
R4CG230 
BasicOperationGuide Rev.C 
_AR_senna_bog.doc A4 size 
11/11/05 

 

ا
بية
عر
ل

 

Proof Sign-off: 
K.Yoda CRE Takehira 
M. Otsuka 
editor name 

L 

 

 2...................................................مالحظات

 4.......................................................مقدمة

 5..............................تحكمأجزاء الطابعة ولوحة ال

 7...............................................تحميل الورق

 9.............................الوصول إلى الصور لطباعتها
 9............................................اآرةإدخال بطاقة الذ

 9.........................................توصيل جهاز خارجي
 10........................الطباعة مباشرة  من الكاميرا الرقمية

 11............................................طباعة الصور
 11....................................مقدمة عن طباعة الصور

 11..........)عرض الصور وطباعتها(طباعة صور متعددة 
 Print All Photos(................11(طباعة آل الصور 

 طباعة نطاق من الصور  
)Print Range of Photos(....................12 

 ث حسب التاريخ طباعة الصور على أساس البح
)Print by Date) (12........)طباعة حسب التاريخ 

 12................................طباعة صفحة فهرس للصور
 13...............طباعة صورة بإطار م حدد بواسطة الكاميرا

 DPOF.......................13الطباعة باستخدام إعدادات .
 LCD......................13تغيير عرض الصور في لوحة 

 13.......................................عرض الشرائحتشغيل 

 14.......................خيارات أخرى للطباعة اإلبداعية
 DVD.......14أقراص /الطباعة على األقراص المضغوطة

 16...............................طباعة غالف قرص مضغوط
 16.............................................الطباعة بإطارات

 16......................................الطباعة على الملصقات
 EPSON...17ورق الطباعة بالكي على األقمشة بالتقشير من 

 18..................................خيارات طباعة الصور
 18............................ضبط إعدادات الورق والتخطيط

 19........................................تحسين جودة الطباعة
 19........................................تحسين مظهر الصور

 20...........................ر حجمهااقتصاص الصور وتغيي
 21.....................................إضافة التاريخ أو الوقت

 21..طباعة الصور باألبيض واألسود أو باللون البني الداآن
 21...............................................مالءمة لإلطار

 22..................................ضبط تفضيالت الطابعة
 LCD..............22ضبط سطوع شاشة العرض البلورية 

 22..............................استعادة اإلعدادات االفتراضية
 22..........................................ضبط شاشة التوقف

 23..................................استبدال خراطيش الحبر

 25............................................الصيانة والنقل
 25........................................تحسين جودة الطباعة

 26...............................................تنظيف الطابعة
 26...................................................نقل الطابعة

 27...........................استكشاف األخطاء وإصالحها
 27.................................................رسائل الخطأ

 27......................................مشكالت جودة الطباعة
 28..................................مشكالت الطباعة المتنوعة

 28.........ظهور أوساخ أو تلطخات على النسخة المطبوعة
 28...........................ال تتم تغذية الورق بشكل صحيح

 29..............................................الطابعة ال تطبع
 29.................................................اعةإلغاء الطب

 29................إخراج الورق/استخدام وظيفة تغذية الورق
 30..................................................دعم العمالء

 31......................................................لحقم
 31........................الوحدات االختيارية والحبر والورق

 31...........................................مواصفات الطابعة

 34..................................خص إعدادات اللوحةمل

 36....................................................الفهرس
 

 

 دليل التشغيل األساسي
 

 

 



R4CG230 
BasicOperationGuide Rev.C 
_AR_senna_bog.doc A4 size 
11/11/05 

 

 مالحظات 2

R 
 

Proof Sign-off: 
K.Yoda CRE Takehira 
M. Otsuka 
editor name 
 

 مالحظات

 إرشادات السالمة
تأآد أيض ا . اقرأ جميع اإلرشادات الواردة في هذا القسم قبل استخدام الطابعة

 .تعليمات الموضحة على الطابعةمن اتباع جميع التحذيرات وال

 عند إعداد الطابعة
 .ال تقم بسد أو تغطية الثقوب والفتحات الموجودة بالطابعة ■

استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق الطابعة  ■
 .فقط

فقد يتسبب استخدام سلك  .استخدم فقط سلك التيار المرفق بهذه الطابعة ■
 .لصدمة آهربائيةآخر في نشوب حريق أو التعرض 

 .تأآد من توافق سلك التيار الكهربي المتردد مع مقاييس األمان المحلية ■

 .ال تستخدم سلك تيار تالف أو بال  ■

إذا آنت تستخدم سلك توصيل فرعي ا للطابعة، فتأآد من عدم تجاوز  ■
مجمل معدل وحدات األمبير لألجهزة الموصلة بسلك التوصيل الفرعي 

أيض ا تأآد من عدم تجاوز  .المسموح بها للسلكلمعدل وحدات األمبير 
معدل وحدات األمبير لجميع األجهزة الموصلة بمنفذ التيار الكهربائي 

 .الموجود بالحائط لمعدل وحدات األمبير لهذا المنفذ

 .ال تحاول صيانة الطابعة بنفسك ■

 :افصل الطابعة واستشر فني صيانة مؤه ل وفق ا للشروط التالية ■

قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في الطابعة أو تلف سلك أو 
سقوط الطابعة أو تحطم جسمها الخارجي أو عمل الطابعة بشكل غير 

 .طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائها

 عند اختيار مكان للطابعة
ضع الطابعة على سطح مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة الطابعة في  ■

الطابعة بجوار حائط، اترك مسافة تزيد في حالة وضع  .آل االتجاهات
ولن تعمل الطابعة على نحو  . سم بين مؤخرة الطابعة والحائط10على 

 .صحيح إذا آانت مائلة بزاوية معينة

عند تخزين الطابعة أو نقلها، يجب عدم إمالتها أو إيقافها على جانبها أو  ■
 .وإال، فقد يتسرب الحبر من الخراطيش .قلبها رأس ا على عقب

 .تجنب األماآن المعرضة لتغيرات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة ■
أيض ا، ضع الطابعة بعيد ا عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الشديد 

 .أو أي مصدر حرارة

 .اترك مساحة آافية حول الطابعة لتهويتها بدرجة آافية ■

ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار آهربائي بالجدار بحيث يسهل فصل  ■
 .القابس

 عند استخدام الطابعة
 .احرص على عدم سكب أي سائل على الطابعة

 عند استخدام بطاقة الذاآرة
ال تقم بإخراج بطاقة الذاآرة أو إيقاف تشغيل الطابعة أثناء وجود  ■

أثناء وميض مؤشرات بطاقة (اتصال بين الكمبيوتر وبطاقة الذاآرة 
  ).الذاآرة

تأآد من  .ة حسب نوع البطاقةتتنوع طرق استخدام بطاقات الذاآر ■
  .الرجوع إلى المراجع المرفقة مع بطاقة الذاآرة للتعرف على التفاصيل

تحميل "انظر  .استخدم بطاقات الذاآرة المتوافقة مع الطابعة فقط ■
 ".بطاقات الذاآرة

 LCDعند استخدام لوحة 
 . على بعض الب قع الصغيرة الساطعة أو المعتمةLCDقد تحتوي لوحة  ■

  .أمر طبيعي وال يشير بأي حال من األحوال إلى تلف اللوحةوهو 

ال تستخدم  .LCDاستخدم قطعة قماش جافة وناعمة فقط لتنظيف لوحة  ■
  .المنظفات السائلة أو الكيميائية

 في لوحة تحكم الطابعة للتلف، فعليك LCDإذا تعرضت لوحة  ■
لتسرب إلى إذا بدأ المحلول الكريستالي السائل في ا .االتصال بالموزع

وإذا المس المحلول الكريستالي  .يديك، فاغسلهما جيد ا بالماء والصابون
وفي حالة استمرار الشعور  .السائل عينيك، فعليك غسلها فور ا بالماء

بعدم االرتياح أو الشعور بمشكالت في الرؤية بعد غسل العينين جيد ا 
 .بالماء، سارع بزيارة الطبيب

  االختياري لطباعة الصورBluetoothعند استخدام مهايئ 
 لطباعة الصور للتعرف على تعليمات Bluetoothانظر مراجع مهايئ 

 . األمان

 عند التعامل مع خراطيش الحبر
ال تسمح لألطفال  .احفظ خراطيش الحبر بعيد ا عن متناول األطفال ■

 .بالشرب من الخراطيش أو التعامل معها

 .ي تسرب الحبرال ترج خراطيش الحبر، فقد يتسبب ذلك ف ■

آن حريص ا عند التعامل مع خراطيش الحبر المستخدمة، فقد تجد بقايا  ■
وإذا المس الحبر بشرتك، فعليك غسلها  .حبر حول منفذ تزويد الحبر

وإذا المس الحبر عينيك، فعليك غسلها فور ا  .جيد ا بالماء والصابون
ر بمشكالت وفي حالة استمرار الشعور بعدم االرتياح أو الشعو .بالماء

 .في الرؤية بعد غسل العينين جيد ا بالماء، سارع بزيارة الطبيب

ال تنزع الملصق الموجود على الخرطوشة أو تمزقه، فقد يتسبب ذلك  ■
 .في تسرب الحبر

إذا ترآت  .قم بترآيب خرطوشة الحبر فور إخراجها من العبوة مباشرة  ■
ستخدامها، فقد الخرطوشة بعد إخراجها من العبوة لفترة طويلة قبل ا

  .يتعذر إجراء الطباعة العادية

 الخضراء التي توجد على الجزء الخلفي من ICال تلمس شريحة  ■
فقد يؤدي ذلك إلى منع التشغيل والطباعة على النحو  .الخرطوشة

 .المعتاد
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 ®ENERGY STARالمطابقة لمقاييس برنامج 
، ENERGY STARآأحد المشترآين في برنامج 

ذا المنتج يتطابق مع إرشادات  أن هEpsonقررت 
 فيما يتعلق بكفاءة ENERGY STARبرنامج 

 .استخدام الطاقة
 

 نوع ا من ENERGY STARيمثل برنامج األجهزة المكتبية الدولي 
 المكتبية الشراآة التطوعية مع شرآات تصنيع أجهزة الكمبيوتر واألجهزة

لنشر استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية والشاشات والطابعات وآالت 
الفاآس وآالت النسخ والماسحات الضوئية واألجهزة متعددة الوظائف التي 
تتسم بكفاءة استخدام الطاقة سعي ا وراء خفض معدالت تلوث الهواء الناجم 

ثابتة في الدول تخضع هذه األجهزة لمقاييس وشعارات . عن توليد الطاقة
 .المشارآة

 حقوق الطبع والنشر والعالمات التجارية
غير مسموح بإعادة إنتاج أي جزء من هذه الوثيقة، أو تخزينه في نظام استرداد أو إرساله بأي 
شكل أو بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو أية وسيلة أخرى 

تم  .Seiko Epson Corporation آتابية مسبقة من شرآة دون الحصول على موافقة
 المشار إليها في هذه Epsonإعداد المعلومات الموجودة في هذه الوثيقة لالستخدام مع طابعة 

 غير مسئولة عن أي حالة يتم فيها تطبيق هذه المعلومات على Epsonشرآة  .الوثيقة فقط
 .طابعات أخرى

 أو أي من الشرآات التابعة لها أية مسئولية Seiko Epson Corporationال تتحمل شرآة 
أمام مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى تجاه األضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النققات التي 
يتحملها المشتري أو األطراف األخرى آنتيجة الحوادث أو سوء االستخدام أو العبث بهذا المنتج 

باستثناء الواليات ( أو التغييرات غير المعتمدة لهذا المنتج أو أو إجراء التعديالت أو اإلصالحات
 Seiko Epsonعدم اتباع إرشادات التشغيل والصيانة التي حددتها شرآة ) المتحدة

Corporationبدقة . 

 المسئولية القانونية الناتجة عن أية أضرار Seiko Epson Corporationلن تتحمل شرآة 
 أية آماليات أو أية منتجات استهالآية غير تلك التي اعتمدتها أو مشكالت تنتج عن استخدام

 أو منتجات Epson آمنتجات أصلية من شرآة Seiko Epson Corporationشرآة 
 .Epsonمعتمدة من شرآة 

 المسئولية القانونية الناتجة عن أي ضرر Seiko Epson Corporationلن تتحمل شرآة 
لذي يحدث بسبب استخدام أية آابالت توصيل غير تلك التي ينتج عن التداخل الكهرومغناطيسي ا

 .Epson آمنتجات معتمدة من Seiko Epson Corporationاعتمدتها شرآة 

EPSONعالمة تجارية م سجلة و EPSON STYLUS™ عالمة تجارية لشرآة Seiko 
Epson Corporation. 

PRINT Image Matching™ عالمة تجارية لشرآة Seiko Epson 
Corporation.  شعارPRINT Image Matching عالمة تجارية لشرآة Seiko 

Epson Corporation. 

USB DIRECT-PRINT™ عالمة تجارية لشرآة Seiko Epson Corporation. 
 .Seiko Epson Corporation عالمة تجارية لشرآة USB DIRECT-PRINTشعار 

 ويكون .Bleutooth SIG, Incة  وشعاراتها مملوآة لشرآBluetoothتعتبر عالمة آلمة 
 . بموجب الترخيصSeiko Epson Corporationأي استخدام لهذه العالمات بواسطة 

Microsoft®و Windows® عالمتان تجاريتان مسجلتان لشرآة Microsoft 
Corporation. 

Apple®و Macintosh® عالمتان تجاريتان مسجلتان لشرآة Apple Computer, 
Inc. 

 لجزء بيانات  Design Exchange Co., Ltdلى ترخيص من شرآة تم الحصول ع
حقوق الطبع . الصور الفوتوغرافية الم خزنة على القرص المضغوط الخاص ببرنامج الطابعة

 .جميع الحقوق محفوظة. Design Exchange Co., Ltd لشرآة 2000 ©والنشر 

DPOF™ عالمة تجارية لشرآة CANON INCو Eastman Kodak Company 
 .Matsushita Electric Industrial Co., Ltd وFuji Photo Film Co., Ltdو

Zip® عالمة تجارية مسجلة لشرآة Iomega Corporation. 

SD™عالمة تجارية . 

Memory Stickو Memory Stick Duoو Memory Stick PROو Memory 
Stick PRO Duo عالمات تجارية لشرآة Sony Corporation. 

xD-Picture Card™ عالمة تجارية لشرآة Fuji Photo Film Co.,Ltd. 

أسماء المنتجات األخرى المستخدمة هنا لألغراض التوضيحية فقط، وقد تكون  :إشعار عام
 مسئوليتها عن أي حقوق وجميع الحقوق Epsonوتخلي شرآة  .عالمات تجارية تخص مالكيها

 .في هذه العالمات

جميع الحقوق  .Seiko Epson Corporationة  لشرآ2005 ©حقوق الطبع والنشر 
 .محفوظة
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 مقدمة

، انظر هذا الدليل آي "ابدأ هنا"بعد إعداد الطابعة آما هو موضع في ورقة 
 :تتمكن من

 تحميل الورق ■

 طباعة الصور الفوتوغرافية الم خز نة في بطاقة الذاآرة ■

 فوتوغرافية من جهاز خارجيطباعة الصور ال ■

 حفظ الصور الفوتوغرافية من بطاقة الذاآرة إلى جهاز خارجي ■

 إجراء الصيانة الدورية ■

 حل معظم المشكالت ■

يوضح لك هذا الدليل طريقة تنفيذ هذه اإلجراءات دون الحاجة إلى تشغيل 
وبالطبع تستطيع الطابعة تنفيذ المزيد من المهام عند توصيلها ! الكمبيوتر

  .Macintosh أو Windowsهاز آمبيوتر يعمل بنظام التشغيل بج

للتعرف على التعليمات الكاملة الستخدام الطابعة مع جهاز الكمبيوتر، انظر 
يتم وضع رمز لهذا الدليل على سطح .  المعروض على الشاشةدليل المستخدم

 .المكتب تلقائي ا فور تثبيت البرنامج

                    

 :يرجى اتباع هذه اإلرشادات أثناء قراءة التعليمات

 

تحذير: 
 . لتجنب اإلصابة الجسديةيتعين اتباع التحذيرات بعناية

تنبيه: 
 .يتعين مراعاة التنبيهات لتجنب تعرض الطابعة للتلف

 :مالحظة
 .تشتمل المالحظات على معلومات مهمة حول الطابعة

 الوصول المباشر ثالثي االتجاه

 
 
 
 
 

 
 
 

دليل  االختياري، انظر Bluetoothللتعرف على تفاصيل استخدام مهايئ 
 . المعروض على الشاشةالمستخدم

 إجراء الطباعة األساسي
قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة 

 .ألعلى، ثم اضبط موجه الحواف على الورق

في " الورق تغذية وحدة في الورق تحميل"انظر 
 . للحصول على التفاصيل7الصفحة 

 تحميل الورق .1

 

 إدخال بطاقة الذاآرة .2 .9في الصفحة " إدخال بطاقة الذاآرة"انظر 

 
 .حدد الصور من خالل لوحة التحكم

في " )Print All Photos( الصور آل طباعة“
 .11الصفحة 

" )عرض الصور وطباعتها(طباعة صور متعددة “
 .11في الصفحة 

 ن الصور طباعة نطاق م“
)Print Range of Photos( " 12في الصفحة
. 

