
١.  تفريغ • باز كردن بسته بندي

٢.  وضع الملصق • قرار دادن برچسب

٣.  تشغيل الطابعة • روشن كردن چاپگر

طباعة الصور من بطاقة الذاكرة • چاپ عكس از 3ارت حافظه
١  إدخال بطاقة الذاكرة • جاگذاري كارت حافظه

٢.  طباعة الصور • چاپ عكس

Windows براي • Windows في نظام

لمستخدمي الكمبيوتر • براي كاربران رايانه

٤.  تثبيت خراطيش الصور• نصب كارتريج عكس

C

ابدأ هنا

إغالق • ببنديد وضع • برچسب بزنيد  فتح • باز كنيد

التشغيل • روشن �نيد

وميض • چراغ روشن

فتح • بازكنيد

� المهايئ مطلوب 
� به يك <داپتور احتياج است

بطاقة DS الصغيرة • 
M نوع xD-Picture Card

تحديد وضع          

حالت            را انتخاب كنيد 

تحديد عدد النسخ • تعداد �پي ها را انتخاب كنيدتحديد صورة • يك عكس را انتخاب كنيد

تحديد تخطيط  
صفحه بندي را انتخاب كنيد

الضغط على • فشار دهيد

٥.  تحميل الورق • قرار دادن 3اغذ

٣

٢

١

Mac OS X براي • Mac OS X في نظام

تثبيت البرنامج • نصب نرم افزار

ال يوجد مربع حوار؟  
هيچ كادر گفتگويي وجود ندارد؟

انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز القرص المضغوط. 
نماد CD-ROM را دوبار كليك كنيد.

مالحظة:
إذا كنت غير قادر على إغالق الغطاء الخاص بتجويف الخرطوشة، قم بتحريك الذراع إلى الوضع تحرير إلخراج خرطوشة الصور وإعادة تثبيتها.  �

يتم استخدام خراطيش الطباعة المثبتة أوًال في الطابعة بشكل جزئي لتحميل رأس الطباعة. لكن بالنسبة لخراطيش الصور التالية، فإنها تستخدم طوال العمر االفتراضي المقدر لها  �
توجه:

در صورتي كه درپوش كارتريج بسته نشود، اهرم را به موقعيت رها بلغزانيد تا كارتريج عكس خارج شود و مجددًا <نرا نصب كنيد.  �
مقداري از جوهر كارتريج عكسي كه ابتدا در چاپگر شما نصب شد� است جهت شارژ كردن هد چاپگر استفاد� مى شود. كارتريج هاي عكس بعدي تا پايان دور� عمر تعيين   �

شد� دوام خواهند داشت.

تحريك الذراع • اهرم را حركت دهيد
فتح • بازكنيد

صوت طقطقة • فشار دهيد
قفل الذراع • اهرم را قفل كنيد

انتظر  
صبر كنيد

حوالي ٤ دقائق  
إغالق • ببنديدحدود ٤ دقيقه

فتح • بازكنيد

ضبط • تنظيم

الجانب الالمع ألعلى  
قسمت صيقلي عكس به

طرف باال باشد

االنتقال إلى الخطوة ٤ 
به مرحله ٤ برويد

توصيل كابل USB • كابل USB را متصل كنيدإيقاف التشغيل • خاموش 

النقر نقًرا مزدوًجا 
دوبار �لي¦ �نيد

اتبع التعليمات 
دستورالعملها 
را دنبال كنيد

• http://www.epson.com � .قم بتحميل برنامج التشغيل ،Mac OS 9 في نظام
http://www.epson.com � .برنامه را� انداز را از <درس مقابل بارگيري كنيد ،Mac OS 9  براي مدل

الحصول على المزيد من المعلومات • اطالعات بيشتر
الطباعة بدون كمبيوتر • چاپ بدون رايانه

الطباعة باستخدام كمبيوتر • چاپ با استفادm از يك رايانه

دليل التشغيل الرئيسي • راهنماي �اربرد اوليه

النقر نقًرا مزدوًجا 
دليل المستخدم دوبار �لي¦ �نيد

راهنماي كاربر

CompactFlash/Microdrive

/SmartMedia
xD-Picture Card

Memory Stick/
Memory Stick Duo*/

SD Card/
Memory Stick PRO/

Memory Stick PRO Duo*/
MagicGate Memory Stick/

MagicGate Memory Stick Duo*/
MultiMediaCard/

بطاقة SD الصغيرة*

�

شروع 3نيد


