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أجزاء الطابعة

املنظر األمامي

محاور دوران بكرة الورق

مساند التركيب

سلة الورق

غطاء بكرة الورق

ذراع الورق

لوحة التحكم

حجيرة خرطوشة احلبر

الغطاء األمامي

املنظر اخللفي

موصل واجهة الشبكة
USB موصل واجهة

مدخل التيار املتردد

يُحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو طريقة - سواء كان ذلك إلكترونًيا أو ميكانيكًيا أو من خالل التصوير الضوئي أو التسجيل أو بخالف 
ذلك - دون تصريح مسبق كتابًة من شركة Seiko Epson Corporation. كما أن املعلومات املذكورة هنا ُمعدة لالستخدام مع طابعة Epson هذه فقط. ال تعد Epson مسؤولة عن 

أي استخدام لهذه املعلومات مع طابعات أخرى.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها جتاه مشتري هذا املنتح أو أطراف أخرى املسؤولية عن األضرار أو اخلسائر أو التكاليف أو النفقات التي 
يتعرض لها املشتري أو أطراف أخرى كنتيجة حلادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا املنتج أو التعديالت أو اإلصالحات أو التغييرات غير املصرح بها لهذا املنتج، أو )باستثناء الواليات املتحدة( 

.Seiko Epson Corporation الفشل في االلتزام الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل اخلاصة بشركة

 Epson مسؤولية أي أضرار أو مشاكل تنجم عن استخدام أية وحدات اختيارية أو أي منتجات استهالكية غير تلك املعينة كمنتجات Seiko Epson Corporation لن تتحمل شركة
.Seiko Epson Corporation املعتمدة من ِقبل شركة Epson األصلية أو منتجات

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ينجم عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابالت توصيل غير تلك املعينة كمنتجات 
.Seiko Epson Corporation املعتمدة من ِقبل شركة Epson

.Seiko Epson Corporation عالمتني جتاريتني مسجلتني لشركة Exceed Your Visionو EPSON STYLUS™ عالمة جتارية مسجلة، كما تعد EPSON® تعد 
.Microsoft Corporation عالمتني جتاريتني مسجلتني لشركة Windows®و Microsoft® تعد 

.Apple Inc عالمتني جتاريتني مسجلتني لشركة Macintosh®و Apple® تعد

إشعار عام: أسماء املنتجات األخرى املستخدمة في هذا الدليل هي ألغراض التعريف فقط وقد تكون عالمات جتارية تخص مالكيها. وتخلي شركة Epson مسؤوليتها جتاه كافة احلقوق اخلاصة بهذه 
العالمات.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2007 لشركة Seiko Epson Corporation. جميع احلقوق محفوظة.
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إرشادات السالمة

يرجى قراءة كافة هذه اإلرشادات قبل استخدام الطابعة. كما يجب 
التأكد من اتباع كافة التحذيرات واإلرشادات املوضحة على الطابعة.

التحذيرات والتنبيهات واملالحظات

يجب اتباع التحذيرات بعناية لتجنب اإلصابات اجلسدية. 	w
جتب مراعاة التنبيهات لتجنب تلف اجلهاز. 	c

تتضمن املالحظات معلومات مهمة وتلميحات مفيدة حول تشغيل 
الطابعة.

إرشادات السالمة الهامة

يرجى قراءة كافة هذه اإلرشادات قبل استخدام الطابعة. كما يجب 
التأكد من اتباع كافة التحذيرات واإلرشادات املوضحة على الطابعة.

ال تسد أو تغِط الفتحات املوجودة بجسم الطابعة. 	o

ال تقم بإدخال أية مواد خالل الفتحات. احرص على عدم  	o
سكب السوائل على الطابعة.

استخدم فقط نوع مصدر التيار الكهربائي املوضح على  	o
ملصق الطابعة.

ال تستخدم سلك تيار كهربائي تالًفا أو بالًيا. 	o

في حالة استخدام سلك إطالة مع الطابعة، تأكد من أن  	o
إجمالي معدل األمبير لألجهزة املوصلة بسلك اإلطالة ال 

يتجاوز معدل األمبير للسلك. كما يجب التأكد من أن إجمالي 
معدل أمبير كافة األجهزة املوصلة مبأخذ التيار باحلائط ال 

يتجاوز معدل أمبير مأخذ التيار باحلائط.

ال حتاول صيانة الطابعة بنفسك. 	o

افصل الطابعة واستشر أفراد الصيانة املؤهلني في احلاالت  	o
التالية:

تلف سلك التيار الكهربائي أو القابس؛ أو دخول سائل في 
الطابعة؛ أو سقوط الطابعة أو تلف جسم الطابعة؛ أو في 

حالة عمل الطابعة بشكل غير طبيعي أو مالحظة تغير في 
األداء.

ال تعد موصالت الواجهة )كل من واجهة USB وواجهة  	o
الشبكة( وموصل وحدة بكرة السحب التلقائية االختيارية 
.)Non-LPS( ضمن مصادر التيار الكهربائي غير احملدودة

في حالة حدوث تلف بالقابس، استبدل مجموعة األسالك أو  	o
استشر فني كهرباء متخصًصا. إذا كان القابس يحتوي على 
منصهرات، فتأكد من استبدالها مبنصهرات من نفس احلجم 

واملواصفات.

بعض االحتياطات

عند اختيار مكان للطابعة

جتنب األماكن املعرضة للتغيرات السريعة في درجة احلرارة  	o
ونسبة الرطوبة. احرص أيًضا على وضع الطابعة بعيًدا عن 

أشعة الشمس املباشرة أو الضوء الشديد أو أي مصادر حرارة.

جتنب األماكن املعرضة للصدمات واالهتزازات. 	o

ضع الطابعة بعيًدا عن املناطق التي تكثر بها األتربة. 	o

ضع الطابعة بالقرب من مأخذ تيار باحلائط بحيث ميكن فصل  	o
القابس بسهولة.

عند استخدام الطابعة

ال تضع يدك داخل الطابعة أو تلمس خراطيش احلبر أثناء  	o
الطباعة.

ال حترك رؤوس الطباعة بيديك؛ وإال فقد يؤدي ذلك إلى تلف  	o
الطابعة.

عند التعامل مع خراطيش احلبر

احتفظ بخراطيش احلبر بعيًدا عن متناول األطفال لتجنب  	o
شرب محتوياتها.

قم بتخزين خراطيش احلبر في مكان بارد ومظلم. 	o

في حالة مالمسة احلبر جللدك، اغسله باملاء والصابون. وإذا  	o
المس عينيك، فعليك غسلهما فورًا باملاء.
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قم برج خرطوشة احلبر جيًدا قبل تركيبها للحصول على  	o
أفضل النتائج. 

تنبيه: 	c ال تقم برج اخلراطيش )التي مت تركيبها مسبًقا( بقوة
مفرطة.