 تحديد الصور .3

 ).ابدأ(Startاضغط على الزر 

 

 الطباعة .4

 

Bluetoothخيار 
بطاقات الذاآرة

جهاز خارجي، آاميرا رقمية PDAهاتف محمول، 

الطباعة بتخطيطات متعددة صور طباعة عالمة على األقراص
DVDأقراص /المضغوطة
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 أجزاء الطابعة ولوحة التحكم

 أجزاء الطابعة
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 للكمبيوترUSBموصل 

غطاء الخرطوشة

رأس الطباعة

لوحة التحكم

دعامة الورق وحدة تغذية الورق غطاء الطابعة

غطاء فتحة بطاقة الذاآرة

 الخارجي للجهازUSBموصل 

امتداد درج اإلخراج

DVDأقراص /موجه األقراص المضغوطةدرج اإلخراج

موجها الحواف



R4CG230 
BasicOperationGuide Rev.C 
_AR_senna_bog.doc A4 size 
11/11/05 

 

 التحكم ولوحة طابعةال أجزاء 6

R 
 

Proof Sign-off: 
K.Yoda CRE Takehira 
M. Otsuka 
editor name 
 

 أزرار لوحة التحكم
 
 

 
 
 
 

  األزرار والمصابيح الوظيفة
 1 )تشغيل ( On .يقوم بتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها

 ).الطباعة الخاصة (Specialty Printووضع ) بطاقة الذاآرة (Memory Cardينتقل بين وضع 
 .)توضح المصابيح الوضع المحدد(

Mode) 2 )*الوضع 

 .LCDيعمل على تكبير الصور أو تصغيرها أو تغيير عرضها في لوحة 
 Zoom in / 

zoom out) تصغير/تكبير( 
3 

 Print Setting  .يعرض خيارات إعداد الطباعة
 )*إعداد الطباعة(

4 

 5 )فقموا (LCD. OKيعمل على فتح قائمة الضبط وتحديد العنصر لضبطه في لوحة 
 6 )ابدأ ( Start . التي تم تحديدها بواسطة أزرار لوحة التحكمLCDيبدأ الطباعة باستخدام إعدادات لوحة 

يقوم بإعادة ضبط جميع إعدادات الطابعة عند الضغط عليه باستمرار لمدة ثالث ثوان  أو  .LCDيعمل على إلغاء عمليات الطباعة أو إعدادات لوحة 
 .أآثر

 Stop/Clear 
 )مسح/إيقاف(

7 

 8 التمرير رباعي االتجاه .يعمل على زيادة أو إنقاص األرقام المدخلة .LCDيحر ك المؤشر في لوحة 
 9 )رجوع (LCD.  Backيرجع إلى القائمة الرئيسية في لوحة 
 10 )*إعداد (q Setup .يعرض خيارات اإلعداد والصيانة

  Mode lights .يوضح الوضع المحدد
 )مصابيح الوضع(

11 

 ".34"في الصفحة " ملخص إعدادات اللوحة"للتعرف على تفاصيل عناصر آل قائمة، انظر *

 :مالحظة
 .، يتم استخدام أزرار لوحة التحكم مع الطباعة المباشرة من بطاقة الذاآرة فقط)تشغيل ( Onو) مسح/إيقاف (  Stop/Clearناء زري باستث

 

 

الوضع. 2 تصغير/تكبير. 3 إعداد الطباعة. 4 موافق. 5 ابدأ. 6

1. On

مصابيح الوضع. 11 إعداد. 10 عرجو. 9 تمرير رباعي االتجاه. 8 مسح/إيقاف. 7
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 تحميل الورق

 تحميل الورق في وحدة تغذية الورق
 .اتبع الخطوات التالية لتحميل الورق

 .افتح دعامة الورق، ثم حر ك االمتداد للخارج .1

 

 .أخفض درج اإلخراج، ثم حر ك االمتداد للخارج .2

 

 .حر ك موجه الحواف إلى اليسار .3

 

 .حزمة الورق، ثم قم بتسوية حواف الورق على سطح مستو قم بتهوية  .4

قم بتحميل الورق باتجاه الجانب األيمن من وحدة تغذية الورق، بحيث  .5
 .يكون الوجه القابل للطباعة متجه ا ألعلى

 في cضع حزمة الورق خلف األلسنة وتأآد من ضبطها أسفل العالمة 
 القصيرة للورق أوال  قم دائم ا بتحميل الحافة .موجه الحواف األيسر

 .حتى في حالة الطباعة العرضية

 
 

 

ولكن ليس (حرك موجه الحواف باتجاه محرك الحواف األيسر للورق  .6
 ).بقوة زائدة

 

A4 

(بوصة 6×4) سم 15 × 10
) بوصة7×5( سم 18 × 13و

A6و
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 :سعة التحميل لكل  من أنواع الورق التالية هي آالتالي

 نوع الوسائط سعة التحميل
 Epson Photo Quality Ink Jetورق   ورقة100حتى 

 Epson Premium Ink Jet Plain Paperورق 
 الورق العادي

 Epson Bright White Ink Jetورق   ورقة80حتى 
  Epson Premium Glossy Photoورق صور  ورقة20حتى 

 Epson Premium Semiglossورق صور
Photo  
  Epson Photoورق صور
  Epson Economy Photoورق صور

  Epson Matte Paper-Heavyweightورق 
  Epson Ultra Glossy Photoورق صور

 آل في واحدة ورقة
 مرة

Epson Photo ملصقات  
 Epson Iron-on Cool Peel Transferورق 

Paper 

 :مالحظة
 .اترك مساحة آافية أمام الطابعة إلخراج الورق بالكامل ❏

التزم دائم ا بتحميل الحافة القصيرة من الورق في وحدة تغذية الورق أوال  حتى عند طباعة  ❏
 .الصور ذات االتجاه العرضي

 . في موجه الحواف األيسرcتأآد من ضبط حزمة الورق أسفل عالمة السهم  ❏

 في الطابعة واتجاه موجه DVDأقراص /تأآد من عدم إدخال درج األقراص المضغوطة ❏
  . ألعلىDVDأقراص /األقراص المضغوطة

 تخزين النسخ المطبوعة
ستبقى الصور الفوتوغرافية التي تحصل عليها من الطابعة لعدة سنوات في 

 الخاصة والمصممة لهذه Epsonار تم إعداد أحب. ظل الرعاية المناسبة لها
 Epsonالطابعة بإمكانية مقاومة الضوء الم حسنة عند استخدامها مع ورق 

 .باإلضافة عرض المطبوعات وتخزينها بطريقة مناسبة

آما هو الحال مع الصور الفوتوغرافية التقليدية، تؤدي الرعاية المناسبة إلى 
 .الحد من تغييرات األلوان وإطالة عمر الصور

 عند وضع الصور في Epsonلعرض الصور، ت وصي شرآة  ■
إطارات بتغطيتها بالزجاج أو طبقة من البالستيك الواقي لحمايتها من 
الملوثات الجوية مثل الرطوبة وأدخنة السجائر ومستويات األوزون 

 .العالية

آما هو الحال مع جميع الصور الفوتوغرافية، احتفظ بالصور  ■
ات الحرارة والرطوبة العالية وبمعزل عن المطبوعة بعيد ا عن درج
 .أشعة الشمس المباشرة

 باالحتفاظ Epsonلتخزين الصور على نحو مناسب، ت وصي شرآة  ■
بالصور المطبوعة في ألبوم صور أو صندوق بالستيك لتخزين الصور 
ضمن أغطية حفظ خالية من األحماض؛ وهي متوفرة في أغلب متاجر 

 .الكاميرات

 .ي تعليمات تخزين وعرض أخرى مرفقة بعبوة الورقتأآد من اتباع أ
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 الوصول إلى الصور لطباعتها

 إدخال بطاقة الذاآرة

 : تنبيهات
أدخل بطاقة الذاآرة بحيث يكون الجانب العلوي من البطاقة متجه ا لليمين، آما هو موضح  ❏

 .ضيحيفي الرسم التو

قد يؤدي تحميل بطاقة الذاآرة بطرق مختلفة عن الطرق الموضحة هنا إلى تلف الطابعة أو  ❏
 .بطاقة الذاآرة أو آليهما مع ا

أخرج بطاقة الذاآرة التي تم  .استخدم نوع ا واحد ا من بطاقة الذاآرة في المرة الواحدة ❏
 .تحميلها قبل إدخال نوع آخر من بطاقات الذاآرة

حة بطاقة الذاآرة بينما تكون البطاقة قيد االستخدام لحمايتها من الكهرباء أغلق غطاء فت ❏
إذا قمت بلمس بطاقة الذاآرة بعد إدخالها في الطابعة، فقد يتسبب ذلك في عطل  .الساآنة
 .الطابعة

 وMemory Stick PRO Duo وMemory Stick Duoقبل تحميل بطاقات  ❏
miniSDو MagicGate Memory Stick Duoبتوصيل المهايئ المرفق ، قم 

 .معها

 إدخال بطاقة الذاآرة
 .لتشغيل الطابعة) تشغيل ( Onاضغط على الزر  .1

 .افتح غطاء فتحة بطاقة الذاآرة .2

قم بإدخال بطاقة الذاآرة في الفتحة المناسبة إلى أقصى حد ممكن آما  .3
يضيء مصباح بطاقة بعد إدخال البطاقة  .هو موضح بالشكل التالي

 .الذاآرة

 

CompactFlash/ 
Microdrive 

 

Memory Stick/ 
Memory Stick PRO/ 
Memory Stick Duo/* 

Memory Stick PRO Duo/* 
MagicGate Memory Stick/ 

MagicGate Memory Stick Duo/* 
SD Card/ 

miniSD card/* 
MultiMediaCard 

 

xD-Picture Card / 
xD-Picture Card Type M/ 

SmartMedia 

 .تتطلب استخدام مهايئ*

                                       

 .أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاآرة .4

بعد فترة وجيزة تبدأ الطابعة في قراءة الصور الموجودة على البطاقة 
فور االنتهاء من ذلك، تصبح الصور متاحة  لطباعتها  .وتحدد عددها

  ).11انظر الصفحة (

 إخراج بطاقة الذاآرة
تأآد من عدم وميض مصباح البطاقة، ثم اسحب البطاقة خارج الفتحة 

 .مباشرة 

تنبيه: 
ال تحاول إخراج البطاقة أثناء وميض مصباح البطاقة، إذ قد يؤدي ذلك إلى فقد الصور 

 .الموجودة عليها

 خارجي توصيل جهاز 
يمكنك توصيل أجهزة خارجية بالطابعة، مثل محرك األقراص المغناطيسية 

 أو محرك أقراص CD-R أو محرك األقراص المضغوطة MOالضوئية 
 .USB باستخدام آابل USBالفالش 

 االختياري Bluetoothللتعرف على تفاصيل الطباعة باستخدام مهايئ 
 . المعروض على الشاشةدليل المستخدمصور، انظر لطباعة ال

 :مالحظة
اتصل بدعم العمالء اإلقليمي  . مدعمةUSBليست آل األجهزة التي يمكن توصيلها بكابل 

 .للحصول على مزيد من التفاصيل

 التوصيل
 .أخرج أي بطاقة ذاآرة من الطابعة .1

 :مالحظة

قات في الطابعة، فستتم قراءة الصور من البطاقة بدال  من إذا احتفظت بإحدى البطا
 .الكاميرا أو محرك التخزين

  EXT I/F USB من جهاز التخزين إلى منفذUSBقم بتوصيل آابل  .2
 .في الجزء األمامي من الطابعة

 

  .نقم بتشغيل الطابعة وجهاز التخزي .3

بعد فترة وجيزة تبدأ الطابعة في قراءة الصور الموجودة على البطاقة 
فور االنتهاء من ذلك، تصبح الصور متاحة  لطباعتها  .وتحدد عددها

 ).11انظر الصفحة (

مصباح بطاقة الذاآرة
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 حفظ الصور في جهاز خارجي

الصور الموجودة في بطاقة إذا لم يكن لديك جهاز آمبيوتر، يمكنك حفظ 
. الذاآرة الخاصة بالكاميرا في جهاز خارجي يتم توصيله مباشرة  بالطابعة

ن فقد  ة وإعادة استخدامهابدو يتيح ذلك حذف الصور من بطاقة الذاآر
 أو Zipاتبع الخطوات أدناه لحفظ الصور على قرص . الصور األصلية

CD-R أو DVD-Rأو محرك أقراص بحجم اإلصبع . 

 :مالحظة
إذا آنت غير متأآد بشأن  . توافق أي آاميرات أو محرآات أقراصEpsonال تضمن شرآة 

وإذا آانت الكاميرا أو المحرك غير متوافقين،  .الكاميرا أو محرك األقراص، فجرب توصيلهما
 .مكانية استخدام الجهاز المتصلفستظهر شاشة توضح عدم إ

تأآد من تشغيل الطابعة وإدخال بطاقة الذاآرة التي تريد عمل نسخة  .1
 .احتياطية للبيانات الموجودة عليها في الطابعة

 أو محرك أقراص CD-R/RWإذا آنت تستخدم محرك أقراص  .2
Zipفعليك بتوصيله بمأخذ تيار آهربائي عند الضرورة ،. 

 EXT I/F USBن محرك األقراص إلى منفذم USBقم بتوصيل آابل  .3
 ).9انظر صفحة (في الجزء األمامي من الطابعة 

 .بالطابعة) إعداد (q Setupاضغط على الزر  .4

، ثم )نسخ احتياطي (Backup لتمييز  أو اضغط على الزر  .5
 .اضغط على الزر 

 Starting"عند رؤية رسالة  ).موافق (OKاضغط على الزر  .6
backup) "بدء النسخ االحتياطي( اضغط على الزر ،OK) موافق (

قد يتطلب األمر اتباع  .مرة  أخرى لبدء إجراء النسخ االحتياطي
يتم نسخ آل الصور الموجودة في  .تعليمات إضافية على شاشة الطابعة
قائق قد يستغرق ذلك عدة د .البطاقة إلى محرك التخزين الخارجي

 .حسب عدد الصور الفوتوغرافية الموجودة

 :مالحظة
 .تجنب إجراء النسخ االحتياطي أثناء الطباعة من الكمبيوتر إلى الطابعة ❏

تجنب توصيل محرك التخزين الخارجي أثناء وصول الكمبيوتر إلى بطاقة الذاآرة في  ❏
 .الطابعة

 Mulitsession (Mode 1) هو CD-Rتنسيق الكتابة على األقراص المضغوطة  ❏
، فإنه يتعذر ISO 9660ونتيجة  الستخدام نظام الملفات . ISO 9660ونظام الملفات هو 

 إذا CD-Rإنشاء نسخة احتياطية لمحتويات بطاقة الذاآرة على األقراص المضغوطة 
 . مستويات أو أآثر من المجلدات8آانت البطاقة تشتمل على 

اء المجلدات والملفات على األقراص تتمثل الحروف التي ال يمكن استخدامها في أسم ❏
يتم تغيير الحروف  )._(  في الحروف الكبيرة وعالمة الشرطة التحتيةCD-Rالمضغوطة 

األخرى إلى عالمات الشرطة التحتية عند النسخ االحتياطي على األقراص المضغوطة 
CD-R. 

