاريا، PC 774، إستونيا، واجهة 
 PC 866 ،PC 866 LAT. ،8859-2 بينية ذات نظام مفتوح

 PC ،PC AR864 ،PC 720 ،PC 708 ،PC APTEC ،UKR
 ،PC 1251 ،PC 1250 ،PC MC ،سلوفانيا PC 437 ،771
خط مائل الواليات املتحدة، خط مائل فرنسا، خط مائل 

أملانيا، خط مائل U.K، خط مائل الدامنارك، خط مائل 
السويد، خط مائل إيطاليا، خط مائل أسبانيا ١

 Auto CR (IBM PPDS)
(عودة تلقائية ألول 

 ٢* السطر)

إيقاف، تشغيل

 IBM PPDS جدول رموز
(انسياب بيانات طابعة 

 ٢* (IBM شخصية اخلاص بـ

اجلدول ٢، اجلدول ١

إيقاف، تشغيلالطنان
إيقاف، تشغيلوضع الضوضاء املنخفضة

 ٣* إيقاف، تشغيلوضع القطع التلقائي
وضع القطع / العودة 

 ٣* التلقائي
إيقاف، تشغيل
٩ لوحة التحكم



 

القيم (القيمة االفتراضية ببنط عريض)القائمة
إيقاف، تشغيلمناذج متراكبة متعددة األجزاء
إيقاف، تشغيلمناذج متواصلة ذات ملصقات

إيقاف، تشغيلتخطي الوصالت
٤* لوحة التحكم، تلقائي، PING حصول على عنوان بروتوكول إنترنت.

٥* 000.000.000.000 إلى 255.255.255.255 عنوان بروتوكول إنترنت.
٤* 000.000.000.000 إلى 255.255.255.255قناع شبكة فرعية
٤* 000.000.000.000 إلى 255.255.255.255البوابة االفتراضية
٦* نعم، ال حفظ اإلعدادات؟

*١ بعد عرض هذا، اضغط على زر SetD (أعلى النموذج) لطباعة جميع اإلعدادات احلالية.

*٢ هذا اإلعداد متاح فقط في وضع محاكاة IBM PPDS (انسياب بيانات طابعة 

.(IBM شخصية اخلاص بـ 
*٣ هذا اإلعداد متاح فقط عندما يكون قاطع التثقيب االختياري (C81570X#) مثبًتا.

*٤ تلك اإلعدادات متاحة فقط عندما يكون مركز خدمة الطباعة االختياري مثبًتا.

*٥ هذا اإلعداد متاح فقط عندما يكون Print Server (مركز خدمة الطباعة) االختياري 

 مثبًتا ومت ضبط Get IP address (احلصول على عنوان بروتوكول إنترنت) على 
.PING (لوحة التحكم) أو Panel 

*٦ تظهر تلك القائمة بالضغط على أزرار القائمة Tear Off وTop of Form في وضع 

.SelecType 

طول الصفحة للجرارة اخللفية
يتيح لك هذا اإلعداد ضبط طول الصفحة (بالبوصة) بالنسبة للورق املتواصل 

احململ في جرارة الدفع اخللفية.

طول الصفحة للجرارة األمامية
يتيح لك هذا اإلعداد ضبط طول الصفحة (بالبوصة) بالنسبة للورق املتواصل 

احململ في جرارة الدفع األمامية.

تخطي الثقوب
عند تشغيل تلك اخلاصية، تقوم الطابعة بوضع هامش يبلغ ١ بوصة (٢٥٫٤ مم) 
بني آخر سطر متت طباعته على إحدى الصفحات وأول سطر متت طباعته على 

الصفحة التالية. ألن معظم إعدادات الهامش في برامج التطبيق تلغي إعدادات 
الهامش من لوحة التحكم، ينبغي عليك استخدام هذا اإلعداد فقط عندما 

تعجز عن ضبط الهامش العلوي والهامش السفلي باستخدام التطبيق.
لوحة التحكم٩٠
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تباعد األسطر
ميكنك اختيار inches 1/6 (٦/١ بوصة) أو inches 1/8 (٨/١ بوصة) 

لتباعد األسطر.

الهامش األيسر
يتيح لك هذا اإلعداد ضبط الهامش (باألعمدة) من احلافة اليسرى. يتم ضب
الهامش باألعمدة مبعدل ١٠ رموز في البوصة، بغض النظر عن النسق الذي 

مت ضبطه.

الهامش األمين
يتيح لك هذا اإلعداد ضبط الهامش (باألعمدة) من احلافة اليمنى. يتم ضبط
الهامش باألعمدة مبعدل ١٠ رموز في البوصة، بغض النظر عن النسق الذي 

مت ضبطه.

فجوة اسطوانة الطبع
يتيح لك هذا اإلعداد ضبط سمك الورقة. عند اختيار Auto، تقوم الطابعة 

تلقائًيا بالتأقلم مع سمك الورق احململ. إذا كنت ترغب في ضبطها يدويا، 
اختر 0 إلى 14. عند اختيار مناذج متراكبة متعددة األجزاء، اختر من 0 إلى 4

وفقا لسمك الورق الذي تستخدمه.

نزع تلقائي 
عند تشغيل النزع التلقائي واستخدام الورق املتواصل مع جرارة الدفع 

األمامية أو اخللفية، تقوم الطابعة تلقائًيا بدفع ثقوب الورق إلى األمام حتى 
موضع النزع، حيث ميكنك نزع الصفحة (أو الصفحات) املطبوعة بسهولة. 

عند استقبال الطابعة لبيانات مرة أخرى، فإنها تعيد الورق إلى موضع أعلى 
النموذج وتبدأ الطبع، حتى تتمكن من استخدام كل الصفحة التالية.

عند إيقاف تشغيل النزع التلقائي واستخدام الورق املتواصل مع جرارة 
الدفع األمامية أو اخللفية، ستحتاج لتحريك ثقوب الورق إلى موضع النزع 
يدويًا، بالضغط على أزرار Tear Off و Micro Feed. انظر "نزع الصفحات 

املطبوعة" صفحة ٣١ لالطالع على مزيد من املعلومات.
١ لوحة التحكم
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تلقيم سطر تلقائي
عند تشغيل تلقيم السطر التلقائي، فإن الطابعة تقوم بإحلاق كود تغذية 

سطر (LF) بكل كود رجوع إلى أول السطر (CR) تستقبله.

جتاه الطباعة
ميكنك اختيار طباعة ثنائية االجتاه (Bi-D) أو طباعة أحادية االجتاه 

(Uni-D). الطباعة املعتادة تكون ثنائية االجتاه إال أن الطباعة أحادية 
االجتاه تسمح بانتظام أفقي دقيق للطباعة.

لبرنامج
عند اختيار ESC/P، فإن الطابعة تعمل في وضع EPSON ESC/P (أكواد 
Epson املعيارية للطابعات). عند اختيار IBM PPDS، فإن الطابعة حتاكي 

.IBM طابعة

شرطة الصفر
) عند تشغيل تلك اخلاصية؛ وال يكون به  رقم الصفر يكون به شرطة (

شرطة (0) عند إيقاف تشغيلها. تتيح الشرطة التمييز بسهولة بني حرف 
"O" ورقم صفر.

(I/F) وضع الواجهة البينية
توفر الطابعة جتويف لواجهة بينية اختيارية باإلضافة إلى واجهتها البينية 

املتوازية، والتسلسلية وUSB املتضمنة. بإمكانك اختيار Auto (تلقائي)، 
Parallel أو Serial أو USB أو Optional لوضع الواجهة البينية. عند 
اختيار Auto، تقوم الطابعة تلقائيا باختيار الواجهة البينية التي تستقبل 

البيانات وتستخدم تلك الواجهة حتى نهاية مهمة الطبع. يتيح اإلعداد 
Auto االستخدام املشترك للطابعة بني عدة أجهزة كمبيوتر بدون تغيير 

وضع الواجهة البينية.

إذا كان هناك جهاز كمبيوتر واحد متصل بالطابعة، ميكنك اختيار
Parallel أو Serial أو USB أو Optional بحسب الواجهة التي 

يستخدمها جهاز الكمبيوتر اخلاص بك.
لوحة التحكم٩٢
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فترة انتظار الواجهة البينية (I/F) التلقائية
عندما تكون الطابعة في وضع الواجهة البينية التلقائية وال تستقبل أية 
بيانات من الواجهة اخملتارة حاليا لفترة زمنية يتم حتديدها من خالل هذا 

اإلعداد، فإنها حتدد الواجهة البينية التي تستقبل البيانات وتتحول إلى تلك 
 ٣٠) 30 seconds 10 (١٠ ثوان)ٍ أو seconds الواجهة. ميكنك حتديد إما

ثانية) لفترة انتظار الواجهة البينية التلقائية.

الوضع ثنائي االجتاه للواجهة البينية املتوازية
يتم استخدام وضع اإلرسال ثنائي االجتاه للواجهة البنية املتوازية عند تشغي
هذه اخلاصية. إذا لم يكن وضع اإلرسال ثنائي االجتاهات ضروريًا، قم بإيقاف 

تشغيل تلك اخلاصية.

وضع احلزمة
تأكد من اختيار Auto عند الطباعة من تطبيقات Windows باستخدام 

مشغل الطابعة املتضمن في القرص املضغوط اخلاص ببرنامج الطابعة الذي
يصل مع الطابعة. قم بإيقاف تشغيل تلك اخلاصية إذا صادفتك مشكالت 

.DOS أثناء الطباعة من تطبيقات تعتمد على أنظمة تشغيل مثل

معدل اإلرسال التسلسلي
هذا اإلعداد متاح فقط عند نقل البيانات من خالل واجهة بينية تسلسلية. 

استخدم هذا اخليار لضبط معدل نقل البيانات بالنسبة للواجهة البينية 
التسلسلية. ووحدة قياس معدل اإلرسال هي بت في الثانية (bps). انظر 
دليل جهاز الكمبيوتر اخلاص بك وتوثيق البرنامج لالطالع على اإلعداد السلي

التماثل التسلسلي
هذا اإلعداد متاح فقط عند نقل البيانات من خالل واجهة بينية تسلسلية. 

يتم إضافة بت التماثل إلى البيانات وتقوم باكتشاف أخطاء البيانات. عند 
ضبط هذا اخليار على None ال يتم إضافة بت التماثل إلى البيانات. عند 
ضبط هذا اخليار على Ignore يتم إضافة بت التماثل إلى البيانات لكن 

تستمر الطابعة في استقبال البيانات حتى مع اكتشاف أحد األخطاء.
٣ لوحة التحكم
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طول البيانات التسلسلية
هذا اإلعداد متاح فقط عند نقل البيانات من خالل واجهة بينية تسلسلية. 
اضبط طول البيانات للواجهة البينية التسلسلية على bit-8 (٨-بت) أو -7
bit (٧-بت). انظر دليل جهاز الكمبيوتر اخلاص بك وتوثيق البرنامج لالطالع 

على اإلعداد السليم.

جدول الرموز
ميكنك االختيار من بني جداول رموز مختلفة مبا في ذلك عدة مجموعات من 

الرموز العاملية جلدول الرموز املائلة. يتم استخدام هذا اإلعداد عندما تقوم 
بالطباعة بدون استخدم مشغل الطابعة.

عند استخدام مشغل الطابعة، قم بتغيير اإلعداد في مشغل الطابعة. 
لالطالع على التفاصيل، انظر "نظرة عامة على إعدادات برنامج تشغيل 

الطابعة" صفحة ٥٤.

(IBM PPDS) (عودة تلقائية ألول السطر) Auto CR

هذا اإلعداد متاح فقط في وضع محاكاة IBM PPDS (انسياب بيانات طابعة 
شخصية اخلاص بـ IBM). عند تشغيل العودة التلقائية ألول السطر، فإن 

الطابعة تقوم بإحلاق كود رجوع إلى أول السطر (CR) بكل كود تغذية سطر 
(LF) أو كود ESC J حتى تقوم الطابعة بتحريك موضع الطباعة التالي إلى 
 CR الهامش األيسر. عند إيقاف تشغيل هذا اإلعداد، يجب عليك إرسال كود

بعد كود تغذية السطر لتحريك موضع الطباعة إلى الهامش األيسر.

(IBM انسياب بيانات طابعة شخصية اخلاص بـ) IBM PPDS جدول رموز
هذا اإلعداد متاح فقط في وضع محاكاة IBM PPDS (انسياب بيانات طابعة 
 Table 1 (اجلدول ٢) أو Table 2 ميكنك اختيار .(IBM شخصية اخلاص بـ

.IBM (اجلدول ١) جلدول رموز

لطنان
تقوم الطابعة بإصدار صوت أزيز عند وقوع خطأ. انظر "استخدام مؤشرات 
اخلطأ" صفحة ١٠٥ ملزيد من املعلومات حول أخطاء الطابعة. إذا لم ترغب 

في أن تقوم الطابعة بإصدار صوت أزيز عند وقوع خطأ، قم بإيقاف تشغيل 
هذا اإلعداد.
لوحة التحكم٩٤
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وضع الضوضاء املنخفضة
عند ضبط هذا الوضع على On تقل الضوضاء لكن سرعة الطباعة تكون 

أبطأ.

وضع القطع التلقائي 
هذه اخلاصية متاحة فقط عندما يكون قاطع التثقيب االختياري 

(C81570X#) مثبًتا. عند ضبط هذا اإلعداد على On يقوم بقطع كل 
صفحة عند الثقوب بصورة تلقائية. الحظ عند تشغيل هذه اخلاصية:

 التأكد من أن طول الورقة ٤ بوصة على األقل.
.Top of Form عدم تغيير موضع أعلى النموذج باستخدام زر 

.Micro Feed عدم تغذية الورق باستخدام أزرار 
 عدم قطع امللصقات والورق املتواصل ذي امللصقات، والنماذج املتراكبة 

متعددة األجزاء قط.
 إذا قمت بضبط أسلوب القطع من خالل إعدادات مصدر الورق في 

.Auto cut مشغل الطابعة، فإنها تلغي وضع
وضع القطع / العودة التلقائي

هذه اخلاصية متاحة فقط عندما يكون قاطع التثقيب االختياري 
(C81570X#) مثبًتا. عند تشغيل تلك اخلاصية، تقوم الطابعة بقطع كل 
صفحة عند الثقوب وبتغذية الورقة إلى وضع أعلى النموذج أثناء الطباعة.

مناذج متراكبة متعددة األجزاء
عند ضبط هذا اإلعداد على On ميكنك الطباعة على مناذج متراكبة متعدد 

األجزاء تختلف في سمكها.
٥ لوحة التحكم
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مناذج متواصلة ذات ملصقات
عند ضبط هذا اإلعداد على On ميكنك الطباعة على مناذج متواصلة ذات 

ملصقات. ميكنك ضبط موضع امللصق في وضع اإلعدادات االفتراضية. انظر 
"تعديل وضع امللصق" صفحة ٣٠ لالطالع على التفاصيل.

تخطي الوصالت
عند ضبط هذا اإلعداد على On تتجنب رأس الطبع منطقة الوصل على 
احلافتني اليمنى واليسرى للنماذج متعددة األجزاء أثناء تغذية الورق. هذا 

يجعل تغذية الورق أسهل ومينع انحشار الورق.

(IP) حلصول على عنوان بروتوكول إنترنت
هذا اإلعداد متاح فقط عندما يكون مركز خدمة الطباعة االختياري مثبًتا. 

ميكنك اختيار أسلوب احلصول على عنوان بروتوكول إنترنت (IP). اختر 
Panel للحصول على عنوان بروتوكول إنترنت (IP) من لوحة التحكم. انظر 
"ضبط عنوان IP من لوحة التحكم" صفحة ١٦١ لالطالع على التفاصيل. 
 Ping أو Auto للمعلومات حول اإلعدادات عند ضبط هذه اخلاصية على

انظر دليل مركز خدمة الطباعة الذي تستخدمه.

IP عنوان
هذا اإلعداد متاح فقط عندما يكون مركز خدمة الطباعة االختياري 

مثبًتا Get IP address ومت ضبط احلصول على عنوان بروتوكول إنترنت 
على Panel أو Ping. ميكنك ضبط عنوان IP اخلاص بالطابعة باستخدام 

هذا اإلعداد. 

قناع شبكة فرعية
هذا اإلعداد متاح فقط عندما يكون مركز خدمة الطباعة االختياري مثبًتا. 
ميكنك ضبط قناع الشبكة الفرعية اخلاص بالطابعة باستخدام هذا اإلعداد.

لبوابة االفتراضية
هذا اإلعداد متاح فقط عندما يكون مركز خدمة الطباعة االختياري مثبًتا. 

ميكنك ضبط البوابة االفتراضية اخلاصة بالطابعة باستخدام هذا اإلعداد.
لوحة التحكم٩٦
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حفظ اإلعدادات؟
 Tear Off) (القائمة) Menu تظهر تلك القائمة بالضغط على أزرار
وTop of Form) في وضع SelecType. عند اختيار Yes يتم حفظ 

 .SelecType التغييرات احلالية في وضع

وضع اإلعداد االفتراضي
ميكن وضع اإلعدادات للنماذج املتواصلة ذات امللصقات ووضع إغالق لوحة 
التحكم في وضع اإلعداد االفتراضي وتلك اإلعدادات موضحة في اجلداول 

التالية.

مناذج متواصلة ذات ملصقات
Continuous forms اإلعدادات التالية تكون متاحة فقط عند ضبط إعداد

.SelecType في وضع On على with label

القيم (القيمة االفتراضية ببنط عريض)القائمة
 Label base pos

(موضع قاعدة امللصق)
Paper left edge (احلافة اليسرى 

First dot (النقطة األولى) ،(للورقة
 Label top pos

(موضع أعلى امللصق).
٠ إلى ٢١٦/٤٧٥٢ (بـ ٢١٦/١ بوصة)

٠ إلى ٢١٦/٤٧٥٢(بـ ٢١٦/١ بوصة)Label length (طول امللصق)
Label left pos (موضع يسار 

امللصق)
٠ إلى ١٢٠/١٤٤٠(بـ ١٢٠/١ بوصة)

٠ إلى ١٢٠/١٤٤٠(بـ ١٢٠/١ بوصة)Label width (عرض امللصق)
 PG رقم موضع) Base sheet PG

للفرخ السفلي)
٠ إلى ١٤

 PG رقم موضع) Label paper PG
لورق امللصق)

٠ إلى ١٤
٧ لوحة التحكم



إ
غالق لوحة التحكم

القيم (القيمة االفتراضية ببنط عريض)القائمة
UnlockUnlock (فتح)، Lock (إغالق)وظيفة Pause (إيقاف مؤقت)

Unlock (فتح)، LockLock (إغالق)وظيفة Micro Feed (التلقيم الدقيق)

UnlockUnlock (فتح)، Lock (إغالق)وظيفة Load (حتميل)

Unlock (فتح)، LockLock (إغالق)وظيفة LF (تلقيم سطر) 

Unlock (فتح)، LockLock (إغالق)وظيفة FF (تلقيم منوذج) 

Unlock (فتح)، LockLock (إغالق)وظيفة Top of Form (أعلى النموذج)

UnlockUnlock (فتح)، Lock (إغالق)وظيفة Tear Off (النزع)

Unlock (فتح)، LockLock (إغالق)وظيفة Font (اخلط)

Unlock (فتح)، LockLock (إغالق)وظيفة Pitch (النسق)

Unlock (فتح)، LockLock (إغالق)وظيفة Front/Rear (األمامية/ اخللفية)

Unlock (فتح)، LockLock (إغالق)وظيفة Menu (القائمة)

Unlock (فتح)، LockLock (إغالق)وظيفة Reset (إعادة الضبط)

إذا مت ضبط أحد اإلعدادات على Unlock، ميكنك استخدام هذا الزر، بغض 
 ،Lock النظر عن وضع إغالق لوحة التحكم. إذا مت ضبط أحد اإلعدادات على
لن ميكنك استخدام هذا الزر، عندما تكون لوحة التحكم في وضع اإلغالق.