ال تستخدم أية خرطوشة حبر بعد انقضاء التاريخ املطبوع  	o
على العبوة.

للحصول على أفضل النتائج، استخدم خرطوشة احلبر في  	o
غضون ستة أشهر من تاريخ التركيب.

ال تقم بفك خراطيش احلبر أو حتاول إعادة ملئها. فقد يؤدي  	o
ذلك إلى إتالف رأس الطباعة.

ال تلمس منفذ تزويد احلبر أو املنطقة احمليطة به وال تلمس  	o
شريحة IC اخلضراء التي توجد على جانب اخلرطوشة. فقد 

يؤثر ذلك على عمليات التشغيل والطباعة الطبيعية.

للمستخدمني في اململكة املتحدة

استخدام الوحدات االختيارية

لن تتحمل شركة EPSON )UK( Limited مسؤولية أي أضرار 
أو مشاكل تنجم عن استخدام أية وحدات اختيارية أو أي منتجات 

استهالكية غير تلك املعينة كمنتجات EPSON األصلية أو 
 EPSON )UK( املعتمدة من ِقبل شركة EPSON منتجات

.Limited

معلومات السالمة

حتذير: 	w يجب توصيل هذا اجلهاز بطرف أرضي. ارجع إلى اللوحة اخلاصة
مبواصفات اجلهد الكهربائي وحتقق من توافق جهد اجلهاز مع 

جهد مصدر التيار.

هام: 
مت تلوين أسالك وصلة التيار الرئيسي املتوافقة بهذا اجلهاز وفًقا 

للتصنيف التالي:

 األخضر واألصفر - أرضي
 األزرق - محايد

البني - حي

في حالة ضرورة إجراء توافق ألحد القوابس:
نظرًا الحتمال عدم التوافق بني وصلة التيار الرئيسي لهذا اجلهاز 

مع العالمات امللونة املستخدمة لتحديد أطراف التوصيل بالقابس، 
يرجى اتباع ما يلي:

يجب توصيل السلك األخضر واألصفر بطرف توصيل القابس املميز 
.)G( أو رمز الطرف األرضي E باحلرف

.N يجب توصيل السلك األزرق بطرف توصيل القابس املميز باحلرف

.L يجب توصيل السلك البني بطرف توصيل القابس املميز باحلرف

في حالة حدوث تلف بالقابس، قم باستبدال مجموعة السلك أو 
استشر فني كهرباء متخصًصا.

استبدل باملنصهرات فقط منصهرات أخرى من نفس احلجم 
واملواصفات.

 املطابقة ملقاييس برنامج 
ENERGY STAR®
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فحص احملتويات

A

B

C

D

E

F

للطراز EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450 فقط

للطراز EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 فقط

G

EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/ للطراز
7880C فقط

:Aسلك التيار الكهربائي

:Bمحور دوران الورق مع بكرة الورق

:Cخراطيش احلبر

:Dسير بكرة الورق

:Eامللحقات الرمادية

:Fموجهات الورق

:Gمجموعة حتويل احلبر األسود

EPSON Stylus Pro إخراج الطابعة 
9880/9880C/9450  من عبوتها 

وجتميعها

اختيار مكان للطابعة

اترك مساحة كافية للتشغيل السهل والصيانة والتهوية  	o
كما هو موضح أدناه. )متثل القيم املوضحة بالرسم التالي 

احلد األدنى للقيم.(

اترك 30 سم على األقل بني اجلزء اخللفي للطابعة واحلائط. 	o

اختر مكانًا يتحمل وزن الطابعة )حوالي 90 كجم مبا في ذلك  	o
وزن القاعدة(. 

تأكد من استواء السطح وثباته. 	o

استخدم مأخذ تيار كهربائي موصالً أرضًيا؛ وال تستخدم سلك  	o
تيار كهربائي تالًفا أو بالًيا. جتنب استخدام مأخد تيار كهربائي 

تشترك فيه أجهزة أخرى.

استخدم فقط مأخذ تيار يتوافق مع متطلبات الطاقة اخلاصة  	o
بالطابعة.

قم بتشغيل الطابعة وفًقا للظروف التالية: 	o

10 إلى 35 درجة مئويةدرجة احلرارة:
20 إلى 80% بدون تكاثفنسبة الرطوبة:

جتنب األماكن املعرضة ألشعة الشمس املباشرة أو احلرارة  	o
الزائدة أو الرطوبة أو األتربة.

ال تسد فتحات التهوية. 	o

جتنب األماكن القريبة من مصادر التشويش املمكنة مثل  	o
املكبرات الصوتية أو الهواتف الالسلكية.
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جتنب األماكن القريبة من أجهزة التلفاز أو الراديو أو مكيفات  	o
الهواء أو املرطبات.

ضع الطابعة بعيًدا عن أية مواد قابلة لالشتعال. 	o

حتديد مكان إخراج الطابعة من عبوتها

قبل إخراج الطابعة من عبوتها، يرجى قراءة ما يلي:

قم بإعداد الطابعة وجتميعها بالقرب من مكان االستخدام  	o
اخملتار، حيث قد يؤدي حتريك الطابعة إلى إتالفها.

اترك مساحة أرضية تبلغ 4 × 4 أمتار تقريًبا وارتفاع يزداد  	o
مرتني على األقل عن ارتفاع الصندوق الكبير الذي يحوي 

الطابعة.

إخراج الطابعة من عبوتها وجتميعها

إخراج وحدة القاعدة من عبوتها

افتح الصندوق وأخرج مواد التثبيت من اجلوانب. ارفع الصندوق 
ألعلى بعيًدا عن الطابعة، ثم قم بطيه ووضعه جانًبا.

تنبيه: 	c الطابعة ثقيلة وغير سهلة احلمل. استعن بشخصني إلخراج
الطابعة من عبوتها وأربعة أشخاص لوضعها أعلى وحدة 

القاعدة.

األجزاء:

A B

C

D

E

:Aعمود القاعدة األيسر

:Bعمود القاعدة األمين

:Cالدعامة األفقية

:D)2( خطافات السلة

:Eسلة الورق
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األدوات:

F

G

H

I

:Fمفتاح ربط سداسي

:G)4( مسامير برأس مجوفة سداسية الشكل

:H صامولتان مجنحتان وحلقتان نابضتان وحلقتان إلحكام الربط
)2( 

تستخدم األدوات الواردة بالنقطة "H" لربط الطابعة بوحدة 
القاعدة.

:I)5( أشرطة دعم تغذية الورق

جتميع وحدة القاعدة

تنبيه: 	c استعن بشخصني للعمل على كل جانب من جانبي وحدة
القاعدة )20,5 كجم(.

أمسك بعمود القاعدة األيسر )A( والدعامة األفقية كما   .1
هو موضح بالشكل. ثم قم بتثبيت الدعامة في القاعدة 
مستخدًما اثنني من املسامير ذوي الرأس اجملوفة سداسية 

.)F( ومفتاح الربط السداسي )G( الشكل

مالحظة:
يوجد ملصق إرشادات حول ضبط سلة الورق على مقدمة  	o

عمود القاعدة األمين.

