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قطعات چاپگر
منای جلو

پوشش کاغذ لوله ای

محورهای کاغذ لوله ای

اهرم کاغذ
صفحه کنترل

دسته های پایه

سبد کاغذ
محفظه کارتریج جوهر
پوشش جلو

منای پشت

اتصال رابط USB

اتصال رابط شبکه

ورودی جریان برق متناوب

بدون اجازه کتبی قبلی از طرف  ،Seiko Epson Corporationمنی توان هیچ بخشی از این نشریه را مجددا ً چاپ کرد ،آن را در یک سیستم بازیابی ذخیره منود یا آن را به هر شکل و یا با
هر روشی ،الکترونیکی ،مکانیکی ،فتوکپی ،ضبط یا سایر روش ها ،ارسال کرد .اطالعات ارائه شده دراینجا فقط برای استفاده از این مدل چاپگر  Epsonمی باشد Epson .در قبال استفاده
از این اطالعات ارائه شده برای سایر چاپگرها مسئولیتی ندارد.
 Seiko Epson Corporationو شرکت های وابسته به آن ،در قبال صدمات ،خسارات ،هزینه ها و مخارجی که خریدار این محصول و اشخاص ثالث در نتیجه موارد زیر متحمل
می شوند مسئول نخواهد بود :حادثه ،استفاده نادرست ،استفاده نابجا از این محصول و یا اصالحات غیرمجاز ،تعمیرات و یا تغییر در محصول( ،بجز در ایاالت متحده) و یا قصور در پیروی دقیق
از دستورالعملهای کاربرد و نگهداری .Seiko Epson Corporation
 Seiko Epson Corporationدر قبال صدمات و مشکالتی که در نتیجه استفاده از گزینه های مختلف و محصوالت مصرفی به جز مواردی که به عنوان محصوالت اصلی  Epsonیا
محصوالت مورد تأیید  Seiko Epson Corporationتعیین شده اند ،به وجود می آید مسئول نخواهد بود.
 Seiko Epson Corporationدر قبال صدمات ناشی از تداخل الکترومغناطیسی که در نتیجه استفاده از کابل های رابط به جز آنهایی که به عنوان محصوالت  Epsonمورد تأیید
 Seiko Epson Corporationتعیین می شوند ،به وجود آید ،مسئول نخواهد بود.
® EPSONیک عالمت جتاری ثبت شده است و ™ EPSON STYLUSو  Exceed Your Visionعالمت های جتاری  Seiko Epson Corporationمی باشند.
® Microsoftو ® Windowsعالمت های جتاری ثبت شده  Microsoft Corporationمی باشند.
® Appleو ® Macintoshعالمت های جتاری ثبت شده  Apple Incمی باشند.
اعالمیه کلی :اسامى محصوالت ديگر که در اينجا به کار رفته صرفاً براى شناسايى بوده و ممکن است عالمت های جتارى صاحبان مربوط به آنها باشند Epson .هرگونه حقوقی را در رابطه با اين عالمت ها
انکار می کند.
 .Copyright © 2007 Seiko Epson Corporationکلیه حقوق محفوظ است.
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دستورالعمل های ایمنی
قبل از استفاده از چاپگر متام دستورالعمل ها را مورد مطالعه قرار
دهید .به متام هشدارها و دستورالعمل های مشخص شده بر روی
چاپگر توجه کرده و از آنها پیروی منایید.

هشدار ،احتیاط و نکته

w

هشدار به منظور جلوگیری از ایجاد جراحات بدنی ،از
هشدارهای موجود به دقت پیروی کنید.

c

احتیاط به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه ،احتیاط
های موجود را رعایت کنید.

نکته شامل اطالعات مهم و نکات مفیدی در مورد استفاده از چاپگر
می باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم
قبل از استفاده از چاپگر متام دستورالعمل ها را مورد مطالعه قرار
دهید .به متام هشدارها و دستورالعمل های مشخص شده بر روی
چاپگر توجه کرده و از آنها پیروی منایید.
 oمنافذ روی محفظه چاپگر را مسدود نکنید و روی آنها را
نپوشانید.
 oاشیاء را از درون شکافها وارد دستگاه نکنید .از ریخنت
مایعات بر روی چاپگر خودداری کنید.
 oفقط از منبع برقی استفاده کنید که بر روی برچسب چاپگر
نشان داده شده است.
 oاز سيم برق آسيب ديده و ساييده شده استفاده نكنيد.
 oاگر هنگام کار با چاپگر از یک سيم رابط استفاده می كنيد،
مطمئن شويد میزان کل آمپر دستگاه های متصل به سيم
اضافی از میزان آمپر سيم بيشتر نباشد .مطمئن شوید که
میزان کل آمپر دستگاه های متصل به پریز دیوار از میزان آمپر
پریز دیوار بیشتر نباشد.
 oهیچگاه خودتان چاپگر را تعمیر نکنید.
 oچاپگر را از پريز بيرون بكشيد و حتت شرايط زير برای تعمير
به پرسنل صالحيت دار مراجعه مناييد:
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 oاتصاالت رابط (رابط  USBو شبکه) و اتصال حلقه جمع
کننده خودکار انتخابی( Non-LPS ،منبع برق نامحدود)
باشند.
 oاگر دوشاخه آسیب دیده است کل سیم را عوض کنید یا با
یک متخصص برق متاس بگیرید .اگر دوشاخه دارای فیوز است
آنها را با فیوزهایی که از نظر اندازه و درجه مناسب هستند
تعویض کنید.

موارد احتیاطی
هنگام انتخاب مکان چاپگر

 oاز انتخاب مکانی که در معرض تغییرات شدید دما یا رطوبت
قرار دارد خودداری کنید .همچنین چاپگر را در معرض نور
مستقیم آفتاب ،نور شدید یا منابع حرارتی قرار ندهید.
 oاز انتخاب مکان هایی که در معرض لرزش و تکان شدید قرار
دارند خودداری کنید.
 oچاپگر را از مکان های دارای گرد و غبار زیاد دور نگه دارید.
 oچاپگر را نزدیک پریز دیواری قرار دهید تا بتوانید به راحتی
دوشاخه را از پریز جدا کنید.

هنگام استفاده از چاپگر

فارسی
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 oاز وارد کردن دست خود به داخل چاپگر و دست زدن به
کارتریج جوهر در طول چاپ خودداری کنید.
 oهدهای چاپ را با دست حرکت ندهید در این صورت به چاپگر
آسیب وارد می شود.

هنگام استفاده از کارتریج های جوهر
 oکارتریج ها را دور از دسترس کودکان قرار داده و محتویات آنها
را نخورید.
 oکارتریج های جوهر را در یک مکان خنک و تاریک نگهداری
کنید.
 oاگر جوهر با پوست شما متاس پیدا کرد ،آن را با آب و صابون
بشویید .اگر جوهر با چشم شما متاس پیدا کرد ،فورا ً آنها را
با آب فراوان بشویید.

اگر سيم برق يا دوشاخه آسيب ديده است؛ اگر مايعی وارد
دستگاه شده است؛ اگر چاپگر افتاده است يا محفظه آن
آسيب ديده است؛ اگر چاپگر به طور عادی کار منی كند يا
اگر در عملكرد آن تغيير چشمگيری می بينيد.
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 oبرای عملکرد بهتر کارتریج جوهر قبل از نصب آن را به خوبی
تکان دهید.

