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نحوه دسترس به اطالعات

راهنما كاغذ
شروع

د. ن صفحه را حتما مطالعه كن در ابتدا ا
د  م دستگاه و نصب نرم افزار مطلع خواه ن صفحه از چگونگ تنظ با مطالعه ا

اغذ و نسخه اصل در  نه چگونگ قرار دادن  ن اطالعات در زم شد. همچن
رد. ار شما قرار م گ دستگاه در اخت

ن دفترچه راهنما) انه-(ا اربر – جهت استفاده بدون را راهنما 
انه،  ن دفترچه اطالعات در مورد نحوه استفاده از دستگاه بدون اتصال به را در ا

ارت حافظه وجود دارد. ردن و چاپ از  همچون دستورالعملها كپ 
الت  ن دستگاه، به بخش حل مش ل در مورد نحوه استفاده از ا در صورت وجود مش

د. ن دفترچه راهنما مراجعه كن در ا

ن اربر آنال راهنما 
راهنماى كاربر

ن  انه و همچن ن از را ردن و اس ن راهنما دستورالعملها مربوط به چاپ  ا
ار شما قرار م دهد. اطالعات را در مورد نرم افزار در اخت

اربر در نرم افزار CD-ROM موجود بوده و با نصب نرم افزار به طور  ن راهنما  ا
ز  اربر، رو مناد موجود در م ن راهنما  ار نصب خواهد شد. جهت مطالعه ا خود

د. ك كن ار دو بار كل

      

ن راهنما آنال
دام از برنامه ها موجود در نرم افزار CD-ROM وجود دارد.  ن در هر  راهنما آنال

ار شما قرار م دهد. ن راهنما اطالعات جامع را در مورد برنامه در اخت ا
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مقدمه

دستورالعمل هاي مهم در رابطه 

با اميني
پيش از استفاده از اين دستگاه، دستورالعمل هاي اميني 

موجود در اين قسمت را خوانده و دنبال كنيد:
فقط از سيم برق ارائه شده به همراه دستگاه استفاده   
ن است باعث آتش  كنيد. استفاده از يك سيم ديگر مم
سوزي و يا برق گرفتگي شود. از بكار بردن اين سيم با 

ساير وسايل خودداري كنيد.
بررسي كنيد كه سيم برق مطابق با متامي استانداردهاي   

اميني محلي باشد.
ه در برچسب نشان داده شده  تنها از نوع منبع برقي   

است استفاده كنيد.
دستگاه را در نزديكي پريز برق ديواري قرار دهيد به گونه   

رد. ه دوشاخه را بتوان به آسانى خارج  اي 
سيم برق نبايد در معرض سايش يا آسيب قرار گيرد.  

اگر از يك سيم رابط به همراه اين دستگاه استفاده   
ه  ل آمپر جتهيزاتي  ه ميزان  مي كنيد، بررسي كنيد 
به سيم رابط وصل شده اند از ميزان آمپر سيم بيشتر 

لي آمپر متامي  ه ميزان  نباشد.همچنني مطمئن شويد 
ه به پريز ديوار وصل شده اند از ميزان آمپر  جتهيزات 

پريز ديواري بيشتر نباشد.
ه در معرض تغييرات  انهايي  از قرار دادن دستگاه در م  

ت و لرزش ويا گرد و غبار  سريع گرما ويا رطوبت، حر
هستند اجتناب كنيد.

افي فضا بگذاريد تا تهويه  در اطراف دستگاه باندازه   
مناسب اجنام شود. روزنه هاي روي بدنه دستگاه را مسدود 

اف ها نكنيد. نكنيد و نپوشانيد يا اشياء را وارد ش
دستگاه را در نزديكي رادياتور، مخازن حرارتي و يا زير   

تابش مستقيم نور خورشيد قرار ندهيد.
دستگاه را روي سطح صاف و محكمي قرار دهيد كه از   
سطح زيرين آن از همه طرف بزرگ تر باشد. اگر دستگاه 

بصورت زاويه دار و يا در شيب قرار داده شود، بدرستي 
رد. كار نخواهد 

ه قسمت پشت دستگاه حداقل ١٠سانتي  ررسي كنيد   
متر با ديوار فاصله داشته باشد.

نر را باز نكنيد. ن، واحد اس هنگام كپي، چاپ و يا اس  

از پاشيده شدن مايعات روي دستگاه جلوگيري كنيد.  

از اسپريهاي محتوي گازهاي قابل اشتعال در درون   
دستگاه و يا در اطراف آن استفاده نكنيد. اجنام چنني 

عملي ممكن است باعث ايجاد آتش سوزي شود.

ه بطور صريح در اسناد توضيح داده شده، بجز مواردي   
از تعمير خودسرانه دستگاه خودداري كنيد.

در صورت بروز مشكالت زير، اتصال دستگاه را از پريز برق  
قطع كنيد و تعمير دستگاه را به تعمير كاران مجرب 

واگذار مناييد: در صورتي كه سيم برق و يا دوشاخه 
آسيب ديده باشد؛ در صورتي كه مايعات وارد دستگاه 
شده باشد؛ اگر دستگاه افتاده و يا جعبه آن آسيب 

ديده باشد؛ اگر دستگاه بطور عادي كار مني كند و يا 
تغيير محسوسي در عملكرد آن مشاهده شده است. 

تنها كنترل هايي را تنظيم كنيد كه در دستورالعملهاي
كاركرد ذكر شده است.

ج نكنيد،  هنگام نگهداري ويا جابجايي دستگاه، آنرا   
روي يك طرف قرار ندهيد و همچنني آنرا وارونه نكنيد، 

ن است باعث خارج شدن جوهر  ارهايي مم اجنام چنني 
ارتريجها شود. از 

نر، انگش ه به هنگام بسنت دستگاه اس دقت كنيد   
شما در آن گير نكند.

دستورالعمل هاي اميني كارتريج جوهر
ان دور نگه داشته ود ارتريج هاي جوهر را از دسترس   

و جوهر را ننوشيد.
هنگام كار با كارتريج جوهر استفاده شده، مراقب باشيد  

ممكن است مقداري جوهر در اطراف درگاه تامني جوهر 
باقيمانده باشد. در صورت متاس جوهر با پوست، آنرا با آب

و صابون بشوييد. در صورت وارد شدن جوهر به چشم، 
فوراً چشم را با آب بشوييد. در صورت احساس ناراحتي و

يا وجود مشكل بينايي، فوراً به پزشك مراجعه كنيد.
دست خود را درون دستگاه وارد نكنيد و هنگام چاپ به   

ارتريج ها دست نزنيد.
پس از خارج كردن كارتريج متام شده، فوراً كارتريج جوهر  
جديد را نصب كنيد. در صورت نصب نكردن كارتريج ها،
ممكن است هد چاپ خشك شده و مانع از اجنام عمل 

چاپ دستگاه شود.
اگر كارتريج چاپ را براي استفاده هاي بعدي خارج مي   
كنيد، از وارد شدن گرد و خاك و آلودگي به محفظه 

تامني جوهر جلوگيري كرده و آنرا در همان محل 
نگهداري دستگاه قرار دهيد. توجه داشته باشيد كه 
درون درگاه تامني جوهر يك سوپاپ وجود دارد كه دراين 
صورت استفاده از پوشش و يا درپوش ضرورت نخواهد 
داشت، اما به منظور جلوگيري از جوهري شدن موادي 
كه در معرض كارتريج قرار مي گيرند بايد دقت الزم را 
بكار برد. از متاس با كارتريج جوهر، درگاه تامني جوهر و 

يا مناطق اطراف آن خودداري كنيد.
مقدمه 



ات مهم هشدار، احتياط و ن
پس از خواندن دستورالعلمها از راهنماييهاي موجود پيروي 

كنيد:

w هشدار:
به منظور جلوگيري از ايجاد جراحات بدني، از هشدارهاي موجود به 

دقت پيروي كنيد.
c احتياط:

به منظور جلوگيري از آسيب رسيدن به دستگاه، احتياطهاي الزم را 
بكار گيريد.

ته: ن
ات، حاوي اطالعات مهمي در مورد دستگاه مي باشند. ن

نكته مهم:
ات مهم، اطالعاتي در مورد نحوه استفاده از اين دستگاه را در  ن

اختيار شما قرار مي دهند.

آگهي حق چاپ
هيچ بخشي از اين نشريه را مني توان دوباره توليد كرد، در 
يك سيستم بازيابي نگهداري كرده و يا به هر صورتي و يا 

با هر وسيله اي از جمله وسايل الكترونيكي، مكانيكي، 
فتوكپي، ضبط و يا راه هاي ديگر بدون اجازه كتبي قبلي از 
Seiko Epson Corporation منتقل كرد. اطالعات موجود 
در اين قسمت تنها براي استفاده به همراه اين محصول 
طراحي شده است. Epson هيچ گونه مسئوليتي را در 

قبال استفاده از اين اطالعات براي چاپگرهاي ديگر متقبل 
مني شود.

تهاي وابسته به آن  Seiko Epson Corporation و شر
ه خريدار  در قبال صدمات، خسارات، هزينه ها و مخارجي 
اين محصول و اشخاص ثالث در نتيجه موارد زير متحمل 
مي شوند مسئول نخواهد بود: حادثه، استفاده نا درست، 

استفاده نابجا از اين محصول ويا اصالحات غيرمجاز، 
تعميرات ويا تغيير در محصول، (بجز در اياالت متحده) و يا 
اربرد و نگهداري  قصور در پيروي دقيق از دستورالعملهاي 

.Seiko Epson Corporation
Seiko Epson Corporation در قبال هرگونه خسارت و 
ه در نتيجه استفاده از هر نوع محصول و  يا مشكلي 

يا دستگاه مصرفي خريداري شده بوجود مي آيد مسئول 
ه بعنوان محصوالت اصلي  نخواهد بود بجز مواردي 

Epson و يا محصوالت تأييد شده Epson توسط
Seiko Epson Corporation باشد.

Seiko Epson Corporation در مورد هر گونه خسارت 
ه در نتيجه استفاده از  ترومغناطيسي  ناشي از اختالل ال
ه بعنوان محصوالت تأييد  ابل رابط بجز آنهايي  هر گونه 
شده Epson توسط Seiko Epson Corporation مشخص 

شده اند، مسئول نخواهد بود.
®EPSON عالمت جتاري ثبت شده است

و ™EPSON STYLUS و Exceed Your Vision عالمتهاي 
جتاري Seiko Epson Corporation مي باشند.

 USB DIRECT-PRINT و USB DIRECT-PRINT™ آرم
عالئم جتاري Seiko Epson Corporation مي باشند. 

 Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. All rights
.reserved

CANON INC.، عالمت جتاري DPOF™
Eastman Kodak Company ،Fuji Photo Film Co، با 
امتياز محدود و Matsushita Electric Industrial Co، با 

امتياز محدود مي باشد.
™SDHC عالمت جتاري است.