ال تربط املسامير بإحكام شديد. اترك مساحة لضبط  	o
املوضع عند ربط املسمار بعمود القاعدة اآلخر.

G

A

من خالل الرجوع إلى اخلطوة 1، قم بتثبيت اجلانب اآلخر   .2
.)B( للدعامة بالقاعدة

اربط بإحكام املسامير األربعة بكٍل من جانبي عمود القاعدة.  .3

تكتمل بذلك عملية جتميع وحدة القاعدة. قبل تركيب سلة الورق، 
ضع الطابعة على وحدة القاعدة.
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إخراج الطابعة من عبوتها

تنبيه: 	c الطابعة ثقيلة وغير سهلة احلمل. استعن بشخصني إلخراج
الطابعة من عبوتها وأربعة أشخاص لوضعها أعلى وحدة 

القاعدة.

أخرج محور دوران الورق مع بكرة الورق ومواد البولسترين   .1
املطاطية والوسائد الكرتونية من حول الطابعة.

ارفع الصندوق ألعلى بعيًدا عن الطابعة. أخرج كافة املواد من   .2
التجويف )A وB( باجلانب اخللفي من الطابعة.

مالحظة:
خراطيش احلبر املرفقة بالطابعة مخصصة في املقام األول 

لعملية اإلعداد األولي.

أخرج اللوحات الكرتونية من الطابعة.  .3

تركيب الطابعة على وحدة القاعدة

.)J( قم بقفل العجلتني األماميتني  .1

J

مالحظة:
قم بتوجيه العجالت إلى االجتاه اجلانبي وإقفالها بحيث ال تتحرك.

ضع وحدة القاعدة أمام الطابعة كما هو موضح بالشكل.  .2

ضع الطابعة على وحدة القاعدة كما هو موضح بالشكل   .3
أدناه.

تنبيه: 	c ال حتاول رفع الطابعة مستعيًنا بأشخاص يقل عددهم
عن أربعة أشخاص.
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مالحظة:
عند وضع الطابعة على وحدة القاعدة، قم مبالءمة الزاوية القائمة 

بالطرف األمين للطابعة )مستعيًنا بأربعة أشخاص كما هو 
موضح بالشكل( مع الزاوية القائمة بنفس اجلزء لوحدة القاعدة.

املنظر العلوي

قم بتثبيت اجلزء السفلي للطابعة بوحدة القاعدة باستخدام   .4
الصامولتني اجملنحتني واحللقتني النابضتني وحلقتي إحكام 

.)H( الربط

H

قم بتحرير العجالت األمامية ومقابض التثبيت ثم قم   .5
بتحريك الطابعة إلى مكان االستخدام )مكان على مسافة 

قريبة(. قم بقفل العجالت وإطالة مقابض التثبيت بعد نقل 
الطابعة.

قم بإزالة األشرطة الواقية.  .6

a

b
C

:aمن الغطاء األمامي

:bمن غطاء حجيرة احلبر

:Cمن عبوة الصيانة

افتح الغطاء األمامي. قم بإزالة البرغي الواقي )L( واللوح   .7
املعدني )M( من جانب حجيرة رأس الطباعة. )اتبع السلك 
األحمر )N( املثبت بغطاء الطابعة لتتمكن من رؤية البرغي 

بطرف السلك.(
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تنبيه: 	c انتبه ملوضع أصابعك عند فتح أو إغالق الغطاء 	o
األمامي.

L

M

N

:Lالبرغي الواقي

:Mاللوح املعدني الواقي

:Nالسلك األحمر

جتنب مالمسة األجزاء املوضحة بالشكل التالي؛  	o
وإال فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة.

مالحظة:
ال تقم بإعادة تركيب البرغي واللوح املعدني. قم بتخزينهما على 

نحو منفصل لتجنب فقدانهما.

أغلق الغطاء األمامي.  .8

تركيب سلة الورق

قم بإدخال خطافي السلة العلويني )D( بالكامل وتركيبهما   .1
في املوجهات العلوية لعمودي القاعدة األيسر واألمين.

D

من خالل تدوير جانب اللحام ألسفل، افرد سلة الورق على   .2
األرض.

أثناء إمساك العمود اخللفي، قم بتمريره أسفل الدعامات   .3
األفقية.
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قم بتدوير مفصلتي سلة الورق اخللفيتني لطي القضيب غير   .4
املتصل بالوحدة. أدخل مسامير الدعم في الفتحات املوجودة 

بعمودي القاعدة األيسر واألمين كما هو موضح بالشكل.

افرد خطافي سلة الورق ليصال إلى أقصى طول لهما.  .5

قم بتعليق طرفي العمود املركزي )O( بخطافي السلة   .6
العلويني.

O

أدخل العمودين السفليني في الفتحات املوجودة بأسفل وحدة   .7
القاعدة كما هو موضح بالشكل أدناه.

ارفع العمودين السفليني بشكل عمودي.  .8

كما هو موضح بالشكل، قم بتعليق شريط دعم تغذية الورق   .9
على عمود سلة الورق )اخلطاف املتحرك )a( بالعمود األوسط 

وخطاف التثبيت )b( بالعمود اخللفي( بحيث يتم تعليق 
الشريط بطول السطح الداخلي للسلة.
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مالحظة:
قم بتثبيت أشرطة دعم تغذية الورق على مسافات متساوية 

بالترتيب املوضح بالشكل.

a

b

قم بتثبيت موجهات الورق اخلمسة أسفل الطابعة كما هو   .10
موضح بالشكل التالي عند قيامك بتغذية الورق إلى األمام أو 

إلى اخللف.

بعد تركيب موجهي الورق، تأكد من تثبيتهما في املوضع 
األمامي.

مالحظة:
عند تغذية الورق إلى األمام باستخدام وحدة بكرة السحب  	o
التلقائية، استخدام موجهات الورق املرفقة مع وحدة بكرة 

 السحب التلقائية. 
إذا أردت تغذية الورق إلى اخللف باستخدام وحدة بكرة السحب 

التلقائية، فقم بإزالة موجهات الورق.

في حالة عدم استخدام الطابعة أو في حالة عدم الرغبة في  	o
نقلها، أدخل خطافي السلة العلويني. تأكد من أن اجتاه العمودين 
السفليني ألعلى، وقم بتعليق حلقتي السلة في خطافي السلة 

العلويني كما هو موضح بالشكل أدناه.

