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املعلومات على احلصول ميكنك أين

الورقية األدلة

هنا من ابدأ
أوالً. الورقة هذه قراءة من  تأكد

اخلاصة اإلرشادات كذلك على حتتوي وهي البرنامج. وتثبيت اجلهاز إعداد كيفية عن الورقة هذه تخبرك
األصلية. املستندات ووضع بتحميل الورق

الدليل) كمبيوتر- (هذا لالستخدام بدون - املستخدم دليل
إرشادات مثل بالكمبيوتر، بدون التوصيل اجلهاز استخدام كيفية حول معلومات على الدليل هذا يحتوي

ذاكرة. بطاقة من والطباعة النسخ حول

الدليل. بهذا املشكالت حل فصل فانظر اجلهاز، أثناء استخدام واجهت مشكالت إذا

الفورية األدلة

املستخدم دليل
ومعلومات حول الكمبيوتر من الضوئي اخلاصة بإجراء الطباعة واملسح اإلرشادات الدليل هذا يقدم

البرنامج.

هذا  لقراءة تثبيت البرنامج. عند تلقائيًا ويتم تثبيته بالبرنامج اخلاص CD-ROM الدليل على يوجد هذا
املكتب. سطح على املوجود الرمز فوق ا مزدوجً نقرًا انقر الدليل،

الفورية التعليمات
تقدم  وهي بالبرنامج. اخلاص CD-ROM عليه يحتوي تطبيق كل في مدمجة الفورية التعليمات تكون

التطبيق. حول تفصيلية معلومات



مقدمة ١

العربية

مقدمة

هامة أمان تعليمات
واتبعها: هذه األمان تعليمات اقرأ اجلهاز، استخدام قبل

استخدام  ينتج عن فقد باجلهاز. املرفق التيار سلك فقط استخدم ■
السلك تستخدم ال أو صدمة كهربائية. حريق آخر حدوث تيار سلك

آخر. جهاز أي مع

ذات  احمللية األمان معايير مع كافة التيار سلك توافق من تأكد ■
الصلة.

امللصق. املوضح على مصدر التيار نوع إال تستخدم ال ■

سلك  فصل ميكن باحلائط بحيث تيار منفذ من بالقرب اجلهاز ضع ■
بسهولة. التيار

يتهتك. أو يتلف حتى التيار سلك تترك ال ■

معدل  من أن اجلهاز، فتأكد إطالة مع سلك باستخدام إذا قمت ■
عن يزيد ال اإلطالة بسلك املوصلة لألجهزة الكلي األمبير وحدات
معدل أن من كذلك تأكد اإلطالة. لسلك األمبير وحدات معدل
التيار منفذ في املوصلة األجهزة لكافة األمبير الكلي وحدات
التيار باحلائط. ملنفذ األمبير وحدات عن معدل يزيد ال باحلائط

الرطوبة،  أو احلرارة درجة في سريعة لتغيرات املعرضة األماكن جتنب ■
األتربة. االهتزازات أو أو للصدمات أو

الفتحات  تسد ال للتهوية اجليدة. اجلهاز حول كافية اترك مساحة ■
في أشياء أية بإدخال تقم أو تغطها، أو اجلهاز جسم املوجودة في

الفتحات.

ضوء  أو في املدفأة فتحة أو مدفأة من بالقرب اجلهاز تضع ال ■
املباشر. الشمس

في كل  قاعدته ميتد أسفل ومستقر مستوٍ سطح على اجلهاز ضع ■
بزاوية. وضعه مت أو مائالً كان إذا بشكل مالئم اجلهاز يعمل لن االجتاهات.

اجلهاز. احلائط ومؤخرة بني األقل سم على مسافة ١٠ ترك من تأكد  ■

املسح  الطباعة أو أو النسخ أثناء الضوئي املاسح وحدة تفتح ال ■
الضوئي.

اجلهاز. على سائل أي تسكب ال ■

لالشتعال  قابلة غازات على حتتوي التي الرش منتجات تستخدم ال ■
ا. يسبب حريقً قد ألن ذلك اجلهاز. حول أو داخل

ال  بك، اخلاص الدليل في دقيقة بصورة توضيحه مت ما باستثناء  ■
بنفسك. للجهاز صيانة أعمال بأية القيام حتاول

في  املؤهلني أفراد الصيانة إلى الصيانة أمور واترك كل اجلهاز افصل  ■
سائل دخول أو القابس، التيار أو سلك حالة تلف في التالية: احلاالت
املنتج أن أو له، اخلارجي أو تلف اجلسم املنتج أو سقوط في املنتج،
في األداء. واضح تغير ظهور حالة في أو اعتيادي، يعمل بشكل ال
التشغيل. تعليمات التي تغطيها الصيانة هذه أعمال فقط وتولّ

أو  جانبه على وضعه أو ال تقم بإمالته اجلهاز أو نقله، تخزين عند ■
اخلراطيش. من احلبر يتسرب فقد وإال عقب، على ا رأسً قلبه

الضوئي. وحدة املاسح إغالق عند أصابعك تنحشر أال على احرص ■

احلبر خرطوشة أمان تعليمات
احلبر. تتجرع األطفال وال متناول عن ا بعيدً احلبر بخراطيش احتفظ ■

حيث  ا سابقً مستخدمة حبر خراطيش مع التعامل عند حذرًا كن  ■
وفي احلبر. منفذ إمداد حول املتبقي احلبر بعض هناك يكون قد
والصابون. وفي باملاء ا على اجللد، اغسله جيدً احلبر سقوط حالة
حالة باملاء. وفي احلال في اغسلهما العني، في احلبر دخول حالة
استشارة يُرجى الرؤية، مشاكل أو بالراحة الشعور عدم استمرار

احلال. في الطبيب

الطباعة. خراطيش أثناء أي ملس أو داخل اجلهاز يديك وضع جتنب ■

ميكن  فارغة. خرطوشة إزالة فور جديدة حبر خرطوشة بتركيب قم ■
قد مما الطباعة جفاف رأس في اخلراطيش تركيب عدم يتسبب أن

بالطباعة. اجلهاز دون قيام يحول

بحماية  فقم بعد، فيما الستخدامها حبر بإخراج خرطوشة قمت إذا ■
مماثلة في بيئة بتخزينها وقم واألتربة، األوساخ من إمداد احلبر منطقة

مما يجعل في منفذ إمداد احلبر والحظ وجود صمام لبيئة اجلهاز.
من احلبر ملنع احلذر يلزم حني في ضرورية غير أو السدادات األغطية
إمداد احلبر منفذ تلمس ال اخلرطوشة. األشياء التي تالمس تلويث

به. احمليطة املنطقة احلبر أو بخرطوشة اخلاص



مقدمة ٢

حتذيرات وتنبيهات ومالحظات
قراءة التعليمات: أثناء اإلرشادات هذه اتباع يرجى

w حتذير:
اجلسدية. اإلصابة لتجنب التحذيرات اتباع على احلرص يجب

c تنبيه:
للتلف. اجلهاز تعرض لتجنب التنبيهات مراعاة يجب

مالحظة:
اجلهاز. حول معلومات هامة املالحظات على حتتوي

تنويه:
اجلهاز. استخدام على تلميحات بشأن التنويهات حتتوي

والنشر الطبع حقوق إشعار
استرجاع في نظام تخزينه أو النشرة هذه من جزء أي إعادة نسخ يجوز ال
طريق عن أو ميكانيكية أو إلكترونية وسيلة بأية أو شكل أي في نقله أو

كتابي على إذن احلصول دون أخرى وسيلة بأية أو التسجيل، أو التصوير
املعلومات إعداد مت .Seiko Epson Corporation مُسبق من شركة
 Epson شركة ال تتحمل املنتج. هذا مع فقط هنا لالستخدام الواردة

أية طابعات وتطبيقها على املعلومات هذه من أي استخدام مسئولية
أخرى.

الشركات  من أي Seiko Epson Corporation أو شركة تكون لن
عن خارجية أطراف أية مشتري هذا اجلهاز أو أمام مسئولة لها التابعة
أطراف املشتري أو يتكبدها مصاريف أو نفقات أو خسائر أو أضرار أية
أو املنتج هذا استعمال أو استخدام سوء أو للحوادث نتيجة خارجية

أو املنتج هذا في بها مصرح أو تغييرات غير إصالحات بتعديالت أو القيام
الصيانة املتحدة) بإرشادات الواليات (باستثناء دقيق بشكل االلتزام عدم

.Seiko Epson Corporation بشركة اخلاصة والتشغيل

عن  Seiko Epson Corporation مسئولة شركة تكون لن
أي من اخليارات أو من أي استخدام عن تنجم مشكالت أو أضرار أية
 Original أنها على إليها املشار االستهالكية خالف تلك املنتجات

 Epson أو (Epson لشركة أصلية Epson Products (منتجات
(Epson شركة Approved Products (منتجات معتمدة من

.Seiko Epson Corporation شركة بواسطة

أضرار  عن أية Seiko Epson Corporation مسئولة شركة تكون لن
استخدام أية جراء من يحدث الكهرومغناطيسي الذي التداخل تنجم عن

 Epson Approved أنها على إليها املشار تلك خالف للواجهة كابالت
 Seiko شركة بواسطة (Epson شركة Products (منتجات معتمدة من

.Epson Corporation

EPSON STYLUS™ و جتارية مسجلة، عالمة  ® EPSON هي
شركة  لصالح مسجلتان جتاريتان عالمتان Exceed Your Visionو

.Seiko Epson Corporation

 USB DIRECT-PRINT والشعار USB DIRECT-PRINT™
.Seiko Epson Corporation شركة تخصان جتاريتان عالمتان

كافة .Seiko Epson Corporation ٢٠٠٢ © والنشر الطبع حقوق
محفوظة. احلقوق

،CANON INC. شركة تخص جتارية عالمة DPOF™  تُعد
Fuji Photo Film Co., Ltd و  ،Eastman Kodak Company

باشد. می Matsushita Electric Industrial Co., Ltd

عالمة جتارية. SDHC™ تُعد

،Memory Stick PRO ،Memory Stick Duo ،Memory Stick  تُعد
شركة تخص عالمات جتارية Memory Stick PRO Duo  و

.Sony Corporation

شركة تخص جتارية عالمة xD-Picture Card™  تُعد
.Fuji Photo Film Co., Ltd.

التعريف هي ألغراض املذكورة هنا األخرى املنتجات أسماء إشعار عام:
تخلي املعنيني. مالكيها لصالح مسجلة جتارية عالمات تكون وقد فقط
العالمات. املتعلقة بتلك احلقوق كافة عن مسئوليتها Epson شركة

كافة .Seiko Epson Corporation ٢٠٠٦ © والنشر الطبع حقوق
محفوظة. احلقوق

التحكم حول لوحة معلومات
باختالف  LCD وشاشة التحكم بلوحة املوجودة الشاشات تختلف بعض

منها. اجلهاز شراء مت التي املنطقة

التحكم لوحة

النصوص لوحة الرموز لوحة

LCD شاشة

النصوص شاشة الرموز شاشة

نص أو نصية رسالة عرض  يتم
برموز. مصحوب

فقط. رموز عرض يتم
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واألجزاء التحكم لوحة وظائف دليل

األجزاء
املستندات غطاء

الذاكرة بطاقة فتحة
الذاكرة لبطاقة الضوئي املؤشر

املستندات منضدة

USB منفذ

 شاشة
LCD

 لوحة
التحكم

الذاكرة بطاقة فتحة غطاء
اخلاص  USB منفذ

اخلارجية بالواجهة

املتردد التيار مدخل

الورق تغذية وحدة

احلواف موجه

الورق دعامة إطالة وصلة

دعامة الورق
التغذية وحدة حارس

اإلخراج درج وصلة درج
اإلخراج

الضوئي املاسح وحدة

غطاء خرطوشة احلبر

الورق مك سُ ضبط ذراع



واألجزاء التحكم لوحة وظائف دليل ٤

التحكم لوحة وظائف

األزرار

الوظيفةالزر

(نسخ)١ Copy r.النسخ وضع الزر الختيار هذا على اضغط

اخليار لطباعة الصورة بحجمها الفعلي.١٠٠٪ هذا حدد

حجم  (مالءمة إلى [Fit to Page] o

الصفحة)
املنسوخة أو الصورة لتصغير اخليار هذا حدد
احملدد. الورق حجم مع تتالءم بحيث تكبيرها

٢ 4-way Scroll 
رباعي االجتاه)  (مفتاح التنقل

l rاملرادة الصورة لتحديد الزر هذا على اضغط
وأسود أبيض أو ملونة نسخة لتحديد أو طباعتها

املساعدة. اإلعداد واألداة وظائف لتحديد أو
u dالنُسخ عدد لتحديد الزر هذا على اضغط

 Head استخدام عند األرقام لتحديد أو
رأس  حملاذاة املساعدة Alignment Utility (األداة

الطباعة).