 Memory Stick ،Memory Stick Duo ،Memory Stick
 Sony عالمتهاي جتاري Memory Stick PRO Duo و ،PRO

Corporation هستند.
™xD-Picture Card عالمت جتاري Fuji Photo Film Co، با 

امتياز محدود مي باشد.
اعالميه كلي: ديگر اسامي محصوالتي كه در اينجا مورد 

استفاده قرار گرفتند تنها به منظور شناسايي بوده و ممكن 
است عالئم جتاري صاحبان مربوطه باشند. Epson هرگونه 

حقوق را در مورد آن عالئم تكذيب مي كند.
 Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. All rights
reserved.
مقدمه  ۴
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ردهاي  راهنماي قسمتهاي مختلف و عمل
نترل تابلوي 
قسمتهاي مختلف

درپوش اسناد

نترل تابلوي 

ارت  درپوش شيار 
حافظه

درگاه USB رابط خارجي

اغذ ننده  تغذيه 

راهنماي لبه

سيني خروجي ضميمه سيني خروجي

ضميمه نگه دارنده كاغذ
نگه دارنده كاغذ

ننده محافظ تغذيه 

ميز اسناد

شيارهاي كارت حافظه

نر دستگاه اس

ارتريج درپوش 

اغذ اهرم ضخامت 

USB درگاه

AC ورودي
راهنماي قسمتهاي مختلف وعملكردهاي تابلوي كنترل 



ردهاي تابلوي كنترل عمل
دكمه ها

مه ردد عمل
ردن دستگاه فشار دهيد.On P (روشن)١ مه را براي روشن و خاموش  اين د
٢B.براي تعويض كارتريجهاي جوهر فشار دهيد

جهت پاك كردن هد چاپ اين دكمه را براي مدت سه ثانيه فشار داده و نگه داريد (در 
صورتي كه چراغ B خاموش باشد).

٣C

 Memory Card]
(كارت حافظه)]

ارت حافظه، فشار دهيد. ي از گزينه هاي چاپ  براي انتخاب ي
[(-A4- س Print Index Sheet -A4-] m (چاپ صفحه ايند

ارت حافظه) انتخاب  ) Memory Card مه اين گزينه بطور معمول با فشار دادن د
مي شود.

س)] Print From Index Sheet] i (چاپ از صفحه ايند
ارت حافظه انتخاب مي  س از  اين گزينه بطور معمول پس از چاپ صفحات ايند

شود.
[DPOF/PictBridge/(چاپ همه) Print All] DPOF/e/f

سها با استفاده از  ارت حافظه، براي چاپ ع سهاي موجود روي  جهت چاپ متام ع
سها  ارت حافظه و همچنني براي چاپ مستقيم ع اطالعاتDPOF ذخيره شده در 

نيد. از دوربني ديجيتال، اين گزينه را انتخاب 
ته: ن

ارت حافظه داراي اطالعات  ه  حالت DPOF تنها زماني در دسترس شما خواهد بود 
 DPOF ارت حافظه، حالت سهاي موجود روي  DPOF باشد. جهت چاپ متامي ع

نيد. دوربني را خاموش 
۴k

[Copies (نسخه 
ها)]

جهت تنظيم تعداد نسخه ها اين گزينه را فشار دهيد. تعداد نسخه ها در پنجره 
رار مي شود. ند -، و سپس اين چرخه ت مربوطه از ١ تا ٩ تغيير مي 

۵l/g
[Paper Type (نوع 

اغذ)]

اغذ اين قسمت را فشار دهيد. براي انتخاب گزينه نوع 
اغذ، g را انتخاب  ننده  س) قرار داده شده در تغذيه  اغذ ع ) Photo paper براي

نيد.
اغذ، l را انتخاب  ننده  اغذ ساده) قرار داده شده در تغذيه  ) plain paper براي

نيد.
۶"۶x"۴ ١۵x١٠

"٧x"۵ ١٨x١٣
A4

 Paper Size]
اغذ)] (اندازه 

اغذ، اين گزينه را فشار  ننده  اغذ قرار داده شده در تغذيه  جهت انتخاب اندازه 
دهيد.

٧ Fit to Page] o
(هم اندازه صفحه)]

اغذ انتخابي، اين  پي شده مطابق با اندازه  س  ردن ع وچ يا بزرگ  براي 
گزينه را فشار دهيد.

سها با حاشيه و يا بدون  ه ع نيد  سها، مي توانيد تعيني  ردن ع پي  هنگام 
حاشيه ( "كپي شوند" صفحه ١١).

Start x (شروع) ٨
B&W] B (سياه و 

سفيد)]

پي سياه و سفيد اين گزينه را فشار دهيد. براي داشنت 

Start x (شروع) ٩
 Color] E

(رنگي)] 

ارت حافظه اين گزينه را فشار دهيد. پي رنگي و يا شروع چاپ از  براي 

پي اين گزينه را فشار دهيد. صفحه در حال چاپ از Stop y (توقف)١٠ ردن عمليات  براي متوقف 
دستگاه خارج مي شود و تعداد نسخه ها مجدداً تنظيم مي شود.
راهنماي قسمتهاي مختلف وعملكردهاي تابلوي كنترل  ۶
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چراغ ها
on = O (روشن) flashing= k (چشمك زن)

وضعيتالگوچراغ
دستگاه روشن است.OnO (روشن)١

 (slow) k
(آهسته)

دستگاه در حال كار است.

 (fast) k
(سريع)

دستگاه در حال خاموش شدن است.

خطايي رخ داده است ("حل مشكالت" صفحه ٢٢).O يا Error bk (خطا)٢
٣Bk م است. مي توانيد تا زمان ارتريج  ميزان جوهر 

ردن ادامه دهيد. پي  ارتريج به  متام شدن 
O ارتريج جوهر متام شده و يا در دستگاه قرار داده

نشده است.
۴ Print Index Sheet -A4-] m

س  (چاپ صفحه ايند
[(-A4-

 Print From Index Sheet] i
س)] (چاپ از صفحه ايند

Print All] DPOF/e/f (چاپ 
 [PictBridge/DPOF/(همه

O ارت حافظه انتخاب شده ي از گزينه هاي چاپ  ي
است.

/e/f k
DPOF

ارت حافظه در حالت DPOF است. گزينه چاپ 

k [Copies (نسخه ها)] ۵
(window) (پنجره)

تعداد نسخه ها را نشان مي دهد.١ تا ٩
ثر - اغذهاي موجود در دستگاه، حدا بسته به تعداد 

تا ١٠٠ نسخه را مي توان كپي كرد.
E.خطايي رخ داده است
H (envelope) ^ اغذ روي موقعيت اهرم ضخامت 

ت نامه) تنظيم شده است. (پا
L (standard) m اغذ روي موقعيت اهرم ضخامت 

(استاندارد) تنظيم شده است.
P به PictBridge در صورت اتصال دوربني داراي داده

دستگاه، اين چراغ چشمك مي زند. در صورت عدم 
پشتيباني دستگاه متصل، Error b (خطا) دو بار 

 DPOF/e/f .چشمك مي زند
  [PictBridge/DPOF/(چاپ همه) Print All]

چشمك مي زند.
در صورتي كه هيچ دكمه اي براي مدت ١۵ ثانيه . (dot) (نقطه)

فشار داده نشود، دستگاه به حالت "غيرفعال" مي 
رود. براي "فعال كردن" دستگاه، دكمه دخلواهي را 

فشار دهيد (بجز دكمه On P (روشن)).
اغذ ۶ ) Photo Paper] g

س)] ع
اغذ ساده)] ) Plain Paper] l

O.نوع كاغذ انتخابي را نشان مي دهد

٧"۶x"۴ ١۵x١٠
"٧x"۵ ١٨x١٣

A4

O.اندازه كاغذ انتخابي را نشان مي دهد

Fit to Page] o (هم اندازه ٨
در صورت انتخاب l [Plain Paper (كاغذ ساده)] Oصفحه)]

بعنوان نوع كاغذ، عكس كپي شده براي تطبيق با 
اندازه كاغذ انتخابي حاشيه دار، بزرگتر يا كوچكتر 

مي شود.
در صورت انتخاب g [Photo Paper (كاغذ عكس)] 

بعنوان نوع كاغذ، عكس كپي شده براي تطبيق با 
اندازه كاغذ انتخابي بدون حاشيه، بزرگتر يا كوچكتر 

مي شود.
راهنماي قسمتهاي مختلف وعملكردهاي تابلوي كنترل 



اغذ طريقه استفاده از 

Epson انواع مختلف كاغذ مخصوص را ارائه داده است كه 
در صورت استفاده به همراه چاپگرها و جوهر Epson نتايج 

چشمگيري را در پي خواهد داشت. نوع كاغذي كه انتخاب مي 
كنيد بر كيفيت صفحه چاپ شده تاثير مي گذارد، از اين رو 

بررسي كنيد كه كاغذ مناسب كار خود را انتخاب كنيد.

اغذ انتخاب 
اگر تنها به كپي يا چاپ يك تصوير معمولي مي پردازيد،

(كاغذ ساده) مناسب است. با اين وجود، جهت دسترسي به 
بهترين نتايج مي توانيد از (كاغذهاي مخصوص جوهر افشان 
Epson) كه براي اين دستگاه طراحي شده اند استفاده كنيد.

پيش از چاپ بايد تنظيمات صحيح Paper Type (نوع كاغذ) 
را از تابلوي كنترل انتخاب كنيد. اين تنظيمات مهم تعيني 

كننده چگونگي استفاده از جوهر روي كاغذ است.
اغذ و تنظيمات زير يك مورد را انتخاب مناييد: از ميان انواع 

اغذ تنظيم نوع اندازهنوع 
اغذ

ظرفيت 
قرار دادن 

كاغذ
اغذ ساده) ) Plain paper*A4 Plain l

 paper
اغذ  )
ساده)

١٢ ميلي 
متر

 EPSON Bright White Ink
اغذ سفيد و  ) Jet Paper
(EPSON براق جوهر افشان

A4 Plain l
 paper
اغذ  )
ساده)

٨٠ صفحه

EPSON Premium
 EPSON) Ink Jet كاغذ ممتاز)

اغذ ساده  ) Plain Paper
جوهر افشان)

A4 Plain l
 paper
اغذ  )
ساده)

 ١٠٠
صفحه

 EPSON Premium Glossy
Photo Paper (كاغذ عكس 

(EPSON براق ممتاز

 ۶x۴) ١۵x١٠
اينچ)

١٨x١٣
(٧x۵ اينچ)

 A4

 Photo g
 paper
اغذ  )
س) ع

٢٠ صفحه

 Premium Semigloss
Photo Paper (كاغذ عكس 

(EPSON نيمه براق و ممتاز

١۵x١٠
(۶x۴ اينچ)

A4

 Photo g
 paper
اغذ  )
س) ع

٢٠ صفحه

 EPSON Glossy Photo
Paper (كاغذ عكس براق 

(EPSON

١۵x١٠
(۶x۴ اينچ)

١٨x١٣
(٧x۵ اينچ)

 A4

 Photo g
 paper
اغذ  )
س) ع

٢٠ صفحه

 EPSON Ultra Glossy
Photo Paper (كاغذ عكس 

(EPSON فوق العاده براق

١۵x١٠
(۶x۴ اينچ)

١٨x١٣
(٧x۵ اينچ)

 A4

 Photo g
 paper
اغذ  )
س) ع

٢٠ صفحه

* مي توانيد از كاغذي با وزن ۶۴-٩٠ g/m2 استفاده كنيد.

