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حقوق النشر والعالمات التجارية
يُحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو طريقة ،إلكترون ًيا أو ميكانيك ًيا أو ن ُسخ مصورة أو تسجيل أو خالف ذلك ،بدون تصريح مسبق مكتوب
من شركة  .Seiko Epson Corporationاملعلومات املذكورة هنا ُمعدة لالستخدام مع طابعة  Epsonهذه فقط .ال تعتبر  Epsonمسؤولة عن أي استخدام لهذه املعلومات مع طابعات أخرى.
لن تتحمل  Seiko Epson Corporationأو 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) الفشل في االلتزام
الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل اخلاصة بشركة .Seiko Epson Corporation
لن تتحمل شركة  Seiko Epson Corporationمسؤولية أي أضرار أو مشاكل تنجم عن استخدام أية وحدات اختيارية أو منتجات مستهلكة غير تلك املعينة كمنتجات  Epsonاألصلية أو
املنتجات املعتمدة من  Epsonبواسطة شركة .Seiko Epson Corporation
لن تتحمل شركة  Seiko Epson Corporationمسؤولية أي ضرر ناجم عن التشويش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابالت توصيل غير تلك املعينة كمنتجات معتمدة من
 Epsonبواسطة شركة .Seiko Epson Corporation
® EPSONهي عالمة جتارية مسجلة و Exceed Your Visionهي عالمة جتارية مسجلة لشركة .Seiko Epson Corporation
® Microsoftو® Windowsو® Windows Vistaهي عالمات جتارية مسجلة لشركة .Microsoft Corporation
 DPOFTMهي عالمة جتارية مسجلة لشركات  CANON INC.و Eastman Kodak Companyو Photo Film Co., Ltd.و.Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
مالحظة عامة :أسماء املنتجات األخرى املستخدمة في هذا الدليل هي ألغراض التعريف فقط وقد تكون عالمات جتارية تخص مالكيها .تخلي  Epsonمسؤوليتها جتاه كافة احلقوق في هذه
العالمات.
حقوق الطبع والنشر ©  2008لشركة  .Seiko Epson Corporationجميع احلقوق محفوظة.

حقوق النشر والعالمات التجارية
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إصدارات نظم التشغيل
.مت استخدام االختصارات التالية في هذا الدليل
.2000 وXP x64 وXP وWindows Vista  إلى نظم التشغيلWindows يشير
Windows Vista  ونظام التشغيلWindows Vista Home Premium Edition  ونظام التشغيلWindows Vista Home Basic Edition  إلى نظام التشغيلWindows Vista يشير
.Windows Vista Ultimate Edition  ونظام التشغيلWindows Vista Enterprise Edition  ونظام التشغيلBusiness Edition
Windows XP  ونظام التشغيلWindows XP Professional x64 Edition  ونظام التشغيلWindows XP Home Edition  إلى نظام التشغيلWindows XP ويشير
.Professional
.Windows 2000 Professional  إلى نظام التشغيلWindows 2000 يشير
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إرشادات السالمة
إرشادات السالمة الهامة
أيضا من اتباع جميع التحذيرات واإلرشادات املوضحة على الطابعة.
اقرأ جميع اإلرشادات الواردة في هذا القسم قبل استخدام الطابعة .تأكد ً

إعداد الطابعة
الحظ ما يلي عند إعداد الطابعة:
ال تقم بسد أو تغطية الثقوب والفتحات املوجودة بالطابعة.
استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي املوضح على ملصق الطابعة فقط.
استخدم فقط سلك التيار املرفق بهذه الطابعة .فقد يتسبب استخدام سلك آخر في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
سلك التيار الكهربائي املرفق مع الطابعة ُمعد لالستخدام مع هذه الطابعة فقط .فقد يتسبب استخدامه مع جهاز آخر في نشوب
حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
تأكد من توافق سلك التيار الكهربي املتردد مع مقاييس السالمة احمللية.
جتنب استخدام مآخذ التيار الكهربائي املوجودة على نفس الدائرة الكهربائية مثل آالت النسخ الفوتوغرافي أو أنظمة التحكم في
الهواء التي يتم تشغيلها وإيقافها باستمرار.
جتنب مآخذ التيار الكهربائي التي يتم التحكم فيها عن طريق مفاتيح اجلدار أو املوقتات التلقائية.
احتفظ بنظام الكمبيوتر بالكامل بعي ًدا عن املصادر احملتملة للتشويش الكهرومغناطيسي ،مثل مكبرات الصوت أو وحدات القواعد في
الهواتف الالسلكية.
ال تستخدم سلك تيار تال ًفا أو بال ًيا.
إذا استخدمت سلك توصيل فرع ًيا مع الطابعة ،فتأكد أن إجمالي معدل التيار باألمبير لألجهزة املتصلة بسلك التوصيل الفرعي ال
أيضا من أن إجمالي معدل األمبير لكافة األجهزة املوصلة مبأخذ اجلدار ال يتجاوز معدل أمبير
يتجاوز معدل التيار باألمبير للسلك .وتأكد ً
مأخذ اجلدار.
ال حتاول صيانة الطابعة بنفسك.