٣[Setup/Utilities]
(اإلعداد/األدوات

املساعدة)

متنوعة. إعدادات لضبط أو الصيانة برامج لتشغيل اضغط

٤ Paper Type 
الورق) (نوع

الورق. في وحدة تغذية حتميله الذي مت نوع الورق لتحديد الزر هذا اضغط على

(ورق صور) [Photo Paper] g ورق) Premium Glossy Photo Paper
 Premium Semigloss فاخر)، مصقول صور

فاخر)،  نصف مصقول صور Photo Paper (ورق
مصقول)،  صور Glossy Photo Paper (ورق

صور  Ultra Glossy Photo Paper (ورق
مصقول فائق)

(ورق غير المع) [Matte Paper] h - المع) غير (ورق Matte Paper
(ثقيل الوزن) Heavyweight

عادي) (ورق [Plain Paper] l Bright White ،(عادي Plain paper (ورق
Ink Jet Paper (ورق طابعة نافثة للحبر أبيض 
 Premium Ink Jet Plain Paper ساطع)،

فاخر) طابعة نافثة للحبر عادي (ورق

(تشغيل)٥ On P.تشغيله وإيقاف اجلهاز لتشغيل الزر هذا على اضغط

٦ Memory Card 
الذاكرة) (بطاقة

بطاقة الذاكرة. الطباعة من خيارات أحد الزر لتحديد على هذا اضغط

صورة) (حتديد [Select Photo] j.طباعتها املرادة لتحديد الصور اخليار هذا حدد

[Print All/PictBridge] f / e 
(PictBridge/الكل (طباعة

املوجودة كافة الصور هذا اخليار لطباعة حدد
لطباعة الصور باستخدام بطاقة ذاكرة أو على

أو  الذاكرة بطاقة على اخملزنة DPOF معلومات
كاميرا رقمية. من مباشرة لطباعة الصور

[Print Index Sheet] m 

(طباعة فهرس الصور)
املوجودة بالصور فهرس لطباعة هذا اخليار حدد

الذاكرة. بطاقة على

[Print from Index Sheet] i 

فهرس الصور) (طباعة من
بفهرس احملددة الصور لطباعة اخليار حدد هذا

الصور.

األلوان. Photo (صورة) ٧ استعادة وظيفة خالل من أو هي، ميكنك نسخها كما الصور. من للنسخ الزر هذا على اضغط

٨ Paper Size 
الورق) (مقاس

وميكنك حتديد تغذية الورق. وحدة في حتميله مت الورق الذي مقاس الختيار الزر هذا على  اضغط
 ١٣ × ١٨/٥) بوصات) أو "7 × "18/5 × 13 ٦ × (١٠ × ١٥/٤ بوصات 10 × 15/4" × 6"

.A4 ٧ بوصات) أو × بوصات

٩Stop/Clear y 
مسح) (إيقاف/

بإجرائها. يتم قمت التي تعيني اإلعدادات إلعادة أو النسخ أو الطباعة إليقاف الزر هذا على اضغط
النُسخ. عدد تعيني إعادة طباعتها وتتم اجلاري إخراج الورقة

بتحديدها.Start x (ابدأ)١٠ قمت التي اإلعدادات على النسخ أو التأكيد أو الطباعة على هذا الزر لبدء اضغط

١ ٦

٧

٨

٩

١٠

٢

٣

٤

٥

١ ٦

٧

٨

٩

١٠

٢

٣

٤

٥

النصوص لوحة

الرموز لوحة
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LCD شاشة
ميكنك التي اإلعدادات أو تعرض احملددة، للصور معاينة الشاشة تعرض

تغييرها باستخدام األزرار.

الرموز النصوصشاشة شاشة

للطاقة وضع االستهالك املنخفض
شاشة LCD تتحول  فإن ١٣ دقيقة، ملدة اجلهاز نشاط توقف حالة في

On (تشغيل)،  املصباح عدا ما املصابيح جميع وتنطفئ اللون األسود إلى
للطاقة. توفيرًا وذلك

إلي الشاشة إلعادة On P (تشغيل)) اضغط على أي زر (ما عدا
السابقة. حالتها

LCD تغيير مستوى تباين شاشة
التالية. فاتبع اخلطوات ،LCD شاشة تباين مستوى تغيير أردت إذا

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط .١
 r أو l الزر استخدم اإلعداد. إلى وضع للدخول املساعدة)

Photo Viewer Adjustment (ضبط عارض  لتحديد
الصور).

Start x (ابدأ). الزر على اضغط .٢

ميكنك .LCD شاشة تباين مستوى u أو d لتحديد الزر استخدم .٣
.٢+ إلى ٢- من االختيار

أفتحأغمق

حتديدك. لتأكيد أخرى مرة Start x (ابدأ) الزر على اضغط .٤

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط .٥
السابق. الوضع إلى للعودة املساعدة)

شاشة  ملستخدمي LCD تغيير شاشة
فقط النصوص

لتغيير التالية اتبع اخلطوات .LCD شاشة من إعدادات نوعان يوجد
الشاشة. إعداد

Setup/Utilities (اإلعداد/األدوات الزر على اضغط .١
 r أو l الزر استخدم اإلعداد. إلى وضع للدخول املساعدة)

(الشاشة). Display لتحديد

(ابدأ). Start x الزر على اضغط .٢

اخليارات. لتحديد d أو u الزر استخدم .٣

اإلعداداتالوصف

 Pictographic (تصويري): 
الرموز) (شاشة

 يتم عرض الرموز فقط على
.LCD شاشة

(شاشة :English
النصوص)

على والنص الرموز عرض يتم
.LCD شاشة

التحديد. لتأكيد Start x (ابدأ) الزر على اضغط .٤

(اإلعداد/األدوات  Setup/Utilities الزر على اضغط .٥
الوضع السابق. للعودة إلى املساعدة)



الورق التعامل مع ٦

الورق مع التعامل

تقدمي  ميكنها والتي من أنواع الورق اخلاص واسعة مجموعة Epson توفر
نوع  Epson وأحبارها. ويؤثر طابعات مع االستخدام عند رائعة نتائج

اختيار تأكد من لذا املطبوعة، النُسخة شكل على يتم اختياره الذي الورق
املطلوبة. للمهمة املناسب الورق

حتديد الورق
طباعة أو نسخة بإنشاء تقوم فقط كنت مناسبًا إذا العادي الورق يكون
النتائج، أفضل على للحصول ومع ذلك، الصور. حتضيرية إلحدى مسودة
من اخلاص للحبر الطابعة النافثة ورق أحد أنواع استخدام إلى ستحتاج

اجلهاز. لهذا واملصمم Epson

الورق)  Paper Type (نوع إعداد اختيار تكون بحاجة إلى الطباعة، قبل
على احلبر وضع كيفية اإلعداد الهام هذا يحدد بلوحة التحكم. الصحيح

الورق.

التالية: واإلعدادات الورق من أنواع اختر

الورق نوعاملقاسنوع إعداد
الورق

سعة
التحميل

Plain paper (ورق 
عادي)*

A4 Plain Paper
عادي) (ورق

مم ١٢

Bright White 
Ink Jet Paper 
نافثة طابعة (ورق

للحبر أبيض ساطع)

A4 Plain Paper
عادي) (ورق

ورقة ٨٠

 Premium Ink
 Jet Plain Paper

نافثة طابعة (ورق
للحبر عادي فاخر)

A4 Plain Paper
عادي) (ورق

ورقة ١٠٠

 Premium
 Glossy Photo
صور  Paper (ورق

مصقول فاخر)

سم ١٠×١٥ 
(٤×٦ بوصات)، 

سم ١٣×١٨ 
A4 ،(٥×٧ بوصات)

 Photo Paper
(ورق صور)

ورقة ٢٠

 Premium
 Semigloss

 Photo Paper
(ورق صور نصف
مصقول فاخر)

سم ١٠×١٥ 
A4 ،(٤×٦ بوصات)

 Photo Paper
(ورق صور)

ورقة ٢٠

 Glossy Photo
 Paper 

مصقول) صور (ورق

سم ١٠×١٥ 
(٤×٦ بوصات)، 

سم ١٣×١٨ 
A4 ،(٥×٧ بوصات)

 Photo Paper
(ورق صور)

ورقة ٢٠

 Ultra Glossy
 Photo Paper

 (ورق صور
مصقول فائق)

سم ١٠×١٥ 
(٤×٦ بوصات)، 

سم ١٣×١٨ 
A4 ،(٥×٧ بوصات)

 Photo Paper
(ورق صور)

ورقة ٢٠

 Matte Paper
 -Heavyweight

ثقيل - المع (ورق غير
الوزن)

A4 Matte Paper
(ورق غير المع)

ورقة ٢٠

م٢. جم/ ٦٤ إلى ٩٠ من وزنه استخدام ورق ميكن *

مالحظة:
املكان. حسب اخلاصة الوسائط يختلف توافر

حتميل الورق
مبدها. وقم الورق دعامة افتح .١

اإلطالة. وصالت بفتح وقم اإلخراج، درج افتح .٢

إلى األمام. التغذية وحدة اقلب حارس .٣



الورق ٧ مع التعامل

العربية

التالية. التوضيحية بالرسوم موضح هو كما الورق اضبط .٤

اخللف. إلى التغذية وحدة حارس ٥.اقلب

A4

.m الوضع ألسفل في الورق مك ضبط سُ ذراع ضبط من كذلك تأكد

وتغيير  الذراع حتريك إلى LCD شاشة  تشير
m أو ^. الوضع

مالحظة:
من اإلعداد كذلك حتقق به. العدد املُوصى أكثر من ورق عدد حتميل تأكد من عدم

الورق  لنوع مطابقته من لتتأكد الطباعة إجراء الورق) قبل (نوع Paper Type 
الصفحة ٦). الورق" حتديد " ) مت حتميله الذي

بوصات) ٥ × ٧) سم و١٣ × ١٨ بوصات) ٤ × ٦) سم ١٠ × ١٥

يكون ما عادة
الوجه الذي ستتم
أكثر عليه الطباعة
من ملعانًا أو ا بياضً

الوجه اآلخر.

خلف الورق ضع
اللسان

من مالءمته تأكد
السهم أسفل

احلافة موجه بداخل
اليسرى



النسخ ٨

النسخ

جهاز كمبيوتر. استخدام بدون والصور املستندات نسخ ميكن

النسخ: إجراء عند يلي ما الحظ

األصلية  الصورة نسخها بنفس حجم الصورة التي يتم تكون ال قد ■
ا. متامً

والسفلية من  العلوية األجزاء في الطباعة جودة تنخفض قد ■
نوع على بناءً ملطخة األجزاء هذه تصبح قد أو النسخة املطبوعة

املستخدم. الورق

إما  فيمكنك النسخ، أثناء احلبر انخفاض إذا رأيت رمز   ■
التوقف واستبدال أو احلبر، ينفد أن إلى النسخ في االستمرار

اخلرطوشة.

املستندات نظيفة. مبنضدة احتفظ ■

منضدة  على مسطح الصورة بشكل املستند أو وضع تأكد من ■
البؤرة. النسخة عن تنحرف فسوف وإال املستندات؛

إخراجه  سيتم حيث للخارج، طباعته اجلارية الورق تسحب ال ■
تلقائيًا.