اغذ در دستگاه قرار دادن 
نگه دارنده كاغذ را باز كنيد و بيرون بكشيد.  .١

سيني خروجي را باز كرده و ضميمه هاي آن را بيرون   .٢
بكشيد.

محافظ تغذيه كننده را به سمت جلو بكشيد.  .٣
طريقه استفاده از كاغذ  ٨
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٩

ت  
ه در تصوير زير نشان داده شده  اغذ را به گونه اي   .۴
است تنظيم كنيد.

محافظ تغذيه كننده را به عقب بكشيد.  .۵

A4

اغذ روي موقعي ه اهرم ضخامت  همچنني بررسي كنيد 
باشد. شده  m تنظيم 

حرف L براي مدت زمان كوتاهي در پنجره k [Copies] (نسخه ها) 
در تابلوي كنترل نشان داده مي شود، اين امر هنگامي كه اهرم را به 

موقعيت m، حركت مي دهيد رخ مي دهد، با حركت دادن اهرم به 
شد. خواهد  H ظاهر  موقعيت ^ حرف 

ته: ن
بررسي كنيد كه بيشتر از تعداد برگه هاي توصيه شده 
را درون دستگاه قرار نداده باشيد. پيش از چاپ، تنظيمات 
Paper Type (نوع كاغذ) را براي اطمينان از مطابقت آن
با نوع كاغذي كه درون دستگاه قرار داده ايد بررسي كنيد

( "انتخاب كاغذ" صفحه ٨).

فضاي پشت زبانه ها

ه در زير پيكان  بررسي كنيد 
داخل راهنماي لبه چپ قرار 

داشته باشد.

طرف قابل چاپ معموالً
سفيد تر و براق تر از سمت 

ديگر است.

١۵x١٠ سانتي متر
(۶x۴ اينچ) 

و١٨x١٣سانتي متر
(٧x۵ اينچ)
طريقه استفاده از كاغذ 



ردن كپ 

انه كپ  سها را بدون استفاده از را د اسناد و ع م توان

د. كن
د: ردن مد نظر قرار ده ر را هنگام كپ  موارد ز

قاً هم اندازه منونه  ن است دق س كپي شده مم ع  
اصل آن نباشد.

ن  ت چاپ مم ف اغذ مورد استفاده، ك بسته به نوع   
متر  ن صفحه چاپ شده  است در قسمت باال و پا

ه دار باشند. ن مناطق ل ا ا بوده 
م بودن جوهر را مشاهده  ردن مناد  ن كپ  اگر در ح  

ردن  د تا زمان متام شدن جوهر به كپ  د، م توان رد
ج  ارتر رده و  ات كپي را متوقف  ا عمل د و  ادامه ده

د. ض كن را تعو
د. ز نگاه دار ز اسناد را مت م  

ز  س بصورت صاف رو م ا ع ه اسناد و  د  بررس كن  
نصورت، كپ واضح  ر ا اسناد قرار گرفته باشند در غ

نيست.
د، صفحه  رون نكش صفحه در حال چاپ را از دستگاه ب  

د. رون م آ ار ب به طور خود

قراردادن نسخه هاي اصلي روي 
ميز اسناد

د و نسخه اصلي را به گونه ا  درپوش اسناد را باز كن  .١
ز اسناد و در گوشه باال  ن باشد رو م ه به سمت پا

د. و سمت چپ آن قرار ده

ه نسخه اصل  د به گونه ا  درپوش را به آرام ببند  .٢
جابجا نشود.
اط: c احت

ه متوقف م شود باز  شتر از جا  هرگز درپوش اسناد را ب
د. ن را رو دستگاه قرار نده اء سنگ د و اش نكن

د درپوش  در صورت چاپ نسخه بزرگ يا ضخيم، م توان
د. فقط آن را باز كرده و مستقيم به سمت  اسناد را بردار

باال بكشيد.

ردن نسخه در حني كپ  از به فشار دادن براي صاف  اگر ن
ه  د  د و دقت كن اور اد رو آن فشار وارد ن ردن باشد، ز

جابجا نشود.
، درپوش اسناد را با وارد كردن زائده آن  ان عمل كپ پس از پا

ار سر جاي خود قرار دهيد. درون ش
كپى كردن  ١٠



سي
فار

١

ذ 

 

 

 

 

ردن اسناد كپ 

نكته مهم:
اغذها فتوكپ ساده برا كپ ها معمول مناسب است. جهت 

 Epson ك از كاغذها مخصوص داشنت منت و رنگ واضح و روشن، از 
د ( "انتخاب كاغذ" صفحه ٨). استفاده كن

د ( صفحه ٨). (كاغذ ساده) را درون دستگاه قرار ده  .١
د ( "قرار دادن  ز اسناد قرار ده نسخه اصل را رو م  .٢

ز اسناد" صفحه ١٠). نسخه اصل رو م
د. ر را در تابلو كنترل اجنام ده مات ز تنظ  .٣

 ١

 ٢

 ٣

۴

د. تعداد نسخه ها را انتخاب كن  ١
اغذ ساده)] را  ) Plain Paper] l   ٢

د. انتخاب كن
ه  اغذ را انتخاب كنيد  اندازه    ٣

د. درون دستگاه قرار داده ا
 Start x ،مه ، د برا كپ رنگ  ۴

(شروع) E [Color (رنگ)] 
اه و  د. برا كپ س را فشار ده
مه، Start x (شروع) د، د سف

D [B&W (سياه و سفيد)] را فشار 
د. ده

نكته مهم:
ه درون  اغذ  د اندازه كپ به طور خودكار مطابق با اندازه  اگر م خواه

ابد، چراغ o [Fit to Page (هم اندازه صفحه)]  ر  د تغ دستگاه قرار داده ا
د. مه o [Fit to Page (هم اندازه صفحه)] روشن كن را با فشار دادن د
ند و پس از  چراغ On (روشن)، شروع به چشم زدن م 

، نسخه مورد نظر شما كپي م شود. وتاه مدت 
مه  ، د ات كپ ردن عمل از به متوقف  در صورت ن

د. Stop y (توقف) را فشار ده

ته: ن
اغذ بدرست كپ نشده است، نسخه اصل را كم از  ه ها  اگر حاش

د. گوشه دور كن

س كپ كردن ع

د ( صفحه ٨). (كاغذ عكس) را وارد كن  .١

د ( "قرار دادن  ز اسناد قرار ده نسخه اصل را رو م  .٢
ز اسناد" صفحه ١٠). نسخه اصل رو م
د. ر را در تابلو كنترل اجنام ده مات ز تنظ  .٣

 ١

 ٢

 ٣

 ٥

۴

د. تعداد نسخه ها را انتخاب كن   ١
g [Photo Paper (كاغذ عكس)]    ٢

د. . را انتخاب كن
ه  اغذي را انتخاب كنيد  اندازه    ٣

درون دستگاه قرار داده ايد.
چراغ Fit to Page] o (هم اندازه   ۴
مه صفحه)] را با فشار دادن د

Fit to Page] o (هم اندازه 
د. صفحه)] روشن كن

ته: ن  
 Fit to] o نه در صورت انتخاب گز

ر  Page (هم اندازه صفحه)]، تصو
كم بزرگ م شود و صفحه كاغ

را پر م كند.
 Start x ،مه ، د برا كپ رنگ   ٥

(شروع) E [Color (رنگ)] 
اه و  د. برا كپ س را فشار ده
مه، Start x (شروع) د، د سف

D [B&W (سياه و سفيد)] را فشار
د. ده

نكته مهم:
د رنگ، چراغ Fit to Page] o (هم اندازه  ه سف اب به حاش جهت دست

مه o [Fit to Page (هم اندازه صفحه)]  صفحه)] را با فشار دادن د
د. خاموش كن

وتاه  چراغ On (روشن)، چشم مي زند و پس از مدت 
عكس مورد نظر شما كپي م شود.

 Stop y مه ، د ات كپ ردن عمل از به متوقف  در صورت ن
د. (توقف) را فشار ده

ع كپ كردن  تسر
ت باال دسترس  ف ع بدون ك د به كپ سر اگر م خواه
د.  س" چاپ كن ش نو "پ ك كپ د  د، م توان داشته باش

كيفيت چاپ كاهش مي يابد، اما كپي سريعتر چاپ مي شود.
د و  ك كاغذ ساده اندازه A4 را درون دستگاه قرار ده  .١

l [Plain Paper (كاغذ ساده)] وA4 را از تابلو كنترل 
د. انتخاب كن

 Stop y دكمه ، در صورت آماده شدن برا شروع كپ  .٢
د و سپس دكمه ها (توقف)، را فشار داده و نگه دار

 Start x ا Start x (شروع) E [Color (رنگي)] 
د و نگه د)] را فشار ده اه و سف (شروع) B&W] D (س

د).  اه و سف د (برا كپ س دار
با شروع به چشمك زدن چراغ On (روشن)،هر دو دكمه را  .٣

د. رها كن
ته: ن

د، جوهرها اه و سف س، حت در مورد كپ ها س ش نو برا كپ ها پ
ب م شوند. گر ترك كد اه و رنگ با  س
كپى كردن ١



ارت حافظه چاپ از روي 

ارت حافظه دوربني ديجيتال  سها موجود در  م توانيد ع
ه  افيست  ماً چاپ كنيد. برا چاپ تنها  خود را مستق

ارت حافظه را در شيار مربوط به آن قرار دهيد.

ارت حافظه طريقه استفاده از 
ارتها سازگار

ارت حافظه شما ويژگيهاي زير را دارا باشد. ه  بررس كنيد 
ارت Microdrive، CompactFlashنوع 

 ،SDHC Memory card ،SD Memory card
،MultiMediaCard، miniSD Card

،miniSDHC Card، microSD Card
،microSDHC Card، Memory Stick

 ،Memory Stick PRO
 ،Magic Gate Memory Stick

 ،Magic Gate Memory Stick Duo
 ،Memory Stick Duo

 ،Memory Stick PRO Duo
 xD-Picture Card، xD-Picture Card نوع M

xD-Picture Card نوع H
DCF (قانون طراحى براى سيستم پرونده دوربني) قالب رسانه

نسخه ١ يا ٢ سازگار
ارتها استاندارد با نسخه سازگار. انواع 

JPEG با نسخه استاندارد ٢٫٢١ Exifقالب پرونده

٨٠ X ٨٠ پيكسل تا ٩٢٠٠ X ٩٢٠٠ پيكسلاندازه تصوير
حداكثر تا ٩٩٩تعداد پرونده ها

وارد كردن كارت حافظه
رده يا اتصال آن را به دستگاه قطع  رايانه را خاموش   .١

كنيد.
ه دستگاه روشن باشد. بررس كنيد   .٢
ارت حافظه را باز كنيد. درپوش شيار   .٣

ارت حافظه خاموش بوده و هيچ  ه چراغ  بررس كنيد   .۴
ارت حافظه ا درون شيارها نباشد. سپس كارت حافظه 

را وارد كنيد.