اطالعات ایمنی

w

هشدار:
این دستگاه باید دارای اتصال زمینی باشد .برای اطالع از ولتاژ
و بررسی اینکه ولتاژ دستگاه با ولتاژ منبع برق مطابقت دارد،
به صفحه مشخصات مراجعه کنید.

مهم:
سیم های کابل اصلی ارائه شده برای این دستگاه طبق کد زیر رنگی
شده اند:

c

احتیاط:
کارتریج ها (که قبالً نصب شده اند) را با نیروی زیاد تکان
ندهید.

 oاز کارتریج های جوهری که تاریخ چاپ شده روی کارتون آن
گذشته استفاده نکنید.
 oاگر می خواهید کارتریج جوهر بازده خوبی داده باشد فقط تا
شش ماه پس از نصب از آنها استفاده کنید.
 oکارتریج های جوهر را باز نکنید و سعی هم نکنید دوباره آنها
را پر کنید .این کار ممکن است به هد چاپ آسیب برساند.
 oبه درگاه مخزن جوهر یا قسمتهای اطراف آن و تراشه IC
سبز رنگ روی کارتریج جوهر دست نزنید .این کار ممکن است
بر عملکرد و چاپ عادی دستگاه تأثیر داشته باشد.

برای کاربران انگلستان
استفاده از گزینه ها

 EPSON (UK) Limitedدر قبال صدمات و مشکالتی که در
نتیجه استفاده از گزینه های مختلف و محصوالت مصرفی به جز
مواردی که به عنوان محصوالت اصلی  EPSONیا محصوالت
 EPSONمورد تأیید  EPSON (UK) Limitedتعیین شده
اند ،به وجود می آید مسئول نخواهد بود.



سبز و زرد  -سیم زمین
آبی  -سیم خنثی
قهوه ای  -سیم برقدار

اگر می خواهید یک دوشاخه را تنظیم کنید:

از آجنا که ممکن است کابل اصلی این دستگاه با عالمت های
رنگی مورد استفاده برای تعیین پایانه ها در یک دوشاخه مطابقت
نداشته باشد ،لطفا ً به صورت زیر عمل منایید:
سیم سبز و زرد باید به پایانه دوشاخه ای که با حرف  Eیا عالمت
زمین ( )Gعالمت گذاری شده وصل شود.
سیم آبی باید به پایانه دوشاخه ای که با حرف  Nعالمت گذاری
شده وصل شود.
سیم قهوه ای باید به پایانه دوشاخه ای که با حرف  Lعالمت
گذاری شده وصل شود.
اگر دوشاخه آسیب ببیند ،کل سیم را عوض کنید یا با یک
متخصص برق متاس بگیرید.
فیوزها را با فیوزی که از نظر اندازه و درجه مناسب است تعویض
کنید.

مطابقت با ®ENERGY STAR
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باز کردن بسته بندی و مونتاژ
دستگاه EPSON Stylus Pro
9880/9880C/9450

B

انتخاب یک مکان برای چاپگر

C

 oهمانطور که در شکل زیر نشان داده شده برای عملکرد آسان،
نگهداری و تهویه مناسب هوا ،باید فضای کافی در اطراف
دستگاه وجود داشته باشد (مقادیر نشان داده شده در تصویر
زیر حداقل مقدار مورد نیاز است).

D

E

فقط برای EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450

فارسی

F

 oفاصله بین پشت دستگاه تا دیوار باید حداقل  30سانتیمتر
باشد.
 oمکانی را برای چاپگر در نظر بگیرید که بتواند وزن آن را حتمل
کند (حدود  90کیلوگرم با پایه اصلی).

فقط برای EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450
G

فقط برای EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/
7880C
:A

سیم برق

:B

محور کاغذ لوله ای با کاغذ لوله ای

:C

کارتریج های جوهر

:D

تسمه کاغذ لوله ای

:E

ضمائم خاکستری

:F

هادی های کاغذ

:G

کیت تبدیل جوهر سیاه

 oمطمئن شوید سطح این مکان صاف و ثابت باشد.
 oاز یک پریز برق زمینی استفاده کنید؛ از سيم برق آسيب ديده
و ساييده شده استفاده نكنيد .از پریزی که مورد استفاده
سایر دستگاه ها است استفاده نکنید.
 oفقط از پریزی استفاده کنید که بتواند برق مورد نیاز چاپگر را
تأمین کند.
 oاز چاپگر حتت شرایط زیر استفاده کنید:
دما:

 10تا  35درجه سانتیگراد

رطوبت 20 :تا  80درصد بدون تراکم
 oاز قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در معرض نور
مستقیم آفتاب ،گرما ،رطوبت یا گرد و غبار زیاد باشد
خودداری کنید.
 oهيچ كدام از منافذ تهويه را مسدود نكنيد.
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 oاز قرار دادن دستگاه در مکان های نزدیک به منابع بالقوه
تولید تداخل مانند بلندگوها یا تلفن های بی سیم خودداری
کنید.

باز کردن بسته بندی و مونتاژ چاپگر
باز کردن بسته بندی پایه اصلی

 oاز قرار دادن دستگاه در مکان های نزدیک به تلویزیون ،رادیو،
دستگاه تهویه هوا یا مرطوب ساز خودداری کنید.

جعبه را باز کنید و فیکسرها را از اطراف جعبه بردارید .جعبه را
باال آورده و خارج سازید ،سپس آن را تا کرده و در کناری قرار دهید.

 oچاپگر را دور از مواد قابل اشتعال قرار دهید.

c

احتیاط:
دستگاه چاپگر بزرگ و سنگین است .باز کردن بسته بندی
دستگاه باید توسط دو نفر اجنام شود و چهار نفر چاپگر را بر
روی پایه اصلی قرار دهند.

انتخاب مکان باز کردن بسته بندی چاپگر
قبل از باز کردن بسته بندی ،موارد زیر را مطالعه کنید:

قطعات:

 oتنظیم و مونتاژ چاپگر را نزدیک به مکانی اجنام دهید که می
خواهید از چاپگر استفاده کنید ،زیرا ممکن است حرکت دادن
چاپگر به آن آسیب برساند.

B

 oسطح مکانی که می خواهید چاپگر را در آن قرار دهید
تقریبا ً  4 × 4متر و ارتفاع آن حداقل دو برابر جعبه بزرگتری
باشد که دستگاه چاپگر در آن بسته بندی شده است.
C

D

E



:A

پایه عمودی ،چپ

:B

پایه عمودی ،راست

:C

پایه افقی

:D

قالب های سبد ( 2عدد)

:E

سبد کاغذ

A
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مونتاژ پایه اصلی

ابزارها:
F

c

G

 .1همانطور که در تصویر نشان داده شده ،پایه عمودی سمت
چپ ( )Aو پایه افقی را نگه دارید .سپس با استفاده از پیچ
های مغزی شش گوشه ( )Gو با کمک آچار شش گوشه
( )Fپایه افقی را به پایه اصلی محکم کنید.

H

احتیاط:
برای مونتاز پایه اصلی ( 20.5کیلوگرم) باید دو نفر در طرفین
پایه قرار داشته باشند.

نکته:
 oیک برچسب راهنما که در مورد تنظیم سبد کاغذ است
در قسمت جلوی پایه عمودی سمت راست چسبانده شده
است.