 الطباعة مباشرة  من الكاميرا الرقمية
 طباعة الصور من USB DIRECT-PRINT وPictBridgeيتيح لك 

 .خالل توصيل الكاميرا الرقمية مباشرة  بالطابعة

 التوصيل والطباعة
 .تأآد أن الطابعة ال تقوم بالطباعة من الكمبيوتر .1

 .تأآد من عدم تحميل أي بطاقات ذاآرة .2

انظر ( .قم بتشغيل الطابعة وتحميل نوع الورق الذي تريد استخدامه .3
 )7الصفحة 

 Paperمثل ( .استخدم لوحة تحكم الطابعة لضبط إعداد الطباعة .4
Type) نوع الورق (وPaper Size) و) حجم الورقLayout 

 ))تخطيط(

 .USBقم بتشغيل الكاميرا الرقمية، ثم وص لها بالطابعة بواسطة آابل  .5

 

تأآد من  .استخدم الكاميرا الرقمية لتحديد الصورة التي تريد طباعتها .6
ضبط اإلعداد المطلوب في الكاميرا الرقمية، ألن إعدادات الكاميرا 

 .الرقمية لها األسبقية على إعدادات الطابعة بوجه عام

 .اطبع الصور من الكاميرا الرقمية .7

 :مالحظة
 .الكاميرا الرقمية بالطابعة أو أثناء ذلك تجنب النسخ االحتياطي قبل توصيل  ❏

قد ال يظهر تأثير بعض إعدادات الكاميرا الرقمية في الن سخ المطبوعة بسبب مواصفات  ❏
 .الطابعة

 متاحة  للطباعة على األقراص DPOFقد ال تكون الصور المشتملة على معلومات  ❏
 . حسب نوع الكاميرا الرقميةDVDأقراص / المضغوطة
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 طباعة الصور

 مقدمة عن طباعة الصور
، يمكنك طباعة )بطاقة الذاآرة (Memory Card في الوضع 

 .الصور بتخطيطات مختلفة

بطاقة  (Memory Card وقبل أن تبدأ، تأآد أن الطابعة في الوضع 
إذا )). بطاقة الذاآرة (Memory Cardيضيء مصباح وضع ) (الذاآرة

، )الطباعة الخاصة (Specialty Print آانت الطابعة في الوضع 
 لتحديد وضع ) بطاقة الذاآرة (Memory Cardفاضغط على الزر 

Memory Card) بطاقة الذاآرة.( 

 

 Premiumتم تعيين هذا الوضع على طباعة الصور على ورق صور 
Glossy Photo Paper بال حدود )  بوصة6 × 4( سم 15 × 10 بحجم

 .ى نحو افتراضيعل

يمكنك . تتيح لك الشاشة األولى اختيار الصور التي ترغب في طباعتها
اختيار طريقة تحديد الصور وطباعتها في الجدول التالي عن طريق الضغط 

 .على الزر 

" خيارات طباعة الصور"للتعرف على معلومات اإلعداد االختيارية، انظر 
 .18في الصفحة 

View and Print Photos) عرض الصور وطباعتها:( 
تحديد صور متعددة باستخدام نسخة أو أآثر لكل صورة من هذه 

  ).11الصفحة (الصور 

Print All Photos) طباعة آل الصور  ):طباعة آل الصور
 ).11الصفحة (الموجودة في بطاقة الذاآرة 

 

Print Range of Photos)  طباعة نطاق من
اختيار تسلسل الصور الموجودة على بطاقة  ):الصور
  ).12الصفحة (الذاآرة 

Print by Date) البحث عن الصور  ):طباعة حسب التاريخ
 ).12الصفحة (اطها وحدد الصور المطلوبة حسب تاريخ التق

 

Print Index Sheet) طباعة  ):طباعة صفحة فهرس
عرض الصور المصغرة لكل الصور المخز نة في بطاقة 

  ).12الصفحة (الذاآرة 

Play Slide Show) عرض جميع  ):تشغيل عرض الشرائح
 .الصور الموجودة في بطاقة الذاآرة بالترتيب مثل عرض الشرائح

 

Camera-selected DPOF Photos)  صورDPOF 
اطبع مجموعة صور قمت بتحديدها مسبق ا  ):المحددة في الكاميرا

الطباعة باستخدام .“)  .DPOFفي الكاميرا الرقمية باستخدام 
 .13في الصفحة " DPOFإعدادات 

 

عرض الصور (طباعة صور متعددة 
 )وطباعتها

 .يوضح المثال التالي طريقة طباعة صورة واحدة بال حدود

 View and Print Photos لتمييز  أو اضغط على الزر  .1
في الشاشة األولى، ثم اضغط على الزر ) عتهاعرض الصور وطبا(

OK) موافق.( 

 

 . لتحديد الصورة التي تريد طباعتها أو اضغط على الزر  .2

 :مالحظة

 Zoom out يمكنك تبديل عرض الصور عن طريق الضغط على الزر 
 ).تكبير (Zoom in أو ) تصغير(

 ).99حتى ( الختيار عدد ن سخ هذه الصورة  أو اضغط على الزر  .3

 . إلضافة صور أخرى3 و2آرر الخطوتين  .4

في " ضبط إعدادات الورق والتخطيط"انظر  .اضبط إعدادات الورق .5
 .18الصفحة 

 Premiumتم تعيين الطابعة على الطباعة على ورق صور 
Glossy Photo Paper 6×4( سم 15 × 10 بال حدود بحجم 

 .بشكل افتراضي) بوصة

 :مالحظة

 ).موافق (OKيمكن تأآيد إعدادات الطباعة عن طريق الضغط على الزر 

 .للطباعة) ابدأ ( Startاضغط على الزر  .6

 )Print All Photos(طباعة آل الصور 
طباعة آل  (Print All Photos لتمييز  أو اضغط على الزر  .1

 ).موافق (OKفي الشاشة األولى، ثم اضغط على الزر ) الصور
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 . لتحديد عدد النسخ أو اضغط على الزر  .2

ضبط إعدادات الورق "انظر  .اضبط إعدادات الورق، إذا لزم األمر .3
 .18في الصفحة " والتخطيط

 Premiumتم تعيين الطابعة على الطباعة على ورق صور 
Glossy Photo Paper 6×4( سم 15 × 10 بال حدود بحجم 

 .بشكل افتراضي) بوصة

 :مالحظة

 ).موافق (OKيمكن تأآيد إعدادات الطباعة عن طريق الضغط على الزر 

  .للطباعة) ابدأ ( Startاضغط على الزر  .4

 ن الصور طباعة نطاق م
)Print Range of Photos( 

من الصور المتتابعة من ) أو تسلسل(اتبع الخطوات التالية الختيار نطاق 
 . بطاقة ذاآرة الكاميرا

 Print Range of Photos لتمييز  أو اضغط على الزر  .1
في الشاشة األولى، ثم اضغط على الزر ) طباعة نطاق من الصور(

OK) موافق.(  

 

ثم اضغط على  . الختيار الصورة األولى أو اضغط على الزر  .2
OK) يتم تمييز الصورة بعد تحديدها باللون األزرق ).موافق. 

 :مالحظة

 Zoom out يمكنك تبديل عرض الصور عن طريق الضغط على الزر 
 ).تكبير (Zoom in) (أو ) تصغير(

ثم  . الختيار الصورة األخيرة أو  أو  أو اضغط على الزر  .3
 ).موافق (OKاضغط على 

 . لتحديد عدد النسخd أو uاضغط على الزر  .4

في " ضبط إعدادات الورق والتخطيط"انظر  .اضبط إعدادات الورق .5
 .18الصفحة 

 Premiumتم تعيين الطابعة على الطباعة على ورق صور 
Glossy Photo Paper 6×4( سم 15 × 10 بال حدود بحجم 

 .كل افتراضيبش) بوصة

 :مالحظة

 ).موافق (OKيمكن تأآيد إعدادات الطباعة عن طريق الضغط على الزر 

 .للطباعة) ابدأ ( Startاضغط على الزر  .6

طباعة الصور على أساس البحث حسب  
(Print by Date)التاريخ  طباعة  (
)حسب التاريخ  

باعتها  إذا آنت على علم بتواريخ التقاط الصور، يمكنك العثور عليها وط
 .بسهولة باستخدام هذه القائمة

طباعة حسب  (Print by Date لتمييز r أو lاضغط على الزر  .1
  ).موافق (OKفي الشاشة األولى، ثم اضغط على الزر ) التاريخ

 

تمييز التاريخ المطلوب، ثم اضغط على  ل أو اضغط على الزر  .2
 .lلمسح الفحص، اضغط على الزر .  لفحص التاريخالزر 

 

 ).موافق (OKاضغط على الزر  .3

  . لتحديد الصورة المطلوبة أو اضغط على الزر  .4

 :مالحظة

 Zoom out  الضغط على الزر يمكنك تبديل عرض الصور عن طريق
 ).تكبير (Zoom in) (أو ) تصغير(

 . لتحديد عدد النسخd أو uاضغط على الزر  .5

 . إلضافة صور أخرى5 و4آرر الخطوتين  .6

 :حظةمال

 ).موافق (OKيمكن تأآيد إعدادات الطباعة عن طريق الضغط على الزر 

 .للطباعة) ابدأ ( Startاضغط على الزر  .7

 طباعة صفحة فهرس للصور

 :مالحظة
 Filterو) تصحيح تلقائي (Auto Correctعند طباعة نشرة الفهرس، لن تكون وظيفتي 

 .متاحتين) مرشح(

ور المصغرة مع رقم الصورة وتاريخ اتبع الخطوات التالية لطباعة الص
 . التقاطها
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طباعة  (Print Index Sheet لتمييز  أو اضغط على الزر  .1
 ).موافق (OKفي الشاشة األولى، ثم اضغط على الزر ) صفحة فهرس

 

 ).إعدادات الطباعة (Print Settings اضغط على الزر  .2

 ).نوع الورق (Paper Typeاضبط إعداد  .3

 .واختر من بين تخطيطات الفهارس التالية) تخطيط (Layoutحدد  .4

 
 80-up )30صورة (  

 
 30-up )30صورة (  

 
 20-up )30صورة (  

 :مالحظة

 ).موافق (OKيمكن تأآيد إعدادات الطباعة عن طريق الضغط على الزر 

 .للطباعة) ابدأ ( Startاضغط على الزر  .5

 دد بواسطة الكاميراطباعة صورة بإطار م ح
إذا آنت تريد طباعة صورة بإطار تم تحديده مسبق ا بواسطة آاميرا 

EPSONإذا آانت بيانات الصورة تتضمن . ، فعليك اتباع الخطوات التالية
  .LCD على لوحة  ، فسيظهر الرمز P.I.Fبيانات 

 في القائمة الرئيسية أو بعد تحديد الصور، اضغط على الزر  .1
Print Setting) إعداد الطباعة.( 

 :مالحظة

أو ) عرض الصور وطباعتها (View and Print Photosحدد الصور من القائمة 
Print All Photos) طباعة آل الصور ( أوPrint Range of Photos)  طباعة

 ).طباعة حسب التاريخ (Print by Dateأو ) نطاق من الصور

 Keep P.I.F. Frame لتحديد  أو اضغط على الزر  .2
with Photo)  االحتفاظ بإطارP.I.Fثم اضغط ) مع الصورة ،

 .على الزر 

، ثم اضغط على الزر )تشغيل (On لتحديد أو  اضغط على الزر  .3
OK ) موافق.( 

 OKلتأآيد اإلعداد، ثم اضغط على ) موافق (OKاضغط على الزر  .4
 .مرة  أخرى إلغالق القائمة) موافق(

 .قم بإجراء الطباعة .5

 :مالحظة
 مع .P.I.Fاحتفظ بإطار  (Keep P.I.F. Frame with Photoعند ضبط اإلعداد 

باإلضافة إلى تحديد إطارات للصور، فسيتم تجاهل اإلعداد ) شغيلت (Onعلى ) الصورة
Layout) تخطيط( 

 DPOFالطباعة باستخدام إعدادات .
، فبإمكانك )تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية (DPOFإذا آانت الكاميرا تدعم 

. استخدامها إلجراء التحديد المسبق للصور وعدد النسخ التي تريد طباعتها
ام الكاميرا الرقمية الختيار الصور المراد طباعتها باستخدام انظر دليل استخد

DPOFتستطيع هذه الطابعة . ، ثم قم بإدخال بطاقة الذاآرة في هذه الطابعة
 .قراءة الصور المحددة مسبق ا تلقائي ا

، ثم اضغط على الزر DPOFقم بتحميل بطاقة ذاآرة تتضمن بيانات  .1
OK) موافق.(  

 OKثم اضغط على الزر ) نعم (Yesحدد عند ظهور هذه الرسالة،  .2
 ).موافق(

 

حجم  (Paper Sizeو) نوع الورق (Paper Typeاضبط إعدادات  .3
ضبط "لمعرفة التفاصيل، انظر  ).تخطيط (Layoutو) الورق

 Totalتوضح قائمة  .18في الصفحة " إعدادات الورق والتخطيط
copies) عدد الورق المطلوب للتخطيط المحدد) إجمالي عدد النسخ. 

 :مالحظة

 خاصة بطباعة DPOFمتاح ا إذا آانت إعدادات ) تخطيط (Layoutال يكون اإلعداد 
Index) هرسف.(  

 .لبدء الطباعة) ابدأ(  Startاضغط على الزر  .4

 LCDتغيير عرض الصور في لوحة 
 عن طريق الضغط على LCD صور في لوحة 9يمكنك تغيير العرض إلى 

للتغيير إلى صورة . عند تحديد الصور) تصغير (Zoom out الزر 
 ).تكبير (Zoom in حدة مرة  أخرى، اضغط على الزر وا

 :مالحظة
 Print صور عند اختيار طباعة الصور باستخدام أي من اإلعدادين 9من المفيد عرض 

Range of Photos) أو ) طباعة نطاق من الصورView and Print Photos 
 ).ض الصور وطباعتهاعر(

 تشغيل عرض الشرائح
تشغيل  (Play Slide Show لتمييز  أو اضغط على الزر  .1

 OKفي الشاشة األولى، ثم اضغط على الزر ) عرض الشرائح
 تعرض الطابعة الصور الموجودة في بطاقة الذاآرة  ).موافق(

 .بالتسلسل

لإلنهاء أو اضغط على الزر ) رجوع (Back اضغط على الزر  .2
OK) اضغط على الزر  .إليقاف عرض الشرائح) موافقOK 

 .مرة  أخرى لالستئناف) موافق(
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 خيارات أخرى للطباعة اإلبداعية

، يمكنك الطباعة على )الطباعة الخاصة (Specialty Printفي وضع 
 أو ورق الطباعة على األقمشة أو DVDأقراص /طةاألقراص المضغو

 .P I Fالملصقات أو الطباعة باستخدام إطارات 

          

 Specialty Print وقبل أن تبدأ، تأآد أن الطابعة في الوضع 
الطباعة  (Specialty Printإضاءة مصباح وضع) (الطباعة الخاصة(

بطاقة  (Memory Card  إذا آانت الطابعة في الوضع )).الخاصة
) الطباعة الخاصة (Specialty Print ، فاضغط على الزر )الذاآرة

 ).عة الخاصةالطبا (Specialty Printلتحديد وضع 

 

أقراص /الطباعة على األقراص المضغوطة
DVD 

 للطباعة LCDيتضمن هذا القسم المعلومات الخاصة بطريقة استخدام لوحة 
.  دون استخدام الكمبيوترDVDأقراص /مباشرة  على األقراص المضغوطة

مات خطوة بخطوة حول طريقة تحميل األقراص آما يشتمل على تعلي
 في الطابعة وطريقة تحديد تخطيط الطباعة وطريقة DVDالمضغوطة 

 .ضبط إعدادات الطباعة

 إذا آنت تقوم بالطباعة من جهاز EPSON Print CDاستخدم برنامج 
 .آمبيوتر متصل بالطابعة

، فعليك مراعاة ما DVDأقراص /األقراص المضغوطةعند الطباعة على 
 :يلي

 :مالحظة
 التي تحمل عالمة تشير إلى DVDأقراص /استخدم فقط وسائط األقراص المضغوطة ❏

قابل " (Printable on the label surface"إمكانية الطباعة عليها، مثل 
ل للطباعة قاب (Printable with ink jet printersأو ) للطباعة على وجه العالمة

 ).Ink jetمع طابعات 

 .من السهل أن يحدث تلطخ للوجه المطبوع بعد الطباعة مباشرة  ❏

 يجف تمام ا قبل استخدامه وعدم لمس DVDقرص /احرص على ترك القرص المضغوط ❏
 .الوجه المطبوع

 . يجف في ضوء الشمس المباشرDVDقرص /ال تدع القرص المضغوط ❏

 .الوجه القابل للطباعة إلى حدوث تلطخقد تؤدي الرطوبة التي يتعرض لها  ❏

 أو الجزء الشفاف DVDأقراص /إذا تمت الطباعة على درج األقراص المضغوطة ❏
 .الداخلي من غير قصد، فامسح الحبر مباشرة 

 إلى تحسين جودة DVDقرص /قد ال تؤدي الطباعة على نفس القرص المضغوط ❏
 .الطباعة

 EPSON Print باستخدام CD/DVDيمكنك ضبط المنطقة المطبوع عليها من قرص  ❏
CD.  قم بضبط المنطقة القابلة للطباعة آي تالءم المنطقة القابلة للطباعة من القرص

عند ضبط اإلعدادات المختلفة، الحظ أن  . الذي تطبع عليهDVDقرص /المضغوط
 أو DVDأقراص /اإلعدادات غير المناسبة قد تؤدي إلى تلطخ درج األقراص المضغوطة

 .DVDمضغوط أو قرص القرص ال

 DVDاالستعداد للطباعة على األقراص المضغوطة 
افتح درج النسخ المطبوعة، ثم افتح موجه األقراص  .1

 .DVDأقراص /المضغوطة

 

 في درج األقراص DVDقرص /ضع القرص المضغوط .2
 . وجه العالمة ألعلى بحيث يكونDVDأقراص /المضغوطة

 :مالحظة

 . المرة الواحدةواحد قرصقم بتحميل 

 في موجه األقراص DVDأقراص /أدخل درج األقراص المضغوطة .3
 .DVDأقراص /المضغوطة

 

 :مالحظة

  مع العالمة DVDأقراص / في درج األقراص المضغوطةقم بمحاذاة العالمة  ❏
 .DVDأقراص /في موجه األقراص المضغوطة

