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چاپگر ماتريس نقطه اي ٩ - پني
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فصل ١
راهنمايي امنيت

اخطار، احتياط، و ياداشت
بايد بطور دقيق تعقيب شود تا از صدمه بر وجود جلوگيري شود.w اخطار

بايد نظارت شود تا از صدمه به جتهيزات جلوگيري شود.c احتياط
نوت:

شامل معلومات مهم و قابل استفاده داجع به عمليات چاپگر ميباشد.

سمبل احتياط قسمت هاي داغ 
ان  ه ام است داغ باشد. هيچگاه اين قسمت چاپگر را بعد از استعمال K اين سمبل در سر چاپگر قرار داده شده براي منايش اين

دست نزيد. پيش از دست زدن بگذاريد سرد شود.

راهنمايي مهم راجع به امنيت
متام راهنمايي امنيت را بخوانيد پيش از استفاده از چاپگر. بر عالوه. متام 

ه در چاپگر قرار دارد بخوانيد. اخطار ها و راهنماي ها را 
راهنمايي امنيت۶
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ردن چاپگر هنگام برپا 
يلو گرام وزن دارد. بايد تنها حمل و نقل داده   چون چاپگر تقريبا" ٣۴ 

نشود. دو نفر بايد چاپگر را نقل بدهد.
 چاپگر را در جاي نااستوار و يا نزدي ريديتر و يا منبع حرارت نگذاريد.

ار منيدهد اگر ب  چاپگر را در جاي هموار بگذاريد. چاپگر بطور صحيح 
زاويه گذاشته شده باشد.

 چاپگر را در جاي نرم. نااستوار مثل تخت خواب و يا سوفه. يا جاي 
ه محدود هوا باشد نگذاريد. وچ 

نيد. و اشياه مختلف را داخل  سوراخ ها و خاليگاي چاپگر را بسته ن
نيد. خاليگاها ن

نيد. اگر راجع به  ه در خود چاپگر نوشته شده استفاده   تنها نيرو 
منبع نيرو منطقه مطمئن نيستيد. با فروشنده محلي خود به متاس 

شويد.
ه نيد. از روزنه ها  متام جتهيزات را با روزنه هاي مناسب زميني وصل 
ه بطور ننترل هوا  ستم  ا س باشند  ر م اپ ت با فوتو در  سر

د. ن باشند خودار  ا خاموش م منظم روشن 
 از سيم برق فرسوده يا اسيب زده اسنفاده نبايد شد.

ه خراشيده. قطع. پيچيده و ديگر   سيم برق بايد قسمي قرار گيرد 
خصاره زده نشود.

ستنشن با چاپگر داريد. مطمئن شويد امپر متام سيم   اگر سيم اي
ستنشن ستنشن وصل است از امپر خود سيم اي ه در سيم اي هاي
ند. همچنان. مطمئن شويد سر جمع امپر متام ي دستگاه زيادگي مني

ند. وصل به ورزنه برقي زيادگي ازدرجه امپر ورزنه برقي مني
راهنمايي امنيت



ه با اين چاپگر امده استفاده شود. استفاده از   فقط از سيم برق 
شود.  ا آتش م حده باعث شا برق و  م برق عل س

 سيم برق اين چاپگر تنها براي اين چاپگر ساخته شده است.
ا آتش حده باعث شا برق و  زات عل استفاده از جته

هنگام نگهداري اين چاپگر
ه  ردن. و هميشه با ت  دوشاخه چاپگر را از برق خارج پيش از متيز 

نيد. مرطوب انرا متيز 
 چيزي مايع باالي چاپگر نيندازيد.

ه چاپگر را خود  نيد  وشش ن ه اينجا توضيح داده شده.  مي  قس
نيد. شما سرويس 

ارمندان ورزيده  نيد و با سرويس را با   دوشاخه چاپگر را از برق خارج 
نيد با شرايط ذيل: مراجعه 

i. اگر سيم برق يا دو شاخه خصاره ديده باشد.
ii. اگر مايع جات داخل چاپگر شده باشد.

iii. اگر چاپگر به زمني انداخته شده باشد يا قفسه آن خصاره 
ديده باشد.

دام تغير خاصي در اجرا  ار منيدهد و يا  iv. اگر چاپگر بطور صحيح 
ار آن ديده ميشود.

نيد. ه در راهنما آمده تنظيم  نترول هاي  فقط 
 اگر پالن استفاده چاپگر را در جرمني داريد- مراحل ذيل را مالحظه 

نيد.
وتاه و حفاظت زيادي براي اين  افي مدار  ردن حفاظت   براي تهيه 

چاپگر. نصب بيلدنگ بايد با ١۶ امپر حمايت شود.
راهنمايي امنيت٨
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د 
اغذ هنگام بررسي 
مه هنگام نيد Micro Feedd د  هيچ وقت عقب ليبل را استفاده ن
شوند و باعث بند  بل ها به آسان پوست م اغذ از عقب ل ه  تغذ

شود. اغذ در چاپگر م شدن 
 چون ليبل ها با حرارت و رطوبت حساس استند. فقط در حالت عادي 

استفاده شوند با شرايط ذيل:
(F°۵٩ تا ٧٧) C°٢۵ حرارت ١۵ تا 

RH ٪.۶ رطوبت ٣. تا 
نيد در حني چاپ. باعث پيچدن و يا حلقه زد ر بار ن  ليبل ها را در چاپ

در اطراف بشقاب چاپگر ميشود.
نيد. ه پيچيده شده باشد در چاپگر بار ن اغذ   

هنگام عمليات چاپگر
م نامناسب  نيد تنظ ه در راهنما آمده تنظيم  نترول هاي  فقط 

ردن توسط  ر  شود و الزم به تعم گر باعث خسارت م نترل ها د
متخصص فن دارد.

نيد. حد اقل پنج ثانيه منتظر باشي ه چاپگر را خاموش مي  هر زماني
ردن. در غير ان به چاپگر زيان ميرسد. پيش از دوباره روشن 

شه فشار  ردن خودازما هم  چاپگر را خاموش نگذاريد هنگام چاپ 
د. ن ستادن چاپ و بعد چاپگر را خاموش  مه برا ا د د ده
راهنمايي امنيت



مه برا  س دمپ د ردن ي  چاپگر را خاموش نگذاريد هنگام چاپ 
د شه فشار ده د. هم ن ستادن چاپ و بعد چاپگر را خاموش  ا

نيد. ه ولتاژ غلط دارد وصل ن  سيم چاپگر را به روزنه برقي 

نيد. به چاپگر خصاره   هيچ وقت هد چاپگر را خود شما جابجا ن
ه  د بررس شود وقت گر چاپگر با ميرسد. همجنان قطعه ها د

شود. ض م هدچاپگر تعو
ردن روبان. اگر چاپگر   هد چاپگر را با دست نقل دهيد براي تعويض 

همني حال استفاده شده بود. هد چاپگر شايد داغ باشد. بگذاريد سرد 
شود پيش از دست زدن.

®ENERGY NERGY STARTAR اجابت

 As an ENERGY STAR® Partner، Epson
ه اين محصول مناسب است  رده است  تعني 

®ENERGY STAR راهنما براي توليد انرژي.

 The International ENERGY STAR® Office Equipment Program
مپيوتر و Office Equipment صناعت براي  ت اختياري است بني  ي شار

مپيوتر هاي شخصي. مانيتورو چاپگر ها. ماشني  ترقي دادن توليد انرژي 
اسنت  نر ها. و ديفايز با داشنت چندين عمل در تالش  اپير. س س.  ف

سان است در  ه از نتيجه توليد برق ميباشد. ستندرد و لوگو ي الودگي هوا 
. ننده گان متام ممال ت  ميان شر
راهنمايي امنيت١٠
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فصل ٢
اغذ رسيدگي به 

توري استفاده از سيستم دوتر
تور فشاري جلو وي اغذ چاپگر شما شامل ي تر سيستم رسيدگي به 

تور آسان بوده و  تور فشاري عقب است. بارگذاري و استفاده از هر دو تر تر
ه شامل برچسب و فرم هاي چند بخشي مي  اغذ  هر دو انواع گوناگون 

شود را در خود جاي مي دهند. 

 SelecType در حالت Auto اف پهنه بر روي ه تنظيمات ش هنگامي
اغذ وارد شده را تنظي تنظيم شده باشد، چاپگر بطور اتوماتي ضخامت 
ند. برا جزييات به "حالت SelecType" رو صفحه ٨٨ رجوع شود. مي 

اغذ متداول به پهناي از ٣ اينچ (٧۶٫٢ ميلي متر) تا ١۶٫۵  مي توانيد بر روي 
اغذ نيد. چاپگر شما بطور اتوماتي پهناي  اينچ (۴١٩٫١ ميلي متر) چاپ 

ند.  را محاسبه مي 

ه بيشتر  اغذي  اغذ استفاده مي شود،  ه از بيش از دو نوع  هنگامي
ه دسترسي به آن تور جلو  تور جلو بگذاريد. تر نيد را در تر استفاده مي 
نيد.  رات بيشتر عوض مي  ه به  اغذهايي است  راحت تر است، براي 

ر: تذ
ه در اين دفترچه راهنما  نيد با مشخصاتي  اغذ، توجه   قبل از استفاده از 
اغذ" رو صفحه ١٧١ رجوع شود.  تشريح شده جور باشد. برا جزييات به "

اغذتان لبه مستقيم دارد. ه  همچنني مطمئن شويد 
اغذ متداول تا بعد از چرخ دنده (براي مثال صفحه آخر) تغذيه شده   اگر 

اغذ بطور صحيح تغذيه نشود. ه  ن است  باشد، مم
ه برش دهنده سوراخ شدگي انتخابي (C81507X#) نصب شده،   هنگامي

عرض قابل چاپ از ۴ اينچ (١٫١٫۶ ميلي متر) تا ١۶ اينچ (۴٫۶٫۴ ميلي متر) 
است.
١ اغذ رسيدگي به 



اغذ قرار دادن دسته 
نيد، بنابراين مطمئن شويد  اغذ متداوم را از جلو ويا عقب وارد  مي توانيد 
اغذ تازه و  افي دور چاپگر فضا قائل شويد تا براي دو دسته  ه به اندازه 
اغذي  اغذ را با  ه دسته  براي دسته چاپ شده جا باشد. مطمئن شويد 
اغذ به طور آرام وارد چاپگر شود. نيد تا  تور وارد شده هم تراز  ه در تر

تور  اغذ نشان مي دهد: با تر منودار زير سه طريق را براي قرار دادن چاپگر و 
تور بارگذاري  تور عقب بارگذاري شده و با هر دو تر جلو بارگذاري شده، با تر

شده.

ر: تذ
اغذ را در جايي  ه  نيد، مطمئن شويد  اغذ را از جلو وارد مي  ه   هن.گامي
ه چاپگر روي آن گذاشته شده پايني تر باشد. گذاشنت  ه از پايه اي  بگذاريد 

ردگي  ن است موجب گير اغذ در همان سطح چاپگر ويا باالتر از آن مم
اغذ شود.

تور پشتي  اغذ تر ه دسته صفحات چاپ شده با دسته   مطمئن شويد 
ند. اختاللي ايجاد ن
اغذ١٢ رسيدگي به 



١

نيد اغذي مي توانيد استفاده  چه نوع 
نيد. ه در زير فهرست شده استفاده  اغذ متداوم از انواعي  مي توانيد از 

اغذ متداوم تور جلوانواع  تور پشتتر تر
ي موجودموجودبرگه ت
موجودموجودچندبخشي
موجودموجودبرچسب ها

موجودموجودفرم هاي متداوم با برچسب
موجودموجودفرم هاي چند بخشي روي هم قرار گرفته

تور جلو اغذ در تر ردن  وارد 
نيد: تور جلو اجرا  اغذ در تر اين مراحل را براي بارگذاري 

نيد. ١. چاپگر را خامو ش 
٣ اغذ رسيدگي به 



ه  ردن وسط لبه زيرين آن تا اين ٢. پوشش جلوي چاپگر را با بلند 
ه در زير نشان داده شده: نيد، بطوري سرجايش قفل شود باز 

پوشش جلو

٣. اهرم هاي قفل چرخ دهنده را در هر دو چرخ دنده راست و چپ با 
نيد. شيدن اهرم به سمت پايني رها 

اهرم قفل چرخ دنده

نيد.c احتياط: شيد ويا جدا  تور ب ه سيم االستي را از تر نيد  سعي ن
اغذ١۴ رسيدگي به 



١

ت 
 

ر 
ه خارهاي چرخ دنده به طرف سم ۴. چرخ دنده چپ را طوري قرار دهيد 
چپ عالمت فلش بر روي مقياس باشد. با فشردن اهرم قفل چرخ دنده

نيد. به باال آنرا سرجايش قفل 

عالمت فلش بر روي مقياس

اغذتان جو ۵. حاال چرخ دنده راست را بلغزانيد تا بطور تقريبي با پهناي 
نيد) باشد. (هنوز سرجايش قفل ن
۵ اغذ رسيدگي به 



اغذ را بلغزانيد تا بطور مساوي بني دو چرخ دنده فاصله  ۶. دو پشتيبان 
بگيرند.

نگه دارنده 
اغذ هاي 

ر:  تذ
اغذ را  متر از چهار اينچ عرض دارد، پشتيبان  ه  اغذي   براي استفاده از 

نيد. جدا 

نيد. ٧. پوشش هاي هردو چرخ دنده را باز 

پوشش چرخ 
دنده
اغذ١۶ رسيدگي به 



١

ه 

ي 
نت 

ه 

 

اغذ متيزو با لبه هاي مستقيم باشد و سپس  ه  ٨. مطمئن شويد 
ه نشان داد اغذ را بر روي خارهاي چرخ دنده بطوري  چند سوراخ اول 
ه مي خواهيد بر روي آن چاپ شود  اغذ  شده قرار دهيد. طرفي از 

بايستي به طرف شما باشد. حاال پوشش هاي چرخ دنده را ببنديد.

ر:  تذ
اغذ را در جاي ه  نيد، مطمئن شويد  اغذ را از جلو وارد مي  ه   هنگامي
ه چاپگر روي آن گذاشته شده پايني تر باشد. گذاش ه از پايه اي  بگذاريد 

ردگي  ن است موجب گير اغذ در همان سطح چاپگر ويا باالتر از آن مم
اغذ شود.

اغذ صاف شده و چني و چرو نداشت ٩. چرخ دنده راست را بلغزانيد تا 
نيد.  باشد. چرخ دنده را با فشردن اهرم قفل چرخ دنده به باال قفل 
رديد، هنوز مي توانيد آنرا قدري ه چرخ دنده راست را قفل  بعد از اين

ت دهيد؛ اين موضوع عادي است. حر

اهرم قفل چرخ دنده
٧ اغذ رسيدگي به 



ر:  تذ
يپ  اغذ را زياد  ه در هنگام تنظيم چرخ دنده راست   مراقب باشيد 

شيد. ن
شيد و آنرا پايني برده تا بسته شود. ١. پوشش جلوي چاپگر را قدري ب

 پوشش جلو را بطور مستقيم پايني نياوريد؛ هميشه آنرا قبل از c احتياط:
شيد. بسنت قدري به بيرون ب

ه همه  امالً مطمئن شويد  ردن چاپگر،   قبل از روشن 
رده ايد. (براي جزييات بيشتر  ننده را خارج  مواد محافظت 
ه به همراه چاپگر  ردن  به دستوراملعل هاي از بسته خارج 

ه هد چاپ  ردن چاپگر در حالي عرضه شده رجوع شود.) روشن 
انيسم  ن است بطور جدي به م ند مم ت  مني تواند حر

ند. آسيب وارد 
اغذ١٨ رسيدگي به 



١

ر 

.

 LCD رده و ت  نيد. هد چاپ به سمت چپ حر ١١. چاپگر را روشن 
ي از فلش هاي جلو يا عقب بر روي  روشن مي شود. همچنني ي

ه د ه بستگي به اين دارد  نشانگر Tractor Select روشن مي شود 
تور انتخاب شد. دام تر ه چاپگر آخرين بار روشن شد  هنگامي 

تور انتخاب  دام تر ه  ١٢. نشانگر Tractor Select را براي مشاهده اين
نيد: نترل  شده 

 LF/FF مه تور جلو به رنگ قرمز روشن شده، د  اگر چراغ فلش تر
اغذ فشار دهيد. ردن  Load را براي وارد 

Front/ مه تور پشت به رنگ قرمز روشن شده، د  اگر چراغ فلش تر
ه چاپگر  تور جلو فشار دهيد. هنگامي Rear را براي تغيير دادن به تر
ند اغذ را نيز بطور اتوماتي بارگذاري مي  ند،  تور را عوض مي  تر
٩ اغذ رسيدگي به 



اغذ به  ند. حاال   رنگ نشاگر Tractor Select به سبز تغيير مي 
ه چاپ  موقعيت باالي فرم بارگذاري شده است. اگر به نظر مي رسد 
اغذ  ردن زيادي باال ويا پايني روي صفحه شروع خواهد شد، موقعيت 

را تغيير دهيد. برا دستورالعمل ها به "تنظيم موقعيت كاغذ" رو 
صفحه ٢۶ رجوع شود.

تور پشت اغذ در تر ردن  وارد 
ه  نيد. (الزم نيست  تور پشت اجرا  اغذ در تر مراحل زير را براي بارگذاري 

نيد.) تور جلو خارج  اغذ را از تر اول 

نيد. ١. چاپگر را خامو ش 

نيد. ه نشان داده شده باز  ٢. پوشش باالي چاپگر را به طوري
اغذ٢٠ رسيدگي به 



٢

نيد. ٣. لبه پشت در عقب پوشش باال را باز 

لبه پشتي

 

تور  ۴. اهرم هاي قفل چرخ دهنده را در چرخ دنده هاي راست و چپ تر
نيد. شيدن هر اهرم به سمت جلو رها  پشتي با 

اهرم قفل چرخ دنده

 
نيد.c احتياط: شيد ويا جدا  تور ب ه سيم االستي را از تر نيد  سعي ن
١ اغذ رسيدگي به 



ه خارهاي چرخ دنده به طرف  ۵. چرخ دنده راست را طوري قرار دهيد 
سمت راست عالمت فلش بر روي مقياس باشد. با فشردن اهرم قفل 

نيد. چرخ دنده به عقب آنرا سرجايش قفل 

عالمت فلش بر روي مقياس  

اغذتان جور  ۶. حاال چرخ دنده چپ را بلغزانيد تا بطور تقريبي با پهناي 
نيد) باشد. (هنوز سرجايش قفل ن
اغذ٢٢ رسيدگي به 



٢

ذ 
نيد. ٧. پوشش هاي هردو چرخ دنده را باز 

پوشش چرخ دنده

ه طرف  اغذتان لبه متيز و مستقيم دارد. در حالي ه  ٨. مطمئن شويد 
اغ نيد به سمت پايني است،  ه مي خواهيد بر روي آن چاپ  اغذ 

نيد. ه در پشت چاپگر است وارد  افي  را از طريق ش

ر:  تذ
نيد.  ه به پهلو ايستاده وارد  اغذ را بطوري ه  ن است آسان تر باشد   مم
رده و آنرا با دست ديگر به  اغذ را با ي دست وارد  در اين صورت مي توانيد 

شيد. داخل ب
٣ اغذ رسيدگي به 



ه در زير نشان داده شده چند سوراخ اول را بر روي خارهاي چرخ  ٩. بطوري
دنده قرار دهيد. حاال پوشش هاي چرخ دنده را ببنديد.

اغذ برطرف شود.  ١. چرخ دنده چپ را بلغزانيد تا هرگونه شل بودن در 
ي نداشته باشد.  اغذ صاف بوده و چني و چرو ه  مطمئن شويد 

اهرم قفل چرخ دنده را به عقب فشار دهيد تا چرخ دنده سرجايش قفل 
رديد، هنوز مي توانيد آنرا  ه چرخ دنده چپ را قفل  شود. بعد از اين

ت دهيد؛ اين موضوع عادي است. قدري حر

اهرم قفل چرخ دنده
اغذ٢۴ رسيدگي به 



٢

.

ر: تذ

شيد يپ ن اغذ را زياد  ه در هنگام تنظيم چرخ دنده چپ   مراقب باشيد 
ار  اغذ در موقعيت آماده به  ١١. پوشش باال و لبه عقب را ببنديد. حاال 

بارگذاري شده است.

 LCD رده و ت  نيد. هد چاپ به سمت چپ حر ١٢. چاپگر را روشن 
ي از فلش هاي جلو يا عقب بر روي  روشن مي شود. همچنني ي

ه  ه بستگي به اين دارد  نشانگر Tractor Select روشن مي شود 
تور انتخاب شد. دام تر ه چاپگر آخرين بار روشن شد  در هنگامي 

تور انتخاب  دام تر ه  ١٣. نشانگر Tractor Select را براي مشاهده اين
نيد: نترل  شده 
۵ اغذ رسيدگي به 



مه  تور پشتي به رنگ قرمز روشن شده، د  اگر چراغ فلش تر
اغذ فشار دهيد. ردن  LF/FF Load را براي وارد 

 Front/Rear مه تور جلو به رنگ قرمز روشن شده، د  اگر چراغ فلش تر
تور  ه چاپگر تر تور پشت فشار دهيد. هنگامي را براي تغيير دادن به تر

ند. اغذ را نيز بطور اتوماتي بارگذاري مي  ند،  را عوض مي 
اغذ به موقعيت  ند. حاال  رنگ نشاگر Tractor Select به سبز تغيير مي 
ردن زيادي باال  ه چاپ  باالي فرم بارگذاري شده است. اگر به نظر مي رسد 

اغذ را تغيير دهيد. برا  ويا پايني روي صفحه شروع خواهد شد، موقعيت 
دستورالعمل ها به "تنظيم موقعيت كاغذ" رو صفحه ٢۶ رجوع شود.

اغذ تنظيم موقعيت 
مي توانيد موقعيت باالي فرم به اضافه موقعيت چاپ در هر نقطه بر 

 Top of Form و Micro Feed مه هاي روي صفحه را با استفاده از د
نيد. سپس چاپگر موقعيت باالي فرم جديد را به خاطر مي سپارد.  تنظيم 

نيد، مي توانيد  ششي انتخابي استفاده مي  تور  ه از تر هنگامي
نيد. ه در زير تشريح شده تنظيم  اغذ را به طوري موقعيت 
اغذ٢۶ رسيدگي به 



٢

 

 

 

 

 

ر: تذ
نترل مي شود. موقعيت چاپ (براساس موقعيت باالي فرم) توسط نرم افزار شما 
براي تغيير موقعيت چاپ، تنظيمات چاپ نرم افزار خود را تغيير دهيد. تنها زماني از 

ه نرم افزار شما اختيار تغيير در موقعيت چاپ را مني دهد.  روال زير استفاده شود 

تنظيم وضعيت باالي فرم
ه آنرا وارد اغذ را در هنگامي ه چاپگر  موقعيت باالي فرم موقعيتي است 
ند. اين موقعيت به  ند تغذيه مي  ند ويا ي تغذيه فرم اجرا مي  مي 
ه چاپ بر روي هر صفحه شروع مي  ه جايي  اين دليل مهم است است 
ند. اگر چاپ بر روي صفحه زيادي باال ويا پايني است، شود را مشخص مي 

نيد،  مي توانيد موقعيت باالي فرم را بطور دائم ويا بطور موقت تنظيم 
مه Top of Form استفاده شود. ه چطور از د بستگي به اين

ه مي خواهيد موقعيت باالي فرم را permanently (بطور دائم)   زماني
نترل به حالت مه Top of Form در پنل  تغيير دهيد، با استفاده از د
باالي فرم وارد شويد. چاپگر موقعيت باالي فرم جديد را به خاطر مي 
ه چاپگر خاموش شد، دوباره تنظيم شد ويا  سپارد حتي بعد از اين

به حالت اوليه برگردانده شد. (چاپگر موقعيت هاي باالي فرم را بطور 
تورهاي جلو وپشت به خاطر مي سپارد.) جداگانه براي تر

ه مي خواهيد موقعيت باالي فرم را temporarily (بطور موقت)   زماني
مه هاي Micro Feed در حني وضعيت  تغيير دهيد، با استفاده از د
نيد.  ث بدون وارد شدن به حالت باالي فرم موقعيت را تنظيم  م

تورها را عوض مي  نيد، تر اغذ را وارد مي  ه  چاپگر تا دفعه بعد 
نيد موقعيت موقت باالي فرم را به  نيد ويا چاپگر را خاموش مي 

خاطر مي آورد. 
مي توانيد موقعيت باالي فرم را از ۴٫٢ ميلي متر (٠٫١٧ اينچ) تا ٣٣٫٩ ميلي 
ارخانه ٨٫۵ ميلي نيد. تنظيم  اغذ تنظيم  متر (١٫٣٣ اينچ) زير باالي لبه 

متر (٠٫٣٣ اينچ) است.
نيد. مراحل زير را براي تنظيم دوباره (تغيير دائمي) موقعيت باالي فرم اجرا 
٧ اغذ رسيدگي به 



ه روي چسب، فرم هاي متداوم با c احتياط: براي تنظيم موقعيت باالي فرم هنگامي
نيد، تنها از  برچسب يا فرم هاي روي هم قرار گرفته چند بخشي چاپ مي 
نيد؛ وارد حالت باالي فرم نشويد. هرگز  مه Micro Feedu استفاده  د

نيد. س وارد چاپگر ن برچسب ها را برع
تور مورد نظر انتخاب شده  ه چاپگر روشن شده و تر ١. مطمئن شويد 

تور مربوطه بايستي روشن باشد). باشد (فلش تر
نيد. ٢. پوشش باالتر را باز 

مه Top of Form (باالي فرم) را براي ورود به حالت باالي فرم فشار  ٣. د
ند و چراغ Top of Form روشن مي شود.  بار بيپ مي  دهيد. چاپگر ي
اغذ٢٨ رسيدگي به 



٢

ه 
ت 
ه 
 

ي 
ي 

ا 
اغذ به موقعيت باالي فرم  مه هاي Micro Feed براي تغذيه  ۴. از د
مربوطه استفاده شود. حرف "A" روي محافظ روبان نشان مي دهد 

جاست. اين موقعي ه چاپ خواهد شد  لبه پايان اولني سطر متني 
براساس اولني سطر قاب چاپ منت است. اگر نرم افزار شما ي حاشي
ند، منت شما در حقيقت پنج سطر باال به ميزان پنج سطر وارد مي 

زير موقعيت باالي فرم چاپ خواهد شد.

 

مه Top of Form (باالي فرم) را دوباره فشار دهيد تا خارج شده و  ۵. د
موقعيت باالي فرم جديد ذخيره شود. سپس پوشش بااليي را ببنديد.

ر: تذ
اغذ به حالت باالي فرم وارد شويد، مي توانيد بارگذار ردن  اگر درست بعد از وارد 
شش تور  ه از تر نيد. (هنگامي و موقعيت هاي باالي فرم را در آن واحد تنظيم 

نيد.) انتخابي استفاده مي شود، مني توانيد موقعيت بارگذاري را تنظيم 

تنظيم موقعيت چاپ
نيد وي ه موقعيت چاپ را در وسط صفحه تنظيم  ن است الزم باشد  مم

نيد. در هنگام استفاده از برچسب ها موقعيت باالي فرم را تنظيم 
٩ اغذ رسيدگي به 



ت مي دهيد، بطور موقتي موقعيت باالي  ه موقعيت چاپ را حر هنگامي
فرم را به همان اندازه تغيير مي دهيد. براي مثال، اگر چاپ را در وسط 

نيد تا نصف اينچ پايني تر باشد، صفحه بعدي نيز  صفحه تنظيم مي 
اغذ را وارد  ه  نصف اينچ پايني تر شروع خواهد شد. چاپگر تا دفعه بعد 
نيد اين  نيد ويا چاپگر را خاموش مي  تورها را عوض مي  نيد، تر مي 
موقعيت موقت باالي فرم را به خاطر مي آورد. براي تنظيم موقعيت چاپ 

موقعيت باالي فرم، اين مراحل اجرا شوند:
ه مي خواهيد در ي  ه به متني  نيد. هنگامي ١. شروع به چاپ سند 
مه Pause را براي  نقطه خاص روي صفحه هم تراز شود رسيديد، د

ردن چاپ فشار دهيد. متوقف 
ه مي خواهيد  مه هاي Micro Feed براي تنظيم موقعيتي  ٢. از د

مه را ي بار فشار دهيد  نيد. د سطر بعدي منت قرار گيرد استفاده 
رده ويا  تا صفحه را به فواصل ٢١۶/١ اينچ به طرف جلو يا عقب وارد 

اغذ پايني نگه داريد. ت دادن مداوم  آنرا براي حر
ه روي چسب، فرم هاي متداوم c احتياط: براي تنظيم موقعيت چاپ هنگامي

با برچسب يا فرم هاي روي هم قرار گرفته چند بخشي چاپ مي 
نيد. هرگز برچسب  مه Micro Feedu استفاده  نيد، تنها از د

ه به سمت  نيد. برچسب ها هنگامي س وارد چاپگر ن ها را برع
ن است از ورقه پشتي جدا شده و موجب  عقب وارد مي شود مم

اغذ شود. ردگي  گير
مه Pause را براي شروع دوباره چاپ  ارتان متام شد، د ه  ٣. هنگامي

سندتان فشار دهيد.

تنظيم موقعيت برچسب
نيد: مراحل زير را براي تنظيم موقعيت برچسب اجرا 

ر: تذ
ه ببينيد چطور تنظيمات را در حالت SelecType اجنام دهيد به "تغيير  برا اين
ه ببينيد  تنظيمات در حالت SelecType" رو صفحه ٩٨ رجوع شود و برا اني
چطور تنظيمات را در حالت تنظيم پيش فرض اجنام دهيد به "تغيير تنظيمات در 

حالت تنظيم پيش فرض" رو صفحه ١٠١ رجوع شود.
اغذ٣٠ رسيدگي به 



٣

م 

 

 
ه 

ن 

پ 
ه چاپگر روشن باشد. ١. مطمئن شويد 
ه در زير فهرست شده را در حالت تنظيم پيش  ٢. موقعيت تنظيماتي 

نيد. فرض تنظيم 
 موقعيت زير برچسب
 موقعيت زير برچسب

 طول برچسب
 موقعيت زير برچسب

 عرض برچسب
 برگه زيرين PG (شماره موقعيت PG برگه زيرين)

اغذ برچسب)  PG شماره موقعيت) PG اغذ برچسب  

ه در زير نشان داده شده اجنا ٣. تنظيمات را در حالت SelecType بطوري
دهيد.

 Forms w/labels (فرم ها با برچسب ها): روشن

ه  Pge length front (طول صفحه جلو): طول صفحه زماني 
تور جلو استفاده   از تر

 مي شود
ه  Pge length rear (طول صفحه پشت): طول صفحه زماني 
تور پشتي استفاد  از تر

 مي شود

ردن صفحات چاپ شده  پاره 
ردن براي جلوبرد ردن متام شد، مي توانيد از ويژگي پاره  ه چاپ  بعد از اين
نيد. بعد  ردن چاپگر استفاده  تور فشاري به لبه پاره  اغذ متداوم در تر
ه چا نيد. هنگامي از آن مي توانيد به آساني برگه هاي چاپ شده را پاره 

اغذ را به موقعيت بارگذاري  ردن را از سر گرفتيد، چاپگر بطور اتوماتي 
ند. تغذيه مي 
١ اغذ رسيدگي به 



ه معموالِ بني اسناد گم مي  اغذي  ان مي دهد تا  اين خاصيت به شما ام
نيد. شود را ذخيره 

اگر سوراخ شدگي بني صفحات با لبه پاره شدن هم تراز نشده، مي توانيد 
نيد. چاپگر  ردن را با استفاده از ويژگي micro-feed تنظيم  وضعيت پاره 

ردن جديد را به خاطر مي آورد. اين موقعيت پاره 
ردن تغذيه برچسب، فرم هاي c احتياط: س  ردن براي برع هرگز از خاصيت پاره 

روي هم قرار گرفته چند بخشي ويا فرم هاي متداوم با برچسب استفاده 
نيد.  ن

ردن مه پاره  استفاده از د
ردن باشد ويا نباشد، مي توانيد با اجراي  ه چاپگر در حالت پاره  اعم از اين

اغذ متداوم به موقعيت پاره  مه Tear Off براي جلوبردن  مراحل زير از د
نيد.  ردن استفاده 

مه Tear Off (پاره  ه چاپ متام شده است. سپس د ١. مطمئن شويد 
ردن جلو برده و چراغ  اغذ را به لبه پاره  ردن) را فشار دهيد. چاپگر 

Tear Off روشن مي شود.