:F

آچار شش گوشه

:G

پیچ های مغزی شش گوشه ( 4عدد)

:H

مهره های بالدار ،واشرهای فنری و واشرها ( 2عدد)
قطعات  Hبرای اتصال دستگاه چاپگر به پایه اصلی
می باشند.

:I

نوارهای نگهدارنده تغذیه کننده کاغذ ( 5عدد)

 oپیچ ها را خیلی محکم نکنید .کمی آنها را شل تر ببندید تا
هنگامی که پیچ های طرف دیگر پایه عمودی را محکم
می کنید بتوانید وضعیت پایه را تنظیم منایید.
G

A

فارسی

I

 .2مانند مرحله  ،1طرف دیگر پایه افقی را به پایه اصلی ()B
وصل و محکم کنید.
 .3چهار پیچ دو طرف پایه های عمودی را محکم ببندید.
با این کار مونتاژ پایه اصلی کامل می شود .قبل از اتصال سبد
کاغذ ،چاپگر را بر روی پایه اصلی قرار دهید.
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باز کردن بسته بندی چاپگر

c
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احتیاط:
دستگاه چاپگر بزرگ و سنگین است .باز کردن بسته بندی
دستگاه باید توسط دو نفر اجنام شود و چهار نفر چاپگر را بر
روی پایه اصلی قرار دهند.

قرار دادن چاپگر بر روی پایه اصلی

 .1هر دو چرخ جلو زیر پایه ( )Jرا قفل کنید.

 .1محور کاغذ لوله ای با کاغذ لوله ای ،اسفنج پلی استیرن
و بالشتک های مقوایی را از اطراف چاپگر خارج کنید.

J

نکته:
چرخ ها را از پهلو قرار دهید و آنها را قفل کنید تا جابجا نشوند.
 .2همانطور که در تصویر نشان داده شده پایه اصلی را در جلوی
دستگاه چاپگر قرار دهید.
 .2جعبه را باال آورده و خارج سازید .همه موارد را از حفره (A
و  )Bاز قسمت پشت چاپگر خارج کنید.

نکته:
کارتریج های جوهر ارائه شده با چاپگر در اصل برای راه اندازی
اولیه می باشند.
 .3صفحات مقوایی را از اطراف چاپگر خارج کنید.



 .3طبق شکل زیر چاپگر را بر روی پایه اصلی قرار دهید.

c

احتیاط:
اگر تعداد شما از چهار نفر کمتر است از بلند کردن
چاپگر خودداری کنید.
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نکته:
هنگامی که چاپگر را بر روی پایه اصلی قرار دادید ،چهارگوش
انتهایی سمت راست چاپگر (که در شکل زیر با عدد  4مشخص
شده) را با چهارگوش همان قسمت از پایه اصلی تنظیم کنید.
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 .5چرخ های جلو و پیچ های نگهدارنده را آزاد کنید و چاپگر
را تا مکانی که می خواهید در آجنا قرار گیرد جابجا کنید
(فاصله کمی آن را جابجا کنید) .بعد از جابجایی چاپگر ،چرخ
ها را قفل کنید و پیچ های نگهدارنده را باز کنید.
 .6نوارهای محافظ را بردارید.
a

C

:a

از پوشش جلو

:b

از پوشش محفظه جوهر

:C

از مخزن نگهداری

فارسی

b

 .7پوشش جلو را باز کنید .پیچ محافظ ( )Lو صفحه فلزی
( )Mرا از سمت محفظه هد چاپ خارج کنید( .سیم قرمز
( )Nرا که بر روی پوشش چاپگر ثابت شده دنبال کرده تا
بتوانید پیچ مذکور را در لبه سیم مشاهده کنید).

منای باال

 .4با استفاده از مهره بالدار ،واشرهای فنری و اشرها ()H
قسمت زیر چاپگر را به پایه اصلی وصل و محکم کنید.

H
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احتیاط:
 oهنگام باز و بسته کردن پوشش جلو مراقب
انگشتان خود باشید.

L
M

اتصال سبد کاغذ
 .1قالب های باالیی سبد ( )Dرا به طور کامل وارد و به هادیهای
باالیی پایه عمودی سمت چپ و راست وصل کنید.

D

N

:L

پیچ محافظ

:M

صفحه فلزی محافظ

:N

سیم قرمز

 oدقت داشته باشید به قطعاتی که در زیر مشخص
شده اند دست نزنید در غیر اینصورت ممکن است به
چاپگر آسیب وارد شود.

نکته:
از نصب مجدد پیچ و صفحه فلزی خودداری کنید .آنها را بطور
جداگانه نگهداری کنید تا گم نشوند.
 .8پوشش جلو را ببنديد.



 .2سمت کوک دار را به طرف پایین بچرخانید ،سبد کاغذ بر روی
سطح پهن می شود.

 .3میله پشتی را نگه دارید و آن را از زیر پایه های افقی عبور
دهید.
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 .4دسته های سبد کاغذ پشتی را بچرخانید تا میله ای که به
سبد پارچه ای وصل نیست متصل و بسته شود .همانطور
که در تصویر نشان داده شده پین های پایه دار را درون حفره
های پایه های عمودی سمت چپ و راست قرار دهید.
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 .7طبق شکل زیر میله های پایینی را درون حفره های قسمت
زیر پایه اصلی قرار دهید.

 .8میله های پایینی را به صورت قائم در آورید.

 .6هر دو انتهای میله مرکزی ( )Oرا روی قالب های باالیی سبد
قرار داده و در آن قالب کنید.

 .9همانطور که در تصویر نشان داده شده ،نوار نگهدارنده تغذیه
کننده کاغذ را روی محور سبد کاغذ قالب کنید (قالب
متحرک ( )aروی میله میانی و قالب ثابت ( )bروی میله
عقب) ،به این ترتیب نوار در سطح داخلی سبد آویزان
می ماند.

O



فارسی

 .5قالب های باالیی سبد را به اندازه طول آنها به بیرون بلغزانید.
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نکته:
پنج نوار نگهدارنده تغذیه کننده کاغذ را با فاصله های مساوی
و به همان صورتی که در تصویر نشان داده شده تنظیم کنید.
b
a

نکته:
 oهنگامی که تغذیه کاغذ با حلقه جمع کننده خودکار به طرف
جلو قرار دارد ،از هادی های کاغذ بسته بندی شده با حلقه جمع
کننده خودکار استفاده کنید.
اگر می خواهید تغذیه کاغذ با حلقه جمع کننده خودکار به
طرف عقب باشد ،هادی کاغذ را خارج کنید.
 oاگر از چاپگر استفاده منی کنید و یا اگر می خواهید چاپگر را
جابجا کنید ،قالب های باالیی سبد را در جای خود قرار دهید.
مطمئن شوید میله های پایینی به طرف باال قرار داشته باشند
و حلقه های سبد طبق شکل زیر در قالب های باالیی سبد گیر
کرده و قالب شده باشند.

استفاده مجدد از بسته بندی

 .10هنگام تغذیه کاغذ به طرف جلو یا عقب 5 ،هادی قسمت زیر
چاپگر را طبق شکل تنظیم کنید.

بعد از اتصال هادی های کاغذ ،مطمئن شوید آنها را در
وضعیت به طرف جلو قرار دهید.