إعادة استخدام عبوة الطابعة

إذا أردت نقل الطابعة ملسافة طويلة، جتب إعادة تعبئة الطابعة 
باستخدام الصناديق ومواد التعبئة األصلية. يرجى االتصال بالوكيل 

للمساعدة.
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 EPSON Stylus Pro إخراج الطابعة 
7880/7880C/7450 من عبوتها 

وجتميعها

اختيار مكان للطابعة

اترك مساحة كافية للتشغيل السهل والصيانة والتهوية  	o
كما هو موضح أدناه. )متثل القيم املوضحة بالرسم التالي 

احلد األدنى للقيم.(

اترك 20 سم على األقل بني اجلزء اخللفي للطابعة واحلائط. 	o

ضع الطابعة على مكتب. وإذا لم تتمكن من وضعها على  	o
مكتب، فستحتاج إلى استخدام احلامل. في حالة وضع 

الطابعة على مكتب، اتبع اإلرشادات املوضحة أدناه.

اختر مكتًبا يتحمل وزن الطابعة )حوالي 49 كجم(  	o
وبارتفاع يتراوح من 600 إلى 800 ملم عن األرض.

تأكد من استواء السطح وثباته. 	o

ضع األرجل األمامية املطاطية للطابعة على نهاية  	o
املكتب متاًما.

اترك مسافة كافية )أكثر من 600 ملم( مبقدمة املكتب. 	o

جتنب اتساخ أو جتعد املطبوعات. 	o

استخدم مأخذ تيار كهربائي موصالً أرضًيا؛ وال تستخدم سلك  	o
تيار كهربائي تالًفا أو بالًيا. جتنب استخدام مأخد تيار كهربائي 

تشترك فيه أجهزة أخرى.

استخدم فقط مأخذ تيار يتوافق مع متطلبات الطاقة اخلاصة  	o
بالطابعة.

قم بتشغيل الطابعة وفًقا للظروف التالية: 	o

10 إلى 35 درجة مئويةدرجة احلرارة:
20 إلى 80% بدون تكاثفنسبة الرطوبة:

جتنب األماكن املعرضة ألشعة الشمس املباشرة أو احلرارة  	o
الزائدة أو الرطوبة أو األتربة.

ال تسد فتحات التهوية. 	o

جتنب األماكن القريبة من مصادر التشويش املمكنة مثل  	o
املكبرات الصوتية أو الهواتف الالسلكية.

جتنب األماكن القريبة من أجهزة التلفاز أو الراديو أو مكيفات  	o
الهواء أو املرطبات.

جتنب املواقع املعرضة للصدمات أو االهتزازات. 	o

ضع الطابعة بعيًدا عن أية مواد قابلة لالشتعال. 	o

ضع الطابعة بعيًدا عن املناطق التي تكثر بها األتربة. 	o

حتديد مكان إخراج الطابعة من عبوتها

قبل إخراج الطابعة من عبوتها، يرجى قراءة ما يلي:

قم بإعداد الطابعة وجتميعها بالقرب من مكان االستخدام  	o
اخملتار، حيث قد يؤدي حتريك الطابعة إلى إتالفها.

اترك مساحة أرضية تبلغ 2,5 × 2,5 متر تقريًبا وارتفاًعا  	o
يزداد مرتني على األقل عن ارتفاع الصندوق الكبير الذي يحوي 

الطابعة.
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إخراج الطابعة من عبوتها

تنبيه: 	c.الطابعة ثقيلة وغير سهلة احلمل 
استعن بشخصني إلخراج الطابعة من عبوتها.

افتح الصندوق الذي يحوي الطابعة وأخرج محور دوران الورق   .1
مع بكرة الورق ومواد البولسترين املطاطية والوسائد الكرتونية 

من حول الطابعة.

أخرج مواد التثبيت من جوانب الصندوق.  .2

ارفع الصندوق ألعلى بعيًدا عن الطابعة. أخرج كافة املواد من   .3
التجويف )A وB( باجلانب اخللفي من الطابعة.

مالحظة:
خراطيش احلبر املرفقة بالطابعة مخصصة في املقام األول 

لعملية اإلعداد األولي.

أخرج سدادات البولسترين من جوانب الطابعة.  .4

قم بإزالة املواد الواقية:  .5

من الغطاء األمامي )الشريط(. 	o

من غطاء حجيرة احلبر )الشريط(. 	o

من عبوة الصيانة )الشريط(. 	o

من جانب حجيرة رأس الطباعة )البرغي واللوح املعدني  	o
بداخل الغطاء األمامي(.

مالحظة:
ال تقم بإعادة تركيب البرغي. وقم بتخزينه على نحو منفصل 

لتجنب فقدانه.

تنبيه: 	c جتنب مالمسة األجزاء املوضحة بالشكل التالي؛ وإال فقد
يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة.
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استخدام احلامل

فحص محتويات العبوة

قبل جتميع احلامل، حتقق من كافة محتويات العبوة للتأكد من 
احتوائها على كافة املكونات املوضحة وعدم تلف هذه املكونات.

األجزاء:

A
B

CD

EF

:A)1( والقاعدة اليسرى )القاعدة اليمنى )1

:B)1( والرجل اليسرى )الرجل اليمنى )1

:C)1( الدعامة األفقية السفلية

:D)1( الدعامة األفقية العلوية

:E)4( خطافات السلة

:F)1( سلة الورق

األدوات:

G

:G)2( مفتاح ربط سداسي

امللحقات:

HI

JK

LM

:H)4( مسامير القاعدة

:I)2( مسمارا الدعامة

:J مسامير برأس مجوفة سداسية الشكل مع حلقات إحكام
ربط )10(

:K)2( طوقان

:L)2( برغيان مجنحان

:M)2( حلقتا إحكام ربط

جتميع احلامل

تنبيه: 	c تتطلب عملية التجميع االستعانة بشخصني. احرص على
مالءمة الساقني اليمنى واليسرى مع أجزاء القاعدة )مت حفر 

احلرفني R "اليمني" و L "اليسار" على اجلانب الداخلي من 
أجزاء القاعدة(.

أدخل الرجل اليمنى في القاعدة اليمنى من خالل حتريكها في   .1
مسقط القاعدة كما هو موضح بالشكل. استخدم مفتاح 
الربط السداسي لربط الرجل بالقاعدة مستخدًما مسماري 

.)H( القاعدة

H
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قم بتجميع الرجل اليسرى بالقاعدة اليسرى بنفس الطريقة   .2
املوضحة في اخلطوة 1.

أدخل الدعامة األفقية السفلية في القاعدتني اليمنى   .3
واليسرى كما هو موضح بالشكل. استخدم مفتاح الربط 

 )K( لربط الدعامة مستخدًما الطوقني )G( السداسي
.)I( ومسماري الدعامة

مالحظة:
بعد جتميع القاعدتني بالدعامة األفقية السفلية، تأكد من 

ربطهم بإحكام.

K

I K

I

أدخل الدعامة األفقية العلوية في الرجلني اليمنى واليسرى.   .4
استخدم مفًكا لربط الدعامة مستخدًما املسامير ذات الرأس 

.)J( اجملوفة سداسية الشكل مع حلقات إحكام الربط

J

J

J

تكتمل بذلك عملية جتميع احلامل. تأكد من ربط كل جزء من   .5
أجزاء احلامل بإحكام.