 بحيث يمر الدرج أسفل البكرات DVDأقراص /أدخل درج األقراص المضغوطة ❏
 .DVDأقراص /الصغيرة الموجودة على جانبي فتحة األقراص المضغوطة

أدخل بطاقة الذاآرة التي تشتمل على الصور التي تريد طباعتها في  .4
 .فتحة بطاقة الذاآرة

 ضبط اإلعدادات والطباعة
 ).الطباعة الخاصة (Specialty Print اضغط على الزر  .1

طباعة قرص  (CD/DVD Print لتحديد  أو اضغط على الزر  .2
 ).موافق (OKثم اضغط على الزر ) DVDقرص /مضغوط
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لفتح ) إعدادات الطباعة (Print Settings اضغط على الزر  .3
 OKثم اضغط على الزر ) تخطيط (Layoutاضبط إعداد  .القائمة

 ).موافق(

لى األقراص يمكنك تحديد خيارات التخطيط التالية عند الطباعة ع
 .DVDأقراص /المضغوطة

ستتم طباعة صورة واحدة على القرص 
 بحيث تتوسط DVDقرص /المضغوط

  .الفتحة الموجودة في وسط القرص
 1-up 

 )صورة(

ستتم طباعة أربع صور على القرص 
، بحيث تكون هناك DVDقرص /المضغوط

ورة واحدة في آل ربع من األجزاء ص
 .األربعة

 
 4-up  

 ) صور4(

 صورة على القرص 8ستتم طباعة 
 بحيث تكون مرتبة DVDقرص /المضغوط

  .دائري ا حول الحافة الخارجية للقرص
 8-up  

 ) صور8(

 صورة على القرص 12ستتم طباعة 
 بحيث تكون مرتبة DVDقرص /المضغوط

  .دائري ا حول الحافة الخارجية للقرص
 12-up  

 ) صورة12(

 . لتحديد الصور التي تريد طباعتها أو اضغط على الزر  .4

 لتحديد عدد نسخ آل صورة، إذا آنت قد حددت اضغط على الزر  .5
  up-12أو )  صور8 (up-8أو )  صورup) 4-4الخيار 

 ).تخطيط (Layoutلإلعداد )  صورة12(

 :مالحظة

 لتحديد صور أخرى وعدد مرات 5 و4لتحديد أآثر من صورة، آرر الخطوتين  ❏
  .طباعتها

  .LCDاعتها أسفل شاشة يتم عرض إجمالي عدد الصور التي ستتم طب ❏

  up-12أو )  صور8 (up-8أو )  صورup) 4-4عند تحديد صور لإلعداد  ❏
ستكون المناطق غير  .، فيمكنك تحديد عدد صور أقل من اإلجمالي) صورة12(

إذا تم تحديد عدد صور أآبر مما يمكن طباعته  .المستخدمة من التخطيط فارغة
م إضافة الصور الزائدة إلى  واحد، فستتDVDقرص /على القرص المضغوط

 آخر وستطلب منك الطابعة تحميل DVDقرص /تخطيط خاص بقرص مضغوط
 . األولDVDقرص /قرص آخر بعد طباعة القرص المضغوط

 ).موافق (OKيمكن تأآيد إعدادات الطباعة عن طريق الضغط على الزر  ❏

 .إذا لزم األمر ) القطر الداخلي والخارجي(اضبط منطقة الطباعة  .6
 .عرف على المزيد من التفاصيل، انظر القسم التاليللت

 .للطباعة) ابدأ ( Startاضغط على الزر  .7

 :مالحظة
 خاص باالختبار قبل DVDقرص /نوصي باختبار طباعة التخطيط على قرص مضغوط ❏

 . الحقيقيDVDقرص /طباعة القرص المضغوط

 . ساعة آي تجف24 لمدة DVDاترك األقراص المضغوطة وأقراص  ❏

في " للطباعة الخطأ المحاذاة"انظر للطباعة . ضبط وضع الطباعة إذا لزم األمريمكنك ❏
 . للحصول على التفاصيل15الصفحة 

 لمسح هذا LCD، فعليك اتباع تعليمات لوحة LCDإذا ظهرت رسالة خطأ على لوحة  ❏
 .الخطأ

 ضبط منطقة الطباعة
مضغوط أو اتبع الخطوات التالية لضبط قطر منطقة الطباعة على القرص ال

 .DVDقرص 

 ).إعداد (Setupلفتح القائمة ) إعداد (q Setupاضغط على الزر  .1

 CD/DVD Positionلضبط القطر الداخلي لمنطقة الطباعة، حدد  .2
Inside) قرص /وضع القرص المضغوطDVDلضبط  ). الداخلي

 CD/DVD Positionالقطر الخارجي لمنطقة الطباعة، حدد 
Outside)  وضع قرصCD/DVDثم اضغط على )خارجي ال ،

 .الزر 

 

يمكنك ضبط القطر الداخلي على قيمة تتراوح  .اضبط القيمة المناسبة .3
 120 و114 ملم والقطر الخارجي على قيمة تتراوح بين 46 و18بين 

 . ملم1ملم بفاصل قدره 

لضبط التغييرات التي قمت بها ) موافق (OKاضغط على الزر  .4
 ).إعداد (Setupوالرجوع إلى قائمة 

 المحاذاة الخطأ للطباعة
 .اتبع الخطوات التالية لضبط موضع الطباعة إذا لزم األمر

 ).إعداد (Setupلفتح القائمة ) إعداد (q Setupاضغط على الزر  .1

 CD/DVD Positionلنقل الصورة ألعلى أو ألسفل، حدد  .2
Up/Down) قرص /ضع القرص المضغوطوDVD 

لنقل الصورة إلى اليسار أو إلى اليمين، حدد  ).ألسفل/ألعلى
CD/DVD Position left/Right)  وضع القرص

 .ثم اضغط على الزر ) لليمين/ لليسارDVDقرص /المضغوط

 

عند نقل الصورة ) الزر (د آمية سالبة حد .حدد مقدار نقل الصورة .3
عند نقل الصورة ) الزر (إلى أسفل أو إلى اليسار، أو آمية موجبة 

  ).موافق (OKثم اضغط على الزر  .إلى أعلى أو إلى اليمين
 . ملم2.0 ملم إلى 2.0-يمكنك تحديد قيمة تتراوح من 

 

لضبط التغييرات التي قمت بها ) موافق (OKاضغط على الزر  .4
 ).إعداد (Setupوالرجوع إلى قائمة 

 :مالحظة
تحتفظ الطابعة بضبط إعدادات الطباعة حتى بعد إيقاف تشغيلها؛ حيث ال تحتاج إلى ضبط 

 .DVDأقراص /الوضع في آل مرة تستخدم وظيفة األقراص المضغوطة
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 ططباعة غالف قرص مضغو
 بتنسيق طباعة A4يمكنك طباعة غالف قرص مضغوط على ورق بحجم 

بطاقة  (Memory Cardالنصف العلوي أو نمط الفهرس في وضع 
 . صورة على ورقة واحدة24يمكن طباعة حتى ). الذاآرة

    

 .A4قم بتحميل ورق بحجم  .1

 ).بطاقة الذاآرة (Memory Card اضغط على الزر  .2

 View and Print Photos لتحديد  أو اضغط على الزر  .3
 ).موافق (OKم اضغط على الزر ث) عرض الصور وطباعتها(

 ).إعداد الطباعة (Print Setting اضغط على الزر  .4

 .المناسب للورق الم ح مل) نوع الورق (Paper Typeحدد إعداد  .5

 ).حجم الورق (Paper Size في إعداد A4حدد  .6

النصف العلوي لعلبة ( Jewel Case Upper 1/2حدد  .7
) فهرس علبة األقراص (Jewel Case Indexأو ) األقراص

 ).موافق (OKواضغط على الزر 

 لتحديد الصور التي تريد طباعتها لتخطيط r أو lاضغط على الزر  .8
 .الطباعة

 .لتحديد عدد نسخ آل صورة على حدة# أو # اضغط على الزر  .9

 .للطباعة) ابدأ ( Startاضغط على الزر  .10

 لطباعة بإطاراتا
في هذا الوضع، تتم ! يمكنك تزيين الصورة من خالل طباعتها في إطار

باإلضافة إلى اإلطارات الم عدة مسبق ا، يمكنك . طباعة الصورة بال حدود
 PIFإضافة إطارات من بطاقة الذاآرة عن طريق استخدام برنامج 

DESIGNERو EPSON PRINT Image Framer Tool 
للتعرف على تفاصيل استخدام . رص البرامج المضغوطالموجودين ضمن ق

 .البرامج، انظر دليل المستخدم المعروض على الشاشة

أدخل بطاقة الذاآرة المشتملة على بيانات الصورة الرقمية وبيانات .1
Print Image Framer) P.I.F Frame ( في فتحة بطاقة

  .الذاآرة

 :ظةمالح

إذا آنت قد قمت بحفظ بيانات أو حذفها من بطاقة الذاآرة بواسطة الكمبيوتر ولم  ❏
يتم إخراج بطاقة الذاآرة من الطابعة منذ ذلك الحين، فعليك إخراج بطاقة الذاآرة 

 .وإعادة إدخالها قبل الطباعة

 في بطاقة الذاآرة باستخدام PRINT Image Framerتأآد من حفظ بيانات  ❏
EPSON PRINT Image Framer Tool ؛ وإال فلن يظهر اسم ملف

P.I.F. في لوحة LCD. 

 ).الطباعة الخاصة (Specialty Print اضغط على الزر  .2

ثم ) P.I.Fطباعة  (P.I.F. Print لتحديد  أو اضغط على الزر  .3
 ).موافق (OKاضغط على الزر 

 

الذي ) P.I.Fإطار  (P.I.F. Frame لتحديد اضغط على الزر  .4
 ).موافق (OKتريد استخدامه، ثم اضغط على الزر 

 

 :مالحظة

في ) P I Fإطار  (P I F Frameة مع تحديد تظهر أحجام الورق المتاحة للطباع
 .الجزء السفلي األيسر من اللوحة

 لتحديد الصورة التي تريد طباعتها، ثم  أو اضغط على الزر  .5
 ).موافق (OKاضغط على الزر 

 

 .ة على حدة لتحديد عدد نسخ آل صور أو اضغط على الزر  .6

 .LCDقم بتأآيد التخطيط وعدد المطبوعات في لوحة  .7

 .قم بتحميل الورق المناسب .8

 .للطباعة) ابدأ ( Startاضغط على الزر  .9

 الطباعة على الملصقات
 . واحدةPhoto Stickers ملصق ا في ورقة 16 يمكنك طباعة حتى 

 :مالحظة
باختيار ) بطاقة الذاآرة (Memory Cardى الملصقات في وضع يمكنك أيض ا الطباعة عل

Photo Stickers في Paper Type) نوع الورق.( 

 .EPSON Photo Stickersقم بتحميل ورق  .1

 ).الطباعة الخاصة (Specialty Print اضغط على الزر  .2
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ملصقات  (Photo Stickers لتحديد و  أاضغط على الزر  .3
 ).موافق (OKثم اضغط على الزر ) صور

 

 . لتحديد الصور التي تريد طباعتها أو اضغط على الزر  .4

 . لتحديد عدد نسخ آل صورة على حدة أو اضغط على الزر  .5

 :مالحظة

 ).موافق (OKدادات الطباعة عن طريق الضغط على الزر يمكن تأآيد إع

 .للطباعة) ابدأ ( Startاضغط على الزر  .6

 المحاذاة الخطأ للطباعة
 .اتبع الخطوات التالية لضبط موضع الطباعة إذا لزم األمر

 ).إعداد (Setupلفتح القائمة ) إعداد (q Setupاضغط على الزر  .1

 Photo Sticker Positionلنقل الصورة ألعلى أو ألسفل، حدد  .2
Up/Down) لنقل الصورة  ).ألسفل/وضع ملصق الصورة ألعلى

 Photo Sticker Positionإلى اليسار أو إلى اليمين، حدد 
Left/Right) ثم اضغط على ) لليمين/وضع ملصق الصورة لليسار

 .الزر 

 

حدد آمية سالبة عند نقل الصورة إلى أسفل أو  .دار نقل الصورةحدد مق .3
. إلى اليسار، أو آمية موجبة عند نقل الصورة إلى أعلى أو إلى اليمين

  ).موافق (OKثم اضغط على الزر 
 . ملم2.5 ملم إلى 2.5-يمكنك تحديد قيمة تتراوح من 

 

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية ثم ) موافق (OKاضغط على الزر  .4
 .للطباعة) ابدأ ( Startاضغط على الزر 

 :مالحظة

تحتفظ الطابعة بضبط إعدادات الطباعة حتى بعد إيقاف تشغيلها؛ ولذلك ال تحتاج إلى 
 .ضبط الموضع في آل مرة

 بالتقشير األقمشة على بالكي الطباعة ورق
 EPSON من

 EPSON Iron-On Cool Peelمكنك طباعة صورة على ورق ي
Transferوطبع الصورة المطبوعة على القماش باستخدام مكواة . 

 :مالحظة
) بطاقة الذاآرة (Memory Cardفي وضع  Iron-Onيمكنك أيض ا الطباعة على ورق 

 ).نوع الورق (Paper Typeفي ) ورق الطباعة على األقمشة (Iron-onباختيار 

 .EPSON Iron-On Cool Peel Transferبتحميل ورق قم  .1

 ).الطباعة الخاصة (Specialty Print اضغط على الزر  .2

) الطباعة على األقمشة (Iron on لتحديد  أو اضغط على الزر  .3
 ).موافق (OKثم اضغط على الزر 

 

" ضبط إعدادات الورق والتخطيط" انظر .قم بإجراء إعدادات التخطيط .4
 .18في الصفحة 

 . تريد طباعتها لتحديد الصور التي أو اضغط على الزر  .5

 . لتحديد عدد نسخ آل صورة على حدة أو اضغط على الزر  .6

 :مالحظة

 ).موافق (OKيمكن تأآيد إعدادات الطباعة عن طريق الضغط على الزر 

 .للطباعة) ابدأ ( Startاضغط على الزر  .7
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 خيارات طباعة الصور

 Print  الزر بعد تحديد الصور التي تريد طباعتها، اضغط على
Setting) آي تظهر قوائم اإلعدادات االختيارية حيث ) إعداد الطباعة

يمكنك اختيار نوع الورق أو التخطيط أو األلوان أو اإلعدادات االختيارية 
 . األخرى

 ضبط إعدادات الورق والتخطيط
 Paper Sizeر المطلوب طباعتها، قم بتعيين إعدادات  بعد تحديد الصو

) تخطيط (Layoutو ) نوع الورق (Paper Typeو ) حجم الورق(
 .للصور المحددة والورق الم حمل

تظهر  ).إعداد الطباعة (Print Setting اضغط على الزر  .1
 .القوائم االختيارية

) نوع الورق (Paper Type لتمييز  أو اضغط على الزر  .2
 .واضغط على الزر 

 

 لتحديد اإلعداد من الجدول التالي حسبما  أو  اضغط على الزر .3
 OKلذي تم تحميله، ثم اضغط على الزر يتطابق مع نوع الورق ا

 ).موافق(

 

 )نوع الورق (Paper Typeقائمة 

 لنوع الورق هذا حدد إعداد نوع الورق هذا
plain papers) ورق عادي )ورق عادي 
Ultra Glossy) ورق صور  )المع جد اEpson Ultra Glossy 

Photo Paper 
Prem. Glossy) ورق صور  )المع فاخرEpson Premium 

Glossy Photo Paper 
Semigloss) ورق صور  )نصف المعEpson Premium 

Semigloss Photo Paper 
photo papers)  ورق

 )صور
 Epson Economyورق صور 

Photo Paper 
Matte) ورق  )غير المعEpson Matte Paper-

Heavyweight 
PQIJ  ورقEpson Photo Quality Ink 

Jet Paper 
Photo Stickers)  ملصقات

 )صور
 Epson Photo Stickers 16ورق 

Iron-on) ورق  )طباعة على األقمشةEpson Iron-On Cool Peel 
Transfer Paper 

) حجم الورق (Paper Size لتمييز  أو اضغط على الزر  .4
 .واضغط على الزر 

 

 لتحديد حجم الورق من القائمة التالية، ثم  أو اضغط على الزر  .5
  .إلجراء الضبط) موافق (OKاضغط على الزر 

 

 )حجم الورق (Paper Sizeقائمة 

10  15 cm (4 •15.240 cm)) 13 
 )) بوصة7×5( سم 18× 

13  18 cm (5 •17.780 cm)) 13 
 )) بوصة7×5( سم 18× 

A4 
A6 
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ثم اضغط على ) تخطيط (Layout لتحديد  أو اضغط على الزر  .6
 .الزر 

 

 ).موافق (OK، ثم اضغط على الزر حدد أحد خيارات التخطيط التالية .7
 .لقد انتهيت اآلن من ضبط إعدادات الورق والتخطيط