ارت حافظه چراغ 

CompactFlash
Microdrive

xD-Picture Card
xD-Picture Card نوع M
xD-Picture Card نوع H
چاپ از روي كارت حافظه  ١٢
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c احتياط:  
ارت را بايد در چه جهت درون دستگاه قرار داد و در ه  بررس كنيد 
ارت، آداپتور وصل شده باشد. ردن  صورت نياز به آداپتور، پيش از وارد 

در غير اينصورت، ممكن است نتوانيد كارت را از دستگاه خارج كنيد.
ارت حافظه در ابتدا به صورت  ه چراغ  بررس كنيد   .۵

چشم زن و سپس پيوسته روشن باشد.
ارت حافظه را ببنديد. درپوش شيار   .۶

احتياط:  c
ارت حافظه را درون دستگاه قرار ندهيد. هر بار بيش از يك   

ارت حافظه ت ارت حافظه را با فشار وارد شيار كنيد.  سع نكنيد   
ارت حافظه با فشار به شيار ردن  انتها وارد دستگاه مني شود. وارد 

ن است به دستگاه، كارت حافظه يا هر دو آسيب برساند. مم
ارت  ارت حافظه درون دستگاه قرار دارد، درپوش شيار  ه  هنگام   
حافظه را بسته نگاه داريد. اين امر باعث محافظت كارت حافظه و 
شيار از گرد و خا و الكتريسيته ساكن م شود، در غير اينصورت 

ارت حافظه از بني برود و يا به  ن است اطالعات موجود رو  مم
دستگاه آسيب وارد آيد.

رد صحيح آن ن است مانع از عمل ارت ها حافظه مم ن  شارژ سا  
شود.

نكته:
رد،  ارت حافظه را تنها به صورت رنگ م توان چاپ  محتويات   

ان چاپ سياه و سفيد وجود ندارد. ام
ارت  ردن  در صورت اتصال دوربني ديجيتال به دستگاه، پيش از وارد   

حافظه، آنرا جدا كنيد.

خارج كردن كارت حافظه
ه چاپ متام موارد متام شده باشد. بررس كنيد   .١

ارت حافظه را باز كنيد. درپوش شيار   .٢
ارت حافظه به صورت چشم زن ه چراغ  بررس كنيد   .٣

نباشد.
ارت حافظه را با بيرون كشيدن آن بطور مستقيم از   .۴

شيار مربوطه، بيرون بياوريد.
ارت حافظه را ببنديد. درپوش شيار   .۵

احتياط:  c
رد ارت حافظه را خارج ن ارت حافظه،  در صورت چشم زدن چراغ   
ارت  و دستگاه را خاموش نكنيد، در اين صورت اطالعات موجود رو 

حافظه از بني خواهد رفت.
ند، هنگام  اگر رايانه شما از Windows 2000 يا XP استفاده م   

ارت حافظه درون دستگاه قرار دارد، هرگز دستگاه را خاموش  ه 
ن است ابل USB را قطع نكنيد، در اين صورت مم رده و يا اتصال  ن
ارت حافظه از بني برود. برا اطالع از جزئيات  اطالعات موجود رو 

بيشتر به 

SD Memory Card
 SDHC Memory Card

MultiMediaCard

*microSD Card
*microSDHC card *miniSD Card

*miniSDHC Card
به آداپتور نياز است)  *)

Memory Stick
Memory Stick PRO

MagicGate Memory Stick

*Memory Stick Duo
*Memory Stick PRO Duo

*MagicGate Memory Stick Duo
به آداپتور نياز است)  *)
چاپ از روي كارت حافظه ٣



س با استفاده از  انتخاب و چاپ ع
صفحه ايندكس

س برا چاپ، م توانيد از صفحه ايندكس  جهت انتخاب ع
استفاده كنيد. در ابتدا، يك صفحه ايندكس حاو تصاوير 

ارت حافظه را چاپ  سها موجود رو  وچك از متام ع
سها مورد نظر برا چاپ را رو صحفه  كنيد. سپس، ع

ايندكس عالمت گذار كنيد و صفحه ايندكس را اسكن مناييد، 
ار چاپ م شوند. سها انتخاب شما به طور خود ع

چاپ صفحه ايندكس

س از صفحه ايندكس انتخاب ع

ردن صفحه ايندكس ن  اس

سها انتخاب چاپ ع

چاپ صفحه ايندكس  .١
اغذ ساده با اندازه A4) را  ) A4-size plain paper چند  .١

درون دستگاه قرار دهيد ( صفحه ٨). 
ثر تا ٣٠ تصوير را م توان رو هر صفحه چاپ كرد،  حدا  
ارت حافظه وجود  س رو  در اينصورت اگر بيش از ٣٠ ع
داشته باشد، به تعداد صفحات مناسب جهت چاپ متام 

صفحه ها ايندكس نياز داريد.
ارت حافظه را وارد كنيد ( صفحه ١٢).  .٢

دكمه C [Memory Card (كارت حافظه)] را يك يا چند   .٣
 Print Index Sheet] m بار فشار دهيد تا زمان كه چراغ

-A4- (چاپ صفحه ايندكس -A4-)] روشن شود.

  A4و [(كاغذ ساده) Plain Paper] l ه بررس كنيد   .۴
انتخاب شده باشند.

)] را فشار  دكمه Start x (شروع) Color] E (رنگ  .۵
دهيد. چراغ On (روشن) شروع به چشمك زدن م كند و 

صفحه ايندكس چاپ م شود.
 Stop y مه در صورت نياز به لغو عمليات چاپ، د  

(توقف) را فشار دهيد.
ته: ن  

ل در گوشه باال و سمت چپ  ه عالمت مثلث ش بررس كنيد   
صفحه ايندكس به درست چاپ شده باشد. اگر صفحه ايندكس به 

ند. ن  درست چاپ نشود دستگاه من تواند آنر اس
ارت حافظه وجود داشته باشد، اين امر  س در  اگر تعداد زياد ع  

ن است چند دقيقه طول بكشد. مم
جهت چاپ چندين صفحه ايندكس، ترتيب چاپ از صفحه آخر به صفحه   

ه تصاوير جديدتر در ابتدا چاپ خواهند شد. اول است به گونه ا 

س از صفحه ايندكس انتخاب ع  .٢
ار تيره رنگ برا پر  در صفحه ايندكس، از يك مداد يا خود
كردن دايره ها و انتخاب عكسهاي موردنظر استفاده كنيد.

خوب:

بد:

س انتخاب مناييد  All (همه) را برا چاپ يك نسخه از هر ع
سها را برا انتخاب ١،  دام از ع و يا عدد موجود در پايني هر 

٢، يا ٣ نسخه پر كنيد.
چاپ از روي كارت حافظه  ١۴



سي
فار

١
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 g
 

٣. اسكن كردن صفحه ايندكس و چاپ 
عكس ها انتخاب شده

ه رو به پايني باشد رو  صفحه ايندكس را به گونه ا   .١
ميز اسناد در گوشه باال و سمت چپ آن قرار دهيد به 

ه قسمت باال صفحه مماس با لبه سمت چپ  صورت 
ميز اسناد قرار بگيرد.

پاينيباال

درپوش اسناد را ببنديد.  .٢
اغذي را كه مي خواهيد تصاوير روي آن چاپ شود در   .٣

سهاي  دستگاه قرار دهيد ( صفحه ٨).  به تعداد ع
اغذ درون دستگاه قرار دهيد. ه م خواهيد چاپ كنيد 

ه چراغ Print from Index Sheet] i (چاپ  بررس كنيد   .۴
از صفحه ايندكس)] روشن باشد.

 g Photo Paper] يا [(كاغذ ساده) Plain Paper] l  .۵
(كاغذ عكس)] را انتخاب كنيد (بسته به كاغذ كه درون 

دستگاه قرار داده ايد).
سها  در صورت انتخاب l [Plain Paper (كاغذ ساده)]، ع  

با حاشيه سفيد رنگ چاپ م شوند. در صورت انتخاب 
سها بدون حاشيه و  g [Photo Paper (كاغذ عكس)]، ع

اغذ چاپ م شوند. تا لبه 
ه درون دستگاه قرار داده ايد. اغذي را انتخاب كنيد  اندازه   .۶
)].  را فشار  دكمه Start x (شروع) Color] E (رنگ  .٧

دهيد. صفحه اسكن م شود و عكسها مورد نظر شما 
چاپ م شوند.

 y مه ردن عمليات چاپ، د إدر صورت نياز به متوقف   
Stop (توقف) را فشار دهيد.

ته: ن  
در صورت وجود بيش از يك صفحه ايندكس، هر بار منتظر مبانيد تا 

ن و چاپ از  امل شود. سپس مراحل باال را جهت اس عمليات چاپ 
هر صحفه ايندكس ديگر تكرار كنيد.

سها  سها يا ع چاپ متام ع
DPOF

س موجود در  مراحل زير را جهت چاپ يك نسخه از هر ع
ه از قبل و با  سها  ارت حافظه، و يا تنها چاپ ع

استفاده از ويژگ DPOF دوربني انتخاب شده اند، دنبال كنيد.
اغذ مورد نظر خود برا استفاده را درون دستگاه  نوع   .١

ه م  سها  قرار دهيد ( صفحه ٨).  به تعداد ع
د. اغذ درون دستگاه قرار ده د  د چاپ كن خواه

د ( صفحه ١٢). ارت حافظه را وارد كن  .٢
دكمه C [Memory Card (كارت حافظه)] را تا زمان كه   .٣
Print All/DPOF/PictBridge] DPOF/e/f (چاپ همه)

د. روشن شود، فشار ده

نكته:  
ك نسخه از متام  اگر كارت حافظه دارا اطالعات DPOF نباشد، 

عكسها موجود در كارت حافظه چاپ خواهد شد.

l [Plain Paper (كاغذ ساده)] يا Photo Paper] g (كاغذ   .۴
د (بسته به كاغذ كه درون دستگاه عكس)] را انتخاب كن

د). قرار داده ا
سها در صورت انتخاب l [Plain Paper (كاغذ ساده)]، ع  
د رنگ چاپ م شوند. در صورت انتخاب  ه سف با حاش

ه و تا سها بدون حاش [Photo Paper (كاغذ عكس)]، ع
اغذ چاپ م شوند. لبه 

ه درون دستگاه قرار داده ايد. اغذي را انتخاب كنيد  اندازه   .۵
)] را جهت  مه Start x (شروع) Color] E (رنگ د  .۶

د. چاپ عكسها مورد نظر خود فشار ده
 Stop y مه ات چاپ، د از به لغو عمل در صورت ن  

د. (توقف) را فشار ده
چاپ از روي كارت حافظه ۵



تال ج ن د چاپ تصاوير دورب

ن  م دورب د با اتصال مستق سها موجود را م توان ع

د. ن دستگاه چاپ كن تال به ا ج د

تال ج ن د از دورب موارد مورد ن
ر را دارا  ها ز ژگ ه دوربني و عكسها و د  بررسي كن

باشند.