إرشادات السالمة
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افصل الطابعة واستشر فني صيانة مؤ َّهالً في احلاالت التالية:
تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في الطابعة أو سقوط الطابعة أو حتطم جسمها اخلارجي أو عمل الطابعة
بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائها.
إذا كنت تعتزم استخدام الطابعة في أملانيا ،فيجب حماية التوصيالت الكهربية للمبنى بواسطة استخدام دائرة قاطع تيار بقوة  10إلى
 16أمبير لتوفير احلماية الكافية لهذه الطابعة من دوائر القصر وزيادة التيار الكهربائي.
عند توصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام إحدى الكابالت ،تأكد من صحة توجيه املوصالت .وذلك ألن كل موصل له
اجتاه صحيح واحد فقط .وقد يؤدي إدخال املوصل في االجتاه اخلطأ إلى تلف كال اجلهازين املتصلني بالكابل.
إذا حدث تلف في قابس التيار الكهربائي ،فاستبدل سلك التيار الكهربائي أو استشر فني كهرباء مؤهالً .في حالة وجود منصهرات في
قابس التيار الكهربائي ،فتأكد من استبدالها مبنصهرات أخرى ذات حجم ومعدل صحيحني.
أيضا من توصيل وحدة الطباعة
ال تمُ سك بوحدة الطباعة على الوجهني عند رفع الطابعة ملنع فصل وحدة الطباعة على الوجهني .تأكد ً
على الوجهني بشكل صحيح بعد إعداد الطابعة.

اختيار مكان للطابعة
الحظ ما يلي عند اختيار مكان للطابعة:
مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة الطابعة في كل االجتاهات .في حالة وضع الطابعة بجوار جدار ،اترك
ضع الطابعة على سطح
ٍ
مسافة تزيد عن  10سم بني اجلزء اخللفي من الطابعة واجلدار .لن تعمل الطابعة على نحو صحيح إذا كانت مائلة بزاوية معينة.
رأسا على عقب .وإال ،فقد يتسرب احلبر من عبوات احلبر.
عند تخزين الطابعة أو نقلها ،يجب عدم إمالتها أو إيقافها على جانبها أو قلبها ً
اترك مساحة خالية كافية أمام الطابعة إلخراج الورق بالكامل.
أيضا ،ضع الطابعة بعي ًدا عن أشعة الشمس املباشرة أو الضوء
جتنب األماكن املعرضة لتغيرات شديدة في درجة احلرارة والرطوبةً .
الشديد أو أي مصدر حرارة.
جتنب األماكن املعرضة لألتربة أو الصدمات أو االهتزازات.
اترك مساحة كافية حول الطابعة لتهويتها بدرجة كافية.
ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار كهربائي باجلدار بحيث يسهل فصل القابس.

استخدام الطابعة
الحظ ما يلي عند استخدام الطابعة:
جتنب ملس املكونات داخل الطابعة إال في حالة وجود تعليمات بالقيام بذلك في هذا الدليل.

إرشادات السالمة
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ال تدخل أي شيء في فتحات الطابعة.
احرص على عدم سكب أي سائل على الطابعة.
ال تلمس الكابل املسطح األبيض داخل الطابعة.
ال تضع يدك داخل الطابعة أثناء الطباعة.
ال تستخدم منتجات الرش التي تشتمل على غازات قابلة لالشتعال داخل هذا املنتج أو حوله .قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
ال حترك رأس الطباعة يدويًا ،فالقيام بذلك قد يتسبب في تلف الطابعة.
قم دو ًما بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام زر الطاقة  .Pعند الضغط على هذا الزر ،يومض مصباح الطاقة  .Pال تفصل الطابعة أو
توقف تشغيل تيار املأخذ الكهربائي حتى يتوقف مصباح الطاقة  Pعن الوميض.
قبل نقل الطابعة ،تأكد أن رأس الطباعة في املوضع األصلي (أقصى اليمني).
كن حذرًا حتى ال تنحشر أصابعك عند إغالق غطاء الطابعة.