10

اگر الزم باشد چاپگر را به جای دوری منتقل کنید ،باید مجددا ً
آن را بسته بندی کرده و از جعبه ها و وسایل بسته بندی اصلی
خود دستگاه استفاده کنید .می توانید جهت راهنمایی و کمک با
فروشنده متاس بگیرید.
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باز کردن بسته بندی و مونتاژ
دستگاه EPSON Stylus Pro
7880/7880C/7450
انتخاب یک مکان برای چاپگر
 oهمانطور که در شکل زیر نشان داده شده برای عملکرد آسان،
نگهداری و تهویه مناسب هوا ،باید فضای کافی در اطراف
دستگاه وجود داشته باشد (مقادیر نشان داده شده در تصویر
زیر حداقل مقدار مورد نیاز است).
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 oاز چاپگر حتت شرایط زیر استفاده کنید:
دما:

 10تا  35درجه سانتیگراد

رطوبت 20 :تا  80درصد بدون تراکم
 oاز قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در معرض نور
مستقیم آفتاب ،گرما ،رطوبت یا گرد و غبار زیاد باشد
خودداری کنید.
 oهيچ كدام از منافذ تهويه را مسدود نكنيد.
 oاز قرار دادن دستگاه در مکان های نزدیک به منابع بالقوه
تولید تداخل مانند بلندگوها یا تلفن های بی سیم خودداری
کنید.
 oاز قرار دادن دستگاه در مکان های نزدیک به تلویزیون ،رادیو،
دستگاه تهویه هوا یا مرطوب ساز خودداری کنید.
 oاز قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در معرض لرزش و تکان
شدید می باشد خودداری کنید.
 oچاپگر را دور از مواد قابل اشتعال قرار دهید.

 oچاپگر را بر روی یک میز قرار دهید .اگر منی توانید دستگاه را
بر روی میز قرار دهید باید از پایه استفاده کنید .اگر چاپگر را
روی میز قرار دادید ،رهنمودهای زیر را دنبال کنید.
 oمیزی را انتخاب کنید که بتواند وزن چاپگر (حدود
 49کیلوگرم) را حتمل کند و ارتفاع آن از کف -600
 800میلی متر باشد.
 oمطمئن شوید سطح این مکان صاف و ثابت باشد.
 oپایه های الستیکی جلو چاپگر را درست در انتهای میز
قرار دهید.

انتخاب مکان باز کردن بسته بندی چاپگر
قبل از باز کردن بسته بندی ،موارد زیر را مطالعه کنید:
 oتنظیم و مونتاژ چاپگر را نزدیک به مکانی اجنام دهید که
می خواهید از چاپگر استفاده کنید ،زیرا ممکن است حرکت
دادن چاپگر به آن آسیب برساند.
 oسطح مکانی که می خواهید چاپگر را در آن قرار دهید
تقریبا ً  2.5 × 2.5متر و ارتفاع آن حداقل دو برابر جعبه
بزرگتری باشد که دستگاه چاپگر در آن بسته بندی شده
است.

 oجلوی میز باید به اندازه کافی (بیشتر از  600میلی متر)
فاصله وجود داشته باشد.
 oاز کثیف شدن و تاب برداشنت صفحات چاپی جلوگیری
کنید.
 oاز یک پریز برق زمینی استفاده کنید .از سيم برق آسيب ديده
و ساييده شده استفاده نكنيد .از پریزی که مورد استفاده
سایر دستگاه ها است استفاده نکنید.
 oفقط از پریزی استفاده کنید که بتواند برق مورد نیاز چاپگر را
تأمین کند.

11

فارسی

 oفاصله بین پشت دستگاه تا دیوار باید حداقل  20سانتیمتر
باشد.

 oچاپگر را از مکان های دارای گرد و غبار زیاد دور نگه دارید.
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باز کردن بسته بندی چاپگر

c
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 .4محافظ های اسفنجی پلی استیرن را از اطراف چاپگر بردارید.

احتیاط:
دستگاه چاپگر بزرگ و سنگین است.
باز کردن بسته بندی چاپگر باید توسط دو نفر اجنام شود.

 .1جعبه حاوی چاپگر را باز کرده و محور کاغذ لوله ای با کاغذ
لوله ای ،اسفنج پلی استیرن و بالشتک های مقوایی را از
اطراف چاپگر خارج کنید.

 .5مواد حفاظتی را خارج کنید:
 oاز پوشش جلو (نوار).
 oاز پوشش محفظه جوهر (نوار).
 .2فیکسرها را از اطراف جعبه بردارید.

 oاز مخزن نگهداری (نوار).
 oاز اطراف محفظه هد چاپ (پیچ و صفحه فلزی داخل
پوشش جلو).

 .3جعبه را باال آورده و خارج سازید .همه موارد را از حفره (A
و  )Bاز قسمت پشت چاپگر خارج کنید.
نکته:
از نصب مجدد پیچ خودداری کنید .آن را بطور جداگانه نگهداری
کنید تا گم نشود.

c
نکته:
کارتریج های جوهر ارائه شده با چاپگر در اصل برای راه اندازی
اولیه می باشند.

12

احتیاط:
دقت داشته باشید به قطعاتی که در زیر مشخص شده
اند دست نزنید در غیر اینصورت ممکن است به چاپگر
آسیب وارد شود.
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استفاده از پایه
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لوازم جانبی:

بررسی محتویات بسته بندی

قبل از مونتاژ پایه ،محتویات بسته بندی را مورد بررسی قرار دهید
تا مطمئن شوید متام قطعات نشان داده شده در آن قرار داشته
و بدون آسیب باشند.

H

I

قطعات:

J

K

L

M

B

C

D

E

F

:A
:B

پایه راست ( )1و پایه چپ ()1

:C

پایه افقی پایین ()1

:D

پایه افقی باال ()1

:E

قالب های سبد ( 4عدد)

:F

سبد کاغذ ()1

:J

پیچ های مغزی شش گوشه با واشرها ( 10عدد)

:K

بست ها ( 2عدد)

:L

پیچ های بالدار ( 2عدد)

:M

واشرها ( 2عدد)

مونتاژ کردن پایه

c

پایه تکیه گاه راست ( )1و پایه تکیه گاه چپ ()1

:I

پیچ های پایه افقی ( 2عدد)

احتیاط:
مونتاژ باید توسط دو نفر اجنام شود .دقت داشته باشید پایه
های راست و چپ (حروف  Rو  Lدر سمت داخلی قطعات پایه
نوشته شده اند) و قطعات پایه با هم منطبق باشند.

 .1همانطور که در تصویر نشان داده شده ،با لغزاندن شکاف
پایه روی پایه تکیه گاه ،پایه سمت راست را داخل پایه تکیه
گاه راست قرار دهید .با استفاده از  2پیچ پایه ( )Hو آچار
شش گوشه پایه را به پایه تکیه گاه محکم کنید.

ابزار:

G
:G

H

آچار شش گوشه ( 2عدد)

13

فارسی

A

:H

پیچ های پایه ( 4عدد)
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 .2مانند مرحله  1پایه چپ و پایه تکیه گاه سمت چپ را نیز
به هم وصل و محکم کنید.

 .5به این ترتیب مونتاژ پایه کامل می شود .مطمئن شوید متام
قطعات پایه محکم بسته شده باشند.

قرار دادن چاپگر بر روی پایه

c

 .3مانند شکل پایه افقی پایین را در پایه های راست و چپ قرار
دهید .با استفاده از آچار شش گوشه ( )Gپایه افقی را به
بست ها ( )Kو پیچ های پایه افقی ( )Iوصل کرده و محکم
کنید.