تغيير إعدادات الطابعة
SelecTypeSelecType تغيير اإلعدادات في وضع

.SelecType يوضح اجلدول التالي الوظيفة األساسية لكل زر في وضع
الوظيفة األساسيةزر

 (Top of Form و Tear Off) Menu يقوم بالدخول واخلروج إلى وضع
.SelecType

ItemU (Font) يقوم باختيار املتغير السابق في القائمة.زر
لوحة التحكم٩٨
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الوظيفة األساسيةزر
ItemD (Pitch) يقوم باختيار املتغير التالي في القائمة.زر

 SetU (Tear Off) يقوم باختيار القيمة السابقة في القائمةزر
اخملتارة.

 SetD (Top of Form) يقوم باختيار القيمة التالية في القائمة زر
اخملتارة.

اتبع اخلطوات التالية للدخول إلى وضع SelecType وتغيير اإلعدادات:
مالحظة:

إذا قمت بإيقاف تشغيل الطابعة قبل اخلروج من وضع SelecType، سيتم إلغاء أي
تغييرات قمت بها ولن يتم حفظها.

١. تأكد من حتميل الورق.
٢. اضغط على أزرار Menu (القائمة) (Tear Off وTop of Form) للدخول
إلى وضع SelecType. وستعرض الشاشة الكريستالية اللغة اخملتارة 

لهذا الوضع.
٣. وإذا لم تكن اللغة التي ترغب فيها هي اخملتارة، اضغط على زر 

SetU (Tear Off) أو SetD (Top of Form) حتى تعرض الشاشة 
الكريستالية اللغة التي ترغب فيها.

٤. اضغط على زر ItemD (Pitch) لضبط اللغة املطلوبة.
 مالحظة:

 يتم استخدام اللغة التي قمت باختيارها لإلعدادات واألوضاع، وخرج اختبارا
 Hex Dump الطباعة األخرى مثل وضع اإلعدادات االفتراضية وطباعة

(تفريغ سداسي عشري)

 SetD (Top of Form) اضغط على زر Print Settings ٥. إذا اخترت
لطباعة اإلعدادات احلالية.

٦. اضغط على زر ItemU (Font) أو ItemD (Pitch) الختيار متغيرات 
القائمة التي ترغب في تغييرها.
٩ لوحة التحكم



 مالحظة:
 ميكنك االنتقال عبر القائمة عن طريق الضغط املتصل على زر 

ItemU (Font) أو ItemD (Pitch) لبضع ثواٍن.
٧. اضغط على زر SetU (Tear Off) أو SetD (Top of Form) الختيار 

القيم اجلديدة داخل املتغير حتى جتد اإلعداد املطلوب. 
 مالحظة:

 ميكنك االنتقال عبر القيم عن طريق الضغط املتصل على زر 
SetU (Tear Off) أو SetD (Top of Form) لبضع ثواٍن.

٨. بعد اختيار املتغير املطلوب لإلعداد املطلوب، بإمكانك إما االستمرار 
 ItemD إلحداث تغييرات باملتغيرات األخرى عن طريق الضغط على زر

.SelecType اخلروج من وضع ItemU أو
 مالحظة:

 يعود اختيار القائمة إلى القائمة األولى بعد االنتهاء من اختيار آخر متغير 
في القائمة.

٩. عندما تنتهي من اإلعدادات، اضغط على أزرار Menu (القائمة) 
 .(Top of Form و Tear Off)

١٠. ستعرض الشاشة الكريستالية Save Setting. إذا كنت ترغب 
 .SetU (Tear Off) بالضغط على زر Yes في حفظ التغييرات، اختر

إذا لم ترغب في حفظ التغييرات، اختر No بالضغط على زر 
.SetD (Top of Form)

.SelecType تخرج الطابعة من وضع 
 مالحظة:

 إذا قمت بإيقاف تشغيل الطابعة قبل اخلروج من وضع SelecType، سيتم 
إلغاء أية تغييرات قمت بها ولن يتم حفظها.
لوحة التحكم١٠٠
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تغيير اإلعدادات في وضع اإلعداد االفتراضي
يوضح اجلدول التالي الوظيفة األساسية لكل زر في وضع اإلعداد االفتراضي.

الوظيفة األساسيةزر
ItemU (Font) يقوم باختيار املتغير السابق في القائمة.زر
ItemD (Pitch) يقوم باختيار املتغير التالي في القائمة.زر

SetU (Tear Off) يقوم باختيار القيمة السابقة في القائمة زر
اخملتارة.

SetD (Top of Form) يقوم باختيار القيمة التالية في القائمة زر
اخملتارة.

اتبع اخلطوات التالية للدخول إلى وضع اإلعداد االفتراضي وتغيير اإلعدادات:
مالحظة:

إذا قمت بإيقاف تشغيل الطابعة قبل اخلروج من وضع اإلعداد االفتراضي، سيتم 
إلغاء أية تغييرات قمت بها ولن يتم حفظها.

١. تأكد من حتميل الورق وقم بإيقاف تشغيل الطابعة.
cٍ تنبيه: عندما تقوم بإيقاف تشغيل الطابعة في أي وقت، انتظر خمس ثوا

على األقل قبل إعادة تشغيلها، وإال قد تسبب في تلف الطابعة.

٢. قم بتشغيل الطابعة أثناء الضغط املتصل على زر Font للدخول إلى 
وضع اإلعداد االفتراضي. ستظهر الرسالة Setting mode على لوحة

الشاشة الكريستالية.
 مالحظة:

 يتم طباعة التعليمات واإلعدادات احلالية باللغة التي قمت بتحديدها في 
وضع SelecType. إذا كنت ترغب في تغيير اللغة، قم بتغيير إعداد اللغة في
وضع SelecType. انظر "تغيير اإلعدادات في وضع SelecType" صفحة ٩٨ 

لالطالع على التفاصيل.
١ لوحة التحكم



 SetU (Tear Off) ٣. اختر إحدى القوائم الثالث بالضغط على زر
.SetD (Top of Form) أو

 مالحظة:
 ميكنك االنتقال عبر القيمة عن طريق الضغط املتصل على زر 

SetU (Tear Off) أو SetD (Top of Form) لبضع ثواٍن.
٤. إذا اخترت Print Settings اضغط على زر ItemD (Pitch) لطباعة 

اإلعدادات احلالية.
 إذا قمت باختيار Form w/labels أو Panal lock out، اضغط 

على زر ItemU (Font) أو ItemD (Pitch) الختيار العناصر التي ترغب 
في تغييرها واالنتقال إلى اخلطوة التالية.

 مالحظة:
 ميكنك االنتقال عبر القائمة عن طريق الضغط املتصل على زر 

ItemU (Font) أو ItemD (Pitch) لبضع ثواٍن.
٥. اضغط على زر SetU (Tear Off) أو SetD (Top of Form) الختيار 

القيم اجلديدة داخل املتغير حتى جتد اإلعداد املطلوب. 
 مالحظة:

 ميكنك االنتقال عبر القيمة عن طريق الضغط املتصل على زر 
SetU (Tear Off) أو SetD (Top of Form) لبضع ثواٍن.

٦. بعد اختيار املتغير املطلوب لإلعداد املطلوب، بإمكانك إما االستمرار 
إلحداث تغييرات باملتغيرات األخرى عن طريق الضغط على زر ItemD أو 

ItemU اخلروج من وضع اإلعداد االفتراضي.

 مالحظة:
 يعود اختيار القائمة إلى القائمة األولى بعد االنتهاء من اختيار آخر متغير 

في القائمة.

٧. عند االنتهاء من القيام باإلعدادات، قم بإيقاف تشغيل الطابعة. 
 تخرج الطابعة من وضع اإلعداد االفتراضي ويتم حفظ اإلعدادات.
لوحة التحكم١٠٢
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وضع اإلغالق
بإمكانك تقييد استخدام األزرار على لوحة التحكم باستخدام وضع اإلغالق. 
في اإلعداد األساسي، ميكنك فقط استخدام Load ،Pause و Tear Off عند

تشغيل وضع اإلغالق.
ميكنك اختيار أي األزرار يتم غلقها عندما تكون الطابعة في وضع اإلغالق. 

انظر "تغيير اإلعدادات في وضع اإلعداد االفتراضي" صفحة ١٠١ لالطالع على
التعليمات حول كيفية تغيير إعداد وضع اإلغالق.

تشغيل أو إيقاف تشغيل وضع اإلغالق
بإمكانك تشغيل أو إيقاف تشغيل وضع اإلغالق باستخدام األزرار املوجودة 

على لوحة التحكم.
اتبع اخلطوات التالية لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع اإلغالق:

١. تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.
cٍ تنبيه: عندما تقوم بإيقاف تشغيل الطابعة في أي وقت، انتظر خمس ثوا

على األقل قبل إعادة تشغيلها، وإال قد تسبب في تلف الطابعة.

 Font ٢. قم بتشغيل الطابعة أثناء الضغط املتصل على كٍل من زري
وPitch. تصدر الطابعة صفيرًا مرتني مشيرًة إلى أنه قد مت تشغيل 

وضع اإلغالق.
إليقاف تشغيل وضع اإلغالق، كرر اخلطوات ١ و٢. ستصدر الطابعة صفيرًا مر

واحدًة مشيرًة إلى أنه قد مت إيقاف تشغيل وضع اإلغالق.
انظر "تغيير اإلعدادات في وضع اإلعداد االفتراضي" صفحة ١٠١ لالطالع على

التعليمات حول كيفية تغيير الوظائف التي يتم إغالقها.
٣ لوحة التحكم



الفصل اخلامس
حلول املشكالت
تشخيص املشكلة

بخصوص املشكالت التي تتعلق بتوصيالت USB، انظر "تصحيح مشكالت 
USB" صفحة ١٢١ ملعرفة التفاصيل.

أما إذا كانت مشكلتك غير متعلقة بتوصيالت USB، فلقد عاجلنا استكشاف 
أخطاء الطابعة وإصالحها باألسلوب األمثل في خطوتني يسيرتني.

متدك لوحة التحكم وبرنامج EPSON Status Monitor 3 أو طباعة اختبار 
ذاتي أو طباعة Hex Dump (تفريغ سداسي عشري)، باملعلومات الالزمة 

لتشخيص وحل معظم املشكالت الشائعة. ارجع إلى القسم املناسب أدناه.

في حالة حدوث أي مشكلة تتعلق بجودة الطباعة أو مشكلة في نسخة 
مطبوعة ال تتعلق بجودة الطباعة أو مشكلة في تزويد الورق، أو في حالة 
عدم قدرة الطابعة على الطباعة مطلًقا، يرجى مراجعة القسم املناسب 

في هذا الفصل.

قد حتتاج إلى إلغاء عملية الطباعة كي حتل إحدى املشكالت. ملعرفة 
التفاصيل، انظر "إلغاء عملية الطباعة" صفحة ٧٦.
حلول املشكالت١٠٤
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استخدام مؤشرات اخلطأ
ميكنك حتديد العديد من املشكالت الشائعة للطابعة باستخدام األضواء في
لوحة التحكم والرسائل التي تظهر في لوحة العرض البلوري السائلي. في 
حالة توقف الطابعة عن العمل مع إضاءة أو وميض واحد أو أكثر من أضواء 
لوحة التحكم وظهور رسالة على لوحة العرض البلوري السائلي، أو في حال
إعطاء الطابعة إشارات صوتية قصيرة، استخدم اجلدول التالي لتشخيص 

وحل املشكلة. إذا لم تستطع حل مشكلة الطابعة باستخدام هذا اجلدول، 
انظر "املشكالت واحللول" صفحة ١٠٩.

حالة أضواء اللوحة 
والرسائل على شاشة 

السائل البلوري
منوذج 

اإلشارة 
الصوتية

املشكلة
احلل

Error (اخلطأ): 
Paper out (نفد الورق)

Paper Out O (نفد الورق)
Pause O (إيقاف مؤقت)

لم يتم حتميل أية ورقة على جرارة التغذية الذي ••• 
مت اختياره.

قم بتحميل الورق في الطابعة أو حدد جرارة تغذية
أخرى بالضغط على زر Front/Rear (أمامي/خلفي).

لم يتم حتميل الورق بالشكل الصحيح.••• 
قم بإزالة الورق ثم إعادة حتميله بالشكل الصحيح.

Error (اخلطأ): 
 No paper loaded
(لم يتم حتميل الورق)

Paper Out O (نفد الورق)
Pause O (إيقاف مؤقت)

لم يتم تغذية الورق املستمرة لوضع االستعداد.••• 
اقطع الصفحة املطبوعة عند التثقيب؛ ثم 
اضغط زر LF/FF Load (حتميل LF/FF). تقوم 

الطابعة بتغذية الورق لوضع االستعداد.

Error (اخلطأ): 
 Paper jam

(انحشار الورق)
Paper Out F (نفد الورق)
Pause O (إيقاف مؤقت)

انحشر الورق في الطابعة.••• 

إلزالة انحشار الورق، انظر "إزالة انحشار الورقة" 
صفحة ١٢٥.

Error (اخلطأ): 
لم يكتمل التحويل

Pause O (إيقاف مؤقت)

فشلت الطابعة في تغيير الورق.••• 
 Pause اقطع الورق عند أعاله ثم اضغط زر

(إيقاف مؤقت) أو زر Front/Rear (أمامي/خلفي).

 Ribbon jam :(اخلطأ) Error
(انحشار الشريط)

Pause O (إيقاف مؤقت)

انحشر الشريط••• 
قم بإزالة خرطوشة الشريط ثم إعادة تثبيتها. 
انظر "استبدال خرطوشة الشريط" صفحة 

١٣٠ ملعرفة التعليمات.
٥ حلول املشكالت



حالة أضواء اللوحة والرسائل 
على شاشة السائل البلوري

منوذج 
اإلشارة 
الصوتية

املشكلة
احلل

Error (اخلطأ): 
Ribbon out (نفد الشريط)

Pause O (إيقاف مؤقت)

لم يتم تثبيت الشريط.••• 
قم بتثبيت خرطوشة الشريط ثم اضغط 
زر Pause (إيقاف مؤقت). انظر "استبدال 
خرطوشة الشريط" صفحة ١٣٠ ملعرفة 

التعليمات.
 Cover open :(اخلطأ) Error

(الغطاء مفتوح)
Pause O (إيقاف مؤقت)

الغطاء العلوي للطابعة مفتوح.••• 
أغلق الغطاء.

 Print head hot Please wait
(رأس الطابعة ساخنة يرجى 

االنتظار)
Pause F (إيقاف مؤقت)

زيادة في درجة حرارة رأس الطابعة.—
انتظر لعدة دقائق؛ تستأنف الطابعة عملية 

الطباعة تلقائًيا بعد ما تبرد رأس الطابعة.

 xx :(اخلطأ) Error

 Turn off printer
(أوقف تشغيل الطابعة)

Paper Out F (نفد الورق)
Pause F (نفد الورق)

U(قطع/ضبط) Tear Off/Set F
 Top of Form/Set F

D(شكل مثالي/ضبط)
Front F (أمامي)
Rear F (خلفي)

حدوث خطأ غير معروف بالطابعة.••••• 
قم بإيقاف تشغيل الطابعة لعدة دقائق؛ ثم 
أعد تشغيلها مرة ثانية. اتصل بالتاجر لديك 

في حالة تكرار اخلطأ.

O = يضئ، F = يومض
••• = مجموعة قصيرة من اإلشارات الصوتية (ثالث إشارات)، ••••• = 

مجموعة طويلة من اإلشارات الصوتية (خمس إشارات)
مالحظة:

تصدر الطابعة إشارة صوتية واحدة بضغط أحد أزرار لوحة التحكم إذا لم تتوافر 
الوظيفة املطابقة للزر.

 EPSON Status Monitor 3 EPSON Status Monitor 3 برنامج
ميدك برنامج EPSON Status Monitor 3 برسائل حالة وعرض بياني يظهر 

احلالة احلالية للطابعة.
حلول املشكالت١٠٦



١٠

 ،
ل 
في حالة حدوث مشكلة أثناء الطباعة، تظهر رسالة خطأ في نافذة 
Progress Meter (مقياس التقدم).

طباعة اختبار ذاتي
يساعدك تشغيل اختبار ذاتي للطابعة في حتديد ما إذا كانت الطابعة أم 

الكمبيوتر مصدر إحداث املشكلة:
 في حالة ظهور نتائج االختبار الذاتي مقبولة، فإن الطابعة تعمل 

بشكل سليم ورمبا تنتج املشكلة عن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة
إعدادات التطبيق، الكمبيوتر أو كابل الواجهة. (تأكد من استخدام كاب

واجهة مدّرع.)
 نخلص إلى أن املشكلة تكمن بالطابعة، في حالة عدم قدرة االختبار 
الذاتي على الطباعة بشكل سليم. انظر "املشكالت واحللول" صفحة 

١٠٩ لألسباب احملتملة واحللول للمشكلة.
اتبع هذه اخلطوات إلجراء االختبار الذاتي:

١. تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وضبط الورق على جرار التغذية 
األمامي أو اخللفي.

 متى تقوم بإيقاف تشغيل الطابعة، عليك االنتظار على األقل c حتذير:
ملدة خمس ثواٍن قبل إعادة تشغيلها مرة أخرى؛ وإال عرضت 

الطابعة للتلف.

