
احلزمة• فك .١
آوردن• بيرون جعبه از .١

احلماية• شرائط إزالة .٢
حفاظتي• نوار برداشنت .٢

الشرائط• كافة بإزالة قم
اغلق•برداشنت همه نوارها•

ببنديد•

الكهربائي• بالتيار الطابعة توصيل .٣
چاپگر• زدن پريز به .٣

بالتشغيل• قم
کنيد• روشن

احلبر• خراطيش هز .٤
چاپ• کارتريج دادن تکان .٤

احلبر• ملء .٦ 
شارژ کردن جوهر• .٦

اضغط على•
دهيد• وميض•فشار

چشمک مي زند•
التشغيل• قيد

روشن•
دقيقة• ١٫٥ حوالي

دقيقه• ١٫٥ حدود در

انتظر•
منتظر شويد•

 مالحظة:
بشكل الطابعة في أوال تركيبها مت التي خراطيش احلبر استخدام يتم
طوال احلبر التالية عمل خراطيش ثم يستمر الطباعة. رأس مللء جزئي

بالكامل. لها در املقّ العمر
 تذکر:

نيمه بطور شوند مي نصب شما چاپگر در ابتدا که جوهر هاي کارتريج
هاي چاپ کارتريج کنند. شارژ چاپ را هد تا شوند مي کاره استفاده

خواهند کرد. پيدا ارزيابي شده کامل خود دوام عمر بعدي براي

التوصيل بجهاز كمبيوتر• .٧
به کامپيوتر• اتصال .٧

التشغيل• إيقاف
شود• خاموش

نفس الوقت. الكابلني في كال بتوصيل تقم ال
نکنيد. متصل هم با را کابل دو هر

USB منفذ
USB

متوازي منفذ
موازي

ابدأ من هنا•
کنيد• شروع اينجا از

احلبر• خراطيش تركيب .٥
نصب کارتريج چاپ• .٥

طقطقة•
کنيد• کليک

أدخل•
کنيد• وارد

اغلق•
ببنديد•

طقطقة•
کنيد• کليک

اغلق•
ببنديد•

افتح•
کنيد• باز

افتح•
کنيد• باز
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املعلومات• من مزيد على احلصول .١٠
بيشتر• اطالعات کسب .١٠

املستخدم• دليل
کاربر• راهنماي

وإصالحها• استكشاف األخطاء
يابي• عيب

الطباعة•
کردن• چاپ

بتركيب قم
الورق• دعامة
شود• وصل

 قم
مبحاذاة
الورقة•

اندازه به
شود•

موجه أزح
الورق•

بلغزانيد•

حتميل الورق• .٩
کاغذ• بارگذاري .٩

البرنامج• تثبيت .٨
افزار• نرم نصب .٨

•Windows تشغيل نظام ملستخدمي
ويندوز• براي

اإلرشادات• اتبع
کنيد• پيروي ها دستورالعمل از

املضغوط. القرص رمز فوق ا مزدوجً نقرًا لانقر حوار؟ مربع يظهر  ال
کنيد. کليک دوبار CD-ROM مناد لروي نيست؟ گفتگو  قاب

التشغيل.  برنامج بتحميل قم ،Windows XP x64 التشغيل لنظام   بالنسبة
http://www.epson.comل

http://www.epson.comل .كنيد بارگيرى را درايور ،Windows XP x64  براى

انقر فوق•
کنيد• کليک

•Mac OS X تشغيل نظام ملستخدمي
•OS X مک براي

اإلرشادات• اتبع
کنيد• پيروي ها دستورالعمل از

EPSON عمل  شركة تضمن ال ،Intel معالجة بأنظمة تعمل Macintosh التي أجهزة   ملستخدمي
برنامج بالبرامج. حتميل اخلاص القرص املضغوط من تثبيته مت إذا بشكل صحيح الطابعة تشغيل برنامج

http://www.epson.comل التشغيل.
اگر  كه است اين باشند داشته نظر مد قطعات Intel بايد Macintosh با سيستم كاربران كه را اى   نكته
كند. درايور  منى درايور را تضمني مناسب كاركرد EPSON ،باشد شده CD-ROM بارگيرى نرم افزار درايور از

http://www.epson.comل كنيد. بارگيرى را

http://www.epson.comل التشغيل. برنامج بتنزيل قم ،Mac OS 9 تشغيل نظام  ملستخدمي
http://www.epson.comل شود. لود داون درايور ،OS 9 مک  براي

4106070 Rev.0
1-B C

4106070 Rev.0
1-B M

4106070 Rev.0
1-B BK

4106070 Rev.0
1-B Y