قابليت اتصال 
مستقيم به 

چاپگر

USB DIRECT-PRINT يا PictBridge

JPEGقالب پرونده

٨٠ ×٨٠ پيكسل تا ٩٢٠٠ × ٩٢٠٠ پيكسلاندازه تصوير

اتصال و چاپ
بررسي كنيد كه دستگاه در حال چاپ تصاوير از رايانه   .١
نباشد و هر نوع كارت حافظه را از دستگاه جدا كنيد.
اغذ مورد نظر برا استفاده را درون دستگاه قرار  نوع   .٢

ه م  سها  د ( صفحه ٨). به تعداد ع ده
د. اغذ درون دستگاه قرار ده د  د چاپ كن خواه

 Photo Paper] g ا l [Plain Paper (كاغذ ساده)]   .٣
د (بسته به كاغذ كه  (كاغذ عكس)] را انتخاب كن

د). درون دستگاه قرار داده ا
سها  در صورت انتخاب l [Plain Paper (كاغذ ساده)]، ع  
 g د رنگ چاپ م شوند. در صورت انتخاب ه سف با حاش
ه و تا  سها بدون حاش [Photo Paper (كاغذ عكس)]، ع

اغذ چاپ م شوند. لبه 
د. ه درون دستگاه قرار داده ا اغذ را انتخاب كنيد  اندازه   .۴
 USB ن را به درگاه ابل USB ارائه شده بهمراه دورب  .۵

د. رابط خارج دستگاه متصل كن

ن روشن باشد و با استفاده از آن  د كه دورب بررس كن  .۶
د، سپس  عكسها مورد نظر برا چاپ را انتخاب منا

د.  از را اجنام داده و عكسها را چاپ كن مات مورد ن تنظ
براي اطالع از جزئيات به دفترچه دوربني مراجعه كنيد.

ته: ن  
 USB DIRECT-PRINT ا  PictBridge ن شما با اگر دورب  
 k دوبار به صورت چشمك زن در پنچره P ،سازگار نباشد

[Copies (كپ ها)] ظاهر م شود و چراغهاي Error b (خطا) 
و DPOF/e/f [Print All /DPOF/PictBridge (چاپ همه)] 
چكدام  شروع به چشمك زدن م كنند. Epson سازگار با ه

ن من كند. ن ها را تضم از دورب
بات  تال، برخ از ترك ج ن د مات دستگاه و دورب بسته به تنظ  
بان نشوند. ن است پشت اغذ مم مربوط به اندازه، نوع و طرح 
ن است در  ن ديجيتال مم مات اجنام شده در دورب برخ از تنظ  

بازده دستگاه تاثيري نداشته باشد.
چاپ تصاوير دوربني ديجيتال  ١۶



سي
فار

١

 

 
 

 

نگهدارى

با اجراي مراحل عنوان شده در اين بخش، دستگاه 

بهترين عملكرد را خواهد داشت. در اين بخش همچنني 
دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تعويض كارتريجهاي 

جوهر و جابجايي دستگاه آورده شده است.

تعويض كارتريجهاي جوهر
هنگامي كه چراغ جوهر B شروع به چشمك زدن كند، 

ميزان جوهر يك يا چند كارتريج كم است. بررسي كنيد كه 
كارتريجهاي جايگزين را آماده داشته باشيد.

هنگامي كه چراغ جوهر B روشن مباند، بايد كارتريجهاي 
مناسبي را در دستگاه قرار دهيد.

نكته مهم:
اگر عمر كارتريج بيش از شش ماه باشد، كيفيت چاپ كم خواهد شد. 

در صورت لزوم هد چاپ را متيز كنيد ( "متيز كردن هد چاپ" صفحه 
٢٠). اگر صفحات چاپ شده همچنان از كيفيت بااليي برخوردار نيستند، 

ممكن است نياز باشد كارتريج را تعويض كنيد.

بررسي وضعيت كارتريج جوهر
هنگام بررسي هد چاپ مي توانيد وضعيت كارتريج جوهر را 
نيز بررسي كنيد ( "بررسي هد چاپ" صفحه ٢٠). با توجه 
به يك الگوي آزمايشي چاپ شده مي توانيد از درصد جوهر 

باقي مانده در هر كدام از كارتريجها مطلع شويد.
با كم شدن سطح جوهر، بررسي كنيد كه كارتريجهاي 

جايگزين را آماده داشته باشيد. در صورت متام شدن كارتريج 
مني توانيد به عمليات چاپ ادامه دهيد.

نكته:
Epson كيفيت و يا قابل اطمينان بودن جوهرهاي غير اصلي را تضمني 
مني كند. در صورت نصب كارتريج هاي جوهر غيراصلي، وضعيت جوهر 

منايش داده مني شود.

خريد كارتريجهاي جوهر
ارتريجهاي جوهر Epson تا شش ماه پس از نصب و  از 

قبل از تاريخ انقضاء آنها استفاده كنيد.

شماره قطعهرنگ
DX5000 سريCX4900 سري

T0711T0731سياه

T0712T0732آبي

T0713T0733قرمز پررنگ

T0714T0734زرد

c احتياط:
Epson توصيه مي كند كه از كارتريجهاي جوهر اصلي Epson استفاده 

شود. استفاده از جوهرهاي غيراصلي ممكن است خساراتي را در پي 
داشته باشد كه ضمانتنامه هاي Epson آنها را شامل نشود و در برخي 

شرايط خاص نيز ممكن است عملكردهاي نامنظم چاپگر را به دنبال 
داشته باشد. Epson كيفيت و يا قابل اطمنيان بودن جوهرهاي تقلبي را 
تضمني مني كند. در صورت استفاده از جوهر غيراصلي، اطالعات مربوط 

به وضعيت كارتريج جوهر منايش داده مني شود.

ارتريج جوهر موارد اميني مربوط به 
 هشدار:

در صورت متاس جوهر با پوست دست، آنرا كامالً با آب و صابون بشوييد.
در صورت وارد شدن جوهر به چشم، فوراً چشمتان را با آب بشوييد. در 
صورت ادامه احساس ناراحتي و يا وجود مشكل بينايي، فوراً به پزشك 

مراجعه كنيد.

به منظور جلوگيري از وارد شدن آسيب به دستگاه،   
هرگز هد چاپ را با دست جابجا نكنيد.

ارتريجهاي جوهر، حتي اگر در صورت متام شدن يكي از   
ارتريجها داراي جوهر باشند مني توانيد به كپي و ساير 

ردن ادامه دهيد. چاپ 
كارتريج متام شده را به صورت نصب شده روي دستگاه   

نگه داريد تا زماني كه كارتريج جايگزين در دسترس 
شما باشد. در غير اينصورت، ميزان جوهر باقي مانده در

نازل هاي هد چاپ خشك مي شوند.
روي هركدام از كارتريجهاي جوهر، ميزان جوهر مصرفي   
هر كدام را نشان مي دهد. كارتريجها حتي در صورت 
بيرون آوردن و نصب مجدد نيز قابل استفاده هستند. 
با اين وجود با هر بار واردكردن كارتريجها به دستگاه، 

مقداري جوهر مصرف مي شود زيرا چاپگر به طور 
خودكار قابل اطمينان بودن آنها را بررسي مي كند.

ارتريجهايي با پايني بودن  در صورت واردكردن مجدد   
رد. سطح جوهر به دستگاه، مني توان از آنها استفاده 

بيرون آوردن و نصب كارتريجهاي جوهر
پيش از شروع، بررسي كنيد كه يك كارتريج جوهر جديد 
در اختيار داشته باشيد. پس از شروع به تعويض كارتريج، 

متامي مراحل را به يكباره تكميل كنيد.
ه دستگاه روشن باشد. تبررسي كنيد   .١

بررسي كنيد كه درپوش اسناد بسته باشد و سپس   .٢
دستگاه اسكنر را بلند كنيد.

c احتياط:  
نر را بلند نكنيد. در صورت باز بودن درپوش اسناد، اس
نگهدارى ٧



 

دكمه جوهر B را فشار داده و رها كنيد.  .٣
نگهدارنده كارتريج جوهر به وضعيت بررسي مي رود و   
چراغهاي جوهر On (روشن) وB. چشمك مي زند. اگر 

ميزان جوهر يكي از كارتريجها كم و يا متام شده باشد، 
دستگاه كارتريج را به عالمت _ مي برد.

اگر ميزان جوهر هيچكدام از كارتريجها كم نباشد   
و متام نيز نشده باشد، هد چاپ به موقعيت تعويض 

كارتريج جوهر مي رود. به مرحله ۵ برويد. 
ته: ن

دكمه جوهر B را پايني نگه نداريد. اگر اين دكمه را براي مدت سه 
ثانيه يا بيشتر پايني نگه داريد، متيز كردن هد چاپ شروع مي شود.

مه جوهر B را دوباره فشار دهيد. د  .۴
اگر بيش از يك كارتريج كم و يا متام شده باشد،   

شود.  مي  كارتريج بعدي به عالمت _ منتقل 

هنگامي كه متام كارتريجهاي كم جوهر يا متام شده   
شناسايي شوند، هد چاپ به موقعيت تعويض 

تعويض كارتريج جوهر مي رود.

ارتريج را باز كنيد. درپوش   .۵

c احتياط:  
هرگز هنگام حركت هد چاپ، درپوش كارتريج را باز نكنيد.   

منتظر مبانيد تا كارتريجها به موقعيت تعويض منتقل شوند.
ه به قسمتهاي برجسته شده در زير دست نزنيد. دقت كنيد   

ارتريجي را كه مي خواهيد تعويض كنيد، بيرون بياوريد.  .۶
ارتريج را فشار دهيد و  زبانه موجود در قسمت پشت 
آنرا مستقيم به سمت بيرون بياوريد. كارتريج را بدقت 

دور بيندازيد.

c احتياط:  
ه  كارتريج جوهر را مجدداً پر نكنيد. استفاده از ساير محصوالتي 

ن است خساراتي را به دستگاه  توسط Epson ساخته نشده باشد مم
ه Epson ضمانتي در قبال آن ندارد و در برخي شرايط خاص  وارد آورد 

ردهاي نامنظم چاپگر را به دنبال داشته باشد. ن است عمل نيز مم

ارتريج جوهر جديد، چهار يا  ردن بسته  پيش از باز   .٧
ان دهيد. سپس آنرا از بسته بيرون بياوريد. پنج بار آنرا ت

c احتياط:  
به تراشه سبز در كناره كارتريج دست نزنيد. اين امر به كارتريج 

جوهر آسيب مي رساند.
نگهدارى  ١٨
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ارتريج جوهر را  نوار زرد رنگ موجود در قسمت زير   .٨
برداريد.

c احتياط:  
ارتريج بايد نوار زرد رنگ آنرا جدا كنيد در غير  پيش از نصب   
ردن  ان چاپ  م مي شود و يا ام اينصورت، كيفيت چاپ 

وجود نخواهد داشت.
در صورت نصب يك كارتريج جوهر بدون برداشنت نوار زرد رنگ،   
ارتريج را از دستگاه بيرون بياوريد، نوار زرد رنگ را برداشته و 

مجدداً آنرا نصب كنيد.
مهر و موم شفاف موجود در قسمت زير كارتريج را جدا نكنيد   

ارتريج غير قابل استفاده مي شود. در اينصورت، 

ارتريج جوهر را برنداريد و يا پاره نكنيد؛ اين امر  برچسب روي   
ن است موجب نشت جوهر شود. مم

كارتريج جديد را در نگهدارنده قرار دهيد و آنرا به پايني   .٩
فشار دهيد تا با صداي كليك جا بيفتد.