٢. إلجراء االختبار باستخدام طاقم أحرف الطباعة Draft (مسودة)، قم 
 LF/FF Load بتشغيل الطابعة أثناء الضغط مع االستمرار على زر

 NLQ إلجراء االختبار باستخدام طاقم أحرف الطباعة .(LF/FF حتميل)
 Top of Form (جودة احلرف القريبة)، اضغط مع االستمرار على زر

(شكل مثالي) أثناء تشغيل الطابعة. يساعدك االختبار الذاتي أيًضا 
على حتديد مصدر مشكلة الطباعة؛ إال أن االختبار الذاتي التجريبي 

يقوم بالطباعة أسرع من اختبار NLQ (جودة احلرف القريبة). 
 تقوم الطابعة بعد ثواٍن قليلة بتحميل الورق تلقائًيا والبدء بطباعة 

االختبار الذاتي. يتم طباعة سالسل من احلروف.
٧ حلول املشكالت



 مالحظة:
إليقاف االختبار الذاتي لفترة مؤقتة، اضغط زر Pause (إيقاف مؤقت). 

الستئناف االختبار، اضغط زر Pause (إيقاف مؤقت) مرة أخرى.

٣. إلنهاء االختبار الذاتي، اضغط زر Pause (إيقاف مؤقت) لوقف عملية 
الطباعة. اقطع الورقة عند الضرورة، ثم أوقف تشغيل الطابعة.

ال توقف تشغيل الطابعة أثناء طباعة االختبار الذاتي. دائًما c حتذير:
اضغط زر Pause (إيقاف مؤقت) لوقف الطباعة ثم أوقف 

تشغيل الطابعة.

طباعة تفريغ سداسي عشري
إذا كنت مستخدًما متمرس أو مبرمج، ميكنك طباعة تفريغ سداسي عشري 

لعزل مشكالت االتصال بني الطابعة وبرنامج مجموعة برامج الكمبيوتر. 
في وضع تفريغ سداسي عشري، تقوم الطباعة بطباعة كل البيانات التي 

تستقبلها من الكمبيوتر كقيم ست عشرية. 

مالحظة:
مت تصميم خاصية (تفريغ سداسي عشري) لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر التي 

.DOS تعمل بنظام التشغيل

اتبع هذه اخلطوات لطباعة تفريغ سداسي عشري:
١. تأكد من حتميل الورق وإيقاف تشغيل الطابعة.

 متى تقوم بإيقاف تشغيل الطابعة، عليك االنتظار على األقل c حتذير:
ملدة خمس ثواٍن قبل إعادة تشغيلها مرة أخرى؛ وإال عرضت الطابعة 

للتلف.

٢. للدخول إلى وضع "تفريغ سداسي عشري"، قم بتشغيل الطابعة أثناء 
 LF/FF Load(شكل مثالي) و Top of Form الضغط مع االستمرار أزرار

.(LF/FF حتميل)
حلول املشكالت١٠٨



١٠

 
ر 
٣. قم بفتح أحد برامج مجموعة برامج الكمبيوتر وإرسال مهمة طباعة 
إلى الطباعة. تقوم الطابعة بطباعة كل الرموز التي تستقبلها في 

نسق ست عشري.

 مبقارنة احلروف املطبوعة في العمود األمين مع النسخة املطبوعة 
باستخدام الرموز الست عشرية، ميكنك فحص الرموز التي تستقبلها 
الطابعة. تظهر احلروف، إذا كانت قابلة للطباعة، في العمود األمين مثل
حروف ASCII (نظام الرموز األمريكي القياسي لتبادل املعلومات). تظه

الرموز الغير قابلة للطباعة، مثل رموز التحكم، في صورة نقاط.
 Pause ٤. إليقاف تشغيل وضع "تفريغ سداسي عشري"، اضغط زر

(إيقاف مؤقت) ثم أوقف تشغيل الطابعة.

ال توقف تشغيل الطابعة أثناء طباعة "تفريغ سداسي عشري". c حتذير:
دائًما اضغط زر Pause (إيقاف مؤقت) لوقف الطباعة ثم أوقف 

تشغيل الطابعة.

املشكالت واحللول
ميكن حل معظم املشكالت التي قد تواجهك أثناء تشغيل الطابعة بحلول 

بسيطة. استخدم املعلومات املوجودة في هذا القسم إليجاد مصدر وحل 
املشكالت املصاحبة للطابعة. 

"مشكالت مصدر الطاقة" صفحة ١١٠
"مشكالت حتميل أو تغذية الورق" صفحة ١١١

"مشكالت موضع الطباعة" صفحة ١١٣
"مشكالت جودة الطباعة أو النسخة املطبوعة" صفحة ١١٥
٩ حلول املشكالت



"مشكالت شبكة االتصال" صفحة ١٢١

ميكنك أيًضا استخدام االختبار الذاتي لتحديد ما إذا كانت الطابعة أم 
الكمبيوتر مصدر إحداث املشكلة. انظر "طباعة اختبار ذاتي" صفحة ١٠٧ 

ملعرفة التعليمات اخلاصة بطباعة االختبار الذاتي. لتحديد مشكالت االتصال، 
رمبا يريد املستخدمني املتمرسني استخدام وضع "تفريغ سداسي عشري" 

املشروح في "طباعة تفريغ سداسي عشري" صفحة ١٠٨.
إلزالة انحشار الورق، انظر "إزالة انحشار الورقة" صفحة ١٢٥.

مشكالت مصدر الطاقة

تضئ أضواء لوحة التحكم لوقت قصير، ثم تنطفئ وتبقي منطفئة.
ما يجب القيام بهالسبب

ال تتطابق فلطية التشغيل القصوى 
للطابعة مع فلطية املقبس الكهربائي.

حتقق من فلطية التشغيل القصوى 
لكل من الطابعة واملقبس. في حالة 

عدم تطابق فلطية كل من اجلهازين، انزع 
قابس الطابعة على الفور واتصل بالتاجر 

لديك.

 إنذار:
w ال تعد توصيل السلك الكهربائي مبقبس كهربائي له فلطية خاطئة بالنسبة 

للطابعة لديك.

الطابعة ال تعمل وأضواء لوحة التحكم مطفأة حتي في حالة 
تشغيل الطابعة.

ما يجب القيام بهالسبب
لم يتم تثبيت السلك الكهربائي بشكل 
سليم في املقبس الكهربائي أو الطابعة 

لديك.

قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وتأكد 
من تثبيت السلك الكهربائي جيًدا 

في املقبس الكهربائي والطابعة، عند 
الضرورة. ثم شّغل الطابعة.
حلول املشكالت١١٠



١١

 
 

استخدم مقبًسا آخر.املقبس الكهربائي ال يعمل.

مشكالت حتميل أو تغذية الورق

ال تقوم الطابعة بتحميل الورق املستمر أو تغذيته بالشكل السليم.
ما يجب القيام بهالسبب

ال يتم حتميل الورق املستمر بالشكل 
السليم.

انظر "حتميل الورق على اجلرارة األمامية" 
صفحة ١٣ أو "حتميل الورق على اجلرارة 
اخللفية" صفحة ٢٠ ملعرفة التعليمات 

اخلاصة بتحميل الورق املستمر باستخدام 
جرار التغذية الذي ترغب في استخدامه.

حتقق من إضاءة سهم جرار التغذية رمبا مت اختيار جرار تغذية خاطئ.
 Tractor Select الصحيح على مؤشر

(اختيار جرار التغذية).
في حالة اختيار جرار تغذية غير صحيح، 
تأكد من حتميل الورق على وضع االستعداد
على اجلرار الذي ترغب في استخدامه. ثم
اضغط زر Front/Rear (أمامي/خلفي) 

للتحويل إلى هذا اجلرار.

قم بتحميل الورق على جرار التغذية. رمبا نفد الورق في الطابعة.
يجب أن يضئ السهم على مؤشر 

Tractor Select (اختيار جرار التغذية) 
باللون األخضر.
١ حلول املشكالت



ال تقوم الطابعة بتغذية الورق املستمر لوضع االستعداد.
ما يجب القيام بهالسبب

لم تقم بقطع الصفحات املطبوعة 
 LF/FF Load قبل الضغط على زر

.(LF/FF حتميل)

اقطع الصفحات املطبوعة عند التثقيب. 
ثم اضغط زر LF/FF Load (حتميل 

LF/FF) لتغذية الورق إلى اخللف على 
وضع االستعداد.

عندما تتحول بني اجلرارين األمامي واخللفي، انحشر الورق أو ال تقوم 
الطابعة بتغذية الورق إلى اخللف على وضع االستعداد.

ما يجب القيام بهالسبب
رمبا قامت الطابعة بتغذية صفحات 

كثيرة جًدا بحركة آلية مخالفة.
استخدم خاصية قطع الورق لقطع 
املستند املطبوع أو أي ورق زائد لكي 
يلزم الطابعة عكس تغذية صفحة 

 Front/Rear واحدة فقط. ثم اضغط زر
(أمامي/خلفي) للتحول بني اجلرارين.

رمبا حاولت التحول بني اجلرارين عند وجود 
البطاقات محملة على الطابعة.

تنحشر البطاقات عندما تقوم الطابعة 
بتغذيتها إلى اخللف، لذلك قم دائًما بإزالة 
البطاقات احململة في الطابعة قبل التنقل 
بني اجلرارين. إلزالة البطاقات احململة على 

الطابعة، انزع اإلمداد اجلديد حتت اجلرار ثم 
 (LF/FF حتميل) LF/FF Load اضغط زر

إلخراج البطاقات املتبقية.

ال تقوم الطابعة بتحميل الورق على اجلرار الذي مت اختياره، عندما 
تقوم بالتبديل بني اجلرارين األمامي واخللفي.

ما يجب القيام بهالسبب
قم بتحميل الورق على اجلرار. يجب أن رمبا نفد الورق في الطابعة.

 Tractor Select يضئ السهم على مؤشر
(اختيار جرار التغذية) باللون األخضر.
حلول املشكالت١١٢



١١

 

مشكالت موضع الطباعة
وضع خاطئ للشكل املثالي

تظهر الطباعة عالية جًدا أو منخفضة جًدا على الصفحة.
ما يجب القيام بهالسبب

ال يتطابق إعداد حجم الورق في برامج 
التطبيقات أو برنامج تشغيل الطابعة 

مع حجم الورق الذي تستخدمه.

حتقق من إعداد حجم الورق في التطبيق 
أو برنامج تشغيل الطابعة.

إعدادات طول الصفحة في الطابعة 
للجرارين األمامي واخللفي ال تتطابق مع 

حجم الورق املستمر الذي تستخدمه.

حتقق من إعدادات طول الصفحة 
للجرارين األمامي واخللفي باستخدام 

وضع "اختيار النوع" في الطابعة. انظر 
 "SelecType تغيير اإلعدادات في وضع"

صفحة ٩٨ ملعرفة التفاصيل.

إعداد الهامش العلوي أو وضع الشكل 
املثالي غير صحيح.

قم بالتحقق من إعدادات الهامش العلوي
أو وضع الشكل املثالي وضبطهما 

في برامج التطبيقات. انظر مواصفات 
املنطقة املتاح طباعتها في "املنطقة 

املتاح طباعتها" صفحة ١٨١.
ميكنك أيًضا ضبط وضع الشكل املثالي 

باستخدام األزرار على لوحة التحكم. 
إال أن اإلعدادات التي قمت بضبطها في 
تطبيقات Windows تتجاهل اإلعدادات 
التي قمت بضبطها في لوحة التحكم. 

انظر "تعديل موضع أعلى النموذج" 
صفحة ٢٧ ملعرفة التفاصيل.

لم يتم حتديد إعدادات برنامج تشغيل 
الطابعة التي تريد استخدامها في 

مجموعة برامج الكمبيوتر.

حدد إعداد برنامج تشغيل الطابعة 
الصحيح من سطح املكتب في 

Windows أو في التطبيق اخلاص بك 
قبل الطباعة.
٣ حلول املشكالت



وضع قطع ورق خاطئ

تقوم الطابعة بالطباعة على (أو على مسافة بعيدة جًدا من) 
التثقيب للورق املستمر.

ما يجب القيام بهالسبب
قم بضبط وضع قطع الورق باستخدام إعداد وضع قطع الورق غير صحيح.

األزرار على لوحة التحكم. انظر "تعديل 
موضع أعلى النموذج" صفحة ٢٧ ملعرفة 

التفاصيل.

لم يتم حتديد الطابعة التي تريد 
استخدامها في مجموعة برامج 

الكمبيوتر.

حدد الطابعة الصحيحة من سطح 
املكتب في Windows أو في التطبيق 

اخلاص بك قبل الطباعة.

ال يتطابق إعداد حجم الورق في التطبيق 
أو برنامج تشغيل الطابعة مع حجم 

الورق الذي تستخدمه.

حتقق من إعداد حجم الورق في التطبيق 
أو برنامج تشغيل الطابعة.

إعدادات طول الصفحة في الطابعة 
للجرارين األمامي واخللفي ال تتطابق مع 

حجم الورق الذي تستخدمه.

حتقق من إعدادات طول الصفحة 
للجرارين األمامي واخللفي باستخدام 

وضع "اختيار النوع" في الطابعة. انظر 
 "SelecType تغيير اإلعدادات في وضع"

صفحة ٩٨ ملعرفة التفاصيل.
حلول املشكالت١١٤



١١

 
 

مشكالت جودة الطباعة أو النسخة املطبوعة

جاري تشغيل الطابعة ولكنها ال تقوم بالطباعة.
ما يجب القيام بهالسبب

حتقق أن كابل الواجهة غير مكسور أو كابل الواجهة مكسور أو مبروم.
مبروم. أبدل كابل الواجهة إذا توفر لديك 

كابل آخر، وحتقق أن الطابعة تعمل 
بشكل صحيح.

الطابعة غير متصلة مباشرة بالكمبيوتر 
لديك.

عندما تستخدم محول طابعة أو محزن 
طابعة انتقالي أو كابل إطالة، ال تقوم 

الطابعة بالطباعة بشكل صحيح نتيجة
لتوصيل مجموعة من هذه األجهزة. حتقق
أن الطابعة تعمل بشكل صحيح عندما 

يتم توصيلها بالكمبيوتر بدون هذه 
األجهزة.

لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة 
بشكل صحيح.

تأكد من أن برنامج تشغيل الطابعة 
مثبت بشكل سليم. أعد تثبيت برنامج 

تشغيل الطابعة، عند الضرورة.

انحشرت الورقة أو التصق الشريط 
أو تعثرت آلية احلماية.

أوقف تشغيل الطابعة، وافتح غطاءها 
إلزالة الورق احملشور أو األشياء امللتصقة 

أو املتعثرة.

تأكد أن إعداد USB صحيح. انظر إعداد USB غير صحيح.
"تصحيح مشكالت USB" صفحة ١٢١ 

ملعرفة التفاصيل.

الطابعة متعطلة عن العمل (توقفت عن 
الطباعة في مواقف غير طبيعية).

أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لفترة 
قصيرة. ثم أعد تشغيلها بعد ذلك، وابدأ 

الطباعة.
٥ حلول املشكالت



ال تقوم الطابعة بالطباعة أثناء إرسال الكمبيوتر للبيانات.
ما يجب القيام بهالسبب

اضغط زر Pause (إيقاف مؤقت) إلطفاء الطابعة متوقفة مؤقًتا.
ضوء التوقف املؤقت.

حتقق من تثبيت كل من طرفي الكابل كابل الواجهة غير مثبت بأمان.
بني الطابعة والكمبيوتر بأمان. في حالة 

توصيل الكابل بشكل صحيح، قم 
بتشغيل االختبار الذاتي كما هو مشروح 

في "طباعة اختبار ذاتي" صفحة ١٠٧.

ال يتوافق كابل الواجهة مع مواصفات أي 
من الطابعة أو الكمبيوتر أو كالهما مًعا.

استخدم كابل الواجهة الذي يتوافق مع 
متطلبات كل من الطابعة والكمبيوتر. 
انظر "املواصفات اإللكترونية" صفحة 

١٦٨ ومستندات الكمبيوتر لديك.

لم يتم إعداد البرامج لديك بشكل 
سليم.

حدد الطابعة من سطح مكتب 
Windows أو في التطبيق. في حاالت 

الضرورة فقط، قم بتثبيت أو إعادة 
تثبيت برامج الكمبيوتر املشغلة لبرنامج 

تشغيل الطابعة كما هو موضح في 
"ابدأ من هنا".

تصدر عن الطابعة ضوضاء، في حني أنها ال تقوم بالطباعة أو تتوقف 
عن الطباعة على نحو مفاجئ.

ما يجب القيام بهالسبب
أصبح الشريط متراٍخ إلى حد كبير 

أو انفصل أو لم يعد مثبًتا بشكل سليم.
قم بإزالة أية ترهالت موجودة بالشريط 
بتدوير قبضة تضييق الشريط، أو إعادة 

تثبيت خرطوشة الشريط كما هو 
مشروح في القسم حتت عنوان "استبدال 

خرطوشة الشريط" صفحة ١٣٠.
حلول املشكالت١١٦



١١

 

النسخة املطبوعة ألوانها باهتة.

ما يجب القيام بهالسبب
قم باستبدال خرطوشة الشريط كما هو الشريط باٍل.

موضح في "استبدال خرطوشة الشريط" صفحة 
.١٣٠

النسخة املطبوعة خافتة.

ما يجب القيام بهالسبب
قم باستبدال خرطوشة الشريط كما هو الشريط باٍل.

موضح في "استبدال خرطوشة الشريط" 
صفحة ١٣٠.

ضياع جزء من املادة املطبوعة أو النقاط في أوضاع عشوائية.

ما يجب القيام بهالسبب
أصبح الشريط متراٍخ إلى حد كبير 
أو انفصل أو لم يعد مثبًتا بشكل 

سليم.

قم بإزالة أية ترهالت موجودة بالشريط 
بتدوير قبضة تضييق الشريط، أو إعادة تثبيت 

خرطوشة الشريط، كما هو مشروح في 
"استبدال خرطوشة الشريط" صفحة ١٣٠.

قم باستبدال خرطوشة الشريط كما هو موضحالشريط باٍل.
في "استبدال خرطوشة الشريط" صفحة ١٣٠.

ضياع سطور من النقاط في النسخة املطبوعة.

ما يجب القيام بهالسبب
توقف عن الطباعة واتصل بالتاجر لديك ليقوم تلف رأس الطابعة.

باستبدال رأس الطابعة لك.
٧ حلول املشكالت



 ال تقوم بإبدال رأس الطابعة بنفسك؛ قد تتسبب في إتالف الطابعة. وأيًضا c حتذير:
يجب فحص أجزاء أخرى من الطابعة عند إبدال رأس الطابعة.