على األصلية املستندات وضع
املستندات منضدة

وجهه يكون بحيث املستند األصلي وضع املستندات غطاء افتح .١
اليسرى. أعلى الزاوية ومبحاذاة املستندات منضدة ألسفل على

املستند. حترك الغطاء برفق بحيث ال أغلق .٢

تنبيه:  c
ثقيلة تضع أشياء وال املتاح، احلد من أكبر بشكل ا مطلقً غطاء املستندات ال تفتح

اجلهاز. على

غطاء إزالة فيمكنك كبير، مستند سميك أو نسخ إلى بحاجة كنت إذا
مستقيم. بشكل وجذبه سوى فتحه عليك وما املستندات.

نسخه، أثناء ا مسطحً ليصبح املستند على الضغط إلى بحاجة كنت إذا
حتريكه. عدم على واحرص بشدة عليه تضغط فال

اللسانني طريق إدخال عن املستندات غطاء أعد تركيب ذلك، إمتام عند
الفتحتني. موضعهما في إلى

املستندات نسخ

تنويه:
أوضح على نص للحصول اليومية. النُسخ إنتاج في جيد بشكل العادي ورق النسخ يعمل

"حتديد الورق" الصفحة ٦). ) Epson اخلاصة ورق أنواع أحد جرب إشراقًا، أكثر وألوان



النسخ ٩

العربية

( الصفحة ٦). A4 مقاس عادي ورق بتحميل قم .١

املستندات  "وضع املستندات ( منضدة على األصلي املستند ضع .٢
.(٨ منضدة املستندات" الصفحة على األصلية

التحكم. بلوحة اإلعدادات التالية بإجراء قم .٣

النصوص لوحة لوحة الرموز  

١

٢

٣
٤

٥

١

٢

٣
٤

٥

١

٢

٣
٤

٥

١

٢

٣
٤

٥

(نسخ). Copy r الزر على ١ اضغط
(من ١ إلى ٩٩). النُسخ عدد الختيار d أو u الزر ٢ استخدم

النصوص شاشة الرموز شاشة

باألبيض واألسود. النسخ أو النسخ باأللوان لتحديد r أو l الزر استخدم  

العرض باأللوانشاشة واألسودالنسخ النسخ باألبيض

الرمز

النص

عادي).٣ (ورق [Plain Paper] l حدد

٤.A4 حدد

 تنويه:
بتحميله، قمت الورق الذي حجم مع يتناسب بحيث تلقائيًا حجم النسخة تغيير أردت إذا

شاشة  على أدناه املوضح الرمز يظهر إلى أن (نسخ) Copy r فاضغط على الزر
.LCD

النصوص شاشة الرموز شاشة

وسيتم نسخ املستند. (ابدأ). Start x الزر على ٥ اضغط
Stop/ y الزر على النسخ، فاضغط إيقاف حاجة إلى في كنت إذا

مسح). (إيقاف/ Clear

مالحظة:
عن الزاوية. ما ا شيئًا بعيدً األصلي املستند حرِّك مفقودة، النسخة كانت حواف إذا

حتديد جودة النسخ
إلى جودة عالية، حتتاج نسخة بشكل سريع وال عمل في ترغب كنت إذا

في ترغب كنت بينما إذا (مسودة). "Draft" فيمكنك طباعة نسخة
(صورة). "Photo" نسخة طباعة فيمكنك عالية، بجودة صور طباعة

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط .١ 
الزر l أو r لتحديد  واستخدم اإلعداد. وضع إلى للدخول املساعدة)

(جودة النسخ). Copy Quality

(ابدأ). Start x الزر على اضغط .٢

 Draft (عادية) أو Normal لتحديد d أو u الزر استخدم .٣
(مسودة) أو Photo (صورة).

الوصفاإلعداد

الرموز النصوصشاشة شاشة

عادية:

اإلعداد تلقائيًا هذا حتديد يتم
اجلهاز. تشغيل عند

األفضل هو الوضع هذا يعد
نصية. نسخة إلنشاء

مسودة:

اإلعداد إذا كنت هذا اختر
سريعة عمل نسخة في ترغب

عدم أهمية اجلودة. مع

صورة:

اإلعداد إذا كنت هذا اختر
عالية صور طباعة في ترغب

اجلودة.

التحديد. لتأكيد أخرى مرة (ابدأ) Start x الزر على اضغط .٤

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط
السابق. الوضع إلى للعودة املساعدة)



النسخ ١٠

الصور نسخ

صور ( الصفحة ٦). ورق بتحميل قم  .١

املستندات  "وضع املستندات ( منضدة على األصلي املستند ضع .٢
.(٨ منضدة املستندات" الصفحة على األصلية

املرة  في املستندات منضدة على صورتني من أكثر ميكنك وضع
الصفحة ١١). متعددة" صور ( "نسخ الواحدة

التحكم. بلوحة اإلعدادات التالية بإجراء قم .٣

النصوص لوحة لوحة الرموز  

١

٢

٣

١

٢

٣

١

٢

٣

١

٢

٣

(صورة).١ Photo الزر على اضغط

٢ ) تشغيله إليقاف أو األلوان استعادة وضع لتشغيل r أو l الزر استخدم
.(١١ الصفحة ألوان الصور" "استعادة

عرض٣ يتم كما ضوئيًا الصورة مسح وسيتم (ابدأ). Start x الزر على اضغط
البلورية. LCD الشاشة على لها معاينة

التالية. الشاشات إحدى تظهر الضوئي، املسح إجراء أثناء

النصوص شاشة الرموز شاشة

النصوص لوحة لوحة الرموز  

٤

٥
٦

٧

٤

٥
٦

٧

٤

٥
٦

٧

٤

٥
٦

٧

النُسخ.٤ عدد لضبط d أو u واستخدم الزر l أو r لعرض الصور. الزر استخدم

بتحميله.٥ قمت الذي الورق نوع حدد

الصورة  نسخ يتم أو Photo (الصور)، الالمع) (غير Matte الورق حتديد حالة في
حدود. بال

بتحميله.٦ قمت الذي الورق مقاس اختر

الصورة.٧ نسخ وسيتم أخرى. مرة (ابدأ) Start x الزر على اضغط

Stop/ y الزر على النسخ، فاضغط عملية إيقاف حاجة إلى في كنت إذا
مسح). Clear (إيقاف/

مالحظة:
عن الزاوية. ما ا شيئًا بعيدً األصلي املستند فحرِّك مفقودة، النسخة كانت حواف إذا



النسخ ١١

العربية

الصور في استعادة األلوان
إلى ميكنك إعادتها الوقت، مرور بسبب باهتة صور وجود حالة في

طباعتها. إعادة عند األلوان استعادة وضع حيويتها باستخدام

صور ( الصفحة ٦). ورق بتحميل قم  .١

محاذاته من وتأكد املستندات منضدة على األصلي املستند ضع .٢
منضدة  على األصلية املستندات "وضع ) صحيح بشكل

.(٨ الصفحة املستندات"

املرة  في املستندات منضدة على صورتني من أكثر ميكنك وضع
الصفحة ١١). متعددة" صور ( "نسخ الواحدة

(صورة). Photo الزر على اضغط .٣

إليقاف  أو األلوان استعادة وضع لتشغيل r أو l الزر استخدم .٤
تشغيله.

العرض األلوانشاشة استعادة

إيقافتشغيل

الرمز

النص

الصورة ضوئيًا وسيتم مسح (ابدأ). Start x الزر على اضغط .٥
.LCD شاشة على لها معاينة عرض يتم كما

مالحظة:
العلوي اجلزء في أدناه املوضح الرمز يظهر التشغيل، قيد األلوان استعادة يكون وضع عندما

.LCD شاشة من

لتعيني  d أو u لعرض الصور. استخدم الزر r أو l الزر استخدم .٦
١ إلى ٩٩). (من النُسخ عدد

بتحميله. قمت الذي الورق نوع حدد .٧

بتحميله. قمت الورق الذي مقاس اختر .٨

(ابدأ) مرة أخرى. وسيتم نسخ  Start x الزر على اضغط .٩
الصورة.

Stop/ y الزر على فاضغط النسخ، إيقاف إلى حاجة في كنت إذا  
مسح). (إيقاف/ Clear

متعددة صور نسخ
التوضيحي الرسم في موضح كما هو رأسي وضع في صورة كل ضع

أدناه.

متر ميللى ٥

متر ميللى ٥

متر ميللى ٥

كل  في (٤ × ٦ بوصات) سم بحجم ١٠ × ١٥ صورتني نسخ ميكنك ■
صورة نسخ جرب طباعتها، بعد الصورة حافة فقدان حالة في مرة.

املرة الواحدة. في

عند  كذلك، املستندات. منضدة حافة مم من بُعد ٥ الصور على ضع  ■
من الصورة  األقل على مم ٥ بُعد على ضع كل صورة صورتني، وضع

اجملاورة.

طاملا  الوقت، نفس في مختلفة بأحجام عديدة صور نسخ ميكنك ■
مم. املنطقة ٢١٦ × ٢٩٧ داخل مع مالءمتها مم ٣٠ × ٤٠ من أكبر أنها



ذاكرة بطاقة من الطباعة

اخلاصة الذاكرة بطاقة من مباشرةً الفوتوغرافية الصور طباعة ميكن
الذاكرة بطاقة فتحة تركيبها في سوى وما عليك الرقمية. بالكاميرا

الطباعة. بإمكانك إجراء عملية وسيكون

بطاقة الذاكرة التعامل مع

البطاقات املتوافقة
التالية. باملتطلبات تفي الذاكرة بطاقة من أن  تأكد

البطاقة Microdriveنوع ،CompactFlash 
،SD Memory Card  بطاقة

،SDHC Memory Card  بطاقة
،miniSD بطاقة ،MultiMediaCard  بطاقة

،microSD بطاقة ،miniSDHC  بطاقة
،Memory Stick بطاقة ،microSDHC  بطاقة

،Memory Stick PRO  بطاقة
،Magic Gate Memory Stick  بطاقة

،Magic Gate Memory Stick Duo  بطاقة
،Memory Stick Duo  بطاقة

،Memory Stick PRO Duo  بطاقة
،xD-Picture Card  بطاقة

 xD-Picture Card Type M  بطاقة
xD-Picture Card Type H بطاقة

الوسائط (Design rule for Camera File تنسيق DCF مع متوافق
 ١٫٠ اإلصدار نظام ملف الكاميرا) تصميم (قاعدة (system

.٢٫٠ أو

القياسية. اإلصدارات مع املتوافقة البطاقات أنواع كافة

امللف اإلصدار ٢٫٢١تنسيق Exif املعيار مع JPEG

الصورة بكسلمقاس ٨٠ × ٨٠ إلى ٩٢٠٠ × ٩٢٠٠ من

امللفات ٩٩٩عدد حتى
 

تركيب بطاقة ذاكرة
اجلهاز. عن افصله أو الكمبيوتر جهاز تشغيل بإيقاف قم .١

التشغيل. اجلهاز قيد أن من تأكد .٢

الذاكرة. بطاقة فتحة غطاء افتح .٣

بطاقات وجود وعدم الذاكرة بطاقة مصباح تشغيل إيقاف من تأكد .٤
بطاقة الذاكرة. بتركيب قم ثم في الفتحات. ذاكرة

الذاكرة لبطاقة الضوئي املؤشر

xD-Picture Card
xD-Picture Card Type M
xD-Picture Card Type H

Compact Flash 
Microdrive

ذاكرة من بطاقة الطباعة ١٢



ذاكرة ١٣ بطاقة من الطباعة

العربية

تنبيه: c
البطاقة إلى احتياج حالة وفي الصحيح، البطاقة إدخال اجتاه من حتققت أنك تأكد

إخراج البطاقة عليك يتعذر وإال، فقد البطاقة. إدخال قبل من تركيب احملول تأكد حوِّل، مُ
اجلهاز. من

التشغيل. في ثم استمراره الذاكرة مصباح بطاقة وميض من تأكد .٥

الذاكرة. بطاقة فتحة غطاء أغلق .٦

تنبيه: c
الواحدة. في املرة واحدة ذاكرة بطاقة من بتركيب أكثر تقم ال  ❑

بالكامل. ال تدخل الذاكرة فبطاقات الفتحة عنوة. في الذاكرة بطاقة حتاول تركيب ال  ❑
الذاكرة أو بطاقة اجلهاز أو تلف إلى الفتحة في عنوة الذاكرة بطاقة إدخال يؤدي وقد

كليهما.