نيد. اگر سوراخ شدگي با لبه پاره  ٢. همه صفحات چاپ شده را پاره 
نيد. برا دستورالعمل  ردن را تنظيم  شدن هم تراز نشده، موقعيت پاره 

ردن" رو صفحه ٣٢ رجوع شود. ها به "تنظيم وضعيت پاره 
اغذ را به موقعيت  ردن را از سر گرفتيد، چاپگر  ه چاپ  ٣. هنگامي

ند. (همچنني مي توانيد با  رده و شروع به چاپ مي  بارگذاري تغذيه 
اغذ را بطور دستي به موقعيت بارگذاري   Tear Off مه فشار دوباره د

نيد.) تغذيه 

ردن تنظيم وضعيت پاره 
اغذ با لبه پاره شدن هم تراز نشده باشد، اين مراحل را  اگر سوراخ شدگي 

نيد: اجرا 

نيد. تور مورد نظر را انتخاب  رده و تر ١. چاپگر را روشن 
اغذ٣٢ رسيدگي به 



٣
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 .
ه 

 

نيد (لبه در قسمت بااليي پوشش باال اغذ را باز  ننده  ٢. پوشش جدا
ند. ار مي  چاپگر). اين لبه پاره شدن چاپگر را آش

ردن فشار دهيد ردن) را براي ورود به حالت پاره  مه Tear Off (پاره  ٣. د
اغذ را به لبه پار چراغ Tear Off روشن شده و چاپگر سوراخ شدگي 

ند. شدن چاپگر تغذيه مي 

مه هاي Micro Feed را  ردن هم تراز نشده، د اغذ با لبه پاره  ۴. اگر 
اغذ به جلو ويا عقب به فواصل ٢١۶/١ اينچ فشار دهيد. براي تغذيه 
اغذ  مه Micro Feed را براي تغذيه مداوم  (همچنني مي توانيد د

پايني نگه داريد.)

ردن لبه پاره 
٣ اغذ رسيدگي به 



ر:  تذ
ه در حالت  نيد  ردن را دوباره تنظيم   تنها زماني مي توانيد موقعيت پاره 

بار فشار مي دهيد  مه Tear Off را ي ه د ردن هستيد (بعد از اين پاره 
ردن جديد را به خاطر  چراغ Tear Off روشن مي شود.) چاپگر موقعيت پاره 

ه چاپگر خاموش شد، دوباره تنظيم شد ويا به  مي سپارد حتي بعد از اين
حالت اوليه برگردانده شد.

نيد. ردن در پوشش باالي چاپگر پاره  ۵. صفحه را با استفاده از لبه پاره 

اغذ به موقعيت باالي فرم فشار دهيد.  مه Tear Off را براي تغذيه  ۶. د
حاال براي چاپ سند جديدتان آماده هستيد.

اغذ را به موقعيت باالي c احتياط: ه  هميشه سند چاپ شده را قبل از اين
اغذ را بيش از ي صفحه بطور  نيد. هرگز  نيد پاره  فرم تغذيه 

نيد. وس وارد ن مع
اغذ٣۴ رسيدگي به 



٣

تورهاي جلو و عقب تعويض بني تر
تور  ه به تر اغذي  تور جلو و  ه به تر اغذي  مي توانيد به آساني بني 
ه  ند  نيد. دستورالعمل هاي زير تشريح مي  پشتي وارد شده تعويض 
نيد ولي مي توانيد همان  تور پشتي تعويض  تور جلو به تر چطور از تر

نيد.  تور جلو اجرا  تور پشتي به تر مراحل را براي تعويض از تر

تورها تعويض c احتياط: اگر برچسب ها را قبالً در چاپگر گذاشته ايد، هرگز بني تر
تور و فشردن  ردن دسته تازه در زير تر نيد. ابتدا برچسب ها را با پاره  ن

LF/FF Load براي بيرون زدن برچسب هاي باقي مانده برداريد. 

تور  ه چاپگر روشن شده و تر نيد، مطمئن شويد  ه شروع  قبل از اين
 Tractor Select تور جلو در نشانگر جلو انتخاب شده است (فلش تر
ردن ي سند هستيد، قبل از  بايستي روشن باشد). اگر وسط چاپ 

ند. سپس اين  ردن را متام  نيد تا چاپگر چاپ  تورها صبر  تعويض تر
نيد: مراحل را اجرا 

اغذ را تا موقعيت  تور پشتي گذاشته نشده،  اغذي در تر ١. اگر 
نيد (پنج خار اول چرخ دنده). برا دستورالعمل ها  ار وارد  آماده به 

تور پشت" رو صفحه ٢٠ رجوع شود. اغذ در تر ردن  به "وارد 
۵ اغذ رسيدگي به 



اغذ اضافي هنوز در چاپگر است، از  ٢. اگر ي سند چاپ شده داريد ويا 
اغذ  ردن  ه در بخش قبلي تشريح شد براي پاره  ردن  خاصيت پاره 

زيادي استفاده شود.

اغذ c احتياط: تورها هميشه سند چاپ شده و هرگونه  قبل از تعويض تر
وس وارد  نيد. هرگز بيش از ي صفحه را بطور مع اضافي را پاره 

يند. چاپگر ن

تور پشتي فشار دهيد.  ردن به تر مه Front/Rear را براي سويچ  ٣. د
ار  ه از جلو وارد شده بطور اتوماتي به وضعيت آماده به  اغذي 

اغذ از پشت وارد شده به وضعيت باالي فرم جلو مي رود. تغذيه شده و 
اغذ٣۶ رسيدگي به 



٣

د. 

ار 
ض 

ي 
اغذ تعويض 
نيد ولي  تور جلو عوض  اغذ را در تر ه چطور  ند  اين بخش تشريح مي 
ني تور پشتي مي توانيد همان مراحل را اجرا  اغذ در تر ردن  هنگام عوض 

تور جلو انتخاب  ه چاپگر روشن بوده و تر قبل از شروع مطمئن شويد 
تور  نيد، بايستي تر تور پشتي عوض مي  اغذ را در تر شده باشد. (اگر 

پشتي انتخاب شده باشد.)
ه برچسب، فرم هاي متداوم با برچسب ويا فرم هاي روي هم قرc احتياط: در صورتي

گرفته چند بخشي قبالً وارد چاپگر شده اند، هرگز از اين روال براي تعوي
تور  ردن دسته تازه در زير تر اغذ استفاده نشود. برچسب ها را با پاره 

و فشردن LF/FF Load براي بيرون زدن برچسب هاي باقي مانده برداريد. 
اغذ  ردن  نيد. برا دستورالعمل ها به "وارد  اغذ جديد را وارد  سپس 

تور پشت" رو  اغذ در تر ردن  تور جلو" رو صفحه ١٣ (يا "وارد  در تر
صفحه ٢٠) رجوع شود.

ردن برا ١. اگر ي سند چاپ شده هنوز در چاپگر است، از خاصيت پاره 
اغذ زيادي استفاده شود. ردن سند ويا  پاره 

نيد. هرگز c احتياط: اغذ پاره  هميشه اسناد چاپ شده را قبل از تعويض 
يند.  وس وارد چاپگر ن بيش از ي صفحه را بطور مع
٧ اغذ رسيدگي به 



تور پشتي فشار دهيد.  ردن به تر مه Front/Rear را براي سويچ  ٢. د
ار  ه از جلو وارد شده بطور اتوماتي به وضعيت آماده به  اغذي 

تغذيه مي شود.

ه از پشت وارد  اغذي  نيد. (براي تعويض  ٣. پوشش جلوي چاپگر را باز 
نيد.)  شده، پوشش باالي چاپگر و لبه پشتي را باز 
اغذ٣٨ رسيدگي به 



٣

 

ذ 

د 
تور برداريد. اغذ را از تر رده و  ۴. پوشش چرخ دنده را باز 

پوشش چرخ دنده

اغذ در  ردن  نيد. برا دستورالعمل ها به "وارد  اغذ جديد را وارد   .۵
تور جلو" رو اغذ در تر ردن  تور پشت" رو صفحه ٢٠ (يا "وارد  تر

صفحه ١٣) رجوع شود.

چاپ فرم هاي چند بخشي و برچسب ها
ي و فرمهاي چندبخشي متداوم به  چاپگر شما مي تواند بر روي برگه ت

ند.  اضافه برچسب چاپ 
ه شامل فرم هاي  يد  اغذ چاپ  مي توانيد بر روي انواع مختلف 

اغ چندبخشي و برچسب ها مي شود. چاپگر شما مي تواند انواع مخلتف 
تور پشتي)  اغذ ناز تا ده برگ (يا هفت برگ در تر را از حلاط ضخامت، از 
اف  ه تنظيمات ش ند. هنگامي ه شامل اصل سند مي شود را قبول 
پهنه بر روي Auto در حالت SelecType تنظيم شده باشد، چاپگر بطور 
ند. برا جزييات به "حالت  اغذ شما را تنظيم مي  اتوماتي ضخامت 

SelecType" رو صفحه ٨٨ رجوع شود.

نيد، موقعيت  ه بر روي فرم هاي چندبخشي و برچسب چاپ مي  هنگامي
منت بر روي صفحه مي تواند بسيار حساس باشد. برا اطالعات بيشتر در 
اغذ" رو صفحه ٢۶ رجوع شود.  ردن منت به "تنظيم موقعيت  هم تراز 
همچنني بايستي تنظيمات چاپگر و طول صفحه نرم افزار خود را قبل از وار

نيد.  نترل  ردن برچسب ويا فرم 
٩ اغذ رسيدگي به 



ن است  اگر از فرم هاي چندبخشي ويا برچسب استفاده مي شود، مم
ششي انتخابي استفاده شود. برا جزييات به  تور  ه از تر بخواهيد 

ششي" رو صفحه ١٣۵ رجوع شود. تور  "استفاده از تر

نيد، براي جلوگيري از صدمه وارد c احتياط: ه بر روي برچسب چاپ مي  هنگامي
ردن شما در داحل  ه چاپ  امالً مطمئن شويد  شدن به هد چاپ، 

منطقه قابل چاپ برچسب باقي مي ماند برا اطالعات بيشتر در مورد 
اغذ" رو صفحه ١٧١ رجوع شود. منطقه قابل چاپ به "

استفاده از فرم هاي چند بخشي
ربن ويا بدون  تور پشتي از فرم هاي چند بخشي (با  مي توانيد در تر

ه شامل برگه اصل مي شود استفاده  ثر هفت برگ دارد  ه تا حدا ربن) 
ثر ده برگ دارند  ه تا حدا تور جلو، مي توانيد از فرم هايي  نيد. روي تر

نيد. استفاده 
ه هرگونه  فرم هاي چندبخشي متداوم را به همان صورت قرار مي دهيد 

ردن فرم هاي  نيد. با اين وجود، قبل از وارد  اغذ متداوم را وارد مي 
اغذ لبه صاف متيز داشته باشد و جدا  ه  چندبخشي مطمئن شويد 
اغذ در  ردن  نشده ويا از هم پاره نشود. برا دستورالعمل ها به "وارد 

تور پشت" رو  اغذ در تر ردن  تور جلو" رو صفحه ١٣ يا "وارد  تر
صفحه ٢٠ رجوع شود.
اغذ۴٠ رسيدگي به 
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ه از حلاظ  DFX-9000 مي تواند بر روي فرم هاي چندبخشي 
ه برچسب رويشان  ند، از قبيل فرم هايي  ضخامت متفاوتند چاپ 

ه به هم  مي روي هم قرار گرفته اند  ه  است ويا فرم هايي 
ه روي  چسبيده باشند. اين فرم ها در ناحيه برچسب دار و در جاهايي 

ه در زير نشان داده شده  هم قرار مي گيرند ويا به هم پيوسته اند بطوري
ه برچسب دارند استفاده  ه از فرم هايي  ضخيم تر مي باشند. هنگامي
ه  نيد. هنگامي  On را Continuous forms with labels ،نيد مي 

از فرم هاي روي هم قرارگرفته چندبخشي استفاده مي شود، تنظيم 
 Platen gap رده و تنظيم  On را Overlapping multipart forms
نيد بر روي. تا 14 تنظيم ه استفاده مي  اغذي  را بستگي به ضخامت 
نيد. برا جزييات به "تغيير تنظيمات در حالت SelecType" رو صفحه 

٩٨ رجوع شود.

فرم هاي چند بخشي روي هم 
قرار گرفته

فرم هاي متداوم با برچسب

مطمئن شويد قبل از چاپ بر روي فرم هاي مربوطه. تنظيم فرم هاي روي c احتياط:
On هم قرار گرفته چندبخشي ويا تنظيم فرم هاي متداوم برچسب دار را

 "SelecType نيد. برا دستورالعمل ها به "تغيير تنظيمات در حالت
رو صفحه ٩٨ رجوع شود.

ه منت در داخل  نيد، مطمئن شويد  ه روي اين فرم ها چاپ مي  هنگامي
منطقه قابل چاپ قرار مي گيرد و موقعيت باالي فرم بطور صحيح تنظيم 
اغذ" رو  شده باشد. برا اطالعات بيشتر در مورد منطقه قابل چاپ به "

صفحه ١٧١ رجوع شود.
١ اغذ رسيدگي به 



استفاده از برچسب
ه بر  نيد، هميشه نوعي  ردن برچسب انتخاب مي  ه براي چاپ  هنگامي

اغذ متداوم قرار داده شده با سوراخ هاي چرخ دنده براي استفاده با ي  روي 
اغذ متداوم به  ردن  نيد. برا دستورالعمل ها برا وارد  تور را انتخاب  تر

تور جلو" رو صفحه ١٣ رجوع شود. اغذ در تر ردن  "وارد 

مه c Tear احتياط: ه برچسب ها وارد چاپگر شده اند از د هرگز در هنگامي
Off،لFront/Rear يا Micro Feedd استفاده نشود. هرگز برچسب 

ن است به راحتي از برگه  نيد چون مم وس در چاپگر وارد ن را به طور مع
نند. پشتي جدا شده و در چاپگر گير 

نيد، هنوز مي توانيد از  س وارد  اگرچه هرگز نبايستي برچسب ها را برع
ه احتياط  نيد در صورتي اغذ اتوماتي استفاده  خاصيت هاي رسيدگي به 

هاي زير را اجنام دهيد:

ردن برچسب هاي چاپ  مه Tear Off براي جدا   بجاي استفاده از د
مه LF/FF Load را فشار دهيد تا آخرين برچسب چاپ شده در  شده، د

نيد. ه مي توانيد آنرا به آساني پاره  نقطه اي است 
تورها و يا تعويض  مه Front/Rear براي تغيير تر  قبل از استفاده از د
ردن برچسب  اغذ، همه برچسب ها را برداريد. برچسب ها را با پاره 

 LF/FF Load مه تور برداريد. سپس د هاي تازه در سوراخ شدگي زير تر
را براي بيرون زدن بقيه برچسب ها فشار دهيد.

نيد، تنها از  ه موقعيت باالي فرم ويا چاپ را تنظيم مي   هنگامي
نيد. مه Micro Feedu استفاده  د

چون برچسب ها در مقابل دما ويا رطوبت شديد بطور ويژه حساس c احتياط:
نيد. هستند، از آنها تنها در شرايط استفاده عادي استفاده 
اغذ۴٢ رسيدگي به 
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فصل ٣
نرم افزار چاپگر

راجع به نرم افزار چاپگر
 EPSON Status Monitor 3 شامل درايفر چاپگر و EPSON نرم افزار 

ميباشد.
مپيوتر شما را اجازه نظارت به چاپگر  ه  درايفر چاپگر نرم افزار است 

ميدهد. بايد درايفر چاپگر نصب گردد تا نرم افزار Windows بتواند فايده 
مل از توانائي چاپگر بگيرد. م

برنامه EPSON Status Monitor 3 اجازه نظارت وضيعت چاپگر را ميدهد،
اشف نقص و عيب ميسر  اعالم غلطي را ميدهد، و معلومات راجع به 

ه درايف ميسازد. EPSON Status Monitor 3 خودبخود نصب ميشود وقتي
EPSON Status Monitor 3 later نيد. اگر ميخواهيد چاپگر را نصب مي

نيد. براي راهنمائي "نصب EPSON Status Monitor 3" رو  را نصب 
نيد. صفحه ۶١ مشاهده 

نوت:
EPSON Status Monitor 3 ه توسط  چاپگر وابسته به شب

Windows 95 نظارت شده منيتواند. 

رده  مپيوتر نصب  ه درايفر چاپگر را در   قبل از پيش رفنت. مطئمن شويد 
ه در شروع تشرح داده شده. ايد قسمي 

 مطمئن شويد محيط نرم افزار به ESC/P قرار داده شده. نرم افزار درايفر 
نند. چاپگر و Status Monitor 3 تنها در سب ESC/P عمل مي
٣ نرم افزار چاپگر



استفاده درايفر چاپگر با Windows MeWindows Me، 9898، و 9595
 Start و يا Windows applications ميتوانيد درايفر چاپگر را از طريق

نيد.  menu دست يابي 

ه درايفر چاپگر از طريق Windows applications دست يابي   وقتي
ه ميسازيد فقط براي آن برنامه استفاده ميشود. ۴۴  شد. هر محيط 

 Windows براي معلومات بيشتر "دست يابي درايفر چاپگر از طريق
نيد. applications" رو صفحه ۴۴ مشاهده 

ه درايفر چاپگر از طريق Start menu دست يابي شد.هر محيط   وقتي
ه ميسازيد فقط براي آن برنامه استفاده ميشود. ۴۶ براي معلومات 

بيشتر "دست يابي درايفر چاپگر از طريق Start menu" رو صفحه ۴۶ 
نيد. مشاهده 

براي بررسي و تغيرات محيط درايفر چاپگر "تغير محيط درايفر چاپگر" رو 
نيد صفحه ۴٧ مشاهده 

نوت:
ه بسياري از Windows applications محيط درايفر چاپگر را لغو  هنگامي

ه محيط درايفر چاپگر  نند. به اين خاطر بايد حتقيق شود  نند. بعضي ها مني مي
ند. به نياز شما تطبيق مي

دست يابي درايفر چاپگر از طريق 
Windows applicationsWindows applications

اين مراحل را اجنام دهيد براي ددست يابي درايفر چاپگر از طريق
:Window applications
نرم افزار چاپگر۴۴
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نيد محيط چاپ يا چاپ از طريق File menu برنامه نرم افزا ١. اتنخاب 
در Print يا Print Setup dialog box مطمئن باشيد نام چاپگر انتخا

.Name drop-down list شده در
۵ نرم افزار چاپگر



ه فشار  مه  ٢. رو Properties ،Setup ،Printer، يا Options. د
مه را فشار  ميدهيد وابسته به برنامه است و ميتوانيد چندين د

نيد.  اغذ را مشاهده مي دهيد. Properties window ظاهر ميگردد. 
. و Device Options menus اين فهرست ها شامل محيط  گرافي

درايفر چاپگر استند.

٣. براي مشاهده فهرست. به تب مشابه در باالي ويندو فشار بدهيد. براي 
ه چگونه محيط را تغير دهيد "تغير محيط درايفر چاپگر"  معلومات 

نيد. رو صفحه ۴٧ مشاهده 

Start menuStart menu دست يابي درايفر چاپگر از طريق
اين مراحل را اجنام دهيد براي دست يابي درايفر چاپگر از طريق

Start menu

.Settings مه، و بعد ١. فشار دهيد Start د
.Printers ٢. فشار دهيد
نرم افزار چاپگر۴۶
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مپيوتر ٣. تصويو چاپگر را با دست راست فشار دهيد Properties. پرده 
. اغذ. گرافي ه اين شامل  Properties window را نشان ميدهد. 
Device Options و Utility menus ميباشد. اين فهرست ها شامل

محيط درايفر چاپگر استند.
۴. براي مشاهده فهرست. به تب مشابه در باالي ويندو فشار بدهيد. براي
ه چگونه محيط را تغير دهيد "تغير محيط درايفر چاپگر" معلومات 

نيد. رو صفحه ۴٧ مشاهده 

تغير محيط درايفر چاپگر
 ،Device Options ،Graphics ،Paper :درايفر چاپگر هفت فهرست دارد

Utility ،Details ،General، و Sharing. براي مشاهده محيط هاي موجود
نيد "باز ديد محيط درايفر چاپگر" رو صفحه ۵۴. همچنان  مشاهده 

م هاي درون خطي را توسط فشار دادن دست راست باالي درايف ميتوانيد 
What's this? و انتخاب
٧ نرم افزار چاپگر



ميل شد. فشار دهيد OK براي  ه ساخنت محيط درايفر چاپگر ت وقتي
ردن محيط چاپگر. و فشار دهيد Restore Defaults براس بازگشت  تطبيق 

محيط به وضعيت اولي

رديد و تغيرات الزم را اجنام داديد.  ه محيط درايفر چاپگر را بررسي  بار  ي
ردن استيد. آماده چاپ 

 20002000 ،Windows XPWindows XP استفاده درافر چاپگر با
Windows NT Windows NT 4.04.0 و

 Start و يا Windows applications ميتوانيد درايفر چاپگر را از طريق
نيد.  menu دست يابي 

ه درايفر چاپگر را از طريق Windows applications دست يابي   وقتي
ه ميسازيد فقط براي آن برنامه استفاده ميشود.  شد. هر محيط 
 Windows براي معلومات بيشتر "دست يابي درايفر چاپگر از طريق

نيد. applications" رو صفحه ۴٩ مشاهده 

ه درايفر چاپگر را از طريق Start menu دست يابي شد.هر   وقتي
ه ميسازيد فقط براي آن برنامه استفاده ميشود. براي  محيط 

 "Start menu معلومات بيشتر "دست يابي درايفر چاپگر از طريق
نيد. رو صفحه ۵١ مشاهده 

براي بررسي و تغيرات محيط درايفر چاپگر "تغير محيط درايفر چاپگر" رو 
نيد صفحه ۵٣ مشاهده 

نوت:
ه بسياري از Windows applications محيط درايفر چاپگر را لغو  هنگامي

ه محيط درايفر چاپگر  نند. به اين خاطر بايد حتقيق شود  نند. بعضي ها مني مي
ند. به نياز شما تطبيق مي
نرم افزار چاپگر۴٨
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دست يابي درايفر چاپگر از طريق 
Windows applicationsWindows applications

اين مراحل را اجنام دهيد براي دست يابي درايفر چاپگر از طريق
Window application

نوت:
مثال ها در اين بخش ذيل از Windows 2000 operating system استند. شايد در 

سان استند. مپيوتر. اگر چه. همه راهنما ي ظاهر تفاوت داشته باشند در پرده 
نيد محيط چاپ يا چاپ از طريق File menu برنامه نرم  ١. اتنخاب 

افزار در Print يا Print Setup dialog box مطمئن باشيد نام چاپگر 
.Name drop-down list انتخاب شده در
٩ نرم افزار چاپگر



ه فشار  مه  ٢. رو Properties ،Setup ،Printer، يا Options. د
مه را فشار دهيد.  ميدهيد وابسته به برنامه است و ميتوانيد چندين د

 Layout ظاهر ميگردد. و شما Document Properties window
نيد. اين فهرست ها  و Paper/Quality فهرست ها را مشاهده م

شامل محيط درايفر چاپگر استند.
نرم افزار چاپگر۵٠
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٣. براي مشاهده فهرست. به تب مشابه در باالي ويندو فشار بدهيد. براي
تغير دادن محيط "تغير محيط درايفر چاپگر" رو صفحه ۵٣ مشاهده

نيد.

Start menuStart menu دست يابي درايفر چاپگر از طريق
اين مراحل را اجنام دهيد براي دست يابي ددست يابي درايفر چاپگر از طريق 

 Start menu

نوت:
 Windows 2000 operating system ه در اين طرز استفاده شده از تصاويري 

مپيوتر. اگر چه. همه راهنم ميباشند. شايد در ظاهر تفاوت داشته باشند در پرده 
سان استند. ي

.Settings مه، و بعد ١. فشار دهيد Start د
.Printers ٢. فشار دهيد
١ نرم افزار چاپگر



 Printing Preferences ٣. دست راست فشار دهيد باالي تصوير چاپگر
 Windows) Document Defaults يا (يا 2000 Windows XP)

 Default Document Properties window مپيوتر NT 4.0). پرده 
ه شامل Paper/Quality و Layout فهرست ها  را نشان ميدهد. 

ميباشد. اين فهرست ها شامل محيط درايفر چاپگر استند.
نرم افزار چاپگر۵٢
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ه فشار ميدهيد باالي Properties در فهرست توسط فشار   وقتي
دادن با دست راست باالي تصوير چاپگر. Properties window ظاهر 
ه در ساخنت محيط درايفر چاپگر  ه شامل فهرست است  ميگردد. 

استعمال شده.

۴. براي مشاهده فهرست. به تب مشابه در باالي ويندو فشار بدهيد. 
ه چگونه محيط را تغير دهيد  "باز ديد محيط درايفر براي معلومات 

نيد چاپگر" رو صفحه ۵۴ مشاهده 

تغير محيط درايفر چاپگر
ه از اجنا ميتوانيد محيط درايفر چاپگر را  درايفر چاپگر دو فهرست دارد 

Utility همچنان ميتوانيد محيط Layout و Paper/Quality .تغير بدهيد
menu در نرم افزار چاپگر را تغير بدهيد. براي مشاهده محيط هاي موجود٠
نيد دهيد  "باز ديد محيط درايفر چاپگر" رو صفحه ۵۴. همچنا مشاهده 
م هاي درون خطي را توسط فشار دادن دست راست باالي درايف ميتوانيد 

What's this? و انتخاب
٣ نرم افزار چاپگر



ميل شد. فشار بدهيد OK براي  ه ساخنت محيط درايفر چاپگر ت وقتي
ردن تغيرات. تطبيق محيط. يا فشار بدهيد Cancel براي لغو 

رديد و تغيرات الزم را اجنام داديد.  ه محيط درايفر چاپگر را بررسي  بار  ي
ردن استيد. آماده چاپ 

باز ديد محيط درايفر چاپگر 
جدول هاي ذيل محيط درايفر چاپگر Windows را نشان ميدهد. مالحضه 

ه همه محيط ها در متام ويژه هاي Windows وجود دارد. نيد 
نرم افزار چاپگر۵۴
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محيط چاپگر
توضيحمحيط

اغذ نيد. اندازه  نيد انتخاب  ه ميخواهيد استفاده  اغذ  اندازه 
اغذ دخلواه خود را منيبينيد. براي ديدن متام  اگر اندازه 

اغذ دخلواه نيد اگر اندازه  رول بار استفاده  لست از س
نيد. "تعريف اندازه  شما در لست نيست٠ مشاهده 

ستم" رو صفحه ۵۶ براي راهنمائي. اغذ 
نيد.راهنمايي پ را انتخاب  پورترد يا لند س

اغذ نيد.منبع  ه ميخواهيد انتخاب  اغذ را  منبع 
ريزلوشن/گرافي 

ريزلوشن
نيد. هر قدر ريزلوشن بلند  ريزلوشن چاپ را انتخاب 
باشد. همانقدر جرئيات چاپ زيادتر ميباشد. اگر چه. 

ردن را آهسته ميسازد. افرايش ريزلوشن چاپ 
ه اين وضعيت اولي ديترنگ اين انتخاب را به Fine نشانيد. 

نيد نظر  است. يا ي طرحح ديگري ديترنگ را انتخاب 
ه ميخواهيد. به نوع چاپ 

ت دهيد براي روشن يا تاري ساخنت چاپ.نيرومندي ساليدر را حر
نيد. اگر يفيت چاپ يفيت چاپ انتخاب  يفيت چاپ را از لست 

Hi-speed روشن است. طرز چاپ دو جهتي را وارد 
 Hi-speed نيد و سرعت چاپ اضافه ميشود. اگر مي
روشن نيست. طرز چاپ به ي جهت بر ميگردد. سرعت 

م ميشود. اما صراحت چاپ بهبودي مييابد.  چاپ 
ردن با محيط اولي از محيط انباشته در چاپگر  چاپ 

ند. استفاده مي
حلفتون بر پا 

ردن.../حلفتون 
تنظيم رنگ

مه فشار دهيد براي نشاندن روشني و  به اين د
نيد. يا محيط  نتراست. RGB gamma را داخل 
س  هاي ديگر بسازيد. حلفتون تنظيم رنگ ديالوگ با

مه Help را فشار دهيد. ظاهر ميگردد. براي جرئيات. د
ه با گرافي حلفتون نيد وقتي نوع حلفتون را انتخاب 

نيد براي  نيد. Auto Select را انتخاب  چاپ مي
يفيت حلفتون چاپ بهترين 
۵ نرم افزار چاپگر



توضيحمحيط
ي حمايت فونت چاپگر نيد. ميتوانيد ي ي گروپ جدول دخشه را انتخاب 

 ard،وSt نيد از سه گروپ جدول دخشه را انتخاب 
None (Bit Image printing) و ،edوExp

ه Stوard يا Expوed برگزيده شده. چاپگر از  وقتي
ند. Exp وed شامل فونت  ديفايز فونت استفاده مي

ardو St است دظر به
اگر None برگزيده شده. چاپگر از تصاوير بث مپ 

ند در عوض ديفايز فونت. استفاده مي
ه شامل هر جدول استند. مشاهده  براي جزئيات فونت 

" رو صفحه ١۶٨ تروني نيد "ال
ست را مثل  تي

گرافي چاپ 
نيد*

ه چاپگر از ديفايز فونت  نيد وقتي Off را انتخاب 
ه چاپگر از  نيد وقتي ند و On را انتخاب  استفاده مي

ند. ديفايز فونت استفاده مني
نيد ميتافايل سپولنگ EMF spooling را انتخاب 

اغذ ه اگر ميخواهيد از جلو به عقب و يا از ترتيب  نيد  انتخاب 
نيد. عقب به جلو چاپ 

نيد صفحه هر ورق* ه ميخواهيد در ي صفحه چاپ  منبر صفحات 
نيد. انتخاب 

نيد. اين شمردن رونوشت* ه زيادتر از ي منبر رونوشت انتخاب مي وقتي
ه رونوشت  س ظاهر ميگردد و اگر ميخواهيد  چي با

نيد. نيد آنرا هم انتخاب  وليت  ها را 
يب پيشرفته  تر

چاپگر
نيد براي ميتافايل  Enable يا Disable انتخاب 

سپولونگ
ه چاپگر از فونت هاي بهيد سازي چاپگر Disable (غيرفعال) را هنگامي

 Enable نيد و ند انتخاب  دستگاه استفاده مي 
ه چاپگر از فونت هاي دستگاه  (فعال) را هنگامي

نيد. ند انتخاب  استفاده مني 

نيد * براي جزئيات. Windows help را مشاهده 

ستم  اغذ  تعريف اندازه 
ه ميخواهيد در لست Paper Size شامل نيست. ميتوانيد اندازه  اغذ  اگر 

نيد. اغذ را در لست اضافه 
نرم افزار چاپگر۵۶



۵
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د 
براي Windows Me، 98، و 95:
اغذ را در ديالوگ  فشار دهيد Custom يا User Defined Size و اندازه 

نيد. س داخل  با

:Windows NT 4.0 2000، و ،Windows XP براي
١. براي Windows 2000 يا Windows NT 4.0، فشار دهيد Start، اشار

.Printers و فشار دهيد ،Settings دهيد
 براي Windows XP Professional، فشار دهيد Start، و فشار دهيد 

.Faxes و Printers

 براي Windows XP Home Edition، فشار دهيد Start، و فشار دهي
.Faxes و Printers

٢. فشار دهيد EPSON DFX-9000 ESC/P بر تصوير.
نيد Server Properties از فهرست.  ٣. انتخاب 

نيد ي فارم جديد بسازيد. ۴. انتخاب 
نيد. اغذ را در فيلد اندازه گيري داخل  ۵. اندازه 

.OK و بعداّ فشار دهيد Save From ۶. فشار دهيد
٧ نرم افزار چاپگر



نظارت محيط
توضيحمحيط

 EPSON Status
Monitor 3

 ميتوانيد EPSON Status Monitor 3 را با فشار به اين 
نيد. براي نظارت چاپگر. مظمئن باشيد  مه دست يابي  د

ه Monitor the printing status انتخاب شده است.
مه فشار دهيد تا. Monitoring Preferences ترجع دادن نظارت به اين د

 EPSON Status Monitor 3 ه محيط س در جايي  ديالوگ با
 EPSON ردن نيد "بر پا  ساخته ميشود. باز شود. مشاهده 

Status Monitor 3" رو صفحه ۵٩ براي معلومات بيشتر

EPSON Status Monitor 3EPSON Status Monitor 3 استفاده از 
 .Windows NT 4.0 98، 95، 2000، و ،Me ،Windows XP وجود دارد براي

اجازه نظارت وضعيت چاپگر را ميدهد. اعالم غلطي را ميدهد. و راهنماي براي 
ند. اشف نقص تهيه مي

ه: EPSON Status Monitor 3 موجود است تنها هنگامي

 [LPT1] مپيوتر ميزبان توسط پريرل پورت  چاپگر مستقيمّا متصل به 
يا USB پورت 

اتبه دو جهته دارد. مپيوتر شما حمايه م  ترتيب 
نيد. رديداينجا شروع  ه درايفر چاپگر را نصب  نصب است وقتي

نوت:
ار  نيد با استفاده از طريقه "Point و Print" شايد صحيح  اگر درايفر را نصب 
.Start Here نيد در نيد درايفر را دوباره نصب  ه استفاده  ند. اگر ميخواهيد  ن
نرم افزار چاپگر۵٨
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.۴
ن 
 User فايا را در README ه قبل از استفاده ، مطمئن شويد 
CD-ROM بخوانيد اين فايل شامل تازه ترين معلومات راجع به يوتلتي دارد.