تركيب الطابعة على احلامل

تنبيه: 	c ال بد من االستعانة بشخصني أو أكثر لتركيب الطابعة على
احلامل. أمسك بالطابعة من املواضع املوضحة بالشكل. في 

حالة تركيب خراطيش احلبر، ال تقم بإمالة الطابعة على إحدى 
الزوايا. وإال؛ فقد يتسرب احلبر من اخلراطيش.

قم بقفل العجلتني وإطالة مقبضي التثبيت باجلزء السفلي   .1
من وحدة القاعدة.

مالحظة:
قم بتوجيه العجالت إلى االجتاه اجلانبي وإقفالها بحيث ال تتحرك.

ضع الطابعة على احلامل كما هو موضح بالشكل.  .2
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اربط اجلزء السفلي من الطابعة باحلامل مستخدًما البرغيني   .3
)M( وحلقتي إحكام الربط )L( اجملنحني

M
ML
L

تكتمل بذلك إجراءات تركيب الطابعة. تأكد من ربط الطابعة   .4
باحلامل على نحو محكم.

تركيب سلة الورق

أدخل خطافات السلة في فتحات األلواح الدوارة املتصلة   .1
بالدعامة األفقية السفلية. ويجب أن تكون األطراف العلوية 

خلطافات السلة متجهة ألسفل.

أدخل مفصلتي سلة الورق اخللفيتني في أطراف خطافي   .2
السلة باجلزء اخللفي من احلامل. تأكد من ضبط موضع 

املفصلتني كما هو موضح بالشكل.

قم بتدوير مفصلتي سلة الورق األماميتني لطي القضيب   .3
غير املتصل بالوحدة كما هو موضح بالشكل )N(. ثم أدخل 

مفصلتي سلة الورق األماميتني في أطراف خطافي السلة 
باجلزء األمامي من احلامل. تأكد من وضع املفصلتني كما هو 

.)O( موضح بالشكل

N

O
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قم بتثبيت موجهي الورق االثنني أسفل الطابعة كما هو   .4
موضح بالشكل التالي عند قيامك بتغذية الورق إلى األمام أو 

إلى اخللف.

بعد تركيب موجهي الورق، تأكد من تثبيتهما في املوضع 
األمامي.

إعادة استخدام عبوة الطابعة

إذا أردت نقل الطابعة ملسافة طويلة، جتب إعادة تعبئة الطابعة 
باستخدام الصناديق ومواد التعبئة األصلية. يرجى االتصال بالوكيل 

للمساعدة.

إعداد الطابعة

توصيل سلك التيار الكهربائي

مالحظة:
معظم الرسوم التوضيحية الواردة بهذا القسم تخص الطابعة 

EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450، ولذلك فإنها قد 
 EPSON Stylus تختلف في الشكل عن الرسوم اخلاصة بالطابعة

Pro 7880/7880C/7450. أما اإلرشادات فهي واحدة ما لم يتم 
اإلشارة بخالف ذلك.

افحص امللصق املوجود باجلزء اخللفي للطابعة لتتأكد من أن   .1
مقدار اجلهد الالزم للطابعة يتوافق مع مقدار جهد مأخذ 
التيار باحلائط. كما يجب التأكد من استخدام سلك التيار 

الكهربائي السليم مع مصدر التيار.

تنبيه: 	c ال ميكن تغيير مقدار جهد الطابعة. وفي حالة عدم
توافق مقدار اجلهد املقدر مع مقدار جهد مأخذ التيار، 

ال تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي واتصل بالوكيل 
للمساعدة.

قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي مبدخل التيار املتردد باجلزء   .2
اخللفي من الطابعة.
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قم بتمرير سلك التيار الكهربائي خالل املشابك املوجودة   .3
باجلزء اخللفي من الطباعة. ميكنك مترير السلك إما إلى اجلانب 

األيسر أو اجلانب األمين.

قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي مبأخذ تيار موصل أرضًيا   .4
على نحو سليم.

تنبيه: 	c ال تستخدم مأخذ تيار يتم التحكم فيه من خالل موقت
تلقائي أو مفتاح حائط. وإال؛ فقد يؤدي ذلك إلى إيقاف 

تشغيل الطابعة فجأًة أو تلفها.

تركيب خراطيش احلبر

لتركيب خراطيش احلبر، اتبع اإلرشادات املوضحة أدناه.

حتذيرات: 	w تعد خراطيش احلبر وحدات مستقلة. فلن يتسرب احلبر من
اخلراطيش أثناء االستخدام العادي. وفي حالة مالمسة احلبر 

ليديك، اغسلهما جيًدا باملاء والصابون. وإذا المس عينيك، 
فعليك غسلهما فورًا باملاء.

مالحظة:
تُستخدم خراطيش احلبر املرفقة بالطابعة بشكل جزئي أثناء  	o
عملية اإلعداد األولي. وللحصول على نتائج طباعة ذات جودة 

عالية، يجب شحن رأس الطباعة باحلبر على نحو تام. حيث 
تستهلك هذه العملية التي حتدث مرة واحدة فقط كمية كبيرة 
من احلبر، ولذلك فهذه اخلراطيش تنتج عدد صفحات أقل مقارنًة 

بخراطيش احلبر الالحقة.

تتطلب عملية شحن احلبر األولية 10 دقائق تقريًبا. 	o

تخصص كل فتحة للون مخصص من احلبر. لذا؛ تأكد من تركيب  	o
خراطيش احلبر في الفتحات الصحيحة وفًقا لوضع احلبر الذي 

تقوم باختياره.

1 2 3 4 5 6 7 8

EPSON Stylus Pro الرقم
9880/9880C/7880/7880C

 EPSON Stylus Pro
9450/7450

#1 Light Light Black 
)أسود خفيف جًدا(

 Matte Black 
)أسود غير المع(

#2 Vivid Light Magenta 
)أرجواني فاحت زاٍه(

 Matte Black 
)أسود غير المع(

Magenta )أرجواني(Light Cyan )سماوي فاحت(#3

Magenta )أرجواني(Light Black )أسود فاحت(#4

Matte Black )أسود غير المع( #5
 Photo Black أو 

)حبر الصور األسود(

Cyan )سماوي(

Cyan )سماوي(Cyan )سماوي(#6

Yellow )أصفر(Vivid Magenta )أرجواني زاٍه(#7

Yellow )أصفر(Yellow )أصفر(#8
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 Power قم بتشغيل الطابعة من خالل الضغط على زر  .1
 INSTALL تشغيل(. وبعد فترة وجيزة، يتم عرض الرسالة(

INK CARTRIDGE )قم بتركيب خرطوشة احلبر( على 
.LCD شاشة

افتح غطاء حجيرة احلبر وتأكد من اجتاه ذراع احلبر ألعلى.  .2

قم بإزالة عبوة خرطوشة احلبر.  .3

تنبيه: 	c ال تقم برج اخلراطيش )التي مت تركيبها مسبًقا( بقوة
مفرطة.