احتیاط:
برای قرار دادن چاپگر به دو یا تعداد بیشتری از افراد نیاز است.
چاپگر را در مکان های نشان داده شده نگه دارید .اگر کارتریج
های جوهر نصب شده باشند ،چاپگر را به یک طرف کج
نکنید .در این صورت ممکن است جوهر از کارتریج ها نشت
کند.

 .1هر دو چرخ را قفل کنید و هر دو پیچ نگهدارنده زیر پایه
اصلی را باز منایید.

نکته:
بعد از مونتاز کردن پایه ها و پایه افقی پایین ،مطمئن شوید که
آنها محکم بسته شده باشند.

K

K

I

I

 .4پایه افقی باال را در پایه های راست و چپ قرار دهید .با
استفاده از یک پیچ گوشتی و پیچ های مغزی شش گوشه
و واشرها ( )Jپایه افقی را بسته و محکم کنید.

J
J

J
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نکته:
چرخ ها را از پهلو قرار دهید و آنها را قفل کنید تا جابجا نشوند.
 .2طبق شکل زیر چاپگر را بر روی پایه نصب قرار دهید.
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 .3با استفاده از پیچ های بالدار ( )Lو واشرها ( )Mقسمت زیر
چاپگر را به پایه نصب وصل کرده و محکم کنید.

L
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 .2دسته های سبد کاغذ پشتی را در نوک قالب های سبد در
پشت پایه جا دهید .مطمئن شوید دسته ها طبق شکل قرار
گرفته باشند.

M

L

 .4به این ترتیب قرار دادن چاپگر بر روی پایه کامل می شود.
مطمئن شوید که چاپگر و پایه محکم به هم وصل شده
باشند.

اتصال سبد کاغذ
 .1قالب های سبد را در شکاف های روی صفحه چرخشی متصل
به پایه افقی پایین قرار دهید .قسمت فوقانی انتهای قالب
های سبد باید رو به پایین قرار داشته باشند.

 .3همانطور که در شکل ( )Nنشان داده شده ،دسته های سبد
کاغذ جلو را بچرخانید تا میله ای که به سبد پارچه ای
وصل نیست متصل و بسته شود .سپس دسته های سبد
کاغذ جلو را در نوک قالب های سبد در جلو پایه جا دهید.
مطمئن شوید دسته ها طبق شکل ( )Oقرار گرفته باشند.
N

فارسی

M

L

O
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 .4هنگام تغذیه کاغذ به طرف جلو یا عقب 2 ،هادی کاغذ
قسمت زیر چاپگر را طبق شکل تنظیم کنید.

تنظیم کردن چاپگر
اتصال سیم برق

نکته:
بیشتر تصاویری که در اینجا نشان داده شده برای دستگاه EPSON
 Stylus Pro 9880/9880C/9450می باشد ،به همین
دلیل ممکن است در ظاهر با دستگاه EPSON Stylus Pro
 7880/7880C/7450تفاوت هایی داشته باشد .دستورالعمل ها
مشابه هستند به جز مواردی که عنوان شده است.

بعد از اتصال هادی های کاغذ ،مطمئن شوید آنها را در
وضعیت به طرف جلو قرار دهید.

 .1برچسب پشت چاپگر را مورد بررسی قرار دهید تا مطمئن
شوید ولتاژ مورد نیاز دستگاه با ولتاژ پریز دیوار مطابقت
داشته باشد .همچنین مطمئن شوید از سیم برق صحیح
برای اتصال به منبع برق استفاده می کنید.

c

احتیاط:
تغییر دادن ولتاژ چاپکر امکان پذیر نیست .اگر میزان ولتاژ
چاپگر و پریز با هم مطابقت ندارند ،سیم برق را به پریز
وصل نکنید و برای راهنمایی و کمک با فروشنده خود
متاس بگیرید.

 .2سیم برق را به ورودی جریان برق متناوب در پشت چاپگر وصل
کنید.

استفاده مجدد از بسته بندی
اگر الزم باشد چاپگر را به جای دوری منتقل کنید ،باید مجددا ً
آن را بسته بندی کرده و از جعبه ها و وسایل بسته بندی اصلی
خود دستگاه استفاده کنید .می توانید جهت راهنمایی و کمک با
فروشنده متاس بگیرید.
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 .3سیم برق را از میان بست های پشت چاپگر عبور دهید .سیم
می تواند به چپ یا راست کشیده شود.

برای نصب کارتریج های جوهر ،دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.
هشدار:
کارتریج های جوهر محتوی جوهر هستند .اگر از آنها به صورت
عادی استفاده کنید ،جوهر از کارتریج ها نشت منی کند .اگر
جوهر با دست شما متاس پیدا کرد با آب و صابون دستتان را
بشویید .اگر جوهر با چشم شما متاس پیدا کرد ،فورا ً آنها را با
آب فراوان بشویید.

نکته:
 oکارتریج های جوهری که همراه با چاپگر ارائه شده اند تا حدی
هنگام راه اندازی اولیه مورد استفاده قرار می گیرند .به منظور
باال بردن کیفیت چاپ ،هد چاپ موجود در چاپگر کامالً به جوهر
آغشته می شود .این روند که در همان مرحله راه اندازی اولیه
اتفاق می افتد موجب می شود مقداری از جوهر مورد استفاده قرار
گیرد و این کارتریج ها در مقایسه با کارتریج های جوهری که بعدا ً
استفاده می کنید صفحات کمتری چاپ می کنند.
 oپر کردن جوهر اولیه تقریباً  10دقیقه زمان الزم دارد.

 oهر شکافی می تواند یک رنگ خاص جوهر داشته باشد .مطمئن
شوید کارتریج های جوهر را طبق حالت جوهر که انتخاب
می کنید در شکاف های صحیح نصب کنید.

فارسی

c

احتیاط:
از پریزی که به وسیله یک تایمر خودکار یا سوئیچ دیواری
کنترل می شود استفاده نکنید .در این صورت ممکن است
به طور ناگهانی دستگاه خاموش شده و یا به آن آسیب
برسد.
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نصب کارتریج های جوهر

w

 .4سیم برق را به یک پریز برق زمینی مناسب وصل کنید.

L

5678

شماره EPSON Stylus Pro
9880/9880C/7880/7880C

1234

EPSON Stylus Pro
9450/7450

#1

Light Light Black
(سیاه روشن روشن)

Matte Black
(سیاه مات)

#2

Vivid Light Magenta
(زرشکی روشن درخشان)

Matte Black
(سیاه مات)

#3

( Light Cyanآبی روشن)

( Magentaزرشکی)

#4

( Light Blackسیاه روشن)

( Magentaزرشکی)

#5

( Matte Blackسیاه مات) یا
( Photo Blackسیاه عکس)

( Cyanآبی)

#6

( Cyanآبی)

( Cyanآبی)

#7

Vivid Magenta
(زرشکی درخشان)

( Yellowزرد)

#8

( Yellowزرد)

( Yellowزرد)
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 .1چاپگر را با فشار دادن دکمه ( Powerروشن و خاموش)
روشن کنید .بعد از مدت کوتاهیINSTALL INK ،
( CARTRIDGEنصب کارتریج جوهر) بر روی صفحه LCD
ظاهر می شود.