EPSON Status Monitor 3EPSON Status Monitor 3 ردن بر پا 
:EPSON Status Monitor 3 ردن نيد براي بر پا  اين مراحل را تعقيب 

ه تشرح شده "استفاده درايفر  نيد قسمي ١. فهرست يوتلتي را ياز 
چاپگر با Windows Me، 98، و95" رو صفحه ۴۴ يا "استفاده درايفر
چاپگر با Windows XP، 2000، وWindows NT 4.0" رو صفحه ٨
س ترجع داد مه ديالوگ با ٢. فشار دهيد Monitoring Preferences د

نظارت ظاهر ميگردد.
٩ نرم افزار چاپگر



٣. مراحل ذيل موجود است

اطالع را انتخاب 
نيد.

س On/Off را نشان ميدهد. وضعيت چ با
نيد براي نشان دادن  س را انتخاب  اين چ با

اطالعات انتخاب شده.
ت را  تصوير شارت

نيد. انتخاب 
تصوير انتخاب شده در تس بار نشان داده شده 

ردن محيط در ويندو طرف راست  است. مثال بر پا 
نشان داده شده است. توسط فشار دادن تصوير 

 Monitoring س ت. ميتوانيد ديالوگ با شارت
Preferences را به اساني بدست بياريد.

دريافت اطالع 
غلطي براي چاپگر 

ي هاي شري

ي را ميتوان  اطالع غلطي براي چاپگر هاي شري
س انتخاب شود. ه اين با دريافت وقتي

اجازه نظارت چاپگر 
ي را  هاي شري

بدهيد.

س انتخاب شده باشد. ي چاپگر  ه اين با هنگامي
ي توسط پسي هاي ديگر ميتواند نظارت شود. شري

 نوت:
مه براي بازگشت وضعيت اولي متام فهرست ها فشار بدهيد Default د

EPSON Status Monitor 3EPSON Status Monitor 3 دست يابي
براي دست يابي اينها را اجنام دهيد. ؛

ه در تس بار قرار دارد.  ت چاپگر را دو بار فشار بدهيد   تصوير شارت
 Utility ت به تس بار. وارد فهرست ردن تصوير شارت براي اضافه 

نيد. شويد و راهنما را تعقيب 
 EPSON Status نيد. بعد فشار دهيد به  فهرست Utility را باز 

رد.  ه چطور فهرست Utility را باز  Monitor 3 تصوير براي دريافت آن
نيد"استفاده درايفر چاپگر با Windows Me، 98، و95"  مشاهده 
 ،2000 ،Windows XP رو صفحه ۴۴ يا "استفاده درايفر چاپگر با

وWindows NT 4.0" رو صفحه ۴٨.
نرم افزار چاپگر۶٠



۶

ه در باال شرح شده. وضعيت ذيل چاپگر ظاهر  هنگام بدست آوردن قسمي
ميگردد.

نيد. ميتوانيد معلومات راجع به وضعيت چاپگر را در اين ويندو مشاهده 

EPSON Status Monitor 3EPSON Status Monitor 3 نصب
EPSON  Status Monitor 3 نيد براي نصب مراحل ذيل را تعقيب 

ه چاپگر خاموش باشد و Windows روشن. ١. مطمئن شويد 
نيد. ٢. CD-ROM نرم افزار چاپگر را در درايف CD-ROM داخل 

 نوت:
نيد. ت خودرا انتخاب  شن زبان در ويندو ظاهر ميگردد. ممل   اگر سلي
  اگر پرده EPSON Installation Program خودبخود ظاهر منيگردد. 

 دو بار فشار دهيد به My Computer تصوير. فشار دست راست بر 
ه منايان   تصوير CD-ROM بدهيد. فشار بدهيد OPEN در فهرست 

.Epsetup.exe است.بعد دو بار فشار دهيد 
٣. فشار بدهيد به ادامه. وقتي قبولي اليسنس نرم افزار در پرده ظاهر 

ميگردد. آنرا بخوانيد. بعد به فشار دهيد قبول.
ستم. ۴. فشار بدهيد به 
١ نرم افزار چاپگر



نيد. بعد نصب.را فشار  EPSON Status Monitor 3 .۵ را انتخاب 
بدهيد.

۶. مطمئن شويد تصوير چاپگر در ديالوگ انتخاب شده است. بعد OK را 
نيد. فشار بدهيد. بعد راهنمايي روي پرده را دنبال 
ميل شد. به OK فشار بدهيد. ردن ت ٧. وقتي نصب 

ه ردن چاپگر در ي شب برپا 
استفاده عمومي چاپگر 

 standard Windows ه ه چطور چاپگر با شب اين فصل تشرح ميدهد 
استفاده شود.

ه مستقيم وابسته به ان  ه ميتوانند چاپگر را  مپيوتر ها در ي شب
ه مستقيم وابسته به چاپگر ميباشد  مپيوتر  نند.  استند استفاده 

ه ضرورت به  لينت استند  مپيوتر هاي ديگر  همان سرور چاپگر است. و 
الينت چاپگر را توسط سرور  اجازه استفاده چاپگر را از سرور چاپگر دارند. 

نند. چاپگر استفاده مي
ه. عمليات مناسب را  نظر به ويژه Windows OS و حق در دست يابي شب

در سرور چاپگر اجنام بدهيد.

ردن سرور چاپگر برپا 
 ،Windows Me نيد "با  براي Windows Me، 98، يا 95، مشاهده 

98، يا 95" رو صفحه ۶٣.

نيد   براي Windows XP، 2000، يا Windows NT 4.0، مشاهده 
"با Windows XP، 2000، يا Windows NT 4.0" رو صفحه ۶۵.
نرم افزار چاپگر۶٢
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الينت ردن  برپا 
 ،Windows Me نيد "با  براي Windows Me، 98، يا 95، مشاهده 

98، يا 95" رو صفحه ۶٨.

نيد   براي Windows XP، 2000، يا Windows NT 4.0، مشاهده 
"با Windows XP، 2000، يا Windows NT 4.0" رو صفحه ٧٠.

نيد "با Windows NT 4.0" رو  براي Windows NT 4.0، مشاهده 
صفحه ٧٣.

نوت:
 EPSON Status ه  هنگام استفاده عمومي چااپگر. مطمئن شويد 

Monitor برپا است٣ بنابران چاپگر عمومي در سرور چاپگر نظارت شده 
ردن EPSON Status Monitor 3" رو  نيد "بر پا  ميتواند. مشاهده 

صفحه ۵٩.
اربر چاپگر عمومي استيد در ويندو Me يا 98 محيط. در سرور. دو بار   وقتي 

ه  فشار دهيد Network تصوير در Control panel و مطمئن شويد 
"File وprinter sharing for Microsoft Networks " نصب شده است. 

 IPX/SPX-compatible" ه الينت. مطمئن شويد  بعد. در سرور و 
Protocol" يا "TCP/IP Protocol" نصب شده است.

ه  ه نصب باشند. و بايد در ي شب الينت بايد در ي شب  سرور چاپگر و 
منجمنت باشند.

 منايش روي پرده در صفحه هاي ذيل نظر به ويژه Windows OS تفاوت دارد

ردن چاپگر بطور چاپگر عمومي برپا 
با Windows MeWindows Me، 9898، يا  95 95

وقتي سرور چاپگر سيستم عامل Windows Me، 98 يا 95 است ميباشد.
ردن سرور چاپگر نيد براي برپا  مراحل ذيل را تعقيب 

.Control Panel و فشار دهيد ،point to Settings ،Start ١. فشار دهيد
٢. دوبار فشار دهيد Network تصوير.
٣ نرم افزار چاپگر



.Configuration در فهرست Print Sharing و File ٣. فشار دهيد
 I want to be able to allow others to print to نيد ۴. را انتخاب 

.OK س. بعد فشار دهيد my printer(s). چ با

ردن محيط. ۵. فشار دهيد باالي OK براي قبول 
 نوت:

  وقتي "Insert the Disk" ظاهر ميشود. Windows Me، 98، يا 95 
نيد. فشار دهيد OK بعد راهنمايي روي  مپيوتر   CD-ROM را داخل 

نيد.  پرده را دنبال 
مپيوتر را   مپيوتر ظاهر ميگردد.  ردن    وقتي اطالع دوباره روشن 

نيد و ادامه دهيد.  روشن 
نترول پنل. ۶. دو بار فشار دهيد Printers تصوير در 

٧. با دست راست فشار دهيد تصوير چاپگر را و فشار دهيد Sharing در 
ه ظاهر ميشود. ه ظاهر  فهرست 

نيد Shared As، نام چاپگر را در Share Name box نوشته  ٨. انتخاب 
نيد. و بعد فشار دهيد باالي OK. اگر الزم باشد نوت و يا پسپورت 

بنويسيد.
 

 نوت:
نيد. در غير آن غلظي رخ  ي خاليگاه و يا ايفن استفاده ن   براي نام شري

 ميدهد.
نرم افزار چاپگر۶۴
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 EPSON ه   هنگام استفاده عمومي چااپگر. مطمئن شويد 
 Status Monitor برپا است٣ بنابران چاپگر عمومي در سرور 

 EPSON ردن نيد "بر پا   چاپگر نظارت شده ميتواند. مشاهده 
 Status Monitor 3" رو صفحه ۵٩.

ه  الينت ها الزم است تا آنها از از چاپگر در شب مپيوتر  ردن  بر پا 
نيد براي جزئيات بيشتر. استفاده بتوانند. صفحات ذيل را مشاهده 

 "با Windows Me، 98، يا 95" رو صفحه ۶٨"
 "با Windows XP، 2000، يا Windows NT 4.0" رو صفحه ٧٠"

 "با Windows NT 4.0" رو صفحه ٧٣

.Windows NT 4.0Windows NT 4.0 20002000، يا ،Windows XPWindows XP با
 Windows يا 2000، يا Windows XP وقتي سرور چاپگر سيستم عامل
ردن سرور چاپگر نيد براي برپا  NT 4.0 ميباشد. مراحل ذيل را تعقيب 

نوت:
نيد به حيث  بايد Windows XP، 2000، يا Windows NT 4.0 را دست يابي 

مپيوتر خود. Administrators در 

١. براي Windows 2000 يا Windows NT 4.0 سرور چاپگر، فشار دهي
.Printers و فشار دهيد ،Start، point to Settings

 ،Start سرور چاپگر، فشار دهيد Windows XP Professional براي 
 .Faxes و Printers و فشار دهيد

،Start سرور چاپگر، فشار دهيد Windows XP Home Edition براي 
.Faxes و Printers بعد فشار دهيد ،Control panel فشار دهيد

٢. با دست راست فشار دهيد تصوير چاپگر را و فشار دهيد Sharing در 
ه ظاهر ميشود. فهرست 
۵ نرم افزار چاپگر



 Network اگر فهرست هاي ذيل منايان ميشود ،Windows XP براي 
يورتي را ميفهميد. مگر چاپگر را با  Setup Wizard يا اگر خطر س

ردن وزرد. پس اينجا فشار  نيد بدون عمل  ديگران ميخواهيد استفاده 
دهيد

نيد به هر دو صورت. راهنمايي روي پرده را دنبال 

٣. براي Windows 2000 يا Windows NT 4.0 سرور چاپگر، انتخاب 
 Windows براي) Sharedل،Shared as (for Windows 2000) نيد

.OK نيد NT 4.0)، بعد نام آنرا در Share name box نوشته 
نرم افزار چاپگر۶۶
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ر 
 ،Share this printer نيد  براي Windows XP سرور چاپگر، انتخاب 
.OK نيد بعد نام آنرا در Share name box نوشته 

 نوت:
نيد. در غير آن غلظي رخ  ي خاليگاه و يا ايفن استفاده ن براي نام شري

ميدهد.
ه  الينت ها الزم است تا آنها از از چاپگر در شب مپيوتر  ردن  بر پا 

نيد براي جزئيات بيشتر استفاده بتوانند. صفحات ذيل را مشاهده 

 "با Windows Me، 98، يا 95" رو صفحه ۶٨"
 "با Windows XP، 2000، يا Windows NT 4.0" رو صفحه ٧٠"

 "با Windows NT 4.0" رو صفحه ٧٣

الينت ردن  برپا 
نيد به وسيله  ه چطور درايفر چاپگر را نصب  اين فصل تشرح ميدهد 

ه. ي در ي شب دست يابي چاپگر شري
نوت:

ه سرور چاپگ ه Windows الزم است   براي استفاده عمومي چاپگر در شب
ردن چاپگر بطور چاپگر  نيد "بر پا  نيد. براي جزئيات، مشاهده  را برپا 
 Windows يا "با (98، يا 95 ،Windows Me) ۶عمومي" رو صفحه ٣
 ،Windows XP) ۶۵ رو صفحه "Windows NT 4.0 2000، يا ،XP

.(Windows NT 4.0 2000، يا
٧ نرم افزار چاپگر



ه  ي را بدست آورد در شب ه چطور چاپگر شري  اين فصل تشرح ميدهد 
ي را بدست  ستندرد توسط سرور (Microsoft workgroup) اگر چاپگر شري
م درخواست  ه  ه. از ادمينسترتر شب آورده منيتوانيد بخاطر سيستم شب

نيد.
نيد به وسيله  ه چطور درايفر چاپگر را نصب   اين فصل تشرح ميدهد 
ي از دوسيه Printers همچنان ميتوانيد چاپگر  دست يابي چاپگر شري

 My يا Network Neighborhood ي را يدست آوريد از طريق شري
Windows desktop يا Network

نيد. بايد هر دو   وقتي ميخواهيد از EPSON Status Monitor 3 استفاده 
الينت توسط  نيد در هر  درايفر و EPSON Status Monitor 3 را نصب 

CD-ROM

با Windows MeWindows Me، 9898، يا 9595
ردن Windows Me، 98، يا 95  نيد براي برپا  مراحل ذيل را تعقيب 

الينت.

.Printers فشار دهيد ،point to Settings ،Start ١. فشار دهيد
.Next تصوير، بعد فشار دهيد Add Printer ٢. دو بار فشار دهيد

.Next بعد فشار دهيد ،Network printer نيد ٣. انتخاب 
س ظاهر  ۴. فشار دهيد Browse، و Browse براي Printer ديالوگ با

ميگردد.
 نوت:

"\\(the name of the computer that is locally con- همچنان ميتوانيد
ه بنويسد. \(nected to the shared printer را در پت شب
نرم افزار چاپگر۶٨
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ه 
ي وصل است. و تام چاپگر  ه با چاپگر شري مپيوتر يا سرور  ۵. باالي 
.OK ي بعد فشار دهيد شري

 نوت:
ه مپيوتر و يا سرور  ي شايد تغير دلده شده باشد توسط  نام چاپگر شري
ي باشيد. ه مطمئن نام چاپگر شري ي وصل ميباشد. از اين با چاپگر شري

ه خود بپرسيد. از ادمنسترتر شب
۶. فشار بدهيد به ادامه.

 نوت:
الينت پيش از پيش. بايد درايفر    اگر درايفر چاپگر نصب شده است در 

نيد. وقتي اطالع انتخاب درايف  جديد چاپگر و يا درايفر فعلي را انتخاب 
نيد.  چاپگر ظاهر ميگردد. درايفر چاپگر را نظر به پيام انتخاب 

  اگر سرور چاپگر سيستم عامل Windows Me، 98، يا ي 95 است. 
 به مرحله بعدي برويد.

  اگر سرور چاپگر سيستم عامل Windows Me، 98، يا ي 95 نيست. 
 برويد به "تصب درايفر چاپگر از طريق CD-ROM" رو صفحه ٧۵.

ه چاپگر را به  ي شويد. و اگر ميخواهيد  ٧. مطمئن نام چاپگر شري
نيد. فشار دهيد OK بعد راهنمايي روي پرد حيث چاپگر اولي انتخاب 

نيد. را دنبال 
٩ نرم افزار چاپگر



 نوت:
الينت ظاهر  مپيوتر  ي را تغير بدهيد تا تنها در   ميتوانيد نام چاپگر شري

گردد.

با Windows XPWindows XP يا 20002000
الينت. ردن Windows XP يا 2000  نيد براي برپا  مراحل ذيل را تعقيب 

اربر هاي نيرومند يا حق زياد  نيد با  ي را نصب  ميتوانيد درايفر چاپگر شري
دست يابي حتي اگر ادمنسترتر هم نيستيد.

 Start، point to الينت، فشار دهيد  Windows 2000 ١. براي
.Printers و فشار دهيد ،Settings

الينت، فشار دهيد Start، و فشار   Windows XP Professional براي 
 .Faxes و Printers دهيد

الينت، فشار دهيد Start، فشار   Windows XP Home Edition براي 
.Faxes و Printers بعد فشار دهيد ،Control panel دهيد

٢. براي Windows 2000 دو بار فشار دهيد Add Printer تصوير، بعد 
.Next فشار دهيد

 Printer Tasks در Add a printer فشار دهيد ،Windows XP براي 
فهرست.
نرم افزار چاپگر٧٠
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 A network يا (Windows 2000 براي) ه چاپگر را نيد شب ٣. انتخاب 
مپيوتر (براي Windows XP)، بعد printer، يا چاپگر وابسته به ي 

.Next فشار دهيد
Next نيد نام چاپگر را بنويسيد.يا بر ۴. براي Windows 2000، انتخاب 

 .Next ردن چاپگر ، بعد فشار دهيد فشار دهيد براي پيدا 

 نوت:
ه را در Name box بنويسيد.  ي و يا پت شب ميتوانيد نام چاپگر شري

ي)\(نام چاپگر  لي وصل است با چاپگر شري ه لو مپيوتر  مثل "\\(نام 
ي)." شري

نيد Browse for a printer، بعد فشار   براي Windows XP، انتخاب 
.Next دهيد به
١ نرم افزار چاپگر



ي وصل است فشار  ه با چاپگر شري مپيوتر يا سرور  ۵. به تصوير 
.Next ي بعد فشار دهيد دهيد. و نام چاپگر شري

 نوت:
ه  مپيوتر و يا سرور  ي شايد تغيرخورده باشد توسط    نام چاپگر شري

ي  ه مطمئن نام چاپگر شري ي وصل ميباش از اين  با چاپگر شري
ه خود بپرسيد.  باشيد. از ادمنسترتر شب

الينت پيش از پيش. بايد درايفر    اگر درايفر چاپگر نصب شده است در 
نيد. وقتي اطالع انتخاب درايفر   جديد چاپگر و يا درايفر فعلي را انتخاب 

نيد  چاپگر ظاهر ميگردد. درايفر چاپگر را نظر به پيام انتخاب 
  اگر سرور چاپگر سيستم عامل Windows XP يا 2000، است. 

 به مرحله بعدي برويد
  اگر سرور چاپگر سيستم عامل Windows XP يا 2000 نيست. 

 برويد "تصب درايفر چاپگر از طريق CD-ROM" رو صفحه ٧۵.
ه اگر ميخواهيد چاپگر را به  نيد  ۶. براي Windows 2000 انتخاب 

.OK نيد يا نه. بعد فشار دهيد حيث چاپگر اولي انتخاب 
نيد  دام درايفر قبآل تصب شده. انتخاب   براي Windows XP اگر 
نيد يا نه.  ه اگر ميخواهيد چاپگر را به حيث چاپگر اولي انتخاب 

بعد OK فشار دهيد
نرم افزار چاپگر٧٢
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د 
٧. مطمئن محيط شويد.بعد Finish را فشار بدهيد

Windows NT 4.0Windows NT 4.0 با
الينت  Windows NT 4.0 ردن نيد براي برپا  اين مراحل را تعقيب 

اربر هاي نيرومند يا حق زيا نيد با  ي را نصب  ميتوانيد درايفر چاپگر شري
دست يابي حتي اگر ادمنسترتر هم نيستيد

.Printers و فشار دهيد ،Settings رده به لي   Start ١. رو
٢. دو بار فشار بدهيد به Add Printer تصوير.

.Next بعد فشار بدهيد به ،Network printer server نيد ٣. انتخاب 
٣ نرم افزار چاپگر



ي وصل است فشار  ه با چاپگر شري مپيوتر يا سرور  ۴. به تصوير 
.OK ي بعد فشار دهيد دهيد. و نام چاپگر شري

 نوت:
   Name box ه را در ي و يا پت شب   ميتوانيد نام چاپگر شري
لي وصل است با چاپگر    ه لو مپيوتر  بنويسيد. مثل "\\(نام 

ي)." ي)\(نام چاپگر شري شري
مپيوتر و يا   ي شايد تغيرخورده باشد توسط    نام چاپگر شري

ه مطمئن نام   ي وصل ميباشد. از اين ه با چاپگر شري  سرور 
ه خود بپرسيد. ي باشيد. از ادمنسترتر شب  چاپگر شري

الينت پيش از پيش. بايد     اگر درايفر چاپگر نصب شده است در 
 درايفر جديد چاپگر و يا درايفر وقتي اطالع انتخاب درايفر چاپگر  

نيد.  ظاهر ميگردد. درايفر چاپگر را نظر به پيام انتخاب 
  اگر سرور چاپگر سيستم عامل Windows NT 4.0 است. به 

 مرحله بعدي برويد
  اگر سرور چاپگر سيستم عامل Windows NT 4.0 نيست. 

 برويد "تصب درايفر چاپگر از طريق CD-ROM" رو صفحه ٧۵.
نرم افزار چاپگر٧۴
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نيد. پس فشار  ۵. اگر ميخواهيد چاپگر را به حيث چاپگر اولي انتخاب 
.OK دهيد

.Finish ۶. فشار دهيد

CD-ROMCD-ROM تصب درايفر چاپگر از طريق
ه  نيد هنگمي ه چطور درايفر چاپگر را نصب  اين فصل تشرح ميدهد 

نند. الينت از OS مختلف استفاده مي مپييوتر سرور و 

Windows OS صفحات ذيل شايد متفاوت باشد نظر به ويژه

نوت:
 هنگامي نصب Windows XP، 2000، يا Windows NT 4.0 بايد 

م ادمنسترتر  Windows XP، 2000، يا Windows NT 4.0 را با 
بدست آورد.

ه  نند. الزم نيست  الينت از ي OS استفاده مي مپيوتر سرور و   اگر 
نيد. درايفر چاپگر را از طريق CD-ROM نصب 

ي اطالع ظاهر خواهد شد. فشار دهيد  ١. با بدست آوردن چاپگر شري
نيد براي نصب درايفر چاپگر از OK ،و بعد راهنايي روي پرده را تعقيب 

CD-ROM طريق
EPSON Installation نيد. بعد ديالوگ ٢. CD-ROM را داخل 

نيد توسط فشار داد س را لغو  Program ظاهر ميگردد. ديالوگ با
ه در ان درايفر چاپگر براي Cancel، بعد نام درايف و دوسيه مناسب 

.OK الينت موقيعت دارد بنويسيد. بعد فشار دهيد
۵ نرم افزار چاپگر



 "Digital Signatureيا 2000ل Windows XP هنگامي نصب درايفر 
 Windows براي) Yes شايد ظاهر گردد. فشار دهيد .is not found"ا

2000) يا بهرگوده ادامه بدهيد (براي Windows XP) و بهرگوده ادامه 
بدهيد.

دام OS استفاده شده. ه  ند نظر به اين  نام دوسيه ها فرق مي

الينت  OSنام دوسيه
Windows 95\Language\WIN95

Windows 98\Language\WIN98

Windows Me\Language\WINME

Windows XP، 2000\Language\WIN2000

Windows NT 4.0\Language\WINNT4.

نيد. بعد فشار دهيد OK. بعد راهنماي روي پرده  ٣. نام چاپگر را انتخاب 
نيد. را تعقيب 

نوت:
نيد. براي راهنمائي "نصب  اگر ميخواهيد EPSON Status Monitor 3 را نصب 

نيد. EPSON Status Monitor 3" رو صفحه ۶١ مشاهده 

لغو چاپ
اگر نتيجه چاپ غلط است و يا تصاوير يا دخشه دارد ميتوانيد چاپ را لغو 
ه تصوير چاپگر در تس بار منايان است. راهنما ذيل را راي  نيد. هنگامي

نيد. لغو چاپ تعقيب 

١. تصوير چاپگر را در تس بار دو بار فشار بدهيد. بعد فشار دهيد به 
 Printer باالي فهرست Purge Print Documents
نرم افزار چاپگر٧۶
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 Purge Print Documents نيد ٢. وقتي لغو چاپ متام اسناد. انتخاب 
 Windows براي) Cancel All Documents يا (ws Me or 98 براي)
،XP، 2000 يا Windows NT 4.0) باالي فهرست Printer وقتي لغو 
ني ند انتخاب  ه ميخواهيد لغو  چاپ اسناد. مشخص. ي سندرا 

 Cancel Printing (For Windows Me or 98) or Cancel (For
 Windows XP، 2000، or Windows NT 4.0) on the Document

.menu

 چاپ لغو شده است

برداشنت نرم افزار چاپگر 
ه قبال" نصب  نيد. درايفر  وقتي ميخواهيد درايفر چاپگر را دوباره نصب 

نيد. شده بود خارج 

EPSON Status Monitor 3EPSON Status Monitor 3 بر داشنت درايفر چاپگر و
ردن متام برنامه ها. ١. رها 

 Control رده و رو رده به Settings، اشاره  لي   Start ٢. رو
نيد. لي   Panel
٧ نرم افزار چاپگر



٣. دو بار فشار دهيد به Add/Remove Programs تصوير

Add/ و فشار دهيد ،EPSON Printer Software نيد ۴. انتخاب 
.Remove

١

٢

 نوت:
وقتي استفاده از Windows XP يا Windows 2000 computer، فشار 

 EPSON Printer نيد دهيد Change يا Remove Programs، انتخاب 
.Change/Remove بعد فشار دهيد ،Software
نرم افزار چاپگر٧٨
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 EPSON نيد ۵. فشار دهيد Printer Model تب. انتخاب 
.OK تصوير. بعد فشار دهيد DFX-9000 ESC/P

۶. اگر Monitored Printers را بر داريد. فشار دهيد Yes در ديالوگ.
 نوت:

 EPSON Status از Monitored Printers تنها م توانيد ابزار
نيد. وقتي يوتلتي را بر داشتيد. آنگاه محيط  Monitor 3 را حذف 

Monitored Printers را از EPSON Status Monitor 3 تغير داده 
منيتوانيد.

 Yes را برداشتيد. فشار دهيد به EPSON Status Monitor 3 ٧. اگر
س منايان. در ديالوگ با

نيد. ٨. راهنماي روي پرده را تعقيب 

برداشنت USB ديفاير درايفر
USB نيد. درايفر ابل وصل مي  USB مپيوتر توسط ه چاپگر را به  وقتي
USB ه درايفر چاپگر را ميبرداريد. بايد درايفر ديفايز هم نصب ميشود. وقتي

را همچنان برداشت.
٩ نرم افزار چاپگر



نيد. مراحل ذيل را براي برداشنت USB درايفر تعقيب 
نوت:

 درايفر چاپگر را برداريد قبل از برداشنت USB ديفايز درايفر
 Epson ديفايز درايفر را برداشتيد. منيتوانيد ديگر چاپگر هاي USB ه بار   ي

ابل را بدست آوريد.  USB وابسته به
نيد. "برداشنت نرم افزار چاپگر" رو  ١. مراحل ١ تا ٣ را تعقيب 

صفحه ٧٧.
نيد EPSON USB Printer Devices، و فشار دهيد ٢. انتخاب 

.Add/Remove

١

٢

 نوت:
ه    EPSON USB Printer Devices ظاهر ميگردد هنگامي

ابل وصل است.  USB يا 98 با Windows Me چاپگر به 
نرم افزار چاپگر٨٠
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 EPSON USB Printer.درايفر بطور ديست نصب نشده USB اگر  
ردن  نيد براي برپا   Devices ظاهر منيگردد. اين مراحل را تعقيب 

CD-ROM از طريق "Epusbun.exe" 

  ١. Insert the CD-ROM را در CD-ROM درايف داخل  
نيد.   

  ٢. CD-ROM را بدست آوريد
   Language\WIN98 or\ ٣. دو بار فشار دهيد  

.Language\WINME folder\  
  ۴. دو بار فشار دهيد Epusbun.exe تصوير.

نيد. ٣. راهنماي روي پرده را تعقيب 
ردن درايفر چاپگر. نيد Start Here براي دوباره نصب  مشاهده 
١ نرم افزار چاپگر



فصل ۴
نترل پنل 

مه ها و چراغ ها  د

د

أ
ب

جـ هـوزحـط ي ك ل

م

تور جلو أ نشانگر انتخاب تر
اغذ وارد شده   ه  تور جلو انتخاب شود. هنگامي ه تر  روشن زماني

اغذ ندارد قرمز است. تور  ه تر  سبز بوده و هنگامي
تور عقب ب نشانگر انتخاب تر

اغذ وارد   ه  تور عقب انتخاب شود. هنگامي ه تر  روشن زماني
اغذ ندارد قرمز است. تور  ه تر  شده سبز بوده و هنگامي
نترل٨٢ پنل 
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مه جلو/عقب جـ د

ه بر روي ي   اغذي  تور جلو يا عقب انتخاب شود. اگر از   تر
رده ايد، ابتدا مواد چاپ شده را   تورگذاشته شده استفاده مي   تر

نيد. تور خارج  مه براي تعويض تر  قبل از فشار اين د
مه (Item (قلم)U) فونت د د

ند. برا انتخاب ي فونت، به  ي از فونت ها را انتخاب مي    ي
  "انتخاب ي فونت و پيچ" رو صفحه ٨۶ جوع شود.