أمسك بخرطوشة احلبر مع توجيه عالمة السهم ألعلى   .4
ناحية اجلزء اخللفي للطابعة، ثم أدخلها في الفتحة حتى 

.LCD تظهر عالمة احلبر املناظرة على شاشة

كرر اخلطوتني 3 و4 لتركيب خراطيش احلبر األخرى.  .5

بعد إدخال كافة خراطيش احلبر في فتحاتها املناظرة، اخفض   .6
أذرع احلبر. وستبدأ الطابعة في عملية شحن احلبر األولية.

 .LCD بعد فترة وجيزة، تظهر رسائل أذرع احلبر على شاشة  .7
ارفع أو اخفض أذرع احلبر وفًقا لذلك حتى ظهور الرسالة 

READY )جاهزة( على شاشة LCD والتي تشير إلى اكتمال 
عملية شحن احلبر األولية.

أغلق غطاء حجيرة احلبر.  .8

بعد تركيب كافة خراطيش احلبر الثماني، تبدأ الطابعة في شحن 
نظام توصيل احلبر وسيومض املصباح Power )تشغيل( )ملدة 10 
دقائق تقريًبا(. عند االنتهاء من شحن نظام توصيل احلبر، يتوقف 

املصباح Power )تشغيل( عن الوميض.

تنبيه:  	c تشغيل(؛ وإال( Power ال تقم مبا يلي أثناء وميض املصباح
فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة:

إيقاف تشغيل الطابعة 	o

فتح الغطاء األمامي 	o

وضع ذراع احلبر في املوضع العلوي 	o

حتريك ذراع الورق إلى موضع التحرير 	o

إزالة عبوة الصيانة 	o

فصل سلك التيار الكهربائي 	o

إزالة خراطيش احلبر 	o
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تركيب بكرة الورق

لتحميل بكرة الورق في الطابعة، اتبع اإلرشادات التالية.

حرك الشفة املتحركة إلى خارج طرف محور الدوران.  .1

ضع بكرة الورق على سطح مستٍو بحيث يكون السحب في   .2
االجتاه املوضح بالشكل. وحرك بكرة الورق إلى داخل محور 

الدوران والشفة الثابتة بشكل تام.

حرك الشفة املتحركة إلى داخل محور الدوران مرة أخرى حتى   .3
تستقر في مكانها بطرف بكرة الورق.

افتح غطاء بكرة الورق. وأثناء اإلمساك مبحور الدوران، قم   .4
مبالءمة الطرفني األيسر واألمين حملور الدوران في مسندي 

التركيب بداخل الطابعة.

مالحظة: 
يتم متييز محور الدوران ومسندي التركيب برموز لونية. قم 

بتركيب محور الدوران في مسند التركيب الذي يحمل نفس لون 
طرف محور الدوران.

تأكد من تشغيل الطابعة.  .5

تأكد من عدم وميض املصباح Power )تشغيل(، ثم اضبط   .6
 LEVER ذراع الورق على موضع التحرير. وستظهر الرسالة

RELEASED. LOAD PAPER )مت حترير الذراع. قم بتحميل 
.LCD الورق( على شاشة

تنبيه: 	c ال تضبط ذراع الورق على موضع التحرير أثناء وميض
مصباح Power )تشغيل(. فقد يؤدي ذلك إلى تلف 

الطابعة.

أدخل الورق في فتحة إدخال الورق.  .7

اسحب الورق ألسفل من خالل فتحة إدخال الورق بحيث يخرج   .8
من أسفل.

مالحظة: 
في حالة عدم خروج بكرة الورق، اتبع اإلرشادات التالية.
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 Paper	Feed اضبط قوة التغذية بالضغط على زري 	o
)تغذية الورق( بلوحة التحكم. عند استخدام ورق سميك 

	Paper أو ثقيل الوزن أو مجعد، اضغط على زر
Feed )تغذية الورق( u لزيادة القدرة. وعند استخدام 

	Paper ورق رفيع أو خفيف الوزن، اضغط على زر
Feed )تغذية الورق( d لتقليل القدرة.

في حالة عدم خروج الورق حتى بعد القيام باإلجراء  	o
السابق، افتح الغطاء األمامي واسحب الورق يدويًا.

أثناء إمساك احلافة السفلية للورق، قم بلف بكرة الورق إلزالة   .9
االرتخاء. وتأكد من استقامة احلافة السفلية للورق ومحاذاتها 

مع اخلط األفقي.

مالحظة:
لست بحاجة إلى محاذاة الطرف األمين للورق مع اخلط الرأسي.

اضبط ذراع الورق على موضع إحكام التثبيت وأغلق غطاء   .10
 PRESS PAUSE BUTTON بكرة الورق. تظهر الرسالة

)اضغط على زر توقف مؤقت(.

 . اضغط على زر Pause )توقف مؤقت(   .11 
تتحرك رؤوس الطباعة وتتم تغذية الورق تلقائًيا في موضع 
الطباعة. وستظهر الرسالة READY )جاهزة( على شاشة 

.LCD

مالحظة:
 حتى في حالة عدم الضغط على زر Pause )توقف مؤقت( 

، تتحرك رؤوس الطباعة وتتم تغذية الورق في موضع الطباعة 
.LCD جاهزة( على شاشة( READY تلقائًيا. وستظهر الرسالة

ميكنك اآلن الطباعة على بكرة الورق. قم بإجراء إعدادات برنامج 
 User’s تشغيل الطابعة، ثم قم بإرسال مهمة الطباعة. )انظر

Guide )دليل املستخدم( للحصول على معلومات تفصيلية(.

مالحظة:
اترك وقًتا كافًيا ليجف احلبر بشكل تام بعد القيام بالطباعة  	o

لضمان جودة املطبوعات.

في حالة عدم استخدام الورق احملدد أعاله، قم بإزالة الورق  	o
املستخدم من الطابعة. عند استخدام بكرة الورق، اضبط ذراع 
الورق على موضع التحرير وقم بلفه ألعلى. وعند استخدام ورق 
مقصوص، قم بإزالة الورق من الطابعة وقم بتخزينه على نحو 

منفصل.



L

21

العربية

R41AA109P (S+) _AR
Unpacking and Setup Guide 
Rev.C
ENGLISH.indd	 A4	size
6/13/07

Proof	Sign-off:
AVA	M.Arai		K.Nishi
K.Nishi
Latex	H.Nicholas

حتميل وسائط الورق املقصوص

لتحميل وسائط الورق املقصوص التي يزيد طولها عن طول الورق 
بحجم A3 أو Legal، انظر القسم التالي. لتحميل الورق بحجم 
A4 أو Letter أو وسائط الورق املقصوص بحجم 8 × 10 بوصات، 

انظر  "حتميل وسائط الورق املقصوص بحجم A4 أو Letter أو 
8 × 10 بوصات" في الصفحة 22. 