التعامل مع خراطيش احلبر
الحظ ما يلي عند التعامل مع خراطيش احلبر:
احتفظ بخراطيش احلبر بعي ًدا عن متناول األطفال وال تشرب احلبر.
وإذا المس احلبر جلدك ،فعليك غسله جي ًدا باملاء والصابون .وإذا المس احلبر عينيك ،فعليك غسلهما فورًا باملاء.
رُج خرطوشة احلبر جي ًَدا قبل تركيبها للحصول على أفضل النتائج.

c

تنبيه:
ال ترج اخلراطيش (التي مت تركيبها مسبقً ا) بقوة شديدة.

ال تستخدم خرطوشة حبر جتاوزت التاريخ املطبوع على علبة اخلرطوشة.

إرشادات السالمة
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استخدم خرطوشة احلبر في خالل ستة أشهر من التركيب للحصول على أفضل النتائج.
ال تقم بفك خراطيش احلبر .قد يتسبب ذلك في تلف رأس الطباعة.
قم بتخزين خراطيش احلبر في مكان بارد ومظلم.
بعد جلب خرطوشة حبر من موضع تخزين بارد ،اترك اخلرطوشة ملدة ثالث ساعات على األقل لتدفأ وحتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة
قبل استخدامها.
ال تلمس شريحة ( ICدائرة متكاملة) اخلضراء التي توجد على جانب اخلرطوشة .قد يؤثر ذلك على التشغيل والطباعة العادية .حتتفظ
شريحة ( ICدائرة متكاملة) املوجودة على خرطوشة احلبر مبجموعة متنوعة من املعلومات املتعلقة باخلرطوشة مثل حالة خرطوشة
احلبر ،بحيث ميكن فك اخلرطوشة وإعادة إدخالها بحرية .ولكن في كل مرة يتم إدخال اخلرطوشة ،يتم استهالك بعض احلبر ألن الطابعة
جتري فحص تلقائ ًيا للكفاءة .إذا قمت بفك خرطوشة خبر الستخدامها فيما بعد ،فقم بحماية منطقة تزويد احلبر من األوساخ واألتربة
واحفظها في بيئة مماثلة لهذا املنتج .الحظ وجود صمام في منفذ تزويد احلبر ،يجعل األغطية والقوابس غير ضرورية ،ولكن يجب احلرص
ملنع احلبر من تلويث العناصر التي تالمسها اخلرطوشة .ال تلمس منفذ تزويد احلبر أو املنطقة احمليطة.

التحذيرات والتنبيهات واملالحظات
التحذيرات والتنبيهات واملالحظات الواردة في دليل املستخدم هذا موضحة كما يلي وتنطوي على املعنى التالي.

w
التنبيهات
c
يتعني مراعاتها لتجنب تلف اجلهاز.
التحذيرات
يتعني اتباعها بعناية لتجنب اإلصابة.

املالحظات
حتتوي على معلومات هامة وتلميحات مفيدة حول تشغيل الطابعة.

إرشادات السالمة
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الفصل األول

استخدام البرنامج
نظرة شاملة على “برنامج تشغيل الطابعة” و“شاشة احلالة”
يسمح برنامج تشغيل الطابعة باالختيار من مجموعة كبيرة من اإلعدادات للحصول على أفضل نتائج الطباعة .تساعد “شاشة احلالة”
والبرامج املساعدة اخلاصة بالطابعة في فحص الطابعة واحلفاظ عليها في أفضل حاالت التشغيل.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل Windows
ميكنك الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من معظم تطبيقات نظام التشغيل  Windowsأو قائمة ( Startابدأ) في نظام التشغيل
 Windowsأو شريط املهام.
لضبط اإلعدادات التي تنطبق فقط على التطبيق الذي تستخدمه ،قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من هذا التطبيق.
لضبط اإلعدادات التي تنطبق على كل تطبيقات نظام التشغيل  ،Windowsقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من القائمة ( Startابدأ)
أو شريط املهام.
ارجع إلى األقسام التالية للوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة.
مالحظة:
تتوفر لقطات الشاشة اخلاصة بإطارات برنامج تشغيل الطابعة والواردة في “دليل املستخدم” هذا من نظام .Windows XP

من تطبيقات نظام التشغيل Windows
.1

انقر فوق ( Printطباعة) أو ( Print Setupإعداد الطباعة) في القائمة ( Fileملف).