 .4کارتریج جوهر را طوری نگه دارید که عالمت پیکان روی آن به
طرف باال و به طرف پشت چاپگر قرار داشته باشد و سپس
آن را داخل شکاف قرار دهید تا عالمت جوهر مربوطه روی
صفحه  LCDنشان داده شود.

 .2پوشش محفظه جوهر را باز کنید و مطمئن شوید که اهرم
جوهر در وضعیت باال قرار داشته باشد.

 .5برای وارد کردن سایر کارتریج های جوهر مراحل  3و  4را تکرار
کنید.
 .6بعد از وارد کردن همه کارتریج های جوهر در شکاف های
مربوطه ،اهرم های جوهر را پایین آورید .چاپگر شروع به شارژ
کردن جوهر اولیه می کند.

 .3بسته بندی یکی از کارتریج های جوهر را خارج سازید.

 .7بعد از مدتی ،پیام های اهرم جوهر بر روی صفحه LCD
ظاهر می شوند .طبق آن اهرم های جوهر را باال یا پایین آورده
تا ( READYآماده) بر روی صفحه  LCDظاهر شود ،که
نشان دهنده کامل شدن شارژ جوهر اولیه می باشد.
 .8پوشش محفظه جوهر را ببندید.
بعد از نصب هر هشت کارتریج جوهر ،چاپگر شروع به شارژ
سیستم انتقال جوهر می کند و چراغ ( Powerروشن و خاموش)
چشمک می زند (برای حدود  10دقیقه) .هنگامی که سیستم
انتقال جوهر شارژ شد ،چراغ ( Powerروشن و خاموش) دیگر
چشمک منی زند.

c

احتیاط:
کارتریج ها (که قبالً نصب شده اند) را با نیروی زیاد تکان
ندهید.

c

احتیاط:
هنگامی که چراغ ( Powerروشن و خاموش) در حال
چشمک زدن است از اجنام موارد زیر خودداری کنید؛ در غیر
اینصورت ممکن است به دستگاه آسیب برسد:

 oخاموش کردن چاپگر
 oباز کردن پوشش جلو
 oتنظیم اهرم جوهر در وضعیت باال
 oجابجا کردن اهرم کاغذ بر روی وضعیت آزاد
 oخارج کردن مخزن نگهداری
 oبیرون کشیدن سیم برق
 oخارج کردن کارتریج های جوهر
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قرار دان کاغذ لوله ای
برای قرار دادن کاغذ لوله ای در چاپگر ،دستورالعمل های زیر را
دنبال کنید.
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 .6مطمئن شوید که چراغ ( Powerروشن و خاموش) چشمک
منی زند ،سپس اهرم کاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار دهید.
( LEVER RELEASED. LOAD PAPERاهرم آزاد است.
کاغذ در دستگاه قرار دهید) بر روی صفحه  LCDظاهر
می شود.

 .1فالنژ متحرک را بلغزانید تا از انتهای محور خارج شود.

 .2کاغذ لوله ای را روی یک سطح صاف قرار دهید تا در جهت
نشان داده شده باز شود .کاغذ لوله ای را بر روی محور و به
طور کامل به طرف فالنژ ثابت بلغزانید.

c
 .3فالنژ متحرک را به محل قبلی خود و روی محور بلغزانید تا در
انتهای کاغذ لوله ای قرار گرفته و ثابت شود.

احتیاط:
هنگامی که چراغ ( Powerروشن و خاموش) در حال
چشمک زدن است ،اهرم کاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار
ندهید .این کار می تواند به چاپگر آسیب برساند.

 .7کاغذ را در شکاف ورود کاغذ قرار دهید.

فارسی

 .4پوشش کاغذ لوله ای را باز کنید .محور را نگه دارید ،انتهای
چپ و راست محور را در دسته های پایه داخل چاپگر قرار
دهید.

 .8کاغذ را از شکاف ورود کاغذ پایین بکشید تا کاغذ از زیر آن
بیرون آید.

نکته:
محور و دسته های پایه دارای کد رنگی هستند .محور را در دسته
پایه ای که رنگ آن با رنگ انتهای محور مطابقت دارد وارد و نصب
کنید.
 .5مطمئن شوید که چاپگر روشن است.

نکته:
اگر کاغذ لوله ای بیرون نیامد ،دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.
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 oبا فشردن دکمه های ( Paper Feedتغذیه کاغذ)
روی صفحه کنترل قدرت تغذیه دستگاه را تنظیم
کنید .هنگام استفاده از کاغذ ضخیم ،سنگین یا تاب
دار ،دکمه ( Paper Feedتغذیه کاغذ)  uرا برای
افزایش قدرت فشار دهید .هنگام استفاده از کاغذ نازک
و سبک ،دکمه ( Paper Feedتغذیه کاغذ)  dرا
برای کاهش قدرت فشار دهید.

 oاگر بعد از اجنام روش باال باز هم کاغذ بیرون نیامد،
پوشش جلو را باز کنید و با دست کاغذ را بیرون
بکشید.
 .9لبه پایینی کاغذ را نگه دارید ،کاغذ لوله ای را بچرخانید تا
شل بودن آن از بین برود و محکم شود .مطمئن شوید که
لبه پایینی کاغذ صاف و با خط افقی تراز باشد.

 .10اهرم کاغذ را بر روی وضعیت ایمن قرار دهید و پوشش کاغذ
لوله ای را ببندید( PRESS PAUSE BUTTON .دکمه توقف
موقت را فشار دهید) ظاهر می شود.

 .11دکمه ( Pauseتوقف موقت) را فشار دهید.
هدهای چاپگر حرکت می کنند و کاغذ به طور خودکار برای
وضعیت چاپ تغذیه می شود( READY .آماده) بر روی صفحه
 LCDظاهر می شود.
نکته:
حتی اگر دکمه ( Pauseتوقف موقت) را فشار ندهید،
هدهای چاپ حرکت می کنند و کاغذ به طور خودکار برای
وضعیت چاپ تغذیه می شود( READY .آماده) بر روی صفحه
 LCDظاهر می شود.
اکنون می توانید بر روی کاغذ لوله ای چاپ کنید .تنظیمات درایور
چاپگر را اجنام داده و سپس دستور چاپ را ارسال کنید( .برای اطالع
از جزئیات بیشتر به ( User’s Guideراهنماى کاربر) مراجعه
کنید).
نکته:
 oبعد از چاپ و برای اطمینان از کیفیت صفحه چاپ شده باید
کمی صبر کنید تا جوهر خشک شود.

نکته:
الزم نیست انتهای راست کاغذ را با خط عمودی تراز کنید.

20

 oدر صورتی که از تنظیمات فوق استفاده منی کنید ،آن را از چاپگر
حذف منایید .هنگامی که از کاغذ لوله ای استفاده می کنید،
اهرم کاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار دهید و کاغذ لوله ای را
پیچانده و جمع کنید .هنگامی که از کاغذ تکی استفاده
می کنید ،کاغذ را از چاپگر خارج منوده و آن را بطور جداگانه
نگهداری کنید.
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قرار دادن رسانه کاغذ تکی
برای قرار دادن رسانه کاغذ تکی بلندتر از  A3یا ( Legalحقوقی)،
به بخش بعد مراجعه کنید .برای قرار دادن رسانه کاغذ تکی A4
یا ( Letterنامه) یا  10 × 8اینچ به "قرار دادن رسانه کاغذ تکی
با اندازه ( Letter ،A4نامه) یا  10 × 8اینچ" در صفحه 22
مراجعه کنید.
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 .4کاغذ را در شکاف ورود کاغذ قرار دهید تا از زیر آن بیرون آید.
مطمئن شوید لبه های راست و پایین کاغذ صاف و با خط
افقی و عمودی در یک خط قرار داشته باشد.