في حالة الطباعة على ورق سميك )0,5 إلى 1,5 ملم(، انظر 
"الطباعة على الورق السميك )0,5 إلى 1,5 ملم(" في الصفحة 

.22

حتميل وسائط الورق املقصوص األطول من 
Legal أو A3

لتحميل وسائط الورق املقصوص التي يزيد طولها عن طول الورق 
بحجم A3 أو Legal، اتبع اخلطوات التالية.

تنبيه: 	c احرص بقدر اإلمكان على إبعاد أصابعك عن سطح الوسائط
القابل للطباعة، حيث قد تقلل بصمات األصابع من جودة 

املطبوعات.

تأكد من تشغيل الطابعة وإغالق غطاء بكرة الورق.  .1

اضغط على زر Source	Paper )مصدر الورق( l بشكل   .2
. متكرر حتى يظهر اخليار Sheet )ورق( 

تأكد من عدم وميض املصباح Power )تشغيل( ثم اضبط   .3
 LEVER ذراع الورق على موضع التحرير. وستظهر الرسالة

RELEASED. LOAD PAPER )مت حترير الذراع. قم بتحميل 
 .LCD الورق( على شاشة

تنبيه: 	c ال تضبط ذراع الورق على موضع التحرير أثناء وميض
مصباح Power )تشغيل(؛ وإال فقد يؤدي ذلك إلى تلف 

الطابعة.

قم بتحميل الورق في فتحة إدخال الورق حتى يخرج من   .4
أسفل. وتأكد من استقامة احلافتني اليمنى والسفلية للورق 

ومحاذاتهما مع اخلط األفقي واخلط الرأسي.

اضبط ذراع الورق على موضع إحكام التثبيت. تظهر الرسالة   .5
PRESS PAUSE BUTTON )اضغط على زر توقف مؤقت( 

.LCD على شاشة

. اضغط على زر Pause )توقف مؤقت(   .6

تتحرك رؤوس الطباعة وتتم تغذية الورق في موضع الطباعة 
.LCD جاهزة( على شاشة( READY تلقائًيا. وتظهر الرسالة

تكون الطابعة اآلن جاهزة للطباعة. أثناء إجراء عملية الطباعة، ال 
تفتح الغطاء األمامي. وفي حالة فتح الغطاء األمامي أثناء إجراء 
عملية الطباعة، تتوقف الطابعة وتبدأ من جديد عملية الطباعة 

بعد إغالق الغطاء األمامي. ويؤدي توقف عملية الطباعة وإعادة 
بدئها إلى التأثير بشكل سلبي على جودة الطباعة.

تنبيه: 	c ال تترك الورق في الطابعة لفترة طويلة؛ حيث يؤدي ذلك إلى
انخفاض جودته. كما نوصي بإزالة الورق من الطابعة بعد 

االنتهاء من الطباعة.
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 A4 حتميل وسائط الورق املقصوص بحجم
أو Letter أو 8 × 10 بوصات

لتحميل وسائط الورق املقصوص بحجم A4 أو Letter أو 8 × 10 
بوصات، اتبع اخلطوات التالية.

تنبيه: 	c احرص بقدر اإلمكان على إبعاد أصابعك عن سطح الوسائط
القابل للطباعة، حيث قد تقلل بصمات األصابع من جودة 

املطبوعات.

تأكد من تشغيل الطابعة وإغالق غطاء بكرة الورق.  .1

اضغط على زر Source	Paper )مصدر الورق( l بشكل   .2
. متكرر حتى يظهر اخليار Sheet )ورق( 

تأكد من أن ذراع الورق في موضع إحكام التثبيت، ثم قم   .3
بتحميل الورق في فتحة إدخال الورق حتى يتوقف. وتأكد من 
استقامة احلافة اليمنى للورق ومحاذاتها مع احلافة اليمنى 

للمقياس املوجود بغطاء بكرة الورق. بعد ذلك ستظهر 
الرسالة PRESS PAUSE BUTTON )اضغط على زر توقف 

.LCD مؤقت( على شاشة

. اضغط على زر Pause )توقف مؤقت(   .4

تتحرك رؤوس الطباعة وتتم تغذية الورق في موضع الطباعة 
.LCD جاهزة( على شاشة( READY تلقائًيا. وتظهر الرسالة

تكون الطابعة اآلن جاهزة للطباعة. أثناء إجراء عملية الطباعة، ال 
تفتح الغطاء األمامي. وفي حالة فتح الغطاء األمامي أثناء إجراء 
عملية الطباعة، تتوقف الطابعة وتبدأ من جديد عملية الطباعة 

بعد إغالق الغطاء األمامي. ويؤدي توقف عملية الطباعة وإعادة 
بدئها إلى التأثير بشكل سلبي على جودة الطباعة.

عند انتهاء عملية الطباعة، تدعم الطابعة الوسائط املطبوعة 
وتظهر الرسالة PAPER OUT. LOAD PAPER )نفد الورق. قم 
بتحميل الورق( على شاشة LCD. إلخراج الورق، اضغط على زر 
Feed	Paper )تغذية الورق( ثم قم بتحرير ذراع الورق أثناء 

اإلمساك بالورق. وميكنك بذلك إخراج الورق من الطابعة.

تنبيه: 	c ال تترك الورق في الطابعة لفترة طويلة؛ حيث يؤدي ذلك إلى
انخفاض جودته. كما نوصي بإزالة الورق من الطابعة بعد 

االنتهاء من الطباعة.

الطباعة على الورق السميك (0,5 إلى 
1,5 ملم)

عند قيامك بتحميل الورق املقصوص السميك مثل ورق الكرتون، 
اتبع اخلطوات التالية.

مالحظة:
 1030 × 728( B1 ال تقم بتحميل الورق السميك بحجم يزيد عن 	o

ملم(، وإال فقد يحدث انحشار للورق.

قم دائًما بتحميل احلافة الطويلة من الورق السميك بحجم  	o
B1 )728 × 1030 ملم( أوالً. وقد حتتاج إلى حتديد إعداد 
Landscape )عرضي( في برنامج تشغيل الطابعة.

اضبط سلة الورق ناحية األمام كما هو موضح في "ضبط   .1
 User’s Guide سلة الورق" بقسم "التعامل مع الورق" في

)دليل املستخدم(.

