
	5. ابدأ من هنا • از اينجا شروع كنيد
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التالية. احلبر  أقل من الصفحات مقارنًة بخراطيش  الطباعة. تكفي هذه اخلراطيش لطباعة عدد  رأس  املنتج استخداًما جزئًيا لشحن  األولى في هذا  للمرة  تركيبها  يتم  التي  احلبر  مالحظة: سيتم استخدام خراطيش 
به كارتریجهاى جوهر بعدى تعداد صفحات کمتری چاپ می کنند. برای شارژ هد چاپ مورد استفاده قرار می گيرند. این کارتریجها نسبت  روی دستگاه نصب می شوند، مقداری  بار  اولني  برای  توجه: كارتريج های جوهری كه 

ال تقم بتوصيل كابل USB حتى يطلب منك ذلك.
تا زماني كه به شما آموزش داده نشده است، از اتصال كابل USB خودداری كنيد.

Windows
عدم وجود شاشات تثبيت؟ 

صفحه مربوط به نصب ظاهر مني شود؟ 

عند ظهور هذه الشاشة، انقر فوق Cancel	)إلغاء(.
در صورت منایش این صفحه، Cancel	)لغو( را کلیک کنید.

Windows

Mac OS X

مالحظة: 
الهواء حفاًظاً على كفاءتها. لتركيبها. فاخلرطوشة معبأة بضغط  الطباعة حتى تكون مستعًداً  ال تفتح عبوة خرطوشة   ❏

CD/DVD بشكل مستٍو. أقراص  درج  قم بتخزين   ❏
توجه: 

بندى مى شوند. و بدون هوا بسته  در بسته هاى كيپ  براى حفظ اطمينان  باز نكنيد. كارتريج  را  آن  در چاپگر،  براى نصب  آماده شدن بسته كارتريج جوهر  آز  قبل   ❏
انبار کنید. در جای مسطح  CD/DVD را  سینی   ❏
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 احلصول على املزيد من املعلومات	•	
دریافت اطالعات بیشتر

هناك خرطوشة Gloss Optimizer )ُمحسن اللمعان( واحدة بحاجة إلى االستبدال فيما بعد. جتنب فتح العبوة حتى تقوم بتركيب اخلرطوشة.
یک کارتریج Gloss Optimizer )براق کننده( برای تعویض بعدی در اختیار شما قرار دارد. پیش از نصب کارتریج، بسته بندی را باز نکنید.

برج خراطيش احلبر. القيام  الداخل عند  مالحظة: قد تسمع صوتًا من 
آن به گوش برسد. درون  از  دادن کارتریج های جوهر، ممکن است صدایی  توجه: بهنگام تکان 

: ال بد من اتباع التحذيرات بعناية للحيلولة دون وقوع أية إصابات جسدية.
   به منظور جلوگیری از بروز جراحت در بدن، هشدارها را به دقت مد نظر داشته باشید.
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وميض • چشمک می زند

انتظر حوالي 3.5 دقائق • تقریباً 3,5 دقیقه صبر کنید

تشغيل • روشن
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