اگر بر روی کاغذ ضخیم چاپ می کنید ( 0.5تا  1.5میلی متر) ،به
"چاپ بر روی کاغذ ضخیم ( 0.5تا  1.5میلی متر)" در صفحه 22
مراجعه کنید

قرار دادن رسانه کاغذ تکی بلندتر از  A3یا
( Legalحقوقی)
برای قرار دادن رسانه کاغذ تکی بلندتر از  A3یا ( Legalحقوقی)،
مراحل زیر را دنبال کنید.

c

احتیاط:
تا آجنا که امکان دارد انگشتان خود را از سطح قابل چاپ
رسانه دور نگه دارید ،زیرا اثر انگشت می تواند کیفیت صفحه
چاپ شده را کاهش می دهد.

 .5اهرم کاغذ را در وضعیت ایمن تنظیم کنیدPRESS .
( PAUSE BUTTONدکمه توقف موقت را فشار دهید) بر
روی صفحه  LCDظاهر می شود.

فارسی

 .1مطمئن شوید چاپگر روشن است و پوشش کاغذ لوله ای
بسته است.
 .2دکمه ( Paper Sourceمنبع کاغذ)  lرا مکررا ً فشار
ظاهر شود.
دهید تا ( Sheetصفحه)
 .3مطمئن شوید که چراغ ( Powerروشن و خاموش) چشمک
منی زند ،سپس اهرم کاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار دهید.
( LEVER RELEASED. LOAD PAPERاهرم آزاد است.
کاغذ در دستگاه قرار دهید) بر روی صفحه  LCDظاهر
می شود.

 .6دکمه ( Pauseتوقف موقت)

را فشار دهید.

هدهای چاپگر حرکت می کنند و کاغذ به طور خودکار برای
وضعیت چاپ تغذیه می شود( READY .آماده) بر روی صفحه
 LCDظاهر می شود.
اکنون چاپگر برای چاپ آماده است .هنگامی که چاپگر در حال
چاپ است پوشش جلو را باز نکنید .اگر پوشش جلو هنگام
عملیات چاپ باز شود ،چاپگر عمل چاپ را متوقف می کند
و بعد از بسته شدن پوشش جلو مجددا ً چاپ را اجنام می دهد .این
متوقف شدن و چاپ مجدد می تواند موجب کاهش کیفیت چاپ
شود.

c
c

احتیاط:
هنگامی که چراغ ( Powerروشن و خاموش) در حال
چشمک زدن است ،اهرم کاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار
ندهید .این کار می تواند به چاپگر آسیب برساند.

احتیاط:
از قرار دادن کاغذ برای یک مدت زمان طوالنی در چاپگر خودداری
کنید؛ این کار کیفیت چاپ را کاهش می دهد .توصیه
می کنیم بعد از چاپ کاغذ را از چاپگر بیرون آورید.
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قرار دادن رسانه کاغذ تکی با اندازه ،A4
( Letterنامه) یا  10 × 8اینچ
برای قرار دادن رسانه کاغذ تکی با اندازه ( Letter ،A4نامه) یا
 10 × 8اینچ ،مراحل زیر را دنبال کنید.

c

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

احتیاط:
تا آجنا که امکان دارد انگشتان خود را از سطح قابل چاپ
رسانه دور نگه دارید ،زیرا اثر انگشت می تواند کیفیت صفحه
چاپ شده را کاهش می دهد.

 .1مطمئن شوید چاپگر روشن است و پوشش کاغذ لوله ای
بسته است.
 .2دکمه ( Paper Sourceمنبع کاغذ)  lرا مکررا ً فشار
ظاهر شود.
دهید تا ( Sheetصفحه)
 .3مطمئن شوید اهرم کاغذ در وضعیت ایمن قرار داشته باشد،
و سپس کاغذ را درون شکاف ورود کاغذ قرار دهید تا کامالً در
شکاف وارد شود .مطمئن شوید لبه راست کاغذ صاف است
و با لبه راست درجه روی پوشش کاغذ لوله ای در یک خط
قرار داشته باشد( PRESS PAUSE BUTTON .دکمه توقف
موقت را فشار دهید) بر روی صفحه  LCDظاهر می شود.

c

احتیاط:
از قرار دادن کاغذ برای یک مدت زمان طوالنی در چاپگر خودداری
کنید؛ این کار کیفیت چاپ را کاهش می دهد .توصیه
می کنیم بعد از چاپ کاغذ را از چاپگر بیرون آورید.

چاپ بر روی کاغذ ضخیم ( 0.5تا  1.5میلی
متر)
هنگام قرار دادن کاغذهای تکی ضخیم ،مانند مقوا ،مراحل زیر را
دنبال کنید.
نکته:
 oکاغذ ضخیم بزرگتر از اندازه  1030 × 728( B1میلی متر) را در
دستگاه قرار ندهید؛ در این صورت ممکن است گیر کردن کاغذ روی
دهد.
 oهمیشه ابتدا لبه بلند کاغذ ضخیم اندازه 1030 × 728( B1
میلی متر) را در دستگاه قرار دهید .ممکن است بخواهید تنظیمات
( Landscapeافقی) را در درایور چاپگر انتخاب کنید.
 .1همانطور که در قسمت «تنظیم سبد کاغذ» در بخش
استفاده از کاغذ ( User’s Guideراهنماى کاربر) شرح داده
شد ،سبد کاغذ را به طرف جلو تنظیم کنید.
 .2مطمئن شوید که چاپگر روشن است.
 .3دکمه ( Paper Sourceمنبع کاغذ)  lرا مکررا ً فشار
ظاهر شود.
دهید تا ( Sheetصفحه)

 .4دکمه ( Pauseتوقف موقت)

را فشار دهید.

هدهای چاپگر حرکت می کنند و کاغذ به طور خودکار برای
وضعیت چاپ تغذیه می شود( READY .آماده) بر روی صفحه
 LCDظاهر می شود.
اکنون چاپگر برای چاپ آماده است .هنگامی که چاپگر در حال
چاپ است پوشش جلو را باز نکنید .اگر پوشش جلو هنگام
عملیات چاپ باز شود ،چاپگر عمل چاپ را متوقف می کند
و بعد از بسته شدن پوشش جلو مجددا ً چاپ را اجنام می دهد .این
متوقف شدن و چاپ مجدد می تواند موجب کاهش کیفیت چاپ
شود.
بعد از اجنام عمل چاپ ،چاپگر رسانه چاپ شده را پشتیبانی
می کند و ( PAPER OUT. LOAD PAPERکاغذ متام شده.
کاغذ در دستگاه قرار دهید) بر روی صفحه  LCDظاهر می شود.
برای خارج کردن کاغذ ،دکمه ( Paper Feedتغذیه کاغذ) را
فشار دهید و سپس در حالی که کاغذ را نگه داشته اید ،اهرم
کاغذ را آزاد کنید .به این ترتیب می توانید کاغذ را از چاپگر خارج
کنید.
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 .4مطمئن شوید که چراغ ( Powerروشن و خاموش) چشمک
منی زند ،سپس اهرم کاغذ را بر روی وضعیت آزاد قرار دهید.
( LEVER RELEASED. LOAD PAPERاهرم آزاد است.
کاغذ در دستگاه قرار دهید) بر روی صفحه  LCDظاهر
می شود.
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 .5پوشش جلو را باز کنید.
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را فشار دهید و سپس
 .8دکمه ( Pauseتوقف موقت)
همان روش مشابه را که برای سایر رسانه کاغذ تکی
استفاده می شود ،دنبال کنید.

c

احتیاط:
از قرار دادن کاغذ برای یک مدت زمان طوالنی در چاپگر
خودداری کنید؛ این کار کیفیت چاپ را کاهش می دهد.
توصیه می کنیم بعد از چاپ کاغذ را از چاپگر بیرون
آورید.