تأكد من تشغيل الطابعة.  .2

اضغط على زر Source	Paper )مصدر الورق( l بشكل   .3
. متكرر حتى يظهر اخليار Sheet )ورق( 

تأكد من عدم وميض املصباح Power )تشغيل( ثم اضبط   .4
 LEVER ذراع الورق على موضع التحرير. وستظهر الرسالة

RELEASED. LOAD PAPER )مت حترير الذراع. قم بتحميل 
 .LCD الورق( على شاشة
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افتح الغطاء األمامي.  .5

قم بتحميل الورق في فتحة إدخال الورق بحيث تستقر احلافة   .6
السفلية للورق خلف الغطاء األمامي املفتوح. تأكد من 

استقامة احلافتني اليمنى والسفلية للورق ومحاذاتهما مع 
اخلط األفقي واخلط الرأسي.

اضبط ذراع الورق على موضع إحكام التثبيت، ثم أغلق الغطاء   .7
األمامي. تظهر الرسالة PRESS PAUSE BUTTON )اضغط 

.LCD على زر توقف مؤقت( على شاشة

، ثم اتبع نفس  اضغط على زر Pause )توقف مؤقت(   .8
اإلجراء املستخدم مع وسائط الورق املقصوص األخرى.

تنبيه: 	c ال تترك الورق في الطابعة لفترة طويلة؛ حيث يؤدي ذلك
إلى انخفاض جودته. كما نوصي بإزالة الورق من الطابعة 

بعد االنتهاء من الطباعة.
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توصيل الطابعة بالكمبيوتر

قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر مستخدًما كابل USB أو 
Ethernet. استخدم أنواع الكابالت التالية. 

USB كابل 	o

10BaseT أو كابل 100BaseTX Category 5 ذو زوج  	o
من األسالك اجملدولة املعزولة

تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.  .1

قم بتوصيل الكابل بالطابعة وتوصيل الطرف اآلخر من كابل   .2
 Ethernet بالكمبيوتر، أو الطرف اآلخر من كابل USB

.Ethernet مبحور

:USB توصيل

توصيل الشبكة:

مالحظة:
عند توصيل كٍل من كابل USB وكابل Ethernet، قم بتثبيت برامج 
الطابعة لكل جهاز كمبيوتر بشكل منفصل. حيث ميكنك توصيل كٍل 

من كابل USB وكابل Ethernet بالطابعة في وقت واحد.

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة 
والبرامج األخرى

بعد توصيل الطابعة بالكمبيوتر، ستحتاج إلى تثبيت البرامج التي 
يتضمنها القرص املضغوط اخلاص ببرامج الطابعة والذي يأتي مع 
الطابعة عند شرائها. لتثبيت برامج الطابعة، اتبع اخلطوات التالية.

مالحظة:
تأكد من متتعك بحقوق املسئول لتتمكن من تثبيت البرامج.

أدخل القرص املضغوط اخلاص ببرامج الطابعة والذي يأتي مع   .1
الطابعة عند شرائها في محرك األقراص املضغوطة.

عند ظهور مربع احلوار التالي، قم بتثبيت برنامج تشغيل   .2
	Set	up	the الطابعة وفًقا لنوع التوصيل املستخدم. حدد
connection	local	a	via	printer )إعداد الطابعة 

من خالل التوصيل احمللي( عند توصيل الطابعة بالكمبيوتر 
	Set	up	the	printer	via	a	network مباشرًة أو

connection )إعداد الطابعة من خالل توصيل الشبكة( 
عند توصيل الطابعة بالشبكة. ثم اتبع اإلرشادات التي تظهر 

على الشاشة.
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مالحظة:
في حالة ظهور مربع احلوار التالي، تأكد من أن جهة اإلصدار هي 
شركة SEIKO EPSON، ثم انقر فوق Unblock )إلغاء 

احلظر(.

إذا أردت تثبيت برنامج آخر للطابعة، فحدده من مربع احلوار   .3
في اخلطوة 2.

حتديد الطابعة

بعد االنتهاء من تثبيت برامج الطابعة على الكمبيوتر، ستحتاج 
إلى حتديد الطابعة املستخدمة. حيث يجب حتديد الطابعة عند 
االستخدام للمرة األولى أو في كل مرة تريد التغيير إلى طابعة 

أخرى. وسيقوم الكمبيوتر دائًما بالطباعة باستخدام آخر طابعة مت 
حتديدها.

انقر نقرًا مزدوًجا فوق HD	Macintosh )اإلعداد   .1
االفتراضي(.

انقر نقرًا مزدوًجا فوق مجلد Applications )التطبيقات(.  .2

انقر نقرًا مزدوًجا فوق مجلد Utilities )أدوات مساعدة(.  .3

انقر نقرًا مزدوًجا فوق Center	Print )مركز الطباعة(   .4
	Printer أو )Mac OS X 10.2.x لنظام التشغيل(

Utility	Setup )األداة املساعدة إلعداد الطابعة( )لنظام 
التشغيل Mac OS X 10.3.x أو إصدار أحدث(.

انقر فوق Add )إضافة(.  .5

حدد الطابعة املستخدمة، ثم انقر فوق Add )إضافة(.   .6

في حالة عدم ظهور الطابعة املستخدمة بالقائمة، انقر فوق 
Printers	More )مزيد من الطابعات(، وحدد أحد أنواع 

االتصال، مثل TCP/IP	EPSON. حدد الطابعة املستخدمة 
من القائمة، ثم انقر فوق Add )إضافة(.

تأكد من احتواء Printer List )قائمة الطابعات( على   .7
 Printer الطابعة التي قمت بإضافتها. ثم أغلق مربع احلوار

List )قائمة الطابعات(.

استخدام User’s Guide (دليل 
املستخدم) الفوري

اإلجراءات التالية

بعد االنتهاء من إعداد اجلهاز وتثبيت برنامج التشغيل، انظر 
User’s Guide )دليل املستخدم( للحصول على معلومات 
تفصيلية حول وظائف الطابعة والصيانة واكتشاف األخطاء 

وإصالحها واملواصفات الفنية واملنتجات االختيارية.

استخدام User’s Guide (دليل 
املستخدم) الفوري

يحتوي هذا الدليل على إرشادات تفصيلية حول استخدام الطابعة 
ومعلومات حول استخدام املنتجات االختيارية. 

لعرض User’s Guide )دليل املستخدم(، انقر نقرًا مزدوًجا فوق 
رمز Manual	ESPR7450_788X_9450_988X على 

سطح املكتب.

في نظام التشغيل Windows، ميكنك أيًضا الوصول إلى 
User’s Guide )دليل املستخدم( من خالل قائمة Start )ابدأ(. 

 All	Programs ابدأ(، وانتقل مبؤشر املاوس إلى( Start انقر فوق
)كافة البرامج( بنظام التشغيل Windows XP/Vista أو 

 .Windows 2000 البرامج( بنظام التشغيل( Programs
EPSON	Stylus	Pro	7450_788X_ ثم حدد EPSON حدد

.9450_988X	Manual

مالحظة:
 Adobe Acrobat لالطالع على الدليل الفوري، يجب تثبيت برنامج

Reader 5.0 أو إصدار أحدث أو برنامج Adobe Reader على 
الكمبيوتر املستخدم.
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