.2

في النافذة التي تظهر ،انقر فوق ( Printerالطابعة) أو ( Setupإعداد) أو ( Optionsخيارات) أو Preferences
(تفضيالت) أو ( Propertiesخصائص)( .وفقًا للتطبيق ،قد حتتاج إلى النقر فوق زر أو مجموعة من هذه األزرار).

استخدام البرنامج
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من القائمة ( Startابدأ)
.1

:Windows Vista
انقر فوق زر ( Startابدأ) وحدد ( Control Panelلوحة التحكم) ثم حدد ( Printerالطابعة) من فئة Hardware and
( Soundاألجهزة والصوت)( .إذا مت عرض لوحة التحكم بطريقة العرض الكالسيكية ،فانقر فوق ( Printersطابعات)).
:Windows XP
انقر فوق ( Startابدأ) و( Control Panelلوحة التحكم) ثم انقر فوق ( Printers and Faxesالطابعات والفاكسات).
(إذا كانت ( Control Panelلوحة التحكم) في ( Category Viewعرض الفئة) ،فانقر فوق Printers and Other Hardware
(طابعات وأجهزة أخرى) ثم انقر فوق ( Printers and Faxesالطابعات والفاكسات)).
:Windows 2000
انقر فوق ( Startابدأ) ثم أشر إلى ( Settingsإعدادات) ثم انقر فوق ( Printersطابعات).

.2

:Windows Vista
حدد الطابعة ثم انقر فوق ( Select printing preferencesحتديد تفضيالت الطباعة).
 Windows XPو:2000
حدد الطابعة ثم انقر فوق ( Printing Preferencesتفضيالت الطباعة) من القائمة ( Fileملف).

من رمز االختصار في شريط املهام
انقر بزر املاوس األمين فوق شريط املهام ثم حدد ( Printer Settingsإعدادات الطابعة).
إلضافة رمز اختصار إلى شريط املهام في  ،Windowsقم بالوصول أوال ً إلى برنامج تشغيل الطابعة من القائمة ( Startابدأ) كما هو
موضح أعاله .ثان ًيا ،انقر فوق عالمة التبويب ( Maintenanceالصيانة) ،زر ( Speed & Progressالسرعة والتقدم) ثم الزر
( Monitoring Preferencesتفضيالت املراقبة) .في النافذة ( Monitoring Preferencesتفضيالت املراقبة) حدد مربع االختيار
( Select Shortcut Iconحتديد رمز االختصار) .

احلصول على معلومات عبر التعليمات الفورية
ميكنك الوصول إلى التعليمات الفورية للعناصر املوجودة في برنامج تشغيل الطابعة من التطبيق أو قائمة ( Startابدأ) في نظام التشغيل
.Windows
انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .15
في نافذة برنامج تشغيل الطابعة ،حاول استخدام أحد اإلجراءات التالية.
انقر بزر املاوس األمين فوق العنصر ثم انقر فوق ( Helpتعليمات).
انقر فوق زر

أعلى ميني النافذة ،ثم انقر فوق العنصر (في أنظمة التشغيل  Windows XPو 2000فقط).

استخدام البرنامج
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طباعة صفحات ويب لتالئم حجم الورق

أيضا رؤية املعاينة قبل الطباعة.
يتيح  EPSON Web-To-Pageضبط صفحات الويب لتالئم حجم الورق عند الطباعة .ميكنك ً
مالحظة:
هذا البرنامج غير متاح لنظامي التشغيل  Windows Vistaو.XP x64
مالحظة ملستخدمي :Windows Internet Explorer 7
طباعة صفحات ويب لتناسب حجم الورق لديك هي إحدى امليزات القياسية في .Windows Internet Explorer 7

استخدام البرنامج
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الوصول إلى EPSON Web-To-Page
بعد تثبيت  ،EPSON Web-To-Pageيتم عرض شريط القوائم في شريط األدوات  .Windows Internet Explorerإذا لم يظهر ،فحدد
( Toolbarsأشرطة األدوات) من القائمة ( Viewعرض) في  Internet Explorerثم حدد .EPSON Web-To-Page

إلغاء تثبيت برامج الطابعة
إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة
قد حتتاج إلى إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة في حالة:
ترقية نظام تشغيل الكمبيوتر.
حتديث برنامج تشغيل الطابعة بإصدار أحدث.
مواجهة مشكلة تتعلق ببرنامج تشغيل الطابعة.
إذا كنت تقوم بترقية نظام التشغيل أو حتديث إصدار برنامج تشغيل الطابعة ،فتأكد من إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة احلالي قبل
ترقية برنامج التشغيل اجلديد أو تثبيته .وإال ،فلن يتم حتديث برنامج التشغيل.