ه چاپگر به حالت SelecType و حالت تنظيم- پيش     هنگامي
ار    U(قلم) Item مه مه بعنوان ي د   فرض وارد مي  شود، د
مه Item (قلم)U را براي انتخاب منوي   ند. مي توانيد د   مي 
  قبلي فشار دهيد. برا جزييات به "تغيير تنظيمات چاپگر" رو  

  صفحه ٩٨ رجوع شود.
هـ تنظيم دوباره

مه هاي Font (فونت) و Pitch (پيچ) را با هم فشار   ه د  هنگامي
رده و آنرا به تنظيمات پيش فرض بر    مي دهيد، چاپگر بافر را پا 

 مي گرداند.
 (D(قلم) Item) (پيچ) Pitch مه و د

ند. برا انتخاب ي پيچ، ي از تنظيمات پيچ را انتخاب مي    ي
  به "انتخاب ي فونت و پيچ" رو صفحه ٨۶ جوع شود.

ه چاپگر به حالت SelecType و حالت تنظيم- پيش     هنگامي
ار    D(قلم) Item مه مه بعنوان ي د   فرض وارد مي  شود، د
مه Item (قلم)D را براي انتخاب منوي   ند. مي توانيد د   مي 

  بعدي فشار دهيد. براي جزييات به رجوع شود.
٣ نترل پنل 



 (Uتنظيم) (ردن مه Tear Off (پاره  ز د
ردن به جلو تغذيه مي دهد. اغذ متداوم را تا موقعيت پاره    

ه چاپگر به حالت SelecType و حالت تنظيم- پيش     هنگامي
ار    U(تنظيم) Set مه مه بعنوان د   فرض وارد مي  شود، د

مه Set (تنظيم)U را براي مقدار قبلي   ند. مي توانيد د   مي 
  ي قلم تنظيم فشار دهيد. برا جزييات به "تغيير تنظيمات  

  چاپگر" رو صفحه ٩٨ رجوع شود.
ردن)   چراغ Tear Off (پاره 

اغذ در وضعيت پاره شدن است. ه   روشن هنگامي
حـ منو

مه هاي Tear Off (پاره شدن) و Top of Form (باالي   ه د  هنگامي
 فرم) را با هم فشار مي دهيد، چاپگر به حالت SelecType وارد  
 ويا خارج مي شود و مي توانيد تنظيمات گوناگون چاپگر را اجنام  

 دهيد. برا جزييات به "تغيير تنظيمات در حالت SelecType" رو  
 صفحه ٩٨ رجوع شود.
نترل٨۴ پنل 



٨

  
  

  
 (Dتنظيم) (باالي فرم) Top of Form مه ط د
  وارد حالت وضعيت باالي فرم شده و وضعيت باالي فرم جديد را
مه هاي Micro Feed تنظيم مي رد با د ه تغيير    بعد از اين

ند.   
ه چاپگر به حالت SelecType و حالت تنظيم- پيش     هنگامي

ار    D(تنظيم) Set مه مه بعنوان د   فرض وارد مي شود، د
مه Set (تنظيم)D را براي مقدار بعدي   ند. مي توانيد د   مي 
  ي قلم تنظيم فشار دهيد. برا جزييات به "تغيير تنظيمات  

  چاپگر" رو صفحه ٩٨ رجوع شود.
 چراغ Top of Form (باالي فرم) 

ردن است. ه چاپگر در حالت هاي باالي فرم و پاره   روشن هنگامي
 (LF/FF بارگذاري) LF/FF Load مه ي د

ند. اغذ ندارد وارد مي  ه چاپگر  اغذ متداوم را هنگامي   
ه براي ي حلظه فشرده شود اغذ را سطر به سطر هنگامي   

ند.   وارد مي 
ه براي  اغذ متداوم را به وضعيت باالي فرم بعدي هنگامي   

  چند ثانيه پايني نگه داشته  شود جلو مي برد.
 Micro Feed مه هاي ك د

ردن را   اغذ از قبيل موقعيت باالي فرم و موقعيت پاره   موقعيت 
 تغيير مي دهد.
۵ نترل پنل 



ث)  مه Pause (م ل د
ه دوباره   ند و هنگامي ردن را بطور موقت متوقف مي   چاپ 

ردن را از سر مي گيرد.  فشرده شد چاپ 
ث)   چراغ Pause (م

ث شده است. ه چاپگر م   روشن هنگامي
ه هد چاپگر زيادي گرم شده چشم مي زند.   هنگامي

اغذ نيست)  ) Paper Out م چراغ
اغذ ندارد. ه چاپگر    روشن هنگامي

اغذ   رده ويا چاپگر قادر به بيرون زدن  اغذ گير  ه    هنگامي
  نيست چشم مي زند.

انتخاب ي فونت و پيچ
ه در زير  نترل چاپگر بطوري مه هاي روي پنل   مي توانيد با استفاده از د

نيد. ي از فونت ها و پيچ هاي چاپگر را انتخاب  تشريح شده ي

ر: تذ
ه  اربرد اجنام مي دهيد معموالً بر تنظيماتي  ه در برنامه هاي   تنظيماتي 
سب بهترين نتايج، از  نترل چاپگر اجنام مي دهيد اولويت دارند. براي  در پنل 

اربردي خود براي انتخاب فونت و اجنام تنظيمات ديگر استفاده شود. برنامه 
نيد. براي اطالعات بيشتر  ه انتخاب مي   پيچ موجود بستگي به فونتي دارد 

به جدول زير رجوع شود.

پيچفونت
HSD١، ١٧، ٢٠۵ ،١٠، ١٢

١٠، ١٢، ١۵، ١٧، ٢٠، PSپيش نويس
نترل٨۶ پنل 
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پيچفونت
RomanPS ،١، ١٧، ٢٠۵ ،١٠، ١٢

Sans SerifPS ،١، ١٧، ٢٠۵ ،١٠، ١٢

ند. ه چاپگر چاپ مني  ١. مطمئن شويد 
مه Font (فونت) را فشار دهيد. اولني فونت موجود بر روي LCD منايا ٢. د
ه مي خواهي ه فونتي  مه Font (فونت) را تا هنگامي مي شود. د
نيد منايان شود فشار دهيد. LCD در ظرف چند حلظه به  استفاده 
رديد تنظيم مي شود. ه انتخاب  وضعيت اصلي برگشته و فونتي 
مه Pitch (پيچ) را فشار دهيد. اولني فونت موجود بر روي LCD منايا ٣. د
ه مي خواهيد  ه پيچي  مه Pitch (پيچ) را تا هنگامي مي شود. د
نيد منايان شود فشار دهيد. LCD در ظرف چند حلظه به  استفاده 
رديد تنظيم مي شود. ه انتخاب  وضعيت اصلي برگشته و پيچي 

در مورد تنظيمات چاپگر
ردهاي  ه عمل نترل چاپگر بسياري از تنظيماتي  مي توانيد توسط پنل 

ه بسياري اوقات مي توانيد از نند را اجنام دهيد. با اين نترل مي  چاپگر را 
نيد، بعضي اوقات ردها را تنظيم  طريق نرم افزار ويا درايور چاپگر اين عمل
ه ي تنظيم را با استفاده از حالت SelecType و حالت تنظيم نياز داريد 

نيد. نترل عوض  پيش فرض از پنل 
ه م توانيد در حالت SelecType و حالت برا توصيف مشروح تنظيمات 
تنظيم- پيش فرض تغيير دهيد به "شناساي تنظيمات چاپگر" رو صفحه
٨٧ رجوع شود. برا دستورالعمل ها در مورد تنظيمات به "تغيير تنظيمات 

چاپگر" رو صفحه ٩٨ رجوع شود.

شناسايي تنظيمات چاپگر
اين بخش تنظيمات و گزينش هاي موجود در حالت SelecType و حالت 

ند.  تنظيم- پيش فرض را تشريح مي 
٧ نترل پنل 



SelecTypeSelecType حالت
ه در حالت SelecType موجود هستند در جدول زير نشان داده  تنظيماتي 

شده و بطور مشروح بعد از جدول تشريح شده اند.
مقادير (پيش فرض به صورت پررنگ)منو
انگليسي، فرانسه، آملاني، ايتاليايي، اسپانيولي، زبان

پرتغالي
اجراتنظيمات چاپ *١

تور  طول صفحه براي تر
عقب

٣ اينچ، ٣٫۵ اينچ،۴ اينچ،۵٫۵ اينچ، ۶ اينچ، ٧ اينچ، ٨ 
اينچ، ٨٫۵ اينچ، ١١ اينچ، ٧./۶ اينچ، ١٢ اينچ، ١۴ اينچ، 

١٧ اينچ
تور  طول صفحه براي تر

جلو
٣ اينچ، ٣٫۵ اينچ، ۴ اينچ، ۵٫۵ اينچ، ۶ اينچ، ٧ اينچ،
٨ اينچ، ٨٫۵ اينچ، ١١ اينچ، ٧./۶ اينچ، ١٢ اينچ، ١۴ 

اينچ، ١٧ اينچ
خاموش، روشنرد شدن از سوراخ شدگي
 ١/۶اينچ، ١/٨ اينچفاصله گذاري بني سطرها

. ستون تا ٨. ستونحاشيه چپ
١ ستون تا ۶٣١ ستون حاشيه راست
اف پهنه ،. تا ١۴ش  اتوماتي

ردن اتوماتي خاموش، روشنپاره 
خاموش، روشنتغذيه سطر اتوماتي

Bi-DBi-D، Uni-Dجهت چاپ

ESC/PESC/P، IBM PPDSنرم افزار

خاموش، روشناسلش.
، موازي، سريال، USB، انتخابيحالت I/F (رابط)  اتوماتي

زمان انتظار I/F (رابط) 
اتوماتي 

١. ثانيه، ٣. ثانيه

خاموش، روشنحالت دو جهته I/F موازي
ت ، خامو شحالت پا اتوماتي
نترل٨٨ پنل 



٨

مقادير (پيش فرض به صورت پررنگ)منو
 BPSBPS، 9600 BPS، 4800 BPS، 2400 BPS، 1200 1921920000سرعت باد موازي

BPS، 600 BPS، 300 BPS

هيچ، فرد، زوج، ناديده بگيرپاريته سريال
bitbit ،7-bit-8طول داده هاي سريال

تر ارا  ،PC437PC437، PC85.، PC86.، PC863 :نسخه استانداردجدول 
PC865، PC861، BRASCII، Abicomp، Roman8، ISO 
Latin1، PC858، ISO 8859-15، Italic U.S.A.، Italic 
France، Italic Germany، Italic U.K.، Italic Denmaalic Denmark 
1، Italic Sweden، Italic Italy، Italic Spain 1

 PC437PC437، PC85.، PC86.، PC863، PC865،:NLSP نسخه
PC861، BRASCII، Abicomp، Roman8، ISO Latin 
1، PC858، ISO 8859-15، PC437 Greek، PC853، 
PC855، PC852، PC857، PC866، PC869، MAZOWIA، 
Code MJK، ISO 8859-7، ISO Latin 1T، Bulgaria، 
PC774، Estonia، ISO 8859-2، PC866 LAT.، PC866 
UKR، PC APTEC، PC7.8، PC72.، PCAR864، PC771، 
PC437 Slovenia، PC MC، PC125.، PC1251، Italic 
U.S.A.، Italic France، Italic Germany، Italic U.K.، 
Italic Denmark 1، Italic Sweden، Italic Italy، Italic 
Spain 1

Auto CR (IBM PPDS)*2خاموش، روشن
 IBM تر ارا جدول 

(IBM PPDS) *2
جدول ٢، جدول ١

خاموش، روشنزنگ
م سروصدا خاموش، روشنحالت 

٣ خاموش، روشنحالت برش اتوماتي *
حالت برش/عقب 

٣ اتوماتي *
خاموش، روشن

فرم هاي چند بخشي روي 
هم قرار گرفته

خاموش، روشن

فرم هاي متداوم با 
برچسب

خاموش، روشن

خاموش، روشنرد شدن از صحافي
٤ ، PINGدريافت آدرس IPا* پنل، اتوماتي
٩ نترل پنل 



ر

مقادير (پيش فرض به صورت پررنگ)منو
 ٥ * IP 000,000,000,000 تا 255,255,255,255آدرس

ه فرعي *۴ 000,000,000,000 تا 255,255,255,255ماس شب
000,000,000,000 تا 255,255,255,255دروازه پيش فرض *۴
بله، خيرذخيره تنظيمات؟ *۶

مه D (باالي فرم) را براي چاپ همه تنظيمات   ه اين منايش داده شد، د *١ بعداز اين

نوني فشار دهيد.  
*٢ اين تنظيم در حالت اموالسيون IBM PPDS موجود است.

ه برش دهنده سوارخ شدگي انتخابي (C8157.X#) نصب   *٣ اين تنظيم تنها هنگامي

 شده موجود است.
ه سرور چاپ انتخابي نصب شده موجود است. *۴ اين تنظيم ها تنها هنگامي

 Get IP ه سرور چاپ انتخابي نصب شده و تنظيم *۵ اين تنظيم تنها هنگامي

 address (دريافت آدرس IP) بر روي Panel (پنل) يا PING تنظيم شده موجود است.

ردن) و Top of Form (باالي   مه Menu (منو) (Tear Off (پاره  *۶ اين منو با فشار د

 فرم)) در حالت SelecType منايان مي شود.

تور عقب طول صفحه براي تر
اغذ  ان مي دهد تا طول صفحه را (به اينچ) براي  اين تنظيم به شما ام

نيد. تور فشاري عقب وارد شده تنظيم  ه در تر متداوم 

تور جلو طول صفحه براي تر
اغذ  ان مي دهد تا طول صفحه را (به اينچ) براي  اين تنظيم به شما ام

نيد. تور فشاري جلو وارد شده تنظيم  ه در تر متداوم 

د شدن از سوراخ شدگي
نيد، چاپگر ي حاشيه ي اينچي  ه اين ويژگي را روشن مي  هنگامي
(٢۵٫۴ ميلي متر) بني آخرين سطر چاپ شده بر روي ي صفحه و اولني 

ند. چون بيشتر تنظيمات  سطر چاپ شده بر روي صفحه بعدي فراهم مي 
نترل اولويت  اربردي بر تنظيمات حاشيه در پنل  حاشيه در برنامه هاي 

ه مني توانيد حاشيه  نيد  دارند، بايستي از اين تنظيم تنها زماني استفاده 
نيد. هاي باال و پايني را با استفاده از برنامه خود تنظيم 
نترل٩٠ پنل 
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فاصله گذاري بني سطرها
مي توانيد براي فاصله گذاري بني سطرها inches 1/6ا(۶/١ اينچ) يا 1/8

نيد. inchesا(٨/١ اينچ) را انتخاب 

حاشيه چپ
ان مي دهد تا حاشيه را (در ستون ها) از لبه چپ  اين تنظيم به شما ام
نيد. حاشيه در ستون هاي cpi 10 بدون توجه به پيچ تنظيم شده تنظيم 

تنَظيم مي شود.

حاشيه راست
ان مي دهد تا حاشيه را (در ستون ها) از لبه راست اين تنظيم به شما ام
نيد. حاشيه در ستون هاي cpi 10 بدون توجه به پيچ تنظيم شده تنظيم 

تنَظيم مي شود.

اف پهنه ش
نيد.  اغذ را تنظيم  ان مي دهد تا ضخامت  اين تنظيم به شما ام
) انتخاب شود، چاپگر به طور اتوماتي به  ه Autoا(اتوماتي هنگامي

اغذ وارد شده تغيير مي دهد. اگر مي خواهيد آنرا بطور دستي  ضخامت 
ه از فرمهاي روي هم قرار گرفت نيد،. تا 14 انتخاب شود. هنگامي تنظيم 
ه  اغذي  چند بخشي استفاده مي شود،. تا 14 را بستگي به ضخامت 

نيد. نيد انتخاب  استفاده مي 

ردن اتوماتي پاره 
تور  اغذ متداوم با تر ردن اتوماتي روشن است و از  ه پاره   هنگامي

نيد، چاپگر بطور اتوماتي سوراخ  فشاري جلو يا عقب استفاده مي 
ه در آجنا مي توانيد  ردن جلو مي برد  اغذ را به موقعيت پاره  شدگي 

ه چاپگر دوباره داد نيد. هنگامي صفحه (هاي) چاپ شده را به آساني پاره 
ت داده و اغذ را به موقعيت باالي فرم حر ند، بطور اتوماتي  دريافت مي 

نيد. ند تا بتوانيد از متام صفحه بعد استفاده  چاپ را شروع مي 
تور  اغذ متداوم با تر ردن اتوماتي خاموش است و از  ه پاره  هنگامي

مه هاي  ه با فشار د نيد، الزم است  فشاري جلو يا عقب استفاده مي 
ردن) و Micro Feed سوراخ شدگي را بطور دستي به  Tear Off (پاره 

ردن صفحات ت دهيد. برا اطالعات بيشتر به "پاره  ردن حر موقعيت پاره 
چاپ شده" رو صفحه ٣١ رجوع شود.
١ نترل پنل 



ت

ن

ا

غذيه سطر اتوماتي
 (CR) د برگشت ه تغذيه سطر اتوماتي روشن است، چاپگر هر  هنگامي

ند. د تغذيه سطر (LF) همراه مي  دريافت شده را با ي 

جهت چاپ
مي توانيد چاپ دوجهته (Bi-D) ويا چاپ ي جهته (Uni-D) را انتخاب 

ردن چاپ  نيد. چاپ معموالً دوجهته است؛ با اين وجود چاپ ي جهته تراز
ند. ن مي  عمودي دقيق را مم

رم افزار
ار مي   ESC/P نيد، چاپگر در حالت ه ESC/P را انتخاب مي  هنگامي

نيد، چاپگر ي چاپگر IBM را  ه IBM PPDS را انتخاب مي  ند. هنگامي
ند. تقليد مي 

سلش.
تر صفر ي اسلش (Ø) دارد؛  ارا ه اين ويژگي روشن است،  هنگامي

ان  ه اين ويژگي خاموش است، اسلش ندارد (.). اسلش به شما ام هنگامي
مي دهد تا بني حرف بزرگ "O" و صفر به آساني تفاوت قائل شويد.

حالت I/F (رابط)
اف براي رابط انتخابي عالوه بر رابط موازي توسازي شده،  اين چاپگر ي ش

 ،( ند. مي توانيد Auto (اتوماتي رابط سريال و رابط USB تأمني مي 
Parallel (موازي)،Serial (سريال)،USB، يا Optional (انتخابي) را براي 
نيد،  ) را انتخاب مي  ه Auto (اتوماتي نيد. هنگامي حالت رابط انتخاب 

رده و از  ند را انتخاب  ه داده دريافت مي  چاپگر بطور اتوماتي رابطي 
 ( ند. تنظيم Auto (اتوماتي ار چاپي استفاده مي  آن رابط تا پايان اجنام 
امپيوتر بدون تغيير حالت رابط از  ان مي دهد تا در بني چندين  به شما ام

نيد. اً استفاده  چاپگر مشتر

امپيوتر به چاپگر وصل شده، مي توانيد Parallel (موازي)،  اگر تنها ي 
ه  Serial (سريال)،USB، يا Optional (انتخابي) را بستگي به اين

نيد. ند انتخاب  دام رابط استفاده مي  امپيوتر از 
نترل٩٢ پنل 
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زمان انتظار I/F (رابط) اتوماتي 
ه چاپگر در حالت رابط اتوماتي است و داده اي را از رابط انتخاب  هنگامي

ند،  نوني براي مدت تعيني شده براي اين تنظيم دريافت مني  شده 
ند و به آن رابط تغيير  دام رابط داده دريافت مي  ه  ند  مشخص مي 

ي از seconds 10ا(١٠ ثانيه) يا seconds 30ا مي دهد. مي توانيد ي
نيد. (٣٠ ثانيه) را براي زمان انتظار رابط اتوماتي مشخص 

حالت دو جهته I/F موازي
ه اين ويژگي روش است از حالت انتقال دوجهته رابط موازي  هنگامي

استفاده مي شود. اگر حالت انتقال دوجهته الزم نيست، اين را خاموش 
نيد.

ت حالت پا
ه در سي دي اربردهاي ويندوز با استفاده از رانشگر چاپگري  ه از  هنگامي
نيد،  ه به همراه چاپگر عرضه مي شود استفاده مي  رام نرم افزار چاپگر 

نيد. اگر در حني چاپ از  ) را انتخاب  ه Auto (اتوماتي مطمئن شويد 
ال ه براساس سيستم هاي عامل از قبيل DOS هستند مش اربردهايي 

نيد.  اتصال داريد، اين ويژگي را خاموش 

سرعت باد موازي
ه داده ها از طريق رابط سريال منتقل اين تنظيم تنها زماني موجود است 

شوند. از اين گزينش براي تنظيم سرعت انتقال داده ها (باد) براي رابط 
سريال استفاده شود. سرعت باد به مقياس بيت در ثانيه (bps) اندازه گيري
امپيوتر خود و نوشتجا تابچه راهنماي  مي شود. براي تنظيم مناسب به 

نرم افرار رجوع شود.

پاريته سريال
ه داده ها از طريق رابط سريال منتقل اين تنظيم تنها زماني موجود است 
شوند. بيت پاريته به داده ها اضافه شده و خطا در داده ها را شناسايي مي
ه اين گزيشن بر روي None (هيچ)، تنظيم شده، بيت پاريته  ند. هنگامي
ه اين گزينش بر روي Ignore (ناديده  به داده ها اضافه مني شود. هنگامي

گرفنت) تنظيم شده، پاريته به داده ها اضافه شده ولي چاپگر داده ها را 
ند. حتي در صورت شناسايي خطا دريافت مي 
٣ نترل پنل 
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طول داده هاي سريال
ه داده ها از طريق رابط سريال منتقل  اين تنظيم تنها زماني موجود است 
نيد.  شوند. طول داده هاي رابط سريال را بر روي bit-8 يا bit-7 تنظيم 
امپيوتر خود و نوشتجات نرم افرار  تابچه راهنماي  براي تنظيم مناسب به 

رجوع شود.

تر ارا جدول 
ه شامل مجموعه هاي  تر گوناگون  ارا مي توانيد از بني جدول هاي 
نيد.  تر ايتالي مي شود انتخاب  ارا تر بني املللي براي جدول  ارا

ه بدون استفاده از رانشگر چاپگر  هنگامي از اين تنظيم استفاده مي شود 
نيد. چاپ 

ه از رانشگر چاپگر استفاده مي شود، تنظيمات را در رانشگر  هنگامي
چاپگر تغيير دهيد. برا جزييات، به "باز ديد محيط درايفر چاپگر" رو 

صفحه ۵۴ رجوع شود.

ه  اين تنظيم در حالت اموالسيون IBM PPDS موجود است. هنگامي
د ESC J با  د تغذيه سطر (LF) يا  برگشت اتوماتي روشن است، هر 

د برگشت (CR) همراهي مي شود تا چاپگر موقعيت چاپ بعدي را به  ي 
ه اين تنظيم خاموش است، بايستي بعد  ت دهد. هنگامي حاشيه چپ حر
د CR بفرستيد تا موقعيت چاپ را به حاشيه چپ  د تغذيه خط ي  از 

ت دهيد. حر

تر  ارا جدول 
 Table موجود است. مي توانيد IBM PPDS اين تنظيم در حالت اموالسيون

تر IBM انتخاب  ارا 2 (جدول ٢) يا Table 1 (جدول ١) را براي جدول 
نيد.

نگ
ند. برا اطالعات بيشتر در مورد  چاپگر هنگام وقوع ي خطا بيپ مي 
خطاها چاپگر به "استفاده از نشانگرها خطا" رو صفحه ١٠۵ رجوع 

ند،  ه چاپگر بيپ  ه ي خطا رخ مي دهد مني خواهيد  شود. اگر هنگامي
نيد. اين تنظيم را خاموش 

(IBM PPDSAuto CR ) 

(IBM PPDS) IBM
نترل٩۴ پنل 
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م سروصدا حالت 
استه  ه اين حالت بر روي On (روشن) تنظيم شده، از سروصد  هنگامي

شده ولي سرعت چاپگر آهسته تر مي باشد.

حالت برش اتوماتي 
#C8157.X) ه برش دهنده سوارخ شدگي انتخابي اين تنظيم تنها هنگامي
ه اين تنظيم On (روشن) شده، در چاپگر نصب شده موجود است. هنگامي
برش دهنده سوراخ شدگي هر صفحه را بطور اتوماتي روي سوراخ شدگي

ات زير  نيد به ن ردها را روشن مي  ه اين عمل برش مي دهد. هنگامي
نيد: توجه 

اغذ حداقل ۴ اينچ طول دارد. ه   مطمئن شويد 

مه Top of Form (باالي فرم)   موقعيت باالي فرم را با استفاده از د
تغيير ندهيد.

نيد. مه هاي Micro Feed وارد ن اغذ را با استفاده از د  

اغذ متداوم با برچسب و فرم هاي روي هم قرار   هرگز برچسب ها، 
گرفته چند بخشي را نبريد.

اغذ رانشگر چاپگر تنظيم   اگر روش برش را از طريق تنظيم منبع 
ند. نيد، بر حالت برش اتوماتي اولويت پيدا مي 

حالت برش/عقب اتوماتي 
#C8157.X) ه برش دهنده سوارخ شدگي انتخابي اين تنظيم تنها هنگامي
نيد ه اين ويژگي را روشن مي  در چاپگر نصب شده موجود است. هنگامي
اغذ را د چاپگر بطور اتوماتي هر صفحه را بر روي سوراخ شدگي بريده و 

ند. حني چاپ به موقعيت باالي فرم تغذيه مي 

فرم هاي چند بخشي روي هم قرار گرفته
ه اين تنظيم On (روشن) شده، مي توانيد روي فرم هاي روي هم  هنگامي

نيد. ه از نظر ضخامت متفاوتند چاپ  قرار گرفته چند بخشي 
۵ نترل پنل 
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فرم هاي متداوم با برچسب
ه اين تنظيم On (روشن) شده است، مي توانيد فرم هاي متداوم  هنگامي

نيد. مي توانيد موقعيت برچسب را در حالت تنظيمات  با برچسب را چاپ 
پيش فرض قرار دهيد. برا جزييات به "تنظيم موقعيت برچسب" رو صفحه 

٣٠ رجوع شود.
د شدن از صحافي

اغذ،  ه اين تنظيم On (روشن) شده، هد چاپ در حني تغذيه  هنگامي
از ناحيه صحافي در طول حاشيه هاي راست و چپ فرم هاي چندبخشي 
اغذ  ردگي  رده و از گير اغذ را آسان تر  ند. اين تغذيه  اجتناب مي 

ند. جلوگيري مي 
 IP دريافت آدرس

ه سرور چاپ انتخابي نصب شده موجود است.  اين تنظيم تنها هنگامي
نيد. براي دريافت آدرس IP از  مي توانيد روش دريافت آدرس IP را انتخاب 

 IP نيد. برا جزييات به "تنظيم آدرس نترل Panel (پنل) را انتخاب  پنل 
نترل" رو صفحه ١۶١ رجوع شود. براي اطالعات در مورد تنظيمات  از پنل 
) يا Ping تنظيم شده، به  ه اين ويژگي بر روي Auto (اتوماتي هنگامي

نيد رجوع شود.  ه استفاده مي  دفترچه راهنماي سرور چاپي 
IP درس

 Get ه سرور چاپ انتخابي نصب شده و تنظيم اين تنظيم تنها هنگامي
IP address (دريافت آدرس IP) بر روي Panel (پنل) يا PING تنظيم شده 
موجود است. مي توانيد با استفاده از اين تنظيم، آدرس IP چاپگر را تنظيم 

نيد. 
ه فرعي ماس شب

ه سرور چاپ انتخابي نصب شده موجود است. مي  اين تنظيم تنها هنگامي
نيد. ه فرعي چاپگر را تنظيم  توانيد با استفاده از اين تنظيم، ماس شب

دروازه پيش فرض
ه سرور چاپ انتخابي نصب شده موجود است. مي  اين تنظيم تنها هنگامي

نيد. ه پيش فرض چاپگر را تنظيم  توانيد با استفاده از اين تنظيم، شب
نترل٩۶ پنل 
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ذخيره تنظيمات؟ 
Top of Form ردن) و مه Menu (منو) (Tear Off (پاره  اين منو با فشار د
ه Yes (بله) را  (باالي فرم) ) در حالت SelecType منايان مي شود. هنگامي
نوني در حالت SelecType ذخيره مي شوند.  نيد، تنظيمات  انتخاب مي 

حالت تنظيم پيش فرضحالت تنظيم پيش فرض
مي توانيد تنظيمات را براي فرم هاي متداوم با برچسب و حالت قفل پنل در
نيد. اين تنظيمات در جدول هاي زير نشان  حالت تنظيم پيش فرض اجرا 

داده شده اند.

فرم هاي متداوم با برچسب
 Continuous forms with label ه تنظيم تنظيمات زير تنها زماني 

(فرم هاي متداوم با برچسب) در حالت SelecTypeاOn (روشن) شده 
موجود هستند.

مقادير (پيش فرض به صورت پررنگ)منو
اغذ، نقطه اولموقعيت زير برچسب لبه چپ 

. تا ٢١۶/۴٧۵٢ (در ٢١۶/١ اينچ)موقعيت باالي برچسب
. تا ٢١۶/۴٧۵٢ (در ٢١۶/١ اينچ)طول برچسب

. تا ١۴۴./١٢. (در ١٢/١. اينچ)موقعيت چپ برچسب
. تا ١۴۴./١٢. (در ١٢/١. اينچ)عرض برچسب

. تا ١۴شماره موقعيت PG برگه زيرين
اغذ   PG شماره موقعيت

برچسب
. تا ١۴
٧ نترل پنل 



قفل پنل
مقادير (پيش فرض به صورت پررنگ)منو

ث رد م ردنعمل ردن قفل، قفل  باز
 Micro Feed رد ردنعمل ردن قفل، قفل  باز

رد بارگذاري ردنعمل ردن قفل، قفل  باز
LF رد ردنعمل ردن قفل، قفل  باز
FF رد ردنعمل ردن قفل، قفل  باز

رد Top of Form (باالي فرم)  ردنعمل ردن قفل، قفل  باز
ردن رد پاره  ردنعمل ردن قفل، قفل  باز

رد فونت ردنعمل ردن قفل، قفل  باز
رد پيچ ردنعمل ردن قفل، قفل  باز

رد جلو/عقب ردنعمل ردن قفل، قفل  باز
رد منو ردنعمل ردن قفل، قفل  باز

رد تنظيم دوباره ردنعمل ردن قفل، قفل  باز

ردن قفل تنظيم شده، مي توانيد بدون توجه به حالت قفل  اگر تنظيم بر روي باز 
ردن تنظيم شده، مني توانيد  نيد. اگر تنظيم بر روي قفل  مه استفاده  پنل از د

نيد. مه استفاده  ه چاپگر در حالت قفل پنل است از د هنگامي

تغيير تنظيمات چاپگر
SelecTypeSelecType تغيير تنظيمات در حالت

مه را در حالت SelecType نشان مي دهد. رد اساسي هر د جدول زير عمل
مه رد اساسيد عمل

ردن و  مه هاي منو ( پاره  د
باالي فرم) برچسب

به حالت SelecType وارد ويا خارج مي شود.