بالداخل. الذاكرة بطاقة وجود أثناء الذاكرة بطاقة فتحة غطاء على إغالق حافظ  ❑
وإال فقد االستاتيكية؛ والكهرباء األتربة من والفتحة الذاكرة بطاقة يحمي فذلك

اجلهاز. يتلف قد أو الذاكرة، بطاقة على البيانات املوجودة فقد يتم

عطل. في حدوث الذاكرة ببطاقات االستاتيكية الكهرباء شحنات فقد تتسبب  ❑

مالحظة:
واألسود. باألبيض الطباعة ميكن وال الذاكرة بطاقة من ميكن الطباعة باأللوان فقط  ❑

الذاكرة. بطاقة قبل تركيب افصلها باجلهاز، رقمية حالة توصيل كاميرا في  ❑

الذاكرة بطاقة إخراج
الطباعة. مهام كافة انتهاء من تأكد .١

الذاكرة. بطاقة فتحة غطاء افتح .٢

ال يُومض. املؤشر الضوئي لبطاقة الذاكرة أن تأكد .٣

بشكل الفتحة سحبها خارج عن طريق بطاقة الذاكرة بإزالة قم .٤
مستقيم.

الذاكرة. بطاقة فتحة غطاء أغلق .٥

تنبيه: c
بطاقة مصباح وميض أثناء توقف تشغيل اجلهاز أو الذاكرة بطاقة تخرج ال  ❑

بطاقة الذاكرة. على املوجودة البيانات وإال فقد تفقد الذاكرة،

 Windows 2000 التشغيل نظام يستخدم لديك الكمبيوتر جهاز كان إذا  ❑
وجود  USB أثناء أو فصل كابل اجلهاز تشغيل بإيقاف ا مطلقً تقم فال ،XP أو

على املوجودة البيانات فقد ذلك إلى يؤدي ذاكرة بالداخل؛ حيث ميكن أن بطاقة
التفاصيل. ملعرفة الفوري املستخدم) (دليل User’s Guide بطاقة الذاكرة. انظر

Memory Stick Duo*
Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo*
مهايئ) إلى حتتاج *)

Memory Stick
Memory Stick PRO
MagicGate Memory Stick

SD Memory Card
SDHC Memory Card
MultiMediaCard

miniSD card*
miniSDHC card*
مهايئ) إلى حتتاج *)

microSD card*
microSDHC card*



ذاكرة من بطاقة الطباعة ١٤

الصور طباعة

التالي: إجراء ميكنك ذاكرة بطاقة إدخال بعد

الوصفاإلعداد

الرموز النصوصلوحة لوحة

j Select Photo 
صورة) (حتديد

تختارها التي الصور لطباعة
فقط.

e/f Print All/PictBridge
الكل/ (طباعة
(PictBridge

املوجودة الصور كافة لطباعة
لطباعة أو البطاقة، على

 الصور
معلومات لها توجد التي

.DPOF

m Print Index Sheet
(طباعة فهرس الصور)

اخلاص فهرس الصور لطباعة
البطاقة. على املوجودة بالصور

i Print from Index
من  Sheet (الطباعة

الصور) فهرس

اخترتها التي الصور لطباعة
الصور. فهرس من

اختيارها مت التي الصور طباعة
الذاكرة. بطاقة من طباعتها في ترغب التي الصور الختيار أدناه اخلطوات اتبع

وقم ( الصفحة ٦). استخدامه املراد الورق بتحميل نوع قم .١
طباعتها. في ترغب التي الصور لعدد كافية أوراق بتحميل

ذاكرة ( الصفحة ١٢). بطاقة أدخل  .٢

ذاكرة) حتى  (بطاقة Memory Cards اضغط على الزر .٣
الصور). (حتديد [Select Photo] j املصباح يضيء

الرموز النصوصلوحة لوحة

مالحظة:  
الصور املطلوبة لتحديد فيمكنك استخدامها ،DPOF تدعم الكاميرا كانت إذا

.(١٤ الصفحة "DPOF صور الصور أو ( "طباعة كافة النُسخ عدد وكذلك طباعتها

هذه: مثل شاشة ترى سوف البطاقة، على املوجودة للبيانات ا وفقً

لتعيني  d أو u الزر صورة. واستخدم l أو r لتحديد الزر استخدم .٤
النُسخ. عدد

بتحميله. قمت الذي الورق نوع حدد .٥

طباعة تتم عادي)، (ورق [Plain Paper] l حتديد حالة في  
 Photo] g حالة حتديد في أبيض. بإطار الصور مُحاطة

غير (ورق [Matte Paper] h صور) أو (ورق [Paper
الورق. على حافة حدود بال الصور تتم طباعة المع)،

بتحميله. قمت الورق الذي مقاس اختر .٦

الصور. طباعة تتم (ابدأ). Start x الزر على اضغط .٧

Stop/ y الزر على الطباعة، فاضغط إلغاء حاجة إلى في كنت إذا  
Clear (إيقاف/مسح).

DPOF صور أو الصور كافة طباعة
موجودة على صورة كل من واحدة نسخة لطباعة أدناه اخلطوات اتبع
مسبق فقط بشكل مت حتديدها التي الصور تلك لطباعة أو البطاقة

الكاميرا. في DPOF خاصية باستخدام

وقم ( الصفحة ٦). استخدامه املراد الورق بتحميل نوع قم .١
طباعتها. في ترغب التي الصور لعدد كافية أوراق بتحميل

( الصفحة ١٢). ذاكرة بطاقة أدخل .٢

ذاكرة) حتى  (بطاقة Memory Card الزر على اضغط .٣ 
(طباعة [Print All/PictBridge] e/f املصباح يضيء

.(PictBridge/الكل

الرموز النصوصلوحة لوحة



ذاكرة ١٥ بطاقة من الطباعة
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فستظهر ،DPOF معلومات على الذاكرة بطاقة احتوت إذا  
الصور املوجودة على كافة ميكن طباعة التالية. ال الشاشات إحدى
[Print All/PictBridge]  e/f حتديد عند حتى البطاقة،
الصور املوجودة لطباعة كافة .(PictBridge/الكل (طباعة
الكاميرا  DPOF من معلومات بإلغاء الذاكرة، قم بطاقة على

الرقمية.

الرموز النصوصشاشة شاشة

بتحميله. قمت الذي الورق نوع حدد .٤

طباعة تتم عادي)، (ورق [Plain Paper] l حتديد حالة في
 Photo] g حالة حتديد في أبيض. بإطار الصور مُحاطة

غير (ورق [Matte Paper] h صور) أو (ورق [Paper
الورق. على حافة حدود بال الصور تتم طباعة المع)،

بتحميله. قمت الورق الذي مقاس اختر .٥

الصور. طباعة تتم (ابدأ). Start x الزر على اضغط .٦

Stop/ y الزر على الطباعة، فاضغط إلغاء حاجة إلى في كنت إذا  
Clear (إيقاف/مسح).

على الصور طباعة التاريخ
الصور. التقاط تاريخ لطباعة أدناه اخلطوات اتبع

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط .١
املساعدة).

التاريخ). (طابع Date Stamp لتحديد r أو l الزر استخدم .٢

(ابدأ). Start x الزر على اضغط .٣

استخدامه.  املطلوب التنسيق لتحديد d أو u الزر استخدم .٤
yyyy. أو تاريخ) No Date (بال هي التاريخ تنسيق خيارات

(2006.06.16) (السنة.الشهر.اليوم) mm.dd
(الشهر.اليوم.السنة)  mmm.dd.yyyy أو

dd.mmm.yyyy (اليوم.الشهر. أو (Jun.16.2006)
.(16.Jun.2006) السنة)

حتديدك. لتأكيد (ابدأ) Start x الزر على اضغط .٥

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط .٦
الوضع السابق. للعودة إلى املساعدة)



ذاكرة من بطاقة الطباعة ١٦

باستخدام وطباعتها الصور  حتديد
صور فهرس

اطبع فهرس أوالً، لطباعتها. صور لتحديد صور فهرس استخدام ميكنك
بطاقة الذاكرة. على لكل الصور املوجودة مصغرة صور على يحتوي صور

الصور، وامسح فهرس فهرس من طباعتها املراد الصور على عالمة ضع ثم
تلقائيًا. احملددة الصور طباعة وستتم ضوئيًا، الصور

صور فهرس طباعة

فهرس الصور من حتديد الصور

ضوئيًا الصور فهرس مسح

طباعة الصور احملددة

صور فهرس طباعة .١
A4، ( الصفحة ٦). مقاس العادي الورق من أوراق عدة بتحميل قم .١

كان  إذا لذلك صفحة، كل على يصل إلى ٣٠ صورة ما تتم طباعة  
أوراق  إلى فستحتاج الذاكرة، بطاقة على ٣٠ صورة من أكثر هناك

الصور. فهرس كافة صفحات لطباعة كافية

( الصفحة ١٢). ذاكرة بطاقة أدخل .٢

ذاكرة) حتى  (بطاقة Memory Card الزر على اضغط .٣
فهرس  [Print Index Sheet] (طباعة m املصباح يضيء

الصور).

الرموز النصوصلوحة لوحة

التالية. الشاشات إحدى تظهر

الرموز النصوصشاشة شاشة

.A4و عادي) (ورق [Plain Paper] l حتديد من تأكد .٤

الصور. فهرس طباعة تتم (ابدأ). Start x الزر على اضغط .٥

Stop/ y الزر على الطباعة، فاضغط إلغاء حاجة إلى في كنت إذا  
Clear (إيقاف/مسح).

مالحظة:
فهرس من األيسر الركن أعلى في املوجودة املثلث عالمة طباعة تأكد من  ❑

صحيح، بشكل الصور فهرس عدم طباعة حالة في صحيح. بشكل الصور
ضوئيًا. مسحه اجلهاز من يتمكن لن

بضع ذلك يستغرق بطاقة الذاكرة، فقد الصور على الكثير من هناك كان إذا  ❑
دقائق.

األخير الفهرس من الصفحات املتعددة، تتم طباعة الصور لفهارس بالنسبة  ❑
أوالً. األحدث الصور طباعة تتم وبالتالي، إلى األول،



ذاكرة ١٧ بطاقة من الطباعة
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فهرس الصور من حتديد الصور .٢
الدوائر مللء أسود أو قلم جاف استخدم قلم رصاص فهرس الصور، من

التحديدات. وإجراء

جيد:

جيد: غير

خانة  مبلء أو قم من كل صورة، نسخة واحدة لطباعة (الكل) All حدد
نُسخ. ٣ أو حتت كل صورة لتحديد نسخة أو نسختني الرقم

وطباعة الصور ضوئيًا فهرس مسح .٣
الصور احملددة

منضدة على فهرس الصور بحيث يكون وجهه ألسفل ضع .١
فهرس أعلى يكون وهكذا اليسرى، الزاوية أعلى املستندات ومبحاذاة

املستندات. ملنضدة اليسرى احلافة مبحاذاة الصور

أعلى أسفل

املستندات. غطاء أغلق .٢

وقم ( الصفحة ٦). استخدامه املراد الورق بتحميل نوع قم .٣
طباعتها. في ترغب التي الصور لعدد كافية أوراق بتحميل

[Print from Index Sheet] i من إضاءة املصباح تأكد .٤
فهرس الصور). (طباعة من

الرموز النصوصلوحة لوحة

التالية. الشاشات إحدى تظهر  

الرموز النصوصشاشة شاشة

بتحميله. قمت الذي الورق نوع حدد .٥

طباعة تتم عادي)، (ورق [Plain Paper] l حتديد حالة في  
 Photo] g حالة حتديد في أبيض. بإطار الصور مُحاطة

غير (ورق [Matte Paper] h صور) أو (ورق [Paper
الورق. على حافة حدود بال الصور تتم طباعة المع)،

بتحميله. قمت الورق الذي مقاس اختر .٦

الصور. طباعة تتم (ابدأ). Start x الزر على اضغط .٧

Stop/ y الزر على الطباعة، فاضغط إيقاف حاجة إلى في كنت إذا  
Clear (إيقاف/مسح).