 )تخطيط (Layoutقائمة 

 .للطباعة بال هامش
 

Borderless 
 )بال حدود(

 ملم على 3للطباعة بهامش قدره 
  .جميع الجوانب

With 
Border 

 )بحد(
لطباعة النصف األعلى من الورق 

 .دون هامش
 

Upper 1/2 
النصف (

 )العلوي
لطباعة صور متعددة في ورقة 

 صورة، تتم 20في تخطيط  .واحدة
 .تواريخ الصورطباعة أرقام و

يتم ضبط حجم الصورة تلقائي ا حسب 
عدد الصور التي تريد طباعتها وحجم 

 .الورقة

 4-up  
 ) صور4(

 

 20-up  
 ) صورة20(

 

 2-up  
 ) صورة12(

 

 8-up  
 ) صور8(

 

 Jewelلطباعة صورة واحدة في 
Case Upper 1/2)  النصف
أو صور ) العلوي لعلبة األقراص

 Index at CDمتعددة في 
case size) قرص فهرس بحجم ال

باإلضافة إلى سطر ) المضغوط
 .مثقوب

Jewel 
Case 
Index)  فهرس

 )علبة األقراص

 

Jewel 
Case 

Upper 1/2
النصف (

العلوي لعلبة 
 )األقراص

 

غرة باإلضافة إلى لطباعة صور مص
تتاح  .األرقام وتواريخ التقاط الصور

تخطيطات الفهرس هذه عند تحديد 
Print Index Sheet)  طباعة

فقط في القائمة ) صفحة فهرس
 .الرئيسية

 30-up  
 ) صورة30(

 

 20-up  
 ) صورة20(

 

 80-up  
 ) صورة80(

 

 :عند الطباعة بال حدود، الحظ ما يلي

وألن هذا اإلعداد يؤدي إلى تكبير الصورة إلى حجم أآبر من حجم الورقة بقليل،  ❏
 .يمتد إلى خارج حواف الورقفلن تتم طباعة جزء الصورة الذي 

وقد تقل جودة الطباعة في المناطق العلوية والسفلية من النسخ المطبوعة أو  ❏
 .تتعرض المنطقة للتلطخ عند الطباعة

 تحسين جودة الطباعة
 .يمكنك ضبط مستوى جودة النسخ المطبوعة

 :مالحظة
 .تستغرق الطباعة ذات الجودة األعلى وقت ا أطول في الطباعة

نتهاء من تحديد الصور وعدد الن سخ ونوع الورق وحجم الورق بعد اال .1
 ، اضغط على الزر 18والتخطيط آما هو موضح في الصفحة 

Print Setting) إعداد الطباعة.( 

 . لفتح القائمةثم اضغط على الزر ) جودةال (Qualityحدد  .2

 Highestأو ) عالية (High الختيار أو اضغط على الزر .3
 ).موافق (OK، ثم اضغط على الزر )أعلى(

 ).موافق (OKاضغط على الزر  .4

 تحسين مظهر الصور
تتيح لك هذه الطابعة تصحيح األلوان وتحسين جودة الصورة للصور 

يمكن إجراء نوعين أساسيين من .  كمبيوترالفوتوغرافية دون استخدام ال
 :الضبط

 عمليات الضبط التلقائية ■

 Exif أو PRINT Image Matching إذا آانت الكاميرا تدعم 
Print يمكن استخدام إعداد ،P.I.M أو Exif Print الخاص 

 .الصور تلقائي ا للحصول على أفضل نتائجبالطابعة لضبط 

 Exif أو PRNT Image Matchingإذا آانت الكاميرا ال تدعم 
Print)  طباعةExif( فبإمكانك استخدام ،PhotoEnhanceTM 

  .لضبط نوع البيئة التي تم التقاط الصور فيها

 الضبط اليدوي ■

إمكانك ضبط السطوع أو إذا آانت الصور ساطعة أو معتمة جد ا، فب
 .التحكم في درجة التشبع والوضوح

 Exif أو .P.I.Mآما يمكنك إجراء الضبط اليدوي أثناء تشغيل 
Print)  طباعةExif ( أوPhotoEnhance لضبط اإلعدادات 
 .التلقائية

 :مالحظة
 .ال تقوم بتغيير ملفات الصور األصلية .تؤثر هذه اإلعدادات على الصور المطبوعة فقط ❏

يتم حفظ هذه اإلعدادات عند إيقاف تشغيل الطابعة أو اختيار مجموعة صور أخرى، لذلك  ❏
 .يجب أال تنسى إيقاف تشغيل هذه اإلعدادات فور االنتهاء مباشرة 
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 ضبط الصور تلقائي ا
 .عند استخدام ميزة ضبط الصور تلقائي ا، يتم تطبيق الضبط على آل الصور

 ).عداد الطباعةإ (Print Setting ضغط على الزر ا .1

تصحيح  (Auto Correctلتمييز  أو  ضغط على الزر ا .2
 .، ثم اضغط على الزر )تلقائي

) موافق (OKدد خيار ا من هذه الخيارات، ثم اضغط على الزر ح .3
 .مرتين

 عنصر اإلعداد الوظيفة
 PRINT Imageستخدم إعدادات ي

Matchingيتم تحديد هذا (لخاصة بالكاميرا  ا
الخيار تلقائي ا عندما تحتوي الصور الخاصة بك 

 )..P.I.Mعلى بيانات 

P.I.M. 

 PhotoEnhance .يضبط سطوع الصور وتباينها وتشبعها
لخاصة بالكاميرا ا Exif Printستخدم إعدادات ي
الصور يتم تحديد هذا الخيار تلقائي ا عندما تحتوي (

 ).Exif Printعلى بيانات 

Exif 

 .P.I.Mدد هذا الخيار إذا لم ترغب في استخدام ح
 .PhotoEnhanceو  أExifو أ

None) ال شيء( 

إلجراء الضبط اليدوي باإلضافة إلى الضبط التلقائي، اتبع الخطوات 
 .المذآورة في القسم التالي

 ضبط الصور يدوي ا
 ).إعداد الطباعة (Print Setting  اضغط على الزر .1

أو ) السطوع (Brightnessلتمييز  أو  ضغط على الزر ا .2
Contrast) التباين ( أوSaturation) أو ) التشبعSharpness 

  .، ثم اضغط على الزر )الوضوح(

) موافق (OKضبط أي إعداد إذا لزم األمر، ثم اضغط على الزر ا .3
 .مرتين

 اقتصاص الصور وتغيير حجمها
. يمكنك طباعة جزء فقط من الصورة باقتصاص المنطقة التي ال تريدها

 .يمكنك اختيار صورة واحدة فقط القتصاصها في آل مرة

 View andختر الصورة المراد اقتصاصها باستخدام الخيار ا .1
Print Photos) طباعة صور "انظر  ).عرض وطباعة الصور

 .11في الصفحة " )عرض الصور وطباعتها(متعددة 

 .القتصاص صورة ما ) تكبير (Zoom inاضغط على الزر  .2
 .ستظهر المنطقة التي تم اقتصاصها محاطة بإطار برتقالي

 

 .زر التالي لضبط المنطقة المراد اقتصاصهااستخدم ال .3

 Zoomأو الزر  ) تكبير (Zoom inضغط على الزر ا ■
out) لتغيير حجم اإلطار ) تصغير. 

 .لنقل اإلطار أو  أو   أو ضغط على الزر ا ■

) إعداد الطباعة (Print Setting ضغط على الزر ا ■
 .لتدوير اإلطار

  .لتأآيد الصورة التي تم اقتصاصها) موافق (OKضغط على الزر ا .4

 

 :مالحظة

   Stop/Clearبقى هذا اإلعداد فعاال  إلى أن تطبع أو تضغط على الزر ي
 ).مسح/إيقاف(

 OKعد فحص الصورة التي تم اقتصاصها، اضغط على الزر ب .5
 ).موافق(

) موافق (OKذا لم ترد تغيير أي إعدادات أخرى، فاضغط على الزر إ .6
 .أو أغلق القائمة
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 إضافة التاريخ أو الوقت
أو وقت التقاط الصورة األصلي في الجزء السفلي /يمكنك طباعة تاريخ و

 األيمن من الصورة المطبوعة

عد االنتهاء من تحديد الصور وعدد الن سخ ونوع الورق وحجم الورق ب .1
  اضغط على الزر ،18والتخطيط آما هو موضح في الصفحة 

Print Setting) إعداد الطباعة.( 

ثم اضغط ) تنسيق التاريخ (Date Formatطباعة التاريخ، حدد ل .2
 .لفتح القائمة على الزر 

 

 :الختيار أحد اإلعدادات أو  ضغط على الزر ا .3

None) افتراضي، إليقاف تشغيل طابع ) (ال شيء
 )التاريخ

yyyy.mm.dd (2005.09.01)) السنة الشهر اليوم (
)2005 09 01( 

mmm.dd.yyyy (Sep.01.2005))  الشهر اليوم
 )2005 01سبتمبر ) (السنة

dd.mm.yyyy (01.Sep.2005) 
 )2005 سبتمبر 01) (السنة.الشهر.اليوم(

 ).موافق (OKاضغط على الزر  .4

ثم اضغط على ) تنسيق الوقت (Time Formatطباعة الوقت، حدد ل .5
 .لفتح القائمة الزر 

 

 :الختيار أحد اإلعدادات أو  ضغط على الزر ا .6

None) افتراضي، إليقاف تشغيل طابع الوقت) (ال شيء( 
12-hour system (03:00:00 for 3:00 pm) 

 )) للساعة الثالثة مساء15.00( ساعة 24نظام (
24-hour system (15:00:00 for 3:00 pm) 

 )) للساعة الثالثة مساء15.00( ساعة 24نظام (

 ).موافق (OKاضغط على الزر  .7

 Timeأو ) تنسيق التاريخ (Date Formatند تشغيل اإلعداد ع
Format) تتم طباعة المعلومات على آل الصور في أي )تنسيق الوقت ،

  .تخطيط ألي معلومات مسموح بها

 :مالحظة
تم حفظ هذه اإلعدادات عند إيقاف تشغيل الطابعة أو اختيار مجموعة مختلفة من الصور، لذا ي

  .عند االنتهاء) يءال ش (Noneتذآر إعادة تغيير اإلعدادات إلى 

طباعة الصور باألبيض واألسود أو باللون 
 البني الداآن

يمكنك طباعة الصورة باألبيض واألسود أو بدرجة البني الداآن بدون تغيير 
 .الصورة األصلية

 :مالحظة
 .تتضمن الصورة المطبوعة بالبني درجة البني الداآن مما يضفي عليها مظهر الصور القديمة

 من تحديد الصور وعدد الن سخ ونوع الورق وحجم الورق عد االنتهاءب .1
  اضغط على الزر ،18والتخطيط آما هو موضح في الصفحة 

Print Setting) إعداد الطباعة.( 

 .لفتح القائمة اضغط على الزر ثم ) مرشح (Filterدد ح .2

أو ) أبيض وأسود (B&Wالختيار  أو  ضغط على الزر ا .3
Sepia) بني داآن( ثم اضغط على الزر ،OK) موافق.( 

 ).موافق (OKاضغط على الزر  .4

 مالءمة لإلطار
يقوم هذا اإلعداد بتهذيب أجزاء الصورة التي تمتد خارج هوامش حجم 

 تهذيب إما األجزاء العليا والسفلى أو األجزاء يتم. الطباعة المحدد تلقائي ا
اليسرى واليمني، حسب نسبة الطول إلى العرض للصورة األصلية وحجم 

 ).تشغيل (Onإلعداد االفتراضي هو ا. الطباعة المحدد

 )تشغيل (On .يقوم بتهذيب الصورة
 )إيقاف (Off ال يقوم بتهذيب الصورة

حتى تالئم منطقة الطباعة المحددة ) ابدون تهذيبه(م بتغيير حجم آل صورة ق
 قد تظهر الهوامش على يسار ويمين ).تخطيط (Layoutفي القائمة 

 .الصورة، حسب حجم الطباعة ونسبة الطول إلى العرض
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 ضبط تفضيالت الطابعة

 LCDبط سطوع شاشة العرض البلورية ض
ط ، يمكنك ضبLCDفي حالة صعوبة قراءة لوحة شاشة العرض البلورية 

 .السطوع

 ).إعداد (Setupلفتح القائمة ) إعداد (q Setupضغط على الزر ا .1

 Photo Viewerلتحديد  أو  ضغط على الزر ا .2
Adjustment) ثم اضغط على الزر )ضبط عارض الصور ،. 

 OKلضبط التباين، ثم اضغط على الزر  أو  ضغط على الزر ا .3
 ).قمواف(

 استعادة اإلعدادات االفتراضية
مثل (بعد تغيير اإلعدادات، قد ترغب في إعادة ضبط إعدادات الطابعة 

إلى اإلعدادات ) إعدادات التخطيط أو تأثيرات األلوان أو االقتصاص
 . االفتراضية قبل طباعة صور أخرى

 ).إعداد (Setupلفتح القائمة ) إعداد (q Setupضغط على الزر ا .1

 Restore to Factoryلتحديد  أو   الزر ضغط علىا .2
Settings) ثم اضغط على الزر )استعادة إعدادات المصنع ،. 

 .الستعادة اإلعدادات االفتراضية) موافق (OKضغط على الزر ا .3

 :مالحظة
 Restore Factoryن تتم إعادة آل اإلعدادات على قيمها االفتراضية باستخدام الوظيفة ل

Settings)  إعدادات المصنعاستعادة.( 

 ضبط شاشة التوقف
مكن ضبط الصور الموجودة على بطاقة الذاآرة الموجودة في الطابعة ي

بعد حوالي ثالث دقائق من عدم نشاط . LCDآشاشة توقف على لوحة 
 دقائق، تدخل الطابعة في 10وبعد حوالي . الشاشة، تظهر شاشة التوقف

 .وضع السكون

 ).إعداد (Setupلفتح القائمة ) إعداد (q Setupغط على الزر ضا .1

 Screen Saver Settingsلتحديد  أو  ضغط على الزر ا .2
 .، ثم اضغط على الزر )إعدادات شاشة التوقف(

 OKواضغط على الزر ) بيانات البطاقة (Card Dataدد ح .3
 ).موافق(
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 ل خراطيش الحبراستبدا

 فحص آمية الحبر
  .آرمز LCDمكنك فحص آمية الحبر في الجزء السفلي األيمن على لوحة ي

 

 : لفحص التفاصيل، قم بما يلي

  أو ، واضغط على الزر )إعداد (q Setupاضغط على الزر  .1
  .، ثم اضغط على الزر )مستويات الحبر (Ink Levelsلتمييز 

 .سترى الرسم الذي يعرض مقدار الحبر المتاح في آل خرطوشة

 

B (Black)) أسود (وC (Cyan)) و) أزرقLC (Light Cyan) 
 LM (Lightو) أحمر (M (Magenta)و) أزرق فاتح(

Magenta)) أحمر فاتح ( وY (Yellow)) أصفر.( 

 .عندما يقل الحبر، يتم عرض هذه العالمة 

للعودة إلى الشاشة السابقة بمجرد ) موافق (OKضغط على الزر ا .2
 .فحص مستويات الحبر

فال يمكنك . ديلة لديكعندما يقل مستوى الحبر، تأآد من توفر خراطيش حبر ب
 .الطباعة إذا آانت الخرطوشة فارغة

احتياطات ينبغي مراعاتها عند استبدال خراطيش 
 الحبر

 .اقرأ آل التعليمات المذآورة في هذا القسم قبل استبدال خراطيش الحبر

تحذير: 
فعليك وإذا المس الحبر عينيك،  .إذا المس الحبر يديك، فعليك غسلهما جيد ا بالماء والصابون

وعند استمرار الشعور بعدم االرتياح أو الشعور بمشكالت في الرؤية،  .غسلهما فور ا بالماء
 .سارع بزيارة الطبيب على الفور

تنبيه: 
 .لتجنب إتالف الطابعة، ال تقم أبد ا بتحريك رأس الطباعة بيديك ❏

ش عند فراغ خرطوشة حبر، لن يمكنك متابعة الطباعة حتى مع وجود حبر بالخراطي ❏
  .األخرى

وإال فقد  .اترك الخرطوشة الفارغة مرآبة في الطابعة إلى أن تحصل على أخرى بديلة ❏
 .يجف الحبر المتبقي في فتحات رأس الطباعة

لموجودة في آل خرطوشة حبر مقدار الحبر المستخدم من الخرطوشة  اICراقب شريحة ت ❏
ة أخرى، يمكن استخدام آل حتى إذا قمت بإخراج الخرطوشة ثم إدخالها مر .بمنتهى الدقة

ولكن يتم استهالك بعض الحبر في آل مرة يتم إدخال الخرطوشة  .ما تحتويه من الحبر
 .لفحص آفاءتها تلقائي ا

قد يؤدي استخدام  . األصليةEpson باستخدام خراطيش حبر Epsonتوصي شرآة  ❏
غطيه  إلى تلف الطابعة بشكل ال تEpsonمنتجات أخرى بخالف تلك التي ت صنعها 