متت طباعة النص كله على نفس السطر.
ما يجب القيام بهالسبب

لم يتم إرسال أمر تلقيم سطر 
في نهاية كل سطر من النص.

قم بتشغيل إعداد تلقيم سطر تلقائي باستخدام 
وضع "اإلعداد االفتراضي" في الطابعة كي تضيف 
الطابعة تلقائًيا رمز تلقيم سطر لكل بدء سطر. 

 "SelecType انظر "تغيير اإلعدادات في وضع
صفحة ٩٨ ملعرفة التفاصيل.

حتتوي النسخة املطبوعة على سطور فارغة بني سطور النص.
ما يجب القيام بهالسبب

يتم إرسال أمرين تلقيم سطر عند 
نهاية كل سطر من سطور النص، 

ويرجع هذا إلى تشغيل إعداد 
تلقيم سطر تلقائي في الطابعة.

قم بإيقاف تشغيل إعداد تلقيم سطر تلقائي 
باستخدام وضع "اختيار النوع". انظر "تغيير 
اإلعدادات في وضع SelecType" صفحة ٩٨ 

ملعرفة التفاصيل.
يكون إعداد فاصل السطور في 

برامج التطبيقات لديك غير 
صحيح.

قم بضبط إعداد فاصل السطور في برامج 
التطبيقات لديك.

تقوم الطابعة بطباعة رموز غريبة، أطقم أحرف طباعة خاطئة، أو حروف غير 
مناسبة أخرى.

ما يجب القيام بهالسبب
ال تتصل كل من الطابعة 
والكمبيوتر بشكل صحيح.

تأكد من أنك تستخدم كابل الواجهة الصحيح 
ومن صحة بروتوكول االتصاالت. انظر "املواصفات 

اإللكترونية" صفحة ١٦٨ومستندات الكمبيوتر 
لديك.
حلول املشكالت١١٨
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مت حتديد جدول احلرف اخلاطئ في برامج 
الكمبيوتر لديك.

حدد جدول احلروف الصحيح باستخدام 
برامج الكمبيوتر أو وضع "اختيار النوع". 
يتجاهل إعداد جدول احلروف في برامج 

الكمبيوتر لديك اإلعدادات التي قمت بها 
في وضع "اختيار النوع".

لم يتم حتديد الطابعة التي تريد 
استخدامها في برامج الكمبيوتر لديك.

حدد الطابعة الصحيحة من سطح 
املكتب في Windows أو في التطبيق 

قبل الطباعة.

لم تتم تهيئة برامج التطبيقات بصورة 
صحيحة للطابعة.

تأكد من التهيئة الصحيحة لبرامج 
التطبيقات اخلاصة بالطابعة. انظر 

مستندات التطبيقات لديك. في حاالت 
الضرورة فقط، قم بتثبيت أو إعادة 

تثبيت برامج الكمبيوتر املشغلة لبرنامج 
تشغيل الطابعة كما هو موضح في 

"ابدأ من هنا".

تتجاهل إعدادات برامج الكمبيوتر 
اإلعدادات التي تقوم بها باستخدام وضع 
"اإلعداد االفتراضي" أو أزرار لوحة التحكم.

استخدم برامج التطبيقات لتحديد أطقم
أحرف الطباعة.

السطور املطبوعة العمودية غير مصطفة.

ما يجب القيام بهالسبب
تكون الطباعة ثنائية االجتاه، وهي وضع 

الطباعة املثالي، خارج االصطفاف.
استخدم وضع "الضبط ثنائي االجتاه" في 

الطابعة لتصحيح هذه املشكلة. انظر 
"تصفيف السطور العمودية في النسخة 

املطبوعة" صفحة ١٢٦.
٩ حلول املشكالت



مشكالت استخدام اخليارات

مت تثبيت قّطاعة التثقيب، ولكن الطابعة ال تقوم بتغذية الورق 
املستمر بشكل سليم.

ما يجب القيام بهالسبب
طرف توصيل قّطاعة التثقيب غير 

مثبت بأمان في الطابعة.
قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم افحص طرف 

توصيل قّطاعة التثقيب.

مت تثبيت قّطاعة التثقيب، ولكن الورق ال ينقطع بشكل سليم.
ما يجب القيام بهالسبب

لم يتم ضبط إعداد برنامج 
تشغيل الطابعة بشكل سليم.

حدد مصدر الورق الذي تريد استخدامه في برنامج 
تشغيل الطابعة.

 Auto cut لم تقم بضبط وضع
(قطع تلقائي).

 On (قطع تلقائي) على Auto cut اضبط وضع
(تشغيل). إال أن أي إعداد في برنامج التشغيل 

يتجاهل إعداد وضع "القطع التلقائي".

لم تقم بضبط طول الصفحة 
ليتطابق مع الورق الذي 

تستخدمه.

اضبط "طول الصفحة" جلرار التغذية "اخللفي" 
أو "طول الصفحة جلرار التغذية "األمامي" 

ليتطابقان مع الورق الذي تستخدمه.

ينحشر الورق، وال يتم تغذيته بشكل منتظم.
ما يجب القيام بهالسبب

لم يتم تثبيت قّطاعة التثقيب 
بشكل صحيح.

قم بإزالة قّطاعة التثقيب ثم أعد تثبيتها، مع 
التأكد من مالءمة الثلمات الواصلة والدبابيس 
بعضهما البعض بشكل سليم. انظر "تثبيت 
جرارة السحب" صفحة ١٣٥ ملعرفة التعليمات.
حلول املشكالت١٢٠
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مشكالت شبكة االتصال

ال تستطيع تهيئة واجهة الشبكة أو ال تستطيع الطباعة من 
على الشبكة.

ما يجب القيام بهالسبب
ثمة خطأ في إعدادات الطابعة أو 

إعدادات الشبكة.
قم أوالً بالتحقق ملعرفة إذا كنت تستطيع طباعة
ورقة حالة، كما هو موضح في كتيب اإلرشادات 

اخلاص بخيار Print Server (مركز خدمة 
الطباعة) الذي تستخدمه. في حالة قدرتك على 

طباعة ورقة حالة، حتقق من إعدادات شبكة 
االتصال؛ وخالف ذلك، قم بضبط وضع الواجهة 
من لوحة حتكم الطابعة على Auto (تلقائي).
حتقق ما إذا كان يتم إجناز مهام الطباعة من 

أجهزة الكمبيوتر األخرى من خالل الشبكة أم ال.
عند إجناز مهمة الطباعة، يكون ثمة خطأ 

بالطابعة أو الكمبيوتر اخلاص بك. حتقق من 
االتصال بني الطابعة والكمبيوتر، اإلعدادات في 
برنامج تشغيل الطابعة، باإلضافة إلى إعدادات 

الكمبيوتر اخلاص بك.
يكمن اخلطأ في إعدادات شبكة االتصال، في 
حالة عدم إجناز مهمة الطباعة. اتصل مبدير 

شبكة االتصال للحصول على التعليمات.

USBUSB تصحيح مشكالت
،USB إذا كنت تواجه بعض الصعوبات عند استخدام الطابعة مع توصيالت

اقرأ املعلومات املذكورة في هذا القسم.
١ حلول املشكالت



تأكد أن الكمبيوتر اخلاص بك هو طراز مثبت عليه أساًسا أنظمة التشغيل 
Windows XP أو Me أو 98 أو 2000

يجب أن يكون الكمبيوتر اخلاص بك هو طراز مثبت عليه أساًسا أنظمة 
التشغيل Windows XP أو Me أو 98 أو 2000 ال تستطيع تثبيت 

أو تشغيل برنامج تشغيل طابعة تستخدم توصيالت USB على كمبيوتر 
غير مزود مبنفذ USB أو كمبيوتر مت حتديثه من Windows 95 إلى 

Windows XP أو Me أو 98 أو 2000.

اتصل بالتاجر لديك ملعرفة التفاصيل بخصوص الكمبيوتر.

 (EPSON من USB أجهزة طابعة) EPSON USB Printer Devices تأكد من ظهور
 Windows Me (إدارة األجهزة) (ألنظمة تشغيل Device Manager في قائمة

و98 فقط)
في حالة إلغائك لتثبيت برنامج تشغيل التوصيل والتشغيل قبل إمتام 
اإلجراء، فلن يتم تثبيت برنامج تشغيل اجلهاز للطابعة USB أو برنامج 

تشغيل الطابعة بشكل صحيح.

اتبع هذه اخلطوات للتحقق من التثبيت ثم أعد تثبيت برامج التشغيل:

١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم تركيب كابل USB في الطابعة 
والكمبيوتر.

٢. انقر بزر املاوس األمين فوق رمز My Computer (جهاز الكمبيوتر) على 
سطح املكتب، ثم انقر فوق Properties (خصائص).

٣. انقر فوق عالمة التبويب Device Manager (إدارة األجهزة).
حلول املشكالت١٢٢
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 EPSON في حالة تثبيت برامج التشغيل بالشكل الصحيح، تظهر 
USB Printer Devices (أجهزة طابعة USB من EPSON) في قائمة 

Device Manager (إدارة األجهزة).

 في حالة عدم ظهور EPSON USB Printer Devices (أجهزة طابعة 
USB من EPSON) في قائمة Device Manager (إدارة األجهزة)، انقر 

فوق عالمة اجلمع (+) بجوار Other devices (أجهزة أخرى) لعرض 
األجهزة التي مت تثبيتها.

 في حالة ظهور USB Printer (طابعة USB) في Other devices (أجهز
USB أخرى)، يكمن اخلطأ في عدم تثبيت برنامج تشغيل جهاز طابعة
بالشكل الصحيح. في حالة ظهور EPSON DFX-9000، يكون برنامج

تشغيل الطابعة مثبًتا بشكل صحيح.
EPSON DFX- أو (USB طابعة) USB Printer في حالة عدم ظهور 

9000 في Other devices (أجهزة أخرى)، انقر فوق Refresh (حتديث) 
أو قم بفصل كابل USB من الطابعة، ثم قم بتركيبه مرة أخرى.
٣ حلول املشكالت



 (USB طابعة) USB Printer (أجهزة أخرى)،حدد Other devices ٤. في
أو EPSON DFX-9000 ثم انقر فوق Remove (إزالة). ثم انقر فوق 

OK (موافق).

 OK (موافق). ثم انقر فوق OK ٥. عند ظهور مربع احلوار التالي، انقر فوق
(موافق) مرة أخرى إلغالق مربع احلوار System Properties (خصائص 

النظام).

٦. قم بإغالق الطابعة ثم أعد تشغيل الكمبيوتر. ثم أعد تثبيت برامج 
التشغيل من البداية، مع اتباع التعليمات املوجودة في "ابدأ من هنا".
حلول املشكالت١٢٤
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USB ال تستطيع الطابعة العمل بشكل صحيح مع كابل
في حالة عدم عمل الطابعة مع كابل USB، حاول تطبيق حل أو أكثر من 

هذه احللول:

 تأكد من أن الكابل الذي تستخدمه كابل قياسي، كابل USB مدّرع.
 في حالة استخدام موزع USB، قم بتوصيل الطابعة بأول صف في 

املوزع، أو قم بتوصيل الطابعة مباشرة مبنفذ USB في الكمبيوتر.
 حاول إعادة تثبيت برنامج تشغيل جهاز طابعة USB، في أنظمة 
التشغيل Windows Me أو 98، وبرامج الطابعة. قم أوالً بإزالة 
 (EPSON برامج الطابعة من) EPSON Printer Software تثبيت

باستخدام األداة Add/Remove Programs (إضافة/إزالة البرامج) 
 EPSON USB (لوحة التحكم)، ثم قم بإزالة Control Panel في

Printer Devices (أجهزة طابعة USB من EPSON). ثم أعد تثبيت
 EPSON USB البرامج كما هو موضح في "ابدأ من هنا". إذا كانت

Printer Devices (أجهزة طابعة USB من EPSON) غير مسجلة 
في قائمة Add/Remove Programs (إضافة/إزالة البرامج)، قم 

 epusbun.exe بتشغيل القرص املضغوط ثم انقر نقرًا مزدوًجا فوق
 .\Language\WIN98 أو حافظة \Language\WINME في حافظة

ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إزالة انحشار الورقة
اتبع هذه اخلطوات إلزالة انحشار ورقة:

١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة. تقف الطابعة عن العمل عند ضغط 
.N املفتاح الكهربائي إلى أسفل ناحية الرمز

٢. افتح الغطاء األمامي أو الغطاء العلوي حسب جرار التغذية الذي 
تستخدمه.

٣. اقطع صفحات التغذية اجلديدة عند التثقيب.
٤. اسحب الورق خارج الطابعة بهدوء. أزل ما تبقى من قطع الورق.
٥ حلول املشكالت



 Paper Out ٥. أغلق غطاء الطابعة ثم شّغل الطابعة. تأكد من أن ضوء
(نفد الورق) ال يومض، وأن ضوء Pause (إيقاف مؤقت) منطفئ.

تصفيف السطور العمودية في النسخة 
املطبوعة

ميكنك استخدام وضع "الضبط ثنائي االجتاه" في الطابعة لتصحيح مشكلة 
عدم اصطفاف السطور العمودية في النسخة املطبوعة بشكل سليم، في 

حال مالحظتك إياها.
تقوم الطابعة، أثناء "الضبط ثنائي االجتاه"، بطباعة ثالثة ورقات لنماذج 
التصفيف، labeled High Speed Draft (مسودة عالية السرعة ذات 

عالمات)، Draft (مسودة)، وNLQ (جودة احلرف القريبة). وكما هو موضح 
أدناه، ميكنك حتديد أحسن منوذج تصفيف من كل ورقة.

مالحظة:
تتم طباعة تعليمات الضبط باللغة التي قمت بضبطها في وضع "اختيار النوع". 

قم بتغيير ضبط اللغة في وضع "اختيار النوع"،إذا كنت ترغب في تغيير اللغة 
لتعليمات الضبط. انظر "تغيير اإلعدادات في وضع SelecType" صفحة ٩٨ 

ملعرفة التعليمات.

اتبع هذه اخلطوات إلجراء الضبط ثنائي االجتاه:

١. تأكد من حتميل الورق، ثم أوقف تشغيل الطابعة.

 متى تقوم بإيقاف تشغيل الطابعة، عليك االنتظار على األقل c حتذير:
ملدة خمس ثواٍن قبل إعادة تشغيلها مرة أخرى؛ وإال عرضت الطابعة 

للتلف.

 Pause ٢. قم بتشغيل الطابعة أثناء الضغط مع االستمرار على زر
(إيقاف مؤقت). تدخل الطابعة في وضع الضبط ثنائي االجتاه، ثم تقوم 

بطباعة التعليمات واجملموعة األولى من مناذج التصفيف.
حلول املشكالت١٢٦
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٣. كما هو موضح في التعليمات أدناه، قارن بني مناذج التصفيف وحدد رق
 ItemU (Font) النموذج املصطف بأحسن اصطفاف بالضغط على زر

(العنصر (خط)) أو زر ItemD (Pitch) (العنصر (النسق)). تعرض 
شاشة السائل البلوري رقم النموذج الذي مت اختياره في ذلك الوقت. 
اضغط زر SetD (Top of Form) (الضبط (أعلى النموذج)) لتثبيت رق

النموذج الذي مت اختياره، وتتم طباعة مناذج التصفيف التالية.
٤. حدد النموذج بأحسن اصطفاف لكل مجموعة متبقية من مناذج 

التصفيف.
٥. بعد قيامك بتحديد أحسن منوذج في اجملموعة النهائية لنماذج 

 SetD (Top of Form) التصفيف وحفظ اختيارك بالضغط على زر
(الضبط (أعلى النموذج))، قم بإيقاف تشغيل الطابعة واخلروج من وض

"الضبط ثنائي االجتاه".

إلغاء عملية الطباعة
قد حتتاج إلى إلغاء عملية الطباعة إذا واجهتك مشكالت أثناء.الطباعة.
ميكنك إلغاء عملية الطباعة من الكمبيوتر باستخدام برنامج تشغيل 

الطابعة، أو من لوحة التحكم في الطابعة.

باستخدام برنامج تشغيل الطابعة
إللغاء إحدى مهام الطباعة قبل إرسالها من الكمبيوتر، انظر "إلغاء عملية 

الطباعة" صفحة ٧٦.

باستخدام لوحة التحكم في الطابعة
 ItemD (Pitch)(العنصر (خط)) و ItemU (Font) يؤدي الضغط على األزرار

(العنصر (النسق)) في نفس الوقت، إلى مسح مهمة الطباعة التي مت 
استقبالها من الواجهة النشطة، إلى جانب مسح األخطاء التي قد حتدث 

بالواجهة.
٧ حلول املشكالت



مالحظة:
تعيد هذه العملية أيًضا إعدادات الطابعة إلى اإلعدادات االفتراضية. عندما 

ال ترغب في تغيير اإلعدادات إلى اإلعدادات اإلضافية، عليك إلغاء عملية الطباعة 
باستخدام برنامج تشغيل الطابعة.

االتصال بدعم العمالء
في حالة عدم عمل منتج EPSON لديك بصورة سليمة وال ميكنك حل 

املشكلة باستخدام معلومات حتري املشكالت وإصالحها املذكورة في وثائق 
املنتج لديك، اتصل بخدمات دعم العمالء للحصول على مساعدة. راجع 

وثيقة الضمان اخلاضعة لالحتاد السياسي األوروبي للحصول علي معلومات 
كيفية االتصال بدعم EPSON Customer (عميل EPSON). وسيمكنهم 

مساعدتك بصورة أسرع كثيرًا في حال إعطائك إياهم املعلومات التالية:

 الرقم التسلسلي للمنتج
(توجد بطاقة الرقم التسلسلي عادًة على ظهر املنتج.)

 طراز املنتج

 إصدار برامج املنتج
(انقر فوق About (حول)، Version Info (معلومات اإلصدار)، أو الزر 

املشابه في برامج املنتج.)
 نوع ماركة وطراز الكمبيوتر لديك

 اسم نظام تشغيل الكمبيوتر واإلصدار
 أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادة مع املنتج
حلول املشكالت١٢٨
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موقع الويب اخلاص بالدعم الفني
اذهب إلى http://www.epson.com وحدد قسم Support (دعم) 

في موقع صفحة local EPSON (EPSON احمللية) للحصول على أحدث 
برامج التشغيل، األسئلة املتكررة كثيرًا، كتيبات اإلرشادات، وكل ما ميكن 

تنزيله من املوقع.
يقدم موقع صفحة Epson's Technical Support (الدعم الفني من 

EPSON) التعليمات حلل املشكالت التي ال ميكن حلها باستخدام معلومات
حتري املشكالت وإصالحها الواردة في مستندات الطابعة.
٩ حلول املشكالت



الفصل السادس
الكماليات واملستهلكات

خرطوشة الشريط
 خرطوشة شريط EpsonEpson األصلية

عندما تصبح الطباعة باهتة، فإنك حتتاج إلى استبدال خرطوشة الشريط. 
لقد مت تصميم وتصنيع خرطوشة شريط Epson األصلية للعمل بصورة 

سليمة مع طابعة Epson. فهي تضمن التشغيل السليم وطول عمر رأس 
الطبع وأجزاء الطابعة األخرى.