في نظام التشغيل Windows
مالحظة:
إلزالة تثبيت برامج في نظام التشغيل  ،Windows Vistaفأنت بحاجة إلى حساب مسؤول وكلمة مرور مسؤول إذا كنت تقوم بتسجيل
الدخول كمستخدم قياسي.
إلزالة تثبيت برامج في نظام التشغيل  ،Windows XPيجب تسجيل الدخول إلى حساب ( Computer Administratorمسؤول كمبيوتر).
إلزالة تثبيت برامج في نظام التشغيل  ،Windows 2000يجب تسجيل الدخول كمستخدم يتمتع بامتيازات املسؤول (ينتمي إلى
مجموعة ( Administratorsاملسؤولون).

استخدام البرنامج
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.1

أوقف تشغيل الطابعة وافصل كابل التوصيل.

.2

:Windows Vista
انقر فوق زر ( Startابدأ) وحدد ( Control Panelلوحة التحكم).

دليل املستخدم

:Windows XP
انقر فوق ( Startابدأ) وحدد ( Control Panelلوحة التحكم).
:Windows 2000
انقر فوق ( Startابدأ) ثم أشر إلى ( Settingsإعدادات) وحدد ( Control Panelلوحة التحكم).
.3

:Windows Vista
انقر فوق ( Uninstall a programإزالة تثبيت برنامج) من فئة ( Programsالبرامج) ثم حدد
( EPSON Printer Softwareبرامج طابعة  )Epsonمن القائمة.
 Windows XPو:2000
مزدوجا فوق الرمز ( Add/Remove Programsإضافة/إزالة البرامج) وحدد
انقر نقرًا
ً
( EPSON Printer Softwareبرامج طابعة  )EPSONمن القائمة.

.4

:Windows Vista
انقر فوق ( Uninstall/Changeإلغاء التثبيت/تغيير).
 Windows XPو:2000
انقر فوق ( Change/Removeتغيير/إزالة).

.5

حدد رمزًا للطابعة وانقر فوق ( OKموافق).

.6

انقر فوق ( OKموافق) إللغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

استخدام البرنامج
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إلغاء تثبيت دليل املستخدم
في نظام التشغيل Windows
مالحظة:
إلزالة تثبيت برامج في نظام التشغيل  ،Windows Vistaفأنت بحاجة إلى حساب مسؤول وكلمة مرور مسؤول إذا كنت تقوم بتسجيل
الدخول كمستخدم قياسي.
إلزالة تثبيت برامج في نظام التشغيل  ،Windows XPيجب تسجيل الدخول إلى حساب ( Computer Administratorمسؤول كمبيوتر).
إلزالة تثبيت برامج في نظام التشغيل  ،Windows 2000يجب تسجيل الدخول كمستخدم يتمتع بامتيازات املسؤول (ينتمي إلى
مجموعة ( Administratorsاملسؤولون).
.1

أوقف تشغيل الطابعة وافصل كابل التوصيل.

.2

:Windows Vista
انقر فوق زر ( Startابدأ) وحدد ( Control Panelلوحة التحكم).
:Windows XP
انقر فوق ( Startابدأ) وحدد ( Control Panelلوحة التحكم).
:Windows 2000
انقر فوق ( Startابدأ) ثم أشر إلى ( Settingsإعدادات) وحدد ( Control Panelلوحة التحكم).

.3

:Windows Vista
انقر فوق ( Uninstall a programإزالة تثبيت برنامج) من فئة ( Programsالبرامج).
 Windows XPو:2000
مزدوجا فوق رمز ( Add or Remove Programsإضافة أو إزالة البرامج).
انقر نقرًا
ً

.4

حدد ( Manualدليل) الطابعة من القائمة.

.5

:Windows Vista
انقر فوق ( Uninstall/Changeإلغاء التثبيت/تغيير).
 Windows XPو:2000
انقر فوق ( Change/Removeتغيير/إزالة).

.6

انقر فوق ( OKموافق).