مالحظة:  
كرر الطباعة. ثم إمتام مرة حتى كل انتظر فهرس صور، من أكثر وجود حالة في

منه. ضوئيًا والطباعة فهرس صور إضافي كل ملسح أعاله اخلطوات



رقمية كاميرا من خالل الطباعة ١٨

رقمية كاميرا خالل من الطباعة

اجلهاز. بهذا مباشرة الرقمية الكاميرا توصيل طريق عن الصور طباعة ميكن

متطلبات الكاميرا الرقمية
التالية. املتطلبات مع تتوافق والصور الكاميرا من أن تأكد

الطباعة مع متوافقة
PictBridge أو USB DIRECT-PRINTاملباشرة معيار

امللف JPEGتنسيق

الصورة بكسلمقاس ٩٢٠٠ x ٨٠ إلى ٩٢٠٠ x ٨٠ من

والطباعة التوصيل
كمبيوتر. جهاز من بالطباعة يقوم ال اجلهاز أن تأكد من .١

وقم استخدامه ( الصفحة ٦). املراد الورق نوع بتحميل قم .٢
طباعتها. في ترغب التي الصور لعدد كافية أوراق بتحميل

بتحميله. قمت الذي الورق نوع حدد .٣

طباعة تتم عادي)، (ورق [Plain Paper] l حتديد حالة في
 Photo] g حالة حتديد في أبيض. بإطار الصور مُحاطة

غير (ورق [Matte Paper] h صور) أو (ورق [Paper
الورق. على حافة حدود بال الصور تتم طباعة المع)،

بتحميله. قمت الورق الذي مقاس اختر .٤

مبنفذ USB لواجهة  بالكاميرا املرفق USB كابل بتوصيل قم .٥
املوجودة باجلهاز. اخلارجية التوصيل

 e/f املصباح أن الكاميرا قيد التشغيل. يضيء من تأكد .٦ 
 (PictBridge/الكل (طباعة [Print All/PictBridge]

التالية. الشاشات إحدى وتظهر

العرض  PictBridgeUSBشاشة
DIRECT-PRINT

الرمز

النص

وضبط طباعتها في ترغب التي الصور الختيار الكاميرا استخدم .٧
الكاميرا دليل إلى الرجوع الصور. يُرجى وطباعة الزمة إعدادات أية

التفاصيل. على للحصول

مالحظة:
USB DIRECT- أو PictBridge معيار مع الكاميرا غير متوافقة كانت إذا  ❑

أية  Epson توافق شركة تضمن التالية. وال إحدى الشاشات فستظهر ،PRINT
كاميرات.

الرموز النصوصشاشة شاشة

اجملموعات التي بعض تكون الرقمية، قد املنتج والكاميرا هذا إلعدادات ا وفقً  ❑
مدعومة. غير والتخطيط واحلجم الورق نوع من تتألف

املطبوعة. في الصور الرقمية الكاميرا بعض إعدادات تظهر ال قد  ❑



الصيانة ١٩
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الصيانة

تنفيذ عن طريق حاالته أفضل اجلهاز في تشغيل على احلفاظ ميكن
القسم اإلرشادات هذا يتضمن كما الفصل. هذا في املوضحة اإلجراءات

اجلهاز. ونقل احلبر استبدال خراطيش بكيفية املتعلقة

احلبر خراطيش استبدال
املوضح الرمز عرض يتم بإحدى اخلراطيش، احلبر مستوى ينخفض عندما

.LCD من شاشة األيسر الركن بأعلى أدناه

الرموز النصوصشاشة شاشة

احلبر خرطوشة شريط يوضح عرض يتم النسخ، الطباعة أو إجراء عند
احلبر). (انخفاض Ink Low احلبر بجوار رمز مستوى بها انخفض التي

الرموز النصوصشاشة شاشة

التالية. LCD شاشة تظهر احلبر، خراطيش إحدى من عند نفاد احلبر

تنويه:
حاول الضرورة، عند الطباعة. تنخفض جودة أشهر، فقد ستة عمر اخلرطوشة إذا جتاوز

املطبوعة النُسخ ظلت وإذا الصفحة ٢٢). الطباعة" رأس ( "فحص رأس الطباعة تنظيف
اخلرطوشة. استبدال حتتاج إلى فقد املطلوبة، اجلودة دون

احلبر خرطوشة حالة فحص
احلبر. حالة خرطوشة لفحص اتبع اخلطوات التالية

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط .١
املساعدة).

l أو r لتحديد Check Ink Levels (فحص  الزر استخدم .٢
احلبر). مستويات

(ابدأ). Start x الزر على اضغط .٣

خرطوشة احلبر. حالة يوضح بياني رسم يوجد أدناه

 Start x على الزر احلبر، اضغط حالة فحص من االنتهاء عند .٤
(ابدأ).

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط .٥
الوضع السابق. للعودة إلى املساعدة)

ال ميكنك بديلة. خراطيش توافر من تأكد االنخفاض، في احلبر عندما يبدأ
فارغة. اخلراطيش إحدى كانت إذا الطباعة

مالحظة:
خراطيش  تركيب حالة في موثوقيته. أو األصلي غير جودة احلبر Epson شركة تضمن ال

احلبر. حالة يتم عرض أصلية، لن غير حبر

شراء خراطيش احلبر
تركيبها  أشهر من تاريخ ستة خالل Epson حبر خراطيش استخدم

صالحيتها. انتهاء تاريخ وقبل

اجلزءاللون رقم

DX6000 CX5900سلسلة سلسلة

(أسود) BlackT0711T0731

(سماوي) CyanT0712T0732

(أرجواني) MagentaT0713T0733

(أصفر) YellowT0714T0734

تنبيه:  c
استخدام  يتسبب قد األصلية. Epson حبر خراطيش Epson باستخدام شركة توصي
يتسبب قد معينة، ظروف وفي ،Epson شركة ضمان يشمله ال في تلف أصلي غير حبر
غير  احلبر جودة Epson شركة تضمن ال طبيعية. غير بطريقة لعملها الطابعة أداء في
استخدام عند احلبر خرطوشة اخلاصة بحالة املعلومات عرض ال يتم موثوقيته. أو األصلي

أصلي. غير حبر



الصيانة ٢٠

احلبر خرطوشة احتياطات
حتذير:  w

احلبر دخول حالة وفي والصابون. باملاء ا جيدً اغسلهما اليدين، احلبر على سقوط حالة في
مشاكل الشعور بالراحة أو عدم استمرار حالة وفي باملاء. احلال في اغسلهما العني، في

احلال. في الطبيب استشارة يُرجى الرؤية،

ا. مطلقً بيدك الطباعة رأس حترك اجلهاز، ال تلف لتجنب ■

متابعة  باإلمكان يكون ال من احلبر، اخلراطيش إحدى تفرغ عندما ■
تزال حتتوي ال األخرى اخلراطيش كانت لو حتى الطباعة أو النسخ

حبر. على

خرطوشة  على حتصل أن بداخل اجلهاز إلى اخلرطوشة الفارغة اترك ■
الطباعة. رأس في فتحات املتبقي احلبر يجف بديلة. وإال فقد

احلبر  مقدار خرطوشة كل على املوجودة IC تراقب شريحة  ■
حتى لالستخدام قابلة اخلراطيش تكون من اخلرطوشة. املستهلك
احلبر بعض استهالك يتم ذلك، ومع تركيبها. وإعادة إخراجها إذا مت
تقوم تلقائيًا الطابعة ألن تركيب اخلراطيش، فيها يتم مرة كل في

اخلراطيش. موثوقية من بالتحقق

احلبر  مستوى بها ينخفض التي احلبر خراطيش استخدام ال ميكن ■
إعادة تركيبها. عند

وتركيبها احلبر خراطيش إخراج
في الشروع فبمجرد تبدأ. أن جديدة قبل حبر خرطوشة توافر من تأكد

واحدة. جلسة في اخلطوات كافة إمتام يلزمك اخلرطوشة، استبدال

التاليني: اإلجراءين بأحد قم .١

فارغة: احلبر خراطيش إحدى كانت إذا ■

ثم  الفارغة، على اخلرطوشة للتعرف LCD انظر إلى شاشة  
(ابدأ). Start x الزر على اضغط

فارغة: خراطيش احلبر تكن إحدى لم إذا ■

خرطوشة احلبر" "فحص حالة ) احلبر خرطوشة حالة  افحص
[Setup/Utilities] الزر على اضغط .(١٩ الصفحة

l أو r لتحديد  الزر استخدم املساعدة). (اإلعداد/األدوات
الزر على اضغط اخلراطيش). (تغيير Change Cartridges

(ابدأ). Start x

املاسح  وحدة ارفع ثم أخرى، مرة (ابدأ) Start x الزر على اضغط .٢
الضوئي.

تنبيه:  c
ا. مفتوحً املستندات غطاء يكون عندما الضوئي املاسح وحدة ترفع ال

التالية. الشاشات إحدى تظهر

الرموز النصوصشاشة شاشة

احلبر. خرطوشة غطاء افتح .٣

تنبيه:  c
أن إلى انتظر الطباعة. رأس أثناء حترك ا خرطوشة احلبر مطلقً غطاء فتح حتاول ال  ❑

االستبدال. اخلراطيش إلى موضع تتحرك

أدناه. املوضحة األجزاء ملس عدم على احرص  ❑



الصيانة ٢١

العربية

املوجود اللسان استبدالها. وأنزل إلى حتتاج التي اخلرطوشة أخرج .٤
تخلص مستقيم. بشكل خارجا وارفعها اخلرطوشة مؤخرة في

بحرص. منها

تنبيه:  c
يتم لم أخرى منتجات استخدام يتسبب قد احلبر. ملء خرطوشة إعادة ال حتاول
،Epson شركة ال يشمله ضمان تلف في Epson شركة قِبَل من  تصنيعها

طبيعية. غير لعملها بطريقة الطابعة أداء في ذلك قد يتسبب معينة، ظروف وفي

خمس أو أربع بهزها اجلديدة، قم احلبر خرطوشة عبوة قبل فتح .٥
العبوة. من أخرجها ثم مرات.

تنبيه:  c
تلف إلى ذلك يؤدي فقد اخلرطوشة. جانب على املوجودة اخلضراء الشريحة تلمس ال

احلبر. خرطوشة

احلبر. بخرطوشة السفلي بإزالة الشريط األصفر من اجلزء قم .٦

تنبيه:  c
وإال فستنخفض تركيبها قبل اخلرطوشة من األصفر الشريط إزالة عليك يجب  ❑

الطباعة. من تتمكن ال قد أو الطباعة جودة

اخلرطوشة الشريط األصفر، فأخرج إزالة بدون خرطوشة حبر قمت بتركيب إذا  ❑
تركيبها. أعد ثم األصفر الشريط بإزالة وقم اجلهاز من

تصبح فقد وإال باخلرطوشة السفلي اجلزء من الشفاف إزالة اخلتم جتنب  ❑
لالستخدام. قابلة غير اخلرطوشة

احلبر. يتسرب فقد وإال متزقه أو على اخلرطوشة املوجود امللصق تنزع ال  ❑

السفلي اجلزء بحيث يكون اخلرطوشة على حامل احلبر ضع خرطوشة .٧
استقرارها تسمع صوت حتى ألسفل خرطوشة احلبر ادفع ثم ألسفل.

مكانها. في

استبدالها. يلزم أخرى حبر خراطيش أي استبدل .٨

في مكانه. يستقر حتى عليه واضغط خرطوشة احلبر، غطاء أغلق .٩

تنبيه:  c
على واضغط بإحكام. مثبتة اخلراطيش كافة أن فتأكد صعبًا، الغطاء إغالق كان  إذا

إغالق حتاول ال مكانها. في استقرارها صوت تسمع أن إلى ألسفل كل خرطوشة
عنوة. الغطاء



الصيانة ٢٢

الضوئي. املاسح وحدة أغلق .١٠

(ابدأ). Start x الزر على اضغط .١١

 LCD ستظهر إحدى شاشات الشحن، إجراء في اجلهاز يبدأ عندما
التالية.

