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 مالحظات

 منىيا هاى دستورالعمل
 .ديآن مطالعه را بخش نيای ها دستورالعمل تمام چاپگر از استفاده از قبل

ی رو بر موجودی ها دستورالعمل و هشدارها هيآل ديآن دقت ن،يا بر عالوه
 .ديآن تيرعا را چاپگر

 چاپگر ميتنظ هنگام
 .دينپوشان ا يدينكن مسدود را چاپگری ها یخروج و ها روزنه ■

 استفاده شده داده نشان چاپگر برچسبی رو کهيی روين منبع از تنها ■
 .ديکن

 .ديينما استفاده شود یم عرضه چاپگر همراه به کهی برق ميس از تنها ■
 برق ای يسوز آتش باعث است ممکن گريد ميس نوع هر از استفاده
 .شودی گرفتگ

 طيشرا هيآلی دارا متناوب انيجر برق ميس آه ديشو مطمئن ■
 .باشدی محلی منيای استانداردها

 .دينكن استفاده فرسوده ا يدهيد صدمه برق ميس از ■

 زانيم ديشو مطمئن د،يکن یم استفاده چاپگری برا رابط ميس از اگر ■
 زانيم از اند شده وصل رابط ميس به کهيی دستگاهها آمپر انيجر کل
 ز،يپر مورد در بيترت نيهم به و .نکند تجاوز ميس آمپر انيجر

 واريد زيپر به کهيی دستگاهها آمپر انيجر کل زانيم که ديشو مطمئن
 .نکند تجاوز زيپر آمپر انيجر زانيم از اند شده وصل

 .ديآن ريتعم خودتان را چاپگر دينكنی سع ■

 رونيب زيپر از را چاپگر برق ميس ر،يز شکالتم بروز صورت در ■
 :ديينما واگذار مجرب رکارانيتعم به را دستگاه ريتعم و آورده

 باشد؛ دهيد صدمه دوشاخه ا يبرق ميس
 باشد؛ شده ختهير چاپگر داخلی عيما

 باشد؛ دهيد بيآس آن محفظه ا يافتاده نيزم به چاپگر
 آن کار طرز در یمحسوس رييتغ ا ينکند کاری عاد بطور چاپگر
 .شود مشاهده

 چاپگری برا مكان انتخاب هنگام
 قسمت از و بوده ثابت و صاف آه ديده قراری سطحی رو را چاپگر ■

 قرار واريد كينزد را چاپگر اگر .باشد تر عيوس دستگاه نيريز
 فاصله متريسانت 10 از شتريب چاپگر پشت و واريد نيب د،يده یم
 درست شود، داده قرار کج و ارد بيش بصورت دستگاه اگر .ديده
 .آند ینم آار

 ا يپهلو به د،ينکن کج آنرا چاپگر، نقل و حمل ا يکردن انبار هنگام ■
 از جوهر است ممکن نصورت،يرايدرغ .دينده قرار وارونه
 .کند نشت ها جيکارتر

 دما عيسر راتييتغ معرض در آهيی ها مكان در دستگاه دادن قرار از ■
 تابش از را چاپگر ن،يهمچن .ديينمای رخوددا باشد یم رطوبت و

 .ديدار نگه دوری حرارت منابع ا يديشد نور د،يخورش نور ميمستق

ی ريهواگ تا باشد داشته وجودی کافی فضا چاپگر اطراف در ديبا ■
 .شود انجام مناسب بطور

 به را دوشاخه ديبتوان تا ديده قرار واريد زيپر کىينزد در را چاپگر ■
 .ديکن خارج آسانى

 چاپگر از استفاده نگامه
 .زدينر چاپگری رو عاتيما آه ديباش مراقب

 حافظه آارت از استفاده هنگام
 هستند، ارتباطی برقرار حال در حافظه آارت و انهيرا كهيهنگام ■

 رونيب را حافظه آارت ،)زند یم چشمك حافظه آارت چراغ كهيوقت(
  .دينكن خاموش را چاپگر ا يدياورين

 متفاوت آارت نوع به بسته حافظهی ها آارت زا استفادهی ها روش ■
 همراه آهی ا شدهی بند بسته اسناد به شتر،يب اتيجزئی برا .باشد یم

  .ديآن مراجعه شوند یم ارائه حافظه آارت

 .باشد سازگار چاپگر با آه ديآن استفادهی ا حافظهی ها آارت از تنها ■
 .ديآن مراجعه حافظهی ها آارت یجاگذار به

 LCD صفحه از ادهاستف هنگام
 وجود كيتار و روشن نقاطی تعداد است ممكن LCD صفحه در ■

 دنيد صدمهی معنا به وجه چيه به و بودهی عاد نقاط نيا .باشد داشته
  .ستين آن

 استفاده LCD صفحه آردن پاكی برا خشك و نرم پارچه از تنها ■
  .دينکن استفاده عيما ايی يايميشی ها آننده پاك از .ديآن

 فروشنده با است، دهيد صدمه چاپگر آنترل صفحه LCD حهصف اگر ■
 آنها خت،ير تانيدستهای رو عيما ستاليآر محلول اگر .ديريبگ تماس
 ستاليآر محلول به تانيچشمها اگر .دييبشو صابون و آب بای بخوب را
 شستن از بعد اگر .دييبشو فراوان آب با را آنها فورا شد، آلوده عيما

 پزشك به فورا د،يداريی نايب مشكل ا يديآن یم یناراحت احساس هنوز
 .ديآن مراجعه

 Bluetooth عكس چاپ آداپتور از استفاده هنگام
 عكس چاپ آداپتور اسناد بهی منيای ها دستورالعمل خصوص در

Bluetooth ديآن مراجعه.  

 جوهری ها جيآارتر از استفاده هنگام
 مواظب .ديده قرار ها بچه دسترس از دور را جوهری ها جيآارتر ■

 .نخورند را آن جوهر ا ينزنند دست ها جيآارتر به ها بچه ديباش

 جوهر نشت موجب آار نيا د،ينده تكان را جوهری ها جيآارتر ■
 .شود یم

 د؛يباش مراقب ديزن یم دست شده استفاده جوهر جيکارتر به کهيهنگام ■
 اگر .باشد ماندهيباق جوهر مخزن پورت اطراف در جوهر است ممکن
 صابون و آب بای بخوب را هيناح نيا خت،ير پوستتانی رو هرجو
 فراوان آب با را آنها فورا  شد، آلوده جوهر به تانيچشمها اگر .دييبشو
 مشكل ا يديآن یمی ناراحت احساس هنوز شستن از بعد اگر .دييبشو
 .ديآن مراجعه پزشك به فورا د،يداريی نايب

 کار نيا د؛ينکن پاره ا يديبرندار را جوهر جيکارتری رو برچسب ■
 .شود جوهر نشت موجب است ممکن

 .ديکن نصب بسته از کردن خارج از پس بالفاصله را جوهر جيکارتر ■
 بسته از خارجی طوالن مدتی برا را جيآارتر استفاده، از قبل اگر

  .نشود انجامی خوب به چاپ است ممكن د،ينگهدار

 ممكن آار نيا .دينزن دست جيکارتر پشت IC سبزرنگ تراشه به ■
 .آندی ريجلوگ جيآارتری عاد عملكرد و چاپ از است
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  ®ENERGY STARبا مطابق
Epson ی شرآا ازی ك يعنوان بهENERGY 
STAR ی رهنمودها محصول نيا آه آند یم اعالم
 ENERGYی روين مصرف دريی جو صرفه

STAR است آرده تيرعا را. 
 

ی مشارکت ENERGY STARی ادار زاتيتجهی الملل نيب برنامه
 ديتول به قيتشو منظور بهی ادار زاتيتجه و انهيرا صنعت با داوطلبانه

 ،یکپی دستگاهها فکس،ی ها نيماش چاپگرها، تورها،يمان ها، انهيرا
ی آلودگ کاهشی برای تالش که است چندمنظورهی دستگاهها و اسکنرها

ی برا ها آرم و استانداردها نيا .روند یم بشمار روين ديتول جهينت در واه
 .هستند کسان يکننده شرکتی ها ملت

 یتجار عالئم و چاپ حق
 بهر ا ينمود رهيذخی ابيباز ستميس در کرده، ريتکث توان ینم را هينشر نيا ازی بخش چيه

ی کتب اجازه بدون گريد طرق ا يضبط ،یفتوکپ ،یکيمکان ،یکيالکترون ،یا لهيوس ا يصورت
 فقط شده گنجانده هينشر نيا در کهی اطالعات .داد انتقال Seiko Epson Corporation از
 قبال در رای تيمسئول گونه چيه Epson .است شده هيته Epson چاپگر از استفادهی برا

 .رديگ ینم عهده به چاپگرها ريسا مورد در اطالعات نيا از استفاده

Seiko Epson Corporation ا ينهيهز خسارت، ضرر، برابر در وابسته هاى شرکت و 
 استفاده، سوء حادثه، ليقب ازی موارد از ناشى ثالث شخص و داريخر توسط شده متقبل مخارج
 ريبغ (ا يدستگاه رمجازيغ سازى دگرگون ا يريتعم ر،ييتغ ا يمحصول نيا نادرست رىيبكارگ
 Seiko نگهدارى و استفاده هاى دستورالعمل قيدق تيرعا در آوتاهى) متحده االتيا از

Epson Corporation رديگ ینم عهده بهی تيمسئول. 

Seiko Epson Corporation از استفاده جهينت در کهی مشکل ا يانيز هرگونه برابر در 
 بعنوان کهی قطعات بجز ست،ين مسئول ديآ یم بوجودی مصرف محصوالت ا ينهيگز هرگونه

 Seiko Epson توسط که Epson محصوالت ا يشده شناخته Epsonی اصل محصوالت
Corporation باشد شده دييتأ. 

Seiko Epson Corporation اختالل ازی ناش بيآس گونه هر برابر در 
 بعنوان کهيی مهايس بجز رابط ميس نوع هر از استفاده جهينت در کهی سيالکترومغناط
 اند، شده شناخته Seiko Epson Corporation توسط Epson شده دييتأ محصوالت

 .گرفت نخواهد عهده بهی تيمسئول

EPSON®و شده ثبتی تجار عالمت ك ي EPSON STYLUS™ ی تجار عالمت
Seiko Epson Corporation باشد یم. 

PRINT Image Matching™ ی تجار عالمتSeiko Epson Corporation 
 Seiko Epsonی تجار عالمت PRINT Image Matching آرم .باشد یم

Corporation باشد یم. 

USB DIRECT-PRINT™ ی تجار عالمتSeiko Epson Corporation باشد یم
 Seiko Epson Corporationی تجار عالمت USB DIRECT-PRINT آرم .
 .باشد یم

 هر و باشد یم Bluetooth SIG, Inc به متعلق Bluetoothی نوشتار عالمت و ها آرم
 .باشد یم یرسم اجازه با Seiko Epson Corporationتوسط عالئم نيا از استفاده گونه

Microsoft® و Windows® شده ثبتی تجار عالئم Microsoft Corporation 
 .باشند یم

Apple® و Macintosh® شده ثبتی تجار عالئم Apple Computer, Inc. 
 .باشند یم

 Design از چاپگر افزار نرم CD- ROMیرو بر شده رهيذخ عكسی ها داده ازی بخش
Exchange Co.، Ltd. Copyright © 2000 Design Exchange Co.، Ltd 

 .است محفوظ حقوق هيآل. دارد ازيامت حق

DPOF™ ی تجار عالمتCANON INC. ،Eastman Kodak Company ،
Fuji Photo Film Co. ،Ltd. و Matsushita Electric Industrial Co. ،Ltd 

 .باشد یم

Zip® شده ثبتی تجار عالمت Iomega Corporation است. 

SD™ استی تجار عالمت کي. 

Memory Stick ،Memory Stick Duo،Memory Stick PRO و Memory 
Stick PRO Duo ی تجار عالئمSony Corporation باشند یم. 

xD-Picture Card™ ی تجار عالمتFuji Photo Film Co.,Ltd. باشد یم. 

 بوده ىيشناسا براى صرفا  رفته کار به نجايا در که گريد محصوالت اسامى :عمومى هياعالم
 عالئم نيا به نسبت Epson. باشند آنها به مربوط صاحبان تجارى عالئم است ممکن و
 .ندارديی ادعا چگونهيه

  .است محفوظ حقوق هيآل .Seiko Epson Corporation 2005 © چاپ حق
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 مقدمه

 شروع نجايا از (Start Here برگه مطابق را چاپگر نكهيا از پس
 مراجعه دفترچه نيا به ريز موارد انجامی برا د،يآردی انداز راه) ديآن
 :ديينما

 آاغذ آردن وارد ■

 حافظه کارتی رو شده رهيذخی ها عکس چاپ ■

 یخارج لهيوس ك ياز ها عكس چاپ ■

 یخارج لهيوس ك يبه افظهح آارت ك ياز ها عكس رهيذخ ■

 روزمرهی نگهدار ■

 مشكالت حل ■

 انجام نحوه دفترچه نيا د،يباش داشته انهيرا آردن روشن به ازين نكهيا بدون
 به چاپگر آهی زمان البته !دهد یم قرار شما ارياخت در را فوقی آارها
 انجاميی توانا شود یم وصل Windows ا يMacintosh انهيرا

  .داردی شتريبی آارها

 به انه،يرا با چاپگر از استفاده مورد در کاملی ها دستورالعملی برا
User’s Guide )كهيهنگام .ديکن مراجعه صفحهی رو) آاربری راهنما 

 آار طيمحی رو شمايی راهنمای برا نماد ک يديآن یم نصب را افزار نرم
 .رديگ یم قرار انهيرا

                    

 .ديکن دنبال ها دستورالعمل خواندن نيح در را رهنمودها نيا لطفا 

 

هشدار: 
 .ز آسيب بدنی بطور دقيق دنبال آنيدهشدارها را به منظور جلوگيری ا

اطياحت: 
 .ها را برای جلوگيری از آسيب رسيدن به چاپگر رعايت آنيد احتياط

 :تذآر
 .باشند تذکرات حاوی اطالعات مهمی در مورد چاپگر می

 ميمستقی دسترس روش سه

 
 
 
 
 

 
 
 

 به ،Bluetooth آداپتور از استفاده مورد در شتريب اتيجزئی برا
User's Guide) ديآن مراجعه صفحهی رو) آاربری راهنما. 

 چاپ هياول مراحل
ی شدن چاپ طرف آه ديآن واردی صورت به را آاغذ
 را آاغذ لبهی نماراه سپس باشد، باال سمت به آن
 .ديآن ميتنظ آنی رو
 .7 صفحه آاغذ آننده هيتغذ در آاغذ آردن وارد

 آاغذ آردن وارد .1

 

 حافظه کارتی جاگذار .2 .9 صفحه جاگذاری آارت حافظه

 

 را ها عكس دستگاه، آنترل صفحه از استفاده با
 .ديآن انتخاب

 )ها  عكسهمهچاپ (ها  چاپ آردن همه عكس
 .11 صفحه

 صفحه )ها مشاهده و چاپ عكس(چاپ چندين عكس 
11. 

چاپ تعدادی از (ها  چاپ آردن تعدادی از عكس
 .12 صفحه )ها عكس

 ها عكس انتخاب. 3

 .ديده فشار را) شروع (Start دکمه

 

 چاپ. 4

 

Bluetoothگزينه 
 حافظهیآارتها

وسيله خارجی، دوربين ديجيتال PDA موبايل، 

بنديهای  چاپ در صفحه
 مختلف

چاپ برچسب سی 
 دی وی دی/دی
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 آنترل صفحه و چاپگر قطعات

 چاپگر قطعات
 
 

 

 
 

 

 
 

 

رايانه USB رابط 

درپوش آارتريج

هد چاپ

صفحه آنترل دستگاه

نگهدارنده آاغذ تغذيه آننده آاغذ درپوش چاپگر

درپوش شكاف آارت حافظه

 وسيله خارجیUSBرابط 

نی خروجیامتداد سي

دی وی دی/راهنمای سی دیسينی خروجی

 راهنمای لبه
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 دستگاه آنترل صفحهی ها دآمه
 
 

 
 
 
 

 

  ها ها و چراغ دآمه عملكرد

 1 )وشنر ( On .کند یم خاموش و روشن را پروژکتور

 .دهد یم تيوضع رييتغ) ژهيو چاپ (Specialty Print حالت و) حافظه آارت (Memory Card حالت نيب
 .)شود یم انتخاب حالت آدام دهند یم نشان ها چراغ(

Mode*) 2 )حالت 

 Zoom in  .دهد یم رييتغ LCD صفحهی رو را ها عكسی نما ا يآند، یم آوچك ا يبزرگ را ها عكس

/)مثبتيی بزرگنما(
Zoom out) يی بزرگنما

 )یمنف

3 

 *Print Setting  .دهد یم نشان را چاپ ميتنظی ها نهيگز
 )چاپ ميتنظ(

4 

 5 )دييتأ (OK .آند یم انتخاب را شود ميتنظ LCD صفحهی رو بر ديبا آهی مورد و آرده باز را ماتيتنظی منو

 6 )شروع ( Start .آند یم شروع شده انتخاب LCD صفحهی رو بر دستگاه آنترل صفحهی روی ها دآمه قيطر از آهی ماتيتنظ با را چاپ

 ماتيتنظ هيآل ديدار نگه و داده فشار شتريب ا يهيثان سه مدت به را دآمه نيا اگر .آند یم لغو را LCD صفحهی رو ماتيتنظ اي چاپی عملكردها
 .شود یم ميتنظ مجددا چاپگر

 Stop/Clear 
 )آردن پاك/توقف(

7 

 4 شيمايپ(way scroll-4 .دهد یم شيزااف ا يآاهش هستند شدن وارد حال در آه رای اعداد .آند یم جابجا LCD صفحه در را نما مكان
 )هيسو