ه نياز به تعويض دارد،  ارتريج جوهر ديگري را  ١٠. هر 
تعويض كنيد.

ارتريج جوهر را ببنديد و آنرا فشار دهيد تا با  ١١. درپوش 
صداي كليك در جاي خود قرار گيرد.

c احتياط:  
اگر در بسنت درپوش با مشكلي مواجه شديد، بررسي كنيد كه متا  

كارتريجها درست سر جاي خود قرار دارند. هر كدام از كارتريجها را 
به سمت پايني فشار دهيد تا زماني كه با صداي كليك در جاي خو

قرار بگيرند. درپوش را به زور نبنديد.

نر را ببنديد. ١٢. واحد اس

مه جوهر B را فشار دهيد.  ١٣. اد
دستگاه شروع به شارژ جوهر كرده و چراغ On (روشن)  
شروع به چشمك زدن مي كند. اين امر يك دقيقه طول
مي كشد. پس از پايان اين كار، چراغ On (روشن) ديگر
چشمك مني زند و روشن باقي مي ماند و چراغ جوهر

B خاموش مي شود.

c احتياط:  
در طول شارژ جوهر، دستگاه را خاموش نكنيد، اينكار باعث از بني 

رفنت جوهر مي شود.
نكته:  

در صورتي كه چراغ جوهر B روشن مباند (چشمك نزند)، ممكن است
ً كارتريج جوهر بدرستي نصب نشده باشد. دكمه جوهر B را مجددا

فشار داده و كارتريج جوهر را دوباره نصب كنيد تا زماني كه با 
صداي كليك در جاي خود قرار بگيرد.
نگهدارى ٩



بررسي و متيز كردن هد چاپ
اگر صفحات چاپ شده يك دفعه بصورت كم رنگ چاپ 
شدند، رنگها بدرستي چاپ نشده و يا خطوط روشن يا 

تيره در صفحه مشاهده كرديد، بايد هد چاپ را متيز كنيد. 
اين كار باعث متيز شدن نازل هاي هد چاپ مي شود كه در 
صورت استفاده نكردن از دستگاه براي مدت زمان طوالني، 

ممكن است مسدود شده باشد.
نكته مهم:

ه به منظور حفظ كيفيت مناسب چاپ، حداقل  توصيه مي شود 
يكبار در ماه دستگاه را روشن كنيد.

بررسي هد چاپ
دام از نازل هاي چاپ و يا  به منظور بررسي گرفتگي هر 
ردن هد چاپ، مي توانيد الگوي  بررسي نتايج پس از متيز 

بررسي دهانه را چاپ كنيد.
دستگاه را خاموش كنيد.  .١

اغذ ساده) A4 را درون دستگاه قرار  ) plain paper  .٢
دهيد ( صفحه ٨).

در حالي كه دكمه جوهر B  را پايني نگه داشته ايد،   .٣
دكمه On P (روشن) را براي مدت تقريباً سه ثانيه 

فشار داده و نگه داريد.
دستگاه روشن مي شود و يك الگوي آزمايشي چاپ مي   
كند. همچنني درصد ميزان جوهر باقيمانده در هر كدام 

از كارتريجها را نشان مي دهد:
الگوي بررسي نازل چاپ شده را بررسي كنيد. هر كدام   .۴

از خطوط متناوب به گونه اي كه نشان داده شده است 
بايد يكدست و بدون فضاي خالي باشند.

اگر مشكلي در صفحه چاپ شده وجود نداشت،   
ردن هد چاپ نيست. هنوز نيازي به متيز 

در صورت مشاهده فضاي خالي، طبق شكل زير،   
ه در قسمت بعد توضيح داده شده است  همانطور 

هد چاپ را متيز كنيد.

متيز كردن هد چاپ
اين مراحل را براي متيز كردن هد چاپ دنبال كنيد به گونه 

اي كه هد بتواند به خوبي جوهر را پخش كند. پيش از پاك 
كردن هد چاپ، نازل را جهت اطالع از نياز هد چاپ به متيز 

كردن بررسي كنيد ( "بررسي هد چاپ" صفحه ٢٠).
نكته:

ردن هد چاپ جوهر مصرف مي كند، بنابراين تنها در صورتي  متيز   
ه كيفيت چاپ پايني است آنرا متيز كنيد.

در صورت روشن شدن چراغ جوهر B يا چشمك زدن آن، امكان متيز   
كردن هد چاپ وجود ندارد.ابتدا بايد كارتريج جوهر مورد نظر را 

جها جوهر" صفحه ١٧). ض كارتر تعويض كنيد ("تعو

بررسي كنيد كه دستگاه روشن بوده و چراغ جوهر B نيز   .١
خاموش باشد.

دكمه جوهر B را براي مدت سه ثانيه پايني نگاه داريد   .٢
تا زماني كه چراغ On (روشن) شروع به چشمك زدن 
كند. متيز شدن هد آغاز مي شود و چراغ On (روشن) 

همچنان به صورت چشمك زن باقي مي ماند.
c احتياط:  

ردن هد، دستگاه را خاموش نكنيد. ممكن است  هرگز هنگام متيز 
به آن آسيب وارد آيد.

پس از پايان حالت چشمك زدن چراغ On (روشن) يك   .٣
الگوي بررسي نازل را به منظور بررسي نتيجه كار چاپ 

كنيد ( "بررسي هد چاپ" صفحه ٢٠).
اگر همچنان فضاي خالي وجود دارد و يا الگوهاي   

رار  ردن را ت م رنگ است، يكبار ديگر متيز  آزمايشي 
كرده و مجدداً نازل ها را بررسي كنيد. 

نكته:  
اگر پس از سه يا چهار بار متيز كردن هيچ بهبودي حاصل نشد، 

دستگاه را خاموش كرده و يك شب منتظر مبانيد. اين امر باعث نرم 
شدن جوهر خشك شده مي شود. سپس مجدداً هد چاپ را متيز 

كنيد. اگر كيفيت بهتر نشد، ممكن است يكي از كارتريجهاي جوهر 
قدميي باشد يا به آن آسيب وارد شده باشد و بايد تعويض شود

جها جوهر" صفحه ١٧). ض كارتر ( "تعو

تراز كردن هد چاپ
ه خطوط عمودي روي صفحه چاپ  اگر متوجه شديد 

شده بررسي نازل بدرستي تراز مني شود، مي توانيد با تراز 
ل را برطرف كنيد. كردن هد چاپ اين مش

مه ها مي توانيد هد چاپ را تنظيم كنيد  با فشار دادن د
همچنني مي توانيد برنامه Print Head Alignment (تراز هد 
چاپ) را از رايانه اجرا كنيد. براي تنظيم دقيق تر توصيه مي 

شود كه از اين برنامه استفاده كنيد.
مراحل زير را براي تراز كردن هد چاپ با استفاده از دكمه ها 

دنبال كنيد:
ه دستگاه خاموش باشد. بررسي كنيد   .١

اغذ ساده) A4 را درون دستگاه قرار  ) plain paper  .٢
دهيد ( صفحه ٨).

در حالي كه دكمه k [Copies (نسخه ها)]، را پايني   .٣
نگاه داشته ايد، دكمه On P (روشن) را به مدت تقريباً 

سه ثانيه فشار داده و نگه داريد.
چهار رديف از الگوي تراز چاپ مي شود.  

به الگوي شماره ١ نگاه كنيد و وصله اي (patch) را   .۴
ه صاف تر و بدون خطوط و رگه هاي قابل توجه  بيابيد 

چاپ شده است.
دكمه k [Copies (نسخه ها)] را تا زماني فشار   .۵
 Copies] k در پنجره (patch) دهيد كه آن وصله

(نسخه ها)] ظاهر شود.
مه Start x (شروع) D [B&W (سياه و سفيد)] را  د  .۶

فشار دهيد.
رار كنيد. براي ساير الگوهاي تراز، مراحل ۵ و ۶ را ت  .٧
نگهدارى  ٢٠
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متيز كردن دستگاه
رد بهينه دستگاه، با استفاده از راه  به منظور حفظ عمل

ارهاي زير آنرا مرتباً متيز كنيد.
سيم برق را از پريز جدا كنيد.  .١

اغذ بيرون بياوريد. ننده  اغذها را از تغذيه  متام   .٢
ردن گرد و خا و  از يك برس نرم به دقت براي متيز   .٣

اغذ استفاده كنيد. ننده  آلودگي تغذيه 
در صورت كثيف شدن سطح شيشه اي ميز اسناد، آنرا   .۴

به كمك يك پارچه نرم، خشك و متيز، پاك كنيد. اگر 
اين سطح شيشه اي با گريس و يا ساير موادي كه به 
سختي پاك مي شوند آلوده شد، از مقدار كمي شيشه 

پاك كن به همراه پارچه اي نرم براي برطرف كردن آن 
استفاده كنيد. متام مايعات بجا مانده را خشك كنيد.

اگر سطح داخلي دستگاه به طور تصادفي جوهري شد،   .۵
ردن جوهر از  از يك پارچه نرم، خش و متيز براي پاك 

ل استفاده كنيد. سطح نشان داده شده در ش

  هشدار:
هاي داخل دستگاه  ه دست با چرخ دنده ها و غلط دقت كنيد 

ند. متاس پيدا ن

احتياط:  c
روي سطح شيشه اي ميز اسناد فشار وارد نياوريد.  

ه سطح شيشه اي ميز اسناد خراشيده نشود و  دقت كنيد   
ردن آن  آسيب نبيند، همچنني از برس خش و زبر براي متيز 

استفاده نكنيد. سطح شيشه اي آسيب ديده باعث كم شدن 
كيفيت اسكن مي شود.

قطعات فلزي موجود در قسمت زيرين كنترل هد چاپ را به گريس   
آغشته نكنيد.

هرگز از الكل يا تينر براي متيز كردن دستگاه استفاده نكنيد.   
استفاده از اين مواد شيميايي به قطعات و بدنه دستگاه آسيب 

مي رساند.
ه از متاس قطعات دستگاه چاپ و اسكن و  دقت داشته باشيد   

ترونيكي با آب خودداري كنيد. همچنني قطعات ال
از پاشيده شدن مواد روغني به داخل دستگاه خودداري كنيد.   

روغنهاي نامناسب ممكن است به عملكرد دستگاه آسيب وارد كنند. 
در صورت نياز به روغنكاري، با فروشنده و يا تعميركار مجاز متاس 

بگيريد.