تستخدم طابعتك خرطوشة الشريط التالية:

Epson S015384 خرطوشة الشريط األسود اخلاصة بـ

استبدال خرطوشة الشريط
عندما تصبح الطباعة باهتة، فإنك حتتاج إلى استبدال خرطوشة الشريط. 

استخدم فقط خرطوشة Epson S015384 البديلة.
إذا كان قد مت استخدام الطابعة منذ فترة وجيزة، فإن رأس الطبع قد w حتذير:

تكون ساخنة. دعها كي تبرد قبل محاولة استبدال الشريط.

الستبدال خرطوشة الشريط، اتبع اخلطوات التالية:
١. اضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت). ثم قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
الكماليات واملستهلكات١٣٠



١٣
. ٢. افتح الغطاء العلوي وحرك رأس الطبع إلى العالمة 

٣. ارفع موجه الشريط عن رأس الطبع كما هو موضح أدناه.
١ الكماليات واملستهلكات



٤. اجذب جانبي خرطوشة الشريط ألعلى كما هو موضح أدناه لتحريره 
من مسامير تركيب الطابعة. انزع اخلرطوشة عن طريق رفعها عالًيا 

باجتاه بعيًدا عنك. 

 تأكد من عدم جذب الكبل األبيض املسطح املوجود حتت خرطوشة c تنبيه:
الشريط.

٥. انزع الفاصل من منتصف خرطوشة الشريط وتخلص منه.

الفاصل
الكماليات واملستهلكات١٣٢



١٣

 
٦. امسك خرطوشة الشريط بكلتا يديك وقم بإنزالها إلى داخل الطابعة
كما هو موضح أدناه. وأثناء جذب اخلرطوشة باجتاهك، قم بوضع 

الفتحات األقرب إليك فوق املسمارين املناظرين في الطابعة.

٧. ادفع اخلرطوشة إلى أسفل في املكان اخملصص لها حتى يتم تعشيق 
الفتحتان في مكانيهما فوق مسامير التركيب في الطابعة.

٨. اضغط بخفة على جانبي اخلرطوشة للتأكد من تثبيتها بإحكام في 
مكانها.
٣ الكماليات واملستهلكات



٩. ادخل موجه الشريط فوق املسامير املعدنية املوجودة على جانبي رأس 
الطبع كما هو موضح أدناه. ويجب أن يكون الطرف األصغر للموجه هو 

األعلى، ينما تكون احلافة املشطوفة في مواجهة اخللف باجتاه برميل 
الطابعة. قم بتحريك مقبض إحكام الشريط مرة أخرى إلزالة أي ارتخاء 

في الشريط.

١٠. قم بإزاحة رأس الطبع من جانب إلى آخر للتأكد من أنها تتحرك 
بسالسة وأن الشريط خالي من االلتواء أو الثني.

موجه الشريط

رأس الطبع
الكماليات واملستهلكات١٣٤



١٣
١١. اغلق الغطاء العلوي.

استخدام جرارة السحب
جرارة السحب االختيارية (C800382) تكفل أفضل تناول للورق املتواصل. 

وجرارة السحب تكون مفيدة بصفة خاصة مع امللصقات والنماذج متعددة 
األجزاء. وألفضل النتائج، استخدم جرارة السحب إما مع اجلرارة املتضمنة 

األمامية أو اخللفية للطابعة، كما هو موضح في هذا اجلزء.
مالحظة:

عندما تكون جرارة السحب مثبتة، فإن خاصية نزع األوراق تكون غير متاحة.

تثبيت جرارة السحب
لتثبيت جرارة السحب، ستحتاج إلى مفك جنمة.

مالحظة:
إذا كنت ستستخدم جرارة السحب مع اجلرارة املتضمنة اخللفية، فيجب عليك 
حتميل الورق على اجلرارة اخللفية فبل تثبيت جرارة السحب. انظر "حتميل الورق 

على اجلرارة اخللفية" صفحة ٢٠ لالطالع على التعليمات.
٥ الكماليات واملستهلكات



١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وافتح غطاء فاصل الورق.

٢. استخدم مفك جنمة إلزالة املسمارين اللذين يثبتان فاصل الورق في 
الطابعة. ثم ارفع فاصل الورق من الطابعة.
الكماليات واملستهلكات١٣٦



١٣

ب 
٣. اغلق غطاء فاصل الورق وافتح الغطاء العلوي للطابعة.

٤. وأثناء اإلمساك بجرارة السحب مع وجود تروسها على اليسار، قم بتركي
الفتحات األمامية للجرارة على عمود التركيب املوجود بالطابعة.
٧ الكماليات واملستهلكات



٥. ثم قم بإمالة جرارة السحب إلى اخللف حتى تدخل مثبتاتها اخللفية 
في أماكنها على مسامير التثبيت بالطابعة مصدرًة صوت نقرة.

٦. اغلق الغطاء العلوي للطابعة.

استخدام جرارة السحب مع اجلرارة األمامية
في حالة استخدام ملصقات أو مناذج متعددة األجزاء تزيد عن سبعة 

أجزاء (مبا في ذلك األصل)، يتعني عليك استخدام جرارة السحب مع اجلرارة 
املتضمنة األمامية.

ميكن التبديل بني اجلرارة األمامية واخللفية في أي وقت أثناء استخدام جرارة 
السحب. فقط اضغط على زر Front/Rear (األمامية/اخللفية)، ثم استخدم 

زر LF/FF Load (حتميل بتلقيم سطر/تلقيم منوذج) لتغذية الورق خالل 
املسافة اإلضافية حتى جرارة السحب. (تتطلب امللصقات تناول خاص. انظر 

"استخدام امللصقات" صفحة ٤٢ لالطالع على التفاصيل).

لنزع املستندات، اضغط على زر LF/FF Load (حتميل بتلقيم سطر/تلقيم 
منوذج) لدفع الورق إلى نقطة ميكن نزعه عندها.

الستخدام جرارة السحب مع اجلرارة األمامية، اتبع اخلطوات التالية:

١. قم بتشغيل الطابعة، وافتح الغطاء العلوي.
الكماليات واملستهلكات١٣٨



١٣

 

 

٢. تأكد من حتميل الورق على اجلرارة األمامية إلى وضع أعلى النموذج. إذا 
كان الورق محمال بالفعل على اجلرارة لكن في وضع االستعداد، اضغط

زر Front/Rear أو زر LF/FF Load (وفًقا للجرارة اخملتارة) لتحميل 
الورق لوضع أعلى النموذج. (إذا لم يكن هناك ورق محمال على اجلرارة 
األمامية، قم بتحميل الورق. انظر "حتميل الورق على اجلرارة األمامية" 

صفحة ١٣ لالطالع على التعليمات.)
٣. مبجرد أن تقوم بتحميل الورق على اجلرارة األمامية للطابعة، استخدم زر

LF/FF Load لدفع الورق إلى جرارة السحب.

٤. حرر كال من رافعتي مثبت الترس عن طريق جذبهما باجتاهك. ثم افتح 
كال من غطائي الترس.

٥. عدل التروس لتتوافق مع عرض الورق الذي تقوم باستخدامه.
٩ الكماليات واملستهلكات



٦. قم بإزاحة دعامتي الورق حتى تكونا على مسافة متساوية من الترسني.

مالحظة:
عندما تستخدم ورق يقل عرضه عن أربع بوصات، قم بإزالة دعامتي الورق.

٧. قم مبطابقة ثقوب الترسني للورق على مسامير الترسني. إذا كان هناك 
ارتخاء في الورق أو إذا لم تنتظم الثقوب املوجودة على الورق بصورة 

سليمة مع مسامير الترسني، قم بجذب الورق قليال واستخدم مقبض 
جرارة السحب لتعديل وضع الورق كما هو موضح أدناه. قم بإزاحة 

املقبض إلى اليمني أوال، ثم حركه كما هو مطلوب.

 تأكد من انتظام تروس اجلرارة املتضمنة األمامية مع جرارة السحب c تنبيه:
االختيارية.
الكماليات واملستهلكات١٤٠



١٤

م 

 

ء 
٨. اغلق غطاء التروس.

٩. قم بتعديل وضع الترسني حتى يصبح الورق مستقيًما ومستويًا، ثم ق
بإحكام الترسني في مكانهما.

 تأكد من عدم تباعد الترسني عن بعضهما البعض أكثر من c تنبيه:
املطلوب. فالورق قد يعلق إذا قاما بجذبه بشكل مشدود أكثر من 
الالزم أو قد تتمزق حواف ثقوب الورق. إلزالة أي شد زائد في الورق، 

قم بتحرير الترس األمين وإعادة تثبيته مرة أخرى.

١٠. قم بتعديل وضع أعلى النموذج إذا لزم األمر. انظر "تعديل موضع أعلى
النموذج" صفحة ٢٧ لالطالع على التعليمات.

١١. اغلق الغطاء العلوي. اضغط على زر LF/FF Load لتغذية الورق خارج اجلز
اخللفي للطابعة. تأكد من أن حافة الفرخ األول بارزة أسفل فاصل الورق.
١ الكماليات واملستهلكات



استخدام جرارة السحب مع اجلرارة اخللفية
في حالة استخدام ملصقات أو مناذج متعددة األجزاء تزيد عن سبعة أجزاء 

(مبا في `ذلك األصل)، يتعني عليك استخدام جرارة السحب مع اجلرارة 
املتضمنة األمامية. انظر "استخدام جرارة السحب مع اجلرارة األمامية" 

صفحة ١٣٨ لالطالع على التفاصيل.
ميكن التبديل بني اجلرارة األمامية واخللفية في أي وقت أثناء استخدام جرارة 

 LF/FF Load ثم استخدم زر ،Front/Rear السحب. فقط اضغط على زر
لتغذية الورق خالل املسافة اإلضافية حتى جرارة السحب.

لنزع الصفحات املطبوعة، اضغط على زر LF/FF Load (حتميل بتلقيم سطر/
تلقيم منوذج) لدفع الورق إلى نقطة ميكن نزعه عندها.

توضح اخلطوات التالية كيفية حتميل الورق باستخدام جرارة السحب 
االختيارية (املثبتة بالفعل) مع اجلرارة اخللفية املتضمنة في الطابعة. إذا لم 
تكن قد قمت بتثبيت اجلرارة بالفعل، حمل الورق على اجلرارة اخللفية ثم قم 

بتثبيت جرارة السحب. انظر "تثبيت جرارة السحب" صفحة ١٣٥ لالطالع 
على التعليمات.

١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افتح الغطاء العلوي.
 مالحظة:

 إذا كان الورق محمال على اجلرارة اخللفية في أيًا من وضع أعلى النموذج 
أو وضع االستعداد، تخطى ما يلي حتى اخلطوة رقم ٦.

٢. اجذب الرافعات املوجودة على جرارة السحب باجتاهك حتى حترر جرارة 
السحب.
الكماليات واملستهلكات١٤٢



١٤

ي 
٣. قم بإمالة اجلرارة إلى األمام حتى ترتكز مساميرها على اإلطار 
املعدني للطابعة.

٤. حمل الورق على اجلرارة اخللفية باتباع اخلطوات ٣ إلى ١٠ في "حتميل 
الورق على اجلرارة اخللفية" صفحة ٢٠.

٥. ثم قم بإمالة جرارة السحب إلى اخللف حتى تدخل املثبتات اخللفية ف
أماكنها على مسامير التثبيت بالطابعة مصدرة صوت نقرة.

٦. قم بتشغيل الطابعة، واستخدم زر LF/FF Load لدفع الورق إلى 
جرارة السحب.

واآلن اتبع اخلطوات ٤ إلى ١١ في "استخدام جرارة السحب مع اجلرارة 
األمامية" صفحة ١٣٨.
٣ الكماليات واملستهلكات



نزع جرارة السحب
لنزع جرارة السحب ستحتاج إلى مفك جنمة وكذلك إلى فاصل الورق الذي 

كان مثبًتا على الطابعة في األصل.

١. قم بإزالة أية أوراق مثبتة على اجلرارة، وقم بإيقاف تشغيل الطابعة.
٢. افتح الغطاء العلوي وحدد مكان الروافع التي حتكم تثبيت جرارة 

السحب في مكانها بالطابعة. اجذب تلك الروافع إلى األمام لتحرير 
جرارة السحب ثم ارفع اجلرارة ألعلى وإلى خارج الطابعة.

٣. اغلق الغطاء العلوي للطابعة وافتح غطاء فاصل الورق.
الكماليات واملستهلكات١٤٤



١٤
٤. استخدم مفك جنمة إلزالة املسمارين اللذين يثبتان فاصل الورق في 
الطابعة. ثم انزع فاصل الورق الذي جاء مع جرارة السحب.

٥. باستخدام مفكني اثنني، أعد تثبيت فاصل الورق األصلي واغلق غطاء 
فاصل الورق.

استخدام قاطع التثقيب
قاطع التثقيب االختياري (C81507X#) جعل استخدام الورق املتواصل أكثر 
سهولة عن طريق قطع التثقيب من املستندات املطبوعة بدال من أن تقوم 
أنت بذلك. عند استخدام قاطع التثقيب، تأكد من ضبط طول الصفحة مبا 

يتوافق مع طول الصفحة التي تستخدمها.

يصل قاطع التثقيب مع ملحق خرج الورق املثقوب ودرج خرج الورق املثقوب. 
انظر "تثبيت ملحق خرج الورق املثقوب ودرج اخلرج" صفحة ١٤٩ لتثبيت 

ملحق خرج الورق املثقوب ودرج اخلرج.
 عندما يكون قاطع التثقيب مثبًتا، ال تقم قط بقطع امللصقات، c تنبيه:

أو النماذج متعددة األجزاء املتراكبة، أو النماذج املتواصلة ذات 
امللصقات.

 تأكد من أن سمك الورق والتثقيب بني الصفحات يقع ضمن املدى 
احملدد لكل منهما. انظر مواصفات الورق في امللحق أ

 تأكد من أن طول الورق ٤ بوصات على األقل وعرضه ١٦ بوصة 
بحد أقصي.

 عند استخدام مناذج متعددة األجزاء مع قاطع التثقيب تأكد من 
استخدامك لنماذج متعددة األجزاء تتكون من سبعة أجزاء (أصل 

وست صور) أو أقل.
٥ الكماليات واملستهلكات



إذا كنت تنوي حتميل ورق متواصل من اجلرارة اخللفية، تأكد من ترك مساحة 
كافية حول الطابعة مللحق خرج الورق املثقوب ودرج اخلرج املثبتني، وكذلك 

لرزمة الورق اجلديد. تأكد من محاذاة مخزون الورق مع الورق احململ في اجلرارة 
حتى يتم تغذية الورق بسالسة للطابعة.

ويوضح الشكل التالي كيفية وضع الورق اخلاص بك مع حتميل اجلرارة اخللفية.

تثبيت قاطع التثقيب
توضح لك اخلطوات التالية كيفية تثبيت قاطع التثقيب. ستحتاج إلى 

مفك جنمة.
مالحظة:

إذا كنت تنوي استخدام قاطع التثقيب مع اجلرارة املتضمنة اخللفية، فستحتاج 
لتحميل الورق على اجلرارة اخللفية فبل تثبيت قاطع التثقيب. انظر "حتميل الورق 

على اجلرارة اخللفية" صفحة ٢٠ لالطالع على التعليمات.
الكماليات واملستهلكات١٤٦



١٤
١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وافتح غطاء فاصل الورق.

٢. استخدم مفك جنمة إلزالة املسمارين اللذين يثبتان فاصل الورق 
في الطابعة. ثم ارفع فاصل الورق. احتفظ بفاصل الورق واملسامير 

الستخدامهم الحًقا.
٧ الكماليات واملستهلكات



٣. اغلق غطاء فاصل الورق. ثم افتح القالب اخللفي واحكم تثبيته 
في مكانه.

٤. افتح الغطاء العلوي.
٥. امسك بقاطع التثقيب من اليد اخلاصة به بحيث يكون املوصل في 

مواجهة اجلهة اليمنى. ثم قم بإنزال قاطع التثقيب إلى داخل الفراغ 
املوجود في اجلزء اخللفي من الطابعة، مثبًتا املسامير املوجودة على 

جانبي قاطع التثقيب داخل الفتحات املوجودة في الطابعة.

٦. بعد إدخال قاطع التثقيب في مكانه، اضغط على يد قاطع التثقيب 
ألسفل جلعله مستوي مرة أخرى.

القالب اخللفي
الكماليات واملستهلكات١٤٨



١٤

ق 
٧. ادخل موصل قاطع التثقيب بإحكام في املوصل داخل الطابعة. ثم اغل
الغطاء العلوي.

٨. اغلق القالب اخللفي.

تثبيت ملحق خرج الورق املثقوب ودرج اخلرج
يصل قاطع التثقيب مع ملحق خرج الورق املثقوب ودرج خرج الورق املثقوب 
املستخدم لتجميع األفرخ التي متت طباعتها. ميكن جتميع ما يصل إلى ٢٠٠ 

فرخ أو ١٠٠ منوذج متعدد األجزاء على درج اخلرج.
مالحظة:

 قد يتم قلب الصفحات على درج اخلرج.
٩ الكماليات واملستهلكات



 ال تسمح للطابعة بتجميع ما يزيد عن ٢٠٠ فرخ أو ١٠٠ منوذج متعدد األجزاء 

على درج اخلرج.

 قم بإزالة درج اخلرج عند طباعة املئات من الصفحات وعدم احتياجك لقطع 

الصفحات املطبوعة.

 لتثبيت ملحق خرج الورق املثقوب ودرج اخلرج، اتبع اخلطوات التالية:

١. افتح غطاء فاصل الورق وثبت ملحق اخلرج كما هو موضح أدناه.

ملحق اخلرج
الكماليات واملستهلكات١٥٠



١٥

 
٢. اغلق غطاء فاصل الورق وضع درج اخلرج على ملحق اخلرج بحيث يتسع
لطول الورق الذي تقوم باستخدامه:

 

أنت اآلن مستعد الستخدام قاطع التثقيب كما هو موضح في اجلزء التالي.