8 

 9 )بازگشت (Back  .گردد یم بر LCD صفحه دری اصلی منو به

 10 )ميتنظ*q Setup ( .دهد یم شينما را ميتنظ وی دار نگهی ها نهيگز

ی ها چراغ (Mode lights .شود یم انتخاب حالت آدام دهد یم نشان
  )حالت

11 

 .34 صفحه دستگاه آنترل صفحه ماتيتنظ خالصه :است موجود ريز بخش در منو هری ها نهيگز به راجع شتريب اتيجزئ

 :تذآر
 .شود های صفحه آنترل دستگاه تنها در زمان چاپ مستقيم از يك آارت حافظه استفاده می ، از ساير دآمه)روشن ( Onو ) پاك آردن/توقف (  Stop/Clearهای به جز دآمه

 

 

2 .Mode*) حالت(
3 . Zoom in/Zoom out

)منفی/مثبتيی بزرگنما(
4 .Print Setting*

)چاپ ميتنظ( 5 .OK) دييتأ( 6.Start) شروع(

1.On) روشن(

چراغهای حالت. 11 10 .Setup) تنظيم( 9.Back)بازگشت( 8 .4-way scroll
)هيسو 4 شيمايپ(

7. Stop/Clear
)آردن پاك/توقف(
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 کاغذ دادن قرار

 آاغذ آننده هيتغذ در آاغذ آردن وارد
 .ديآن دنبال آاغذ دادن قراری برا را ريز مراحل

 .ديبلغزان رونيب به را آن سپس آرده، باز را آاغذ گاه هيتك .1

 

 .ديبكش رونيب را آن و آورده نييپا رای خروجی نيس .2

 

 .ديبلغزان چپ سمت به را لبهی راهنما .3

 

 ديبزنی صاف سطحی رو بر را آن و ديده تكان ديبردار آاغذ دسته كي .4
 .شوند دست ك يو گرفته قرار سطح ك يدر آاغذهای ها لبه تمام تا

 که ديده قرار آاغذ کننده هيتغذ راست طرف مقابلی طور را کاغذ .5
 .رديگ قرار باال سمت به آنی شدن چاپ طرف

 ريز در که ديشو مطمئن و داده قرار ها زبانه پشت کاغذ دسته کي
 لبه اول شهيهم .رديگ قرار چپ سمت لبهی راهنما درون ،c عالمت
 .یافق حالت به چاپی برای حت د،يکن وارد را کاغذ کوتاه

 
 

 

ی ليخ نه اما (ديبران آاغذ چپ لبهی راهنما مقابل را لبهی راهنما .6
 ).محكم

 

A4 

 )  اينچ4×6( سانتيمتر 10×15
 A6و )  اينچ5×7( سانتيمتر 13×18
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 .باشد یم ريز صورت به آاغذ نوع هر دادن قرار تيظرف

 نوع رسانه ظرفيت قرار دادن

 Epson Photo Quality Ink Jet Paper برگه 100 تا
Epson Premium Ink Jet Plain Paper 

Plain paper 

 Epson Bright White Ink Jet Paper برگه 80 تا

  Epson Premium Glossy Photo Paper برگه 20 تا
Epson Premium Semigloss Photo 

Paper  
Epson Photo Paper  

Epson Economy Photo Paper  
Epson Matte Paper-Heavyweight  

Epson Ultra Glossy Photo Paper 

  Epson Photo Stickers برگه ك يبار هر
Epson Iron-on Cool Peel Transfer 

Paper 

 :تذآر
 .باشد داشته وجود آاغذ آامل شدن خارجی برای آافی فضا چاپگری جلو آه ديآن دقت ❏

 آاغذ آننده هيتغذ در آن آوتاه لبه از را آاغذ هشيهم ،یافقی ها عكس چاپی برای حت ❏
 .ديده قرار

 قرار چپ سمت لبهی راهنما درون c كانيپ عالمت ريز در آاغذ دسته ديشو مطمئن ❏
 .رديگ

ی سی راهنما و باشد نگرفته قرار چاپگر دری دی وی د/یدی سی نيس ديشو مطمئن ❏
  .باشد باالی دی وی د/ید

 یچاپی ها نسخه رهيذخ
 تا را چاپگر نيا با شده چاپی ها عكس درست، مواظبت با ديتوان یم

 شما چاپگری برا آه Epson مخصوصی جوهرها .ديباش داشته ها سال
 سرعت Epson آاغذ از استفاده با آه استی صورت به شده گرفته نظر در
ی مناسب طور به را شده چاپی ها عكس توان یم و داشتهی بهتر نور

 .آرد رهيذخ وی نگهدار

 حداقل به رنگ رييتغ درست مواظبت با زين یميقدی ها عكس مورد در
 :ابدي یم شيافزا آنها عمر طول و رسد یم

■ Epson شهيش ريز در و قاب در رای چاپی ها نسخه آند یم هيتوص 
 برابر در ها نسخه نيا تا ديده قرار محافظی كيپالست جلد اي
 ازنی باال سطوح و گاريس دود رطوبت، همچونيی ها ندهيآال

 .شوند محافظت

 باال رطوب و دما از دور زين رای چاپی ها نسخه ها، عكس همه مانند ■
 .ديده قرار ديخورش ميمستق نور و

■ Epson ی ها نسخه ها، عكس مناسب رهيذخی برا آه آند یم هيتوص
 فاقد عكس رهيذخی كيپالست جعبه ك يا يعكس آلبوم ك يدر رای چاپ
 نيدورب فروشی ها فروشگاه شتريب در آهی گانيبای جلدها و دياس

 .ديآنی دار نگه است موجود

 باشد یم آاغذی بند بسته همراه آه رهيذخ و شينمای ها دستورالعمل ريسا
 .ديآن دنبال را
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 چاپی برا ريتصاو بهی دسترس

 جاگذاری آارت حافظه

 :اطياحت
ارت حافظه را جاگذاری آنيد تا طبق شكل نشان داده شده باالی آارت به طرف راست آ ❏

 .قرار بگيرد

قرار دادن آارت حافظه به هر روش ديگری به جز حالتی آه در اينجا نشان داده شده  ❏
 .تواند موجب صدمه چاپگر، آارت حافظه يا هر دو شود می

 از وارد آردن نوع ديگری از آارت قبل .هر بار تنها از يك نوع آارت استفاده آنيد ❏
 .حافظه، آارت حافظه قبلی را بيرون آوريد

زمانی آه آارت حافظه فعال است برای محافظت آارت از الكتريسته ساآن درپوش  ❏
اگر بعد از وارد آردن آارت حافظه به داخل چاپگر به  .شكاف آارت حافظه را ببنديد

 . نكندآارت دست بزنيد ممكن است چاپگر درست عمل 

 Memory Stick Duo ،Memory Stickهای حافظه  قبل از وارد آردن آارت ❏
PRO Duo ،miniSD card و ،MagicGate Memory Stick Duo آداپتور 

 .ارائه شده با آن را وصل آنيد

 حافظه آارتی جاگذار
 ديده فشار چاپگر آردن روشنی برا را) روشن ( On دآمه .1

 .ديآن باز را حافظه کارت شكاف درپوش .2

 وارد تا ديآن وارد را حافظه آارت شده داده نشان ريز در آنچه مانند .3
 چراغ گرفت، قرار شكاف داخل آارت آهی زمان .شود مناسب شكاف
 .شود یم روشن آارت

 

CompactFlash/ 
Microdrive  

 

 های حافظه  آارت
Memory Stick/ 

Memory Stick PRO/ 
Memory Stick Duo*/ 

Memory Stick PRO Duo*/ 
MagicGate Memory Stick/ 

MagicGate Memory Stick Duo*/ 
SD Card/ 

miniSD card*/ 
MultiMediaCard) درسانه ایآارت چن( 

 

 /xDآارت تصوير 
 /M نوع xDآارت تصوير 

SmartMedia 

 .دارد ازين آداپتور به*

                                       

 .ديببند را حافظه کارت شكاف درپوش .4

 و خوانده را شما آارتی رو ريتصاو تعداد چاپگر لحظه، چند از پس
 آماده چاپی برا ريتصاو شد، انجام آار نيا آهی زمان .شمارد یم

  ).ديآن مراجعه 11 صفحه به (هستند

 حافظه آارت آردن خارج
 از ميمستق را آارت سپس زند، ینم چشمك آارت چراغ ديشو مطمئن
 .ديبكش رونيب شكاف

اطياحت: 
زند آارت را بيرون نياوريد؛ ممكن است تصاوير روی  زمانی آه چراغ آارت چشمك می

 .آارت را از دست بدهيد

 اتصال به يك وسيله خارجی
 ،MO ويدرا مانندی خارج ليوسا USB آابل ك ياز استفاده با ديتوان یم

 .ديآن وصل چاپگر به را USB داريپا ويدرا ا يCD-Rويدرا

 ، Bluetooth عكس چاپ آداپتور با چاپ مورد در شتريب اتيجزئی برا
 .ديآن مراجعه صفحهی رو )آاربری راهنما (User’s Guide به

 :تذآر
 وصل شوند پشتيبانی USB آه بتوانند از طريق آابل به اين معنا نيست آه تمام وسايلی

 .برای جزئيات بيشتر با مرآز پشتيبانی از مشتری در منطقه خود تماس بگيريد .شوند می

 اتصال
 .ديآن خارج چاپگر از را حافظه آارت نوع هر .1

 :تذآر

وانده شدن از دوربين يا اگر آارت را درون چاپگر رها آنيد، تصاوير به جای خ
 .شوند درايو ذخيره از روی آارت خوانده می

ی جلو در EXT I/F USB پورت به رهيذخ ويدرا از را USB آابل .2
 .ديآن وصل چاپگر

 

  .ديآن روشن را رهيذخ ويدرا و چاپگر .3

 و خوانده را شما آارتی رو ريتصاو دتعدا چاپگر لحظه، چند از پس
 آماده چاپی برا ريتصاو شد، انجام آار نيا آهی زمان .شمارد یم

 ).ديآن مراجعه 11 صفحه به (هستند

چراغ آارت حافظه
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 یخارج لهيوس ك يدر ها عكس رهيذخ
 حافظه آارتی رو بر آه رايی ها عكس ديتوان یم د،يندار انهيرا اگر
 است وصل چاپگر به مايمستق آهی خارج لهيوس ك يدر باشد یم نيدورب
 را حافظه آارت در موجود ريتصاو ديتوان یم بيترت نيا به .ديآن رهيذخ

 ها عکس اصلی ها نسخه آنکهی ب د،يکن استفاده آن از مجددا  و کرده حذف
 كسيد ك يدر ها عكس رهيذخی برا را ريز مراحل .ديبده دست از را

 :ديآن دنبال) یشست (thumb ويدرا ا ي،CD-R ، DVD-R فشرده،

 :تذآر
Epsonاگر در مورد  .تواند سازگاری هر نوع دوربين يا وسيله ای را تضمين کند  نمی

اگر  .به صورت آزمايشی وصل آنيدتوانيد آن را  دوربين يا وسيله مطمئن نيستيد، می
مشاهده " وسيله وصل شده قابل استفاده نيست"را با مضمون  سازگاری نداشت، پيامی

 .آنيد می

 از ديخواه یم آهی ا حافظه آارت و بوده روشن چاپگر ديشو مطمئن .1
 .است شدهی جاگذار چاپگر در ديآن هيته بانيپشت نسخه آن

 در د،يآن یم استفاده دهفشر ويدرا اي CD-R/RWويدرا از اگر .2
 .ديآن وصل زيپر به را شاخه دو ازين صورت

 چاپگری جلو در EXT I/F USB پورت به ويدرا از را USB آابل .3
 ).ديآن مراجعه 9 صفحه به (ديآن وصل

 .ديده فشار را چاپگری رو) ميتنظ ( q Setup دآمه .4

) بانيپشت نسخه (Backup آردن برجستهی برا را  ا ي دآمه .5
 .ديده فشار را  دآمه سپس داده، فشار

 Starting“ اميپ آهی زمان .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه .6
backup”" دآمه ديآن یم مشاهده را" بانيپشت نسخه جاديا شروع 

OK) شروع بانيپشت نسخه جاديا نديفرا تا ديده فشار مجددا را) دييتأ 
 صفحهی رو گريدی ها دستورالعمل ديشو مجبور است مكنم .شود

 ويدرا در آارت در موجودی ها عكس همه .ديآن دنبال را چاپگر
 نيا است ممكن عکسها، تعداد به بسته .شود یمی آپی خارج رهيذخ
 .انجامد طول به قهيدق چند کار

 :تذآر
 .دينده نجاما را بانيپشت نسخه جاديا اتيعمل چاپگر به انهيرا از چاپ هنگام ❏

 .دينكن وصل رای خارج رهيذخ ويدرا حافظه، آارت با انهيرا ارتباط برقرار هنگام ❏

 ستميس و) 1 حالت) (یا چندجلسه (CD-R، Multisessionی رو بر نوشتن قالب ❏
 آارت از توان ینم ISO 9660 پرونده ستميس موجب به. باشد یم ISO 9660 پرونده
 هيته بانيپشت نسخه CD-Rی رو بر دارد پوشه طحسی شتريب تعداد ا ي8 آهی ا حافظه
 .آرد

 خط ريز و بزرگ ، CD-Rیرو بر ها پوشه و ها پرونده نامی برا شده استفاده حروف ❏
 خط ريز به CD-Rی رو بر بانيپشت نسخه جاديا زمان حروف ريسا  باشد یم (_) دار
 .آنند یم رييتغ دار

 چاپ مستقيم از يك دوربين ديجيتال
 با دهد یم امكان شما به USB Direct Print و PictBridge عملكرد
 .ديکن چاپ را خودی ها عکس چاپگر، به تاليجيد نيدورب ميمستق اتصال

 چاپ و اتصال
 .نباشد انهيرا از چاپ حال در چاپگر ديشو مطمئن .1

 .باشد نشدهی جاگذاری ا هحافظ آارت چيه ديشو مطمئن .2

 ديآن استفاده ديخواه یم آه رای آاغذ نوع و ديآن راروشن چاپگر .3
 )ديآن مراجعه 7 صفحه به( .ديده قرار

 مثالی برا( .ديآن استفاده چاپ ماتيتنظی برا چاپگر آنترل صفحه از .4
 )یبند صفحه و آاغذ اندازه آاغذ، نوع

 را تاليجيد نيدورب و چاپگر سپس آرده، روشن را تاليجيد نيدورب .5
 .ديآن وصل USB آابل ك يبا

 

 ديآن چاپ ديخواه یم آهی عكس انتخابی برا تاليجيد نيدورب از .6
 تاليجيد نيدوربی رو بر مطلوب ماتيتنظ ديشو مطمئن .ديآن استفاده

 بر تاليجيد نيدورب ماتيتنظ نكهيا ليدل به ديباش داده انجام را
 .باشد یم مقدم چاپگر ماتيتنظ

 .ديآن چاپ تاليجيد نيدورب از .7

 :تذآر
 .دينكن هيته بانيپشت نسخه است وصل چاپگر به تاليجيد نيدورب كهيدرحال ا يقبل ❏

ی چاپ نسخه در اپگرچ مشخصات ليدل به تاليجيد نيدورب ماتيتنظی برخ است ممکن ❏
 .نشود منعکس

 چاپی برا است ممكن DPOF اطالعاتی حاو ريتصاو تال،يجيد نيدورب نوع به بسته ❏
 .نباشند موجودی دی وی د/یدی س
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 ها عكس آردن چاپ

 چگونگی چاپ عكس
 با ديتوان یم )حافظه آارت (Memory Card  درحالت
 .ديآن چاپ عكس مختلفی ها بندی صفحه

 Memory Card  حالت در چاپگر ديشو مطمئن شروع از قبل
) حافظه آارت (Memory Card حالت چراغ (باشد) حافظه آارت(

 چاپ( Specialty Print  حالت در چاپگر اگر ). باشد روشن
ی برا را) حافظه آارت (Memory Card دآمه باشد) ژهيو

 .ديده فشار) حافظه آارت (Memory Card  حالت انتخاب

 

 متريسانت 10×15 اندازه در عكس چاپی رو فرض شيپ طور به حالت نيا
 هيحاش بدون و Premium Glossy Photo Paper ،)نچيا 4×6(

 .شود یم ميتنظ

 .ديآن انتخاب چاپی برا را عكس آدام دهد یم اجازه شما به صفحه نياول
 در را ها عكس چاپ و انتخابی چگونگ ديتوان یم  دآمه دادن فشار با

 .ديآن انتخابی بعد جدول

 چاپی ها نهيگز .است موجود ريز بخش دری ارياخت ماتيتنظ اطالعات
 .18 صفحه عكس

 آدام هر از ديبخواه آه را عكس نيچند :ها عکس چاپ و مشاهده
 ).11 صفحه (ديآن انتخاب ديآن هيتهی آپی شتريب تعداد ا يكي

 

 حافظه آارتی رو از ها عكس همه چاپ :ها عکس همه چاپ
 ).11 صفحه(

 

 از هم سر پشتی ها عكسی سر كي :ها عكس ازی تعداد چاپ
 ).12 صفحه (ديآن انتخاب حافظه آارتی رو

 

 گرفته آهی خيتار اساس بر را ها عكس :خيتار اساس بر چاپ
 انتخاب ديخواه یم آه رايی ها عكس و د،يآن جستجو اند شده
  ).12 صفحه (ديآن

 تمام ازی بندانگشتی نما كي :یموضوع فهرست برگه چاپ
 آند یم چاپ را حافظه آارت در شده رهيذخی ها عكس

  ).12 صفحه(

 مانند را حافظه آارتی روی ها عكس هيآل :دياسال شينما پخش
 .ديآن مشاهده بيترت به دياسال شينما

 

 از آه رايی ها عكس :نيدورب با شده انتخاب DPOFی ها عكس
 ديا آرده انتخاب تاليجيد نيدورب در DPOF از استفاده با قبل
 تنها و شده ظاهر فرض شيپ صورت به نهيگز نيا .ديآن چاپ
 اند شده انتخاب DPOF از استفاده با ها عكس آهی زمانی برا