، وفي بعض األحيان قد يؤدي ذلك إلى عدم تشغيل الطابعة على نحو Epsonضمانات 
 .سليم

 استبدال خرطوشة الحبر
تأآد من تشغيل الطابعة لكن مع عدم تنفيذ أي مهمة طباعة، ثم افتح  .1

 .غطاء الطابعة

 :مالحظة

في الطابعة قبل استبدال  DVDقراص أ/أآد من عدم إدخال درج األقراص المضغوطةت
 .خرطوشة الحبر

 LCDعلى لوحة ) نفد الحبر (”Ink out“أآد من عرض الرسالة ت .2
  ).موافق (OKاضغط على الزر و

 :مالحظة

 qي هذه الحالة،اضغط على الزر ف .لن يتم عرض الرسالة إذا تبقى بعض الحبر
Setup ) إعداد( وحدد ،Ink Cartridge Replacement) تبدال اس

لمعرفة  ).موافق (OKثم اضغط على الزر  .ثم اضغط على الزر ) خرطوشة الحبر
 .23في الصفحة " الحبر آمية فحص"ما الخرطوشة التي يلزم استبدالها، انظر 

 .ة الحبر ببطء إلى موضع االستبدالتتحرك خرطوش

تنبيه : 

ضغط دائم ا على ا .ال تحرك رأس الطباعة يدوي ا، فالقيام بذلك قد يتسبب في تلف الطابعة
 .لتحريكها) موافق (OKالزر 
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 .أخرج خرطوشة الحبر الجديدة من عبوتها .3

تنبيه : 

آسر الخطافات توخ  الحذر عند إخراج خرطوشة الحبر من العبوة لئال تتسبب في  ❏
 .الموجودة على جانبها

ال تنزع الملصق الموجود على الخرطوشة أو تمزقه، فقد يتسبب ذلك في تسرب  ❏
 .الحبر

فقد  . الخضراء التي توجد على الجزء األمامي من الخرطوشةICال تلمس شريحة  ❏
 .يؤدي ذلك إلى تلف خرطوشة الحبر

                                              

تأآد دائم ا من ترآيب خرطوشة الحبر في الطابعة على الفور بعد إخراج  ❏
إذا لم يتم ترآيب خرطوشة الحبر على الفور، فقد يجف رأس  .الخرطوشة الحالية

 .الطباعة، مما يجعله غير قادر على الطباعة

  .افتح غطاء الخرطوشة .4

 

أخرج الخرطوشة  .اضغط على جانبي خرطوشة الحبر المراد استبدالها .5
ال تفكك الخرطوشة  .خارج الطابعة وتخلص منها بطريقة سليمة

 .المستهلكة وال تحاول إعادة ملئها

                             

ثم اضغط على  .ضع خرطوشة الحبر عمودي ا في حامل الخرطوشة .6
 .خرطوشة الحبر إلى أن تسمع صوت استقرارها في مكانها

 

اءها وغطاء عند االنتهاء من استبدال خرطوشة الحبر، أغلق غط .7
 .الطابعة

يتحرك رأس الطباعة ويبدأ تحميل  ).موافق (OKاضغط على الزر  .8
عند االنتهاء من عملية تحميل الحبر، سيعود رأس  .نظام نقل الحبر

 .الطباعة إلى موضعه الرئيسي

 

تنبيه :  

فقد  .شغيل مصدر الطاقة للطابعة قبل أن يتم عرض رسالة اإلتمامال تقم أبد ا بإيقاف ت
 .يتسبب ذلك في عدم اآتمال شحن الحبر

 Ink cartridge replacement is“ند عرض الرسالة ع .9
complete”) على لوحة ) تم استبدال خرطوشة الحبرLCD، 

 ).موافق (OKاضغط على الزر 

 :مالحظة

رأس الطباعة إلى موضعه الرئيسي، فربما لم يتم إذا حدث خطأ نفاد الحبر بعد حرآة 
مرة أخرى، ثم ) موافق (OKضغط على الزر ا .ترآيب خرطوشة الحبر بشكل سليم

 .أعد ترآيب خرطوشة الحبر إلى أن تسمع صوت استقرارها في مكانها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ال تلمس هذا الجزء*

يظهر الرسم 
التوضيحي آيفية
استبدال خرطوشة

 الحبر األسود
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 الصيانة والنقل

 تحسين جودة الطباعة

 تنظيف رأس الطباعة
خ المطبوعة باهتة أو هناك نقاط أو خطوط مفقودة بشكل غير إذا آانت الن س

يؤدي ذلك إلى تنظيف الفتحات . متوقع، فقد تحتاج إلى تنظيف رأس الطباعة
يستهلك تنظيف رأس الطباعة بعض . حتى يتم نقل الحبر بشكل صحيح

 .الحبر، لذا قم بتنظيفها فقط في حالة تدني الجودة

تنبيه: 
عندما ال تقوم بتشغيل الطابعة لفترة طويلة، قد تتدنى جودة الطباعة، لذا قم بتشغيلها على األقل 

 .مرة شهري ا للحفاظ على مستوى جودة الطباعة

 : الخطوات لتنظيف رأس الطباعة من لوحة تحكم الطابعةاتبع هذه

تأآد من تشغيل الطابعة لكن مع عدم تنفيذ أي مهام طباعة، وعدم  .1
في حالة عرض رسالة الخطأ انخفاض مستوى  .عرض أي رسالة خطأ

الحبر أو نفاد الحبر، فقد يتعين استبدال إحدى خراطيش الحبر؛ انظر 
 . للمزيد من التفاصيل23الصفحة 

  أو ، واضغط على الزر )إعداد (q Setupاضغط على الزر  .2
، ثم اضغط )تنظيف رأس الطباعة (Head Cleaningلتمييز 

 .على الزر 

د تصدر الطابعة ق ).ابدأ ( Startبدء التنظيف، اضغط على الزر ل .3
يستغرق  .LCDوحة صوت ا مزعج ا ويظهر شريط التقدم على ل

 . ثانية30التنظيف 

تنبيه: 
 .ال تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أو مقاطعة عملية التنظيف

عند االنتهاء من التنظيف، قم بإجراء فحص الفتحات للتأآد من نظافة  .4
ي ف A4أآد من تحميل ورق عادي بحجم ت .فتحات رأس الطباعة

 ).موافق (OKالطابعة، ثم اضغط على الزر 

 .تتم طباعة نموذج فحص الفتحات ).ابدأ ( Start الزر ضغط علىا .5

يجب أن يظهر آل خط  .افحص نموذج فحص الفتحات المطبوع .6
عمودي مستقيم أو أفقي مائل مكتمال  بدون أي فجوات في النموذج، آما 

 :هو موضح أدناه

 

ضغط ا .لمطبوعة جيدة تكون قد انتهيت من مهتمكإذا بدت النسخة ا ■
 .لإلنهاء) السابق (Back  على الزر

، اضغط على الزر )آما هو موضح أدناه(ي حالة وجود أي فجوات ف ■
OK) لتنظيف رأس الطباعة مرة أخرى) موافق. 

 

إذا لم تر أي تحسن بعد التنظيف ثالث أو أربع مرات، فراجع الحلول بدء ا 
 –يمكنك أيض ا إيقاف تشغيل الطابعة واالنتظار لليلة واحدة  .29من الصفحة 

 . ف رأس الطباعة مرة أخرى ثم حاول تنظي–مما يتيح تليين أي حبر جاف 

 محاذاة رأس الطباعة
ذا ما احتوت الن سخ المطبوعة الخاصة بك على خطوط عمودية أو أشرطة إ

 .أفقية محاذاة بطريقة خطأ، فقد تحتاج إلى محاذاة رأس الطباعة

نامج يمكنك محاذاة رأس الطباعة إما من لوحة تحكم الطابعة أو باستخدام بر
 . الطابعة

 :مالحظة
 بحجم Epson Photo Quality Ink Jetلحصول على أفضل النتائج، قم بتحميل ورق ل

A4في الطابعة عندما تفحص محاذاة رأس الطباعة .  

أآد من تشغيل الطابعة لكن مع عدم تنفيذ أي مهام طباعة ومن تحميل ت .1
 .A4ورق بحجم 

  أو ى الزر ، واضغط عل)إعداد (q Setupاضغط على الزر  .2
، ثم اضغط )محاذاة رأس الطباعة( Head Alignmentلتمييز 

 .على الزر 

  .لطباعة نموذج المحاذاة) ابدأ ( Startضغط على الزر ا .3

 .تتم طباعة ورقة المحاذاة التالية .4

 

جموعة وابحث عن أآثر جزء تمت انظر إلى نموذج المحاذاة في آل م .5
 .فيه الطباعة بشكل  متساو  بدون أي أشرطة أو خطوط ملحوظة

لتمييز رقم أفضل  أو   ثم اضغط على الزر ،ضغط على الزر ا .6
 OK ثم اضغط على الزر ،1#في المجموعة ) 9 إلى 1من (نموذج 

 ).موافق(

 .4#و 3#و 2# لتحديد أفضل نموذج للمجموعات 6رر الخطوة آ .7

 ).موافق (OKند االنتهاء، اضغط على الزر ع .8
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 تنظيف الطابعة
. للحفاظ على عمل الطابعة بأفضل ما يمكن، عليك بتنظيفها عدة مرات سنوي ا

 : اتبع هذه الخطوات

قم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي ثم افصل آابل  .1
 .الطابعة

أخرج آل الورق ثم استخدم فرشاة ناعمة لتنظيف أي أتربة أو أوساخ  .2
 .من وحدة تغذية الورق

  .قم بتنظيف الجزء الخارجي من الطابعة بقطعة قماش ناعمة ومبللة .3

وال تستخدم  .LCDستخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف لوحة ا .4
 .أي سوائل أو منظفات آيميائية عليها

 الطابعة، امسحه فقط من المنطقة الموضحة إذا انسكب الحبر داخل .5
 .أدناه باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة

                             

تحذير: 
 .ال تلمس التروس الموجودة داخل الطابعة

تنبيه: 
  .ابعةاحرص أال تمسح أي زيوت تشحيم داخل الط ❏

ال تستخدم أبد ا فرشاة صلبة أو آاشطة أو آحول أو سائل تخفيف الدهان للتنظيف، فقد  ❏
 .يؤدي ذلك إلى إتالف مكونات الطابعة وصندوقها الخارجي

ال تسمح بوصول الماء إلى مكونات الطابعة وال ترش مواد التشحيم أو الزيوت داخل  ❏
 .الطابعة

 .ال تقم بوضع أي مواد تشحيم على األجزاء المعدنية أسفل حامل رأس الطباعة ❏

 نقل الطابعة
إذا آنت تنوي نقل الطابعة لمسافة ما، فعليك تجهزيها للنقل في صندوقها 

 . األصلي أو صندوق بحجم مماثل

تنبيه: 
 .ى ترك خراطيش الحبر مرآبة عند نقل الطابعةلتفادي تلف الطابعة، احرص دوم ا عل

قم بتشغيل الطابعة، وانتظر إلى أن يتوقف رأس الطباعة في أقصى  .1
 .اليمين، ثم قم بإيقاف تشغيل الطابعة

ثم افصل آابل  .افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي .2
 .الطابعة عن الطابعة

  .غلق غطاء بطاقة الذاآرةأخرج أي بطاقات ذاآرة من الطابعة وأ .3

أخرج أي ورق من الطابعة، واضغط على امتداد دعامة الورق ثم  .4
 .أغلق دعامة الورق

تأآد من إحكام ترآيب حامل خرطوشة الحبر  .افتح غطاء الطابعة .5
  .بالطابعة باستخدام شريط آما هو موضح، ثم أغلق غطاء الطابعة

                                

 ثم ،DVDأقراص /أآد من إغالق موجه درج األقراص المضغوطةت .6
  .اضغط على امتداد درج اإلخراج وأغلق درج اإلخراج

أعد وضع الطابعة وملحقاتها في الصندوق األصلي باستخدام المواد  .7
  .الواقية المرفقة معها

بعد نقل الطابعة، أزل الشريط . ي وضع  مستو  أثناء نقلهاحافظ على الطابعة ف
إذا الحظت تدني جودة الطباعة، . الذي ي ثبت رأس الطباعة واختبر الطابعة

، وفي حالة عدم محاذاة النسخ )25انظر الصفحة (فقم بتنظيف رأس الطباعة 
  ).25انظر الصفحة (س الطباعة المطبوعة، قم بمحاذاة رأ

 

 نظف هنا

شد شريط ماسك
خرطوشة الحبر إلى
جسم الطابعة
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 استكشاف األخطاء وإصالحها

ي حالة وجود مشكلة ما بالطابعة، افحص الرسائل التي تظهر على شاشة ف
 .LCDلوحة 

 رسائل الخطأ
 خالل فحص رسائل الخطأ التي مكنك تشخيص وحل معظم المشكالت مني

إذا لم تتمكن من حل المشكالت من خالل فحص . LCDتظهر على شاشة 
 .الرسائل، فاستخدم الجدول التالي وحاول تجربة الحل الموصى به

 :مالحظة
 .الحلول التالية هي للمشكالت التي حدثت أثناء استخدام هذا المنتج

 رسائل الخطأ الحل
ذاآرة أو قرص تأآد من إدخال بطاقة ال
إذا آان  .التخزين بشكل صحيح

اإلدخال بشكل صحيح، فافحص 
لمعرفة إذا آان هناك مشكلة ما مع 

 .البطاقة أو القرص وحاول مرة أخرى
تأآد من احتواء البطاقة أو القرص 

 .على صور

لم يتم إدخال بطاقة ذاآرة أو قرص أو ال 
 .يمكن التعرف عليه

أو قرص تأآد من إدخال بطاقة الذاآرة 
إذا آان  .التخزين بشكل صحيح

اإلدخال بشكل صحيح، فافحص 
لمعرفة إذا آان هناك مشكلة ما مع 

 .البطاقة أو القرص وحاول مرة أخرى

ال يمكن التعرف على بطاقة الذاآرة أو 
 .القرص

تأآد من إدخال بطاقة الذاآرة بشكل 
 ،USBي حالة توصيل جهاز ف .صحيح

 .صحيحتأآد من إدخال القرص بشكل 

 .ال يمكن التعرف على الجهاز

قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد 
في حالة استمرار ظهور  .تشغيلها

 .رسالة الخطأ، اتصل بالوآيل

ي رجى الرجوع إلى  .حدث خطأ بالطابعة
 .الدليل

 إلى الرجوع يرجى .يلزم إجراء الصيانة .اتصل بالوآيل
 .التفاصيل على للحصول الدليل

بر  آاف  لتنظيف رأس تحتاج إلى ح
استبدل خرطوشة الحبر ذات  .الطباعة

 .مستوى الحبر المنخفض

ال يمكن تنظيف رأس الطباعة بسبب 
 .انخفاض مستوى الحبر

 

 مشكالت جودة الطباعة

 .في الن سخ المطبوعة) خطوط خفيفة(هناك أشرطة 
تأآد من اتجاه الوجه القابل للطباعة من الورق ألعلى في وحدة تغذية  ■

) تنظيف رأس الطباعة (Head Cleaningم بتشغيل أداة ق .لورقا
 .المساعدة لتنظيف أي فتحات حبر مسدودة

 .25في الصفحة " تنظيف رأس الطباعة" انظر >

) اذاة رأس الطباعةمح (Print Head Alignmentم بتشغيل أداة ق ■
 25في الصفحة " محاذاة رأس الطباعة" > .المساعدة

 .استهلك خراطيش الحبر آلي ا خالل ستة أشهر بعد فتح عبواتها ■

إذا تم عرض رسالة انخفاض مستوى الحبر،  .LCDفحص لوحة ا ■
 .فاستبدل خرطوشة الحبر المناسبة

 .23 في الصفحة" ل خراطيش الحبراستبدا" انظر >

 LCDالمحدد على لوحة ) نوع الورق (Paper Typeأآد من أن ت ■
 .تحميلها في الطابعةمناسب لنوع الوسائط التي تم 

 .النسخة المطبوعة باهتة أو بها فجوات
تأآد من اتجاه الوجه القابل للطباعة من الورق ألعلى في وحدة تغذية  ■

 .الورق

 Print Settingبالقائمة ) الجودة (Qualityند ضبط اإلعداد ع ■
، قم )عادية (Normalأو ) عالية (Highعلى ) إعداد الطباعة(

إيقاف  (Offعلى ) ثنائي االتجاه (Bidirectionalبضبط اإلعداد 
 .فالطباعة ثنائية االتجاه تقلل من جودة الطباعة ).تشغيل

المساعدة ) تنظيف رأس الطباعة (Head Cleaningم بتشغيل أداة ق ■
 .لتنظيف أي فتحات حبر مسدودة

 .25 في الصفحة" تنظيف رأس الطباعة" انظر >

) محاذاة رأس الطباعة (Print Head Alignmentم بتشغيل أداة ق ■
 .المساعدة

 25في الصفحة " محاذاة رأس الطباعة" انظر >

 LCDالمحدد على لوحة ) نوع الورق (Paper Typeأآد من أن ت ■
 .مناسب لنوع الوسائط التي تم تحميلها في الطابعة