  ال ميكنك فتح الغطاء العلوي عندما يكون ملحق خرج الورق c    تنبيه:
املثقوب ودرج اخلرج مثبتان. إذا أردت فتح الغطاء العلوي، ستحتاج 

إلزالتهما أوال.
ا إلعادة حتميل الورق على اجلرارة اخللفية، قم    عندما تكون مستعًدً
بنزع قاطع التثقيب أوال. انظر "إزالة قاطع التثقيب" صفحة ١٥٤ 

لالطالع على التعليمات.

اخلطوة الثانية: ٩ بوصات أو أقل
اخلطوة الثالثة: ١٠ إلى ١١ بوصة
اخلطوة الرابعة: ١٢ بوصة أو أكثر

درج اخلرج
١ الكماليات واملستهلكات



تناول الورق
يوضح هذا اجلزء كيفية استخدام قاطع التثقيب مع الورق املتواصل. قبل 
الطبع عندما يكون قاطع التثقيب مثبًتا، اضبط طول الصفحة ليتوافق 
مع الورق الذي تستخدمه وذلك باستخدام البرنامج اخلاص بك أو وضع 
SelecType. انظر "تغيير اإلعدادات في وضع SelecType" صفحة ٩٨ 

لالطالع على التفاصيل.
مالحظة:

 تنصح Epson بأن يكون التثقيب بني الصفحات مطويًا أثناء استخدام 
قاطع التثقيب. 

 قد ال يتم إخراج الصفحة األخيرة بصورة كاملة. إذا حدث هذا، اجذبها برفق 

خارج الطابعة.

 ال يستطيع قاطع التثقيب قطع الـ ١١ بوصة األخيرة من الورق املتواصل، 

لكن ميكنك الطباعة عليها.

قطع املستند املطبوع
ميكنك قطع مستند مطبوع باستخدام إحدى الطرق اآلتية:

 إذا قمت بضبط أسلوب القطع من خالل مشغل الطابعة، فإن إعدادات 
.SelecType مشغل الطابعة تلغي إعدادات

 ميكنك اختيار ما يلي من إعدادات مصدر الورق ملشغل الطابعة:
 اجلرارة األمامية: ال تقطع

 اجلرارة األمامية: اقطع الصفحة األخيرة فقط
 اجلرارة األمامية: اقطع كل صفحة

 اجلرارة اخللفية: ال تقطع
 اجلرارة اخللفية: اقطع الصفحة األخيرة فقط

 اجلرارة اخللفية: اقطع كل صفحة
 اضبط إعدادات وضع Auto cut (القطع اآللي) على On في وضع 

SelecType. انظر "تغيير اإلعدادات في وضع SelecType" صفحة ٩٨ 
لالطالع على التعليمات.
الكماليات واملستهلكات١٥٢
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ت.
 قم باختيار وضع نزع األوراق (tear-off) للطابعة كما يلي
١. تأكد من انتهاء الطباعة. افتح غطاء فاصل الورق. سترى حافة نزع 

الورق لقاطعة الثقوب.
٢. اضغط على زر Tear Off للدخول إلى وضع نزع الورق. تقوم الطابعة 

بتلقيم ثقوب الورق إلى حافة نزع الورق في قاطع التثقيب.
٣. إذا لم يكن الورق منتظًما مع حافة النزع، قم بتعديل وضع النزع عن 

.Micro Feed طريق الضغط على أزرار
٤. اضغط على زر Tear Off مرة أخرى. تقوم الطابعة بقطع املستند 
الذي مت طبعه ثم تقوم بتغذية الورقة اجلديدة مرة أخرى إلى وضع 

أعلى النموذج.

تبديل اجلرارات
لتبديل اجلرارات عندما يكون قاطع التثقيب مثبًتا، اتبع اخلطوات التالية:

١. تأكد من تشغيل الطابعة. إذا كنت في منتصف عملية طباعة 
مستند، انتظر حتى تنتهي الطابعة من الطباعة قبل تبديل اجلرارات.
٢. (إذا لم يكن هناك ورق محمال على اجلرارة التي تريد استخدامها، قم 
بتحميل الورق. انظر "حتميل الورق على اجلرارة األمامية" صفحة ١٣ 

أو "حتميل الورق على اجلرارة اخللفية" صفحة ٢٠ لالطالع على التعليما
٣. اضغط على زر Front/Rear للتبديل إلى اجلرارة األخرى. تقوم الطابعة 

بقطع املستند الذي مت طبعه، وتغذية الورقة على اجلرارة إلى اخللف 
لوضع االستعداد، ثم تدفع الورقة على اجلرارة األخرى لوضع التحميل.
٣ الكماليات واملستهلكات



إزالة قاطع التثقيب
إلزالة قاطع التثقيب، اتبع اخلطوات التالية: بعد إزالة قاطع التثقيب قم 

بتخزينه في صندوقه ومواد تغليفه األصلية.

١. قم بقطع أي مستندات مت طبعها في الطابعة كما هو وضح في 
اجلزء السابق.

٢. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وافتح غطاء فاصل الورق.

٣. قم بإزالة ملحق خرج الورق املثقوب ودرج اخلرج من الطابعة
الكماليات واملستهلكات١٥٤



١٥
٤. افتح الغطاء العلوي. ثم انزع موصل قاطع الورق من الطابعة.

٥. امسك باليد املوجودة على قاطع التثقيب وارفع قاطع التثقيب ألعلى 
وخلارج الطابعة.
٥ الكماليات واملستهلكات



٦. اغلق الغطاء العلوي وافتح غطاء فاصل الورق.

٧. أعد تثبيت فاصل الورق باستخدام املسمارين اللذين قمت بإزالتهما 
من قبل.

٨. اغلق غطاء فاصل الورق.
الكماليات واملستهلكات١٥٦
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بطاقات الواجهات البينية
ميكن استخدام بطاقات واجهات بينية لإلضافة إلى الواجهات البينية 

املتوازية والتسلسلية املتضمنة في طابعتك. بطاقات Epson للواجهات 
البنية املذكورة أدناه متوافقة مع طابعتك (ليست كل تلك الواجهات 

البينية متوفرة في جميع أنحاء العالم)
االسم الرقم

واجهة بينية تسلسلية C82305 /C82306

واجهة بينية تسلسلية ذكية ٣٢ كيلو بايت C82307 /C82308

LocalTalk واجهة بينية C82312

IEEE-488 32 واجهة بينية كيلو بايت C82313

واجهة بينية Coax (كبل أحادي احملور)  C82314

واجهة بينية Twinax (كبل ثنائي احملور)  C82315

 IEEE-1284 واجهة بينية متوازية C82345

EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server 3 C82434

) هي بديل للرقم األخير والذي يختلف بحسب الدولة. النجمة(

إذا لم تكن متأكًدا من أنك ستحتاج إلى واجهة بينية اختيارية أم ال، أو إذا 
.Epson كنت ترغب في معرفة املزيد عن الواجهات البينية، اتصل بتاجر

مالحظة:
طابعتك بها وظيفة وضع واجهة بينية آلية تتيح لك االتصال بأكثر من واجهة 

 "SelecType بينية واحدة في نفس الوقت. انظر "تغيير اإلعدادات في وضع
صفحة ٩٨ لالطالع على التفاصيل.

 (Twinax) وثنائي احملور (Coax) تتيح الواجهات البينية أحادية احملور
 IBM (كمبيوتر كبير) أو ميني كمبيوتر mainframe للطابعة أن تتصل بـ

 Epson ويتيح ذلك لطابعات .Twinax أو Coax من خالل بروتوكول
أن تعمل كطابعات IBM محلية بدون إضافة أي دوائر أو مكونات أخرى.
٧ الكماليات واملستهلكات



تثبيت بطاقة الواجهة البينية
اتبع اخلطوات أدناه لتثبيت بطاقة الواجهة البينية االختيارية.

مالحظة:
إذا قمت بتثبيت بطاقة الواجهة البينية االختيارية تأكد من ضبط الواجهة لبينية 

 "SelecType انظر "تغيير اإلعدادات في وضع .SelecType املستخدمة على وضع
صفحة ٩٨ لالطالع على التفاصيل.

١. أغلق كالً من الطابعة وجهاز الكمبيوتر. ثم قم بفصل الطاقة وكبالت 
الواجهة البينية من الطابعة.

٢. أدر الطابعة بحيث يكون الغطاء اخللفي في مواجهتك.
٣. افتح الغطاء اخللفي.

٤. تأكد من ضبط أي مفتاح أو كوبري (jumper) في البطاقة حسب 
احلاجة. انظر كتيب بطاقة الواجهة البينية لالطالع على التفاصيل. 
تأكد من ضبط الكوبري JG (jumper) على وضع التشغيل وإال فلن 
تعمل البطاقة بصورة سليمة. (لضبط الكوبري (jumper) في وضع 
 (jumper) التشغيل قم بتغطية كال سلكي النهاية بغطاء الكوبري

املستطيل.)

الغطاء اخللفي
الكماليات واملستهلكات١٥٨



١٥

 

٥. استخدم مفك لنزع املسامير املثبتة للغطاء الواقي للواجهة البينية، 
ثم انزع الغطاء الواقي.

٦. حرك بطاقة الواجهة البينية في جتاويف فتحة الواجهة.البينية. ثم ادفع
البطاقة بإحكام للتأكد من توصيلها في املوصل الداخلي للطابعة.

٧. قم بتثبيت الواجهة البينية باملسامير املزودة مع البطاقة.
٨. قم بتوصيل كبل التوصيل ببطاقة الواجهة البينية كما هو موضح.
٩ الكماليات واملستهلكات



٩. قم بتوصيل النهاية األخرى للكبل بجهاز الكمبيوتر.
١٠. اغلق غطاء الواجهة.

١١. قم بتوصيل سلك الطاقة بالطابعة ومبصدر التيار الكهربائي.

استخدام بطاقة واجهة بينية تسلسلية
 (C82306 C82305 أو  الستخدام بطاقة واجهة بينية تسلسلية (

انظر األجزاء أدناه لضبط معدل اإلرسال وتوقيت املصافحة و معاجلة األخطاء 
بشكل صحيح انظر كتيب بطاقة الواجهة ملعرفة جميع اتفاقيات تبادل 

البيانات مثل تركيب الكلمة و بروتوكول االتصاالت.

اختيار معدل اإلرسال
ميكنك االختيار من معدالت اإلرسال التالية: ٣٠٠ و٦٠٠ و١٢٠٠ و٤٨٠٠ و١٩٢٠٠ 

بت في الثانية لضبط معدل اإلرسال انظر جدول معدل البت في كتيب 
بطاقة الواجهة البينية.

زمن املصافحة
عندما تقل املساحة غير املستخدمة للبيانات في ذاكرة اإلدخال عن ٢٥٦ 

بايت تقوم الطابعة بإخراج كود إغالق أو ضبط علم DTR على ١ لتبني عدم 
متكنها من استقبال بيانات. عندما تزيد املساحة غير املستخدمة للبيانات 
في ذاكرة اإلدخال عن ٥١٢ بايت تقوم الطابعة بإخراج كود تشغيل أو تقوم 

بضبط علم DTR على ٠ لتبني استعدادها الستقبال البيانات.

معاجلة األخطاء
عندما تكتشف الطابعة خطأ في اإلرسال فإنها تقوم بطباعة عالمة 

). تقوم الطابعة بتجاهل باقي األخطاء مبا في ذلك أخطاء اإلطار  جنمة (
والطباعة الزائدة.
الكماليات واملستهلكات١٦٠
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مركز خدمة الطباعة
ميكنك استخدام الطابعة كطابعة شبكة بواسطة تثبيت مركز خدمة 

الطباعة في منفذ الواجهة البينية املتوازية للطابعة. انظر كتيب املشرف 
املرفق مع هذه اخلاصية لالطالع على التعليمات اخلاصة بالتثبيت واالستخدام

ميكن استخدام مراكز خدمة الطابعة اآلتية:

EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server3 (C82435 ) 

ضبط عنوان IPIP من لوحة التحكم
 اتبع اخلطوات أدناه للحصول على عنوان IP املستخدم في لوحة التحكم.

١. قم بتشغيل الطابعة.
٢. اضغط على أزرار Menu (القائمة) (Tear Off و Top of Form) للدخو

.SelecType إلى وضع
 ItemD (Pitch) (العنصر (خط)) أو ItemU (Font) ٣. اضغط على زر
(العنصر (النسق)) الختيار إعداد Get IP address واضبط اإلعداد 

على Panel باستخدام SetU (Tear Off) (الضبط (نزع)) 
أو SetD (Top of Form) (الضبط (أعلى النموذج)).

IP byte 1(العنصر (النسق)) الختيار ItemD (Pitch) ٤. اضغط على زر
 SetU (Tear Off) باستخدام زر IP byte 1 ٥. قم بتغيير رقم الـ

(الضبط (نزع)) أو SetD (Top of Form) (الضبط (أعلى النموذج)).
٦. اضغط على زر ItemD (Pitch) (العنصر (النسق)) الختيار البايت 

التالية وتغيير الرقم باستخدام SetU (Tear Off) (الضبط (نزع)) أو زر
SetD (Top of Form) (الضبط (أعلى النموذج)).

.IP byte 4 ٧. كرر اخلطوة ٦ حتى يتم ضبط الرقم
١ الكماليات واملستهلكات



٨. اضبط األرقام لـ SM byte 1 على 4 وGW byte 1 على 4 بنفس 
طريقة ضبط IP byte 1 على 4.

٩. تأكيد من األرقام التي اخترتها لـ IP byte 1 على 4 
وSM byte 1 على 4 و GW byte 1 على 4 قد مت ضبطها 

بصورة صحيحة.
١٠. عندما تنتهي من اإلعدادات، اضغط على أزرار Menu (القائمة) 

 .(Top of Form و Tear Off)
١١. ستعرض الشاشة الكريستالية Save Setting. إذا كنت ترغب 
 SetU (Tear Off) بالضغط على زر Yes في حفظ التغييرات، اختر

(الضبط (نزع)). إذا لم ترغب في حفظ التغييرات، اختر No بالضغط 
على زر SetD (Top of Form) (الضبط (أعلى النموذج)).

١٢. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
الكماليات واملستهلكات١٦٢
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امللحق أ
معلومات حول املنتج

أجزاء الطابعة
الغطاء األمامي الترس* لوحة التحكم

مفتاح 
الطاقة

دعامات الورق*

* أجزاء وحدة اجلرارة األمامية
٣ معلومات حول املنتج



الغطاء العلوي

التروس*
معلومات حول املنتج١٦٤
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* أجزاء وحدة اجلرار اخللفية

أجزاء وحدة األعلى

خرطوشة الشريط

رأس الطبع

فاصل الورق
غطاء فاصل الورق

USB واجهة بينية
القالب اخللفي

واجهة بينية متوازية

واجهة 
بينية تسلسلية

الغطاء اخللفي
٥ معلومات حول املنتج



مواصفات الطابعة

املواصفات امليكانيكية
مصفوفة نقطية انطباعية ذات تسع مساميرأسلوب الطباعة:
١٥٥٠ رمز في الثانية مبعدل ١٠ رموز مسودة سريعةسرعة الطباعة:

لكل بوصة
١٣٢٠ رمز في الثانية مبعدل ١٠ رموز مسودة

لكل بوصة
NLQ (جودة 

حرف قريب)
٣٣٠ رمز في الثانية مبعدل ١٠ رموز 

لكل بوصة
تفتيش منطقي ثنائي االجتاهات لطباعة النص والصور. اجتاه الطباعة:

ميكن اختيار طباعة أحادية االجتاه للنص والصور 
باستخدام أوامر البرنامج.

٦/١ بوصة، أو ميكن برمجتها بتزايد ٤٣٢/١ بوصة.تباعد األسطر:
األعمدة املتاح 

طباعتها:
١٣٦ عمود (١٠ حروف لكل بوصة)

بحد أقصى ٢٤٠×١٤٤ نقطة في البوصة (جودة حرف الدقة:
(NLQ) (قريب

أساليب تغذية 
الورق:

جرارة دفع (أمامية، خلفية)
جرارة دفع وجذب (تتطلب جرارة إضافية) (أمامية وخلفية)

سرعة تغذية 
الورق:

٣٨١مم/ثانيةمتواصل
١٥ بوصة/ثانية

٢٥ مللي ثانية/السطر مبعدل ٦/١ متقطع
بوصة بالنسبة لتباعد األسطر.
معلومات حول املنتج١٦٦



١٦

 

احلجم الكلي درجة االعتمادية:
للطبعة.