 .13 صفحه DPOFچاپ با تنظيمات  .است موجود

مشاهده و چاپ (چاپ چندين عكس 
 )ها عكس

 .ديآن چاپ را هيحاش بدون عكس ك يچگونه دهد یم نشان ريز مثال

 View and Print آردن برجستهی برا را  ا ي دآمه .1
Photos) داده، فشار فحهص نياول در) ها عكس چاپ و مشاهده 

 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه سپس

 

 .ديده فشار چاپ جهت عكس انتخابی برا را  ا ي دآمه .2

 :تذآر

بزرگنمايی  ( Zoom out های  ها را با فشار دادن دآمه توانيد نمای عكس می
 .تغيير دهيد )بزرگنمايی مثبت (Zoom in يا ) ینفم

 99 تا (عكسی چاپی ها نسخه تعداد انتخابی برا را  ا ي دآمه .3
 .ديده فشار) عدد

 .ديآن تكرار را 3 و 2 مراحلی اضافی ها عكسی برا .4

  بندی تنظيمات آاغذ و صفحه .ديده انجام را آاغذ ماتيتنظ .5
 .18 صفحه
 10×15 اندازه در عكس چاپی رو فرض شيپ طور به چاپگر
 و Premium Glossy Photo Paper ،)نچيا 4×6 (متريسانت
 .است شده ميتنظ هيحاش بدون

 :تذآر

 .تنظيمات چاپ را تأييد آنيد) تأييد (OKتوانيد با فشار دادن دآمه  می

 .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه چاپ شروعی برا .6

چاپ همه (ها  چاپ آردن همه عكس
 )ها عكس

 در) ها عكس همه چاپ (Print All Photos آردن برجستهی برا .1
 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه سپس و  ا ي دآمه صفحه نيولا
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 .ديده فشار ها نسخه تعداد انتخابی برا را  ا ي دآمه .2

تنظيمات آاغذ و  .ديده انجام را آاغذ ماتيتنظ لزوم صورت در .3
 .18 صفحه بندی صفحه
 10×15 اندازه در عكس چاپی رو فرض شيپ طور به چاپگر
 و Premium Glossy Photo Paper ،)نچيا 4×6 (متريسانت
 .است شده ميتنظ هيحاش بدون

 :تذآر

 .تنظيمات چاپ را تأييد آنيد) ييدتأ (OKتوانيد با فشار دادن دآمه  می

  .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه چاپ شروعی برا .4

چاپ (ها  چاپ آردن تعدادی از عكس
 )ها تعدادی از عكس

 کارت در موجودی متوالی ها عكس از) یسر اي (تعداد ك يانتخابی برا
  .ديآن دنبال را ريز مراحل ن،يدورب حافظه

ی تعداد چاپ (Print Range of Photos آردن برجستهی برا .1
 OK دآمه سپس و  ا ي دآمه صفحه نياولی رو بر) ها عكس از
  .ديده فشار را) دييتأ(

 

 OK سپس .ديده فشار را  ا ي دآمه عكس نياول انتخابی برا .2
 برجستهی آب رنگ به هشد انتخاب عكس .ديده فشار را) دييتأ(
 .شود یم

 :تذآر

بزرگنمايی  (Zoom out های  ها را با فشار دادن دآمه توانيد نمای عكس می
 .تغيير دهيد )تبزرگنمايی مثب (Zoom in يا ) منفی

 سپس، .ديده رافشار  ا ي، ،  دآمه عكس نيآخر انتخابی برا .3
OK) ديده فشار را) دييتأ. 

 .ديده فشار ها نسخه تعداد انتخابی برا را  ا ي دآمه .4

 .ديده انجام را آاغذ ماتيتنظ

 .18 صفحه بندی تنظيمات آاغذ و صفحه .5
 10×15 اندازه در عكس چاپی رو فرض شيپ طور به چاپگر
 و Premium Glossy Photo Paper ،)نچيا 4×6 (متريسانت
 .است شده ميتنظ هيحاش بدون

 :تذآر

 .تنظيمات چاپ را تأييد آنيد) تأييد (OKتوانيد با فشار دادن دآمه  می

 .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه چاپ شروعی برا .6

چاپ (ها بر اساس تاريخ  چاپ آردن عكس
 )بر اساس تاريخ

 با را آنهای راحت به ديتوان یم ديبدان را ها عكس شدن گرفته خيتار اگر
 .ديآن چاپ و آرده دايپ منو نيا از استفاده

 در) خيتار اساس بر چاپ( Print by Date آردن برجستهی برا .1
  .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه سپس و  ا ي دآمه صفحه نياول

 

 را آن در شده گرفته عکس کهی خيتار کردن برجستهی برا .2
 را آن  دآمه با سپس و داده فشار را  ا ي دآمه د،يخواه یم

 .ديده فشار را  دآمه عالمت، آردن پاكی برا .ديبزن متعال

 

 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه .3

  .ديده فشار خود نظر مورد عکس انتخابی برا را  ا ي دآمه .4

 :تذآر

بزرگنمايی  ( Zoom out های  ها را با فشار دادن دآمه توانيد نمای عكس می
 .تغيير دهيد )بزرگنمايی مثبت (Zoom in يا ) منفی

 .ديده فشار ها نسخه تعداد انتخابی برا را  ا ي دآمه .5

 .ديآن تكرار را 5 و 4 مراحل شتريبی ها عكسی برا .6

 :تذآر

 .تنظيمات چاپ را تأييد آنيد) تأييد (OKتوانيد با فشار دادن دآمه  می

 .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه چاپ شروعی برا .7

 ها چاپ برگه فهرست موضوعی عكس
 :تذآر

) تصحيح خودآار ( Auto Correctهنگام چاپ يك برگه فهرست موضوعی، عملكردهای
 .موجود نيست) فيلتر (Filterو 

 خيتار و عكس تعداد بای انگشت بند ريتصاو چاپی برا را ريز مراحل
  .ديآن دنبال عكس شده گرفته
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 فهرست برگه چاپ (Print Index Sheet آردن برجستهی برا .1
) دييتأ (OK دآمه سپس و  ا ي دآمه صفحه نياول در) یموضوع

 .ديده فشار را

 

 .ديده فشار را) چاپ ماتيتنظ (Print Settings  دکمه .2

 .ديده انجام را) آاغذ نوع (Paper Type ماتيتنظ .3

4. Layout) ی ها بندی صفحه از و د،يآن انتخاب را) بندی صفحه
 .دينيبرگز رای كی يموضوع تفهرس

 
80-up ) عدد هشتاد تا(

 
30-up ) عددی س تا(  

 
20-up ) دعد ستيب تا(

 :تذآر

 .تنظيمات چاپ را تأييد آنيد) تأييد (OKتوانيد با فشار دادن دآمه  می

 .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه چاپ شروعی برا .5

چاپ عكس با آادر تعيين شده توسط 
 دوربين

 EPSON نيدورب لهيوس به قبل از آهی آادر با را عكس ديخواه یم اگر
ی ها داده کهيوقت .ديآن دنبال را ريز مراحل د،يينما چاپ ديا آرده نييتع

 ظاهر LCD صفحهی رو بر نماد نيا باشد، P.I.Fی ها داده شامل عكس
  .شود یم

 Print  دکمه ها، عکس انتخاب از بعد ای ياصلی منو در .1
Setting) ديده فشار را) چاپ ماتيتنظ. 

 :تذآر

، )ها مشاهده و چاپ عكس (View and Print Photosها را از منوی  عكس
Print All Photos) ها چاپ همه عكس( ،Print Range of Photos)  چاپ

 .انتخاب آنيد) چاپ بر اساس تاريخ (Print by Dateيا ) ها تعدادی از عكس

ی دار نگه (Keep P.I.F. Frame with Photo انتخابی برا .2
 فشار را  دآمه سپس و  ا ي دآمه) عكسی برا .P.I.F آادر
 ..ديده

) دييتأ (OK دآمه سپس و  ا ي دآمه) روشن (On انتخابی برا .3
 .ديده فشار را

 دآمه نيهم مجددا داده فشار ميتنظ دييتأی برا را) دييتأ (OK دآمه .4
OK) ديده فشار منو بستنی برا را) دييتأ. 

 .ديکن چاپ .5

 :تذآر
)  برای عكس.P.I.Fنگه داری آادر  (Keep P.I.F. Frame with Photoزمانی آه 
 Layoutشوند، تنظيم  ها تعيين می تنظيم شده و آادرها برای عكس) روشن (Onبر روی 

 .شود ناديده گرفته می) بندی صفحه(

 DPOFچاپ با تنظيمات 
 آند، یمی بانيپشت) تاليجيد چاپ دستور قالب (DPOF از نيدورب اگر
 تعداد و ها عكس آردن انتخاب شيپ ازی برا حالت نيا از ديتوان یم

 ها عكس انتخابی برا .ديينما استفاده ديآن چاپ ديخواه یم آهيی ها نسخه
 د،يآن مراجعه خود تاليجيد نيدورب یراهنما به DPOF با چاپ جهت
 طور به چاپگر نيا .ديينمای جاگذار چاپگر در را حافظه آارت سپس

 .خواند یم را شده انتخاب شيپ ازی ها عكس خودآار

 وارد باشد یم DPOFی ها دادهی محتو که رای ا حافظه آارت .1
  .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه سپس و د،يآن

 سپس و انتخاب، را) بله (Yes شود، یم رظاه اميپ نيا آهی زمان .2
 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه

 

) آاغذ اندازه (Paper Size ،)آاغذ نوع (Paper Type ماتيتنظ .3
 بخش به اتيجزئی برا .ديده انجام را) بندی صفحه (Layout و
منوی  .18صفحه  بندی تنظيمات آاغذ و صفحه .ديآن مراجعه ريز

Total copies) های آاغذ مورد نياز  تعداد برگه) ها آل نسخه
 .دهد بندی انتخاب شده را نشان می برای صفحه

 :تذآر

اپ يك فهرست موضوعی وجود داشته باشد  برای چDPOFزمانی آه تنظيمات 
  .بندی موجود نيست تنظيم صفحه

 .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه چاپ شروعی برا .4

ها بر روی صفحه  تغيير نمای عكس
LCD 

 Zoom  دآمهدادن فشار با ها عکس انتخاب هنگام ديتوان یم شما
out) شينما صفحه در را عکس 9) یمنفيی بزرگنما LCD مشاهده 
 Zoom in دکمه  عکس، ک يمشاهده به بازگشتی برا .ديينما

 .ديده فشار را) مثبتيی بزرگنما(

 :تذآر
چاپ تعدادی از  (Print Range of Photosهای چاپی را از تنظيمات  هنگاميکه عكس

آنيد  انتخاب می) ها مشاهده و چاپ عكس (View and Print Photosيا ) ها عكس
 .تواند مفيد باشد  عدد عكس می9مشاهده تا 

 مشاهده نمايش اساليد
 پخش( Play Slide Show آردن برجستهی برا را  اي  دآمه .1

 OK دآمه سپس د،يده فشار صفحه نياولی رو بر) دياسال شينما
 بيترت به را حافظه آارتی ها عكس چاپگر .ديده فشار را) دييتأ(

 .دهد یم نشان

 پخش در مکثی برا اي ) بازگشت (Back دکمه خاتمه،ی برا .2
ی ريسرگ ازی ابر .ديده فشار را) دييتأ (OK دکمه دياسال شينما

 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه دياسال شينما دوباره
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 چاپی ابتكاری ها نهيگز ريسا

ی د/یدی سی رو بر ديتوان یم ،)ژهيو چاپ (Specialty Print حالت در
 .ديآن چاپ P.I.Fی آادرها با ا يها برچسب ،iron-on کاغذ ،یدی و

          

  حالت در چاپگر ديشو مطمئن شروع از قبل
 Specialty Print) چاپ حالت چراغ (است) یتخصص چاپ 

 Memory Card  حالت در چاپگر اگر ).باشد روشنی تخصص
 را) یتخصص چاپ (Specialty Print دکمه  باشد،) حافظه کارت(

 .ديده فشار) یتخصص چاپ (Specialty Print حالت انتخابی برا

 

 دی وی دی/چاپ روی سی دی
ی برا LCD صفحه از استفادهی چگونگ مورد دری اطالعات بخش نيا
 در انهيرا از استفاده بدون وی دی وی د/یدی س كی يرو بر ميمستق پچا
 مورد در را گام به گامی ها دستورالعمل و .دهد یم قرار شما ارياخت

 بندی صفحه انتخاب چاپگر، دری دی وی د/یدی س دادن قراری چگونگ
 .دهد یم قرار شما ارياخت در چاپ ماتيتنظ انجامی چگونگ و چاپ

 EPSONی افزار نرمی دی س از چاپگر به متصل انهيرا از چاپ هنگام
Print ديآن استفاده. 

 :ديباش داشته توجه ريز نكات بهی دی وی د/یدی سی رو بر چاپ هنگام

 :تذآر
 استفاده هستند چاپی برا مناسب برچسبی دارا آهيی ها یدی وی د/یدی س از تنها ❏

 "جوهرافشانی چاپگرها با چاپ قابل "اي" برچسبی رو چاپ قابل "مثالی برا ديآن

 .ماند یمی باق لکه صورت به شده چاپ سطح اثر چاپ، از بعد بالفاصله ❏

 .شود خشك آامالی دی وی د/یدی س ديآن صبر شده چاپ سطح لمس ا ياستفاده از قبل ❏

 .دينكن خشك ديخورش ميمستق نوری جلو رای دی وی د/یدی س ❏

 .شود لكه موجب است ممكن پچا قابل سطحی رو رطوبت ❏

 چاپی تصاف طور بهی داخل ترانسپارنت گاهيجا ای يدی وی د/یدی سی نيسی رو اگر ❏
 .ديآن پاك را جوهر فورا  شد، انجام

 .شود ینم چاپ تيفيآ شدن بهتر موجبی دی وی د/یدی سی رو بر مجدد چاپ ❏

ی س چاپ بلقا هيناح EPSON Printی افزار نرمی دی س از استفاده با ديتوان یم ❏
ی س چاپ قابل هيناح تا ديآن ميتنظ را چاپ قابل هيناح .ديآن ميتنظ رای دی وی د/ید
 انجام را ماتيتنظ آهی زمان .شود متناسب ديآن یم چاپ آنی رو بر آهی دی وی د/ید
ی نيسی رو بر لكه جاديا باعث نادرست ماتيتنظ است ممكن ديباش داشته توجه د،يده یم
 .شودی دی وی د ای يدی س ،یدی وی د/یدی س

 یدی وی د/یدی سی رو چاپی ساز آماده
 .ديآن باز رای دی وی د/یدی سی راهنما سپس وی خروجی نيس ابتدا .1

 

ی دی وی د/یدی سی نيسی روی طور رای دی وی د/یدی س .2
 .باشد داشته قرار باال به رو برچسب آه ديبگذار

 :تذآر

 .هر مرتبه فقط يك ديسك قرار دهيد

 واردی دی وی د/یدی سی راهنما در رای دی وی د/یدی سی نيس .3
 .ديآن

 

 :تذآر

 روی راهنمای سی دی وی دی را با عالمت / روی سينی سی دیعالمت  ❏
 .نيددی وی دی تراز آ/دی

های آوچك دو  دی وی دی را وارو آنيد تا سينی از زير غلتك/سينی سی دی ❏
 .دی وی دی عبور آند/طرف شكاف سی دی

 و دارد قرار آن در شمای ها عكس آه رای ا حافظه آارت .4
 .ديکن وارد حافظه آارت شكاف در ديکن چاپ ديخواه یم

 چاپ و ماتيتنظ انجام
 .ديده فشار را) یتخصص چاپ (Specialty Print  دکمه .1

 دآمه) یدی وی د/یدی س چاپ (CD/DVD Print انتخابی برا .2
ا ي  دآمه سپس و OK) ديده فشار را) دييتأ. 
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) چاپ ماتيتنظ (Print Settings دکمه  منو کردن بازی برا .3
 دآمه و داده انجام را) بندی صفحه (Layout ميتنظ .ديده فشار را

OK) ديده فشار را) دييتأ. 