جابجايي دستگاه
در صورت نياز به جابجايي دستگاه، بايد از جعبه اصلي آن و

يا جعبه هايي با اندازه هاي مشابه استفاده كنيد.
احتياط:  c

ردن، قرار دادن آن  هنگام نگهداري و جابجايي دستگاه، از كج   
ن است  بصورت عمودي يا وارونه كردن آن خودداري كنيد، چون مم

ارتريجها بيرون بريزد. جوهر موجود در 
ارتريجها ردن  ارتريجهاي جوهر را از دستگاه خارج نكنيد، خارج   

ن است به دستگاه آسيب برساند. براي جابجايي مم

اغذ را بيرون  ننده  اغذهاي موجود در تغذيه  متام   .١
ه دستگاه خاموش باشد. بياوريد و بررسي كنيد 

ه هد چاپ نر را باز كنيد و بررسي كنيد  دستگاه اس  .٢
در محل شروع در سمت راست قرار داشته باشد.

ل  ه در ش ارتريج جوهر را به گونه اي  نگهدارنده   .٣
م نوار به بدنه دستگاه  نشان داده شده است با 

م كنيد. مح

نر را ببنديد. واحد اس  .۴
 USB ابل سيم برق را از پريز جدا كنيد سپس اتصال   .۵

را از رايانه قطع مناييد.
ننده و سيني  نگه دارنده كاغذ، محافظه تغذيه   .۶

خروجي را ببنديد.
٢
٣
۴ ١

۵
۶

دستگاه را با استفاده از مواد محافظ ارائه شده با آن،   .٧
مجدداً بسته بندي كنيد.

به هنگام جابجايي دستگاه آنرا صاف قرار دهيد. پس از 
جابجايي، نوار محكم كننده هد چاپ را برداريد. در صورت 
مشاهده كم شدن كيفيت چاپ، آنرا متيز كرده ( "بررس
ردن هد چاپ" صفحه ٢٠)  يا هد چاپ را تراز كنيد ز  و مت

( "تراز كردن هد چاپ" صفحه ٢٠).
نگهدارى ١



د يا حروف نترل و  رد اين دستگاه، چراغهاي تابلوي  ل در عمل در صورت وجود هر گونه مش
نيد. ل بررسي  پي ها)] را براي تشخيص علت مش ) Copies] k  موجود در پنجره

همچنني مي توانيد براي اطالع از راه حلهاي عيب يابي مربوط به چگونگي استفاده از اين دستگاه
نيد. براي راهنمايي در زمينه استفاده الت و راه حلها" صفحه ٢۴ مراجعه  بدون رايانه، به "مش

نيد. اربر موجود در نرم افزار CD-ROM مراجعه  از دستگاه، با رايانه، به راهنماي 

نشانگرهاي خطا
O: نشان دهنده روشن بودن چراغ است

k: نشان دهنده چشم زدن چراغ است

د) ) Code/(چراغ) Lightsراه حلعلت

اغذ Error b O (خطا) ننده  اغذ در تغذيه 
گذاشته نشده است.

اغذ"  قه استفاده از  اغذ بگذاريد ( "طر ننده  اغذ را در تغذيه 
مه Start x (شروع) E [Color (رنگي)] را براي  صفحه ٨). سپس د

مه Stop y (توقف) را براي لغو عمليات فشار دهيد. ادامه و د
ننده  اغذ درون تغذيه  چندين 

اغذ قرار گرفته است.
قه  اغذ را بيرون بياوريد و مجدداً آنرا درون دستگاه قرار دهيد ( "طر

 Color] E (شروع) Start x مه اغذ" صفحه ٨).  سپس د استفاده از 
مه Stop y (توقف) را براي لغو عمليات فشار  (رنگي)] را براي ادامه و د

دهيد.
رده است.Error b k (خطا) اغذ" اغذ گير  الت تغذيه  رده را از درون دستگاه بيرون بياوريد ( "مش اغذ گير 

صفحه ٢۴).
B k ارتريج ميزان جوهر موجود در 

م شده است. جوهر 
جها جوهر" صفحه ١٧). ض كارتر نيد ( "تعو ارتريج جوهر را تعويض 

B O ارتريج جوهر متام شده و يا
بدرستي نصب نشده است.

ارتريجها، تا زمان تعويض آن مني توانيد  دام از  در صورت متام شدن هر
جها جوهر"  ض كارتر نيد ( "تعو ارتريج جوهر را تعويض  نيد.  چاپ 

صفحه ١٧).
Error b k (خطا)

 m k
 Print Index Sheet -A4-

(A4- س (چاپ صفحه ايند
 i k

س چاپ از صفحه ايند
 DPOF/e/f k

Print All /DPOF/ PictBridge
(چاپ همه)

پي ها)]  ) Copies] k

ارت حافظه پشتيباني نشده وارد 
دستگاه شده است.

ارت  قه استفاده از  نيد ( "طر ارت حافظه را از دستگاه خارج 
حافظه" صفحه ١٢).

س  ارت حافظه هيچ ع در 
معتبري وجود ندارد.

Error b k (خطا)
k i

س چاپ از صفحه ايند
پي ها)]  ) Copies] k

س شناخته نشده زيرا  صفحه ايند
بدرستي در جاي خود قرار نگرفته 

است.

ه  س را بدرستي روي ميز اسناد قرار دهيد به گونه اي  صفحه ايند
مه  قسمت باال مماس با لبه سمت چپ بخش شيشه اي باشد. سپس د
 Stop y مه Start y (شروع) E [Color (رنگي)] را براي ادامه و يا د

(توقف) را براي لغو عمليات فشار دهيد.
نيد،  س را چاپ  س بدرستي چاپ نشده است. صفحه ايند صفحه ايند
س با  نيد ( "انتخاب و چاپ ع رده و مجدداً امتحان  آنرا عالمت گذاري 

ندكس" صفحه ١۴). استفاده از صفحه ا

Error b k (خطا)
 Print From Index Sheet i k

س) (چاپ از صفحه ايند
پي ها)]  ) Copies] k

س بدرستي  صفحه ايند
عالمتگذاري نشده است.

رده و مجدداً امتحان  س را برداريد، آنرا بدرستي عالمت گذاري  صفحه ايند
ندكس" س با استفاده از صفحه ا نيد ( "انتخاب و چاپ ع

صفحه ١۴).

الت حل مش
حل مشكالت  ٢٢
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فار

٢

د) ) Code/(چراغ) Lightsراه حلعلت

Error b k (خطا)

 i k
Print From Index Sheet
س چاپ از صفحه ايند

پي ها)]  ) Copies] k

ارت  س هاي روي  س با ع برگه ايند
حافظه مطابقت ندارد.

ارت حافظه مورد استفاده جهت چاپ  ارت حافظه را بيرون بياوريد و 
س صحيح  س را درون دستگاه قرار دهيد-يا صفحه ايند صفحه ايند
 Color] E (شروع) Start x مه را روي ميز اسناد بگذاريد. سپس د

مه Stop y (توقف) را براي لغو  ار و يا د (رنگي)] را براي ادامه 
عمليات فشار دهيد.

Error b k (خطا)

 DPOF/e/f k
 Print All /DPOF/

PictBridge (چاپ همه)

پي ها)]  ) Copies] k
د P دوبار چشم مي زند

دستگاهي پشتيباني نشده متصل شده 
است.

مه Stop y (توقف) را فشار دهيد. رده و يا د دستگاه متصل را جدا 
در صورت پشتيباني دوربني ديجيتال، P به صورت طبيعي چشم مي 

زند.

Error b k (خطا)

پي ها)]  ) Copies] k
اغذ روي موقعيت ^  اهرم ضخامت 

تنظيم شده است.
نيد.  اهرم را روي موقعيت m تنظيم 

Error b O (خطا)

 B O

All other lights k (ساير 
چراغها)

پي ها)]  ) Copies] k

پد جوهر هرز رفته چاپگر اشباع شده 
است.

بان از  براي تعويض آن با فروشنده متاس بگيريد ( "متاس با خدمات پشت
" صفحه ٢۶) مشتر

All lights (متام چراغها)  k
پي ها)]  ) Copies]  k

ل مواجه شده  رد دستگاه با مش عمل
است.

نيد. در صورت ادامه  رده و سپس مجدداً روشن  دستگاه را خاموش 
بان از  بروز خطا، با فروشنده متاس بگيريد ( "متاس با خدمات پشت

" صفحه ٢۶). مشتر
حل مشكالت ٣



الت و راه حلها مش
ل به هنگام استفاده از دستگاه، راه  در صورت وجود مش

نيد. حلهاي زير را بررسي 

الت تنظيم مش
دستگاه پس از روشن شدن صدا مي دهد.

رده  ه نوار محافظ، به هد چاپ گير ن نيد  بررسي   
نيد  باشد.پس از آزاد كردن هد چاپ، دستگاه را خاموش 

نيد. چند حلظه منتظر مبانيد و سپس آنرا روشن 
ارتريج جوهر، دستگاه صدا مي دهد. پس از نصب 

ارتريجهاي جوهر، سيستم انتقال جوهر  س از نصب   
رده سپس  بايد شارژ شود. تا زمان تكميل شارژ صبر 
نيد. اگر دستگاه را زودتر خاموش  دستگاه را خاموش 

نيد، بار ديگر كه آن را روشن مي كنيد، دستگاه مقدار 
جوهر بيشتري استفاده مي كند.

م در جاي خود  ارتريجهاي جوهر مح ه  نيد  بررسي   
قرار گرفته باشند و مواد نگهدارنده درون دستگاه باقي 
ارتريجها را  نيد و  ارتريج را باز  منانده باشد. درپوش 

لي  ه با صداي  به سمت پايني فشار دهيد تا زماني 
مي  نيد و  درجاي خود قرار بگيرند. دستگاه را خاموش 

نيد. منتظر مبانيد سپس آنرا دوباره روشن 
ه دستور راه اندازي مجدد رايانه را مي دهد  صفحه اي 

پس از نصب نرم افزار منايش داده نشد.
نرم افزار بدرستي نصب نشده است. CD-ROM را خارج   

نيد و مجدداً نرم افزار را نصب مناييد. رده و وارد 

ردن پي  الت چاپ و  مش
دستگاه روشن است اما صفحه اي چاپ مني شود.

نيد ( "بررسي هد چاپ" صفحه ٢٠). نازل را بررسي   
ن است نياز باشد تا هد چاپ  اگر چيزي چاپ نشد، مم

نيد. را متيز 
ردن مي دهد اما صفحه اي چاپ  دستگاه صداي چاپ 

مني شود.
ردن نازل هاي هد چاپ باشد ن است نياز به متيز  مم  

( "بررسي هد چاپ" صفحه ٢٠).
م  ه دستگاه روي سطحي صاف و مح نيد  بررسي   

قرار داشته باشد.

حاشيه درست نيست.
ه نسخه اصلي در گوشه باال و سمت  نيد  بررسي   

چپ ميز اسناد قرار گرفته باشد.
اغذ بدرستي كپي نشده است،  اگر حاشيه هاي   

نسخه اصلي را كمي از گوشه دور كنيد.