١٣٣مليون سطر
(باستثناء رأس الطبع)

املدة املتوسطة للتشغيل بدون 
عطب ٢٠٠٠٠ ساعة تشغيل 

(مستوى خدمة ٢٥٪)
٢٠٠ مليون جرة /للسلك.عمر رأس الطبع

حوالي ٤٠٠ مليون رمز (سحب، 
١٠ رموز في البوصة، ١٤ نقطة/

الرمز)
٣٦٣ مم (١٤٫٣ بوصة)االرتفاعالوزن واألبعاد:

٧٠٠ مم (٢٧٫٦ بوصة)العرض
٣٧٨ مم (١٤٫٩ بوصة)العمق
حوالي ٣٤ كجم (٧٥ رطل)الوزن

خرطوشة الشريط:
الشريط األسود

 S015384

حوالي ١٥ مليون رمز عمر الشريط:
(سحب، ١٠رموز في البوصة، ١٤

نقطة/الرمز) 
الضوضاء 
الصوتية:

حوالي ٥٨ ديسيبل (صوتي) (منط منظمة األيزو 
رقم ٧٧٧٩)
٧ معلومات حول املنتج



املواصفات اإللكترونية
ثنائية االجتاهات معيارية واحدة، ٨-بت، واجهة الواجهات البينية:

بينية متوازية تدعم نظام ١٢٨٤ نصف البايت 
اخلاص مبركز مهندسي الكهرباء واإللكترونيات 

(IEEE)، وواجهة بينية USB (إصدار ١٠١)، 
B وثقب واجهة بينية اختياري من الطراز

١٢٨ كيلو بايتوسيط:
خطوط خريطة األرقام الثنائية (جدول البتات)اخلطوط:

خطوط الشريط الكودي
رقم الصنف األوروبي- ١٣، رقم الصنف األوروبي-٨، 

أوراق بينية ٢ من ٥، كود املنتج العاملي-A، كود 
املنتج العاملي- E، الكود ٣٩، الكود ١٢٨، تقنية 

(POSTNET) التكويد الرقمية البريدية
معلومات حول املنتج١٦٨



١٦

 ،

 

 

معياريجداول الرموز:
جدول حروف مائلة واحد، و١٢ جدول لرموز الرسومات:

جدول احلروف املائلة،
PC 437 (الواليات املتحدة، األوروبي املعياري)، 

PC 850 (متعدد اللغات)،
PC 860 (البرتغالية)،

PC 861 (األيسلندية)، PC 865 (اسكندنافية)،
Abicomp ،BRASCII ،(الفرنسية الكندية ) PC 863

ISO 8859-15 ،PC 858 ،الالتيني١، الروماني ٨

متمدد
جدول حروف مائلة واحد، و٣٨ جدول لرموز الرسومات:

جدول احلروف املائلة،
PC 437 (الواليات املتحدة، األوروبي املعياري)، 

PC 850 (متعدد اللغات)،
PC 860 ( البرتغالية)،

PC 861 ( األيسلندية)، PC 865 (اسكندنافية)،
،Abicomp ،BRASCII ،(الفرنسية الكندية ) PC 863

ISO 8859-15 ،PC 858 ،الالتيني ١، الروماني ٨
PC 852 (أوروبا الشرقية)،

PC 853 (التركية)، PC 855 (السيريلية)،
PC 857 (التركية)، PC 866 (الروسية)،
PC 869 (اليونانية)، املوزوفية (بولندا)،

،Code MJK (CSFR)
ISO (تواجه بيني مفتوح) ٨٨٥٩-٧ (الالتينية/ اليونانية)، 
ISO (تواجه بيني مفتوح) الالتينية 1T (التركية)، بلغاريا

(البلغارية)
PC 774 (القائمة: ١٢٨٣، ١٩٩٣)، 

إستونيا (اإلستنوية)، PC 771 (الليتوانية)، 
ISO (تواجه بيني مفتوح) ٨٨٥٩٢- (الالتينية/ اليونانية)، 

PC 866 التيفيا 
٩ معلومات حول املنتج



،PC 1250 ،PC MC ،سلوفانيا PC 437
PC APTEC ،PC 1251 (العربية)،

PC 708 (العربية)، PC 720 (العربية)،
PC AR 866 (العربية)،

مجموعات 
الرموز:

١٣ مجموعة رموز دولية، ومجموعة رموز قانونية واحدة:
الواليات املتحدة، فرنسا، أملانيا، اململكة املتحدة، 

الدامنارك ١،
السويد، إيطاليا، إسبانيا ١، اليابان، النرويج،

الدامنارك٢، إسبانيا ٢، أمريكا الالتينية، قانوني

املواصفات الكهربائية
١٠٠ إلى ٢٤٠ فولتمدى الفلطية املقننة:

مدى الفلطية 
املدخلة:

٩٠ إلى ٢٦٤ فولت

٥٠ إلى ٦٠ هرتزمدى التردد املقنن:
٤٩٫٥ إلى ٦٠٫٥ هرتزمدى التردد املدخل:

٥٫٤ أمبير (بحد أقصى١١ أمبير)التيار املقنن:
حوالي ١٨٥ وات (صوتي) (منط ١٠٥٦١ استهالك الطاقة:

حرف اخلاص مبنظمة األيزو/املفوضية 
التقني كهربائية)

حوالي ٧٫٥ وات في وضع السكون
معلومات حول املنتج١٧٠



١٧
املواصفات البيئية
الرطوبةدرجة احلرارة

(بدون تكاثف)
٥ إلى ٣٥ درجة مئوية التشغيل (ورق عادي)

(٤١ إلى ٩٥ فهرنهايت)
١٠ إلى ٨٠٪ رطوبة 

نسبية

التشغيل (ورق معاد تصنيعه، 
أو ظرف، أو ملصق، أو ورق 

لفائف)

١٥ إلى ٢٥ درجة مئوية 
(٥٩ إلى ٧٧ فهرنهايت)

٣٠ إلى ٦٠٪ رطوبة 
نسبية

-٣٠ إلى ٦٠ درجة مئوية التخزين
(-٢٢ إلى ١٤٠ فهرنهايت)

٠ إلى ٨٥٪ رطوبة 
نسبية

الورق
مالحظة:

 استخدم الورق املعاد تصنيعه، وورق امللصقات، والنماذج املتواصلة ذات 
امللصقات، والنماذج املتراكبة متعددة األجزاء، فقط في درجة حرارة عادية 

ونسبة الرطوبة املنصوص عليها فيما يلي.

 درجة احلرارة: ١٥ إلى ٢٥ درجة مئوية ( ٥٩ إلى ٧٧ فهرنهايت)
 الرطوبة: ٣٠ إلى ٦٠٪ رطوبة نسبية

 ال تقم بإدخال ورق ملتو أو مطوي أو مجعد.

الورق املتواصل (األفرخ املفردة والنماذج متعددة األجزاء)
 استخدم الورق املتواصل بثقوب قاطع التثقيب ذي قطر أقل من ٥ مم.

 نسبة الطول املقطوع/غير املقطوع عند التثقيب يجب أن يكون 
بني ١:٢، و ١:٥.
١ معلومات حول املنتج



 إذا قطع التثقيب األفقي أو الرأسي بطول الورقة، ال تقم بالطباعة في 
املنطقة املوضحة أدناه.

 

 يجب أن يبلغ سمك اجلزء املثقوب عند التمدد ٢مم أو أقل.

 

 التثقيب بني الورق يجب أال ميتد حتى حافة الورقة. الطول غير املقطوع 
على احلواف يجب أن يكون ١مم أو أكثر.

 

 عند استخدام ورق سبق طبعه، يجب أن تكون انعكاسية لون الطباعة 
املسبقة ٦٠٪ أو أقل.

أ ٢ مم أو أقل

أ حافة الورق
ب اجلزء غير املقطوع

ج اجلزء املقطوع
د ١ مم أو أكثر

أ ٣مم
ب ٢٨مم
معلومات حول املنتج١٧٢



١٧

ي 
 عند استخدام ورق سبق طبعه، ال تستخدم ورق قد سبقت طباعته ف
املنطقة املوضحة أدناه.

 

أ ١٢مم
ب النقطة األولى

ج يجب أال تكون املنطقة امللونة قد 
سبق طبعها.

د ٥مم
٣ معلومات حول املنتج



ورق متواصل (أفرخ مفردة):

املدخل اخللفي / املدخل األمامي
احلد األقصىاحلد األدنى

(مم)العرض
(بوصة)

٧٦٫٢
٣

٤١٩٫١
١٦٫٥

(مم)الطول
(بوصة)

٧٦٫٢
٣

٥٥٨٫٨
٢٢

(مم)السمك
(بوصة)

٠٫٠٦٥
٠٫٠٠٢٥

٠٫١٠
٠٫٠٠٣٩

ج/م٢الوزن
(رطل)

٥٢
١٤

٨٢
٢٢

ورق عادي أو ورق معاد تصنيعه ذو لصق في نقاط أو تدبيس ورق اجلودة
على كال اجلانبني

ورق متواصل (مناذج متعددة األجزاء):

املدخل األمامياملدخل اخللفي
احلد األقصىاحلد األدنىاحلد األقصىاحلد األدنى

(مم)العرض
(بوصة)

٧٦٫٢
٣

٤١٩٫١
١٦٫٥

٧٦٫٢
٣

٤١٩٫١
١٦٫٥

(مم)الطول
(بوصة)

٧٦٫٢
٣

٥٥٨٫٨
٢٢

٧٦٫٢
٣

٥٥٨٫٨
٢٢

النسخة األصلية + ٩ صورالنسخة األصلية + ٦ صورالنسخ
(مم)السمك

(بوصة)
٠٫١٢

٠٫٠٠٤٧
٠٫٥٣
٠٫٠٢١

٠٫١٢
٠٫٠٠٤٧

٠٫٧٩
٠٫٠٣١

ج/م٢الوزن
(رطل)

٤١
١١

٥٦
١٥

٤١
١١

٥٦
١٥

مناذج متعدد األجزاء خالية من الكربون أو ذات ظهر كربوني بها لصق اجلودة
في نقاط أو تدبيس على كال اجلانبني
معلومات حول املنتج١٧٤



١٧

ى 

ي 
 ال تقم بإدخال ورق سميك، مثل النماذج متعددة األجزاء التي حتتوي عل
ما يزيد عن سبعة أجزاء، مع اجلرارة اخللفية.

 يجب أن تكون أفرخ النماذج املتواصلة متعددة األجزاء متصلة ببعضها 
البعض بصورة محكمة عند احلواف اليمنى واليسرى بواسطة اللصق ف

مواضع أو التغضني. انظر الشكل التوضيحي لالطالع على التفاصيل.
٥ معلومات حول املنتج



لصق في مواضع على كال اجلانبني

 

تغضني على كال اجلانبني

 

لصق في مواضع وتغضني على اجلهتني املتقابلتني

 

أ ٢٥٫٤ مم (١ بوصة) أو أقل

أ ٧٦٫٢ مم (٣ بوصات) أو أقل
ب جهة الطباعة

أ ٢٥٫٤ مم (١ بوصة) أو أقل
ب ٧٦٫٢ مم (٣ بوصات) أو أقل

ج جهة الطباعة
معلومات حول املنتج١٧٦



١٧

ي، 

 ال تستخدم مناذج متواصلة متعددة األجزاء متصلة ببعضها البعض 
بواسطة دبابيس معدنية، أو تغضني من جانب واحد، أو تدبيس شريط

أو لصق عمودي.

 

ملصقات
املدخل اخللفي / املدخل األمامي

احلد األقصىاحلد األدنى
(مم)عرض الفرخ الظهير

(بوصة)
٧٦٫٢

٣
٤١٩٫١
١٦٫٥

(مم)طول الفرخ الظهير
(بوصة)

٧٦٫٢
٣

٥٥٨٫٨
٢٢

(مم)سمك الفرخ الظهير
(بوصة)

٠٫٠٧
٠٫٠٠٢٨

٠٫٠٩
٠٫٠٠٣٥

(مم)السمك الكلي
(بوصة)

٠٫١٦
٠٫٠٠٦٣

٠٫١٩
٠٫٠٠٧٥

ج/م٢وزن امللصق
(رطل)

٦٤
١٧

ورق عادي أو ملصقات من نفس اجلودةاجلودة

 استخدم امللصقات فقط على األفرخ الظهيرة املتواصلة.
 تنصح Epson باستخدام امللصقات ذات األفرخ الظهيرة املغطاة متاًما 

بنفس مادة امللصق.

أ لصق عمودي
ب تدبيس بدبابيس معدنية
٧ معلومات حول املنتج



 امللصقات ذات أفرخ ظهيرة مغطاة متاًما بنفس مادة امللصق:

 

 امللصقات ذات أفرخ ظهيرة غير مغطاة بنفس مادة امللصق:

 

مناذج متواصلة ذات ملصقات
املدخل األمامياملدخل اخللفي

احلد األقصىاحلد األدنىاحلد األقصىاحلد األدنى
عرض الفرخ 

الظهير
(مم)

(بوصة)
٧٦٫٢

٣
٤١٩٫١
١٦٫٥

٧٦٫٢
٣

٤١٩٫١
١٦٫٥

أ الفرخ الظهير
ب الفرخ الظهير

جـ ملصق
د يجب أن يكون هناك 

عدة مناطق غير 
مقطوعة على 

كل جانب
هـ يجب عدم 
قطع األركان

أ الفرخ الظهير
ب ملصق

جـ ٦٣٫٥ مم (٢٫٥ بوصة) 
أو أكثر

د ٢٣٫٨ مم (١٦/١٥ بوصة) 
أو أكثر

هـ ٢٫٥٤مم (٠٫١ بوصة) 
أو أكثر
معلومات حول املنتج١٧٨



١٧
املدخل األمامياملدخل اخللفي
احلد األقصىاحلد األدنىاحلد األقصىاحلد األدنى

طول الفرخ 
الظهير

(مم)
(بوصة)

٧٦٫٢
٣

٥٥٨٫٨
٢٢

٧٦٫٢
٣

٥٥٨٫٨
٢٢

السمك 
الكلي

(مم)
(باغوصة)

٠٫٠٦٥
٠٫٠٠٢٥

٠٫٥٣
٠٫٠٢١

٠٫٠٦٥
٠٫٠٠٢٥

٠٫٧٩
٠٫٠٣١

 

 

أ ملصق
ب الفرخ الظهير

جـ السمك الكلي:
 ٠٫٥٣مم (٠٫٠٢١ بوصات) أو 

أقل (املدخل اخللفي)
 ٠٫٧٩مم (٠٫٠٣١ بوصات) أو 

أقل (املدخل األمامي)

أ ورق متواصل
ب ورق ملصقات
٩ معلومات حول املنتج



مناذج متراكبة متعددة األجزاء
املدخل األمامياملدخل اخللفي

احلد األقصىاحلد األدنىاحلد األقصىاحلد األدنى
عرض الفرخ 

الظهير
(مم)

(بوصة)
٧٦٫٢

٣
٤١٩٫١
١٦٫٥

٧٦٫٢
٣

٤١٩٫١
١٦٫٥

طول الفرخ 
الظهير

(مم)
(بوصة)

٧٦٫٢
٣

٥٥٨٫٨
٢٢

٧٦٫٢
٣

٥٥٨٫٨
٢٢

(مم)السمك الكلي
(بوصة)

٠٫١٣
٠٫٠٠٥١

٠٫٥٣
٠٫٠٢١

٠٫١٣
٠٫٠٠٥١

٠٫٧٩
٠٫٠٣١

أ ١٣ مم (٠٫٥١ بوصة) أو أكثر
ب من التثقيب إلى أسفل النموذج 
املتراكب السابق: ١٣٫٣ مم (٠٫٥٢ 

بوصة) أو أقل
جـ من التثقيب إلى أعلى النموذج 

املتراكب التالي: ٣٫٣ مم (٠٫١٣ 
بوصة) أو أكثر

د من التثقيب إلى احلافة السفلى 
ملنطقة اللصق في نقاط: ١٧ مم 

(٠٫٦٧ بوصة) أو أقل
هـ السمك الكلي شامال امتداد 
نقطة اللصق: ٠٫٥٣مم (٠٫٠٢١ 

بوصات) أو أقل (املدخل اخللفي) 
٠٫٧٩مم (٠٫٠٣١ بوصات) أو أقل 

(املدخل األمامي)
معلومات حول املنتج١٨٠



١٨

ش 

 

املنطقة املتاح طباعتها
مالحظة:

 عند استخدام الورق الذي يقل عرضه عن ٤ بوصات (١٠١٫٦ مم)، يظل الهام
األيسر ثابًتا عند ١٣ مم (٠٫٥١) بغض النظر عند نوع الورق. ضبط الهامش 

على أكثر من ذلك قد يؤدي إلى خلل عند بدء سطر جديد أو إلى انحراف.

 عند استخدام ورق متواصل ذي ملصقات يزيد عرضه عن ١٦ بوصة (٤٠٦٫٤ 
مم) عندما تكون جرارة السحب مثبته، ميكن ضبط الهامش اليسر على ١٨ مم

(٠٫٧١ بوصة) أو أكثر.

 أثناء إدخال الورق من اجلرارة األمامية، اضبط طول الصفحة إلعدادات اجلرارة 
األمامية على inches 6 أو أكثر.

ورق متواصل

أ احلد األدنى للهوامش العلوية والسفلية 
(أعلى وأسفل التثقيب) هو ٤٫٢ مم (٠٫١٧ 

بوصة).
ب احلد األدنى للهوامش اليمنى واليسرى 

هو ١٣ مم (٠٫٥١ بوصة).
١ معلومات حول املنتج



ملصقات

مناذج متواصلة ذات ملصقات

أ احلد األدنى للهامش العلوي هو ٢٫٢ مم 
(٠٫٠٩بوصة).

ب احلد األدنى للهوامش اليمنى واليسرى هو 
١٣ مم (٠٫٥١ بوصة).

جـ احلد األدنى للهوامش العليا والسفلى هو 
٢ مم (٠٫٠٨ بوصة).

د احلد األدنى للهوامش اليمنى واليسرى هو ٣ 
مم (٠٫٠١٢ بوصة).

أ احلد األدنى للهوامش العليا والسفلى هو 
٤٫٢ مم (٠٫١٧ بوصة).

ب احلد األدنى للهوامش اليمنى واليسرى هو 
١٣ مم (٠٫٥١ بوصة).

جـ احلد األدنى للهامش العلوي من امللصقات 
هو ٢٠٫٢ مم (٠٫٨بوصة).

د احلد األدنى للهامش السفلي من امللصقات 
هو ١٦٫٦ مم (٠٫٦٥بوصة).

هـ احلد األدنى للهوامش اليمنى واليسرى من 
امللصقات هو٣٠٫٩ مم (١٫٢٢ بوصة).

و احلد األدنى للهوامش العليا والسفلى من 
امللصقات هو ٢ مم (٠٫٠٨ بوصة).

ز احلد األدنى للهوامش اليمنى واليسرى من 
امللصقات هو ٣ مم (٠٫٠١٢ بوصة).
معلومات حول املنتج١٨٢
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مناذج متراكبة متعددة األجزاء

قوائم األوامر
تدعم طابعتك أكواد التحكم ESC/P (أكواد EPSON املعيارية للطابعات) 
اخلاصة بـ EPSON وأكواد التحكم في محاكاة IBM PPDS (انسياب بيانا

طابعة شخصية اخلاص بـ IBM) التالية.

ملزيد من املعلومات حول األوامر، اتصل بخدمة عمالء Epson. انظر "االتصال
بدعم العمالء" صفحة ١٢٨ لالطالع على التفاصيل.

أكواد التحكم ESC/PESC/P (أكواد EpsonEpson املعيارية 
EpsonEpson للطابعات) اخلاصة بـ

اختيار طابعة EPSON ESC/P في برنامجك يتيح لك استخدام اخلطوط 
والرسومات املتقدمة.

أ احلد األدنى للهامش العلوي هو ٢٦٫٣ مم 
(١٫٠٤بوصة).

ب احلد األدنى للهامش السفلي هو ١٦٫٦ مم 
(٠٫٦٥بوصة).