ی ها نهيگز ديتوان یمی دی وی د/یدی سی رو بر چاپ هنگام
 .ديآن انتخاب را ريز بندی صفحه

 چاپی دی وی د/یدی سی رو را كسع كي
 قرار سکيد وسط حفره مرکز در که آند یم
 .رديگ یم

1-up) تا 
 )عدد كي

 چاپی دی وی د/یدی سی رو را عكس 4
 قسمت چهار ازی ک يدر عکس هر که کند یم

 .رديگ یم قرار

4-up) تا 
 )عدد چهار

 چاپی دی وی د/یدی سی رو را عكس 8
ی خارج لبه اطراف ره،يدا بصورت آه آند یم
 .رنديگ یم قرار سكيد

8-up) تا 
 )عدد هشت

 چاپی دی وی د/یدی سی رو را عكس 12
ی خارج لبه اطراف ره،يدا بصورت آه آند یم
 .رنديگ یم قرار سكيد

12-up) تا 
 )عدد دوازده

 .ديده فشار چاپ جهت عكس انتخابی برا را  ا ي دآمه .4

 up-12 تا اي) عدد هشت تا (up-8 ،)عدد چهار تا (up-4 نهيگز اگر .5
  دآمه ديا آرده انتخاب بندی صفحه ميتنظی برا را) عدد دوازده(
 .ديده فشار عكس هری ها نسخه تعداد آردن مشخصی برا را

 :تذآر

ها و   را برای انتخاب بقيه عكس5 و 4برای انتخاب بيش از يك عكس، مراحل  ❏
  .تعداد دفعات چاپ آنها تكرار آنيد

 نشان داده LCDايين صفحه نمايش تعداد آل تصاويری آه چاپ خواهند شد در پ ❏
  .شود می

يا ) تا هشت عدد (up-8، )تا چهار عدد (up-4بندی  هنگاميکه در تنظيم صفحه ❏
12-up) ها را آمتر  توانيد تعداد عكس آنيد، می را انتخاب می) تا دوازده عدد

 .ماند بندی خالی باقی می ناحيه استفاده نشده صفحه .از تعداد آل انتخاب نماييد
دی وی دی باشد، /های انتخاب شده بيشتر از اندازه سی دی گر تعداد عكسا

دی /شوند تا بر روی يك سی دی بندی اضافه می تصاوير اضافی به يك صفحه
خواهد بعد از چاپ اولين سی  وی دی ديگر قرار گيرند و چاپگر از شما می

 .دی وی دی ديگر وارد آنيد/دی وی دی يك سی دی/دی

 .تنظيمات چاپ را تأييد آنيد) تأييد (OKشار دادن دآمه توانيد با ف می ❏

 .ديآن ميتنظ را) یخارج وی داخل قطر (چاپ هيناح لزوم، صورت در .6
 .ديآن مراجعه بعد بخش به ات،يجزئی برا

 .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه چاپ شروعی برا .7

 :تذآر
 صورت بهی اصلی دی وی د/یدی سی رو بر چاپ از قبل ميآن یم هيتوص شما به ❏

 .ديآن چاپی شيآزمای دی وی د/یدی س كی يرو را بندی صفحه نيای شيآزما

 .شوند خشك ساعت 24 مدت به ها یدی وی د و ها یدی س ديآن صبر ❏

 نشودی بند تراز چاپ اگر .ديکن ميتنظ را چاپ تيموقع ديتوان یم لزوم، صورت در ❏
 .15 صفحه

 LCD صفحهی روی ها دستورالعمل شود، ظاهر LCD صفحهی رو خطا اميپ ک ياگر ❏
 .شود ديناپد خطا اميپ تا ديآن دنبال را

 چاپ هيناح ميتنظ
ی دی وی د ای يدی سی رو چاپ هيناح قطر ميتنظی برا را ريز مراحل
 .ديآن دنبال

) ميتنظ (Setupی منو آردن بازی برا را) ميتنظ (q Setup دآمه .1
 .ديده فشار

 CD/DVD Position چاپ، هيناحی داخل قطر ميتنظی برا .2
Inside) ی برا .ديآن انتخاب را) یدی وی د/یدی سی داخل تيموقع

 CD/DVD Position چاپ، هيناحی خارج قطر ميتنظ
Outside) آرده، انتخاب را) یدی وی د/یدی سی خارج تيموقع 

 .ديده فشار را  دآمه سپس

 

 قطری متريليم 1 فواصل با ديتوان یم .ديآن ميتنظ را مناسب مقدار .3
 120 تا 114 نيب رای خارج قطر و متريليم 46 تا 18 نيب رای داخل
 .ديآن ميتنظ متريليم

 دييتأ ديا آرده جاديا آهی راتييتغ تا ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه .4
 .ديبرگرد ميتنظی منو به دوباره و شده

 نشودی بند تراز چاپ اگر
 .ديآن دنبال چاپگر تيموقع ميتنظی برا را ريز مراحل لزوم صورت در

) ميتنظ (Setupی منو آردن بازی برا را) ميتنظ (q Setup دآمه .1
 .ديده فشار

 CD/DVD Position ن،ييپا و باال به ريتصو حرآتی برا .2
Up/Down) انتخاب را) یدی وی د/یدی س نييپا و باال تيموقع 

 CD/DVD راست، و چپ به ريتصو حرآتی برا .ديآن
Position Left/Right) ی وی د/یدی س راست و چپ تيموقع

 .ديده فشار را  دآمه سپس و انتخاب را) ید

 

 نييپا به ريتصو حرآت هنگام .ديآن انتخاب را ريتصو حرآت مقدار .3
 و باال به ريتصو حرآت هنگام و)  دآمه(ی منف تيآم ک يچپ، و

 OK دآمه سپس .ديآن انتخاب را)  دآمه (مثبت تيآم ک يراست،
  .ديده فشار را) دييتأ(
 .ديآن انتخاب را متريليم 2.0 تا متريليم -2.0 از ديتوان یم

 

 دييتأ ديا آرده جاديا آهی راتييتغ تا ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه .4
 .ديبرگرد ميتنظی منو به دوباره و شده

 :تذآر
 مانند، بنابراين نيازی نيست تنظيمات انجام شده حتی پس از خاموش شدن چاپگر هم باقی می

دی وی دی استفاده آنيد محل چاپ را دوباره /خواهيد از عملكرد سی دی هر بار آه می
 .تنظيم نماييد
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 )جلد سی دی (CD Jacketچاپ 
 ا يA4 کاغذ کيی يباال مهين در را چاپ ،یدی س جلد چاپی برا ديتوان یم
 کارت (Memory Card حالت دری موضوع فهرست چاپ صورت به

 .ديآن چاپ برگه كی يرو بر را عكس 24 تا ديتوان یم .ديده انجام ،)حافظه

   

 .ديآن وارد را A4 آاغذ .1

 .ديده فشار را) حافظه کارت (Memory card  دکمه .2

 چاپ و مشاهده (View and Print Photos انتخابی برا .3
 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه سپس و  ا ي دآمه) ها عكس

 .ديده فشار را) چاپ اتميتنظ (Print Setting  دکمه .4

 انتخاب کاغذی برا را) کاغذ نوع (Paper Type مناسب ماتيتنظ .5
 .ديکن

 .ديآن انتخاب را A4) آاغذ اندازه (Paper Size ميتنظی برا .6

7. Jewel Case Upper ½) اي) کاغذيی باال مهين در چاپ 
Jewel Case Index) را) یموضوع فهرست صورت به چاپ 

 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه و انتخاب

  دآمه خود، نظر مورد چاپ بندی صفحه در ها عکس چاپ جهت .8
 .ديده فشار را  اي

 .ديده فشار عکس هری ها نسخه تعداد انتخابی برا را  ا ي دآمه .9

 .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه چاپ شروعی برا .10

 چاپ با آادر
 عكس حالت، نيا در .ديآن نيتزئ را آن آادر درون عكس چاپ با ديتوان یم

 استفاده با ديتوان یم موجود،ی آادرها بر عالوه .شود یم چاپ هيحاش بدون
 EPSON PRINT Image و PIF DESIGNER افزار نرم از

Framer Tool در شده گنجانده CD-ROM، از رای گريدی آادرها 
 به افزار، نرم از استفاده اتيجزئ از اطالعی برا .ديآن اضافه حافظه آارت

user's guide) ديآن مراجعه صفحهی رو) آاربری راهنما. 

 PRINT Image و تاليجيد عكسی ها دادهی محتو حافظه آارت .1
Framer) آادر P.I.F (ديآن وارد حافظه آارت شكاف در را.  

 :تذآر

حذف آرده ايد و های روی آارت حافظه را از طريق رايانه ذخيره يا  اگر داده ❏
هنوز آارت حافظه را از چاپگر بيرون نياورده ايد، قبل از چاپ آارت حافظه را 

 .بيرون آورده و دوباره وارد آنيد

 EPSONهای سازنده آادر تصوير چاپی را با استفاده از مطمئن شويد آه داده ❏
PRINT Image Framer Tool در آارت حافظه ذخيره آرده ايد؛ در غير 

 .شود  ظاهر نمیLCD روی صفحه .P.I.F نام پرونده اين صورت

 .ديده فشار را) یتخصص چاپ (Specialty Print  دکمه .2

 سپس و  ا ي دآمه) P.I.F چاپ (P.I.F. Print انتخابی برا .3
 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه

 

 دآمه سپس و  دآمه ديآن استفاده ديليما آه P.I.F آادر انتخابی برا .4
OK) ديده فشار را) دييتأ 

 

 :تذآر

ايد در پايين و  که انتخاب کرده P.I.Fهای موجود کاغذ برای چاپ با آادر  اندازه
 .شود سمت چپ صفحه ظاهر می

 سپس و  ا ي دآمه شود چاپ ديخواه یم آهی عكس انتخابی برا .5
 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه

 

 .ديده فشار عکس هری ها نسخه تعداد انتخابی برا را  ا ي دآمه .6

 .ديآن دييتأ LCD صفحه در را ها نسخه تعداد و بندی صفحه .7

 .ديآن وارد چاپگر در را مناسب آاغذ .8

 .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه چاپ شروعی برا .9

 ها چاپ روی برچسب
 Photo Stickers آاغذ كی يرو بر را برچسب 16 تا ديتوان یم
 ..ديآن چاپ) عكس برچسب(

 :تذآر
به عنوان نوع آاغذ در حالت ) برچسب عكس ( Photo Stickersتوانيد با انتخاب می

Memory Card) ها چاپ آنيد نيز بر روی برچسب) آارت حافظه. 

 .ديآن وارد را EPSON Photo Stickers) عكس برچسب (آاغذ .1

 .ديده فشار را) یتخصص چاپ (Specialty Print  دکمه .2
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 و  ا ي دآمه) عكس برچسب (Photo Stickers انتخابی برا .3
 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه سپس

 

 .ديده فشار چاپ جهت عكس انتخابی برا را  ا ي دآمه .4

 .ديده فشار عكس هری ها نسخه تعداد انتخابی برا را  ا ي دآمه .5

 :تذآر

 .تنظيمات چاپ را تأييد آنيد) تأييد (OKتوانيد با فشار دادن دآمه  می

 .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه چاپ شروعی برا .6

 نشودی بند تراز چاپ اگر
 .ديآن دنبال چاپگر تيموقع ميتنظی برا را ريز مراحل لزوم صورت در

) ميتنظ (Setupی منو آردن بازی برا را) ميتنظ (q Setup دآمه .1
 .ديده فشار

 Photo Sticker ن،ييپا و باال به ريتصو حرآتی برا .2
Position Up/Down) را) عكس برچسب نييپا و باال تيموقع 

 Photo راست، و چپ به ريتصو حرآتی برا .ديآن انتخاب
Sticker Position Left/Right) راست و چپ تيموقع 

 .ديده فشار را  دآمه سپس و انتخاب را) عكس برچسب

 

 نييپا به ريتصو حرآت هنگام .ديآن انتخاب را ريتصو حرآت مقدار .3
 راست، و باال به ريتصو حرآت هنگام وی منف تيآم ک يچپ، و
 فشار را) دييتأ (OK دآمه سپس .ديآن انتخاب را مثبت تيآم کي
  .ديده
 .ديآن انتخاب را متری ليم 2.5 تا متری ليم -2.0 از ديتوان یم

 

 انجامی برا سپس و) دييتأ (OK دآمهی اصل صفحه به برگشتی برا .4
 .ديده فشار را) شروع ( Start دآمه چاپ

 :تذآر

مانند، بنابراين  ده حتی پس از خاموش شدن چاپگر هم باقی میتنظيمات انجام ش
 .نيازی نيست هر بار محل چاپ را تنظيم نماييد

 EPSON Iron-Onچاپ بر روی
Cool Peel Transfer Paper 

 EPSON Iron-On Cool Peelی رو رای ريتصو ديتوان یم
Transfer Paper بر اتو از استفاده با را شده چاپ ريتصو و ديآن چاپ 

 .ديآنی آپ پارچهی رو

 :تذآر
 را Iron-on، گزينه )آارت حافظه (Memory Cardتوانيد در حالت  همچنين می

 . چاپ آنيدIron-On Paperانتخاب آرده و روی ) نوع آاغذ (Paper Typeبعنوان 

1. EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper در را 
 .ديده قرار چاپگر

 .ديده فشار را) ژهيو چاپ( Specialty Print  دآمه .2

 را) دييتأ (OK دآمه سپس و  ا ي دآمه Iron on انتخابی برا .3
 .ديده فشار

 

 بندی تنظيمات آاغذ و صفحه  .ديده انجام را بندی صفحه ماتيتنظ .4
 .18 صفحه

 .ديده فشار چاپ جهت عكس انتخابی برا را  ا ي دآمه .5

 .ديده فشار عكس هری ها نسخه تعداد انتخابی برا را  ا ي دآمه .6

 :تذآر

 .تنظيمات چاپ را تأييد آنيد) دتأيي (OKتوانيد با فشار دادن دآمه  می

 .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه چاپ شروعی برا .7
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 عكس چاپی ها نهيگز

 Print Setting  دآمه چاپ،ی برا ها عكس انتخاب از پس
 آنجا در آهی ارياخت ماتيظتنی منو مشاهدهی برا را) چاپ ماتيتنظ(
 رای ارياخت ماتيتنظ گريد ا يرنگ بندی، صفحه آاغذ، ماتيتنظ ديتوان یم

  .ديده فشار ديده انجام

 بندی تنظيمات آاغذ و صفحه
 بندی صفحه و آاغذ، نوع آاغذ، اندازه چاپ،ی برا ها عكس انتخاب از بعد
 .ديآن ميتنظ نظر مورد آاغذ و شده انتخابی ها عكسی برا را

ی منوها .ديده فشار را) چاپ ماتيتنظ (Print Setting  دکمه .1
 .شوند یم ظاهری ارياخت

 سپس و  ا ي دآمه) آاغذ نوع (Paper Type انتخابی برا .2
 .ديده فشار را  دآمه

 

 در آهی آاغذ نوع با آه ريز جدول در موجود ماتيتنظ انتخابی برا .3
 OK دآمه سپس و  ا ي دآمه دارد، مطابقت ديا داده قرار چاپگر

 .ديده فشار را) دييتأ(

 

 آاغذ نوع فهرست

نوع  (Paper Typeاين تنظيم 
 .را انتخاب آنيد) آاغذ

 برای اين آاغذ

plain papers) ی آاغذها
 )ساده

 ساده آاغذ

Ultra Glossy) براق فوق( Epson Ultra Glossy Photo 
Paper 

Prem.) یعال( Glossy 
 )براق(

Epson Premium Glossy Photo 
Paper 

Semigloss) براق مهين( Epson Premium Semigloss 
Photo Paper 

photo papers) ی آاغذها
 )عكس

Epson Economy Photo Paper 

Matte) مات( Epson Matte Paper-
Heavyweight 

PQIJ Epson Photo Quality Ink Jet 
Paper 

Photo Stickers) برچسب 
 )عكس

Epson Photo Stickers 16 

Iron-on Epson Iron-On Cool Peel 
Transfer Paper 

 سپس و  ا ي دآمه) آاغذ اندازه (Paper Sizeانتخابی برا .4
 .ديده فشار را  دآمه

 

 داده فشار را  ا ي دآمه ريز فهرست از آاغذ اندازه انتخابی برا .5
  .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه م،يتنظی برا سپس و

 

 آاغذ اندازه فهرست

 ) اينچ4×6( سانتيمتر 10×15

 ) اينچ5×7( سانتيمتر 13×18

A4 

A6 



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

 

 19 عكس چاپی ها نهيگز 

سى
فار

 

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

L 

 دآمه سپس و  ا ي دآمه) بندی صفحه (Layout انتخابی برا .6
 ديده فشار را. 

 

 دآمه سپس آرده، انتخاب را ريز بندی صفحهی ها نهيگز ازی كي .7
OK) و آاغذ ماتيتنظ مرحله نيا در .ديده فشار را) دييتأ 
 .ابدي یم انيپا بندی صفحه

 بندی صفحه فهرست

 .آند یم چاپ هيحاش بدون
 

Borderless 
 )هيحاش بدون(

 دری متريليم 3 هيحاش ك يبا
  .آند یم چاپ آاغذ اطراف

With 
Borders) با 

 )هيحاش

 هيحاش بدون و آاغذيی باال مهين در
 .آند یم چاپ

 

Upper 1/2 
 )يیباال مهين(

 برگه كی يرو را عكس نيچند
 تا بندی صفحه در .آند یم چاپ

 ها عكس خيتار و تعداد عدد، ستيب
 .شود یم چاپ
 و خودآار بطور آاغذ هر اندازه
 و چاپی برا ها عكس تعداد طبق
 .شود یم ميتنظ آاغذ اندازه

4-up  
 )عدد چهار تا(

 

20-up  
 )عدد ستيب تا(

 

2-up  
 )عدد دو تا(

 

8-up  
 )عدد هشت تا(

 

 بندی صفحه در را عكس كي
Jewel Case Upper 1/2 

 بندی صفحه در را عكس نيچند اي
Index بای دی س جلد اندازه در 

 .آند یم چاپی ا آنگره لبه

Jewel 
Case 
Index) چاپ 

 صورت به
 فهرست
 )یموضوع

 

Jewel 
Case 

Upper 1/2 
 مهين در چاپ (
 )يیباال

 

 و تعداد با رای انگشت بند ريتصاو
 چاپ ها عكس شدن گرفته خيتار
 فهرستی ها بندی صفحه .آند یم

 موجودی زمان تنهای موضوع
 Printیاصلی منو در آه هستند

Index Sheet) برگه چاپ 
 .شوند انتخاب)یموضوع فهرست

30-up  
 )عددی س تا(

 

20-up  
 )عدد ستيب تا(

 

80-up  
 )عدد هشتاد تا(

 

 :هنگام چاپ بدون حاشيه، به موارد زير توجه فرماييد

آند،  بيشتر از اندازه آاغذ بزرگ می از آنجا آه اين تنظيم اندازه تصوير را آمی ❏
 .شود افتد چاپ نمی های آاغذ بيرون می بخشی از تصوير آه از لبه

پيدا آرده يا آن ممكن است آيفيت چاپ در نواحی باال و پايين نسخه چاپی آاهش  ❏
 .نواحی آم رنگ شوند

 بهبود آيفيت چاپ
 .ديآن ميتنظ رای چاپی ها نسخه تيفيآ ديتوان یم

 :تذآر
 .برای چاپ با آيفيت بهتر زمان بيشتری الزم است

 و آاغذ، اندازه آاغذ، نوع ،یآپ تعداد عكس، انتخاب از پس .1
 Print Setting دآمه  ،18 صفحه شرح اساس بر بندی صفحه