فارسی

 .6کاغذ را در شکاف ورود کاغذ قرار دهید تا لبه پایینی کاغذ
در پشت پوشش باز شده جلو قرار بگیرد .مطمئن شوید لبه
های راست و پایین کاغذ صاف و با خط افقی و خط عمودی
در یک خط قرار داشته باشند.

 .7اهرم کاغذ را در وضعیت ایمن تنظیم کنید و سپس پوشش
جلو را ببندید( PRESS PAUSE BUTTON .دکمه توقف
موقت را فشار دهید) بر روی صفحه  LCDظاهر می شود.
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اتصال چاپگر به رایانه

نصب درایور و نرم افزار چاپگر

با استفاده از یک کابل  USBیا کابل اترنت چاپگر را به رایانه
وصل کنید .از کابل های زیر استفاده کنید.

بعد از اتصال چاپگر به رایانه ،باید نرم افزار موجود در CD-ROM
نرم افزار چاپگر را که به همراه چاپگر ارائه شده است نصب
کنید .برای نصب نرم افزار چاپگر ،مراحل زیر را دنبال کنید.

 oکابل USB
 oکابل زوج بهم پیچیده غالف دار  10BaseTیا
 100BaseTXگروه 5
 .1مطمئن شوید که چاپگر خاموش است.
 .2بعد از اتصال کابل به چاپگر ،سر دیگر کابل  USBرا به
رایانه یا سر دیگر کابل اترنت را به توپی اترنت وصل کنید.
اتصال :USB

اتصال شبکه:

نکته:
هنگامی که هر دو کابل  USBو اترنت را وصل کردید ،نرم افزار چاپگر
را برای هر رایانه به طور جداگانه نصب کنید .می توانید کابل USB
و اترنت را به طور همزمان به چاپگر وصل کنید.
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نکته:
مطمئن شوید برای نصب نرم افزار از حقوق مدیر شبکه برخوردار
هستید.
 CD-ROM .1نرم افزار چاپگر را که به همراه چاپگر ارائه
شده در درایو  CD-ROMقرار دهید.
 .2هنگامی که کادر محاوره زیر ظاهر شد ،درایور چاپگر را
طبق اتصال خود نصب کنید .هنگامی که چاپگر بطور
مسقیم به رایانه وصل می شود Set up the printer
( via a local connectionچاپگر را از طریق اتصال
محلی تنظیم کنید) و هنگامی که چاپگر به شبکه وصل
می شود Set up the printer via a network
( connectionچاپگر را از طریق اتصال شبکه تنظیم
کنید) را انتخاب کنید .دستورالعمل های روی صفحه را دنبال
کنید.
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نکته:
اگر کادر محاوره زیر ظاهر شد ،مطمئن شوید ناشر SEIKO
 EPSONبوده سپس بر روی ( Unblockرفع انسداد) کلیک
کنید.
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استفاده از ( User’s Guideراهنماى
کاربر) آنالین
آنچه باید در مرحله بعد اجنام دهید
بعد از اجنام تنظیمات سخت افزار و نصب درایور ،برای کسب
اطالعات بیشتر در مورد عملکردهای چاپگر ،نگهداری ،عیب یابی،
مشخصات فنی و محصوالت اختیاری به User’s Guide
(راهنماى کاربر) مراجعه کنید.

انتخاب چاپگر

بعد از نصب نرم افزار چاپگر در رایانه ،باید چاپگر خود را انتخاب
کنید .اگر برای اولین بار است که می خواهید از چاپگر استفاده
کنید یا هر زمان که می خواهید چاپ را از طریق چاپگر دیگری
اجنام دهید ،باید یک چاپگر انتخاب منایید .رایانه همیشه چاپ را از
طریق آخرین چاپگر انتخاب شده اجنام می دهد.
 .1بر روی ( Macintosh HDتنظیم پیش فرض) دوبار کلیک
کنید.
 .2بر روی پوشه ( Applicationsبرنامه های کاربردی) دوبار
کلیک کنید.
 .3بر روی پوشه ( Utilitiesبرنامه های کمکی) دوبار کلیک
کنید.
 .4بر روی ( Print Centerمرکز چاپ) (برای سیستم عامل
 )Mac OS X 10.2.xیا Printer Setup Utility
(برنامه کمکی تنظیم چاپگر) (برای سیستم عامل Mac
 OS X 10.3.xیا نسخه جدیدتر) دوبار کلیک کنید.

این راهنما شامل دستورالعمل های دقیق استفاده از چاپگر
و اطالعات مربوط به استفاده از محصوالت اختیاری می باشد.
برای مشاهده ( User’s Guideراهنماى کاربر) ،بر روی مناد
 ESPR7450_788X_9450_988X Manualدر دسک تاپ
دوبار کلیک کنید.
در  ،Windowsمی توانید برای دسترسی به User’s Guide
(راهنماى کاربر) از منوی ( Startشروع) استفاده کنید .بر روی
( Startشروع) کلیک کنید ،در  Windows XP/Vistaبه
( All Programsهمه برنامه ها) و در  Windows 2000به
( Programsبرنامه ها) بروید EPSON .را انتخاب کنید
و سپس EPSON Stylus Pro 7450_788X_9450_988X
 Manualرا انتخاب منایید.
نکته:
برای مطالعه راهنمای آنالین ،باید برنامه Adobe Acrobat
 Reader 5.0یا نسخه جدیدتر آن یا  Adobe Readerدر رایانه
شما نصب شده باشد.

 .5بر روی ( Addافزودن) کلیک کنید.
 .6چاپگر خود را انتخاب کنید و سپس بر روی ( Addافزودن)
کلیک کنید.
اگر چاپگر شما در لیست وجود نداشت ،بر روی More
( Printersسایر چاپگرها) کلیک کنید و یک اتصال ،مانند
 EPSON TCP/IPانتخاب منایید .چاپگر خود را از لیست
انتخاب کنید و سپس بر روی ( Addافزودن) کلیک کنید.
 .7مطمئن شوید ( Printer Listلیست چاپگر) شامل
چاپگری که شما اضافه کرده اید باشد .سپس ،کادر محاوره
( Printer Listلیست چاپگر) را ببندید.
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فارسی

 .3اگر می خواهید نرم افزار چاپگر دیگری نصب کنید ،آن را از
کادر محاوره در مرحله  2انتخاب کنید.

استفاده از ( User’s Guideراهنماى کاربر)
آنالین
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