اغذ با توجه به  ه تنظيمات اندازه  نيد  بررسي   
ه درون دستگاه قرار داده ايد درست باشد. اغذي 

اغذ درون دستگاه  وتاهتر  ه ابتدا لبه  نيد  بررسي   
وارد شده باشد، كامال به سمت راست و راهنماي لبه 
سمت چپ تقريباً مماس با كاغذ باشد ( "قرار دادن 

كاغذ در دستگاه" صفحه ٨).
ان درون راهنماي لبه  اغذ را در قسمت باالي c عالمت پي  

سمت چپ قرار ندهيد ( "قرار دادن كاغذ در دستگاه" 
صفحه ٨).

صفحه خالي چاپ مي شود.
اغذ با توجه به  ه تنظيمات اندازه  نيد  بررسي   
ه درون دستگاه قرار داده ايد درست باشد. اغذي 

ردن نازل هاي هد چاپ باشد ن است نياز به متيز  مم  
( "متيز كردن هد چاپ" صفحه ٢٠).

اغذ الت تغذيه  مش
ند. اغذ بدرستي درون دستگاه قرار مني گيرد و يا گير مي 

ننده  اغذ وارد دستگاه مني شود، آنرا از تغذيه  اگر   
ان دهيد و آنرا در سمت  اغذ را ت اغذ بيرون بياوريد. 

ه لبه راهنماي چپ مماس (بطور آزاد)  راست به گونه اي 
ه  نيد  اغذ باشد درون دستگاه قرار دهيد. بررسي 

ننده قرار نداشته باشد. اغذ در مقابل محافظ تغذيه 
ان درون راهنماي لبه  اغذ را در قسمت باالي c عالمت پي  
سمت چپ قرار ندهيد ( "قرار دادن كاغذ در دستگاه" 

صفحه ٨).
اغذ، چراغ Error b (خطا).  ردن  در صورت گير   

رده، اين  اغذ گير  چشم مي زند. براي بيرون آوردن 
نيد: مراحل را دنبال 

مه Start x ((شروع) E [Color (رنگي)] را  د  .١
اغذ  رده فشار دهيد. اگر  اغذ گير  جهت بيرون آوردن 

بيرون نيامد، مرحله بعد را اجنام دهيد.
اغذ يا سيني  ننده  ي تغذيه  اغذ در نزدي اگر   .٢

شيد و  رده باشد، آنرا به آرامي بيرون ب خروجي گير 
مه Start x (شروع) E [Color (رنگي)] را  سپس د

فشار دهيد.
 On P مه رده باشد، د اغذ درون دستگاه گير  اگر   

ردن دستگاه فشار دهيد. دستگاه  (روشن) را براي خاموش 
ه هاي  اغذ موجود در آن به همراه ت نيد و  نر را باز  اس
ار  شيد اين  اغذ را به عقب ن پاره شده را بيرون بياوريد. 
نر را  اغذ آسيب برساند. اس ننده  ن است به تغذيه  مم

نيد. ببنديد سپس دستگاه را دوباره روشن 
ه راهنماي  نيد  ند، بررسي  اغذ مرتباً گير مي  اگر   

اغذ قرار نگرفته باشد.  م در مقابل  لبه چپ مح
متري را درون دستگاه بگذاريد. اغذهاي  تعداد 
حل مشكالت  ٢۴



سي
فار

٢

 

 

ف 

 

 

 

 .

 

يفيت چاپ الت  مش
م رنگي را در صفحه چاپ يا كپي شده  خطوط 

نيد. مشاهده مي 

نيد ( "بررسي هد چاپ" هد چاپ را متيز   
صفحه ٢٠).

مطمئن شويد كه نوع صحيح كاغذ را انتخاب كرده   
باشيد ( "انتخاب كاغذ" صفحه ٨).

اغذ (سفيد تر يا  ه سمت قابل چاپ  نيد  بررسي   
براق تر) به طرف باال باشد.

ارتريجهاي جوهر باشد (  ن است نيازبه تعويض  مم  
"بيرون آوردن و نصب كارتريجهاي جوهر" صفحه ١٧).

نيد ( "تراز كردن هد چاپ" هد چاپ را تراز   
صفحه ٢٠).

ردن دستگاه" ز  نيد ( "مت ميز اسناد را متيز   
صفحه ٢١).

ه دار است. صفحه چاپ شده مبهم يا ل

ه نسخه اصلي به صورت صاف روي ميز  نيد  بررسي   
اسناد قرار گرفته باشد. اگر تنها بخشي از تصوير مبهم 
ن است نسخه اصلي كج يا چروك شده باشد. است، مم
ه دستگاه روي سطح كج و ناصاف قرار  نيد  بررسي   

نداشته باشد.
نيد كه كاغذ خيس يا مچاله و يا به سمت  بررسي   
ه سفيد تر يا براق تر  پايني نباشد (طرف قابل چاپ 
اغذ جديدي را به  است بايد به سمت باال باشد). 

ه طرف قابل چاپ آن به سمت باال باشد درون  گونه اي 
دستگاه قرار دهيد.

اغذ مخصوص استفاده  از صفحه پشتيبان به همراه   
اغذ را درون دستگاه قرار دهيد. نيد يا هر بار فقط ي 

اغذهاي موجود  اغذ درون دستگاه بگذاريد.  هر بار ي   
ه هر بار  نيد به گونه اي  در سيني خروجي را خالي 

اغذ در آن جمع نشود. تعداد زيادي 
نيد ( "تراز كردن هد چاپ" هد چاپ را تراز   

صفحه ٢٠).
چندين نسخه را بدون گذاشنت نسخه اصلي روي ميز   

اسناد كپي كنيد.

ارتريجهاي  اغذ هاي توصيه شده Epson و  تنها از   
نيد. اصلي Epson استفاده 

اغذها روي موقعيت  اغذ را براي انواع  اهرم ضخامت   
ت نامه، ردن بر روي پا نيد. در صورت چاپ  m تنظيم 

اهرم را روي موقعيت ^ تنظيم مناييد.
ردن دستگاه" ز  نيد ( "مت ميز اسناد را متيز   

صفحه ٢١).
مرنگ است يا فضاي خالي در آن  صفحه چاپ شده 

وجود دارد.
نيد ( "متيز كردن هد چاپ" هد چاپ را متيز   

صفحه ٢٠).
ن است  در صورت مشاهده خطوط افقي ناهموار، مم  
نيد ( "تراز كردن هد  نياز باشد تا هد چاپ را تراز 

چاپ" صفحه ٢٠).
م ارتريجهاي جوهرقدميي باشند يا جوهر  ن است  مم  
ض  نيد ( "تعو ارتريجهاي جوهر را تعويض  باشد. 

جها جوهر" صفحه ١٧). كارتر
مطمئن شويد كه نوع صحيح كاغذ را انتخاب كرده   

باشيد ( "انتخاب كاغذ" صفحه ٨).
ثي اغذ خراب نشده باشد، قدميي يا  ه  نيد  بررسي   
نبوده و سطح آن به سمت پايني نباشد. در اين صورت، 

ه سطح سفيدتر و براق تر  اغذ جديدي را به صورتي 
آن به سمت باال باشد درون دستگاه قرار دهيد.

صفحه چاپ شده دانه دار است.
ه  نيد  س، بررسي  ردن ع پي  در صورت چاپ يا   

تر وچ رده باشيد. آنرا در ابعاد  آنرا بيش از حد بزرگ ن
نيد. چاپ 

نيد ( "تراز كردن هد چاپ" هد چاپ را تراز   
صفحه ٢٠).

رنگها بدرستي چاپ نشده اند يا اصالً چاپ نشده اند.
نيد ( "متيز كردن هد چاپ" هد چاپ را متيز   

صفحه ٢٠).
م ارتريجهاي جوهرقدميي باشند يا جوهر  ن است  مم  
ض  نيد ( "تعو ارتريجهاي جوهر را تعويض  باشد. 

جها جوهر" صفحه ١٧). كارتر
اغذ مناسبي را درون دستگاه قرار داده و ه  نيد  بررسي   
نترل، تنظيمات صحيح را اجنام داده باشيد. از روي تابلوي 
نيد اغذ، آنرا به سرعت جايگزين  در صورت متام شدن   
ن  اغذ مباند، مم اگر دستگاه براي مدت طوالني بدون 

پي يا چاپ بعدي مناسب نباشد. است رنگهاي 
اندازه و موقعيت تصوير اشتباه است.

اغذ مناسبي را درون دستگاه قرار داده و ه  نيد  بررسي   
نترل، تنظيمات صحيح را اجنام داده باشيد. از روي تابلوي 

ه نسخه اصلي بدرستي روي ميز اسناد  نيد  بررسي   
ز  قرار گرفته باشد ( "قرار دادن نسخه اصل رو م

اسناد" صفحه ١٠).
حل مشكالت ۵



ردن دستگاه" صفحه  ز  نيد ( "مت ميز اسناد را متيز   
.(٢١

ساير مشكالت
ردن دستگاه، ي چراغ قرمز درون  هنگام خاموش 

دستگاه روشن مي ماند.
ثر به مدت ١۵ دقيقه روشن مي ماند  اين چراغ حدا  

ار خاموش مي شود. اين امر نشان  سپس به طور خود
دهنده وجود نقص در كاركرد دستگاه نيست.

متاس با بخش پشتيباني از 
مشتري

خدمات محلي مشتري
ند و مني توانيد  ار مني  اگر محصول Epson درست 

مشكل را با استفاده از اطالعات عيب يابي موجود در اسناد 
م و  نيد، براي  ارائه شده به همراه محصول برطرف 

راهنمايي با خدمات پشتيباني از مشتري متاس بگيريد. اگر 
پشتيباني مشتري منطقه شما در ليست زير وجود ندارد، با 

فروشنده دستگاه متاس بگيريد.
در صورت ارائه اطالعات زير به بخش پشتيباني مشتري، 

سريعتر به شما كمك خواهند كرد:
شماره سريال دستگاه (برچسب شماره سريال معموالً   

در قسمت پشت دستگاه قرار دارد.)
مدل دستگاه  

نسخه نرم افزار دستگاه  
(روي فوق About (درباره) أو Version Info (اطالعات 
مه هاي مشابه در نرم افزار دستگاه  نسخه) يا د

نيد.) لي 
مار و مدل رايانه شما  

نام و نسخه سيستم عامل رايانه  
ه معموالً با  نام و نسخه برنامه هاي نرم افزاري   

نيد دستگاه خود استفاده مي 
نكته:

براي دريافت اطالعات بيشتر در مورد برقراري متاس با خدمات پشتيباني 
نيد. اربر  آنالين مراجعه  مشتري، به راهنماي 

اروپا
URLhttp://www.epson.com

بخش پشتيباني در سايت محلي 
EPSON را براي دسترسي به جديد 
ترين درايورها، سواالت مطرح شده، 
اربر و ساير موارد قابل  راهنماهاي 

نيد. بارگيري انتخاب 
براي كسب اطالعات در مورد چگونگي برقراري متاس با خدمات 

نيد. مشتري EPSON، اسناد ضمانت Pan-European را بررسي 
حل مشكالت  ٢۶



سي
فار

٢
حل مشكالت ٧



جها جوهر د كارتر خر
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