مه Item (قلم) UاFont (فونت)  ند.د پارامتر منوي قبلي را انتخاب مي 
نترل٩٨ پنل 
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مه رد اساسيد عمل
مه Item (قلم)DاPitch (پيچ)  ند.د پارامتر منوي بعدي را انتخاب مي 
ردن)اتنظيم  مه U (پاره  د

شود 
مقدار قبلي در منوي انتخاب شده انتخاب 

شود.
مه Dا(باالي فرم) تنظيم شود مقدار بعدي در منوي انتخاب شده انتخاب د

شود.

نيد: اين مراحل را براي ورود به حالت SelecType و تغيير تنظيمات اجرا 
ر: تذ

ه  نيد، هرگونه تغييري  اگر قبل از خروج از حالت SelecType چاپگر را خاموش 
اجنام داده ايد لغو شده و ذخيره مني شود.

اغذ وارد شده است. ه  ١. مطمئن شويد 
ردن) و Top of Form (باالي  مه هاي Menu (منو) (Tear Off (پاره  ٢. د

فرم) ) را براي ورود به حالت SelecType فشار دهيد. LCD زبان 
انتخاب شده براي اين حالت را نشان مي دهد.

 Tear)اU(تنظيم) Set مه ه مي خواهيد انتخاب نشده، د ٣. اگر زباني 
ردن)) يا Set (تنظيم)Dا(Top of Form (باالي فرم)) را فشار Off (پاره 

ه مي خواهيد را نشان دهد. ه زباني  دهيد تا زماني
مه Item (قلم)Dا(Pitch (پيچ)) را براي تنظيم زبان موردنظر فشار  ۴. د

دهيد.
ر:  تذ

نيد براي تنظيمات، حالت ها و مواد چاپي آزمايشي از ه انتخاب مي   زباني 
ار مي رود.  قبيل حالت تنظيمات پيش فرض و چاپ ي Hex Dump نيز ب

 Set مه ۵. اگر Print Settings (تنظيمات چاپ) انتخاب شود، د
(تنظيم) Dا(Top of Form (باالي فرم)) را براي چاپ تنظيمات فعلي 

فشار دهيد.
مه Item (قلم)Uا(Font (فونت)) يا Item (قلم)Dا(Pitch (پيچ)) را  ۶. د

ه مايليد تغيير دهيد فشار دهيد. براي انتخاب پارامترهاي منويي 
٩ نترل پنل 



ر:  تذ
مه Item (قلم)Uا(Font (فونت)) يا  مي توانيد منو را با نگه داشنت د

نيد. رول  Item (قلم)Dا(Pitch (پيچ)) براي چند ثانيه اس

 Top of)اD(تنظيم) Set ردن)) يا مه Set (تنظيم)Uا(Tear Off (پاره  ٧. د
Form (باالي فرم)) را براي انتخاب مقادير در بني پارامترهاي انتخاب شده 

نيد.  فشار دهيد تا تنظيم مورد نظر را پيدا 
ر:  تذ

مه Set (تنظيم)Uا(Tear Off (پاره  مي توانيد مقدار را با نگه داشنت د
ردن)) يا Set (تنظيم)Dا(Top of Form (باالي فرم)) براي چند ثانيه 

نيد. رول  اس
٨. پس از تنظيم پارامتر انتخاب شده به تنظيم مورد نظر، مي توانيد با 

مه Item (قلم)Dايا Item (قلم)Uابه تغيير دادن ادامه داده ويا  فشار د
از حالت SelecType خارج شويد.

ر:  تذ
ه انتخاب آخرين پارامتر منو اجنام شد، انتخاب منو به اولني منو  بعد از اين

برمي گردد.
مه هاي Menu (منو) (Tear Off (پاره  ٩. بعد از خامته اجراي تنظيمات، د

ردن) و Top of Form (باالي فرم)) را فشار دهيد. 
١. LCDلSave Setting (ذخيره تنظيمات) را نشان مي دهد. اگر 
مه  نيد، Yes (بله) را با فشار د مي خواهيد تنظيمات را ذخيره 

نيد. اگر مني  ردن)) انتخاب  Set (تنظيم)Uا(Tear Off (پاره 
 Set مه نيد، No (نه) را با فشار د خواهيد تنظيمات را ذخيره 

نيد. (تنظيم)Dا(Top of Form (باالي فرم)) انتخاب 
 چاپگر از حالت SelecType خارج مي شود.

ر:  تذ
نيد، هرگونه تغييري  اگر قبل از خروج از حالت SelecType چاپگر را خاموش 

ه اجنام داده ايد لغو شده و ذخيره مني شود.
نترل١٠٠ پنل 
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تغيير تنظيمات در حالت تنظيم پيش فرض
مه را در حالت تنظيم پيش فرض نشان  رد اساسي هر د جدول زير عمل

مي دهد.
مه رد اساسيد عمل

مه Item (قلم)UاFont (فونت)  ند.د پارامتر منوي قبلي را انتخاب مي 
مه Item (قلم)DاPitch (پيچ)  ند.د پارامتر منوي بعدي را انتخاب مي 
ردن)U تنظيم شود مه (پاره  مقدار قبلي در منوي انتخاب شده انتخاب د

شود.
مه (باالي فرم)D تنظيم شود مقدار بعدي در منوي انتخاب شده انتخاب د

شود.
اين مراحل را براي ورود به حالت تنظيم پيش فرض و تغيير تنظيمات 

نيد: اجرا 
ر: تذ

ه  نيد، تنظيماتي  اگر چاپگر را قبل از خروج از حالت تنظيم پيش فرض خاموش 
ردن چاپگر اجنام داده ايد ذخيره مي شوند. تا قبل از خاموش 

نيد. اغذ وارد شده و چاپگر را خاموش  ه  ١. مطمئن شويد 
ردن براي c احتياط: نيد، قبل از دوباره روشن  ه چاپگر را خاموش مي   هر زمان 

ن است به چاپگر  نيد؛ در غير اينصورت مم  حداقل پنج ثانيه صبر 
 صدمه وارد شود.

مه Font (فونت) را پايني نگه داشته ايد روشن ه د ٢. چاپگر را در حالي
 Setting mode نيد تا وارد حالت تنظيم پيش فرض شود. پيغام

(حالت تنظيم) در پنل LCD منايان مي شود.
ر:  تذ

ه در حالت SelecType تنظي نوني به زباني  دستورالعمل ها و تنظيمات 
نيد، تنظيم زبان را  رديد چاپ مي شوند. اگر مي خواهيد زبان را عوض 

نيد. برا جزييات به "تغيير تنظيمات در حالت  در حالت SelecType عوض 
SelecType" رو صفحه ٩٨ رجوع شود.
١ نترل پنل 



 Set ردن) يا مه Set (تنظيم)Uا(Tear Off (پاره  ٣. با فشار د
ي از سه منوي اصلي را  (تنظيم)Dا(Top of Form (باالي فرم) ي

نيد. انتخاب 
ر:  تذ

مه Set (تنظيم)Uا(Tear Off (پاره  مي توانيد مقدار را با نگه داشنت د
ردن)) يا Set (تنظيم)Dا(Top of Form (باالي فرم)) براي چند ثانيه 

نيد. رول  اس
 Item مه ۴. اگر Print Settings (تنظيمات چاپ) انتخاب شود، د

(قلم)DاPitch (پيچ) را براي چاپ تنظيمات فعلي فشار دهيد.
 اگر Form w/labels (فرم با برچسب) يا Panal lock out (قفل 

 Item (فونت) يا Font اU(قلم) Item مه نيد، د پنل) را انتخاب 
ه مايليد تغيير  (قلم)Dا Pitch (پيچ) را براي انتخاب تنظيم اقالمي 

دهيد فشار داده و به مرحله بعدي برويد.
ر:  تذ

 Item (فونت) يا Font اU(قلم) Item مه مي توانيد منو را با نگه داشنت د
نيد. رول  (قلم)Dا(Pitch (پيچ)) براي چند ثانيه اس

 Top of)اD(تنظيم) Set ردن) يا مه Set (تنظيم)Uا Tear Off (پاره  ۵. د
Form (باالي فرم) را براي انتخاب مقادير در بني پارامترهاي انتخاب شده 

نيد.  فشار دهيد تا تنظيم مورد نظر را پيدا 
ر:  تذ

مه Set (تنظيم)Uا(Tear Off (پاره  مي توانيد مقدار را با نگه داشنت د
ردن) يا Set (تنظيم)Dا Top of Form (باالي فرم) براي چند ثانيه 

نيد. رول  اس
۶. پس از تنظيم پارامتر انتخاب شده به تنظيم مورد نظر، مي توانيد با 
مه Item (قلم)D يا Item (قلم)U به تغيير دادن ادامه داده  فشار د

ويا از حالت تنظيم پيش فرض خارج شويد.
ر:  تذ

ه انتخاب آخرين پارامتر منو اجنام شد، انتخاب منو به اولني منو  بعد از اين
برمي گردد.

نيد.  ٧. بعد از خامته اجنام تنظيمات، چاپگر را خاموش 
 چاپگر از حالت تنظيم پيش فرض خارج شده و تنظيمات ذخيره مي 

شوند.
نترل١٠٢ پنل 
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حالت قفل
نترل را با استفاده از حالت قفل  مه ها در پنل  مي توانيد استفاده از د

ث مه هاي Pause (م نيد. درتنظيم اساسي، تنها مي توانيد از د محدود 
ه حالت قفل روشن اس ردن) در حالي  Load (بارگذاري) و Tear Off (پاره 

نيد. استفاده 
ه چاپگر در حالت قفل مه ها هنگامي دام د ه  نيد  مي توانيد انتخاب 
ه قفل  ردهاي  است قفل شوند. برا دستورالعمل ها در مورد تغيير عمل
م شوند به "تغيير تنظيمات در حالت تنظيم پيش فرض" رو صفحه ١٠١

رجوع شود.

ردن حالت قفل روشن يا خاموش 
نترل حالت قفل را به آساني  مه ها در پنل  مي توانيد با استفاده از د

نيد. روشن يا خاموش 
نيد: ردن حالت قفل اجرا  اين مراحل را براي روشن 

ه چاپگر خاموش باشد. ١. مطمئن شويد 
ردن براي c احتياط: نيد، قبل از دوباره روشن  ه چاپگر را خاموش مي   هر زمان 

ن است به چاپگر  نيد؛ در غير اينصورت مم  حداقل پنج ثانيه صبر 
 صدمه وارد شود.

مه Font (فونت) و Pitch (پيچ) را پايني نگه داشت ه هر دو د ٢. در حالي
ه نشانگر آنست ند  نيد. چاپگر دوبار بيپ مي  ايد چاپگر را روشن 

ه حالت قفل روشن شده است.
نيد. چاپگر ي بار  رار  ردن حالت قفل، مراحل ١ و ٢ را ت براي خاموش 

ه حالت قفل خاموش شده است. ه نشانگر آنست  ند  بيپ مي 
برا دستورالعمل ها در مورد تغيير تنظيم حالت قفل به "تغيير تنظيمات د

حالت تنظيم پيش فرض" رو صفحه ١٠١ رجوع شود.
٣ نترل پنل 



فصل ۵
الت ننده مش حل 

ل شناسايي مش
ن است مربوط به اتصال ها USB شود، برا  ه مم الت  برا مش

الت USB" رو صفحه ١٢١ رجوع شود. جزييات به "اصالح مش
الت  ل شما ربطي به USB ندارد، بهترين راه عيب يابي مش اگر مش

رده، سپس تا  ل را شناسايي  چاپگر اجراي دو مرحله آسان است؛ ابتدا مش
نيد. ل حل نشده راه حل هاي احتمالي را اجرا  ه مش زماني

الت معمولي تر الزم است توسط پنل  ه براي شناسايي مش اطالعاتي 
نترل چاپگر، EPSON Status Monitor 3 ويا توسط چاپ ي خودتست 

ويا Hex Dump فراهم شده است. به بخش مربوطه در زير رجوع شود.
فيت چاپ ربطي  ه به  ل چاپي  يفيت چاپ، ي مش اگر در رابطه با 

لي داريد ويا اگر چاپگر اصالً چاپ مني  اغذ مش ل تغذيه  ندارد ويا ي مش
نيد. ند، به بخش مربوطه در اين فصل رجوع 

نيد. برا  ه چاپ را لغو  ن است الزم باشد  ل مم براي حل ي مش
جزييات، به "لغو چاپ" رو صفحه ٧۶ رجوع شود.
الت١٠۴ ننده مش حل 
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استفاده از نشانگرهاي خطا
 ،LCD نترل و پيغام هاي روي پنل مي توانيد با استفاده از چراغ هاي پنل 

ار مني نيد. اگر چاپگر شما  الت عادي چاپگر را شناسايي  بسياري از مش
نترل ويا بيشتر چشم مي زنند و پيغامي بر روي پن ند و ي چراغ پنل 
ند، از جدول زير را براي شناسايي LCD منايان مي شود ويا چاپگر بيپ مي 
ل چاپگر خود را با استفاد ل استفاده شود. اگر من توانيد مش و حل مش
الت و راه حل ها" رو صفحه ١٠٩ رجوع شو نيد، به "مش از جدول زير حل 

وضعيت چراغ هاي پنل و 
LCD پيغام روي

لالگوي بيپ مش
راه حل

اغذ نيست خطا: 
اغذ نيست  O

ث O م

تور انتخاب شده گذاشته نشده ••• اغذ روي تر
است.

مه  اغذ را در چاپگر گذاشته ويا با فشار د
نيد. تور ديگر را انتخاب  Front/Rear ي تر

اغز بطور صحيح وارد نشده است.•••
نيد.  رده و بطور صحيح وارد  اغذ را خارج 

اغذي وارد  خطا: 
نشده است

اغذ نيست  O
ث O م

ار بارگذاري ••• اغذ متداوم در موقعيت آماده به 
نشده است.

رده، صفحه چاپ شده را در سوراخ شدگي پاره 
مه LF/FF Load را فشار دهيد. چاپگر  سپس د

ند. ار تغذيه مي  اغذ را به وضعيت آماده به 
اغذ ردگي  خطا: گير

اغذ نيست  F

ث O م

رده است.••• اغذ در چاپگر گير 
ردن  اغذ، به "باز  ردگ  برا رفع گير

اغذ" رو صفحه ١٢۵ رجوع شود. ردگ  گير
اغذ  ردن  خطا: عوض 

امل نشده است
ث O م

اغذ نيست.••• چاپگر قادر به تعويض 
مه Pause يا  اغذ را از باالي آن بريده و د

Front/Rear را فشار دهيد.

ردگي روبان خطا: گير
ث O م

رده است.••• روبان گير
نيد.  رده و دوباره نصب  ارتريج روبان را خارج 
" ارتريج روبان برا دستورالعمل ها به "تعويض 

رو صفحه ١٣٠ رجوع شود.
۵ الت ننده مش حل 



وضعيت چراغ هاي پنل و 
LCD پيغام روي

الگوي 
بيپ

ل مش
راه حل

خطا: روبان نيست
ث O م

روبان نصب نشده است.•••
مه Pause را  رده و د ارتريج روبان را نصب 
فشار دهيد. برا دستورالعمل ها به "تعويض 
" رو صفحه ١٣٠ رجوع شود. ارتريج روبان

خطا: پوشش باز است
ث O م

پوشش باالي چاپگر باز است.•••
پوشش را ببنديد.

هد چاپ داغ است 
نيد لطفاً صبر 

ث F م

هد چاپ زياد گرم شده است.-
ه هد  نيد؛ چاپگر هنگامي چند دقيقه صبر 

ردن را از  چاپ خن شد بطور اتوماتي چاپ 
سر مي گيرد.

 xx :خطا
نيد چاپگر را خاموش 

اغذ نيست  F

ث F م
Tear Off/SetDلF

Top of Form/SetDلF
F جلو

F پشت

ي خطاي چاپگر نامعلوم رخ داده است.•••••
رده و بگذاريد براي چند  چاپگر را خاموش 
دقيقه خاموش باشد؛ سپس چاپگر را دوباره 
نيد. اگر خطا دوباره اتفاق افتاد، با  روشن 

فروشنده تان متاس بگيريد.

O = روشن، F = چشم مي زند
وتاه (سه بيپ)، •••••=چند بپپ بلند (پنج بيپ) •••= چند بيپ 

ر: تذ
رد مربوطه موجود نيست فشار دهيد،  ه عمل نترل را هنگامي مه پنل  اگر ي د

ند. چاپگر ي بار بيپ مي 

EPSON Status Monitor 3EPSON Status Monitor 3

ي ارائه مي  EPSON Status Monitor 3 پيغام هاي وضعيت و منايش گرافي
نوني چاپگر را نشان مي دهد. ه وضعيت  ند 
الت١٠۶ ننده مش حل 
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 Progress لي رخ داد، ي پيغام خطا در پنجره ردن مش اگر در حني چاپ 
نتور پيشروي) منايان مي شود. ) Meter

چاپ ي خودتست
ه نيد  ند تا مشخص  م مي  اجراي برنامه خودتست چاپگر به شما 

ل مي  شوند: امپيوتر موجب مش آيا چاپگر يا 

 اگر نتايج خودتست رضايت بخش مي باشند، چاپگر به طور صحيح 
ل در نتيجه تنظيمات رانشگر چاپگر،  ند و احتماالً مش ار مي 

ابل رابط مي باشد. (مطمئن شويد  امپيوتر ويا  تنظيمات برنامه، 
ابل رابط پوشش دار استفاده شود.) از 

الي دارد. برا   اگر خودتست بطور صحيح چاپ نشد، چاپگر اش
الت و راه حل ها" ل به "مش ن برا مش الت و راه حل ها مم مش

رو صفحه ١٠٩ رجوع شود.

نيد: براي اجراي ي خودتست مراحل زير را اجرا 
تور جلو يا  اغذ روي تر ه چاپگر خاموش بوده و  ١. مطمئن شويد 

پشتي گذاشته شده باشد.
ردن براي c احتياط: نيد، قبل از دوباره روشن  ه چاپگر را خاموش مي   هر زمان 

ن است به چاپگر  نيد؛ در غير اينصورت مم  حداقل پنج ثانيه صبر 
 صدمه وارد شود.

٢. براي اجراي تست با استفاده از فونت Draft (پيش نويس)، چاپگر را در 
نيد. براي  مه LF/FF Load را پايني نگه داشته ايد روشن  ه د حالي

ردن چاپگر  اجراي تست با استفاده از فونت NLQ، در حني روشن 
دام از خودتست ها مي  مه Top of Form را پايني نگه داريد. هر د

نيد؛ با  ل چاپ را شناسايي  ند تا مأخذ مش م  تواند به شما 
ند اين وجود، خودتست پيش نويس از تست NLQ سريع تر چاپ مي 
رده و شرو اغذ را بطور اتوماتي بارگذاري   بعد از چند ثانيه، چاپگر 

تر چاپ مي شود. ارا ند. ي سري  به چاپ خودتست مي 
٧ الت ننده مش حل 



ر:  تذ
مه Pause را فشار دهيد. براي شروع  ردن موقت خودتست، د براي متوقف 

مه Pause را دوباره فشار دهيد. دوباره خودتست، د
مه Pause را براي خامته چاپ فشار دهيد. در  ٣. براي خامته خودتست، د

نيد. رده و سپس چاپگر را خاموش  صورت لزوم صفحه را پاره 
مه  c احتياط: نيد. هميشه د  چاپگر را در حني چاپ خود تست خاموش ن

ردن چاپ فشار داده و سپس چاپگر را   Pause را براي متوقف 
نيد. خاموش 

Hex DumpHex Dump چاپ
اربر يا برنامه ساز با جتربه هستيد، مي توانيد ي دامپ  اگر ي 

الت ارتباطي بني چاپگر و برنامه نرم  رده مش هگزادسيمال را براي ايزوله 
ه از  نيد. در حالت hex dump، چاپگر همه داده هايي  افزاري خود چاپ 
ند. ند را چاپ مي  امپيوتر به عنوان مقادير هگزادسيمال دريافت مي 

ر: تذ
امپيوترهاي برمبناي DOS طراحي شده  خاصيت Hex Dump براي استفاده با 

است.
نيد: اين مراحل را براي چاپ ي hex dump دنبال 

اغذ وارد شده و چاپگر خاموش باشد. ه  ١. مطمئن شويد 
ردن براي  c احتياط: نيد، قبل از دوباره روشن  ه چاپگر را خاموش مي   هر زمان 

ن است به چاپگر  نيد؛ در غير اينصورت مم  حداقل پنج ثانيه صبر 
 صدمه وارد شود.

 Top مه هاي ه د امپيوتر را در حالي  ،hex dump ٢. براي ورود به حالت
نيد. of Form و LF/FF Load را فشار داده ايد روشن 
الت١٠٨ ننده مش حل 
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ار چاپي را به چاپگر بفرستيد رده و ي  ٣. ي برنامه نرم افزاري را باز 
ند ه به فرمت هگزادسيمال دريافت مي  دهايي  چاپگر شما همه 

ند. را چاپ مي 

ترهاي چاپ شده در ستون سمت راست با نسخه  ارا  با مقايسه 
ه چاپگر دريافت مي  دهايي  دهاي هگزادسيمال، مي توانيد  چاپي 

ترها قابل چاپ مي باشند، در ستون  ارا نيد. اگر  نترل  ند را 
دهاي  ترهاي ASCII منايان مي شوند.  ارا سمت راست بصورت 

نترل بصورت نقطه منايان مي شوند. دهاي  غيرقابل چاپ، از قبيل 
مه Pause را فشار داده و  ردن حالت hex dump، د ۴. براي خاموش 

نيد. سپس چاپگر را خاموش 
نيد. هميشه  c احتياط: hex dump خاموش ن  چاپگر را در حني چاپ 

ردن چاپ فشار داده و سپس  مه Pause را براي متوقف   د
نيد. خاموش  را   چاپگر 

الت و راه حل ها مش
ه در حني استفاده از چاپگرتان با آنها روبرو مي شويد  التي  بيشتر مش

ه در اين بخش آمده براي يافنت مأخذ  راه حل هاي ساده دارند. از اطالعاتي 
ه رخ مي دهد و راه حل آنها استفاده شود.  التي  مش

الت فراهم ساز نيرو" رو صفحه ١١٠  "مش
اغذ" رو صفحه ١١١  ردن ويا تغذيه  الت وارد  "مش

الت وضعيت چاپ" رو صفحه ١١٣  "مش
يفيت منت چاپي" رو صفحه ١١۵  الت چاپ ويا  "مش

ه" رو صفحه ١٢١  الت شب "مش
٩ الت ننده مش حل 



ل  امپيوتر موجب مش ه آيا  مي توانيد از خودتست نيز براي شناسايي اين
نيد. برا دستورالعمل ها در مورد چاپ ي خود تست  مي شود استفاده 
ردن  به "چاپ ي خودتست" رو صفحه ١٠٧ رجوع شود. برا مشخص 

 hex dump ن است بخواهند از حالت اربران باجتربه مم  ، الت ارتباط مش
ه در "چاپ Hex Dump" رو صفحه ١٠٨ تشريح شده استفاده  چاپگر 

نند.
اغذ" رو صفحه ١٢۵  ردگ  ردن گير اغذ، به "باز  ردگ  برا رفع گير

رجوع شود.

الت فراهم سازي نيرو مش

وتاهي روشن شده، ولي بعداً خاموش شده و  نترل به مدت  چراغ هاي پنل 
خاموش مي مانند.

رددليل چه بايستي 
مقدار ولتاژ چاپگر با ولتاژ پريز برق 

شما همساني ندارد.
نيد.  نترل  مقدار ولتاژ چاپگر و پريز را 

اگر ولتاژها همسان نيستند، چاپگر را 
شيده و با فروشنده تان  فوراً از پريز 

متاس بگيريد.

نيد.w اخطار: ه ولتاژ اشتباه براي چاپگر شما دارد دوباره وصل ن سيم برق را به پريز برقي 

نترل  نيد چراغ هاي پنل  ند و حتي اگر چاپگر را روشن  ار مني  چاپگر 
خاموش مي باشند.

رددليل چه بايستي 
سيم برق به طور صحيح به پريز برق 

يا چاپگر شما زده نشده است.
رده و در صورت لزوم مطمئن  چاپگر را خاموش 

م به پريز برق  ه سيم برق بطور مح شويد 
و چاپگر زده شده باشد. سپس چاپگر را روشن 

نيد.
ند. ار مني  ازي پريز ديگر استفاده شود.پريز برق 
الت١١٠ ننده مش حل 



١١
اغذ ردن ويا تغذيه  الت وارد  مش

ند. ند ويا آنرا به طور صحيح تغذيه مني  اغذ متداوم را وارد مني  چاپگر 
رددليل چه بايستي 

اغذ متداوم بطور صحيح وارد مني 
شود.

اغذ  ردن  برا دستورالعمل ها در مورد وارد 
ه م خواهيد استفاده  تور  متداوم با تر

تور جلو"  اغذ در تر ردن  نيد به "وارد 
تور  اغذ در تر ردن  رو صفحه ١٣ يا "وارد 

پشت" رو صفحه ٢٠ رجوع شود.
ن است انتخاب شده  تور اشتباه مم تر

باشد.
تور صحيح در  ه آيا فلش تر نيد  نترل 
نشانگر Tractor Select روشن شده است. 
تور اشتباهي انتخاب شده، مطمئن  اگر تر
ار در  اغذ در وضعيت آماده به  ه  شويد 
نيد وارد  ه مي خواهيد استفاده  توري  تر
مه Front/Rear را براي  شده باشد. سپس د

تور فشار دهيد. ردن به آن تر سويچ 

اغذ نداشته  ه چاپگر  ن است  مم
باشد.

تور  نيد. فلش تر تور وارد  اغذ را بر روي تر
تور)  در نشانگر Tractor Select (انتخاب تر

بايستي سبز باشد.

ند. ار تغذيه مني  اغذ متداوم را به وضعيت آماده به  چاپگر 
رددليل چه بايستي 

 ،LF/FF Load مه قبل از فشار د
رده ايد. صفحات چاپ شده را پاره ن

صفحات چاپ شده را در سوراخ شدگي پاره 
مه LF/FF Load را براي تغذيه  نيد. سپس د
ار فشار  اغذ به وضعيت آماده به  وس  مع

دهيد.

ردگي هاي  تورهاي جلو و پشتي تغيير مي دهيد، گير ه بني تر هنگامي
ند. ار تغذيه مني  اغذ را به وضعيت آماده به  اغذ يا چاپگر 
١ الت ننده مش حل 



رددليل چه بايستي 
اغذهاي زيادي  ه چاپگر  ن است  مم
رده باشد. وس تغذيه  را به طور مع

ردن سند چاپ  ردن براي پاره  از خاصيت پاره 
اغذ اضافي استفاده شود تا چاپگر  شده ويا 

وس فقط ي صفحه  نياز به تغذيه مع
مه Front/Rear را براي  داشته باشد. سپس د

تور فشارها دهيد. ردن تر سويچ 

ه برچسب در  ن است در حالي مم
نيد  چاپگر گذاشته شده سعي مي 

نيد. تورها را سويچ  تر

وس وارد  ه برچسب ها بطور مع هنگامي
نند، بنابرايه هميشه  شده باشند گير مي 
تورها  ردن تر ه قبل از سويچ  هربرچسبي 

نيد. براي  در چاپگر باقي مانده باشد را خارج 
ردن برچسب هاي داخل چاپگر، دسته  خارج 
 LF/FF مه رده و د تور را پاره  تازه در زير تر

Load را براي بيرون زدن برچسب هاي باقي مانده 
فشار دهيد.

اغذ را در  نيد، چاپگر  تور پشتي سويچ مي  ه بني فونت و تر هنگامي
ند. تور انتخاب شده وارد مني  تر

رددليل چه بايستي 
اغذ نداشته  ه چاپگر  ن است  مم

باشد.
تور  نيد. فلش تر تور وارد  اغذ را بر روي تر

تور)  در نشانگر Tractor Select (انتخاب تر
بايستي سبز باشد.
الت١١٢ ننده مش حل 
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الت وضعيت چاپ مش
وضعيت باالي فرم اشتباه

ه در صفحه زيادي باال يا پايني است. منت چاپي به نظر مي رسد 
رددليل چه بايستي 

اربرد  اغذ در نرم افزار  تنظيم اندازه 
اغذي  ويا رانشگر چاپگر با اندازه 
نيد جور نيست. ه استفاده مي 

اربرد ويا رانشگر  اغذ را در  تنظيم اندازه 
نيد. نترل  چاپگرتان 

تنظيمات طول صفحه چاپگر براي 
اغذ  تور جلو يا عقب با اندازه  تر

نيد جور  ه استفاده مي  متداومي 
نيست.

با استفاده از حالت SelecType چاپگر 
تور جلو يا  تنظيمات طول صفحه را براي تر
نيد. برا جزييات به "تغيير  نترل  پشتي 
تنظيمات در حالت SelecType" رو صفحه

٩٨ رجوع شود.
تنظيم حاشيه باال ويا وضعيت باالي 

فرم صحيح نيست.
تنظيمات حاشيه و وضعيت باالي فرم در نرم 
نيد. به  نترل و تنظيم  اربرد خود را  افزار 
مشخصات ناحيه قابل چاپ در "ناحيه چاپ 

" رو صفحه ١٨١ رجوع شود. شدن
همچنني مي توانيد با استفاده از 

نترل وضعيت باالي فرم  مه هاي روي پنل  د
ه در نيد. با اين وجود، تنظيماتي  را تنظيم 
اربردهاي ويندوز اجنام مي شوند بر تنظيماتي

نترل اجنام مي شوند اولويت  ه در پنل 
دارند. برا جزييات به  "تنظيم وضعيت باال 

فرم" رو صفحه ٢٧ رجوع شود.
ه مي  تنظيمات رانشگر چاپگري 

نيد در نرم افزارتان  خواهيد استفاده 
انتخاب نشده است.

تنظيم رانشگر چاپگر صحيح را قبل از چاپ
اربردتان  ردن از دس تاپ ويدنوز ويا در 

نيد. انتخاب 
٣ الت ننده مش حل 



ردن اشتباه وضعيت پاره 

اغذ متداوم شما چاپ  چاپگر بر روي (ويا زيادي دور از) سوراخ شدگي 
ند. مي 

رددليل چه بايستي 
ردن صحيح نيست. نترل تنظيم وضعيت پاره  مه هاي پنل  با استفاده از د

نيد. برا  ردن را تنظيم  وضعيت پاره 
جزييات به "تنظيم وضعيت باال فرم" 

رو صفحه ٢٧ رجوع شود.
نيد  ه مي خواهيد استفاده  چاپگري 

در نرم افزارتان انتخاب نشده است.
ردن از  چاپگر صحيح را قبل از چاپ 

اربردتان انتخاب  دس تاپ ويدنوز ويا در 
نيد.

اربرد ويا رانشگر  اغذ در  تنظيم اندازه 
ه استفاده مي  اغذي  چاپگر با اندازه 

نيد جور نيست.

اربرد ويا  اغذ را در  تنظيم اندازه 
نيد. نترل  رانشگر چاپگرتان 

تنظيمات طول صفحه چاپگر براي 
ه  اغذي  تور جلو يا عقب با اندازه  تر

نيد جور نيست. استفاده مي 

 SelecType با استفاده از حالت
چاپگر تنظيمات طول صفحه را براي 

نيد. برا  نترل  تور جلو يا پشتي  تر
جزييات به "تغيير تنظيمات در حالت 

SelecType" رو صفحه ٩٨ رجوع شود.
الت١١۴ ننده مش حل 
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يفيت منت چاپي الت چاپ ويا  مش

ند. چاپگر روشن است ولي چاپ مني 
رددليل چه بايستي 

ابل رابط قطع شده ويا پيچ برداشته 
است.