استخدام البرنامج
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الفصل الثاني

التعامل مع الورق
استخدام ورق خاص
ميكنك احلصول على نتائج جيدة مع معظم أنواع ورق السندات العادي .ومع ذلك ،توفر أنواع الورق املطلي مطبوعات رائعة ألنها متتص كمية
أقل من احلبر.
توفر  Epsonأنواع ورق خاصة مت إعدادها للحبر املستخدم في طابعات نفث احلبر من  ،Epsonوتوصي  Epsonباستخدام أنواع الورق هذه لضمان
احلصول على نتائج عالية اجلودة.
انظر “الورق واملستهلكات واألجهزة االختيارية” في الصفحة .156
عند حتميل الورق اخلاص املوزع بواسطة  ،Epsonاقرأ صفحات اإلرشادات املرفقة مع الورق أوال ً وضع النقاط التالية في حسبانك.
مالحظة:
حمل الورق في وحدة تغذية الورق اخللفية بحيث يكون الوجه القابل للطباعة ألعلى .عاد ًة ما يكون الوجه القابل للطباعة أبيض أو
المعا بشكل أكبر .انظر صفحات اإلرشادات املرفقة مع الورق للحصول على املزيد من املعلومات .تشتمل بعض أنواع الورق على أركان
ً
مقصوصة للمساعدة في حتديد اجتاه التحميل الصحيح.
مجعدا ،فقم بتسويته أو طيه برفق في االجتاه املعاكس قبل التحميل .قد ينتج عن الطباعة على ورق مجعد تلطخ احلبر
إذا كان الورق
ً
على املطبوعات.

مالحظة لـ :Professional Flyer Paper
إذا المس املاء اجلزء القابل للطباعة ،فامسح املاء .كن حذ ًرا حتى ال تتلف أو تخدش اجلانب القابل للطابعة.
ال تلمس اجلزء القابل للطابعة .الرطوبة والزيوت من بشرتك قد تؤثر على جودة الطباعة.
يدعم  Professional Flyer Paperالطباعة على اجلانبني .عند استخدام وظيفة الطباعة على اجلانبني ،قم بتغذية الورق يدو ًيا.
عند استخدام وظيفة الطباعة على اجلانبني ،اترك اجلانب املطبوع  20دقيقة تقري ًبا ليجف قبل الطباعة على اجلانب اخللفي.

التعامل مع الورق
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عند استخدام وظيفة الطباعة على اجلانبني ،يوصى بطباعة جانب الطباعة األقل أهمية أو ًال.
وفقً ا لنموذج الطباعة ،قد تظهر العالمات التي أنشأتها األسطوانات على اجلانب املطبوع .اطبع نسخة اختبار واحدة وافحص النتائج
قبل طباعة العديد من الورق.
وفقً ا لبيئة الطباعة ،قد يتعذر جتميع ورق اإلخراج .في هذه احلالة ،استخدام درج دعم اإلخراج.
يقوم درج دعم اإلخراج بتجميع  50ورقة من ورق الطباعة على وجه واحد و 25ورقة من ورق الطباعة على الوجهني.
انظر “إعداد درج دعم اإلخراج لـ  ”Epson Professional Flyer Paperفي الصفحة .29

سعات التحميل لوسائط  Epsonاخلاصة
ارجع إلى اجلدول التالي للتعرف على سعات حتميل ورق  Epsonاخلاص والوسائط األخرى.
درج الورق األمامي:
نوع الوسائط

سعة التحميل

( Epson Bright White Ink Jet Paperورق عادي ناصع البياض من )Epson

حتى  400ورقة

وحدة تغذية الورق اخللفية:
نوع الوسائط

سعة التحميل
طباعة على وجه واحد

الطباعة اليدوية على الوجهني

( Epson Bright White Ink Jet Paperورق عادي ناصع البياض من
)Epson

حتى  100ورقة

حتى  70ورقة

Epson Professional Flyer Paper

حتى  70ورقة

حتى  50ورقة

Epson Photo Paper

حتى  60ورقة

-

( Epson Matte Paper - Heavyweightورق غير المع  -ثقيل الوزن من
)Epson

حتى  20ورقة

-

Epson Double-Sided Matte Paper

حتى ورقة واحدة

حتى ورقة واحدة

( Epson Photo Quality Ink Jet Paperورق عادي بجودة عالية للصور
من )Epson

حتى  100ورقة

-

( Envelopesاألظرف)

حتى  15ورقة

-

مالحظة:
مجعدا ،فقم بتسويته أو طيه برفق في االجتاه املعاكس .تأكد أن مجموعة الورق مضبوطة حتت عالمة السهم  cداخل موجه
الورق
إذا كان
ً
احلافة.