الرموز النصوصشاشة شاشة

احلبر،  شحن انتهاء عند تقريبًا. واحدة دقيقة العملية هذه تستغرق
(النسخ). Copy الوضع إلى تلقائيًا اجلهاز يعود

تنبيه:  c
احلبر. فقد ذلك إلى يؤدي أن ميكن حيث احلبر، شحن اجلهاز أثناء تشغيل ال توقف

وتنظيفها الطباعة رأس فحص
مفقودة، أو األلوان أو متوقع غير بشكل باهتة املطبوعة النُسخ كانت إذا
تنظيف رأس إلى حتتاج فقد الصفحة، عبر داكنة أو فاحتة ا خطوطً رأيت
إذا تُسد قد الطباعة التي رأس فتحات تنظيف ذلك إلى يؤدي الطباعة.

طويلة. لفترة اجلهاز يُستخدم لم

تنويه:
الطباعة. جودة على للمحافظة الشهر في واحدة مرة األقل على اجلهاز بتشغيل نُوصي

رأس الطباعة فحص
من فتحة ما كان هناك أي إذا لتعرف طباعة عينة فحص الفتحات ميكنك

رأس تنظيف بعد النتائج للتحقق من مسدودة، أو الطباعة رأس فتحات
الطباعة.

الورق  تغذية وحدة A4 في مقاس عادي ورق بتحميل قم .١ 
( الصفحة ٦).

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط .٢
املساعدة).

l أو r لتحديد Check Ink Nozzles (فحص  الزر استخدم .٣
(ابدأ) لطباعة  Start x الزر اضغط على ثم فتحات احلبر)،

فحص الفتحات. عينة

يكون أن يجب بطباعتها. قمت التي الفتحات فحص عينة افحص .٤
هو موضح. كما فجوات، أية بدون متعرج متواصالً، خط كل

تنظيف  يلزم فلن يرام، ما على املطبوعة إذا كانت النسخة ■
[Setup/Utilities] الزر على اضغط الطباعة. رأس

الوضع السابق. للعودة إلى املساعدة) (اإلعداد/األدوات

بتنظيف  قم أدناه، موضح هو كما فجوات أية ظهور حالة في  ■
التالي. القسم في موضح هو كما الطباعة رأس

الطباعة رأس تنظيف
احلبر توصيل من تتمكن بحيث الطباعة رأس لتنظيف اخلطوات اتبع هذه

الفتحات فحوص أحد بتشغيل قم الطباعة، رأس تنظيف قبل مالئم. بشكل
رأس  ( "فحص التنظيف إلى بحاجة الطباعة رأس كانت ما إذا لترى

.(٢٢ الصفحة الطباعة"

مالحظة:
احلبر. يستهلك تنظيفها الطباعة، ألن جودة انخفضت إال إذا الطباعة رأس تنظف ال  ❑
بأن  LCD تخبرك الشاشة على رسالة ظهرت الطباعة إذا رأس تنظيف ميكنك ال  ❑
احلبر خرطوشة استبدال أوالً عليك يجب منخفضة احلبر. أو فارغة اخلراطيش إحدى

الصفحة ١٩). احلبر" خراطيش "استبدال ) املوضحة

عدم قيامه بالطباعة. اجلهاز مع تشغيل من تأكد .١

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط .٢
املساعدة).



الصيانة ٢٣

العربية

l أو r لتحديد Clean Print Head (تنظيف  الزر استخدم .٣
(ابدأ) لبدء  Start x الزر اضغط على ثم الطباعة)، رأس

التنظيف.

التالية. الشاشات التنظيف، تظهر إحدى إجراء أثناء

الرموز النصوصشاشة شاشة

تنبيه:  c
فقد يتسبب رأس الطباعة. تنظيف إجراء أثناء ا مطلقً اجلهاز تشغيل بإيقاف تقم ال

في تلفها. ذلك

من للتحقق الفتحات فحص عينة اطبع التنظيف، انتهاء عند .٤
الصفحة ٢٢). الطباعة" رأس ( "فحص النتائج

بإجراء  فقم باهتة، االختبار عينات كانت أو فجوات هناك كانت إذا
أخرى. الفتحات مرة وافحص تنظيف أخرى دورة

مالحظة:  
تشغيل اجلهاز أوقف تقريبًا، مرات ألربع التنظيف إجراء بعد حتسن أي يظهر لم إذا
مرة الطباعة رأس جرِّب تنظيف ثم أي حبر جاف. ذلك تليني يتيح ليلة. ملدة وانتظر

ويلزم أو تالفة قدمية احلبر خراطيش إحدى تكون فقد الطباعة، تتحسن لم إذا أخرى.
الصفحة ١٩). احلبر" خراطيش "استبدال ) استبدالها

الطباعة رأس محاذاة
فحص على نسخة صحيح غير بشكل العمودية اخلطوط محاذاة الحظت إذا
طريق محاذاة عن املشكلة حل هذه يكون بإمكانك فقد املطبوعة، الفتحات

الطباعة. رأس

األداة تشغيل ميكن أو األزرار بالضغط على رأس الطباعة ميكن محاذاة
من  رأس الطباعة) Print Head Alignment (محاذاة املساعدة

محاذاة. درجة على أدق للحصول املساعدة باستخدام األداة الكمبيوتر. يُوصى

( الصفحة ٦). A4 مقاس عادي ورق بتحميل قم .١

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط .٢
املساعدة).

l أو r لتحديد Align Print Head (محاذاة  الزر استخدم .٣
(ابدأ) لطباعة  Start x الزر اضغط على ثم الطباعة)، رأس

احملاذاة. ورقة

مالحظة:  
محاذاة. طباعة عينة أثناء (إيقاف/مسح) Stop/Clear y الزر على تضغط ال

في  ا انتظامً األكثر القطعة عن وابحث ١ احملاذاة عينة إلى انظر .٤
ملحوظة. أو خطوط وبدون أشرطة طباعتها

القطعة على  تلك رقم يظهر u أو d إلى أن الزر على اضغط .٥
.LCD شاشة

(ابدأ). Start x الزر على اضغط .٦

األخرى. احملاذاة عينات من لكل عينة ٤ إلى ٦ من اخلطوات كرر .٧

(اإلعداد/األدوات [Setup/Utilities] الزر على اضغط .٨
الوضع السابق. للعودة إلى املساعدة)

تنظيف اجلهاز
بصورة دورية بتنظيفه حاالته، قم أفضل في اجلهاز على تشغيل للحفاظ

التالي. اإلجراء باستخدام

التيار. سلك افصل .١
الورق. تغذية الورق من وحدة بإخراج قم .٢

تغذية وحدة واألوساخ من األتربة ناعمة إلزالة استخدم فرشاة .٣
الورق.

بتنظيفه فقم املستندات، ملنضدة الزجاجي اتسخ السطح إذا .٤
السطح اتسخ إذا وجافة. نظيفة ناعمة قماش قطعة باستخدام

فاستخدم إزالتها، تصعب أخرى مادة بأي أو الشحم ببقع الزجاجي
إلزالتها. ناعمة قماش وقطعة الزجاج منظف من قليلة كمية

بأكمله. املتبقي السائل امسح
فاستخدم قطعة ، مصادفةً باحلبر من اجلهاز الداخلي تلوث اجلزء إذا .٥
إليها املشار املنطقة احلبر من إلزالة ونظيفة جافة ناعمة قماش

التوضيحي. الرسم في

حتذير:  w
اجلهاز. داخل املوجودة األسطوانات أو التروس ملس على عدم احرص



الصيانة ٢٤

تنبيه:  c
بقوة. املستندات ملنضدة الزجاجي السطح على تضغط ال  ❑

وجتنب استخدام إتالفه، أو املستندات ملنضدة الزجاجي السطح خدش عدم احرص على  ❑
انخفاض جودة في التالف الزجاج يتسبب سطح لتنظيفه. ميكن أن كاشطة أو صلبة فرشاة

النسخ.

الطباعة. حامل رأس أسفل املوجودة املعدنية األجزاء على ا شحمً تضع ال  ❑
فقد اجلهاز. لتنظيف ا مطلقً (الثنر) الدهان تخفيف سائل أو الكحول تستخدم ال  ❑

له. اخلارجي اجلهاز واجلسم في تلف مكونات الكيماوية املواد هذه تتسبب

اإللكترونية. واملكونات والنسخ الطباعة آليات من اقتراب املاء عدم على احرص  ❑
في املالئمة غير الزيوت تتسبب فقد التشحيم. اجلهاز مبواد من اجلزء الداخلي ترش ال  ❑

التشحيم. إلى احلاجة عند صيانة مؤهل أو فني باملوزع اتصل اآللية. تلف

اجلهاز نقل
إلى إعداده مسافة ما، فستحتاج اجلهاز نقل إلى في حاجة كنت إذا

آخر بنفس احلجم. صندوق أو األصلي صندوقه داخل للنقل

تنبيه:  c
وإال على عقب، ا قلبه رأسً أو عموديًا أو وضعه إمالته جتنب نقله، أو اجلهاز تخزين عند  ❑

اخلراطيش. من احلبر يتسرب فقد

اجلهاز. تلف إلى النقل عند إخراجها يؤدي فقد بة، مركّ احلبر خراطيش اترك  ❑

إيقاف من وتأكد الورق، وحدة تغذية من الورق كل بإخراج قم .١
اجلهاز. تشغيل

في رأس الطباعة وجود من وتأكد الضوئي املاسح وحدة افتح .٢
اليمني. على موضعها األصلي

باستخدام اجلهاز جسم على احلبر خرطوشة حامل تثبيت أحكم .٣
موضح. هو كما الشريط

الضوئي. املاسح أغلق وحدة .٤

كابل افصل الكهربي، ثم التيار مأخذ من سلك الطاقة بفصل قم .٥
الكمبيوتر. جهاز من USB

اإلخراج. التغذية ودرج وحدة وحارس دعامة الورق أغلق .٦

٢
٣
٤ ١

٦
٥

الواقية واملواد األدوات ا مستخدمً الصندوق داخل اجلهاز بوضع قم .٧
به. املرفقة

الشريط قم بإزالة نقله، وبعد النقل. أثناء اجلهاز إمالة مستوى على حافظ
الطباعة، جودة في ا انخفاضً الحظت إذا الطباعة. يثبت رأس الذي الالصق
وتنظيفها"  الطباعة رأس ( "فحص التنظيف إحدى دورات بإجراء فقم

الطباعة"  رأس الطباعة ( "محاذاة رأس مبحاذاة قم أو (٢٢ الصفحة
.(٢٣ الصفحة
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املشكالت حل

للمشكلة. احملتمل السبب لتشخيص LCD شاشة املوجودة على الرسائل فافحص اجلهاز، مع مشكلة إذا واجهت

دليل  انظر كمبيوتر. اجلهاز بدون استخدام عند وإصالحها األخطاء ملعرفة اقتراحات استكشاف ٢٧ بالصفحة واحللول" "املشكالت فحص ا ميكنك أيضً
الكمبيوتر. مع اجلهاز حول استخدام على تعليمات للحصول بالبرنامج اخلاص CD-ROM بالـ املرفق املستخدم

اخلطأ رسائل
الرسائل، طريق مراجعة عن حل املشكالت عليك تعذر وإذا .LCD على شاشة املوجودة مراجعة الرسائل طريق عن املشكالت وحلها أغلب تشخيص ميكنك

احلل املقترح. إجراء وحاول التالي اجلدول فاستخدم

LCD احللالسببشاشة

النصالرمز

احلبر فارغة. الصفحة ١٩).خرطوشة احلبر" خراطيش "استبدال ) احلبر الفارغة خراطيش بتغيير قم

لم احلبر أو خرطوشة تركيب لم يتم
صحيح. بشكل تركيبها يتم

الصفحة ١٩). احلبر" خراطيش "استبدال ) صحيح بشكل خراطيش احلبر بتركيب قم

تغذية وحدة في محملة أوراق توجد ال
الورق.