ابل رابط قطع نشده  ه  نيد  نترل 
ابل  ويا پيچ برنداشته باشد. اگر ي 
رده  ابل را تعويض  رابط ديگر داريد، 

ار  ه آيا چاپگر درست  نيد  نترل  و 
ند. مي 

امپيوتر  چاپگر به طور مستقيم به 
شما وصل نشده است.

ه از ي تغييردهنده چاپگر،  هنگامي
ابل رابط استفاده مي  بافر چاپگر ويا 

يب اين وسايل  نيد، چاپگر به خاطر تر
ه  ند. هنگامي بطور صحيح چاپ مني 
امپيوترتان  چاپگر بدون اين وسايل به 

ار ه درست  وصل شده، مطمئن شويد 
ند. مي 

رانشگر چاپگر بطور صحيح نصب نشده 
است.

ه رانشگر چاپگر بطور  نيد  نترل 
صحيح نصب شده باشد. در صورت لزوم 

نيد. رانشگر چاپگر را دوباره نصب 
انيسم  رده ويا روبان ويا م اغذ گير 

رده است. نگهبان گير 
رده، پوشش چاپگر را  چاپگر را خاموش 
ه  رده ويا چيزي  اغذ گير رده و  باز 

نيد. رده را خارج  گير
ه تنظيم USB درست تنظيم USB درست نيست. نيد  تأييد 

الت  است. برا جزييات به "اصالح مش
USB" رو صفحه ١٢١ رجوع شود.

رده است (توقف در وضعيت  چاپگر گير
غيرعادي).

رده و براي مدتي صبر  چاپگر را خاموش 
رده  نيد. سپس چاپگر را دوباره روشن 

نيد. ردن را شروع  و چاپ 
۵ الت ننده مش حل 



ند. امپيوتر داده ها را ارسال مي دارد چاپ مني  ه  چاپگر هنگامي
رددليل چه بايستي 

رده است. ث  ردن چراغ Pause چاپگر م مه Pause را براي خاموش  د
ث) فشار دهيد. (م

م وصل  ابل رابط به طور مح
نشده است.

ابل بني چاپگر  ه هر دو سر  نيد  نترل 
م وصل شده باشند.  امپيوتر بطور مح و 

ابل بطور صحيح وصل شده است، ي  اگر 
ه در "چاپ ي خودتست"   خودتست را به طوري

نيد. رو صفحه ١٠٧ تشريح شد اجرا 
ابل رابط شما مشخصات 

امپيوتر را برآورده  چاپگر و/يا 
ند. مني 

ه شرايط  نيد  ابل رابطي استفاده  از 
ند به  امپيوتر را برآورده مي  هردوي چاپگر و 

امپيوتر  " رو صفحه ١۶٨ و اسناد  تروني "ال
نيد. خود رجوع 

نرم افزار شما بطور صحيح براي 
چاپگرتان تنظيم نشده است.

چاپگر خود را از دس تاپ ويندوز ويا در 
نيد. در صورت لزوم نرم افزار  اربردتان انتخاب 
ه در Start Here (از  رانشگر چاپگر را بطوري
نيد) نشان داده شده نصب ويا  اينجا شروع 

نيد. دوباره نصب 

چاپگر سروصدا در مي آورد ولي چيزي چاپ مني شود ويا چاپ بطور 
غيرمنتظره متوقف مي شود.

رددليل چه بايستي 
روبان زيادي شل شده، روبان جدا 

ارتريج روبان بطور  شده ويا 
صحيح نصب نشده است.

هرگونه شل بودن در روبان را با گرداندن دسته 
ارتريج  رده ويا  ردن روبان برطرف  م  مح
ه در بخش حتت "تعويض  روبان را به طوري

" رو صفحه ١٣٠ تشريح شده  ارتريج روبان
يند. دوباره نصب 
الت١١۶ ننده مش حل 
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م رنگ است. منت چاپي 
رددليل چه بايستي 

"روبان فرسوده شده است. ارتريج روبان ه در "تعويض  ارتريج روبان را به طوري
نيد. رو صفحه ١٣٠ توضيح داده شد تعويض 

منت چاپ ضعيف است.
رددليل چه بايستي 

"روبان فرسوده شده است. ارتريج روبان ه در "تعويض  ارتريج روبان را به طوري
نيد. رو صفحه ١٣٠ توضيح داده شد تعويض 

بخش از منت چاپ چاپ نشده ويا نقطه ها به وضعيت ها راندوم 
چاپ نشده اند.

رددليل چه بايستي 
روبان زياد شل شده، روبان جدا 

شده 
ارتريج روبان بطور صحيح  ويا 

نصب نشده است.

هرگونه شل بودن در روبان را با گرداندن دسته 
ارتريج روبان  رده ويا  ردن روبان برطرف  م  مح

" رو  ارتريج روبان ه در "تعويض  را به طوري
يند. صفحه ١٣٠ تشريح شده دوباره نصب 

ارتريج روبان فرسوده شده است. ه در "تعويض  ارتريج روبان را به طوري
" رو صفحه ١٣٠ توضيح داده شد تعويض  روبان

نيد.

خطوط نقطه چني در منت چاپي چاپ نشده اند.
رددليل چه بايستي 

رده و با فروشنده خود برايهد چاپ آسيب ديده است. ردن را متوقف  چاپ 
تعويض هد چاپ متاس بگيريد.
٧ الت ننده مش حل 



 احتياط:
ن است به چاپگر آسيب برسانيد.  نيد؛ مم هرگز خودتان هد چاپ را تعويض ن
ه هد چاپ تعويض مي شود بايستي بازرسي  قطعات ديگر چاپگر نيز هنگامي

شوند.

c

همه منت بر روي ي خط چاپ شده است.
رددليل چه بايستي 

فرمان تغذيه سطر در آخر هر 
سطر منت ارسال نشده است.

تنظيم تغذيه سطر اتوماتي را با استفاده از حالت 
رده تا چاپگر بطور  تنظيم پيش فرض چاپگر روشن 

د تغذيه سطر را به هر بازگشت  اتوماتي ي 
ند. برا جزييات به "تغيير تنظيمات در  اضافه 
حالت SelecType" رو صفحه ٩٨ رجوع شود.

منت چاپي خطوط سفيد اضافي بني سطرهاي منت دارد.
رددليل چه بايستي 

دو فرمان تغذيه سطر در آخر 
هر سطر منت ارسال شده چون 
تنظيم تغذيه سطر اتوماتي 

چاپگر روشن شده است.

با استفاده از حالت SelecType چاپگر، 
نيد.  تنظيم تغذيه سطر اتوماتي را خاموش 

برا جزييات به "تغيير تنظيمات در حالت 
SelecType" رو صفحه ٩٨ رجوع شود.

تنظيم فضاي سطر در نرم افزار 
اربرد شما درست نيست.

اربردتان را  تنظيم فضاي سطر در نرم افزار 
نيد. تنظيم 

ترهاي نامناسب  ارا چاپگر عالئم عجيب، فونت هاي ناصحيح ويا 
ند. ديگري را چاپ مي 

رددليل چه بايستي 
امپيوتر شما بطور  چاپگر و 
نند. صحيح ارتباط برقرار مني 

ابل رابط صحيح استفاده  ه از  مطمئن شويد 
ل ارتباطات صحيح است. به  نيد و پروت مي 

امپيوتر  " رو صفحه ١۶٨ و اسناد  تروني "ال
نيد. خود رجوع 
الت١١٨ ننده مش حل 
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تر اشتباه در نرم افزار شما  ارا جدول 
انتخاب شده است.

با استفاده از نرم افزار ويا حالت 
تر صحيح را  ارا SelecType، جدول 
تر در  ارا نيد. تنظيم جدول  انتخاب 

ه در حالت  نرم افزار شما بر تنظيماتي 
SelecType اجنام شده اولويت پيدا مي 

ند
نيد  ه مي خواهيد استفاده  چاپگري 

در نرم افزارتان انتخاب نشده است
ردن از  چاپگر صحيح را قبل از چاپ 

اربردتان انتخاب  دس تاپ ويدنوز ويا در 
نيد.

اربرد شما بطور صحيح براي  نرم افزار 
ربندي نشده است. چاپگرتان پي

اربرد شما  ه نرم افزار  مطمئن شويد 
ربندي  بطور صحيح براي چاپگرتان پي
اربردتان رجوع  شده باشد. به اسناد 
نيد. در صورت لزوم نرم افزار رانشگر 

 Start Here ه در چاپگر را بطوري
نيد) نشان داده شده  (از اينجا شروع 

نيد. نصب ويا دوباره نصب 
ه  تنظيمات نرم افزار بر تنظيماتي 

با استفاده از حالت تنظيم پيش فرض 
نترل اجنام داديد  مه هاي پنل  ويا د

اولويت دارند.

اربردتان  براي انتخاب فونت از نرم افزار 
نيد. استفاده 

خطوط چاپ شده عمودي هم تراز نيستند.
رددليل چه بايستي 

ه حالت استاندارد چاپ  چاپ دوجهته 
ردن چاپگر است، هم تراز نيست.

از حالت تنظيم دوجهته چاپگر براي 
ل استفاده شود. به  تصحيح اين مش

ردن خطوط عمود در منت چاپي"  "تراز 
رو صفحه ١٢۶ رجوع شود.
٩ الت ننده مش حل 



الت استفاده از موارد انتخابي مش

اغذ متداوم را بطور  برش دهنده سوراخ شدگي نصب شده و چاپگر 
ند. صحيح تغذيه مني 

رددليل چه بايستي 
برش دهنده سوراخ شدگي بطور 

م به چاپگر وصل نشده است. مح
رده و اتصالي برش دهنده سوراخ  چاپگر را خاموش 

نيد. شدگي را بازبيني 

اغذ بطور صحيح بريده  برش دهنده سوراخ شدگي نصب شده و 
مني شود.

رددليل چه بايستي 
تنظيم رانشگر چاپگر بطور صحيح 

تنظيم نشده است.
ه مي خواهيد در رانشگر چاپگر  اغذي را  منبع 

نيد. استفاده شود انتخاب 

رديد. نيد. با اين وجود، هر حالت برش اتوماتي را اجرا ن  On حالت برش اتوماتي را
ه در رانشگر اجنام شود بر تنظيم حالت  تنظيمي 

برش اتوماتي اولويت دارد.

طول صفحه را براي جور شدن با 
اغذ اجنام مني دهيد.

تور پشتي ويا طول صفحه را  طول صفحه را براي تر
اغذ جور باشد. نيد تا با  تور جلو تنظيم  براي تر

اغذ، بطور روان تغذيه مني شود. ردگي  گير
رددليل چه بايستي 

برش دهنده سوراخ شدگي بطور 
صحيح نصب نشده است.

ه  رده و در حالي برش دهنده سوراخ شدگي را جدا 
ردن و خارها بطور  مطمئن مي شويد گيره هاي سوار 

نيد  صحيح در هم جا مي گيرند، آنرا دوباره نصب 
ششي" رو  تور  برا دستورالعمل ها به "نصب تر

صفحه ١٣۵ رجوع شود.
الت١٢٠ ننده مش حل 
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ه الت شب مش

ه چاپ  رد ويا مني توان از شب ربندي  ه را مني توان پي رابط شب
رد.
رددليل چه بايستي 

ه  تنظيمات چاپگر ويا تنظيمات شب
ن است اشتباه باشند. مم

ه در  ه آيا مي توانيد بطوري نيد  نترل  ابتدا، 
ه استفاده مي  دفترچه راهنما براي سرور چاپي 

نيد. اگر  نيد تشريح شد ي برگه وضعيت چاپ 
نيد، تنظيمات  مني توانيد ي برگه وضعيت چاپ 
نيد؛ در غيراين صورت، حالت رابط  نترل  شبه را 

نترل چاپگر را روي Auto بگذاريد. پنل 
امپيوترهاي  ارهاي چاپي از  ه آيا  نيد  نترل 
ه در حال چاپ شدن هستند.  ديگر از طريق شب

ن است چاپگر ويا ار چاپي اجرا شد، مم ه  هنگامي
لي داشته باشند. اتصالي بني  امپيوتر شما مش

امپيوترتان ، تنظيمات در رانشگر چاپگر و  چاپگر و 
نيد. نترل  امپيوترتان را  تنظيمات 

ن است  ار چاپي اجرا مني شود، مم ه  هنگامي
ه خود  ه اشتباه باشند. از مدير شب تنظيمات شب

م بخواهيد.

USBUSB الت اصالح مش
لي داريد، اطالعات اين اگر در استفاده از چاپگرتان با ي اتصالي USB مش

بخش را بخوانيد.
١ الت ننده مش حل 



 ،Me ،Windows XP امپيوتر شما از مدل از قبل نصب شده ه  مطمئن شويد 
98 ويا 2000 باشد.

 98 ،Me ،Windows XP امپيوتر شما بايستي از مدل از قبل نصب شده
امپيوتري  ن است نتوانيد رانشگر چاپگر USB را بر روي  ويا 2000 باشد. مم

 ،Windows XP به Windows 95 نيست ويا از USB ه مجهر به پورت
نيد. Me، 98 يا 2000 ارتقاء داده شده نصب ويا اجرا 

امپيوترتان، با فروشنده خود متاس بگيريد. براي جزييات در مورد 

 (EPSON USB وسايل چاپگر) EPSON USB Printer Devices ه مطمئن شويد 
 Windows Me (مديريت دستگاه) (فقط براي Device Manager بر روي منوي

و 98) منايان شود.
امل شود لغو  ه روال  اگر نصب رانشگر وصل- و - پخش راقبل از اين
ه رانشگر دستگاه چاپگر USB ويا رانشگر چاپگر  ن است  رديد، مم

بطور ناصحيح نصب شوند.
نيد: ردن رانشگرها اجرا  نترل نصب و دوباره نصب  اين مراحل را براي 

نيد. امپيوتر وصل  ابل را به چاپگر و  رده و  ١. چاپگر را روشن 
رده، سپس بر  لي راست  ٢. بر روي مناد My Computer در دس تاپ 

نيد. لي   Properties روي
نيد. لي   Device Manager ٣. بر روي زبانه
الت١٢٢ ننده مش حل 



١٢

ن 
 EPSON USB ،اگر رانشگرهاي شما بطور صحيح نصب شده اند
Printer Devices بايستي در منوي Device Manager (مديريت 

دستگاه) منايان شود.

 Device Manager در منوي EPSON USB Printer Devices اگر
Other de- نار (مديريت دستگاه) منايان نشد، بر روي عالمت (+) در 

نيد. نيد تا دستگاه هاي نصب شده را مشاهده  لي   vices

اگر USB Printer زير Other devices منايان شد، رانشگر دستگاه 
EPSON DFX- به طور صحيح نصب نشده است. اگر USB چاپگر
9000 منايان شد، رانشگر چاپگر به طور صحيح نصب نشده است.

اگر USB Printer يا EPSON DFX-9000 زير Other devices منايا
ابل USB را از چاپگر بيرون  نيد ويا  لي   Refresh نشد، بر روي

آورده، سپس آنرا دوباره به چاپگر بزنيد.
٣ الت ننده مش حل 



۴. زير Other devices، USB Printer يا EPSON DFX-9000 را انتخاب 
نيد. لي   OK نيد. سپس روي لي   Remove رده و روي

نيد.  لي   OK ه جعبه گفتگوي زير منايان شد، روي ۵. هنگامي
سپس براي بسنت جعبه گفتگوي System Properties (مشخصات 

نيد. لي  سيستم)، روي OK دوباره 

امپيوتر را دوباره به راه بياندازيد. سپس  رده و  ۶. چاپگر را خاموش 
ردن دستورالعمل هاي Start Here، دوباره از اول  رانشگرها را با دنبال 

نيد. نصب 
الت١٢۴ ننده مش حل 
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ال 
ند. ار مني   USB ابل چاپگر به طور صحيح با 
ي از راه حل  ند، ي ار مني   USB ابل اگر چاپگر شما بطور صحيح با 

نيد: هاي زير يا بيشتر را امتحان 

ابل استاندارد رو نيد  ه استفاده مي  ابلي  ه   مطمئن شويد 
دار USB است.

نيد، چاپگر را به تي ير اول هاب   اگر از ي هاب USB استفاده مي 
نيد. ويا چاپگر را بطور مستقيم به پورت USB متصل 

ه رانشگر دستگاه چاپگر  نيد   براي Windows Me يا 98 سعي 
نيد. ابتدا با استفاده از ابزار  USB و نرم افزار چاپگر را دوباره نصب 

نترل،  ردن) در پنل  برنامه هاي Add/Remove (افزودن/حذف 
 EPSON USB نيد، سپس EPSON Printer Software را حذف 

ه در  نيد. سپس نرم افزار را به طوري  Printer Devices را حذف 
Add/ نيد. اگر در فهرست Start Here نشان داده شده دوباره نصب 

 EPSON USB ،(ردن Remove Programs (برنامه هاي افزودن/حذف 
رده و روي Printer Devices ثبت نشده، به سي دي رام دسترسي پيدا 
anguage\WIN98 يا \Language\WINME در پوشه epusbun.exe
نيد. نيد سپس دستورالعمل هاي روي صفحه را دنبال  لي  دوبار 

اغذ ردگي  ردن گير باز 
نيد: اغذ اجرا  ردگي  ردن گير اين مراحل را براي باز 

ه سويچ نيرو نيد. چاپگر زماني خاموش مي شود  ١. چاپگر را خاموش 
به سمت N فشرده شده باشد.

نيد، پوشش جلو ويا پوشش با ه استفاده مي  توري  ٢. بستگي به تر
نيد. را باز 

نيد. ٣. صفحات تازه را در سوراخ شدگي پاره 
اغذ باقي  شيد. هرگونه قطعه  اغذ را از چاپگر بيرون ب ۴. به آرامي 

نيد. مانده را خارج 
۵ الت ننده مش حل 



ه  نيد. مطمئن شويد  ۵. پوشش چاپگر را بسته و چاپگر را روشن 
چراغ Paper Out چشم مني زند و چراغ Pause خاموش است.

ردن خطوط عمودي در منت چاپي تراز 
ه خطوط عمودي در منت چاپي بطور مناسب تراز نشده  اگر متوجه شويد 
ل استفاده  اند، مي توانيد از حالت تنظيم دوجهته براي تصحيح اين مش

نيد.
ند  در حني تنظيم دوجهته، چاپگر سه برگه الگوي هم ترازي را چاپ مي 

يفيت نامه)  ه پيش نويس با سرعت زياد، پيش نويس و NLQ (نزدي به 
ه در زير تشريح شده، بهترين الگوي هم ترازي را از هر برگه  نام دارند. بطوري

نيد. انتخاب مي 

ر: تذ
رديد چاپ مي  ه در حالت SelecType تنظيم  دستورالعمل هاي تنظيم به زباني 
نيد، تنظيم زبان را  شوند. اگر مي خواهيد زبان دستورالعمل هاي تنظيم را عوض 

نيد. برا دستورالعمل ها به "تغيير تنظيمات در حالت  در حالت SelecType عوض 
SelecType" رو صفحه ٩٨ رجوع شود.

نيد: اين مراحل را براي اجنام تنظيم دوجهته اجرا 

نيد. اغذ وارد شده، سپس چاپگر را خاموش  ه  ١. مطمئن شويد 

ردن براي c احتياط: نيد، قبل از دوباره روشن  ه چاپگر را خاموش مي  هر زمان 
ن است به چاپگر  نيد؛ در غير اينصورت مم حداقل پنج ثانيه صبر 

صدمه وارد شود.
نيد.  مه Pause را پايني نگه مي داريد، چاپگر را روشن  ه د ٢. در حالي

چاپگر وارد حالت تنظيم دوجهته شده و سپس دستورالعمل ها و اولني 
ند. مجموعه الگوهاي هم ترازي را چاپ مي 
الت١٢۶ ننده مش حل 
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ه در دستورالعمل ها تشريح شد، الگوهاي هم ترازي را  ٣. همانطوري
رده و شماره الگوي هم ترازي با بهترين همترازي را با فشار مقايسه 
نيد. LCD شماره مه Font (Item U) يا Pitch (Item D) انتخاب  د

Set D مه رديد را نشان مي دهد. د ه در آن زمان انتخاب  الگويي 
(Top of Form)  را براي تعيني شماره الگوي انتخاب شده فشار داده و

مجموعه الگوهاي هم ترازي بعدي چاپ مي شوند.
ه بهترين هم ترازي را براي هر ي از مجموعه هاي الگوهاي  ۴. الگويي 

نيد. هم ترازي باقي مانده دارد را انتخاب 
ه بهترين الگو را در الگوهاي نهايي مجموعه هم ترازي  ۵. پس از اين

et D (Top of Form) مه رديد و انتخاب خود را با فشردن د انتخاب 
رده و از حالت تنظيم دوجهته خارج  رديد، چاپگر را خاموش  ذخيره 

شويد.

ردن لغو چاپ 
ه چاپ را ن است الزم باشد  لي مواجه شديد، مم اگر در حني چاپ با مش

نيد.  لغو 
نترل چاپگراز  مي توانيد چاپ را با استفاده از رانشگر چاپگر ويا از پنل 

نيد امپيوترتان لغو 

با استفاده از رانشگر چاپگر
امپيوترتان فرستاده شود، به  ه از  ار چاپ قبل از اين برا لغو ي 

"لغو چاپ" رو صفحه ٧۶ رجوع شود.

نترل چاپگر با استفاده از پنل 
مه هاي Font (Item U) و Pitch (Item D) در آن واحد چاپ را  فشردن د

رده  ه دريافت مي شوند را از رابط فعال پا  ارهاي چاپي  رده،  متوقف 
ند. ن است در رابط رخ داده باشد را پا مي  ه مم و خطاهايي 
٧ الت ننده مش حل 



ر:  تذ
رد همچنني تنظيمات چاپگر را به مقادير پيش فرض برمي گرداند.  اين عمل

ردن را با  ه مني خواهيد تنظيمات را به پيش فرض تغيير دهيد، چاپ  هنگامي
نيد. استفاده از رانشگر چاپگر لغو 

متاس با خدمات مشتري
ند و مني توانيد با استفاده از  ار مني  اگر محصول Epson شما درست 
نيد، با خدمات  ل را حل  اطالعات عيب يابي در اسناد محصول خود مش

م متاس بگيرد. اسناد ضمانت پان- اروپايي  حمايت از مشتري براي دريافت 
ه چطور با خدمات مشتري EPSON متاس  خود را براي اطالعات در مورد اين

نيد. اگر اطالعات زير را به آنها بدهيد، خواهند توانست  بگيريد بررسي 
نند. م  بسيار سريع تر به شما 

 شماره سريال محصول
(برچسب شماره سريال معموالً در پشت محصول است.)

 مدل محصول

 نسخه نرم افزار محصول
مه مشابه در نرم افزار محصول  (روي About، Version Info يا د

نيد.) لي 
امپيوتر شما  مار و مدل 

امپيوتر شما  اسم و نسخه سيستم عامل 
ه معموالً با محصولتان استفاده  اربردهاي نرم افزاري   اسم و نسخه 

نيد. مي 
الت١٢٨ ننده مش حل 
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وب سايت خدمات فني
PSON وب سايت Support رفته و بخش http://www.epson.com به
محلي خود را براي آخرين رانشگرها، سئواالت معمول، راهنماها و مواد قابل 

نيد. داون لود ديگر انتخاب 
ه مني توان با استفاده از التي  وب سايت خدمات فني Epson در حل مش

ند. م مي  رد  اطالعات عيب يابي در اسناد چاپگرتان حل 
٩ الت ننده مش حل 



فصل ۶
گزينش ها و مواد مصرف شدني

ارتريج روباني
EpsonEpson ارتريج روباني اصيل

ارتريج روباني را تعويض  ه  م رنگ مي شود، الزم است  ه چاپ  هنگامي
ه  ارتريج هاي روباني اصيل Epson طوري طراحي و توليد شده اند  نيد. 

رد و  ارتريج ها عمل نند. اين  ار  بطور مناسب با چاپگر Epson شما 
نند. عمرطوالني هد چاپ و ساير بخش هاي چاپگر را تضمني مي 

ند: ارتريج روباني زير استفاده مي  چاپگر شما از 

Epson: S015384 ي ارتريج روباني مش

ارتريج روباني  تعويض 
ه روبان را تعويض  م رنگ مي شود، الزم است  ه چاپ زيادي  هنگامي

ارتريج تعويضي S015384 Epson استفاده شود. نيد. تنها از 

ن است داغ باشد. قبل از c اخطار: اگر اخيراً از چاپگر استفاده شده، هد چاپ مم
ه خن شود. نيد اجازه بدهيد  ه روبان را تعويض  اين

نيد: ارتريج روباني، اين مراحل را اجرا  براي تعويض 

نيد. ث) را فشار دهيد. سپس چاپگر را خاموش  مه Pause (م ١. د
گزينش ها و مواد مصرف شدني١٣٠



١٣
رده و هد چاپ را به سمت عالمت بلغزانيد. ٢. پوشش بااليي را باز 

نيد. ه نشان داده شده از روي هد چاپ بلند  ٣. هادي روبان را بطوري
١ گزينش ها و مواد مصرف شدني



شيد تا آنرا  ارتريج روباني را ب نار  ه در زير نشان داده شده  ۴. بطوري
ردن آن به سمت  ارتريج را با بلند  نيد.  از خارهاي نصب چاپگر رها 

نيد.  مخالف خود جدا 

شيد.c احتياط: ارتريج روباني را ن ابل سفيد مسطح در زير  ه  مطمئن شويد 
رده و به دور بياندازيد. اتريج روباني جدا  ننده را از ميان  ۵. جدا

ننده جدا
گزينش ها و مواد مصرف شدني١٣٢
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ه نشان داده  ارتريج روباني را با دو دست نگه داشته و به طوري  .۶
ارتريج را به سمت  ه  شده آنرا به داخل چاپگر پايني ببريد. در حالي

شيد، گيره هاي نزدي خود را بر روي دو خار مربوطه در  خود مي 
چاپگر بلغزانيد:

اف ديگر سرجايشا ارتريج را سرجايش به پايني فشار دهيد تا دو ش  .٧
بر روي خارهاي داخل چاپگر بيافتند.

ه نيد تا مطمئن شويد  ارتريج فشار وارد  ٨. به آرامي به هر دو طرف 
سرجايش قفل شده است.
٣ گزينش ها و مواد مصرف شدني



ه  ٩. هادي روبان را بر روي خارهاي فلزي در هر دو سوي هد چاپ بطوري
وچ تر هادي بايستي باال و لبه زاويه  نيد. سر  نشان داده شده وارد 
ردن روبان  م  دار آن به سمت عقب و به طرف پهنه باشد. دسته مح

را دوباره به گردانيد تا هرگونه شل بودن در روبان برطرف شود.

ه  ١٠. هد چاپ را از ي طرف به طرف ديگر بلغزانيد تا مطمئن شويد 
يده نشده است. ند و روبان تاب نخورده و چرو ت مي  بطور نرم حر

هادي روبان

هد چاپ
گزينش ها و مواد مصرف شدني١٣۴



١٣

 

١١. پوشش بااليي را ببنديد.

ششي تور  استفاده از تر
اغذ متداوم را  ار گيري بهينه از  ششي (C800382) ب تور انتخابي  تر
ه از فرم  ششي به ويژه در مواردي مفيد است  تور  ند. تر فراهم مي 

هاي چند بخشي متداوم و برچسب ها استفاده شود. براي بهترين نتايج، از 
تور جلويي ويا توسازي شده چاپگر استفاده  ششي به همراه تر تور  تر

ه در اين بخش تشريح شده است. شود، طوري
ر:  تذ

ردن موجود نيست. ششي نصب شده، ويژگي پاره  تور  ه تر هنگامي

ششي تور  نصب تر
ششي، به ي پيچ گوشتي ضربدري نياز داريد. تور  براي نصب تر

ر:  تذ
نيد، تور توسازي شده استفاده  ششي بهمراه تر تور  ه از تر اگر در نظر داريد 
نيد. براي  تور عقبي وارد  ششي بر روي تر تور  اغذ را قبل از نصب تر بايستي 

تور پشت" رو صفحه ٢٠ رجوع شود. اغذ در تر ردن  دستورالعمل ها به "وارد 
۵ گزينش ها و مواد مصرف شدني



نيد. اغذ را باز  ننده  رده و پوشش جدا ١. چاپگر را خاموش 

اغذ  ننده  ه جدا ردن دو پيچي  ٢. از ي پيچ گوشتي ضربدري براي باز 
اغذ را از  ننده  نند استفاده شود. سپس جدا را به چاپگر وصل مي 

نيد. روي چاپگر بلند 
گزينش ها و مواد مصرف شدني١٣۶



١٣
نيد. اغذ را بسته و پوشش باالي چاپگر را باز  ننده  ٣. پوشش جدا

ه چرخ دنده هايش به سمت چپ هستند  ششي را در حالي تور  ۴. تر
تور را در ميله نصب چاپگر جا دهيد. نگه داشته، گيره هاي جلويي تر
٧ گزينش ها و مواد مصرف شدني



ه چفت  رده تا اين ج  ششي را به سمت عقب  تور  ۵. سپس تر
لي  و بست عقبي آن سرجايش در باالي خارهاي نصب عقب چاپگر 

ند.

۶. پوشش باالي چاپگر را ببنديد.

تور جلويي ششي با تر تور  استفاده از تر
ه بيش از هفت بخش دارند (شامل  اگر از برچسب ويا فرم هاي چندبخشي 
تور جلوي  ششي با تر تور  نيد، بايستي از تر نسخه اصلي) استفاده مي 

نيد. توسازي شده در چاپگر استفاده 
ه از  نيد هرموقع  تورهاي جلو و عقب عوض  مي توانيد در هرزمان بني تر
 Front/Rear مه ه د نيد. تنها الزم است  ششي استفاده مي  تور  تر
اغذ  مه LF/FF Load براي تغذيه  (جلو/عقب) را فشار داده و سپس از د

ششي استفاده شود. (برچسب ها نياز به  تور  به فاصله اضافي تا تر
مراقبت ويژه دارند. برا جزييات به "استفاده از برچسب" رو صفحه ۴٢ 

رجوع شود.
اغذ تا نقطه  مه LF/FF Load را براي جلوبردن  ردن اسناد، د براي پاره 

رد فشار دهيد. ه مي توان آنرا پاره  اي 
نيد: تور جلويي، اين مراحل را دنبال  ششي با تر تور  براي استفاده از تر

نيد. رده و پوشش باال را باز  ١. چاپگر را روشن 
گزينش ها و مواد مصرف شدني١٣٨



١٣

ه، 
 "

 

تور جلويي تا موقعيت باالي فرم  اغذ روي تر ه  ٢. مطمئن شويد 
تور گذاشته شده ولي در  اغذ قبالً روي تر بارگذاري شده باشد. اگر 
مه يا LF/FF Load را فشار دهيد  ار نيست، د وضعيت آماده به 
اغذ تا موقعيت  تور انتخاب شده) تا  دام تر ه  (بستگي به اين

تور جلويي گذاشته نشد اغذي روي تر باالي فرم بارگذاري شود. (اگر 
تور جلو اغذ در تر ردن  اغذ بگذاريد. برا دستورالعمل ها به "وارد 

رو صفحه ١٣ رجوع شود.
LF/FF مه تور جلويي چاپگر قرار داديد، از د اغذ را روي تر ه  ٣. زماني

ششي استفاده شود. تور  اغذ تا تر Load براي جلوبردن 

شيدنشان به  ششي را با  تور  ۴. هردو اهرم قفل چرخ دنده روي تر
نيد. نيد. سپس پوشش هاي هردو چرخ دنده را باز  طرف خودتان رها 

اغذ باشد. ه به اندازه عرض  نيد  ۵. چرخ دنده ها را طوري تنظيم 
٩ گزينش ها و مواد مصرف شدني



اغذ را بلغزانيد تا بطور مساوي بني دو چرخ دنده  ۶. دو پشتيبان 
فاصله بگيرند.