 .ديده فشار را) چاپ ماتيتنظ(

2. Quality) دآمه منو آردن بازی برا سپس د،يآن انتخاب را) تيفيآ 
 ديده فشار را. 

  اي  دآمه) نيباالتر (Highest اي) باال (High انتخابی برا .3
 .ديده رافشار) دييتأ (OK دآمه سپس

 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه .4

 ها اصالح آردن عكس
 استفاده بدون را آن تيفيآ و حيتصح را عكس رنگ ديتوان یم چاپگر نيا با
 :دارد وجودی اصل ميتنظ نوع دو .ديببخش بهبود انهيرا از

 خودآار ماتيتنظ ■

 Exif Printاي PRINT Image Matching از شما نيدورب اگر
 Exif Print ميتنظ ا يچاپگر P.I.M از ديتوان یم آند، یمی بانيپشت

 نيبهتر بهی ابيدستی برا را ها عكس خودآار بطور تا ديآن استفاده
 .آند ميتنظ جهينت

 Exif Print ا يPRINT Image Matching از نيدورب اگر
 ميتنظی برا PhotoEnhanceTM از ديتوان یم آند، ینمی بانيپشت
  .ديآن استفاده شده گرفته عكس آهی طيمح نوع

 یدست ماتيتنظ ■

 را آنهايی روشنا ديتوان یم باشند، كيتار ا يروشن اريبس ها عكس اگر
 .ديينما آنترل را آنها وضوح ا يو رنگ اشباع آرده ميتنظ

 ا ي،P.I.M، Exif Print بودن روشن هنگام ديتوان یم ديبخواه اگر
PhotoEnhance، از خودآار ماتيتنظيی آارا شيافزا منظور به 

 .ديآن استفادهی دست ماتيتنظ

 :تذآر
ی ها پرونده ماتيتنظ نيا .است موثر شده چاپی ها عكسی رو بر فقط ماتيتنظ نيا ❏

 .دهد ینم رييتغ رای اصل ريتصو

 چاپگر در عكس مختلف ماتيتنظ انتخاب با ا يچاپگر آردن خاموش با ماتيتنظ نيا ❏
 حالت به را ماتيتنظ آار، اتمام هنگام آه ديباش داشته خاطر به نيبنابرا شود، یم رهيذخ
 .ديده رييتغ) چکداميه (NONEی عن يخود فرض شيپ
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 عكس خودآار ميتنظ
ی رو ماتيتنظ نيا چاپگر، در ريتصو خودآار ماتيتنظ از استفاده هنگام

 .شود یم اعمال ها عكس هيآل

 .ديده فشار را) چاپ ماتيتنظ (Print Setting  دکمه .1

 حيتصح (Auto Correct آردن برجستهی برا را  ا ي دآمه .2
 .ديده فشار را  دآمه سپس داده، فشار) خودآار

) دييتأ (OK دآمه سپس و آرده انتخاب را نهيگز ك يها نهيگز نيب زا .3
 .ديده فشار بار دو را

 مورد تنظيم عملكرد

 PRINT Image Matchingماتيتنظ از
ی دارا ها عكس كهيهنگام (ديآن استفاده نيدورب
 خودآار طور به نهيگز نيا باشند .P.I.Mداده

 ).شود یم انتخاب

P.I.M. 

brightness) يیاروشن(، contrast 
 اشباع (saturation و) آنتراست(

 .آند یم ميتنظ را ها عكس)رنگ

PhotoEnhance 

 ديآن استفاده نيدورب Exif Printماتيتنظ از
 باشند Exif Printدادهی دارا ها عكس كهيهنگام(
 ).شود یم انتخاب خودآار طور به نهيگز نيا

Exif 

 ا ي،P.I.M.، Exif از ديخواه ینم اگر
PhotoEnhance را نهيگز نيا ديآن استفاده 

 .ديينما انتخاب

None) هيچكدام( 

 در را مربوطه مراحل خودآار، ميتنظ بر عالوهی دست ماتيتنظ انجامی برا
 .ديآن دنبال بعد بخش

 عكسی دست ميتنظ
 .ديده فشار را) چاپ ماتيتنظ (Print Setting  دآمه  .1

 contrast ،)يیروشنا (brightness آردن برجستهی برا .2
 Sharpness اي  )رنگ اشباع (saturation ،)آنتراست(
  .ديده فشار را   دآمه سپس داده، فشار را  ا ي دآمه ،)وضوح(

 فشار دوبار را) دييتأ (OK دآمه سپس د،يده انجام را الزم ماتيتنظ .3
 .ديده

 ها برش و تعيين اندازه عكس
 آه رايی ها قسمت و آرده چاپ را عكس ازی قسمت تنها ديتوان یم شما
ی برا ديتوان یم را عكس ك يتنها واحد آن در .ديآن جدا آن از ديخواه ینم

 .ديآن انتخاب برش

 View and Print نهيگز با ديده برش ديخواه یم آه رای عكس .1
Photos) ديآن انتخاب) ها عكس چاپ و مشاهده.  چاپ چندين

 .11صفحه  )ها مشاهده و چاپ عكس(عكس 

 را) مثبتيی بزرگنما (Zoom in دکمه  عکس برشی برا .2
 مشاهده شده داده برش قسمت اطراف دری نارنج آادر كي .ديفشارده

 .ديآن یم

 

ی ها دآمه از ديبزن برش ديخواه یم آه عكس ازی قسمت ميتنظی برا .3
 .ديآن استفاده ريز

يی بزرگنما (Zoom in دکمه کادر اندازه رييتغی برا ■
 .ديده فشار را) یمنفيی بزرگنما( Zoom out  اي) مثبت

 .ديده فشار را  اي ، ،  دآمه آادر انتقالی برا ■

 ماتيتنظ ( Print Setting دکمه کادر چرخاندنی برا ■
 .ديده فشار را) چاپ

  .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه شده داده برش ريتصو دييتأی برا .4

 

 :تذآر

 Stop/Clear •اين تنظيمات تا زمانی آه دستگاه در حال چاپ است يا دآمه
 .ماند را فشار نداده ايد باقی می) پاك آردن/متوقف(

 فشار را) دييتأ (OK دآمه شده، داده برش ريتصوی بررس از پس .5
 .ديده

 را) دييتأ (OK دآمه رد،يگ صورتی گريد راتييتغ ستين الزم اگر .6
 .ديببند را منو ا يديده فشار
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 افزودن تاريخ يا زمان
 عكس نييپا راست سمت در ديتوان یم را عكس گرفتن زمان اي/و خيتار
 .ديآن چاپ

 و آاغذ، اندازه آاغذ، نوع ،یآپ تعداد عكس، انتخاب از پس .1
 Print Setting دآمه  ،18 صفحه شرح اساس بر بندی صفحه

 .ديده فشار را) چاپ ماتيتنظ(

 د،يآن انتخاب را) خيرتا قالب (Date Format خ،يتار چاپی برا .2
 .ديده فشار را  دآمه منو آردن بازی برا سپس

 

 .ديده فشار را  اي دآمه ماتيتنظ انتخابی برا .3

None) خاموش را خيتار مهر فرض، شيپ) (چكداميه 
 )آند یم

yyyy.mm.dd) 01/09/2005) (سال.ماه.روز( 

mmm.dd.yyyy) 2005/01/09) (ماه.روز.سال( 

dd.mm.yyyy) 2005/09/01) (روز.ماه.سال( 

 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه .4

 د،يآن انتخاب را) زمان قالب (Time Format زمان، چاپی برا .5
 .ديده فشار را  دآمه منو آردن بازی برا سپس

 

 .ديده فشار را  اي  دآمه ماتيتنظ انتخابی برا .6

None) خاموش را خيتار مهر فرض، شيپ) (چكداميه 
 )آند یم

12-hour system) ی برا 3:00) (ساعته 12 ستميس
 )ظهر از بعد 3:00

24-hour system) ی برا015:00) (ساعته 24 ستميس
 )ظهر از بعد 3:00

 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه .7

 قالب (Time Format اي) خيتار قالب (Date Format كهيهنگام
يی آرا صفحه هر با ها عكس هيآلی رو بر اطالعات است، روشن) زمان
  .شود یم چاپ باشد مجاز آه

 :تذآر
اين تنظيمات با خاموش آردن چاپگر يا با انتخاب تنظيمات مختلف عكس در چاپگر ذخيره 

ن به خاطر داشته باشيد آه هنگام اتمام آار، تنظيمات را به حالت پيش فرض شود، بنابراي می
  .تغيير دهيد) هيچکدام (NONEخود يعنی 

چاپ عكس به صورت سياه و سفيد يا 
 قهوه ای تيره

ی ا قهوه ا يديسف و اهيس صورت به را آن ديتوان یمی اصل عكس رييتغ بدون
 .ديآن چاپ رهيت

 :تذآر
 .ه قديمی، چاپ قهوه ای تيره سايه روشن مايل به قهوه ای داردها با جلو برای عكس

 و آاغذ، اندازه آاغذ، نوع ،یآپ تعداد عكس، انتخاب از پس .1
 Print  دآمه  ،18 صفحه شرح اساس بر بندی صفحه

Setting) ديده فشار را) چاپ ماتيتنظ. 

2. Filter) دآمه منو آردن بازی برا سپس د،يآن انتخاب را) لتريف  را 
 .ديده فشار

 دآمه) رهيتی ا قهوه (Sepia اي) ديسف و اهيس (B&W انتخابی برا .3
ا ي  دآمه سپس د،يده فشار را OK) ديده فشار را) دييتأ. 

 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه .4

Fit to Frame) متناسب با آادر( 
 چاپ اندازهی ها هيحاش از فراتر آه را عكس ازی قسمت ماتيتنظ نيا

 عكس ريتصو نسبت به بسته .آند یم اصالح خودآار طور به استی انتخاب
 ريتصو راست و چپ ا ينييپا و باال قسمتی انتخاب چاپ اندازه و هياول

 .است) شنرو (On فرض شيپ ماتيتنظ .شود یم اصالح

 )روشن (On .آند یم اصالح را ريتصو

 )خاموش (Off شود ینم اصالح ريتصو

 با متناسب) عكس اصالح بدون (آه ديده رييتغی طور را عكس هر اندازه
 و چاپ اندازه به بسته .باشد بندی صفحهی منو در شده نييتع چاپ هيناح

 .ندشو یم ظاهر عكس راست و چپ سمت در ها هيحاش ر،يتصو نسبت

 

 



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

 

 چاپگر هياول ماتيتنظ 22

R 
 

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

 چاپگر هياول ماتيتنظ

 LCDتنظيم روشنايی 
 را آنيی روشنا ديتوان یم است، مشكل LCD صفحهی رو از خواندن اگر
 .ديآن ميتنظ

) ميتنظ (Setupی منو آردن بازی برا را) ميتنظ (q Setup دآمه .1
 .ديده فشار

 شينما ميتنظ (Photo Viewer Adjustment انتخابی برا .2
 .ديده فشار را  دآمه سپس داده، فشار را  ا ي دآمه) عكس

 OK دآمه سپس داده، فشار را  ا ي دآمه آنتراست ميتنظی برا .3
 .ديده فشار را) دييتأ(

 بازگرداندن به تنظيمات پيش فرض
ی ها عكس چاپ از قبل فرض شيپ ماتيتنظی برا مات،يتنظ رييتغ از پس
 ا يرنگ،ی ها جلوه طرح، مانند (را چاپگر ماتيتنظ ديتوان یم رگيد

  .ديآن ميتنظ مجددا ) برش ماتيتنظ

) ميتنظ (Setupی منو آردن بازی برا را) ميتنظ (q Setup دآمه .1
 .ديده فشار

 بازگرداندن (Restore to Factory Settings انتخابی برا .2
 را  دآمه سپس داده، فشار را  ا ي دآمه) آارخانه ماتيتنظ به

 .ديده فشار

 را) دييتأ (OK دآمه خود فرض شيپ ماتيتنظ به بازگرداندنی برا .3
 .ديده فشار

 :تذآر
همه تنظيمات با استفاده از عملكرد برگرداندن به تنظيمات آارخانه به تنظيمات پيش فرض 

 .شوند خود بازگردانده می

 تنظيم محافظ صفحه
 بر صفحه محافظ عنوان به توان یم را حافظه آارت در موجودی ها عكس
 محافظ بودن، رفعاليغ قهيدق 3 از پس .ديآن ميتنظ LCD صفحهی رو

 به آماده حالت در چاپگر قهيدق 10 حدود از پس .شود یم روشن صفحه
 .رديگ یم قرار آار

) ميتنظ (Setupی منو آردن بازی برا را) ميتنظ (q Setup دآمه .1
 .ديده فشار

 محافظ ماتيتنظ (Screen Saver Settings انتخابی برا .2
 .ديده فشار را  دآمه سپس داده، فشار را  ا ي دآمه) صفحه

3. Card Data) آارت داده (دآمه و ديآن انتخاب را OK) را) دييتأ 
 .ديده فشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 23 جوهری ها جيآارتر ضيتعو 

سى
فار

 

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

L 

 جوهری ها جيآارتر ضيتعو

 جوهر مخزنی بررس
 LCD صفحه راست سمت دآمهی رو بری نماد صورت به جوهر مخزن

  .ديآنی بررس را آن ديتوان یم که است شده مشخص

 

  :ديده انجام را ريز مراحل ات،يجزئی بررسی برا

  دآمه نداد فشار با سپس د،يده فشار را) ميتنظ (q Setup دآمه .1
  دآمه سپس کرده، برجسته را) جوهر سطح (، Ink Levels اي
  .ديده فشار را

 در موجود جوهر مقدار که ديآن یم مشاهده رای کيگراف ريتصو کي
 .دهد یم نشان را جيکارتر هر

 

B) یمشک) C (یآب(، LC) روشنی آب(، M) قرمز(، LM) قرمز 
 ).زرد (Y ،)روشن

 شينما  عالمت نيا آند، یم شدن آم به شروع جوهر كهيهنگام
 .شود یم داده

 OK دآمه قبل صفحه به بازگشتی برا جوهر،ی بررس از پس .2
 .ديده فشار را) دييتأ(

ی ها جيکارتر که ديشو مطمئن کند، یم شدن کم به شروع جوهر کهيهنگام
 به توان ینم باشدی خال جيکارتر اگر .ديباش داشته دسترس در نيگزيجا

 .داد ادامه آردن چاپ

 جوهر جيکارتر ضيتعو مورد در الزمی ها اطياحت
 مطالعه را بخش نيای ها دستورالعمل همه جوهر جيآارتر ضيتعو از قبل
 .ديکن

هشدار: 
اگر چشمهايتان به  .ی دستهايتان ريخت، آنها را بخوبی با آب و صابون بشوييداگر جوهر رو

کنيد يا  اگر همچنان احساس ناراحتی می .جوهر آلوده شد، فورا  آنها را با آب فراوان بشوييد
 .مشکل بينايی داريد، فورا  به پزشک مراجعه کنيد

اطياحت: 
 هد چاپ را با دست حرکت برای جلوگيری از وارد آمدن صدمه به چاپگر، هرگز ❏

 .ندهيد

های ديگر  های جوهر خالی باشد، حتی در صورتيكه کارتريج اگر يكی از کارتريج ❏
  .توانيد چاپ کنيد هنوز جوهر داشته باشند نمی

تا زمانيکه کارتريج جايگزين تهيه نکرده ايد، بگذاريد کارتريج خالی در چاپگر باقی  ❏
های هد چاپ خشک  ر باقی مانده در افشانكدرغيراين صورت ممکن است جوه .بماند
 .شود

شود مقدار جوهر  های جوهر موجب می  در هر يك از کارتريجICوجود يک تراشه  ❏
حتی اگر کارتريج خارج و دوباره وارد شود،  .مصرفی کارتريج به دقت آنترل گردد

د با اين وجود، هربار آه آارتريج وار .جوهر آن استفاده کرد توان از تمامی می
آند، مقداری  شود، به دليل اينكه اعتبار آارتريج را بطور خودآار بررسی می می

 .شود جوهر مصرف می

❏ Epson استفاده از آارتريج جوهر اصل Epsonمحصوالت  .کند  را توصيه می
 توليد نشده اند ممکن است موجب وارد آمدن صدماتی به Epsonديگری که توسط 

 نيست و استفاده از اين محصوالت ممکن Epsonچاپگر شوند آه تحت پوشش ضمانت 
 .است تحت شرايط خاص موجب عملکرد غيرعادی چاپگر شود

 جوهر جيآارتر ضيتعو
 ست،ين آردن چاپ حال در اما است روشن چاپگر آه ديشو مطمئن .1

 .ديآن باز را چاپگر درپوش سپس

 :تذآر

دی وی دی را در /ريج جوهر، سينی سی دیمطمئن شويد آه قبل از تعويض کارت
 .چاپگر وارد نکرده باشيد

 صفحهی رو بر) جوهر اتمام" (”Ink out اميپ آه ديآنی بررس .2
LCD دآمه سپس و شود داده شينما OK) ديده فشار را) دييتأ.  