Stop/ y أو (ابدأ) للمتابعة Start x على ثم اضغط الورق. تغذية وحدة في بتحميل ورق قم
"حتميل الورق" الصفحة ٦). ) (إيقاف/مسح) لإللغاء Clear

الورق. الصفحة ٢٧).تكدس تغذية الورق" "مشكالت ) (ابدأ) Start x على ثم اضغط االنحشار، بإزالة قم

فهرس الصور على يتم التعرف لم
صحيح. بشكل وضعه عدم بسبب

مع احلافة اليسرى أعاله محاذاة مع املستندات على منضدة صحيح بشكل الصور فهرس ضع
 Stop/Clear y على أو (ابدأ) للمتابعة Start x على اضغط ثم الزجاجي. للسطح

لإللغاء. (إيقاف/مسح)

أخرى مرة وحاول قم بتحديده الصور، فهرس اطبع صحيح. الصور بشكل فهرس طباعة تتم  لم
صور" الصفحة ١٦). فهرس باستخدام وطباعتها "حتديد الصور )

فهرس الصور على عالمات وضع مت
صحيح. غير بشكل

من الصور حتديد .٢" ) أخرى مرة وحاول صحيح قم بتحديده بشكل ثم الصور فهرس بإزالة قم
.(١٧ الصفحة الصور" فهرس

الصور الصور مع يتماثل فهرس ال
بطاقة الذاكرة. املوجودة على

فهرس ضع أو - الصور فهرس لطباعة املستخدمة البطاقة بتركيب أخرج بطاقة الذاكرة وقم
على  أو (ابدأ) للمتابعة Start x على اضغط منضدة املستندات. ثم على الصحيح  الصور

لإللغاء. (إيقاف/مسح) Stop/Clear y
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LCD احللالسببشاشة
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مسح قبل ما مرحلة أثناء خطأ حدث
ضوئيًا. الصورة

منضدة على األصلية ( "وضع املستندات أخرى مرة وحاول صحيح بشكل الصورة وضع من حتقق
.(٨ الصفحة املستندات"

رأس للقيام بتنظيف حبر يكفي يوجد ال
الطباعة.

.(١٩ الصفحة احلبر" خراطيش ( "استبدال الفارغة بتلك اجلديدة احلبر خراطيش استبدل

باجلهاز. مشكلة دعم توجد بخدمة "االتصال ) باملوزع اتصل اخلطأ، لم يختف إذا أعد تشغيله. ثم اجلهاز تشغيل أوقف
.(٢٩ الصفحة العمالء"

املتسرب احلبر امتصاص لبادة تشبعت
اجلهاز. في

الصفحة ٢٩). بخدمة دعم العمالء" "االتصال ) الستبدالها باملوزع اتصل

صور على أية الذاكرة حتتوي بطاقة ال
صاحلة.

الصفحة ١٢). ذاكرة" بطاقة مع ( "التعامل بطاقة الذاكرة أزل

الذاكرة. بطاقة في الصفحة ١٢).خطأ ذاكرة" بطاقة مع ( "التعامل بطاقة الذاكرة أزل

التي مت الكاميرا على التعرف لم يتم
توصيلها.

الصفحة ١٨). رقمية" كاميرا من ( "الطباعة أخرى مرة وحاول التوصيالت افحص

على الورق مك ضبط سُ ذراع ضبط مت
الوضع اخلطأ.

أخرى. وحاول مرة الصحيح على الوضع الورق مك سُ ذراع ضبط اضبط

على الطباعة بصدد كنت وإذا .m الوضع إلى الذراع فحرك الورق، على الطباعة بصدد كنت وإذا
.^ الوضع إلى الذراع فحرك األظرف،

يتم إدخال بطاقة ذاكرة. الصفحة ١٢).لم ذاكرة" بطاقة مع ( "التعامل صاحلة ذاكرة بطاقة بتركيب قم
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واحللول املشكالت
اجلهاز. استخدام عند مشكالت واجهتك أدناه إذا راجع احللول

مشكالت اإلعداد
تشغيله. بعد ضوضاء اجلهاز يُصدر

رأس  حترير بعد رأس الطباعة. يسد ال الواقي أن الشريط تأكد ■
تشغيله. أعد ثم للحظة، وانتظر اجلهاز أوقف تشغيل الطباعة،

احلبر. يُصدر ضوضاء بعد تركيب خرطوشة اجلهاز

انتظر  احلبر. توزيع نظام شحن يجب خراطيش احلبر، عند تركيب ■
بإيقاف قمت إذا اجلهاز. تشغيل أوقف ثم الشحن، ينتهي حتى
من ا مزيدً اجلهاز يستهلك فقد من الالزم، أكثر مبكرًا التشغيل

التالية. املرة في تشغيله إعادة عند احلبر

أي  وعدم بقاء بإحكام مكانها في احلبر خراطيش استقرار من تأكد ■
اخلراطيش وقم بدفع افتح غطاء اخلراطيش، اجلهاز. في واقية مادة
تشغيل أوقف مكانها. في استقرارها صوت تسمع حتى ألسفل

تشغيله. أعد ثم لبرهة، وانتظر اجلهاز

الكمبيوتر تشغيل بإعادة تطالب التي الشاشة تظهر لم
البرنامج. من تثبيت االنتهاء بعد

أخرج CD-ROM وأعد  صحيح. بشكل البرنامج تثبيت يتم لم  ■
أخرى. مرة البرنامج بتثبيت قم ثم أخرى، مرة إدخاله

والنسخ بالطبع املتعلقة املشكالت
ال يقوم الطباعة، لكنه عملية اجلهاز أصوات يُصدر

بالطباعة.

( "فحص  التنظيف إلى في حاجة رأس الطباعة فتحات تكون قد ■
.(٢٢ الصفحة الطباعة" رأس

وثابت. سطح مستوٍ على اجلهاز وضع تأكد من ■

صحيحة. غير الهوامش

اليسرى  أعلى الزاوية في األصلي املستند وضع أنه مت من تأكد ■
املستندات. ملنضدة

ا  بعيدً األصلي املستند فحرِّك مفقودة، النسخة حواف إذا كانت ■
ما عن الزاوية. شيئًا

الذي تقوم  بالنسبة للورق صحيحة الورق إعدادات مقاس تأكد أن  ■
بتحميله.

جهة  بالكامل أوالً، الورق من القصيرة احلافة حتميل من تأكد ■ 

قليالً مواجهة الورق األيسر في احلافة يكون موجه بحيث  اليمني،
"حتميل الورق" الصفحة ٦). )

بداخل السهم c املوجودة عالمة أعلى من بتحميل ورق تقم ال ■
"حتميل الورق" الصفحة ٦). ) األيسر احلافة موجه

فارغة. صفحات طباعة تتم

الذي تقوم  بالنسبة للورق صحيحة الورق إعدادات مقاس تأكد أن  ■
بتحميله.

رأس  ( "تنظيف إلى التنظيف الطباعة رأس حتتاج فتحات قد  ■
.(٢٢ الصفحة الطباعة"

الورق تغذية مشكالت
انحشار للورق. أو يحدث صحيح الورق بشكل تتم تغذية ال

وحدة التغذية. قم  الورق من بإزالة قم عدم التغذية بالورق، في حالة  ■
موجه احلافة األمين، وأزح اجلانب بتحميله جتاه قم ثم الورق، بتهوية
وجود عدم من وتأكد شديد). بإحكام ليس (ولكن الورق جتاه األيسر

التغذية. وحدة حارس أمام الورق

بداخل  املوجودة c السهم عالمة أعلى من بتحميل ورق تقم ال ■
"حتميل الورق" الصفحة ٦). ) األيسر احلافة موجه

اخلاصة  الرسالة أو الرمز للورق، يتم عرض انحشار حدوث حالة في ■
اخلطوات إلزالة هذه اتبع .LCD شاشة على الورق بانحشار

االنحشار:

تعذر  وإذا احملشور. الورق إلخراج (ابدأ) Start x الزر على اضغط .١
التالية. اخلطوة إلى فانتقل املتكدس، الورق إخراج

اإلخراج، درج أو الورق تغذية من وحدة بالقرب الورق انحشار حالة في .٢
(ابدأ). Start x على الزر اضغط برفق ثم اسحبه للخارج

 On P الزر على اضغط الورق بداخل اجلهاز، حالة انحشار في
وقم  الضوئي املاسح وحدة افتح اجلهاز. تشغيل إليقاف (تشغيل)

ال ممزقة. صغيرة أوراق أية ذلك ورق موجود بالداخل مبا في أي بإزالة
وحدة الورق. أغلق تغذية وحدة ذلك يتلف فقد الورق للخلف تسحب

جديد. من بتشغيل اجلهاز قم الضوئي، ثم املاسح

ليس  األيسر احلافة موجه أن تأكد التكدس، حدوث تكرر حالة في ■
من عدد أقل حتميل جرِّب الورق. جتاه الالزم أكثر من ا بإحكام مدفوعً

الورق. أفرخ

الطباعة جودة مشكالت
املطبوعة أو في النسخ ا باهتة) (خطوطً شرائط ترى

املنسوخة.
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الصفحة ٢٢). الطباعة" رأس ( "فحص الطباعة رأس بتنظيف قم ■

"حتديد الورق" الصفحة ٦). ) حتديد نوع الورق الصحيح من تأكد  ■

ا أو ملعانًا)  بياضً (األكثر للطباعة القابل الورق اجتاه وجه أن من تأكد ■
ألعلى.

وتركيبها"  احلبر خراطيش "إخراج ) احلبر خراطيش استبدال يلزم قد  ■
.(٢٠ الصفحة

الصفحة ٢٣). الطباعة" رأس ( "محاذاة الطباعة رأس مبحاذاة قم  ■

اجلهاز" الصفحة ٢٣). هذا "تنظيف ) بتنظيف منضدة املستندات قم  ■

ملطخة. أو واضحة غير النسخ املطبوعة

املستندات.  على منضدة في وضع مستوٍ األصلي أن املستند تأكد ■
يكون املستند فرمبا واضح، غير الصورة من جزء فقط كان إذا

ا. معوجً أو ا مجعدً األصلي

مستوٍ. غير سطح على ا مائالً أو موضوعً ليس أن اجلهاز تأكد ■

الطباعة ألسفل  وجه أن أو مفتوالً أو رطباً ليس الورق أن تأكد ■
ا ألعلى). متجهً ملعانًا ا أو األكثر بياضً الطباعة يكون وجه أن (يجب

ألعلى. ا متجهً اجلديد الورق بتحميل قم

الورق بطريقة  جرب حتميل أو الورق اخلاص مع فرخ دعم استخدم ■
مرة. واحد لكل فرخ

درج  من الورق بإزالة مرة. وقم في كل واحدة ورقة بتحميل قم  ■
الوقت. نفس في منه الكثير يتراكم بحيث ال اإلخراج

الصفحة ٢٣). الطباعة" رأس ( "محاذاة الطباعة رأس مبحاذاة قم  ■

املستندات. منضدة على مستند وضع دون نسخ عدة بطبع قم ■

شركة Epson وخراطيش  قبل من به املُوصى فقط الورق استخدم ■
األصلية. Epson حبر

الورق.  أنواع أغلب الوضع m مع الورق على مك سُ ذراع ضبط اضبط  ■
على الضبط ذراع فاضبط أظرف، على الطباعة بصدد كنت إذا

.^ الوضع

اجلهاز" الصفحة ٢٣). هذا "تنظيف ) بتنظيف منضدة املستندات قم  ■

فجوات. بها أو باهتة النسخ املطبوعة

الطباعة" الصفحة ٢٢). ( "تنظيف رأس الطباعة رأس بتنظيف قم ■

تكون  فقد متجانسة، غير عمودية خطوط حالة مالحظة في ■
الطباعة"  رأس ( "محاذاة الطباعة رأس محاذاة إلى حاجة في

.(٢٣ الصفحة

استبدل  على النفاد. توشك قدمية أو احلبر خراطيش تكون قد ■
الصفحة ١٩). احلبر" خراطيش "استبدال ) خراطيش احلبر

"حتديد الورق" الصفحة ٦). ) حتديد نوع الورق الصحيح من تأكد  ■

حتميله ووجه  مت أو متسخاً أو قدميا تالفاً أو ليس الورق أن تأكد ■
جعل جديد مع ورق بتحميل ذلك، قم حدث لو ألسفل. الطباعة