جـ احلد األدنى للهوامش اليمنى واليسرى هو
١٦ مم (٠٫٦٣ بوصة).
٣ معلومات حول املنتج



التشغيل العام:
 ESC EM F/B/C/A/V، ESC U،ESC @

تغذية الورق:
 CR ،ESC A ،ESC 3 ،ESC 2 ،ESC 1 ،ESC 0 ،LF ،FF

تنسيق الصفحة:
 ،ESC O ،ESC N ،ESC (c ،ESC l ،ESC Q ،ESC C 0 ،ESC C ،ESC (C

ESC (U

حركة وضع الطباعة:
ESC J ،VT ،ESC B ،HT ،ESC D ،ESC \ ،ESC $

اختيار اخلطوط:
،ESC 4 ،ESC p ،ESC g ،ESC M ،ESC P ،ESC y ،ESC x ،ESC k

ESC ! ،ESC F ،ESC E ،ESC 5

زيادة اخلطوط:
،ESC T ،ESC H ،ESC G ،ESC w ،SI ،DC2 ،SO ،DC4 ،ESC W

ESC - ،ESC S

التباعد: 
ESC/P تباعد
التعامل مع الرموز:

ESC 7 ،ESC 6 ،ESC I ،ESC : ،ESC & ،ESC % ،ESC R ،ESC (t ،ESC t

صورة بتات: 
ESC ^ ،ESC * ،ESC Z ،ESC Y ،ESC L ،ESC K

الشريط الكودي:
ESC (B

اإلنتاج
ESC |
معلومات حول املنتج١٨٤
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 IBM PPDSIBM PPDS أكواد التحكم في محاكاة
(IBMIBM انسياب بيانات طابعة شخصية اخلاص بـ)

حتاكي تلك الطابعة Proprinter اخلاص بـ IBM باستخدام األوامر التالية.

التشغيل العام:
ESC U ،ESC [K ،ESC Q ،DC1 ،CAN ،BEL ،ESC j ،DC3 ،NUL 

ESC [F

تغذية الورق:
،CR ،ESC 3 ،ESC 2 ،ESC 1 ،ESC 0 ،ESC A ،ESC 5 ،LF ،FF 

ESC ]

تنسيق الصفحة:
ESC 4 ،ESC O ،ESC N ،ESC X ،ESC C0 ،ESC C 

حركة وضع الطباعة:
ESC J ،VT ،ESC B ،HT ،ESC D ،ESC R ،ESC d 

اختيار اخلطوط:
ESC [I ،ESC [d ،ESC I ،ESC F ،ESC E ،ESC : ،ESC P ،DC2 

زيادة اخلطوط:
،ESC G ،ESC SI ،SI ،ESC [@ ،ESC W ،ESC SO ،SO ،DC4 

ESC _ ،ESC - ،ESC S ،ESC T ،ESC H

التباعد:
SP ،BS 

التعامل مع الرموز:
ESC \ ،ESC ^ ،ESC [T ،ESC 7 ،ESC 6 

صورة بتات:
ESC Z ،ESC Y ،ESC L ،ESC K 

الشريط الكودي:
ESC [p ،ESC [f 
٥ معلومات حول املنتج



التنزيل:
 ESC = (منوال مسودة فقط)

املعايير واملوافقات
طراز وحدة قدرة غير منقطعة (UPS) العاملي:

UL60950 األمان 
 CSA C22.2 رقم 60950

 إجنلترا 60950
 (كود تصنيع  FCC (جلنة االتصاالت الفدرالية) اجلزء ١٥، اجلزء 

B الفئة ،B الفرعي EMC (املعدة
B الفئة CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 

B إجنلترا 55022 الفئة 
 إجنلترا 55024

 إجنلترا 61000-3-2
 إجنلترا 61000-3-3

الطراز األسترالي:
B الفئة AS/NZS CISPR22 كود تصنيع) 

EMC (املعدة

تنظيف الطابعة 
للحفاظ على أفضل أداء للطابعة، ينبغي عليك تنظيفها جيًدا عدة مرات 

في العام.
اتبع اخلطوات التالية لتنظيف الطابعة:
معلومات حول املنتج١٨٦
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١. قم بإزالة أية أوراق داخل الطابعة، وقم بإيقاف تشغيلها. تأكد من أن 
جميع أغطيتها مغلقة.

٢. انزع خرطوشة الشريط األسود. وإذا كان هناك جرارة سحب أو قاطع 
تثقيب مثبت قم بنزعه.

٣. استخدم فرشاة ناعمة إلزالة جميع األتربة واألوساخ من اخلارج.
٤. وإذا كان الغالف اخلارجي مازال متسًخا، قم بتنظيفه باستخدام قطعة

قماش ناعمة نظيفة مبللة مبنظف خفيف مذاب في املاء. ابق على 
غطاء الطابعة والغطاء األمامي مغلقني للحيلولة دون دخول املاء إلى 

داخل الطابعة.

 ال تستخدم قط الكحول أو التنر لتنظيف الطابعة، فإن تلك c تنبيه:
الكيماويات قد تتلف مكونات الطابعة إضافة إلى الغالف اخلارجي.

 احترس حتى ال يصل املاء إلى آليات الطابعة أو املكونات اإللكترونية 
اخلاصة بها.

 ال تستخدم فرشاة خشنة أو خادشة.

ال تقم برش اجلزء الداخلي للطابعة بأي مشحمات، فالزيوت غير املناسبة قد
تؤدي إلى تلف آلية الطابعة. اتصل ببائع Epson إذا اعتقدت أن الطابعة 

حتتاج لتشحيم.

نقل الطابعة 
إذا احتجت لنقل طابعتك ملسافة ما، قم بإعادة تغليفها بحرص مستخدًما 

الصندوق ومواد التغليف األصلية.
اتبع اخلطوات التالية إلعادة تغليف الطابعة في مواد التغليف األصلية:
٧ معلومات حول املنتج



 حتتاج إلى حتريك رأس الطبع يدويًا لنزع خرطوشة الشريط. إذا كنت قد w حتذير:
فرغت لتوك من استخدام الطابعة، فإن رأس الطبع قد تكون ساخنة، دعها 

تبرد لبضع دقائق قبل ملسها.

١. قم بإزالة أية أوراق داخل الطابعة. وتأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.
٢. قم بنزع سلك الطاقة من مصدر التيار الكهربي، ثم قم بفصل كابل 

الواجهة البينية من الطابعة.
٣. انزع خرطوشة الشريط األسود. إذا كانت هناك أية كماليات مثبتة، 

قم بنزعها وتغليفها في صناديقها األصلية.
٤. وتأكد من أن رأس الطبع ليست ساخنة. ثم انزع خرطوشة الشريط.

٥. تأكد من أن جميع أغطية الطابعة مغلقة.
٦. أعد تغليف الطابعة، وخرطوشة الشريط، وسلك الطاقة (عند الضرورة) 

في تغليفها األصلي وضعها في صندوق الطابعة األصلي.
معلومات حول املنتج١٨٨
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الً 
قاموس املصطلحات
تلقيم سطر تلقائي

عند تشغيل هذا اخليار في وضع SelecType (اختيار النوع)، يتبع كل رمز بدء سطر 
رمز تلقيم سطر تلقائًيا.
طباعة ثنائية االجتاه

عملية الطباعة التي تقوم فيها رأس الطابعة بالطباعة في كال االجتاهني (بثنائية االجتا
من اليسار إلى اليمني ثم من اليمني إلى اليسار. وهي تزيد من سرعة الطباعة، ولكنها

تقلل من االصطفاف العمودي الدقيق. انظر أيًضا "طباعة أحادية االجتاه".
جدول احلروف

مجموعة من احلروف واألرقام والعالمات التي متدك مبجموعة الرموز املستخدمة في لغة
معينة.

حرف لكل بوصة
عدد احلروف التي تناسب بوصة واحدة في سطر النص، وميكن حتديدها بحجم احلروف. 

انظر أيًضا "pitch (نسق)".
الورق املستمر

ورق له ثقوب تلقيم سنون على كال جانبيه، ومثّقب بني الصفحات، ومجهز في صورة 
.fanfold حزمة مطوية. يسمى أيًضا الورق

رموز التحكم
رموز خاصة تستخدم للتحكم في وظائف الطابعة، مثل بدء سطر أو تلقيم سطر، 

بدالً من حروف الطباعة.
إعداد افتراضي

إعدادات للقيم يعمل على أساسها اجلهاز (مثل الطابعة) عند تشغيله أو إعادته 
لإلعدادات االفتراضية أو تصفير قيم املتغيرات به. 

ثبات األلوان
طريقة األلوان النصفية التي يتم فيها طباعة النقاط في منط محدد مسبًقا حملاكاة ظ
أو درجة لون. يعمل ثبات األلوان على أحسن ما يكون مع األشكال ذات األلوان الثابتة 

مثل اجلداول والرسوم البيانية. انظر أيًضا "األلوان النصفية".
مصفوفة النقاط

طريقة الطباعة التي يتم فيها تكوين احلرف أو الرمز بنمط (مصفوفة) من نقاط فردية.
٩ قاموس املصطلحات



جتريبي
وضع الطباعة الذي تستخدمه الطابعة عندما حتدد Draft (مسودة) كطاقم أحرف 
طباعة. يستخدم طاقم أحرف الطباعة Draft نقاًطا أقل لكل حرف لطباعة أسرع. 

انظر أيًضا "NLQ (جودة احلرف القريبة)".
برنامج تشغيل

انظر "برنامج تشغيل الطابعة".
(EPSONEPSON النظام القياسي للطابعات من) ESC/PESC/P

اختصار لـ "النظام القياسي للطابعات من EPSON"، وهو نظام من األوامر الذي 
يستخدمها الكمبيوتر للتحكم بالطابعة. وهو نظام قياسي لكل الطابعات من 

EPSON وتدعمه معظم برامج التطبيقات ألجهزة الكمبيوتر الشخصية.

fanfoldfanfold الورق
انظر "الورق املستمر".

خطوط
أسلوب كتابة يتم اختياره باسم مثل Roman (روماني) أو Sans Serif (حروف بدون 

ذنابة).
FFFF (تلقيم شكل)

زر لوحة التحكم ورمز حتكم الذي يعطي الورق وضع الشكل املثالي التالي.
(األلوان النصفية)

طريقة تستخدم أمناط النقاط لرسم أحد األشكال. تتيح األلوان النصفية إنتاج ظالل 
مختلفة من اللون الرمادي باستخدام النقاط السوداء فقط ، أو مصفوفة ال نهائية 
تقريًبا من األلوان باستخدام ألوان قليلة من النقاط فقط. انظر أيًضا "ثبات األلوان".

تفريغ سداسي عشري
إحدى طرق حتري املشكالت وإصالحها التي تساعد على اكتشاف مشكالت االتصال بني 
الطابعة والكمبيوتر. تقوم الطابعة، في وضع (تفريغ سداسي عشري)، بطباعة كل رمز 

تستقبله في تدوين ست عشري، باإلضافة إلى رموز ASCII (نظام الرموز األمريكي 
القياسي لتبادل املعلومات) التي تعني احلروف. ويسمى أيًضا تفريغ بيانات.

واجهة اتصال
االتصال بني الكمبيوتر والطابعة الذي يتم من خالله نقل البيانات إلى الطابعة.

landscapelandscape (أفقي)
عملية الطباعة املوجهة نحو جوانب الصفحة. يعطيك هذا التوجيه عرض 

صفحة أكبر من طولها ويفيد عند طباعة صفحات اجلداول العريضة. انظر أيًضا 
"portrait (عمودي)".

L F (تلقيم سطر)
زر لوحة التحكم ورمز التحكم الذي يعطي الورق فاصل سطري واحد.
قاموس املصطلحات١٩٠
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وظيفة الضبط الصغرى
وظيفة الطابعة التي تتيح لك الضبط الدقيق ألوضاع قطع الورق والشكل املثالي 

والتحميل.
NLQNLQ (جودة احلرف القريبة)

وضع الطباعة الذي تستخدمه الطابعة إلنتاج أطقم أحرف طباعة تتميز بأقرب جودة 
ممكنة للحروف، وذلك لتحسني طباعتها وإمكانية قراءتها. تقل سرعة الطباعة. انظر 

أيًضا "جتريبي".
pitchpitch (نسق)

احلجم األفقي لطاقم أحرف الطباعة، ويقاس بعدد احلروف في البوصة الواحدة (حرف 
لكل بوصة). والرقم القياسي هو ١٠ حروف لكل بوصة. انظر أيًضا "حرف لكل بوصة".

portraitportrait (عمودي)
الطباعة املوجهة عموديًا على الصفحة (في مقابل Landscape (أفقي)، التي توجه 

فيها الطباعة نحو جوانب الصفحة). وهذا هو التوجيه القياسي لطباعة احلروف 
والوثائق. انظر أيًضا "landscape (أفقي)".

برنامج تشغيل الطابعة
أحد برامج الكمبيوتر الذي يقوم بإرسال األوامر الستخدام وظائف طابعة معينة.

الدقة
مقياس حجم التفاصيل التي ميكن توفيرها. ميكن قياس دقة األشكال املطبوعة 

باستخدام عدد النقاط في كل بوصة (نقطة لكل بوصة).
اختبار ذاتي

إحدى طرق التحقق من أداء الطابعة. عند تشغيل االختبار الذاتي، تتم طباعة منط ذاتي
مخزن داخل الطابعة.
وضع االستعداد

وضع الورق املستمر عندما يتم إحلاقه بجرار الدفع ولم يتم حتميله في الطابعة. 
وضع قطع الورق

وضع الورق املستمر حيث ميكنك قطع الصفحات املطبوعة عند حافة قطع الورق في 
الطابعة. ميكنك ضبط وضع ضبط الورق، باستخدام وظيفة الضبط الصغرى، بحيث 

يصطف تثقيب الورق مع حافة القطع. 
وضع الشكل املثالي

وضع على الورق متيزه الطابعة بأول سطر قابل للطباعة. وهذا هو وضع الهامش العلوي
االفتراضي. ميكنك ضبط الوضع املثالي، باستخدام وظيفة الضبط الصغرى. 
١ قاموس املصطلحات



طباعة أحادية االجتاه
عملية الطباعة التي تقوم فيها رأس الطابعة بالطباعة في اجتاه واحد فقط. تفيد 

الطباعة أحادية االجتاه في طباعة الرسومات ألنها تعطي اصطفاف عمودي دقيق. ميكنك 
حتديد طباعة أحادية االجتاه باستخدام وضع SelecType (اختيار النوع). انظر أيًضا 

"طباعة ثنائية االجتاه". 
قاموس املصطلحات١٩٢



١٩
الفهرس
أ

اإلزالة، ١٢٥
اإلشارة إلى اخلطأ، ١٠٥

إعداد الطّنان (الصفارة)، ٩٤
اإلعدادات االفتراضية

التغيير، ١٠١
وضع اإلعدادات االفتراضية، ٩٧

١٠ ،ENERGY STAR إعالن مطابقة
إلغاء التثبيت

برنامج الطابعة، ٧٧
٧٩ ،USB برنامج تشغيل جهاز

إلغاء عملية الطباعة، ٧٦، ١٢٧
األفرخ املفردة

املشكالت، ١١١
اجتاه الطباعة، ٩٢

١٢٨ ،EPSON االتصال بـ
اخلطوط املتضمنة، ١٧٠

قوائم األوامر
١٨٣ ،(EPSON النظام القياسي للطابعات من) ESC/P

اختبار ذاتي، ١٠٧
استكشاف األخطاء وإصالحها

مشكالت شبكة االتصال، ١٢١
مشكالت اخليارات، ١٢٠

مشكالت حتميل أو تغذية الورق، ١١١
مشكالت مصدر الطاقة، ١١٠

مشكالت جودة الطباعة أو النسخة املطبوعة، ١١٥
مشكالت موضع الطباعة، ١١٣

١٢١ ،USB مشكالت
انحشار الورق
٣ الفهرس



ب

ب
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ت
ت
ت
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ا

ب
٣، ٤٣، ٥٨، ١٠٦ ،EPSON Status Monitor 3 رنامج

اإلعداد، ٥٩
التثبيت، ٦١
الوصول، ٦٠

٥٨، ١٠٦ ،Status Monitor 3 رنامج
رنامج التشغيل (برنامج تشغيل الطابعة)، ٤٣

برنامج تشغيل الطابعة
إعدادات، ٥٤

إلغاء تثبيت، ٧٧
الوصول

٤٩ ،Windows NT 4.0 أو Windows 2000 من خالل نظام التشغيل
من خالل نظام التشغيل Windows Me أو 98، ٤٤

ت
خطي الثقوب، ٩٠

شخيص املشكلة، ١٠٤
صفيف السطور العمودية، ١٢٦

فريغ سداسي عشري، ١٠٨
لقيم سطر تلقائي، ٩٢

خ
خرطوشة الشريط
استبدال، ١٣٠
خط متضمن، ٨٦

د
دعم العمالء، ١٢٨
لدعم الفني، ١٢٨
الفهرس١٩٤



١٩
ز
زر

Font (اخلط)، ٨٢
٢٨ ،LF/FF

Load/Eject (حتميل/إخراج)، ٨٢
Pause (إيقاف مؤقت)، ٨٢

Pitch (نسق)، ٨٢
٢٨ ،Tear-Off/Bin
٢٨ ،Tear-Off/Bin زر

ط
الطابعة

مشاركة، ٦٢
٩٢ ،(Uni-d) طباعة أحادية االجتاه
٩٢ ،(Bi-D) طباعة ثنائية االجتاه

طّنان
منوذج اإلشارة الصوتية، ١٠٥

طول الصفحة للجرارة، ٩٠

ع
العمالء

مع نظام التشغيل Windows Me أو 98، ٦٨
مع نظام التشغيل Windows XP أو 2000، ٧٠

٧٣ ،Windows NT 4.0 مع نظام التشغيل
IP عنوان

الضبط، ١٦١
عودة تلقائية ألول السطر، ٩٤

ف
فترة انتظار الواجهة البينية (I/F) التلقائية، ٩٣

ل
لوحة التحكم

األزرار واألضواء، ٨٢
٥ الفهرس



ا
ا

ا

ن

ا
ا

ا

م
٩٢ ،(IBM انسياب بيانات طابعة شخصية اخلاص بـ) IBM PPDS محاكاة
١٨٣ ،(IBM انسياب بيانات طابعة شخصية اخلاص بـ) IBM PPDS محاكاة

٨٦ ،(HSD) مسودة سريعة
ملنطقة املتاح طباعتها، ١٨١

ملواصفات
املواصفات البيئية، ١٧١

املعايير واملوافقات
ملواصفات الكهربائية، ١٧٠

مواصفات الورق، ١٧١

ن
زع تلقائي، ٩١
اختيار، ٨٦

و
٩٢ ،USB واجهة

املشكالت، ١٢١
لواجهة البينية املتوازية، ٩٢

لورق املستمر
املشكالت، ١١١

وضع "الضبط ثنائي االجتاه"، ١٢٦
وضع اختيار اخلط، ٨٦

وضع اإلغالق، ١٠٣
وضع احلزمة،٩٣

٩٢ ،(I/F) وضع الواجهة البينية
لوضع ثنائي االجتاه للواجهة البينية املتوازية، ٩٣

٩٤ ،(IBM PPDS).A.G.M
٩٢ ،(EPSON النظام القياسي للطابعات من) ESC/P

SelecType (اختيار النوع)
تغيير، ٩٨

وضع SelecType (اختيار النوع)، ٩٠
الفهرس١٩٦
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