 :تذآر

 .شود ینم داده شينما اميپ نيا باشد ماندهی باق جوهر جيکارتر در جوهری مقدار اگر

 Ink Cartridge و داده فشار را) ميتنظ ( q Setup دکمه حالت نيا در
Replacement) دکمه سپس د،يآن انتخاب را) جوهر جيآارتر ضيتعو r فشار را 

 ديبا را جيکارتر کدام نکهيای بررسی برا .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه سپس .ديده
 .23 صفحه جوهر مخزنی بررس • .ديينما مراجعه ريز بخش به د،يکن ضيتعو

 .آند یم حرآت ضيتعو تيوضع به یآرام به جوهر جيآارتر

احتياط : 

هميشه  .هد چاپ را با دست حرآت ندهيد، زيرا ممكن است به چاپگر آسيب وارد آند
 .را فشار دهيد) تأييد (OKت آن دآمه برای حرآ
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 .ديآن باز را ديجد جوهر جيآارتری بند بسته .3

احتياط : 

های آناری آارتريج  هنگام خارج آردن آارتريج از بسته دقت آنيد آه قالب ❏
 .جوهر نشكند

برچسب روی کارتريج را برنداريد يا پاره نکنيد؛ در غير اين صورت جوهر  ❏
 .آند نشت می

اين آار ممكن است به  . جلوی کارتريج دست نزنيدICرنگ به تراشه سبز ❏
 .آارتريج جوهر صدمه وارد آند

                                              

هميشه فورا  پس از خروج آارتريج جوهر خالی آارتريج جوهر جديد را در  ❏
اگر آارتريج جوهر فورا  نصب نشود، هد چاپ ممكن است  . قرار دهيدچاپگر

 .شود خشك شود و با در آوردن آن چاپ غير ممكن می

  .ديکن باز را جيکارتر درپوش .4

 

 محكم د،يآن ضيتعو ديخواه یم آه رای جوهر جيآارتر طرف دو .5
 دور مناسب طور به را آن و دياوريب رونيب را جيآارتر .ديريبگ
ی سع ا ينکرده جدا هم از و باز را شده مصرف جيآارتر .دياندازيب

 .ديآن پر مجددا  را آن دينكن

                             

 .ديده قرار جيآارتر نگهدارنده دری دعمو طور به را جوهر جيآارتر .6
 كيآلی صدا با تا ديده فشار نييپا سمت به را جوهر جيآارتر سپس،
 .رديگ قرار خودی جا در

 

 را چاپگر درپوش و جيآارتر درپوش ج،يآارتر ضيتعو از پس .7
 .ديببند

 ستميس و آند یم حرآت چاپ هد .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه .8
 هد شد، تمام جوهر شارژ كهيهنگام .شود یم شارژ جوهر انتقال
 .گردد یم باز خود هياول تيموقع به چاپ

 

احتياط :  

تواند  انجام اين آار می .دهرگز قبل از ظاهر شدن پيام اتمام، چاپگر را خاموش نکني
 .منجر به شارژ ناتمام جوهر شود

" Ink cartridge replacement is complete "اميپ كهيهنگام .9
 OK دآمه شد داده شينما) افت يانيپا جوهر جيآارتر ضيتعو(
 .ديده فشار را) دييتأ(

 :تذآر

) راتمام جوه (ink endاگر پس از حرآت هد چاپ به موقعيت اصلی خود خطای 
را فشار ) تأييد (OKدوباره دآمه  .ظاهر شد، آارتريج جوهر درست نصب نشده است

دهيد، و آارتريج جوهر را مجددا  نصب کنيد تا با صدای آليك در جای خود قرار 
 .گيرد

 

 به اين قسمت دست نزنيد *

تصوير چگونگی 
تعويض آارتريج جوهر

.شكی را نشان می دهدم
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 نقل و حمل وی نگهدار

 بهبود آيفيت چاپ

 چاپ هد کردن زيتم
 ها خط ا يها نقطه اي هستند، رنگ آم ا يروشن اريبسی چاپی ها نسخه اگر
 آردن زيتم .ديآن زيتم را چاپ هد باشد الزم است ممكن است، شده محو

 موجب چاپ هد کردن زيتم .شود یم جوهر درست انتقال سبب ها افشانك
 آند یم افت چاپ تيفيآ آهی زمان تنها نيبنابرا شود، یم جوهر مصرف

 .ديآن زيتم را آن

اطياحت: 
کند، بنابراين  وقتی برای مدت طوالنی چاپگر را روشن نكنيد، آيفيت چاپ آاهش پيدا می

 .چاپگر را حداقل يك بار در ماه روشن آنيد تا آيفيت چاپ حفظ شود

 .ديآن زيتم را چاپ هد ر،يز مراحل طبق و چاپگر آنترل صفحه قيطر از

 و ست،ين آردن چاپ حال در اما است روشن چاپگر آه ديشو مطمئن .1
) جوهر اتمام (ink endی خطا اگر .شود ینم مشاهدهيی خطا چيه
 الزم است ممكن شد، مشاهده) جوهر سطح بودن نييپا (ink low اي

 صفحه به شتريب اتيجزئی برا د،يآن ضيتعو را جوهر جيآارتر باشد
 .ديآن مراجعه 23

  دآمه دادن فشار با سپس د،يده فشار را) ميتنظ (q Setup دآمه .2
 کرده، برجسته را) هد کردن زيتم (، Head Cleaning اي

 .ديده فشار را  دآمه سپس

 .ديده فشار را) شروع ( Start دآمه آردن، زيتم شروعی برا .3
 در را شرفتيپ نوار ديتوان یم شما و کند یم صدا جاديا چاپگر
 طول به هيثان 30 حدود آردن زيتم .ديينما مشاهده LCD صفحه

 .انجامد یم

اطياحت: 
 .چاپگر را خاموش نكرده يا فرايند تميز آردن را قطع نكنيد

 چاپ، هدی ها شانكاف بودن زيتم دييتأی برا آردن، زيتم اتمام از پس .4
 در A4 ساده آاغذ آه ديشو مطمئن .ديکنی بررس را ها افشانک
 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه سپس د،يا داده قرار چاپگر

 .شود یم چاپ نمونه نسخه .ديده فشار را) شروع ( Start دکمه .5

 نشان ريز در آه طور همان .ديکنی نيبازب را شده چاپ نمونه نسخه .6
 ديبا الگو دری عمود ميمستق خطوط وی افقی ا کنگره طخطو شده داده
 .باشند شده چاپ کامل طور بهی دگيبر چگونهيه بدون

 

ی برا .است دهيرس انيپا به شما آار است، قبول قابلی چاپ نسخه اگر ■
 .ديده فشار را) بازگشت (Back دکمه  کار انيپا

 زيتمی برا دوباره شدند، چاپ دهيبر دهيبر) شكل مطابق (خطوط اگر ■
 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه چاپ هد آردن

 

 راه به نشد، بهتر چاپ تيفيآ ردنک زيتم بار چهار ا يسه از پس اگر
 را چاپگر ديتوان یم نيهمچن .ديکن مراجعه 29 صفحه در موجودی ها حل

 و شود نرم شده خشك جوهر شب طول در تا ديده اجازه و آرده خاموش
  .ديآن امتحان را چاپ هد آردن زيتم دوباره سپس

 چاپ هد آردن تراز
 است الزم استی افق نوار ا يزانينامی عمود خطوطی دارای چاپ نسخه اگر
 .ديآن تراز را چاپ هد آه

 را چاپ هد ديتوان یم چاپگر افزار نرم ا يچاپگر آنترل صفحه از استفاده با
  .ديآن تراز

 :تذآر
 A4 Epson Photo Quality Inkبرای نتيجه بهتر، هنگام بررسی تراز هد چاپ، کاغذ 

Jet Paperرا در چاپگر وارد آنيد .  

 و ست،ين آردن چاپ حال در اما است روشن چاپگر آه ديشو مطمئن .1
 .ديا داده قرار را A4 آاغذ

  دآمه دادن فشار با سپس د،يده فشار را) ميتنظ (q Setup دآمه .2
 کرده، برجسته را) هدی ترازبند (، Head Alignment اي

 .ديده فشار را  مهدآ سپس

  .ديده فشار را) شروع ( Startدکمه تراز،ی الگو چاپی برا .3

 .شود یم چاپ ريز صورت به تراز برگه .4

 

 کهی ا قطعه و کرده نگاه دستگاه هر دری ترازبندی الگو به .5
 دايپ را است محسوسی ها رگه ا يخطوط ازی عار و تر کنواختي
 .ديکن

 الگو نيبهتر شماره کردن برجستهی برا سپس د،يده فشار را  دآمه .6
 دآمه سپس د،يده فشار را  ا ي دآمه 1# مجموعهی برا) 9 تا 1(

OK) ديبزن را) دييتأ. 

 مرحله 4# و ،3# ،2#ی ها مجموعهی برا الگو نيبهتر انتخاب جهت .7
 .ديآن تكرار را 6

 .ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه ار،ک انيپا از پس .8
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 تميز آردن چاپگر
 بار نيچند سال در ديبا آند، عملی عال تيفيآ با شهيهم چاپگر نكهيای برا
  :ديآن دنبال را ريز مراحل .ديآن زيتم را آن

 اتصال و رده،آو رونيب زيپر از را برق ميس د،يآن خاموش را چاپگر .1
 .ديکن قطع را چاپگر آابل

 و گرد نرم برس ك ياز استفاده با سپس د،يآن خارج را ها آاغذ همه .2
 .ديآن زيتم کاغذ آننده هيتغذ از رای آلودگ و خاک

  .ديآن زيتم مرطوب و نرم پارچه ك يبا را چاپگری رونيب قسمت .3

 استفاده خشك و نرم پارچه ك ياز LCD صفحه آردن زيتمی برا .4
 استفادهيی ايميش ا يعيمای ها آننده پاک از LCD صفحهی برا .ديآن
 .دينكن

 نرم پارچه ك ياز استفاده با شده، ختهير چاپگر درون جوهر كهيهنگام .5
 .ديآن پاك شده، داده نشان ريز شکل در آه رای قسمت تنها مرطوب و

                             

هشدار: 
 .های درون چاپگر دست نزنيد به چرخ دنده

اطياحت: 
  .های درون چاپگر را پاك نكنيد دقت آنيد آه روغن چرخ دنده ❏

هرگز از يك برس سفت و زبر، يا از مواد الكلی يا تينر برای تميز آردن دستگاه استفاده  ❏
 .گاه آسيب وارد شودنكنيد، زيرا ممكن است به قطعات و سطح دست

 .از ريختن آب بر روی قطعات چاپگر و اسپری کردن مواد روغنی داخل آن پرهيز آنيد ❏

 .های فلزی زير محفظه هد چاپ را روغن آاری نكنيد قسمت ❏

 حمل ونقل چاپگر
 در را آن است زمال د،يده انتقال گريدی مكان به را چاپگر ديخواه یم اگر
  .ديده قرار اندازه همان بای ا جعبه ای ياصل جعبه

اطياحت: 
های جوهر، هميشه هنگام انتقال چاپگر آنها را به همان  برای جلوگيری از آسيب به آارتريج
 .صورتی که نصب هستند رها کنيد

 راست سمت تيموقع در پچا هد تا ديکن صبر د،يآن روشن را چاپگر .1
 .ديآن خاموش را چاپگر سپس شود، قفل

 آن از را چاپگر آابل اتصال سپس .ديآن خارج زيپر از را برق ميس .2
 .ديکن قطع

 حافظه آارت درپوش و آرده خارج چاپگر از را حافظهی ها آارت .3
  .ديببند را

 ارفش نييپا به را آاغذ گاه هيتك رابط د،يآن خارج چاپگر از را آاغذها .4
 .ديببند را آاغذ گاه هيتك و د،يده

 همانگونه را جوهر جيآارتر نگهدارنده .ديکن باز را چاپگر درپوش .5
 د،يآن وصل چاپگر به نوار ك يبا است شده داده نشان شكل در آه

  .ديببند را چاپگر درپوش سپس

                                

 سپس باشد، بستهی دی وی د/یدی سی نيسی راهنما آه ديشو مطمئن .6
  .ديببند رای خارجی نيس و داده هل رای خارجی نيس امتداد

 کهی محافظ مواد لهيبوس وی اصل جعبه در را آن ضمائم و چاپگر .7
  .ديکنی بند بسته است، گرفته قرار شما ارياخت در بسته با همراه

 نوار چاپگر، نقل و حمل از بعد .دينده تكان را چاپگر آردن ابجاج هنگام
 آه ديشد متوجه اگر .ديآن تست را چاپگر و آرده خارج را چاپ هد محافظ

 مراجعه 25 صفحه به (ديآن زيتم را چاپ هد افته، يآاهش چاپ تيفيآ
 صفحه به (ديآن تراز را چاپ هد است، نشده ترازی چاپ نسخه اگر ؛)ديآن

  ).ديآن مراجعه 25

 

اين قسمت را تميز آنيد

 جوهر جيآارتر نگهدارنده
محفظه  به نوار ك يبا را

 ديآن وصل چاپگر
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 .ديآنی بررس را LCD صفحهی روی ها اميپ د،يشد مواجهی مشكل با اگر

 های خطا پيام
 را مشکالت شتريب ديتوان یم ،LCD صفحهی رو خطای ها اميپی بررس با

 د،يکن حل ها اميپی بررس با را مشکالت دينتوانست اگر .ديکن حل ويی شناسا
 .ديکن امتحان را شده هيتوصی ها حل راه و کرده استفاده ريز جدول از

 :تذآر
 .دها برای مشكالتی هستند آه هنگام استفاده از اين محصول ممکن است رخ ده اين راه حل

 های خطا پيام راه حل

 سكيد ا يحافظه آارت آه ديشو مطمئن
 نيا در .باشد شده نصب درست رهيذخ

 لحاظ از را سكيد ا يآارت صورت،
 مجددا  و آردهی بررس مشکل وجود
 آارت آه ديشو مطمئن .ديآن امتحان

 .باشد عکسی حاو شده، وارد سكيد اي

No memory card or disk 
inserted, or it cannot be 

recognized) سكيد ا يحافظه آارت 
 .)ستينيی شناسا قابل ا ينشده، وارد

 سكيد ا يحافظه آارت آه ديشو مطمئن
 نيا در .باشد شده نصب درست رهيذخ

 لحاظ از را سكيد ا يآارت صورت،
 مجددا  و آردهی بررس مشکل وجود
 .ديآن امتحان

Cannot recognize the 
memory card or disk) .رتآا 

 .)ستينيی شناسا قابل سكيد ا يحافظه

 درست حافظه آارت آه ديشو مطمئن
 را USB لهيوس اگر .باشد شده نصب
 آه ديشو مطمئن د،يا کرده متصل

 .باشد شده نصب درست سكيد

Cannot recognize the 
device.) قابل شده متصل لهيوس 

 ).ستينيی شناسا

 روشن دوباره و خاموش را چاپگر
 با نشد، برطرف خطا اگر .ديکن

 .ديريبگ تماس فروشنده

 Printer error occurred) ی خطا
 Please see .)است آمده شيپ چاپگر

your manual) . دفترچه به لطفا 
 .)ديآن مراجعه راهنما

 به ازين دستگاه. (Service required .ديريبگ تماس خود فروشنده با
 See your manual .)دارد ريتعم

for details) .دفترچه به اتيجزئی برا 
 .)ديکن مراجعه راهنما

 اندازه به چاپ هد آردن زيتمی برا
 جيآارتر .است الزم جوهری آاف

 .ديآن ضيتعو را آم سطح با جوهر

Cannot perform the print 
head cleaning due to low 

ink level.) جوهر، نييپا سطح ليدل به 
 .)شود ینم انجام چاپ هد آردن زيتم

 

 مشکالت کيفيت چاپ

 ها یآپ ای يچاپی ها نسخه در را) روشن خطوط(يی نوارها
 .ديکن یم مشاهده

 به رو کاغذ کننده هيتغذ در کاغذی شدن چاپ طرف آه ديشو مطمئن ■
 Head مسدود،ی ها افشانك آردن زيتمی برا .باشد گرفته قرار باال

Cleaning utility) زيتم > .ديآن اجرا را) هد کردن زيتم اتيعمل 
 .25صفحه  چاپ هد کردن

■ Head Alignment utility) را) چاپ هدی ترازبند اتيعمل 
 .25 صفحه چاپ هد آردن تراز  >.ديکن اجرا

 آن از توان یم ماه 6 تا حداآثر جيآارتری بند بسته آردن باز از پس ■
 .آرد استفاده

 نييپا سطح (ink low اميپ اگر .ديکنی بررس را LCD صفحه ■
 ضيتعو > .ديکن ضيتعو را جوهر جيکارتر شد، داده شينما) جوهر
 .23 صفحه جوهری ها جيآارتر

ی رو شده انتخاب) کاغذ نوع (Paper Type آه ديشو مطمئن ■
 شده داده قرار چاپگر در کهی ا رسانه موردی برا LCD صفحه
 .باشد متناسب است

 .است دهيبر دهيبر ا يرنگ آمی چاپی ها نسخه
 به رو کاغذ کننده هيتغذ در کاغذی نشد چاپ طرف آه ديشو مطمئن ■

 .باشد گرفته قرار باال

 ماتيتنظ) چاپ ماتيتنظ (Print Settingی منو در كهيهنگام ■
Quality ی رو را تيفيکHigh) باال (Normal) قرار) یعاد 

 Offی رو را) هيسو دو چاپ (Bidirectional ماتيتنظ د،يده یم
 .دهد یم آاهش را پچا تيفيآ هيدوسو چاپ .ديآن ميتنظ) خاموش(

 Head Cleaning مسدود،ی ها افشانك آردن زيتمی برا ■
utility) هد کردن زيتم > .ديآن اجرا را) هد کردن زيتم اتيعمل 

 .25صفحه  چاپ

■ Head Alignment utility) را) چاپ هدی بندتراز اتيعمل 
 .25 صفحه چاپ هد آردن تراز > .ديکن اجرا

ی رو شده انتخاب) کاغذ نوع (Paper Type آه ديشو مطمئن ■
 شده داده قرار چاپگر در کهی ا رسانه موردی برا LCD صفحه
 .اشدب متناسب است

  .باشند داشته کم جوهر ا يبوده کهنه است ممکن جوهری ها جيکاتر ■
 23 صفحه جوهری ها جيآارتر ضيتعو >
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 .ديکن یم مشاهده را رفته نيب از ا ينادرستی ها رنگ
■ Head Cleaning utility) ديکن اجرا را) هد کردن زيتم اتيملع. 