 .قد تكون خرطوشة الحبر قديمة أو مستوى الحبر بها منخفض ■
 ل خراطيش الحبراستبدا" انظر >
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 .هناك ألوان خطأ أو مفقودة
) نظيف رأس الطباعةت (Head Cleaningم بتشغيل أداة ق ■

 .المساعدة
 25في الصفحة  " تنظيف رأس الطباعة" انظر >

إذا آانت األلوان ال تزال غير صحيحة أو مفقودة، فاستبدل خراطيش  ■
 .، فاستبدل خرطوشة الحبر األسودإذا استمرت المشكلة .الحبر الملون

 .23 في الصفحة" ل خراطيش الحبراستبدا" انظر >

إذا آنت قد قمت لتوك باستبدال خرطوشة حبر، فتأآد من عدم انتهاء  ■
إذا لم تستخدم الطابعة لفترة أيض ا  .صالحية التاريخ الموجود عليها

 .طويلة، فاستبدل خراطيش الحبر بأخرى جديدة
 .23 في الصفحة" ل خراطيش الحبراستبدا" انظر >

 LCDالمحدد على لوحة ) نوع الورق (Paper Typeأآد من أن ت ■
 . لنوع الوسائط التي تم تحميلها في الطابعةمناسب

أآد من عدم استخدام أي تأثير خاص يؤدي إلى تغيير ألوان الصور، ت
 ).بني داآن (Sepiaمثل 

 .النسخة المطبوعة غير واضحة أو ملطخة
الموجود على ) نوع الورق (Paper Typeأآد من صحة إعداد ت ■

 .طباعتهاأخرج آل ورقة من درج اإلخراج فور  .LCDلوحة 
) أو ورقة عادية(إذا آنت تطبع على وسائط المعة، فضع ورق دعم 

 .أسفل الحزمة، أو قم بتحميل ورقة واحدة فقط آل مرة
ال تلمس الوجه المطبوع من الورق ذات اللمسة الالمعة أو تدع أي 

بعد طباعة المستندات على الوسائط الالمعة، دع الحبر  .شيء يالمسه
 .قبل استخدام المستنداتيثبت لساعات قليلة 

) نظيف رأس الطباعةت (Head Cleaningم بتشغيل أداة ق
 .المساعدة

 .25في الصفحة " تنظيف رأس الطباعة" انظر >

) لطباعةمحاذاة رأس ا (Print Head Alignmentم بتشغيل أداة ق ■
 .المساعدة

 25في الصفحة " محاذاة رأس الطباعة" انظر >

 .قم بتحميل ورق ا جاف ا وإخراج عدة مرات ■
في " إخراج الورق/استخدام وظيفة تغذية الورق" انظر >

 .29 الصفحة

إذا ما استمرت المشكلة، فربما يكون قد حدث تسرب للحبر داخل  ■
في هذه الحالة، امسح الجزء الداخلي من الطابعة بقطعة قماش  .الطابعة

 .ناعمة ونظيفة
 26في الصفحة " تنظيف الطابعة" انظر >

 مشكالت الطباعة المتنوعة

 طباعة صفحات فارغة
المساعدة ) تنظيف رأس الطباعة (Head Cleaningم بتشغيل أداة ق ■

 .لتنظيف أي فتحات مسدودة
 25في الصفحة " الطباعة رأس تنظيف" انظر >

ظهور هوامش أو الحافة الخارجية منفصلة على 
 الصور بال حدود

) امتداد بال حدود (Borderless Expansionم بتغيير اإلعداد ق ■
لضبط مقدار الصورة ) إعداد الطباعة (Print Setting بالقائمة 

 .الذي سيمتد خارج حجم الورق أثناء الطباعة بال حدود

 حدوث احتكاك للورق أثناء الطباعة
ورق  (Thick Paperند الطباعة على ورق سميك، قم بتغيير اإلعداد ع

إعداد  (Print Settings في القائمة ) تشغيل (Onعلى ) سميك
 . مما يوسع الفتحة حيث يتم تغذية الورق).الطباعة

ظهور أوساخ أو تلطخات على النسخة 
 المطبوعة

 .قم بتغذية الورق وتنظيف البكرة الموجودة داخل الطابعة
 .29 في الصفحة" إخراج الورق/استخدام وظيفة تغذية الورق" انظر >

 ال تتم تغذية الورق بشكل صحيح

 عدم تغذية الورق بشكل صحيح أو انحشاره
قم بتهوية  .إذا لم تتم تغذية الورق، فأخرجه من وحدة تغذية الورق ■

 األيمن وحرك قم بتحميله على الجانب .الورق لفصله عن بعضه
ال تقم  ).لكن ليس بقوة(موجه الحافة اليسرى باتجاه الورق 

ال تتعدى عالمة السهم (بتحميل العديد من الصفحات في آن واحد 
cللحصول 7 الصفحة >)  الموجودة على موجه الحافة اليسرى 

 .على مزيد من المعلومات

) ابدأ ( Startذا حدث انحشار للورق، فاضغط على الزر إ ■
ذا لم يتم إخراج الورق، فقم بإيقاف إ .إلخراج الورق المحشور

تشغيل الطابعة ثم افتح غطاء الطابعة وموجه األقراص 
خرج آل الورق بالداخل، بما في أ .DVDأقراص /المضغوطة

ذلك أي قطع ممزقة، ثم أغلق موجه األقراص 
عد تحميل الورق، وقم بإعادة أ .DVDأقراص /المضغوطة

الستئناف ) ابدأ ( Startالتشغيل، ثم اضغط على الزر 
 .الطباعة
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إذا تكرر انحشار الورق، تأآد من أن موجه الحافة اليسرى غير  ■
جب أال تعلو ي .حاول تحميل ورق أقل .مضغوط بقوة على الورق

 7والصفحة  . اليسرىعلى موجه الحافة cالحزمة عالمة السهم 
للحصول على مزيد من المعلومات واتبع التعليمات المرفقة مع 

 .الورق
قد تكون أيض ا ضغطت على الورق أآثر من الالزم في وحدة 

ثم أعد  .قم بإيقاف التشغيل وأخرج الورق بحذر .تغذية الورق
 .تحميل الورق

 DVDأقراص / درج األقراص المضغوطةتم إخراجي
 DVDقرص /قرص مضغوطعند إرسال مهمة طباعة 

عند إرسال مهمة  DVDأقراص /ذا تم إخراج درج األقراص المضغوطةإ
وظهرت رسالة خطأ على لوحة  DVDقرص /طباعة قرص مضغوط

LCD  أو على شاشة الكمبيوتر، فاتبع التعليمات الواردة على لوحةLCD 
 .لمسح الخطأ

 لطابعة ال تطبعا

 LCDم إيقاف تشغيل لوحة ت
 Onعلى ) شاشة التوقف (Screen Saverذا تم ضبط وظيفة إ ■

إلعادة ) تشغيل ( On، فاضغط على أي زر فيما عدا الزر )تشغيل(
 .تشغيل الشاشة

للتأآد من أن الطابعة في وضع ) تشغيل ( Onضغط على الزر ا ■
 .التشغيل

 من توصيل سلك التيار الكهربائي قم بإيقاف تشغيل الطابعة وتأآد ■
 .بإحكام

تأآد من عمل المنافذ ومن عدم التحكم فيها بواسطة مفتاح بالحائط أو  ■
 .موقت

 تحذير ا أو رسالة خطأ LCDعرض لوحة ت
 انظر .تحذير ا أو رسالة خطأ، فاتبع التعليمات LCDذا عرضت لوحة إ
للحصول على تفسير للتحذيرات ورسائل  27في الصفحة " رسائل الخطأ"

 .الخطأ

 ومصباح الوضع ثم ينطفآن LCDضيء لوحة ت
قم بإيقاف تشغيل . قد ال يتطابق الجهد الكهربائي للطابعة مع معيار المنفذ
ثم افحص . ائيالطابعة وافصلها على الفور من مصدر التيار الكهرب

 .الملصقات الموجودة على الطابعة

تنبيه: 
 .ثم اتصل بالوآيل. إذا لم يتطابق الجهد الكهربائي، فال تقم بتوصيل الطابعة مرة أخرى

 مشكلة حامل رأس الطباعة
إذا لم يتم إغالق غطاء الخرطوشة أو لم يتحرك حامل رأس الطباعة إلى 

ضغط على خراطيش الحبر إلى موضعه الرئيسي، فافتح غطاء الخرطوشة وا
 .أن تسمع صوت استقرارها في مكانها

 إلغاء الطباعة
 . إذا واجهت مشكالت أثناء الطباعة، فقد يكون عليك إلغاء الطباعة

  Stop/Clearيقاف الطباعة قيد التشغيل، اضغط على الزر إل
تلغي الطابعة آل مهام الطباعة، وتقوم بإيقاف الطباعة  س).مسح/إيقاف(
جاري  DVDأقراص /خراج أي صفحة أو درج أقراص مضغوطةوإ

 . قد ال تتوقف الطباعة على الفور حسب حالة الطابعة.طباعتها

 إخراج الورق/استخدام وظيفة تغذية الورق
 .A4م بتحميل عدة أوراق بحجم ق .1

 ).إعداد (Setupلفتح القائمة ) إعداد (q Setupضغط على الزر ا .2

 Paper feed/Paperد لتحدي أو  ضغط على الزر ا .3
Eject) ثم اضغط على الزر )إخراج الورق/تغذية الورق ،. 

واتبع التعليمات الواردة على لوحة ) موافق (OKضغط على الزر ا .4
LCD. 

 . إذا لزم األمر4 إلى 2آرر الخطوات 
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 دعم العمالء

 االتصال بدعم العمالء
مشكلة باستخدام يعمل بشكل سليم وال يمكنك حل ال Epsonذا لم يكن منتج إ

معلومات استكشاف األخطاء وإصالحها الموجودة في مراجع المنتج الخاص 
اجع مستند  ر.بك، فاتصل بخدمات دعم العمالء للحصول على المساعدة

للحصول على معلومات حول آيفية االتصال  Pan-Europeanضمان 
وسيساعدونك بسرعة أآبر إذا ما قدمت إليهم . EPSONبدعم عمالء 

 :علومات التاليةالم

 رقم المنتج المسلسل ■
 .)غالب ا ما يوجد ملصق الرقم المسلسل على الجزء الخلفي من المنتج(

 طراز المنتج ■

 إصدار برنامج المنتج ■
معلومات  (Version Infoأو ) حول (Aboutانقر فوق (

 ) مشابه في برنامج المنتجأو زر) اإلصدار

 مارآة وطراز الكمبيوتر ■

 اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره ■

 أسماء وإصدارات البرامج التطبيقية التي تستخدمها عادة  مع المنتج ■

 موقع ويب الدعم الفني
موقع  وحدد قسم الدعم لhttp://www.epson.comانتقل إلى الموقع 

 للحصول على أحدث برامج التشغيل EPSONويب المحلي لشرآة 
 .واألسئلة المتداولة واألدلة والمواد األخرى القابلة للتنزيل

المساعدة بشأن المشكالت  EPSONوفر موقع ويب الدعم الفني لشرآة ي
التي ال يمكن حلها باستخدام معلومات استكشاف األخطاء وإصالحها في 

 .مراجع الطابعة
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 ملحق

 الوحدات االختيارية والحبر والورق

 الخيارات

  لطباعة الصورBluetoothمهايئ 
االختياري لطباعة الصور هو وحدة اتصال  Bluetoothعتبر مهايئ ي

السلكي ت ستخدم في الطباعة من آاميرات الصور الثابتة الرقمية وآاميرات 
وأجهزة ) PDA(مساعدة الرقمية الشخصية الفيديو الرقمية وأجهزة ال

 Bluetoothالكمبيوتر المحمولة واألجهزة األخرى التي تدعم تقنية 
 .الالسلكية بدون آابالت عند االتصال بالطابعة

 ✽✽✽Bluetooth C12C824حدة و

 :مالحظة
 .مكانعالمة النجمة هي بديل عن آخر رقم من أرقام المنتج، والذي يختلف باختالف ال

 .لطباعة الصور Bluetoothنظر دليل المستخدم الفوري الستخدام مهايئ  ا>

 الحبر
 الخرطوشة رقم الجزء

T0481 
T0482 
T0483 
T0484 
T0485 
T0486 

Black) أسود( 
Cyan) أزرق( 

Magenta) أحمر( 
Yellow) أصفر( 

Light Cyan) أزرق فاتح( 
Light Magenta )أحمر فاتح( 

 الورق
 لتلبية ink jet وسائط مصممة خصيص ا لطابعات Epsonتوفر شرآة 

 .معظم احتياجات الطباعة عالية الجودة

 اسم الورق األحجام رقم الجزء
S041926 
S041943 

  سم15 × 10
)4 × 6 

 )بوصة
S041944 13 × 18سم  

)5 × 7 
 )بوصة

S041927 A4 

 Epson Ultra Glossyورق صور 
Photo Paper 

S041285 
S041297 

A4 

S041706 ،
S041729 ،
S041730 ،
S041750 

A5 

 Epson Premiumورق صور 
Glossy Photo Paper 

S041332 A4  ورق صورEpson Premium 
Semigloss Photo Paper 

S041579  رق صور وEpson Economy 
Photo Paper 

 اسم الورق األحجام رقم الجزء
S041258، 
S041259 

A4  ورقEpson Matte Paper-
Heavyweight 

S041144 A6 Epson Photo ملصقات  
S041154 A4 رق وEpson Iron-On Cool 

Peel Transfer Paper 

 :مالحظة
 .يختلف توفر الوسائط الخاصة باختالف المكان ❏

تاحة في منطقتك، اتصل بموقع ويب لحصول على أحدث المعلومات حول الوسائط المل ❏
 .EPSONدعم عمالء 

 .30 في الصفحة" االتصال بدعم العمالء" انظر >

 مواصفات الطابعة
 .هذه المواصفات فقط للتشغيل المستقل

 الطباعة
ink jet قة الطباعةطري حسب الطلب 

 أحادية اللون) سوداء( فتحة 90

أزرق وأحمر وأصفر وأزرق فاتح (فتحة ملونة  450
 )لون 5 • 90) (وأحمر فاتح

 تكوين الفتحات

 ملم لكل جوانب الورق  3امش ه :طباعة حد

 بال هامش :طباعة بال حدود
 المنطقة القابلة للطباعة

 الورق

 :مالحظة
رق معين قد تتغير من قبل الشرآة المصنعة في أي وقت، ال ما أن جودة أي مارآة أو نوع وب

 .EPSONجودة أي مارآة أو نوع ورق ال تصنعه شرآة  Epsonيمكن أن تضمن شرآة 
 .اختبر دائم ا عينات من حزمة الورق قبل شراء آميات آبيرة أو طباعة مهام آبيرة

 مواصفات الورق
 :ورقة واحدة

A4)  210 × 297 15 × 10، )ملم 
×5(سم  18  ×13)  بوصة6 ×4(سم 
 A6، ) بوصة7 

 الحجم

رق مقوى عادي، الورق الخاص الذي و
 Epsonتوزعه شرآة 

 أنواع الورق

  ملم 0.11 إلى 0.08
 ) بوصة0.004 إلى 0.003(

 الس مك
 )للورق المقوى العادي(

 إلى )  رطل17 (2م/ جم64
 ) رطل24 (2م/ جم90

 الوزن
 )مقوى العاديللورق ال(

 :DVDقرص /قرص مضغوط

 الحجم  سم12
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 :مالحظة
قد يقلل الورق ذو الجودة الرديئة من مستوى جودة الطباعة ويؤدي إلى انحشار للورق أو  ❏

 .إذا واجهت مشكالت، فاستخدم ورق ا بجودة أعلى .مشكالت أخرى

 .مطويال تقم بتحميل ورق مجعد أو  ❏

 :استخدم الورق في الظروف العادية ❏
 ) فهرنهايت77 إلى 59( درجة مئوية 25 إلى 15درجة الحرارة 

  %60 إلى 40درجة الرطوبة النسبية 

 خرطوشة الحبر
 درجة 25 أشهر من فتح العبوة عند درجة حرارة 6خالل 
 ] فهرنهايت77[مئوية 

 عمر الخرطوشة

 :التخزين
 )  فهرنهايت104 إلى 4-( درجة مئوية 40 إلى 20-

 104( درجة مئوية 40شهر واحد في درجة حرارة 
 )فهرنهايت

 درجة الحرارة

تنبيه: 
 تغطي ضمانات ال . األصليةEpson باستخدام خراطيش حبر Epsonتوصي شرآة  ❏

تلف الطابعة الناجم عن استخدام خراطيش حبر غير مصنعة بواسطة  Epsonشرآة 
 .Epsonشرآة 

 . حبر إذا آان التاريخ المدون على العبوة منتهي الصالحيةال تستخدم خرطوشة ❏

حسب الطابعة مقدار الحبر المتبقي باستخدام شريحة ت .ال تقم بإعادة ملء خرطوشة الحبر ❏
IC  الموجودة في خرطوشة الحبر، لذا فإنه حتى في حالة إعادة ملء الخرطوشة، ستقوم