التعامل مع الورق
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تخزين ورق الصور الفوتوغرافية من Epson
أعد الورق غير املستخدم إلى العبوة األصلية بعد االنتهاء من الطباعة .توصي  Epsonبتخزين املطبوعات في حقيبة بالستيكية قابلة إلعادة
القفل .احتفظ باملطبوعات بعي ًدا عن درجة احلرارة العالية والرطوبة العالية وأشعة الشمس املباشرة.

حتميل الورق
اتبع اخلطوات التالية لتحميل الورق:

في درج الورق األمامي
.1

اسحب درج الورق األمامي.

التعامل مع الورق
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.2

حرك موجهات احلواف أثناء تسوية مقابضها لتالئم الورق الذي تقوم بتحميله.

.3

مستو لتسوية احلواف.
قم بتهوية مجموعة من الورق ثم ضبطها على سطح
ٍ

.4

حمل الورق بحيث يكون اجلزء القابل للطباعة ألسفل.

دليل املستخدم

مالحظة:
جتنب إضافة ورق قبل نفاد الورق .قد يؤدي القيام بذلك إلى منع تغذية الورق بسهولة.

التعامل مع الورق
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.5

حرك موجهات احلواف أثناء تسوية مقابضها لتالئم الورق الذي تقوم بتحميله.

.6

أعد إدخال الدرج في الطابعة.

دليل املستخدم

مالحظة:
ال تدخل درج الورق األمامي بقوة .قد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق.
ال حُترك موجهات احلواف بعد إعادة إدخال درج الورق األمامي .قد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق.
.7

حرك درج االمتداد للخارج ووسعه.

التعامل مع الورق
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مالحظة:
اترك مساحة خالية كافية أمام الطابعة إلخراج الورق بالكامل.
تأكد أن مجموعة الورق مضبوطة حتت عالمة السهم  cداخل موجه احلافة اليسرى.

في وحدة تغذية الورق اخللفية
.1

افتح دعامة الورق.

.2

حرك درج االمتداد للخارج ووسعه.

.3

ح ّرك موجه احلافة اليسرى إلى اليسار.

التعامل مع الورق
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.4

مستو لتسوية احلواف.
قم بتهوية مجموعة من الورق ثم ضبطها على سطح
ٍ

.5

قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة ألعلى ،في مقابل اجلانب األمين من وحدة تغذية الورق اخللفية .ثم حرك موجه
احلافة اليسرى في مقابل احلافة اليسرى للورق.

مالحظة:
اترك مساحة خالية كافية أمام الطابعة إلخراج الورق بالكامل.
دائما بتحميل الورق إلى احلافة القصيرة في وحدة تغذية الورق اخللفية أو ًال ،حتى في حالة طباعة صور عرضية.
قم ً
جتنب إضافة ورق قبل نفاد الورق .قد يؤدي القيام بذلك إلى منع تغذية الورق بسهولة.
تأكد أن مجموعة الورق مضبوطة حتت عالمة السهم  cداخل موجه احلافة اليسرى.

حتميل األظرف
اتبع اخلطوات التالية لتحميل األظرف:
.1

افتح دعامة الورق.

.2

حرك درج االمتداد للخارج ووسعه.

التعامل مع الورق
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.3

ح ّرك موجه احلافة اليسرى إلى اليسار.

.4

قم بتحميل احلافة القصيرة لألظرف أوال ً مع اجتاه اللسان ألسفل ولليسار .ثم حرك موجه احلافة اليسرى في مقابل احلافة اليسرى
لألظرف.

مالحظة:
يختلف سمك األظرف وقابليتها للطي بشكل كبير .إذا كان إجمالي سمك مجموعة األظرف يتجاوز  15ملم ،فاضغط ألسفل على
األظرف لتسويتها قبل التحميل .إذا انخفضت جودة الطباعة عند حتميل مجموعة األظرف ،فقم بتحميل ظرف واحد في كل مرة.
ميكنك حتميل حتى ً 15
ظرفا في املرة الواحدة في وحدة تغذية الورق اخللفية.
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ً
أظرفا مجعدة أو مطوية.
ال تستخدم
قم بتسوية ألسنة األظرف قبل التحميل.
قم بتسوية احلافة األمامية للظرف قبل التحميل.
جدا ،حيث قد تتجعد أثناء الطباعة.
جتنب استخدام األظرف الرقيقة ً
للتعرف على إرشادات الطباعة ،انظر اإلرشادات التالية.
انظر “الطباعة على األظرف” في الصفحة .38

إعداد درج اإلخراج
يوجد درج اإلخراج في درج الورق األمامي .حرك درج االمتداد للخارج ثم افتح اللسان في درج االمتداد ملنع املطبوعات من االنزالق خارج الطابعة.