 .25صفحه  چاپ هد کردن زيتم> 

 را جوهر جيکارتر هستند، رفته نيب از ا ينادرست همچنان رنگها اگر ■
ی مشك جوهر جيکارتر داشت، هادام همچنان مشکل اگر .ديکن ضيتعو
 .23 صفحه جوهری ها جيآارتر ضيتعو > .ديکن ضيتعو را

 شده حک خيتار که ديشو مطمئن جوهر، جيکارتر ضيتعو هنگام ■
 مدت به چاپگر از اگر نيهمچن .باشد نشدهی منقض آن جعبهی رو

ی ها جيکارتر با را جوهری ها جيکارتر د،يا نکرده استفادهی طوالن
 .23 صفحه جوهری ها جيآارتر ضيتعو > .ديکن ضيتعو ديجد

ی رو شده انتخاب) غذکا نوع (Paper Type آه ديشو مطمئن ■
 شده داده قرار چاپگر در کهی ا رسانه موردی برا LCD صفحه
 .باشد متناسب است

 رييتغ را ريتصوی ها رنگ آهی ا ژهيوی ها جلوه از که ديشو مطمئن
 .ديآن ینم استفاده ره،يتی ا قهوه مانند دهند، یم

 .است دار لکه ا يماتی چاپی ها نسخه
 صفحهی رو) کاغذ نوع (Paper Type ماتيتنظ آه ديشو مطمئن ■

LCD ی نيس از شدن چاپ از بعدی كی يك يرا ها برگه .است درست
 .دياوريب رونيب چاپگری خروج
 برگه ك ياي (بانيپشت برگه ك يد،يآن یم چاپ براق آاغذی رو اگر
 برگه ك يفقط بار هر ا يد،يده قرار آاغذ دسته ريز در را) ساده کاغذ
 .ديآن وارد
 ديباش مراقب ا يدينزن دست براق کاغذ شده چاپ طرف به هرگز

 قبل براق، آاغذی رو اسناد چاپ از بعد .نکند دايپ تماس آن بای زيچ
 ميتنظ ساعت چند مدت به جوهر که ديده اجازه آنها به زدن دست از

 .شود
Head Cleaning utility) ديکن اجرا را) هد آردن زيتم اتيعمل. 

 .25صفحه  چاپ هد کردن زيتم> 

■ Head Alignment utility) را) چاپ هدی ترازبند اتيعمل 
 .25 صفحه چاپ هد آردن تراز > .ديکن اجرا

تغذيه کننده استفاده از > .ديکن خارج و وارد بار نيچند را خشک کاغذ ■
 .29 صفحه عملكرد خارج کردن آاغذ/کاغذ

 پگرچا داخل به جوهر است ممکن داشت، ادامه همچنان مشکل اگر ■
 چاپگر داخل ز،يتم و نرم پارچه ك يبا حالت نيا در .باشد کرده نشت
 .26 صفحه تميز آردن چاپگر > .ديآن زيتم را

 مشكالت مختلف نسخه چاپی

 یخالی ها صفحه چاپ
 Head Cleaning مسدود،ی ها افشانک کردن زيتمی برا ■

utility) هد کردن زيتم > .ديآن اجرا را) هد آردن زيتم اتيعمل 
 .25صفحه  چاپ

 بدونی ها عکسی رونيب لبه ا يشوند یم ظاهر ها هيحاش
 شود یم دهيبر هيحاش

 از خارج که ريتصو ازی مقدار ميتنظی برا ه،يحاش بدون چاپ هنگام ■
 Borderless Expansion ماتيتنظ رد،يگ یم قرار کاغذ اندازه

 را ) چاپ ماتيتنظ (Print Settingی منو در) هيحاش اندازه(
 .ديده رييتغ

 شود یم تا چاپ طول در کاغذ
) آاغذ ضخامت (Thick Paperميتنظ ميضخ آاغذی رو بر چاپ هنگام
 ) چاپ ماتيتنظ (Print Settingsیمنو در را
 کاغذی ها کننده هيتغذ نيب فاصله کار نيا .ديده قرار) روشن (Onی رو
 .کند یم اديز را

لکه يا نقاط سياه در نسخه چاپی ظاهر 
 شود می
تغذيه استفاده از  > .ديکن زيتم رای داخلی غلتک لوله و ديکن وارد را کاغذ

 .29صفحه  عملكرد خارج کردن آاغذ/کننده کاغذ

 شود ی انجام نمیتغذيه کاغذ به درست

 است آرده ريگ ا ينشده انجامی درست به کاغذ هيتغذ
 کاغذ آننده هيتغذ از را آن شود، ینم انجام کاغذ هيتغذ اگر ■

 وارد درست طرف از را آن .ديده تكان را آاغذ .ديآن خارج
ی ليخ نه اما (کاغذ مقابل را چپ سمت لبهی راهنما و ديکن

 همزمان بطور برگهی اديز دتعدا کردن وارد از .ديبران) محکم
 چپ سمت لبهی راهنمای رو ،c كانيپ عالمت از (ديکن اجتناب
 مراجعه 7 صفحه به شتريب اطالعات جهت > د؛ينکن تجاوز

  . ديکن

  Start دآمه آن کردن آزادی برا است، آرده ريگ آاغذ اگر ■
 خاموش را دستگاه نشد، آزاد آاغذ اگر .ديده فشار را) روعش(
 رای دی وی د/یدی سی راهنما و چاپگر درپوش سپس د،يآن
 د،يآن خارج را آاغذ پارهی ها تكه و ها آاغذ همه .ديآن باز

 را آاغذ مجددا  .ديببند رای دی وی د/یدی سی راهنما سپس
 را) روشن ( Startدآمه و آرده روشن را دستگاه د،يآن وارد
 .ديده فشار چاپی ريسرگ ازی برا

 سمت لبهی راهنما ديشو مطمئن آند، یم ريگ دائما  آاغذ اگر ■
 برگهی آمتر تعداد ديآنی سع .باشد دهينچسب آاغذ به محكم چپ
 c كانيپ عالمتی باال در را آاغذ دسته هرگز .ديآن وارد آاغذ
 عاتاطالی برا. دينده قرار چپ سمت لبهی راهنمای رو بر
 به آهيی ها دستورالعمل و ديآن مراجعه 7 صفحه به شتريب

 .ديآن دنبال را شده ارائه آاغذ همراه
 فشار برگه آننده هيتغذ در اندازه از شيب را آاغذ است ممكن
 خارج را آاغذ دقت با و آرده خاموش را دستگاه .ديباش داده
 .ديآن وارد دوباره را آاغذ سسپ .ديآن
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ی سی نيس ،یدی وی د/یدی س چاپ دستورات ارسال هنگام
 شود یم خارجی دی وی د/ید

ی د/ یدی س چاپ دستورات ارسال هنگامی دی وی د/یدی سی نيس اگر
 صفحه ا يLCD صفحهی رو بر خطا اميپ ك يو شود یم خارجی دی و
 بر موجودی ها دستورالعمل خطا بردن نيب ازی برا شود، یم ظاهر انهيرا
 .ديآن دنبال را LCD صفحهی رو

 آند چاپگر آار نمی

 است خاموش LCD صفحه
 باشد،) روشن (On) صفحه محافظ (Screen Saver عملكرد اگر ■

 جز به رای ا دآمه هر شينما صفحه )شدن فعال" (Wake"یبرا
 .ديده فشار) روشن ( On دآمه

 فشار را) روشن ( On دآمه دستگاه بودن روشن از نانياطمی برا ■
 .ديده

 وصل زيپر به برق ميس آه ديشو مطمئن و ديآن خاموش را چاپگر ■
 .باشد

 مريتا ای يواريد چيسوئ ك يبا و است سالم دوشاخه آه ديشو مطمئن ■
 .شود ینم آنترل

 داده شينما LCD صفحهی رو بر خطا اميپ ا يهشدار
 .شود یم

 دهد، یم شينما ار خطا اميپ ا يهشدار ك يLCD صفحه اگر
 خطای ها اميپ و هشدارها شرحی برا .ديکن دنبال را ريزی ها دستورالعمل

 .27 صفحه های خطا پيام .ديآن مراجعه ريز بخش به

 خاموش سپس و شده روشن حالت چراغ و LCD صفحه
 شود یم

 خاموش را چاپگر .نباشد سازگار زيپر قدرت با است ممكن چاپگر ولتاژ
 را چاپگری ها برچسب سپس، .ديآن جدا زيپر از فورا  را دوشاخه و ديآن

 .ديآنی بررس

اطياحت: 
و با فروشنده تماس " دوشاخه چاپگر را به پريز نزنيد"اگر ولتاژ سازگار نيست، هرگز 

 .بگيريد

 چاپ هد جيکارتر مشکالت
ی اصلی جا به چاپ هد جيکارتر ا يشود ینم بسته جيکارتر درپوش اگر
 را جوهر جيآارتر و آرده باز را جيآارتر درپوش آند، ینم حرآت خود
 .فتديب جا کيکلی صدا با تا ديده فشار نييپا سمت به

 لغو چاپ
  .ديآن لغو را چاپ آه است الزم د،يشد مواجه مشكل با چاپ هنگام اگر

 فشار را) آردن پاك/متوقف ( Stop/Clearدآمه چاپ، قفتوی برا
 هر و کنديم متوقف را چاپ کرده، لغو را چاپ دستورات همه چاپگر .ديده

 را چاپ حال دری دی وی د/یدی سی نيس ا يچاپ حال در کاغذ گونه
 فورا  چاپ اتيعمل است ممکن چاپگر، تيوضع به بسته .کند یم خارج
 .نشود متوقف

عملكرد خارج /تغذيه کننده کاغذاستفاده از 
 کردن آاغذ

 .ديکن وارد را A4 کاغذ برگه چند .1

) ميتنظ (Setupی منو آردن بازی برا را) ميتنظ (q Setup دآمه .2
 .ديده فشار

 آننده هيتغذ (Paper feed/Paper Eject انتخابی برا .3
  دآمه سپس داده، فشار را  اي دآمه) آاغذ کردن خارج/آاغذ
 .ديده فشار را

 صفحهی روی ها العمل دستور و ديده فشار را) دييتأ (OK دآمه .4
LCD ديآن دنبال را. 

 .ديآن تكرار را 4 تا 2 مراحل ازين صورت در
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 پشتيبانی از مشتری

 یمشتر ازی بانيپشت خدمات با تماس
 با را مشکل ديتوان ینم و کند ینم کار درست شما Epson اگرمحصول

 حل محصول همراه به شده ارائه اسناد دری اب يبيع اطالعات از استفاده
 .ديريبگ تماسی مشتر ازی بانيپشت خدمات با کمک افتيدری برا د،يکن
 انيمشتر ازی بانيپشت خدمات با تماس نحوه مورد در اطالعات کسبی برا

EPSON، نامه ضمانت به Pan-European اگر .ديکن مراجعه 
 به توانند یم تر عيسری ليخ د،يده قرار آنها ارياخت در را ريز اطالعات

 :کنند کمک شما

 پشت در معموال ی سر شماره برچسب (محصول اليسر شماره ■
 .)دارد قرار محصول

 محصول مدل ■

 Version،)درباره (Aboutی رو (محصولی افزار نرم نسخه ■
Info) افزار نرم در مشابه دکمه ايو) هنسخ به مربوط اطالعات 

 .)ديکن کيکل محصول

 ديکن یم استفاده کهی ا انهيرا مدل و مارک ■

 انهيرا عامل ستميس نسخه و نام ■

 با معموال  کهی افزار نرمی کاربردی ها برنامهی ها نسخه و نام ■
 ديکن یم استفاده خود محصول

 یفنی بانيپشت تيسا وب
 نيدتريجد از اطالعی راب و رفته http://www.epson.com به
 قابل موارد و راهنمای ها دفترچه متداول،ی پرسشها پاسخ وها،يدرا
 را خودی محل EPSON تيسا وبی بانيپشت قسمت گر،يدی ريبارگ

 .ديکن انتخاب

 با توان ینم کهی مشکالت مورد در Epsonی فنی بانيپشت تيسا وب
 را شما کرد حل چاپگر اسناد در موجودی اب يبيع اطالعات از استفاده
 .کند یميی راهنما
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 مهيضم

 ها، جوهر، و آاغذ گزينه

 ها نهيگز
 Bluetooth عكس چاپ آداپتور
ی برا آه است ميسی بی ارتباط واحد ك يBluetooth عكس چاپ آداپتور
 ،یتاليجيدی لمبرداريفی ها نيدورب وی عكاسی ها نيدورب از عكس چاپ

PDA،ميسی بی آور فن از آهيی ها دستگاه گريد و ها، انهيرا ل،يوبام ها 
 ميس بدون را چاپ اتيعمل آداپتور نيا رود، یم آار به آنند یمی بانيپشت

 .دهد یم انجام چاپگر به اتصال هنگام

  ✽✽✽Bluetooth C12C824واحد

 :تذآر
 در مناطق مختلف متفاوت باشند، آه ها مربوط به چند رقم آخر شماره محصول می ستاره
 .است

) راهنمای آاربر (User’s Guide به Bluetooth برای استفاده از آداپتور چاپ عكس >
 .درون خط مراجعه نماييد

 جوهر
 آارتريج شماره قطعه

T0481 
T0482 
T0483 
T0484 
T0485 
T0486 

Black) یمشك( 
Cyan) یآب( 

Magenta) قرمز( 
Yellow) زرد( 

Light Cyan) روشنی آب( 
Light Magenta) روشن قرمز( 

 کاغذ
Epson ی چاپگرهای برا را ژهيوی ها طرح بای ا رسانه موارد

ی ازهاين هيآل آه دهد یم قرار آنندگان مصرف ارياخت در جوهرافشان
 .سازد یم برآورده باال تيفيآ با را چاپ

 نام آاغذ ها اندازه شماره قطعه
S041926 
S041943 

15×10 
 4×6(سانتيمتر 

 )اينچ
S041944 18×13

 5×7(سانتيمتر 
 )اينچ

S041927 A4 

Epson Ultra Glossy Photo 
Paper 

S041285 
S041297 

A4 

S041706، 
S041729، 
S041730، 
S041750 

A5 

Epson Premium Glossy 
Photo Paper 

S041332 A4 Epson Premium Semigloss 
Photo Paper 

S041579  Epson Economy Photo 
Paper 

 نام آاغذ ها اندازه شماره قطعه
S041258،  
S041259 

A4 Epson Matte Paper-
Heavyweight 

S041144 A6 Epson Photo Stickers 

S041154 A4 Epson Iron-On Cool Peel 
Transfer Paper 

 :تذآر
 .است متفاوت مختلف مناطق به بسته ژهيوی ها رسانه بودن دسترس در ❏

 وب به خود، منطقه در موجودی ها رسانه به مربوط اطالعات نيآخر افتيدر جهت ❏
  .ديينما مراجعه EPSONی مشتر ازی بانيپشت تيسا
 .30صفحه  یمشتر از یبانيپشت خدمات با تماس >

 مشخصات چاپگر
 .باشد یم مستقلی ها دستگاه عملكرد به مربوط فقط مشخصات نيا

 چاپ
 روش چاپ جوهرافشانی تقاضا

 )یمشك (رنگ تك افشانك 90
 ،یآب(ی ها رنگ به) رنگ 90×5 (با افشانك 450
 )روشن قرمز روشن،ی آب زرد، قرمز،

 تنظيم افشانک

 آاغذ اطراف دری متريليم 3 هيحاش :هيحاش چاپ
 هيحاش بدون :هيحاش بدون چاپ

 ناحيه چاپ شدنی

 کاغذ

 :تذآر
از آنجا آه آيفيت هر نوع يا مارك آاغذ در هر زمان توسط سازنده ممكن است تغيير آند، 

Epson آيفيت هر نوع يا مارك آاغذ غير Epsonه قبل از هميش .آند  را تضمين نمی
 .هايی از آاغذ را آزمايش آنيد های بزرگ، نمونه خريداری مقدار زياد آاغذ يا چاپ نسخه

 آاغذ مشخصات
 :برگ تك

A4) 297×210 10×15 )متريليم 
 13×18،)نچيا 4×6 (متريسانت
 A6 ،)نچيا 5×7 (متريسانت

 اندازه

 شده عيتوز ژهيو آاغذ ساده، آاغذ بسته
 Epson توسط

 نوع کاغذ

  متريليم 0.11 تا 0.08
 )نچيا 0.004 تا 0.003(

 )برای بسته آاغذ ساده(ضخامت 

  -) پوند 17 (مترمربع در گرم 64
 )پوند 24 (مترمربع در گرم 90

 )برای بسته آاغذ ساده(وزن 

 یدی وی د/یدی س

 اندازه متريسانت 12
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 :تذآر
 ا يآاغذ آردن ريگ باعث و داده آاهش را چاپ تيفيآ است ممكن نييپا تيفيآ اب آاغذ ❏

 .ديينما استفاده باالتر تيفيآ با آاغذ از د،يشد مواجهی مشكالت با اگر .شود مشكالت گريد

 .دينكن وارد چاپگر در را شده تا ا يلوله آاغذ ❏

 :ديآن استفاده طيمحی عاد طيشرا در آاغذ از ❏
 60 تا 40 رطوبت ،)تيفارنها درجه 77 تا 59 (گراديسانت درجه 25 تا 15 نيب دما

 ینسب رطوبت درصد

 جوهر جيکارتر
ۍ سانت درجه 25 در ،یبند بسته آردن باز از بعد ماه 6 تا

 ]تيفارنها درجه 77[ گراد
 عمر کارتريج

 :انبار
 درجه 104 تا -4 (گرادۍ سانت درجه 40 تا -20

 )تيفارنها
 )تيفارنها درجه 104 (گرادۍ سانت درجه 40 در ماه 1

 دما

اطياحت: 
❏ Epson استفاده از آارتريج جوهر اصل Epsonضمانت نامه  .کند  را توصيه می

Epsonهاۍ جوهر آه توسط   هرگونه خسارت ناشۍ از استفاده آارتريجEpson 
 .توليد نشده اند را تحت پوشش قرار نمۍ دهد

 .نكنيداز آارتريج جوهر تاريخ مصرف گذشته استفاده  ❏

چاپگر مقدار جوهر باقۍ مانده را با  .مجددا  اقدام به پر آردن آارتريج جوهر نكنيد ❏
 بر روۍ آارتريج جوهر محاسبه مۍ آند، بنابراين حتۍ اگر ICاستفاده از يك تراشه 