ر: تذ
متر از چهار اينچ عرض  ه  نيد  اغذي استفاده مي  ه از  هنگامي

نيد. اغذ را جدا  دارد، پشتيبان 

اغذ را روي خارهاي چرخ دنده قرار دهيد. اگر  ٧. سوراخ هاي چرخ دنده 
اغذ بطور صحيح با خارهاي  اغذ شل است ويا اگر سوراخ هاي روي 
تور  شيد و از دسته تر اغذ را قدري ب چرخ دنده هم تراز مني شوند، 

ه نشان داده شده  اغذ بطوري  ششي براي تنظيم وضعيت 
استفاده شود. دسته را ابتدا به سمت راست بلغزانيد و سپس آنرا به 

مقدار الزم بچرخانيد.

تور c احتياط: تور توسازي شده و تر ه چرخ دنده هاي روي تر مطمئن شويد 
ششي انتخابي هم تراز شده باشند.
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۴٠



١۴

ه 

ا 
٨. پوشش هاي چرخ دنده را ببنديد.

رده و  اغذ صاف و نرم شود تنظيم  ه  ٩. دو چرخ دنده را تا هنگامي
نيد. سپس چرخ دنده ها را سرجايشان قفل 

اغذ را c احتياط: ه فاصله بني چرخ دنده ها زياد نباشد. اگر  مطمئن شويد 
اغذ پار ند ويا لبه هاي سوراخ هاي  ن است گير  شيد مم زيادي ب

اغذتان، چرخ دنده سمت  شش زيادي در  شود. براي رفع هرگونه 
نيد. رده و دوباره قفل  راست را رها 

نيد. برا دستورالعمل ه ١٠ در صورت لزوم، موقعيت باالي فرم را تنظيم 
به "تنظيم وضعيت باال فرم" رو صفحه ٢٧ رجوع شود.

اغذ به  مه LF/FF Load را براي تغذيه  ١١. پوشش بااليي را ببنديد. د
ه لبه برگه اول از  بيرون از پشت چاپگر فشار دهيد. مطمئن شويد 

اغذ منايان شود. ننده  زير جدا
١ گزينش ها و مواد مصرف شدني



تور عقبي ششي با تر تور  استفاده از تر
ه بيش از هفت برگه دارند (شامل  اگر از برچسب ويا فرم هاي چندبخشي 
تور  نيد؛ از تر تور عقبي استفاده ن نيد، از تر نسخه اصلي) استفاده مي 
تور  شش با تر تور  نيد. برا جزييات به "استفاده از تر جلويي استفاده 

جلويي" رو صفحه ١٣٨ رجوع شود.
ه از  نيد هرموقع  تورهاي جلو و عقب عوض  مي توانيد در هرزمان بني تر
 Front/Rear مه ه د نيد. تنها الزم است  ششي استفاده مي  تور  تر

اغذ به فاصله  مه LF/FF Load براي تغذيه  را فشار داده و سپس از د
ششي استفاده شود. تور  اضافي تا تر

مه LF/FF Load را براي جلوبردن  ردن صفحات چاپ شده، د براي پاره 
رد فشار دهيد. ه مي توان آنرا پاره  اغذ تا نقطه اي 

ششي  تور  ه چگونه با استفاده از تر نند  مراحل زير تشريح مي 
اغذ  تور عقبي توسازي شده چاپگر  انتخابي (قبالً نصب شده) با تر

اغذ را روي  رده ايد،  ششي را نصب ن تور  نيد. اگر هنوز تر را وارد 
نيد. برا  ششي را نصب  تور  رده و سپس تر تور عقبي بارگذاري  تر
ششي" رو صفحه ١٣۵ رجوع شود. تور  دستورالعمل ها به "نصب تر

نيد. رده، سپس پوشش باال را باز  ١. چاپگر را خاموش 
ر:   تذ

ار گذاشته شده،  تور عقبي در وضعيت باالي فرم يا آماده ب اغذ روي تر  اگر 
به مرحله ۶ برويد.

تور  شيد تا تر ششي به سمت خود ب تور  ٢. اهرم ها را روي تر
ششي رها شود.
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۴٢



١۴
نيد تا خارهايش روي قاب فلزي چاپگر  ج  تور را به سمت جلو  ٣. تر
قرار گيرد.

تور  اغذ در تر ردن  ردن مراحل ٣ تا ١٠ از "وارد  اغذ را با دنبال   .۴
پشت" رو صفحه ٢٠.

ه چفت  رده تا اين ج  ششي را به سمت عقب  تور  ۵. سپس تر
ند. لي  و بست عقبي سرجايش در باالي خارهاي نصب عقب چاپگر 

اغذ به  مه LF/FF Load براي جلوبردن  رده و از د ۶. چاپگر را روشن 
نيد. ششي استفاده  تور  تر

تور جلويي" رو  شش با تر تور  نون مراحل ۴ تا ١١ از "استفاده از تر ا
نيد. صفحه ١٣٨ را اجرا 
٣ گزينش ها و مواد مصرف شدني



ششي تور  ردن تر جدا 
ننده  ششي به ي پيچ گوشتي ضربدري و جدا تور  ردن تر براي جدا 

ه در ابتدا در چاپگر نصب شده بود نياز خواهيد داشت. اغذ 

نيد. رده و چاپگر را خاموش  تور خارج  اغذ را از روي تر ١. هرگونه 
ششي را سرجايش در  تور  ه تر رده و اهرم هايي  ٢. پوشش باال را باز 
شيد  نيد. اين اهرم ها را به سمت جلو ب چاپگر نگه مي دارد را پيدا 

رده و از  تور را به باال بلند  ششي رها شود. سپس تر تور  تا تر
نيد. چاپگر خارج 

نيد. اغذ را باز  ننده  ٣. پوشش باالي چاپگر را بسته و پوشش جدا 
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۴۴
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اغ ننده  ه جدا ردن دو پيچي  ۴. از ي پيچ گوشتي ضربدري براي باز 
اغذ  ننده  نند استفاده شود. سپس جدا  را به چاپگر وصل مي 

نيد. ششي عرضه شده را جدا  تور  بهمراه تر
رده و  اغذ اصلي را دوباره نصب  ننده  ۵. با استفاده از دو پيچ، جدا

اغذ را ببنديد. ننده  پوشش جدا

استفاده از برش دهنده سوراخ شدگي
برش دهنده سوراخ شدگي انتخابي (C81507X#) با بريدن سوراخ شدگي 
ند.  اغذ متداوم را براي شما آسان تر مي  اسناد چاپ شده، استفاده از 

نيد، مطمئن شويد  ه از برش دهنده سوراخ شدگي استفاده مي  هنگامي
اغذ همسان باشد. ه با  نيد  ه طول صفحه را طوري تنظيم 

اغذ سوراخ شد ي خروجي  برش دهنده سوراخ شدگي به همراه قطعه يد
ردن قطعه اغذ سوراخ شده عرضه مي شود. برا وصل  و سيني خروجي 
اغذ سوراخ شده و سين خروج به "اتصال قطعه يد  يد خروج 

اغذ سوراخ شده و سين خروجي" رو صفحه ١۴٩ رجوع شود. خروج 
ه برش دهنده سوراخ شدگي نصب شده، برچسب، فرم c احتياط:  هنگامي

هاي روي هم قرار گرفته چند بخشي ويا فرم هاي متداوم با برچس
را هرگز نبريد.

اغذ و سوراخ شدگي بني صفحات  ه ضخامت   مطمئن شويد 
اغذ در  در محدوده گستره مشخص شده باشد. به مشخصات 

ضميمه A رجوع شود.
ثر به  اغذ حداقل به درازاي ۴ اينچ و حدا ه   مطمئن شويد 

پهناي ١۶ اينچ باشد.
ه از فرم هاي چند بخشي با برش دهنده سوراخ شدگي   هنگامي

ه از فرم هاي چندبخشي با  استفاده مي شود، مطمئن شويد 
متر استفاده شود پي) ويا  هفت بخش (ي بخش اصلي و شش 
۵ گزينش ها و مواد مصرف شدني



نيد، مطمئن  تور عقبي وارد  اغذ متداوم را از تر ه  اگر در نظر داريد 
افي در اطراف چاپگر فضا قائل شويد تا براي قطعه  ه به اندازه  شويد 

اغذ تازه به اندازه  اغذ سوراخ شده و سيني خروجي و براي دسته  ي  يد
تور  ه در تر اغذي  اغذ را با  ه دسته  افي جا باشد. مطمئن شويد 

اغذ به طور آرام وارد چاپگر شود. نيد تا  وارد شده هم تراز 

تور عقبي بارگذاري  ه تر اغذتان در حالي منودار زير راهي را براي قرار دادن 
شده نشان مي دهد.

نصب برش دهنده سوراخ شدگي
ه چطور برش دهنده سوراخ شدگي را نصب  مراحل زير نشان مي دهند 

رد. به ي پيچ گوشتي ضربدري نياز خواهيد داشت.
ر:  تذ

تور عقبي توسازي شده  ه از برش دهنده سوراخ شدگي با تر اگر درنظر داريد 
اغذ را وارد  ه قبل از نصب برش دهنده سوراخ شدگي  نيد، الزم است  استفاده 

تور پشت" رو  اغذ در تر ردن  يد. برا دستورالعمل ها به "وارد  تور عقبي  تر
صفحه ٢٠ رجوع شود.
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۴۶



١۴
نيد. اغذ را باز  ننده  رده و پوشش جدا ١. چاپگر را خاموش 

ننده  ه جدا ردن دو پيچي  ٢. از ي پيچ گوشتي ضربدري براي باز 
ننده  نند استفاده شود. سپس جدا اغذ را به چاپگر وصل مي 

اغذ و پيچ ها را براي استفاده بعدي  ننده  نيد. جدا اغذ را بلند 
نيد. ذخيره 
٧ گزينش ها و مواد مصرف شدني



رده و آنرا  اغذ را ببنديد. سپس لبه عقبي را باز  ننده  ٣. پوشش جدا
نيد. سرجايش قفل 

نيد. ۴. پوشش بااليي را باز 
ه اتصالي  ۵. برش دهنده سوراخ شدگي را با دسته اش نگه داريد در حالي

به سمت راست است. سپس برش دهنده سوراخ شدگي را به داخل 
نار  ه خارها در  ه در پشت چاپگر است پايني آورده، در حالي فضايي 

برش دهنده سوراخ شدگي در داخل گيره هاي چاپگر قرار گيرند.

ه برش دهنده سوراخ شدگي سرجايش قرار گرفت، دسته  ۶. بعد از اين
برش دهنده سوراخ شدگي را به سمت عقب فشار دهيد تا صاف شود.

لبه پشتي
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۴٨



١۴

 
م به اتصالي داخل ٧. اتصالي برش دهنده سوراخ شدگي را به طور مح
چاپگر بزنيد. سپس پوشش بااليي را ببنديد.

٨. لبه پشتي را ببنديد.

اغذ سوراخ شده  ي خروجي  اتصال قطعه يد
و سيني خروجي

اغذ سوراخ  ي خروجي  برش دهنده سوراخ شدگي به همراه قطعه يد
اغذ سوراخ شده براي جمع آوري برگه هاي چاپ  شده و سيني خروجي 
اغذ ويا ١٠٠ فرم  ثر ٢٠٠ برگه  شده عرضه مي شود. مي توانيد تا حدا

نيد. چندبخشي را در سيني خروجي جمع آوري 
ر:  تذ

 صفحات دسته شده را مي توان در سيني خروجي برگرداند.
٩ گزينش ها و مواد مصرف شدني



اغذ ويا ١٠٠ فرم چندبخشي را در  ه چاپگربيش از ٢٠٠ برگه   نگذاريد 
نيد. سيني خروجي جمع آوري 

نيد و نيازي به برش صفحات چاپ  ه صدها صفحه را چاپ مي   هنگامي
نيد. شده نداريد، سيني خروجي را جدا 

اغذ سوراخ شده و سيني خروجي،  ي خروجي  ردن قطعه يد براي وصل 
اين مراحل اجرا شوند:

ي خروجي را به صورتي  رده و قطعه يد اغذ را باز  ننده  ١. پوشش جدا
نيد. ه در زير نشان داده وصل 

ي خروجي قطعه يد
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۵٠
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د، 
اغذ را بسته و سيني خروجي را بر روي قطعه  ننده  ٢. پوشش جدا
ه استفاده مي  اغذي  ي خروجي قرار دهيد تا با طول صفحه  يد

نيد جور باشد.

ه در بخش بعدي تشريح شده از برش دهنده  ه به طوري  حاال آماده ايد 
نيد. سوراخ شدگي استفاده 

اغذ سوراخ شده و c احتياط: ي خروجي  ه قطعه يد  مني توانيد در حالي
نيد. اگر مي خواهي سيني خروجي وصل شده پوشش بااليي را باز 

نيد. ه آنها را قبالً جدا  نيد، الزم است  پوشش بااليي را باز 
تور پشتي آماده اي اغذ بر روي تر ه براي بارگذاري مجدد   هنگامي
نيد. برا دستورالعمل ها  ابتدا برش دهنده سوراخ شدگي را جدا 

ردن برش دهنده سوراخ شدگي" رو صفحه ١۵۴ رجوع  به "جدا 
شود.

متر مرحله دوم: ٩ اينچ يا 
مرحله سوم: ١٠ تا ١١ اينچ

مرحله چهارم: ١٢ اينچ 
يا بيشتر

سيني خروجي
١ گزينش ها و مواد مصرف شدني



اغذ رسيدگي به 
اغذ  ه چطور از برش دهنده سوراخ شدگي با  اين بخش توضيح مي دهد 

ه برش دهنده سوراخ شدگي  ردن در حالي رد. قبل از چاپ  متداوم استفاده 
ه با نرم  اغذي  ه با  نيد  نصب شده، طول صفحه را طوري تنظيم 
افزارتان ويا حالت استفاده مي شود سازگار باشد. برا جزييات به "تغيير 

تنظيمات در حالت SelecType" رو صفحه ٩٨ رجوع شود.
ر:  تذ

ه سوراخ شدگي در بني صفحات در هنگام  ند   EPSON توصيه مي 
استفاده از برش دهنده سوراخ شدگي تا شود.

امل بيرون زده نشود. اگر چنني اتفاقي  ه آخرين صفحه بطور  ن است   مم
شيد.  افتاد، آنرا به آرامي از چاپگر بيرون ب

اغذ متداوم را برش  ه ١١ اينچ آخر  ن است   برش دهنده سوراخ شدگي مم
نيد. ندهد، ولي مي توانيد بر روي آن چاپ 

بريدن ي سند چاپ شده
ي از روش هاي زير ي سند چاپ شده را ببريد: مي توانيد با استفاده از ي

نيد، تنظيمات   اگر روش برش را از طريق رانشگر چاپگر تنظيم 
ند. رانشگر چاپگر بر تنظيمات SelecType اولويت پيدا مي 

اغذ رانشگر چاپگر  ي از موارد زير را از تنظيمات منبع   مي توانيد ي
نيد: انتخاب 

تور: بريده نشود  جلوي تر
تور: تنها صفحه آخر بريده شود  جلوي تر

تور: هر صفحه بريده شود  جلوي تر
تور: بريده نشود  پشت تر

تور: تنها صفحه آخر بريده شود  پشت تر
تور: هر صفحه بريده شود  پشت تر

نيد.   تنظيم حالت برش اتوماتي را در حالت SelecType On (روشن) 
برا دستورالعمل ها به "تغيير تنظيمات در حالت SelecType" رو 

صفحه ٩٨ رجوع شود.
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۵٢
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نيد: ردن چاپگر را به ترتيب زير انتخاب   حالت پاره 

اغذ را باز ننده  ه چاپ متام شده است. پوشش جدا ١. مطمئن شويد 
نيد. لبه پاره شدن برش دهنده سوراخ شدگي را مي بينيد

ردن فشار دهيد ردن) را براي ورود به حالت پاره  مه Tear Off (پاره  ٢. د
اغذ را به لبه پاره شدن برش دهنده سوراخ  چاپگر سوراخ شدگي 

ند. شدگي تغذيه مي 
ردن را با فش اغذ با لبه پاره شدن هم تراز نشده، وضعيت پاره  ٣. اگر 

نيد. مه هاي Micro Feed تنظيم  د
ردن) را دوباره فشار دهيد. چاپگر سند چاپ شد مه Tear Off (پاره  ۴. د

اغذ تازه را به وضعيت باالي فرم تغذيه  شما را برش داده و 
مي دهد.

تورها ردن تر عوض 
ه برش دهنده نصب شده، اين مراحل  تورها هنگامي براي تعويض تر

نيد: را اجرا 

ردن ي  ه چاپگر روشن باشد. اگر وسط چاپ  ١. مطمئن شويد 
ردن نيد تا چاپگر چاپ  تورها صبر  سند هستيد، قبل از تعويض تر

ند. را متام 
نيد گذاشته  ه مي خواهيد استفاده  توري  اغذي روي تر ٢. اگر 
اغذ در  ردن  اغذ بگذاريد. برا دستورالعمل ها به "وارد  نشده، 
تور پشت"  اغذ در تر ردن  تور جلو" رو صفحه ١٣ يا "وارد  تر

رو صفحه ٢٠ رجوع شود.
تور ديگر فشار دهيد.  ردن به تر مه Front/Rear را براي سويچ  ٣. د
تور به طور  اغذ را بر روي تر چاپگر سند چاپ شده را برش داده، 

اغذ را بر روي  رده و سپس  ار وارد  وس به وضعيت آماده به  مع
تور ديگر به وضعيت بارگذاري جلو مي برد. تر
٣ گزينش ها و مواد مصرف شدني



ردن برش دهنده سوراخ شدگي جدا 
ردن برش دهنده سوراخ شدگي، مراحل زير را اجرا مناييد: پس از  براي جدا 
رديد، آنرا در جعبه و مواد بسته  ه برش دهنده سوراخ شدگي را جدا  اين

نيد. بندي اصلي اش انبار 

ه در قسمت قبل  ١. هرگونه سند چاپ شده موجود در چاپگر را بطوري
تشريح شد برش دهيد.

نيد. اغذ را باز  ننده  رده و پوشش جدا ٢. چاپگر را خاموش 

اغذ سوراخ شده و سيني خروجي را از چاپگر  ي خروجي  ٣. قطعه يد
نيد. جدا 
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۵۴
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اغذ را از چاپگر نيد. سپس اتصالي برش دهنده  ۴. پوشش بااليي را باز 
نيد. قطع 

۵. دسته برش دهنده سوراخ شدگي را گرفته و برش دهنده سوراخ 
نيد. رده و از چاپگر خارج  شدگي را بلند 
۵ گزينش ها و مواد مصرف شدني



نيد. اغذ را باز  ننده  ۶. پوشش باال را بسته و پوشش جدا 

اغذ را دوباره  ننده  رديد جدا ه قبالً باز  ٧. با استفاده از دو پيچي 
نيد. وصل 

اغذ را ببنديد. ننده  ٨. پوشش جدا
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۵۶
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ارت هاي رابط
مل رابط هاي توسازي  ارت هاي رابط انتخابي به عنوان م مي توانيد از 

ارت هاي رابط EPSON زي نيد.  شده سريال و موازي چاپگر خود استفاده 
با چاپگر شما سازگار مي باشند. (همه اين رابط ها در سرتاسر دنيا موجود

مني باشند.)

اسم شماره
رابط سريال C82305 /C82306

32KB رابط هوشمند سريال C82307 /C82308

LocalTalk رابط C82312

32KB IEEE-488 رابط C82313

Coax رابط C82314

Twinax رابط C82315

IEEE-1284 رابط موازي C82345

EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server 5 C82434

شور متفاوت است. ه در هر  ) جانشني رقم آخر است  ستار (

ه آيا به ي رابط انتخابي نياز داريد ويا مي خواهيد د اگر مطمئن نيستيد 
مورد رابط ها بيشتر بدانيد، با فروشنده EPSON خود متاس بگيريد.

ر: تذ
ان مي دهد تا  ه به شما ام رد حالت رابط اتوماتي دارد  چاپگر شما ي عمل
نيد. برا جزييات به "تغيير تنظيمات در حالت بيش از ي رابط را در آن واحد وصل 

SelecType" رو صفحه ٩٨ رجوع شود.

امپيوت رابط هاي coax و twinax چاپگر را قادر به برقراري ارتباط با ميني 
ند. اين به  ل coax ويا twinax مي  ويا مني فرمي IBM از طريق پروت

ان مي دهد تا بدون افزودن هرگونه مدار ويا اجزايي  چاپگرهاي EPSON ام
نند. به صورت چاپگر هاي IBM محلي عمل 
٧ گزينش ها و مواد مصرف شدني



ارت رابط نصب ي 
نيد. ارت رابط انتخابي مراحل زير را اجرا  براي نصب ي 

ر:  تذ
ه از حالت  نيد، مطمئن شويد  ارت رابط انتخابي را نصب مي  اگر ي 

نيد. برا جزييات به "تغيير تنظيمات در حالت  SelecType استفاده مي 
SelecType" رو صفحه ٩٨ رجوع شود.

ابل هاي  نيد. سپس همه  امپيوتر خود را خاموش  ١ هردوي چاپگر و 
نيد. نيرو و رابط را از چاپگر جدا 

٢. چاپگر را بچرخانيد تا پوشش پشتي به سمت شما باشد.
نيد. ٣. پوشش پشتي را باز 

ه  ارت را به گونه اي  ۴. مطمئن شويد همه سويچ ها و جامپرهاي روي 
ارت رابط  تابچه راهنماي  نيد. براي جزييات به  الزم باشد تنظيم 
نيد، در غيراين  ه جامپر JG را روشن  رجوع شود. مطمئن شويد 

ردن جامپر،  رد. (براي روشن  ار نخواهد  ارت بطور صحيح  صورت 
ل بپوشانيد.) هر دو سيم پايانه را با پريز جامپر مربع ش

پوشش پشتي
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۵٨
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ه پهنه حفاظ رابط را سرجايش نگه مي دار ردن پيچ هايي  ۵. براي باز 
نيد. از ي پيچ گوشي استفاده شود؛ پهنه حفاظ را جدا 

م  اف رابط بلغزانيد. آنرا به طور مح ارت رابط را در شيارهاي ش  .۶
فشار دهيد تا مطمئن شويد به سرپيچ داخلي چاپگر وصل شود.

م ببنديد. ارت تأمني شده مح ه با  ٧. رابط را با پيچ هايي 
ارت رابط بزنيد. ه نشان داده شده به  ابل اتصالي را بطوري  .٨
٩ گزينش ها و مواد مصرف شدني



امپيوترتان بزنيد. ابل را به  ٩. سر ديگر 
١٠. پوشش رابط را ببنديد.

١١. سيم برق را به چاپگرتان و پريز برق بزنيد.

ارت رابط سريال استفاده از 
C82306)، به بخش  C82305 يا  ارت رابط سريال ( ارگيري ي  براي ب

 (handshake timing) زير رجوع شود تا سرعت باد صحيح، زمان توافق منايي
نيد. براي قراردادهاي انتقال داده هاي ديگر از  و رسيدگي به خطا را تنظيم 
ارت رابط  ل برقراري ارتباط به دفترچه راهنماي  قبيل ساختار لغت و پروت

رجوع شود.

انتخاب ي سرعت باد
نيد: ٣٠٠، ۶٠٠، ١٢٠٠،  ي را انتخاب  مي توانيد از بني سرعت هاي باد زير ي
٢۴٠٠، ۴٨٠٠، ٩۶٠٠ و ١٩٢٠٠ bps (بيت در ثانيه) براي تنظيم سرعت باد، به 

ارت رابط رجوع شود. جدول انتخاب سرعت بيت در دفترچه راهنماي 

( زمان توافق منايي (
اهش پيدا مي  ه ناحيه استفاده نشده در بافر ورودي به ٢۵۶ بايت  هنگامي
 ( ند ويا پرچم DTR را به ١ (مار د X-OFF پخش مي  ند، چاپگر ي 

ند.  ه مني تواند داده ها را دريافت  ه نشانگر اينست تغيير مي دهد 
ند، چاپگر  ه ناحيه استفاده نشده به ۵١٢ بايت افزايش پيدا مي  هنگامي

ند ويا پرچم DTR را به ٠ (فضا) تغيير مي دهد  د X-ON پخش مي  ي 
ه براي دريافت داده ها آماده است. ه نشانگر اينست

رسيدگي به خطا
 ( ند، ي ستار ( ه چاپگر ي خطاي پاريته را مشاهده مي  هنگامي

ه شامل  ند. چاپگر همه خطاهاي ديگر را ناديده مي گيرد  چاپ مي 
خطاهاي قاب گيري و زياده روي مي شود. 

Handshake timing
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۶٠
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سرور چاپ
مي توانيد با نصب ي سرور چاپ در پورت رابط موازي چاپگر از اين چاپگر ب
نيد. به دفترچه راهنماي مدير سيستم  ه استفاده  عنوان ي چاپگر شب
ه با اين گزينش بسته بندي شده براي دستورالعمل هاي نصب و استفاده 

رجوع شود.

رد: مي توان از سرورهاي چاپگر زير استفاده 

(C82435  EpsonNet 10/100 Base Tx Int. سرور چاپ (

نترل تنظيم آدرس IPIP از پنل 
نيد. نترل مراحل زير را اجرا  براي دريافت آدرس IP با استفاده از پنل 

نيد. ١. آچاپگر را روشن 
 Top of Form ردن) و مه Menu (منو) (Tear Off (پاره  ٢.  د

(باالي فرم)) رابراي ورود به حالت SelecType فشار دهيد.
 Get را براي انتخاب تنظيم (ItemD(Pitch يا (ItemU Font مه ٣. د
مه SetU(Tear Off) يا  IP address فشار داده و با استفاده از د

نيد. SetD(Top of Form) تنظيم را اجرا 

مه Item (قلم) D (Pitch(پيچ)) را براي انتخاب IP byte 1 فشار ۴. د
دهيد.

 (Top of Form) يا SetD يا (SetU(Tear Off مه ۵. با استفاده از د
شماره را براي IP byte 1 تغيير دهيد.

مه ItemD(Pitch)را براي انتخاب بايت بعدي فشار داده و با استفاد ۶. د
مه SetU(Tear Off) يا SetD(Top of Form) شماره را تغيير  از د

دهيد.
ه شماره براي IP byte 4 تنظيم شود نيد تا اين رار  ٧. مرحله ۶ را ت
١ گزينش ها و مواد مصرف شدني



٨. به همان طريق IP byte 1 تا 4 شماره ها را براي SM byte 1 تا 4
نيد.  و GW byte 1 تا 4 تنظيم 

 SM byte 1 ،4 تا IP byte 1 ه براي ه شماره هايي  نيتد  ٩. تأييد 
رده ايد بطور صحيح تنظيم  تا 4 و GW byte 1 تا ۴ انتخاب 

شده باشند.
 Tear Off) (منو) Menu مه هاي ١٠. بعد از خامته اجراي تنظيمات، د

ردن) و Top of Form (باالي فرم)) را فشار دهيد.  (پاره 
١١. LCD Save Setting (ذخيره تنظيمات) را نشان مي دهد. اگر مي 

 Set مه نيد، Yes (بله) را با فشار د خواهيد تنظيمات را ذخيره 
نيد. اگر مني خواهيد  ردن) ) انتخاب  (تنظيم) U(Tear Off(پاره 

 D((تنظيم) Set مه نيد، No (نه) را با فشار د تنظيمات را ذخيره 
نيد. Top of Form (باالي فرم)) انتخاب 

نيد. ١٢. چاپگر را خامو ش 
گزينش ها و مواد مصرف شدني١۶٢
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A :ضميمه
اطالعات در مورد محصول

قطعات چاپگر

تور جلو قطعات واحد تر  * 

اغذ* نگه دارنده هاي 

پوشش جلو
چرخ 

دنده دار* نترل پنل 

سويچ نيرو
٣ اطالعات در مورد محصول



تور عقب *قطعات واحد تر

پوشش باال
اطالعات در مورد محصول١۶۴
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تور عقب قطعات واحد تر  * 

پوشش باالتر

ارتريج روبان

هد چاپ

USB رابط

اغذ ننده  جدا
اغذ ننده  پوشش جدا

دريچه پشتي
رابط موازي

رابط زجنيره اي پوشش پشتي
۵ اطالعات در مورد محصول



مشخصات چاپگر
ي اني م
ماتريس نقطه اي با ضربه ٩- پنيروش چاپ:

پيش نويس با سرعت چاپ:
سرعت زياد

10 cpi 1550 در cps

cps 1320 در cpi 10پيش نويس

 NLQ10 cpi 330 در cps

. جهت چاپ: جستجوي منطقي دوسويه براي چاپ منت و گرافي
چاپ منت ويا گرافي ي سويه را مي توان با استفاده 

رد. از فرمان هاي نرم افزار انتخاب 
فاصله گذاري بني 

سطرها:
ردن به منوهاي ١/۶ اينچ ويا قابل برنامه ريزي 

١/۴٣٢ اينچ
ستون هاي قابل 

چاپ:
(10 cpi در) ١٣۶ ستون

: ي ثر ٢۴٠ × ١۴۴ (dpi NLQ)قدرت تف حد ا

روش هاي تغذيه 
اغذ:

تور فشاري (جلو، عقب) تر
تور اضافي نياز  ششي (به تر تور فشاري و   تر

است) (جلو، عقب)
سرعت تغذيه 

اغذ:
٣٨١ ميلي متر در ثانيهپيوسته

١۵ اينچ در ثانيه
فاصله گذاري بني سطرها ٢۵ ميلي متناوب

ثانيه در خط در ۶/١ اينچ 
اطالعات در مورد محصول١۶۶



١۶

 

لي چاپقابليت اطمينان: ١٣٣ ميليون سطرحجم 
(بغير از هد چاپ)

MTBF 20,000 POH

ارايي)  ٢۵٪)

٢٠٠ ميليون ضربه بر سيمعمر هد چاپ
تر (پيش  ارا تقريباً ۴٠٠ ميليون 

نويس ،cpi، 14 10  نقطه در 
تر) ارا

٣۶٣ ميلي متر (١۴٫٣ اينچ)ارتفاعابعاد و وزن:
٧٠٠ ميلي متر (٢٧٫۶ اينچ)عرض
٣٧٨ ميلي متر (١۴٫٩ اينچ)عمق
يلوگرم (٧۵ پوند)وزن تقريباً ٣۴ 

ارتريج روبان روبان:
ي مش

S015384

تر (پيش عمر روبان ارا تقريباً ١۵ ميليون 
تر) ارا نويس، 10cpi، 14 نقطه در 

سروصداي 
: وستي آ

تقريباً ۵٨ دسي بل (A) (الگوي 
(ISO 7779
٧ اطالعات در مورد محصول



تروني ال
ي رابط دو سويه، ٨ بيت، موازي استاندارد با پشتيباني رابط ها:

حالت نيبل IEEE 1284، ي رابط USB (نسخه ١٫١) و 
اف رابط نوع B انتخابي. ي ش

١٢٨ كيلو بايتميانگير:
فونت هاي بيت مپ:فونت ها:

د ُ فونت هاي بار
 EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A,

UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
اطالعات در مورد محصول١۶٨



١۶
جدول هاي 
تر: ارا

استاندارد

تر گرافي ارا ي جدول ايتالي و ١٢ جدول 
، جدول ايتالي

PC 437 (اياالت متحده، اروپاي استاندارد)،
PC 850 (چندزبانه)،
PC 860 (پرتغالي)،

،( PC 861 (ايسلندي) ، PC 865 (نوردي
 BRASCII، Abicomp، ،(انادايي PC 863 (فرانسه 

PC858، ISO8859-15 ،التني ١، رومن ٨ ISO

گسترده شده
: تر گرافي ارا ي جدول ايتالي و ٣٨ جدول 

، جدول ايتالي
PC 437 (اياالت متحده، اروپاي استاندارد)،

PC 850 (چندزبانه)،
PC 860 (پرتغالي)،

،( PC 861 (ايسلندي)، PC 865 (نوردي
 BRASCII، Abicomp، ،(انادايي PC 863 (فرانسه 

 PC858 ،ISO8859-15 ،PC ،التني ١، رومن ٨ ISO
437 يوناني

PC 852 (اروپاي شرقي)،
،( ي)، PC 855 (سيريلي PC 853 (تر

ي)، PC 866 (روسي)، PC 857 (تر
PC 869 (يوناني)، MAZOWIA (لهستان)،

 ،Code MJK (CSFR) 
 ISO 8859-7 (التني/يوناني)،

ي)،  ISO Latin 1T (تر
 بلغارستان (بلغار)،

 PC 774 (LST 1283: 1993),
استوني (استونيايي)، PC 771 (ليتوانيايي)،

ISO 8859-2، PC 866 LAT. (لتونيايي)،
رانيايي)، PC 866 UKR (او
٩ اطالعات در مورد محصول



،PC MC، PC1250 ،اسلووني PC437
PC1251 ،PC APTEC (عربي)،

PC 708 (عربي)، PC 720 (عربي)،
PC AR 864 (عربي)،

مجموعه 
هاي 

تر: ارا

تر  ارا تر بني املللي و ي مجموعه  ارا ١٣ مجموعه 
قانوني:

،I ا، فرانسه، آملان، بريتانيا، دامنار اياالت متحده آمري
 سوئد، ايتاليا، اسپانيا I، ژاپن، نروژ،

اي التني، قانوني  دامنار II، اسپانيا II، آمري

مشخصات
١٠٠ تا ٢۴٠ ولتگستره ولتاژ :

٩٠ تا ٢۶۴ ولتگستره ولتاژ ورودي:
انس : ۵٠ تا ۶٠ هرتزگستره فر

انس ورودي: ۴٩٫۵ تا ۶٠٫۵ هرتزگستره فر
ثر ١١ آمپر)جريان: ۵٫۴ آمپر (حد ا

تقريباً ١٨۵ وات (الگوي حرفيمصرف نيرو:
(ISO/IEC 10561

تقريباً ٧٫۵ وات در حالت خواب
اطالعات در مورد محصول١٧٠



١٧

م 
زيست محيطي
رطوبتدما

م)  (بدون ترا

اغذ ساده) ار ( ۵ تا ٣۵ درجه سانتي گراد در حال 
(۴١ تا ٩۵ درجه فارنهايت)

RH ١٠ تا ٨٠ درصد

اغذ  ار ( در حال 
ت،  بازيابي شده، پا
اغذ  برچسب ويا 

رول)

١۵ تا ٢۵ درجه سانتي گراد 
(۵٩ تا ٧٧ درجه فارنهايت)

RH ٣٠ تا ۶٠ درصد

ردن -٣٠ تا ۶٠ درجه سانتي انبار 
گراد (٢٢- تا ١۴٠ درجه 

فارنهايت)

RH ٠ تا ٨۵ درصد

اغذ
ر:  تذ

اغذ بازيابي شده، برچسب، فرم هاي متداوم با برچسب و فرمهاي روي ه  از 
ه در زير  قرار گرفته چند بخشي تنها حتت شرايط حرارتي و رطوبتي عادي 

توضيح داده شده استفاده شود.
دما: ١۵ تا ٢۵ درجه سانتي گراد (۵٩ تا ٧٧ درجه فارنهايت)

RH رطوبت: ٣٠ تا ۶٠ درصد
نيد. ه فرخورده، تا ويا مچاله شده را وارد ن اغذي   

ي و فرمهاي چند بخشي) اغذ متداوم (برگه هاي ت
متر از ۵ ميلي متر  اغذ متداوم با سوراخهاي به قطر   تنها از 

استفاده شود.
 نسبت درازاي بريده شده/بريده نشده در سوراخ شدگي بايستي بني 

١:٢ و ١:۵ باشد.
١ اطالعات در مورد محصول



نند،  ديگر را قطع مي   اگر برش هاي سوراخ شدگي افقي و عمودي ي
نيد. ه در زير نشان داده شده چاپ ن در ناحيه اي 

 

 ضخامت بخش سوارخ شده در هنگام گستردگي بايستي ٢ ميلي متر 

متر باشد. ويا 

 

ند.  اغذ ادامه پيدا   سوراخ شدگي بني صفحات نبايستي تا لبه هاي 

درازاي بريده نشده در لبه ها بايستي ١ ميلي متر ويا بيشتر باشد.

