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Εκτύπωση μέσω κάρτας μνήμης 
Bellek Kartından Yazdırma

Οδηγός βασικών λειτουργιών 
Temel Çalışma Kılavuzu

Επίλυση προβλημάτων 
Sorun Giderme

Οδηγίες χρήστη 
Kullanım Kılavuzu

Εκτύπωση από υπολογιστή 
Bilgisayardan yazdırma

Κλικ•Tıklatın•Κλείσιμο•Kapatın•

Κλικ•Tıklatın•

Εφαρμογή 
Ayarlayın

Περίπου 1,5 min 
Hakkında 1,5 dk.

Ενεργοποίηση • Açın • 

Τοποθετήστε•Takın• Κάντε κλικ•Tıklatın•

Τοποθετήστε•Takın• Κάντε κλικ•Tıklatın•

Κάντε κλικ 
Tıklatın

❏  Για Mac OS 9, κάντε λήψη του οδηγού.  http://www.epson.com
❏  Mac OS 9 için, sürücüyü indirin.  http://www.epson.com

❏   Δεν εμφανίζεται πλαίσιο διαλόγου;  Κάντε διπλό κλικ στο 
εικονίδιο του CD-ROM

❏   İletişim kutusu çıkmıyor mu?  CD-ROM simgesini çift tıklatın

Φύλλο ελέγχου θέσης εκτύπωσης CD/DVD 
CD/DVD Yazdırma Konumu Kontrol Sayfası Εξάρτηµα CD/DVD 8 mm 

8-mm CD/DVD Eki
Δίσκος CD/DVD 
CD/DVD Tepsisi

Απενεργοποίηση•Kapatın

Για Windows•Windows için•

Για Mac OS X 
Mac OS X için

Ακολουθήστε τις οδηγίες 
Talimatları izleyin

Ακολουθήστε τις οδηγίες 
Talimatları izleyin

7. Εγκατάσταση του λογισμικού 
Yazılımı Yükleme

1. Άνοιγμα της συσκευασίας 
Ambalajı Açma

6. Σύνδεση με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB•USB Kablosuyla 
Bir Bilgisayara Bağlantı

2. Αφαίρεση προστατευτικής ταινίας και τοπoθέτηση αυτoκόλλητoυ 
στον πίvακα ελέγχoυ •Koruyucu Bandı Çıkarma ve Panel Etiketini 
Yapıştırma

3. Σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα 
Yazıcının Fişini Takma

4. Εγκατάσταση του δοχείου μελανιού 
Mürekkep Kartuşunu Takma

8. Τοποθέτηση χαρτιού 
Kağıt Yükleme

5. Πλήρωση μελανιού 
Mürekkep Doldurma

9. Λήψη περισσότερων πληροφοριών 
Daha Fazla Bilgi Alma

كنيد شروع اينجا از

تذکر:

كليك كنيد ببنديد• •

كليك كنيد •

1.5 دقيقه حدود در

روشن کنيد •

CD/DVD موقعيت چاپ صفحه بررسى
CD/DVD 8 ميليمتري ضميمه CD/DVD سينى

افزار نرم نصب

بندى بسته كردن باز

USB رايانه با كابل اتصال به يك

پانل برچسب محافظ و چسباندن نوار برداشنت

به برق زدن چاپگر

جوهر كارتريج نصب

شارژ کردن جوهر

خواهندداشت. دوام شده برآورد مدت كامل در طور به بعدى جوهر هاى کارتريج شد. خواهد استفاده چاپ هد کردن شارژ براى شده است نصب شما در چاپگر بار اولني که جوهر هاى کارتريج از مقداري

کنيد خاموش •

ويندوز براى

وارد کنيد • كليك كنيد •

کنيد. کليک CD-ROM دوبار مناد روى  بر ندارد؟ وجود گفتگو ❏  مربع

کنيد دستورالعمل ها را دنبال

كليك كنيد

 http://www.epson.com کنيد. بارگيرى را درايور ،Mac OS 9 ❏   براى

Mac OS X براى

کنيد دستورالعمل ها را دنبال

وارد کنيد • كليك كنيد •

حافظه کارت از چاپ اصلى عملكردهاى راهنماى

يابى عيب

کاربر راهنماى

از رايانه چاپ

كاغذ گذاشنت

بيشتر اطالعات كسب

كنيد تنظيم

هنا ابدأ

مالحظة:

فوق فوقالنقر النقر

فوق النقر

1.5 دقيقة حوالي

الطابعة تشغيل

CD/DVD بأقراص اخلاص الطباعة موضع فحص ورقة
8-مم CD/DVD ملحق CD/DVD أسطوانات درج

العبوة محتويات تفريغ

اللوحة ملصق وتثبيت الالصق إزالة الشريط

احلبر حتميل

الكهربي بالتيار الطابعة توصيل

احلبر خراطيش تركيب

االفتراضي. لعمرها ا طبقً ستدوم ا، يتم تركيبها الحقً التي احلبر خراطيش ولكن باحلبر. الطباعة رأس حتميل في مرة ألول يتم تركيبها احلبر التي خراطيش حبر من قليل قدر استهالك سيتم

USB عبر كابل بكمبيوتر توصيل الطابعة

الذاكرة محتويات بطاقة طباعة األساسي التشغيل دليل

األخطاء وإصالحها استكشاف

املستخدم دليل

الكمبيوتر خالل من الطباعة

إدخال فوق النقر

فوق النقر

التشغيل. برنامج بتنزيل قم ،Mac OS 9 لنظام  ❏   بالنسبة
 http://www.epson.com

األقراص محرك رمز فوق ا مزدوجً نقرًا  انقر حوار؟ مربعات تظهر ❏   أال
املضغوطة.

الطابعة تشغيل إيقاف

Windows نظام في •

Mac OS X نظام في

اإلرشادات اتبع

اإلرشادات اتبع

البرنامج تثبيت

حتميل الورق

املعلومات من مزيد على احلصول

إدخال فوق النقر

تثبيت
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