 . خالۍ بودن آارتريج را گزارش مۍ دهدICآارتريج را مجددا  پر آنيد، تراشه 

 چاپگر
 17 (مربع متر در گرم 64 وزن با برگه 100 حدود در
 )پوند

ظرفيت تغذيه آننده 
 آاغذ

 انبار
 )نچيا 19 (متريليم 483 :طول

 )نچيا 11.8 (متريليم 300 :عرض
 )نچيا 7.4 (متريليم 188 :ارتفاع

 چاپ
 )نچيا 19 (متريليم 483 :طول

 )نچيا 18.8 (متريليم 478 :عرض
 )نچيا 11.7 (متريليم 297 :ارتفاع

 ابعاد

 وزن جوهرۍ ها جيآارتر بدون) پوند 13.4 (گرم لويآ 6.1

 دستگاه برق
   ولت120مدل   ولت240 تا 220مدل 

 دامنه ولتاژ ورودی ولت 132 تا 99 ولت 264 تا 198

 دامنه فرآانس مجاز هرتز 60 تا 50

 دامنه فرآانس ورودی هرتز 60.5 تا 49.5

 0.4 حداآثر (آمپر 0.2
 )آمپر

 0.7 حداآثر (آمپر 0.4
 )آمپر

 جريان مجاز

 حالت در وات 13 با يتقر
(ISO 10561 Letter 

Pattern) 2.3 با يتقر 
 Sleep در وات

mode) حالت 
 0.3 با يتقر و) استراحت

 Power Off در وات
mode) خاموش حالت 

 )دستگاه بودن

 حالت در وات 13 با يتقر
(ISO 10561 Letter 

Pattern) 2.2 با يتقر 
 Sleep در وات

mode) حالت 
 0.2 با يتقر و) استراحت

 Power Off در وات
mode) خاموش حالت 

 )دستگاه بودن

 مصرف برق

 :تذآر
 .براۍ ولتاژ چاپگر برچسب پشت دستگاه را بررسۍ آنيد

 طيمح
  :کارکرد

 )تيفارنها درجه 95 تا 50 (گرادۍ سانت درجه 35 تا 10
 دما

  :کارکرد
 ینسب رطوبت درصد 80 تا 20

 رطوبت

 سازگار حافظه ۍها آارت
 .9صفحه  جاگذاری آارت حافظه >

 :تذآر
هاۍ حافظه موجود براۍ چاپگر، با فروشنده يا دفتر  براۍ دستيابۍ به آخرين اطالعات آارت

  . تماس بگيريدEpsonفروش محلۍ 

 حافظه آارت دهدا قالب
 استفاده باشد ريز طيشرا با مطابق آهۍ ريتصوۍ ها پرونده از ديتوان یم
 .ديآن

DCF) نيدورب پرونده ستميسۍ براۍ طراح قانون (
 .2.0 ا ي1.0 نسخه با سازگار

 دوربين ديجيتال

 با شده گرفتهۍ ريتصوۍ ها پرونده TIFF ا يJPEG قالب
 .DCF با سازگار تاليجيد نيدورب
 .Exif 2.1/2.2/2.21 نسخه انبيپشت

 قالب پرونده

 اندازه تصوير كسليپ 9200 × 9200 تا 80 × 80

 ها تعداد پرونده .پرونده 999 تا

 :تذآر
هاۍ دو بايتۍ فاقد  هاۍ حاوۍ نويسه هنگام چاپ به طور مستقيم از آارت حافظه، نام پرونده

 .اعتبار است

 رهيذخی خارج ليوسا
Universal Serial Bus* 

 نيآخر با لهيوس (هيثان در تيمگاب 12 :تيب سرعت
 )سرعت
 Aۍ سر USB :رابط نوع
 متر 2 از آمتر :شده هيتوص آابل طول

 قابليت اتصال

برای جزئيات بيشتر با مرآز پشتيبانی از  . پشتيبانۍ نمۍ شوندUSBهاۍ  همه دستگاه *
 .مشتری در منطقه خود تماس بگيريد

 استانداردها و مجوزها
 :U.S مدل

UL 60950 
CSA No.60950 

 ايمنی

FCC Part 15 Subpart B Class B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 

Class B 

EMC 
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 :يیاروپا مدل

EN 60950  راهنمای ولتاژ پايين
73/23/EEC 

EN 55022 Class B 

EN 61000-3-2 

EN 61000-3-3 

EN 55024 

 EMCراهنمای 
89/336/EEC 

 :يیاياسترال مدل

AS/NZS CISPR22 Class B EMC 
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 دستگاه آنترل صفحه ماتيتنظ خالصه

 حافظه کارت حالت 
 بر شده رهيذخۍ ها داده شينما ا يچاپۍ چگونگ صفحه، نياول در
 .ديآن انتخاب ديتوانۍ م را حافظه آارتۍ ور

 از ديبخواه آه را عكس نيچند :ها عکس چاپ و مشاهده
 ديآن انتخاب ديآن هيتهی آپی شتريب تعداد ا يك يآدام هر

  ).11 صفحه(

 آارتی رو از را ها عكس همه :ها عکس همه چاپ
 ).11 صفحه (ديآن چاپ حافظه

 

 سر پشتی ها عكسی سر كي :ها عكس ازی تعداد چاپ
 ).12 صفحه (ديآن انتخاب حافظه آارتی رو از هم

 

 آهی خيتار اساس بر را ها عكس :خيتار اساس بر چاپ
 آه رايی ها عكس و د،يآن جستجو اند شده گرفته

  .ديينما انتخاب ديخواه یم

 ازی انگشت بندی نما كي :یموضوع فهرست برگه چاپ
 ديآن چاپ را حافظه آارت در شده رهيذخی ها عكس تمام

  ).12 صفحه(

 را حافظه آارتی روی ها عكس هيآل :دياسال شينما پخش
 ).13 صفحه (ديآن مشاهده بيترت به دياسال شينما مانند

 

يی ها عكس :نيدورب با شده انتخاب DPOFی ها عكس
 تاليجيد نيدورب در DPOF از ادهاستف با قبل از آه را

 شيپ صورت به نهيگز نيا .ديآن چاپ ديا آرده انتخاب
 از استفاده با ها عكس آهی زمانی برا و شده ظاهر فرض

DPOF چاپ با تنظيمات  (.است موجود اند شده انتخاب
DPOF  13صفحه(. 

 ژهيو چاپ حالت 
 بر شده رهيذخۍ ها داده شينما ا يچاپۍ چگونگ صفحه، نياول در
 .ديآن انتخاب ديتوانۍ م را حافظه آارتۍ رو

CD/DVD )ی سی رو چاپ )یدی وی د/ یدی س چاپ
 متريسانت 12ی دی وی د ای يد

 

P.I.F. Print) چاپP.I.F. ( آادر با ها عكس چاپ. 

 

Photo Stickers) ی رو چاپ ):عكس برچسب
EPSON Stickers. 

 

Iron on :یرو بر چاپEPSON Iron-On Cool 
Peel .Transfer Paper 

 

 Print Settings) چاپ ماتيتنظ( 
 Paper Type .ديآن مراجعه 18 صفحه به اتيجزئی برا

 )کاغذ نوع(

 Paper Size .ديآن مراجعه 18 صفحه به اتيجزئی برا
 )آاغذ اندازه(

 Layout .ديآن مراجعه 18 صفحه به تايجزئی برا
 )بندی صفحه(

 به اتيجزئی برا .عكس گرفتن خيتار با همراه چاپ
 .ديآن مراجعه 21 صفحه

Date Format 
 )خيتار قالب(

 به اتيجزئی راب .عكس گرفتن زمان با همراه چاپ
 .ديآن مراجعه 21 صفحه

Time Format 
 )زمان قالب(

) نيباالتر (Highest ،)باال (High شامل ها نهيگز
 )یعاد (Normal اي

Quality) تيفيآ( 

 Sepia اي) ديسف و اهيس (B&W صورت به چاپ
 )رهيتی ا قهوه(

Filter) لتريف( 

 ميتنظ • .ديآن مراجعه ريز بخش به اتيجزئی ابر
 .20 صفحه عكس خودآار

Auto Correct 
 )خودآار حيتصح(

Brightness 
 )يیروشنا(

Contrast 
 )آنتراست(

Sharpness 
 )وضوح(

 ميتنظ • .ديآن مراجعه ريز بخش به اتيجزئی برا
 .20 صفحه عكسی دست

Saturation 
 )رنگ اشباع(

 ،F شماره افراگم،يد سرعت/ینورده زمان اطالعات
 Exif اطالعات اساس بر را ISO سرعت زانيم و
 از بعدۍ حت ماتيتنظ نيا .ديآن چاپ ريتصوی ها دهدا

 .شودۍ نم پاك چاپگر آردن خاموش

Print Info .
 )چاپ اطالعات(

ۍ برا را ريتصو) روشن (Onۍ رو بر ميتنظ هنگام
 طرف .ديآن بزرگ ا يآوچك آادر با آردن متناسب
 آرده تجاوز چاپ قابل قسمت از آه عكس بزرگتر
 .شودۍ نم چاپ

Fit to Frame 
 )آادر با متناسب(

 به چپ از ديتوانۍ م هيدوسو چاپۍ ساز فعال با
 هيسو دو چاپ .ديآن چاپ چپ به راست از و راست
 آاهش چاپ تيفيآ اما برد،ۍ م باال را چاپ سرعت

 .ابدۍ يم

Bidirectional 
 )هيدوسو چاپ(

 آاغذ اندازه از بزرگتر ريتصو مقدار چاپ طول در
 .دآنۍ م ميتنظ هيحاش بدون را

Borderless 
Expansion 

 )هيحاش اندازه(

 EPSON تاليجيد نيدورب توسط قبل از آهۍ آادر با
 .ديآن چاپ را عكس شده نييتع

Keep P.I.F. 
Frame with 

Photo) عكس 
 آادر با همراه
P.I.F( 
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q Setup menu) ميتنظی منو( 
) ميتنظ (q Setup دآمه فشار با را ريز ماتيتنظ ازين صورت در
 .ديده مانجا

 Paper .آندۍ م آزاد ا يهيتغذ را آاغذ
feed/Paper 

Eject) آننده هيتغذ 
 آردن خارج/آاغذ
 )آاغذ

ی بررس .ديآن مراجعه ريز بخش به اتيجزئی برا
 .23 صفحه جوهر مخزن

 

Ink Levels 
 )جوهر سطح(

 .برای جزئيات به بخش زير مراجعه آنيد

 .23صفحه  جوهر جيآارتر ضيتعو

Ink Cartridge 
Replacemen

t) جيآارتر ضيتعو 
 )جوهر

 .برای جزئيات به بخش زير مراجعه آنيد
 .25صفحه  چاپ هد کردن زيتم

Nozzle 
check) ۍ بررس

 )شانكاف

 .برای جزئيات به بخش زير مراجعه آنيد
 .25صفحه  چاپ هد کردن زيتم

Head 
Cleaning) زيتم 

 )هد کردن

تنظيم  .برای جزئيات به بخش زير مراجعه آنيد
 .22صفحه   LCDروشنايی 

Photo 
Viewer 

Adjustment 
 )عكسی نما ميتنظ(

 .ديآن مراجعه ريز بخش به اتيجزئی برا
 .25 صفحه چاپ هد آردن تراز

Head 
Alignment 

 )هد کردن تراز(

 رهيذخ .ديآن مراجعه ريز بخش به اتيجزئی برا
 .10 صفحه یخارج لهيوس كي در ها عكس

Backup) نسخه 
 )بانيپشت

 از استفاده بای ژگيو نيا از ديتوان یم شما
 USBی عملكردها آهی تاليجيدی ها نيدورب

DIRECT-PRINTا ي PictBridge ی بانيپشت را
 .ديآن استفاده آنند یم

PictBridge 
Setup) ميتنظ 

PictBridge( 

 چاپگر به متصلی خارج رهيذخ لهيوس از رای ا پوشه
 .ديآن بانتخا

Select Folder 
 )پوشه انتخاب(

Photo Sticker 
Position 

Up/Down 
 برچسب محل(

 )نييپا/باال عكس

 .ديآن ميتنظ Photo Stickersی رو را چاپ محل
 چاپ اگر .ديآن مراجعه ريز بخش به اتيجزئی برا
 .17 صفحه نشود یبند تراز

Photo Sticker 
Position 

Left/Right 
 برچسب محل(

 )راست/چپ عكس

CD/DVD 
Position 

Inside) تيموقع 
ی د/یدی سۍ داخل
 )یدی و

ی سی رو چاپی برا رای خارج وی داخل قطر
 بخش به اتيجزئی برا  .ديآن ميتنظی دی وی د/ید
 .15 صفحه چاپ هيناح ميتنظ .ديآن مراجعه ريز

CD/DVD 
Position 
Outside 

ی خارج تيموقع(
ی وی د/یدی س
 )ید

CD/DVD 
Position 

Up/Down 
 نييپا/باال تيموقع(
ی وی د/یدی س
 )ید

 .ديآن ميتنظ رای دی وی د/یدی سی رو چاپ محل

 .ديآن جعهمرا ريز بخش به اتيجزئی برا 

 .15 صفحه نشود یبند تراز چاپ اگر

CD/DVD 
Position 

Left/Right 
 تيموقع(

ی س راست/چپ
 )یدی وی د/ید

BT Printer ID 
Set )شناسه ميتنظ 
 )BT چاپگر

BT 
Connectivity 

Mode) حالت 
 )BT اتصال

BT Encryption 
 )BTی رمزگذار(

BT PIN Code 
Set) نيپ کد ميتنظ 
BT( 

 عكس چاپ آداپتور ك ياتصال صورت در ماتيتنظ
Bluetooth باشدۍ م موجود چاپگر به. 

 Using the Bluetooth"به شتريب اتيجزئۍ برا
Photo Printer Adapter) آداپتور از استفاده 

 User’s Guide در ")Bluetooth عكس چاپ
 .ديآن مراجعه خط درون) آاربری راهنما(

BT Device 
Address) آدرس 

 )BT دستگاه

 است، شده پاك چاپ طول درۍ چاپۍ ها نسخه اگر
 را آن چاپ هد و آاغذ نيب فاصله آردن ضيعرۍ برا
 ماتيتنظ نيا .ديآن ميتنظ) روشن (On حالت در

 .شوند یم رفعاليغ چاپگر شدن خاموش هنگام

Thick Paper 
 )ميضخ کاغذ(

 .ديآن انتخاب LCD صفحه در شينمای برا را زبان
 .ندارد وجود ماتيتنظ نيای نواحی برخ در

Language 
 )زبان(

 .ديآنی بازنشان فرض شيپ ماتيتنظ به را ماتيتنظ
 .ديآن مراجعه ريز بخش به اتيجزئی برا

 .22 صفحه بازگرداندن به تنظيمات پيش فرض

Restore to 
Factory 
Settings 

 به بازگرداندن(
 )کارخانه ماتيتنظ

 متصل ويدرا ا يحافظه آارتۍ روۍ رهايتصو همه
 .ديآن حذف را

All File Clear 
 همه آردن پاك(

 )ها پرونده

ۍ ها عكس از استفاده با صفحه محافظۍ اجراۍ برا
ۍ رو را ماتيتنظ حافظه آارتۍ رو بر موجود

Card Data) ديآن ميتنظ) آارت داده.  

Screen Saver 
Settings 

 محافظ ماتيتنظ(
 )صفحه
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E 
Epson 
 31· آاغذ 

Exif Print · 19 ,20 ,34 

P 
PDA · 31 

Photo Stickers 
 16· چاپ آردن 

 31· شماره قطعه 
PictBridge · 10 
PictBridge · 35 

PRINT Image Matching 
 19· ها بوسيله  چاپ عكس

U 
USB Direct Print · 10 ,35 

 ا
 20· اشباع رنگ 

 ب
 25· بررسی افشانک 

 20· برش 

 پ
 30· پشتيبانی از مشتری 

 30· پشتيبانی فنی 

 ت
 تاريخ

 12· جستجوی عكس 
 21· مهر 

 20· ها  تعيين اندازه عكس
 EPSON · 30تماس با 

 تميز کردن
 26· چاپگر 

 25· هد چاپ 
 18· بندی  تنظيم صفحه
 18· تنظيم آاغذ 

 35· تنظيمات زبان 
 22· تنظيمات محافظ صفحه 

 22· تنظيمات نمايشگر 

 چ
 چاپگر

 26· تميز کردن 
 26· حمل و نقل 

 26, 25· نگهداری 

 ح
 26· حمل و نقل چاپگر 

 د
 دوربين

 10· چاپ از 

 ر
 P.I.F. · 13رابطه 

 روشنايی
 LCD · 22صفحه
 20· عكس 

 س
 دی وی دی/سی دی

 31· اندازه موجود 
 14· چاپ 

 16· چاپ روی جلد 

 ع
 عكس

 20· برش 
 20·  اندازه تعيين

 19· تنظيم آيفيت 
 25· عمليات تميز کردن هد 

 ك
 P.I.Fآادر 

 13· تعيين شده توسط دوربين 
 های حافظه آارت

 9· جاگذاری 
 9· خارج آردن 

 های حافظه آارت
 9· جاگذاری 

 35· حذف آردن 
 10· خارج آردن 

 9· سازگار 
 آارتريج جوهر

 31· شماره قطعه 
 آاغذ

 31· خريداری 
 31 · مشخصات

 20· آنتراست 

 گ
 28· گيرکردن کاغذ 

 م
 مهر

 21· تاريخ و زمان 

 ن
 26· نگهداری از چاپگر 

 25· نگهداری چاپگر 
 13· نمايش اساليد 
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 ه
 هد چاپ

 25· تراز کردن 
 25· تميز کردن 

 و
 وسايل خارجی

 9· اتصال 
 وسايل خارجی

 10· ها در  ذخيره پرونده
 32· وسايل ذخيره 

 20· وضوح 

 ک
 .P.I.Fکادر

 P.I.F. · 16چاپ با کادر
 های حافظه کارت

 26· انتقال چاپگر 
 کارتريج جوهر

 23· تعويض 
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