ا ألعلى. ا أو ملعانًا متجهً بياضً األكثر الوجه

مجزعة. النسخ املطبوعة

أكثر  بتكبيرها تقوم ال أنك تأكد نسخها، أو صورة طبع حالة في ■
أصغر. طباعتها بحجم الالزم. جرب من

الصفحة ٢٣). الطباعة" رأس ( "محاذاة الطباعة رأس مبحاذاة قم  ■

مفقودة. أو صحيحة غير ألوانًا تشاهد

الطباعة" الصفحة ٢٢). ( "تنظيف رأس الطباعة رأس بتنظيف قم ■

استبدل  على النفاد. توشك قدمية أو احلبر خراطيش تكون قد ■
الصفحة ١٩). احلبر" خراطيش "استبدال ) خراطيش احلبر

الصحيح  اإلعداد الصحيح وحتديد الورق قمت بتحميل نوع تأكد أنك ■
التحكم. لوحة من له

صحيح. غير موضعها أو الصورة مقاس

الصحيح  اإلعداد الصحيح وحتديد الورق قمت بتحميل نوع تأكد أنك ■
التحكم. لوحة من له

املستندات  منضدة على صحيح بشكل األصلي املستند وضع من تأكد ■ 
الصفحة ٨). املستندات" األصلية على منضدة املستندات "وضع )

اجلهاز" الصفحة ٢٣). هذا "تنظيف ) بتنظيف منضدة املستندات قم  ■

أخرى مشكالت
املوجود األحمر املصباح يظل اجلهاز، تشغيل إيقاف عند

مضاءً. بداخل اجلهاز

ثم ينطفئ  أقصى، ملدة ١٥ دقيقة كحد مضاءً املصباح سيظل ■
عطل. وجود إلى يشير ذلك تلقائيًا. وال
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العمالء دعم بخدمة االتصال
العمالء لدعم اإلقليمية اخلدمات

ميكنك  وال صحيح بشكل يعمل ال بك اخلاص Epson منتج كان إذا
بالدليل املوجودة األخطاء استكشاف معلومات باستخدام املشكلة حل

على دعم العمالء للحصول بخدمات فاتصل وإصالحها، املنتج بهذا املرفق
في مدرجةً ملنطقتك العمالء التابعة دعم خدمة لم تكن إذا املساعدة.

منه. املنتج اشتريت الذي باملوزع فاتصل أدناه، القائمة

حالة في بسرعة أكبر مساعدتك العمالء خدمة دعم بإمكان وسيكون
التالية: تزويدهم باملعلومات

املسلسل للمنتج الرقم ■ 
املنتج.) على ظهر عادة املسلسل الرقم (توجد عالمة

طراز املنتج ■

إصدار برنامج املنتج  ■ 
 Version Info البرنامج) أو (حول About فوق (انقر
برنامج املنتج.) في زر مماثل أي على أو اإلصدار) (معلومات

وطرازه لديك الكمبيوتر جلهاز التجارية العالمة ■

وإصداره الكمبيوتر جهاز تشغيل نظام اسم ■

اعتيادي  بشكل تستخدمها التي البرامج تطبيقات وإصدارات أسماء  ■
املنتج مع

مالحظة:
املستخدم دليل انظر العمالء، دعم بخدمة االتصال املعلومات حول من على مزيدٍ للحصول

الفوري.

أوروبا

URL http://www.epson.comعنوان

الويب  مبوقع اخلاص (الدعم) Support قسم حدد
أحدث  على EPSON للحصول احمللي لشركة

وأدلة املتكررة األسئلة على ولالطالع التشغيل برامج
القابلة للتنزيل. األخرى والبرامج املنتجات

بدول  اخلاصة الضمان (وثيقة Pan-European Warranty Document ارجع إلى
اخلاصة العمالء بخدمة دعم االتصال معلومات حول كيفية على للحصول األوروبي) االحتاد

.EPSON بشركة

أستراليا

URL http://www.epson.com.auعنوان

٠٥٤ ٣٦١ ١٣٠٠هاتف

٣٧٨٩ ٨٨٩٩ (٠٢)فاكس

سنغافورة

URL http://www.epson.com.sgعنوان

٣١١١ ٦٥٨٦ (٦٥)هاتف

تايالند

URL http://www.epson.co.thعنوان

٠٣٣٣-٦٧٠-٢(٦٦)هاتف

فيتنام

٩٢٣٩-٨٢٣-٨-٨٤هاتف

إندونيسيا

URL http://www.epson.co.idعنوان

 هاتف/
فاكس

(٦٢) ٦٢٣٠١١٠٤-٢١ جاکارتا:

(٦٢) ٧٣٠٣٧٦٦-٢٢ باندوجن:

(٦٢) ٥٤٧٧٨٣٧-٥٣٥٥٠٣٥/٣١-٣١ سورابايا:

(٦٢) ٤٥١٦١٧٣-٦١ ميدان:

٥٦٥٤٧٨-٢٧٤ (٦٢)هاتف يوجياكارتا:

(٦٢) ٣٥٠١٤٨-٣٥٠١٤٧/٤١١-٤١١ ماكاسار:

كوجن هوجن

URL http://www.epson.com.hkعنوان

٨٩١١-٢٨٢٧ (٨٥٢)هاتف

٤٣٨٣-٢٨٢٧ (٨٥٢)فاكس

ماليزيا

URL http://www.epson.com.myعنوان

٥٦٢٨٨٣٣٣-٦٠٣هاتف

الهند

URL http://www.epson.co.inعنوان

٣٠٥١٥٠٠٠هاتف

٣٠٥١٥٠٠٥/٣٠٥١٥٠٧٨فاكس

الفليبني

URL http://www.epson.com.phعنوان

٦٥٦٧-٨١٣-٢ (٦٣)هاتف

٦٥٤٥-٨١٣-٢ (٦٣)فاكس

اإللكتروني epchelpdesk@epc.epson.com.phالبريد



قائمة رموز اللوحة ٣٠

اللوحة رموز قائمة

اخلطأ رسائل

العرض املعنى املقصودشاشة

النصالرمز

احلبر فارغة. خرطوشة

الفارغة. احلبر خراطيش بتغيير قم

احلبر. تركيب خرطوشة يتم لم

صحيح. بشكل احلبر بتركيب خرطوشة قم

الورق. نفد

الورق. تغذية وحدة في محملة أوراق توجد ال

الورق. تكدس

الزر اضغط على ثم الورق، بإزالة انحشار قم
(ابدأ). Start x

في فهرس الصور. خطأ

صحيح. بشكل الصور فهرس ضع

في فهرس الصور. خطأ

صحيح. بشكل الدوائر امأل

في فهرس الصور. خطأ

على املوجودة الصور مع الصور فهرس يتماثل ال
الذاكرة. من بطاقة حتقق الذاكرة. بطاقة

الضوئي. املسح يسبق خطأ

من وضع الصورة. حتقق

للقيام بتنظيف يكفي يوجد حبر ال
الطباعة. رأس

بأخرى جديدة. احلبر خراطيش استبدل

ميكانيكي. خطأ

باملوزع. اتصل

املتسرب احلبر امتصاص لبادة تشبعت
اجلهاز. في

باملوزع. اتصل

التحذيرية الرسائل

العرض املعنى املقصودشاشة

النصالرمز

املتسرب احلبر امتصاص لبادة تشبعت
اجلهاز. في

باملوزع. اتصل

على بالصور خاصة بيانات توجد ال
الذاكرة. بطاقة

الذاكرة. بطاقة على البيانات من حتقق

الذاكرة. بطاقة في خطأ

الذاكرة. بطاقة من حتقق

الكاميرا. على التعرف يتعذر

التوصيالت. من حتقق

مك الورق. سُ ذراع ضبط في وضع خطأ

صحيح. بشكل الورق مك سُ ضبط ذراع اضبط

الرسائل اإلعالمية

العرض املعنى املقصودشاشة

النصالرمز

ذاكرة. بطاقة أدخل

املعيار تدعم كاميرا توصيل مت
.PictBridge

USB DIRECT- كاميرا توصيل مت
.PRINT



اللوحة ٣١ رموز قائمة

العربية

العرض املعنى املقصودشاشة

النصالرمز

الورق. مك سُ ضبط ذراع وضع تغيير مت

حالة خرطوشة احلبر

توصيل جهاز كمبيوتر. مت

رموز عامة

العرض املعنى املقصودشاشة

النصالرمز

احلبر. انخفاض مؤشر

الطباعة). (أثناء احلبر انخفاض مؤشر

ملونة. نسخة نسخ/طباعة

النسخ وضع

العرض املعنى املقصودشاشة

النصالرمز

النُسخ.

باأللوان. نسخ

واألسود. باألبيض نسخ

العرض املعنى املقصودشاشة

النصالرمز

وأسود. أبيض نسخة نسخ/طباعة

الصفحة. حجم إلى مالءمة

الذاكرة بطاقة وضع

العرض املعنى املقصودشاشة

النصالرمز

طباعة الكل.

الصور. فهرس طباعة

الصور. فهرس من طباعة

الزر على الصور ثم اضغط فهرس  ضع
(ابدأ). Start x

.DPOF بيانات على العثور مت

الصور وضع

العرض املعنى املقصودشاشة

النصالرمز

التشغيل. قيد األلوان استعادة وظيفة

اإليقاف. قيد األلوان استعادة وظيفة



قائمة رموز اللوحة ٣٢

املساعدة اإلعداد/األدوات وضع

شاشة
املعنى املقصودالعرض

احلبر. خرطوشة حالة افحص

احلبر. خرطوشة حالة فحص ميكن

الوضع. هذا إلى للدخول (ابدأ) Start x الزر على اضغط

احلبر. فتحات افحص

الفتحات. فحص عينات إحدى طباعة ميكن

الوضع. هذا إلى للدخول (ابدأ) Start x الزر على اضغط

 طباعة عينةالنصالرمز
الفتحات. فحص

الطباعة. رأس بتنظيف قم

الطباعة. رأس تنظيف ميكنك

الوضع. هذا إلى للدخول (ابدأ) Start x الزر على اضغط

النسخ جودة

النسخ. جودة حتديد ميكن

الوضع. هذا إلى للدخول (ابدأ) Start x الزر على اضغط

اجلودةالنصالرمز

عادية

مسودة

صورة

التاريخ

الصورة. على التاريخ طباعة ميكن

الوضع. هذا إلى للدخول (ابدأ) Start x الزر على اضغط

تاريخ بال

2006.06.16

Jun.16.2006

16.Jun.2006

شاشة
املعنى املقصودالعرض

احلبر. خراطيش بتغيير قم

احلبر. خراطيش تغيير ميكن

الوضع. هذا إلى للدخول (ابدأ) Start x الزر على اضغط

ثم  Start x (ابدأ)، الزر على اضغط
الضوئي. املاسح وحدة افتح

احلبر. خراطيش بتغيير قم

ثم الضوئي، املاسح وحدة أغلق
(ابدأ). Start x الزر على اضغط

الطباعة. رأس مبحاذاة قم

الطباعة. محاذاة رأس ميكنك

الوضع. هذا إلى للدخول (ابدأ) Start x الزر على اضغط

طباعة عينةالنصالرمز
محاذاة ضبط
الطباعة. رأس

الطباعة. رأس محاذاة اضبط

.LCD شاشة تباين مستوى بتغيير قم

.LCD شاشة تباين مستوى تغيير ميكن

الوضع. هذا إلى للدخول (ابدأ) Start x الزر على اضغط

مستخدمو
النصوص شاشة

فقط

العرض شاشة

الشاشة. إعدادات حتديد ميكن

الوضع. هذا إلى للدخول (ابدأ) Start x الزر على اضغط

.LCD شاشة على فقط الرموز عرض يتم

.LCD شاشة على والنص الرموز عرض يتم



العربية



شراء خراطيش احلبر

املنتج (أسود)اسم Black(سماوي) Cyan(أرجواني) Magenta(أصفر) Yellow

DX6000 T0711T0712T0713T0714سلسلة

CX5900 T0731T0732T0733T0734سلسلة