 

اغذ از پيش چاپ شده، بازتابندگي رنگ از پيش   هنگام استفاده از 

متر باشد. چاپ شده بايستي ۶٠ درصد يا 

A ٣ ميلي متر

B ٢٨ ميلي متر

متر A ٢ ميلي متر يا 

اغذ A لبه 

B بخش بريده نشده

C بخش بريده شده

D ١ ميلي متر يا بيشتر
اطالعات در مورد محصول١٧٢



١٧

ن 

 

ه در زير نشا اغذ از پيش چاپ شده، در مناطقي   هنگام استفاده از 

اغذ از پيش چاپ شده استفاده نشود. داده شده از 

 

A ١٢ ميلي متر

B اولني نقطه

C منطقه رنگي نبايستي از پيش چاپ
شده باشد.
D ٥ ميلي متر
٣ اطالعات در مورد محصول



ي): اغذ متداوم (برگه هاي ت

ورود از عقب / ورود از جلو
ثرحد اقل حدا

(ميلي متر)عرض
(اينچ)

٧۶٫٢
٣

۴١٩٫١
١۶٫۵

(ميلي متر)درازا
(اينچ)

٧۶٫٢
٣

۵۵٨٫٨
٢٢

(ميلي متر)ضخامت
(اينچ)

٠٫٠۶۵
٠٫٠٠٢۵

٠٫١٠
٠٫٠٠٣٩

(گرم در وزن
مترمربع)

(پوند)

۵٢
١۴

٨٢
٢٢

اغذ بازيابي شده با چسب زدن نقطه اي ويا منگه يفيت اغذ ساده و 
اغذ در هر دو طرف 

اغذ متداوم (فرم هاي چندبخشي):

ورود از جلوورود از عقب
ثرحد اقل ثرحد اقلحدا حدا

(ميلي متر)عرض
(اينچ)

٧۶٫٢
٣

۴١٩٫١
١۶٫۵

٧۶٫٢
٣

۴١٩٫١
١۶٫۵

(ميلي متر)درازا
(اينچ)

٧۶٫٢
٣

۵۵٨٫٨
٢٢

٧۶٫٢
٣

۵۵٨٫٨
٢٢

پيپي ها پي١ اصلي + ۶  ١ اصلي + ٩ 
(ميلي متر)ضخامت

(اينچ)
٠٫١٢

٠٫٠٠۴٧
٠٫۵٣
٠٫٠٢١

٠٫١٢
٠٫٠٠۴٧

٠٫٧٩
٠٫٠٣١

(گرم در الوزن
مترمربع)

(پوند)

۴١
١١

۵۶
١۵

۴١
١١

۵۶
١۵

ربن با چسب يفيت اغذ  اربن ويا چند بخشي با  اغذ  فرم هاي بدون 
اغذ زدن نقطه اي ويا منگنه زدن در هر دو طرف 
اطالعات در مورد محصول١٧۴



١٧

پ 
 

نيد، از قبيل فرم هاي چند  تور پشتي وارد ن اغذ ضخيم را با تر  
ه بيش از هفت بخش دارند. بخشي 

 برگه هاي فرم هاي چند قسمتي بايستي در امتداد لبه هاي سمت چ
م به ردن ويا چسب زدن نقطه اي بطور مح و راست توسط مچاله 

ي ديگر پيوسته باشند. براي جزييات به تصوير زير رجوع شود.
۵ اطالعات در مورد محصول



چسب زدن نقطه اي در هر دو طرف
A ٢٥٫٤ ميلي متر (١ اينچ) 

متر  يا 

ردن در هر دو طرف مچاله 
A ٧۶٫٢ ميلي متر (٣ اينچ) 

متر  يا 
B طرف چاپي

ردن در طرف هاي مخالف چسب زدن نقطه اي و مچاله 
A ٢۵٫۴ ميلي متر (١ اينچ) 

متر  يا 
B ٧۶٫٢ ميلي متر (٣ اينچ) يا 

متر
C طرف چاپي
اطالعات در مورد محصول١٧۶



١٧
ه توسط منگنه هاي فلزي به هم   از فرم هاي چند بخشي متداوم 
ردن ي طرفه، منگه هاي نواري ويا چسب زدن  پيوسته اند، مچاله 

نواري استفاده نشود.
A چسب زدن نواري

B منگنه زدن فلزي

برچسب ها
ورود از عقب / ورود از جلو

ثرحد اقل حد ا
عرض برگه 

پشتي
(ميلي متر)

(اينچ)
٧۶٫٢

٣
۴١٩٫١
١۶٫۵

درازاي برگه 
پشتي

(ميلي متر)
(اينچ)

٧۶٫٢
٣

۵۵٨٫٨
٢٢

ضخامت برگه 
پشتي

(ميلي متر)
(اينچ)

٠٫٠٧
٠٫٠٠٢٨

٠٫٠٩
٠٫٠٠٣۵

(ميلي متر)ل ضخامت
(اينچ)

٠٫١۶
٠٫٠٠۶٣

٠٫١٩
٠٫٠٠٧۵

(گرم در مترمربع)وزن برچسب
(پوند)

۶۴
١٧

يفيتيفيت اغذ ساده ويا برچسب به همان 

 تنها از برچسب ها در برگه هاي پشتي متداوم استفاده شود.
ه برگه  ه از برچسب هايي استفاده شود  ند   Epson توصيه مي 

امل با مواد برچسبي پوشيده شده باشد. پشتي بطور 
٧ اطالعات در مورد محصول



امل با مواد برچسبي پوشيده شده است: ه برگه پشتي بطور  برچسب هايي 
A برگه پشتي

B برگه برچسب

C برچسب

D بايستي چندين ناحيه 

بريده نشده در هر طرف 
وجود داشته باشد

E گوشه ها نبايستي 

بريده شده باشند

ه برگه پشتي با مواد برچسبي پوشيده نشده است: برچسب هايي 
A برگه پشتي

B برچسب

C ۶٣٫۵ ميلي متر 
(٢٫۵ اينچ) يا بيشتر

D ٢٣٫٨ ميلي متر 
(١۵/١۶ اينچ) يا بيشتر

R E ٢٫۵ ميلي متر 
(٠٫١ اينچ) يا بيشتر

فرم هاي متداوم با برچسب
ورود از جلوورود از عقب

ثرحد اقل ثرحد اقلحد ا حد ا
عرض برگه 

(ميلي متر)پشتي
(اينچ)

٧۶٫٢
٣

۴١٩٫١
١۶٫۵

٧۶٫٢
٣

۴١٩٫١
١۶٫۵
اطالعات در مورد محصول١٧٨



١٧
ورود از جلوورود از عقب
ثرحد اقل ثرحد اقلحد ا حد ا

درازاي برگه 
(ميلي متر)پشتي

(اينچ)
٧۶٫٢

٣
۵۵٨٫٨

٢٢
٧۶٫٢

٣
۵۵٨٫٨

٢٢
ل 

(ميلي متر)ضخامت
(اينچ)

٠٫٠۶۵
٠٫٠٠٢۵

٠٫۵٣
٠٫٠٢١

٠٫٠۶۵
٠٫٠٠٢۵

٠٫٧٩
٠٫٠٣١

A برچسب

B برگه پشتي

ل ضخامت:  C

 ٠٫۵٣ ميلي متر (٠٫٠٢١ 
متر (ورود از  اينچ) يا 

عقب)
 ٠٫٧٩ ميلي متر (٠٫٠٣١ 
متر (ورود از  اينچ) يا 

جلو)

اغذ متداوم  A  
اغذ برچسب  B
٩ اطالعات در مورد محصول



فرم هاي چند بخشي روي هم قرار گرفته
ورود از جلوورود از عقب

ثرحد اقل ثرحد اقلحد ا حد ا
عرض برگه 

(ميلي متر)پشتي
(اينچ)

٧۶٫٢
٣

۴١٩٫١
١۶٫۵

٧۶٫٢
٣

۴١٩٫١
١۶٫۵

درازاي برگه 
(ميلي متر)پشتي

(اينچ)
٧۶٫٢

٣
۵۵٨٫٨

٢٢
٧۶٫٢

٣
۵۵٨٫٨

٢٢
ل 

(ميلي متر)ضخامت
(اينچ)

٠٫١٣
٠٫٠٠۵١

٠٫۵٣
٠٫٠٢١

٠٫١٣
٠٫٠٠۵١

٠٫٧٩
٠٫٠٣١

A ١٣ ميلي متر (٠٫۵١ اينچ) يا 
بيشتر

B از سوارخ شدگي تا پايني فرم 
روي هم قرار گرفته قبلي:

١٣٫٣ ميلي متر (٠٫۵٢ اينچ) يا 
متر

C از سوارخ شدگي تا باالي فرم 
روي هم قرار گرفته بعدي:

٣٫٣ ميلي متر (٠٫١٣ اينچ) يا 
بيشتر

D از سوراخ شدگي تا پايني لبه 
ناحيه نقطه چسب: 

متر ١٧ ميلي متر (٠٫۶٧ اينچ) يا 
ل ضخامت شامل فرخ   E

شدگي نقطه چسب: 
٠٫۵٣ ميلي متر (٠٫٠٢١ اينچ) يا 

متر (ورود از عقب)
٠٫٧٩ ميلي متر (٠٫٠٣١ اينچ) يا 

متر (ورود از جلو)
اطالعات در مورد محصول١٨٠



١٨

 

 

ي 

 
 ۴

 (
ناحيه چاپ شدني
ر:  تذ

متر از ۴ اينچ (١٠١٫۶  ه عرضش  نيد  اغذي استفاده مي  ه از   هنگامي
اغذ در ١٣ ميلي  ميلي متر) است، حاشيه سمت چپ بدون توجه به نوع 

متر (٠٫۵١ اينچ) ثابت است. تنظيم حاشيه سمت چپ به مقداري بيشتر از 
رده ويا موجب ال ايجاد  ن است در هنگام شروع ي سطر جديد اش آن مم

حتريف شود.
ه برچسب هايش بيش از  نيد  اغذ متداومي استفاده مي  ه از   هنگامي
شش نصب شده، تور  ه تر ١۶ اينچ (۴٠۶٫۴ ميلي متر) عرض دارند در حالي

حاشيه سمت چپ را مي توان بر روي ١٨ ميلي متر (٠٫٧١ اينچ) 
اغذ را برا تور جلو، طول  اغذ با تر ردن  رد. هنگام وارد   يا بيشتر تنظيم 

نيد. تور جلو بر روي ۶ اينچ يا بيشتر تنظيم  تنظيم تر

اغذ متداوم
A حداقل حاشيه هاي باال و پايني
(باال و پايني سوراخ شدگي) ٫٢
ميلي متر (٠٫١٧ اينچ) است.
B حداقل حاشيه هاي چپ و 

راست ١٣ ميلي متر (٠٫۵١ اينچ
است.
١ اطالعات در مورد محصول



برچسب ها
A حداقل حاشيه باال ٢٫٢ ميلي متر (٠٫٠٩ 

اينچ) است.
B حداقل حاشيه هاي چپ و راست ١٣ 

ميلي متر (٠٫۵١ اينچ) است.
C حداقل حاشيه هاي باال و پايني بر روي 
برچسب ٢ ميلي متر (٠٫٠٨ اينچ) است.

D حداقل حاشيه هاي چپ و راست بر 
روي برچسب ٣ ميلي متر (٠٫١٢ اينچ) 

است.

فرم هاي متداوم با برچسب
A حداقل حاشيه هاي باال و پايني ۴٫٢ 

ميلي متر (٠٫١٧ اينچ) است.
B حداقل حاشيه هاي چپ و راست ١٣ 

ميلي متر (٠٫۵١ اينچ) است.
C حداقل حاشيه باال از برچسب ها ٢٠٫٢ 

ميلي متر (٠٫٨ اينچ) است.
D حداقل حاشيه پايني از برچسب ها 
١۶٫۶ ميلي متر (٠٫۶۵ اينچ) است.

E حداقل حاشيه هاي چپ و راست از 
برچسب ها ٣٠٫٩ ميلي متر (١٫٢٢ اينچ) 

است.
F حداقل حاشيه هاي باال و پايني از برچسب 

ها ٢ ميلي متر (٠٫٠٨ اينچ) است.
G حداقل حاشيه هاي چپ و راست از 
برچسب ها ٣ ميلي متر (٠٫١٢ اينچ) 

است.
اطالعات در مورد محصول١٨٢
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فرم هاي چند بخشي روي هم قرار گرفته
A حداقل حاشيه باال ٢۶٫٣ ميلي متر 

(١٫٠۴ اينچ) است.
B حداقل حاشيه پايني ١۶٫۶ ميلي متر 

(٠٫۶۵ اينچ) است.
C حداقل حاشيه هاي چپ و راست ١۶ 

ميلي متر (٠٫۶٣ اينچ) است.

فهرست هاي فرمان
نترل اموالسيون دهاي  نترل EPSON ESC/P و  دهاي  چاپگر شما از 

ند. IBM PPDS زير پشتيباني مي 

براي اطالعات بيشتر در مورد فرمان ها، با خدمات مشتري هاي Epson متاس
بگيريد. برا جزييات به "متاس با خدمات مشتري" رو صفحه ١٢٨ رجوع 

شود.

EPSON ESC/PEPSON ESC/P نترل دهاي 
ان مي دهد انتخاب ي چاپگر EPSON ESC/P در نرم افزارتان به شما ام

نيد. تا از فونت ها و گرافي هاي پيشرفته استفاده 
٣ اطالعات در مورد محصول



لي: استفاده 
ESC @, ESC U, ESC EM F/B/C/A/V

اغذ: تغذيه 
FF, LF, ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC A, CR

فرمت صفحه:
 ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O,

ESC (U

ت موقعيت چاپ: حر
ESC $, ESC \, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J

انتخاب فونت:
 ESC k, ESC x, ESC y, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5,

ESC E, ESC F, ESC !

بهبود دادن به فونت:
 ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S,

ESC -

فاصله گذاري: 
ESC فاصله

تر: ارا رسيدگي به 
ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC I, ESC 6, ESC 7

تصوير بيت: 
ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC *, ESC ^

د: ُ  بار
ESC (B

توليد
ESC |
اطالعات در مورد محصول١٨۴
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IBM PPDSIBM PPDS نترل اموالسيون دهاي 
ند. اين چاپگر با استفاده از فرمان هاي زير IBM Proprinter را تقليد مي 

لي: استفاده 
 NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [K, ESC U, ESC

[F

اغذ: تغذيه 
FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, CR, ESC ]

فرمت صفحه:
ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4

ت موقعيت چاپ: حر
ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J

انتخاب فونت:
DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I

بهبود دادن به فونت:
 DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H,

ESC T, ESC S, ESC -, ESC _

فاصله گذاري:
BS, SP

تر: ارا رسيدگي به 
ESC 6, ESC 7, ESC [T, ESC ^, ESC \

تصوير بيت:
ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z

د: ُ  بار
ESC [f, ESC [p
۵ اطالعات در مورد محصول



داون لود:
ESC = (فقط حالت پيش نويس)

استانداردها و موافقت ها
مدل (UPS) عمومي:

UL60950 اميني
CSA C22.2 No. 60950 

EN 60950 
B درجه B قطعه ١۵ زيرقطعه FCC EMC

B درجه CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 
B درجه EN 55022 

EN 55024 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 

مدل استراليايي:
B درجه AS/NZS CISPR22 EMC

ردن چاپگر متيز 
ند، بايستي  ار مي  ه چاپگر شما به بهترين صورت  براي اطمينان از اين

نيد. امل متيز  آنرا چندين بار در سال بطور 
نيد: ردن چاپگر دنبال  اين مراحل را براي متيز 
اطالعات در مورد محصول١٨۶
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نيد. مطمئ رده و چاپگر را خاموش  اغذ را از چاپگر خارج  ١. هرگونه 
ه همه پوشش هاي آن بسته باشند. شويد 

شش ويا برش دهنده  تور  نيد. اگر ي تر ارتريج روبان را خارج   .٢
نيد. سوراخ شدگي نصب شده، آنرا جدا 

ثافت از قسمت هاي خارجي از ي برس  ردن گردوغبار و  ٣. براي پا 
نيد. نرم استفاده 

ثيف ويا پر گردو غبار است، آنرا با ي پارچه ۴. اگر قفسه خارجي هوز 
نيد. ه در آب حل شده متيز  نرم و متيز من دار شده در ماده ظرفشويي 

براي جلوگيري از ورود آب به داخل چاپگر، پوشش چاپگر و پوشش 
جلويي را بسته نگه داريد.

ردن چاپگر استفاده نشود؛ اينc احتياط: ل ويا تينر براي متيز   هرگز از ال
مواد شيميايي به اجزاء چاپگر باضافه قفسه آن آسيب وارد 

نند. مي 
انيسم چاپگر ويا اجزاء  ه آب داخل م  مراقب باشيد 

ي آن نشود. تروني ال
 از برس زبر ويا ساينده استفاده نشود.

ن است به  نيد؛ روغن نامناسب مم داخل چاپگر را با روغن اسپري ن
اري  نيد نياز به روغن  ر مي  ند. اگر ف انيسم چاپگر آسيب وارد  م

است با فروشنده Epson خود متاس بگيريد.

حمل و نقل چاپگر
نيد، با استفاده از  ه چاپگر را براي مسافتي حمل و نقل  اگر الزم است 

نيد. جعبه اصلي و مواد بسته بندي آنرا دوباره بسته بندي 
اين مراحل را براي بسته بندي دوباره چاپگر در مواد بسته بندي اصلي آن 

نيد: دنبال 
٧ اطالعات در مورد محصول



ت w اخطار: ه هد چاپ را با دست حر ارتريج روبان الزم است  ردن  براي خارج 
ن است داغ باشد؛  رده ايد، هد چاپ مم دهيد. اگر تازه از چاپگر استفاده 

ه براي چند دقيقه خن شود. قبل از دست زدن به آن اجازه بدهيد 
نيد.  ه در داخل چاپگر گذاشته شده را خارج  اغذي  ١. هرگونه 

ه چاپگر خاموش باشد. مطمئن شويد 
ابل رابط را از چاپگر  شيده؛ سپس  ٢. سيم برق را از پريز برق بيرون 

نيد.  قطع 
نيد. اگر هرگونه مورد انتخابي نصب شده، آنها  ارتريج روبان را خارج   .٣

نيد. رده و در جعبه هاي اصلي شان بسته بندي  را جدا 
ارتريج روبان را خارج  ه هد چاپ داغ نباشد. سپس  ۴. مطمئن شويد 

نيد.
ه همه پوشش هاي چاپگر بسته باشند. ۵. مطمئن شويد 

ارتريج روبان و سيم برق (در صورت لزوم) را در مواد بسته  ۶. چاپگر، 
رده و آنها را در جعبه اصلي چاپگر  بندي اصلي آنها دوباره بسته بندي 

قرار دهيد.
اطالعات در مورد محصول١٨٨
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واژه نامه
تغذيه سطر اتوماتي

(CR) د برگشت ه اين گزينش در حالت SelecType روشن شده باشد، هر  هنگامي
د تغذيه سطر (LF) دنبال مي شود. بطور اتوماتي با ي 

چاپ دوجهته
ه در آن هد چاپ در هر دو جهت (بطور دوجهته) از چپ به راست و سپس  چاپي 

ن است  ند. اين سرعت چاپ را افزايش مي دهد ولي مم از راست به چپ چاپ مي 
اهش دهد. همچنني به "چاپ ي جهته" رجوع شود. همترازي عمودي دقيق را 

تر ارا جدول 
ترها را  ارا ه براي شما مجموعه اي از  مجموعه اي از حروف، ارقام و عالمت هايي 

ه در ي زبان خاص استفاده شود. ند  فراهم مي 
(cpicpi) ترها در اينچ ارا

ه توسط اندازه  ه در ي اينچ ي سطر منت جا مي گيرد  ترهايي  ارا تعداد 
ترها مشخص مي شود. همچنني به "پيچ" رجوع شود. ارا

اغذ متداوم
ه سوراخ هاي تغذيه چرخ دندانه خور در هر دو حاشيه بلند دارد، در بني  اغذي 

اغذ  صفحات سوراخ شده است و بصورت دسته هاي تا شده فراهم مي شود. به آن 
با تاي بادبزني هم مي گويند.

نترل دهاي 
ار مي رود، از قبيل برگشت ويا  ردهاي چاپگر به  نترل عمل ه براي  دهاي ويژه 

ترها. ارا تغذيه سطر، بجاي چاپ 
cpi

ترها در اينچ (cpi)" رجوع شود. ارا به "
پيش فرض

ه هنگام روشن شدن، دوباره تنظيم شدن ويا ارزش اوليه گرفنت ي دستگ تنظيماتي 
(از قبيل ي چاپگر) قابل اجرا مي شوند. 

سايه اندازي
ه نقطه ها به صورت ي الگوي از پيش تعيني شده چاپ مي  ي روش سايه اندازي 
ند سايه اندزي براي تصاويري با رنگ ها ه ي سايه ويا ته رنگ را تقليد مي  شوند 
اربرد را دارد. همچنني به "نيم سايه"  ي دست از قبيل نقشه ها و منودارها بهترين 

رجوع شود.
ماتريس نقطه اي

ه در آن هر حرف ويا عالمت از الگو (ماتريس) نقطه هاي جداگانه  روشي براي چاپ 
يل شده است. تش
٩ واژه نامه



پيش نويس
ه Draft (پيش نويس) را  ه توسط چاپگر شما استفاده شده هنگامي حالت چاپ 

تر  ارا نيد. فونت هاي پيش نويس براي چاپ سريع تر در هر  بعنوان فونت انتخاب مي 
يفيت نامه (NLQ)" رجوع شود. متر نقطه دارند. همچنني به "نزدي به 

رانشگر
به "رانشگر چاپگر" رجوع شود.

ESC/PESC/P
ه  د استاندارد EPSON براي چاپگرها، سيستم فرمان هايي  حروف اختصاري براي 
ند. اين براي همه چاپگرهاي  نترل چاپگرتان از آن استفاده مي  امپيوتر شما براي 

ند. امپيوترهاي شخصي حمايت مي  Epson استاندارد بوده و از بيشتر نرم افزارهاي 

اغذ با تاي بادبزني
اغذ متداوم" رجوع شود. به "

فونت
ه نام هايي از قبيل Roman يا Sans Serif به آن داده شده است. ي سب تايپ 

(FFFF) تغذيه فرم
اغذ را به موقعيت باالي فرم بعدي جلو مي برد. ه  نترل  د  نترل و  مه پنل  ي د

نيم سايه
ي روش استفاده از الگوهاي نقطه براي مناياندن ي تصوير. نيم سايه توليد سايه هاي 
ستري به درجات گوناگون را با استفاده از فقط نقاط سياه ويا آرايه هاي بي نهايتي  خا

ند. همچنني به  ن مي  از رنگ ها را با استفاده از نقطه هايي به فقط چند رنگ مم
"سايه اندازي" رجوع شود.

hex dumphex dump
امپيوتر  الت برقراري ارتباط بني چاپگر و  ه در شناسايي علت مش ي روش عيب يابي 

ه دريافت  دي  ه چاپگر در حالت hex dump است، هر  ند. هنگامي م مي 
ترها مي  ارا ه مربوط به  دهايي  ند را با نشانه هاي هگزادسيمال به اضافه  مي 

ند. data dump نيز خوانده مي شود. شوند چاپ مي 
رابط

ه از طريق آن داده هاي چاپي به چاپگر ارسال مي شود. امپيوتر و چاپگر  اتصال بني 
يپ لنداس

ه بطور ي طرفه روي صفحه چاپ مي شود. اين جهت چاپ به شما صفحه  چاپي 
ه بيشتر عرض دارد تا طول داشته باشد و براي چاپ برگه گسترده  ه  اي را مي دهد 

مفيد است. همچنني به "پرتره" رجوع شود.
(LFLF) تغذيه سطر

اغذ را به اندازه فضاي ي سطر به جلو مي برد. ه  نترل  د  نترل و  مه پنل  ي د
واژه نامه١٩٠
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گر 
 Micro AdjustMicro Adjust رد عمل
ردن، باالي فرم ويا موقعيت ها ان مي دهد تا پاره  ه به شما ام رد چاپگر  ي عمل

نيد. بارگذاري را بطور دقيق تنظيم 
(NLQNLQ) يفيت نامه نزدي به 

ه توسط چاپگر شما استفاده مي شود تا با استفاده از فونت هاي نزدي حالت چاپي 
م تر است. ند. سرعت چاپ  يفيت نامه، ظاهر و قابليت خواندن بهتري را توليد  به 

همچنني به "پيش نويس" رجوع شود.
پيچ

ترها در اينچ (cpi) اندازه گيري مي شود.  ارا ه توسط تعداد  اندازه افقي فونت 
ترها در اينچ (cpi)" رجوع شود. ارا استاندارد cpi 10 مي باشد. همچنني به "

پرتره
ه به يپ  ه در جهت به طرف باال روي صفحه چاپ مي شود (مخالف لنداس چاپي 
ي طرف روي صفحه چاپ مي شود). اين جهت استاندارد براي چاپ نامه ها ويا اسناد 

يپ" رجوع شود. است. همچنني به "لنداس
رانشگر چاپگر

ردهاي ي نوع به خصوص  ه فرمان هارا براي استفاده از عمل ي برنامه نرم افزاري 
چاپگر ارسال مي دارد.

ي قدرت تف
ي تصاوير چاپ شده با  ه مي توان نشان داد. قدرت تف اندازه گيري مقدار جزيياتي 

استفاده از تعداد نقطه ها در اينچ (dpi) اندازه گيري مي شود.
خود تست

نيد، ي خودالگو ه خود تست را اجرا مي  ار چاپگر هنگامي نترل طرز  روشي براي 
ه در داخل دستگاه ذخيره شده چاپ مي شود.

ار وضعيت آماده به 
تور فشاري متصل شده ولي در چاپگر  ه به تر اغذ متداوم شما هنگامي وضعيت 

قرار نگرفته است. 
ردن وضعيت پاره 

ردن چاپ ه مي توانيد صفحات چاپ شده را در لبه پاره  اغذ متداوم شما  وضعيت 
ردن را  رد Micro Adjust، مي توانيد وضعيت پاره  نيد. با استفاده از عمل پاره 

ردن همتراز شود.  اغذ با لبه پاره  ه سوراخ شدگي  نيد  طوري تنظيم 
وضعيت باالي فرم

ند. اين  ه چاپگر بعنوان اولني سطر چاپ شدني شناسايي مي  اغذ  وضعيتي در 
رد Micro Adjust، مي  وضعيت حاشيه باالي پيش فرض است. با استفاده از عمل

نيد.  توانيد وضعيت باالي فرم را تنظيم 
١ واژه نامه



چاپ ي جهته
ند. چاپ ي جهته براي  ه در آن هد چاپ تنها در ي جهت چاپ مي  چاپي 

ند. مي توانيد  چاپ گرافي ها مفيد است چون هم ترازي عمودي دقيق تأمني مي 
نيد. همچنني به  با استفاده از حالت SelecType چاپگر، چاپ ي جهته را انتخاب 

"چاپ دوجهته" رجوع شود.
واژه نامه١٩٢
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