 .باإلبالغ أنها فارغة ICشريحة 

 الطابعة
سعة وحدة تغذية  )  رطل17 (2م/ جم64 ورقة من ورق بوزن 100حوالي 

 الورق
 التخزين

 )  بوصة19.0( ملم 483 :العرض

 )  بوصة11.8( ملم 300 :العمق

 )  بوصة7.4( ملم 188 :االرتفاع

 الطباعة

 )  بوصة19.0( ملم 483 :العرض

 )  بوصة18.8( ملم 478 :العمق

 )  بوصة11.7( ملم 297 :االرتفاع

 األبعاد

 الوزن بدون خراطيش الحبر)  رطل13.4( آجم 6.1

 التيار الكهربائي
   فولت120طراز   فولت240-220طراز 
نطاق الجهد الكهربائي   فولت132 إلى 99  فولت264 إلى 198

 لإلدخال
 نطاق التردد المقدر  هرتز60 إلى 50

 نطاق تردد اإلدخال  هرتز60.5 إلى 49.5
بحد أقصى ( أمبير 0.2
 ) أمبير0.4

بحد أقصى ( أمبير 0.4
 ) أمبير0.7

 التيار المقدر

  وات 13حوالي 
 ISOنموذج خطاب (

10561 ( 
 وات في 2.3حوالي 

 وضع السكون
 وات في 0.3حوالي 

 وضع إيقاف التشغيل

  وات 13حوالي 
 ISOنموذج خطاب (

10561 ( 
 وات في 2.2حوالي 

 وضع السكون
 وات في 0.2حوالي 

 يلوضع إيقاف التشغ

 استهالك الطاقة

 :مالحظة
 .افحص الملصق الموجود على الجزء الخلفي من الطابعة لمعرفة الجهد الكهربائي للطابعة

 الظروف البيئية
  :التشغيل

 ) فهرنهايت95 إلى 50( درجة مئوية 35 إلى 10
 درجة الحرارة

  :التشغيل
  %80 إلى 20درجة الرطوبة النسبية 

 الرطوبة

 لمتوافقةبطاقات الذاآرة ا
 .9في الصفحة " إدخال بطاقة الذاآرة"انظر 

 :مالحظة
لحصول على أحدث المعلومات حول بطاقات الذاآرة المتاحة لطابعتك، اتصل بالوآيل أو ل

  .اإلقليمي Epsonمكتب مبيعات 

 انات بطاقة الذاآرةتنسيق بي
 .يمكنك استخدام ملفات الصور التي تفي بالمتطلبات التالية

DCF) متوافقة مع ) قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا
 .2.0 أو 1.0اإلصدار 

 الكاميرا الرقمية

الملتقطة بواسطة  TIFFأو  JPEGلفات الصور بتنسيق م
 .DCFآاميرا رقمية متوافقة مع 

 Exif 2.1/2.2/2.21دعم إصدار ي

 تنسيق الملف

 حجم الصورة  بكسل9200 × 9200 إلى 80 × 80
 عدد الملفات .999بحد أقصى 

 :مالحظة
أسماء الملفات التي تحتوي على أحرف ثنائية البايت غير صالحة عند الطباعة مباشرة من 

 .بطاقة الذاآرة

 أجهزة التخزين الخارجية
 *لناقل التسلسلي العاما

 )جهاز آامل السرعة(يجا بت في الثانية  م12 :معدل البت

  السلسلة أUSB: نوع الموصل

 أقل من مترين :طول الكابل الموصى به

 التوصيل

اتصل بدعم العمالء اإلقليمي للحصول على مزيد من  .مدعمة USBيست آل أجهزة ل *
 .التفاصيل

 المعايير والتصديقات

 :مريكيالطراز األ

UL 60950 
CSA 60950 رقم 

 األمان

 الفيدراليةلقواعد لجنة االتصاالت  15لجزء ا
 لجزء الفرعي ب الفئة با

CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22الفئة 
 ب

التوافقية 
 الكهرومغناطيسية
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 :الطراز األوروبي

EN 60950 وجيهات الجهد ت
الكهربائي المنخفض 

73/23/EEC 

EN 55022الفئة ب  

EN 61000-32- 

EN 61000-3-3 

EN 55024 

توجيهات التوافقية 
الكهرومغناطيسية 
89/336/EEC 

 :الطراز االسترالي

AS/NZS CISPR22 الفئة B  التوافقية
 الكهرومغناطيسية
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 ملخص إعدادات اللوحة

 )بطاقة الذاآرة (Memory Cardضع و 
على الشاشة األولى، يمكنك تحديد آيفية الطباعة أو عرض البيانات 

 .المحفوظة على بطاقة الذاآرة

View and Print Photos)  عرض الصور
حدد صور ا متعددة  باستخدام نسخة أو أآثر لكل  ):وطباعتها

  ).11الصفحة (صورة من هذه الصور 

Print All Photos) اطبع آل  ):طباعة آل الصور
 ).11لصفحة (الصور الموجودة على بطاقة الذاآرة 

 

Print Range of Photos)  طباعة نطاق من
اختر تسلسل الصور الموجودة على بطاقة الذاآرة  ):الصور

  ).12الصفحة (

Print by Date )ابحث عن  ):طباعة حسب التاريخ
 .الصور حسب تاريخ التقاطها وحدد الصور المطلوبة

 

Print Index Sheet) اطبع  ):طباعة صفحة فهرس
 .عرض ا مصغر ا لكل الصور المحفوظة على بطاقة الذاآرة

  )12الصفحة (

Play Slide Show) اعرض  ):تشغيل عرض الشرائح
آل الصور الموجودة على بطاقة الذاآرة بالتسلسل مثل 

  ).13الصفحة (عرض الشرائح 

Camera-selected DPOF Photos)  صور
DPOF طبع مجموعة صور قمت ا):المحددة في الكاميرا

DPOFبتحديدها مسبق ا في الكاميرا الرقمية باستخدام 
ظهر هذا الخيار بشكل افتراضي وهو متاح فقط عند تحديد ي.

الطباعة باستخدام ."انظر ( .DPOFالصور باستخدام 
 ).13في الصفحة " DPOFإعدادات 

 )الطباعة الخاصة (Specialty Printضع و 
على الشاشة األولى، يمكنك تحديد آيفية الطباعة أو عرض البيانات 

 .المحفوظة على بطاقة الذاآرة

CD/DVD Print) أقراص /طباعة األقراص المضغوطة
DVD(: طبع على قرص مضغوط أو قرص اDVD 12 

  .سم

P.I.F. Print)  طباعةP.I.F.:( اطبع الصور بإطارات. 

 

Photo Stickers: طبع على اEPSON Stickers. 

 

Iron-on) طبع على ورق ا ):الطباعة على األقمشة
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer 

Paper.  

 Print Settings) إعدادات الطباعة( 
 Paper Type .18للحصول على تفاصيل، انظر الصفحة 

 )نوع الورق(
 Paper Size .18للحصول على تفاصيل، انظر الصفحة 

 )حجم الورق(
 Layout .18اصيل، انظر الصفحة للحصول على تف

 )تخطيط(
للحصول  .اطبع الصور مع معلومات تاريخ االلتقاط

 .21على تفاصيل، انظر الصفحة 
Date Format 

 )تنسيق التاريخ(
للحصول  .لتقاطاطبع الصور مع معلومات وقت اال

 .21على تفاصيل، انظر الصفحة 
Time Format 

 )تنسيق الوقت(
 Highestأو ) عالية (Highختر من بين اإلعدادات ا
 ).عادية (Normalأو ) أعلى(

Quality 
 )الجودة(

بني  (Sepiaأو ) أبيض وأسود (B&Wطبع بالخيار ا
 ).داآن

Filter) مرشح( 

في " ضبط الصور تلقائي "لمعرفة التفاصيل، انظر 
 .20الصفحة 

Auto Correct 
 )تصحيح تلقائي(

Brightness 
 )السطوع(

Contrast 
 )التباين(

Sharpness 
 )الوضوح(

في " ضبط الصور يدوي ا"لمعرفة التفاصيل، انظر 
 .20الصفحة 

Saturation 
 )التشبع(

البعد سرعة الغالق ورقم /طبع معلومات وقت التعرضا
على أساس معلومات  ISOمعدل سرعة البؤري و

Exif لن يتم إلغاء تحديد هذا اإلعداد  .ببيانات الصورة
 .حتى بعد إيقاف تشغيل الطابعة

Print Info. 
 )معلومات الطباعة(

م بتكبير الصورة أو تصغيرها لمالءمة اإلطار عند ق
لن تتم طباعة الجانب  ).تشغيل (Onضبطه على 

 .األطول الذي يمتد خارج المنطقة القابلة للطباعة

Fit to Frame 
 )مالءمة لإلطار(

قم بتنشيط الطباعة ثنائية االتجاه حتى تطبع الطابعة 
تزيد  .لكل  من اليسار إلى اليمين واليمين إلى اليسار

الطباعة ثنائية االتجاه من سرعة الطباعة، لكنها تقلل 
 .من جودة الطباعة

Bidirectional 
 )ثنائي االتجاه(

اضبط مقدار الصورة الذي يمتد خارج حجم الورق 
 .عة بال حدودأثناء الطبا

Borderless 
Expansion 

 )امتداد بال حدود(
اطبع صورة بإطار حددته مسبق ا باستخدام آاميرا 

 .إبسون الرقمية
Keep P.I.F. 

Frame with 
Photo)  االحتفاظ

مع  .P.I.Fبإطار 
 )الصورة
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 )إعداد (q Setupالقائمة 
 q Setupتأآد من اإلعدادات أدناه إذا لزم األمر بالضغط على الزر 

 ).إعداد(

 Paper .لتغذية أو إخراج الورق
feed/Paper 

Eject)  تغذية
إخراج /الورق
 )الورق

في " فحص آمية الحبر"لمعرفة التفاصيل، انظر 
 .23الصفحة 

Ink Levels 
 )مستويات الحبر(

استبدال خرطوشة "للحصول على تفاصيل، انظر 
 .23في الصفحة " الحبر

Ink Cartridge 
Replacemen

t)  استبدال
 )خرطوشة الحبر

في " تنظيف رأس الطباعة"لمعرفة التفاصيل، انظر 
 .25الصفحة 

Nozzle 
check)  فحص
 )الفتحات

في " تنظيف رأس الطباعة"لمعرفة التفاصيل، انظر 
 .25الصفحة 

Head 
Cleaning 

تنظيف رأس (
 )الطباعة

بط سطوع شاشة العرض ض"لمعرفة التفاصيل، انظر 
 .22في الصفحة " LCDالبلورية 

Photo 
Viewer 

Adjustment 
ضبط عارض (

 )الصور

" محاذاة رأس الطباعة"للحصول على تفاصيل، انظر 
 .25في الصفحة 

Head 
Alignment 

محاذاة رأس (
 )الطباعة

حفظ الصور في جهاز "فة التفاصيل، انظر لمعر
 .10في الصفحة " خارجي

Backup)  نسخ
 )احتياطي

مكنك استخدام هذه الميزة مع الكاميرات الرقمية التي ي
طباعة  (USB DIRECT-PRINTتدعم وظائف 

 .PictBridgeأو ) USBشرة عبر مبا

PictBridge 
Setup)  إعداد

PictBridge ( 
 Select Folder .حدد مجلد ا في جهاز التخزين الخارجي

 )تحديد مجلد(
Photo Sticker 

Position 
Up/Down 

 Photoوضع (
Sticker 

 )ألسفل/ألعلى

Photo Stickersضبط موضع الطباعة لورق ا
في " المحاذاة الخطأ للطباعة"لمعرفة التفاصيل، انظر .

 .17الصفحة 

Photo Sticker 
Position 

Left/Right 
 Photoوضع (

Sticker 
 )لليمين/لليسار

CD/DVD 
Position 

Inside  
وضع األقراص (

أقراص /المضغوطة
DVDالداخلي ( 

ضبط القطر الداخلي أو الخارجي للطباعة على قرص ا
لمعرفة التفاصيل، انظر  .DVD قرص مضغوط أو

 .15في الصفحة " ضبط منطقة الطباعة"

CD/DVD 
Position 
Outside  

وضع األقراص (
أقراص /لمضغوطةا

DVDالخارجي ( 
CD/DVD 
Position 

Up/Down 
وضع األقراص (

أقراص /المضغوطة
DVD 
 )ألسفل/ألعلى

ضبط موضع طباعة للقرص المضغوط أو قرص ل
DVD. المحاذاة الخطأ "لمعرفة التفاصيل، انظر
 .15في الصفحة " للطباعة

CD/DVD 
Position 

Left/Right 
وضع األقراص (

أقراص /المضغوطة
DVD 
 )لليمين/لليسار

BT Printer ID 
Set)  ضبط معرف

 )BTطابعة 
BT 

Connectivity 
Mode)  وضع
 )BTتوصيل 

BT 
Encryption 

 )BTتشفير (
BT PIN Code 

Set)  مجموعة
 )PIN BTرموز 

 Bluetoothإلعدادات المتاحة عند توصيل مهايئ ا
 .االختياري لطباعة الصور بالطابعة

 Using"ن التفاصيل، راجع لحصول على مزيد مل
the Bluetooth Photo Printer 

Adapter) " استخدام مهايئ طابعة الصور
Bluetooth ( الموجود في دليل المستخدم على

 .اإلنترنت

BT Device 
Address 

 )BTعنوان جهاز (
ذا حدث احتكاك للن سخ المطبوعة أثناء الطباعة، إ

لتوسيع المسافة ) تشغيل (Onفاضبط هذا الخيار على 
يتم إيقاف تشغيل هذا  .بين الورق ورأس الطباعة

 .اإلعداد عند إيقاف تشغيل الطابعة

Thick Paper 
 )ورق سميك(

هذا اإلعداد  .LCDدد اللغة المعروضة على لوحة ح
 .غير متاح في بعض المناطق

Language 
 )اللغة(

لمعرفة  .إعادة الضبط على اإلعدادات االفتراضية
في " استعادة اإلعدادات االفتراضية"التفاصيل، انظر 

 .22الصفحة 

Restore to 
Factory 
Settings 

استعادة إعدادات (
 )المصنع

احذف آل الصور الموجودة على بطاقة الذاآرة أو على 
 .محرك األقراص الموصل

All File Clear 
 )مسح آل الملفات(

) بيانات البطاقة (Card Dataم بتعيينه على ق
بطاقة لتشغيل شاشة التوقف باستخدام الصور على 

  .الذاآرة

Screen Saver 
Settings 

إعدادات شاشة (
 )التوقف
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E 
Epson 
 31· ورق 

Exif Print · 19 ,20 

P 
PDA · 31 

Photo Stickers 
 31· رقم الجزء 

 16· طباعة 
PictBridge · 35 

PRINT Image Matching 
 19· سطة طباعة الصور بوا

 أ
 25· أداة تنظيف الرأس المساعدة 

 إ
 P.I.Fإطار 

 13· محدد بواسطة الكامير 
 .P.I.Fإطار 

 P.I.F. · 16الطباعة بإطار 
 18· إعداد التخطيط 
 22· إعداد العرض 

 35· إعداد اللغة 
 18· إعداد الورق 

 22· إعدادات شاشة التوقف 

 ا
 20· اقتصاص 

 األجهزة الخارجية
 32· ن أجهزة التخزي

 9· توصيل 
 10· حفظ الملفات إلى 
 DVDأقراص /األقراص المضغوطة

 14· طباعة 
 EPSON · 30االتصال بشرآة 

 التاريخ
 12· بحث عن صورة 

 21· طابع 
 20· التباين 
 20· التشبع 

 30· الدعم الفني 
 الطابعة

 26· تنظيف 
 26· صيانة 

 26· نقل 
 الورق

 31· شراء 
 20· الوضوح 

 28· ق انحشار الور

 ب
 بطاقات الذاآرة

 9· إخراج 
 9· إدخال 
 10· إزالة 

 35· حذف الملفات 
 9· متوافقة 

 26· نقل الطابعة 

 ت
 20· تغيير حجم الصور 

 تنظيف
 26· الطابعة 

 25· رأس الطباعة 

 خ
 خرطوشة الحبر

 23· استبدال 
 31· رقم الجزء 

 د
 30· دعم العمالء 

 ر
 رأس الطباعة

 25· تنظيف 
 25· محاذاة 

 س
 سطوع

 20· الصورة 
 LCD · 22شاشة 

 ص
 صورة

 20· اقتصاص 
 20· تغيير حجم 

 19· ضبط الجودة 
 صيانة

 25· الطابعة 
 26, 25· صيانة الطابعة 

 ط
 طابع

 21· التاريخ والوقت 
 USB · 35طباعة مباشرة عبر 

 ع
 13· عرض شرائح 

 P.I.F · 13عالقة 
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 ف
 25· فحص الفتحة 

 ق
 DVDقرص /قرص مضغوط

 31· جم المتاح الح
 16· طباعة غالف 

 م
 مواصفات
 31· الورق 

 ن
 26· نقل الطابعة 
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