إعداد درج دعم اإلخراج لـ Epson Professional Flyer Paper
عند الطباعة على  ،Epson Professional Flyer Paperاضبط درج دعم اإلخراج .يوصى بشكل خاص باستخدام درج دعم اإلخراج إذا كان ورق
اإلخراج مجع ًدا أو ال ميكن جتميعه .اتبع هذه اخلطوات لضبط درج دعم اإلخراج.
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.1

اسحب درج اإلخراج للخارج.

.2

حرك درج دعم اإلخراج حتى يستقر في مكانه .مت رفع درج دعم اإلخراج بشكل طفيف.

.3

أعد إدخال درج اإلخراج في الطابعة.

دليل املستخدم
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مالحظة:
بعد الطباعة على  ،Epson Professional Flyer Paperادفع درج دعم اإلخراج لنقله إلى موضعه األصلي.

حتديد نوع الورق الصحيح
تقوم الطابعة بالضبط الذاتي تلقائ ًيا حسب نوع الورق احملدد في إعدادات الطباعة .ولهذا تُعزى أهمية إعداد نوع الورق .حيث إنه يُخطر
الطابعة بنوع الورق الذي تستخدمه ويتم ضبط تغطية احلبر وفقًا لذلك .يعرض اجلدول التالي اإلعدادات التي يجب اختيارها للورق.
لهذا الورق

حتديد إعداد نوع الورق هذا

Plain paper

( plain papersورق عادي)

( Epson Bright White Ink Jet Paperورق عادي ناصع البياض من )Epson
Epson Professional Flyer Paper

Epson Professional Flyer

Epson Photo Paper

Epson Photo

( Epson Matte Paper - Heavyweightورق غير المع  -ثقيل الوزن من )Epson

( Epson Matteغير المع من )Epson

Epson Double-Sided Matte Paper
( Epson Photo Quality Ink Jet Paperورق عادي بجودة عالية للصور من )Epson

Epson Photo Quality Ink Jet

( Envelopesاألظرف)

( Envelopeظرف)

مالحظة:
يختلف توفر الوسائط اخلاصة حسب املوقع .للحصول على أحدث املعلومات حول الوسائط املتاحة في املنطقة ،اتصل بدعم عمالء .Epson
انظر “موقع الويب للدعم الفني” في الصفحة .144
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الفصل الثالث

عمليات الطباعة األساسية
مقدمة
يرشدك هذا القسم خالل إجراءات األنواع اخملتلفة لعمليات الطباعة.

طباعة الصور الفوتوغرافية
يشرح طريقة طباعة الصور الفوتوغرافية على أنواع الورق اخملتلفة.
انظر “طباعة الصور الفوتوغرافية” في الصفحة .32

طباعة صفحات الويب
يشرح طريقة طباعة صفحات الويب بحيث تالئم طباعتها على ورقة بدون قطع الصفحة على اجلانب األمين.
“طباعة صفحات الويب” في الصفحة .34

عمليات الطباعة األساسية
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طباعة املستندات
يشرح طريقة طباعة املستندات على أنواع الورق اخملتلفة.
انظر “طباعة املستندات” في الصفحة .36

الطباعة على األظرف
يشرح طريقة الطباعة على األظرف.
انظر “الطباعة على األظرف” في الصفحة .38

طباعة الصور الفوتوغرافية

إعداد ملف الطباعة
حتتاج إلى ضبط ملف الصورة حسب حجم الورق .إذا كان التطبيق اخلاص بك يشتمل على إعدادات الهوامش ،فتأكد من وجود الهوامش في
املنطقة القابلة للطباعة بالصفحة.
انظر “املنطقة القابلة للطباعة” في الصفحة .159

عمليات الطباعة األساسية
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حتميل الورق
ارجع إلى القسم التالي للتعرف على تفاصيل حتميل الورق.
انظر “حتميل الورق” في الصفحة .22
عند استخدام ورق  Epsonاخلاص ،ارجع إلى القسم أدناه.
انظر“استخدام ورق خاص” في الصفحة .20

إعدادات الطابعة في نظام التشغيل Windows
اتبع هذه اخلطوات لضبط إعدادات الطابعة.
.1

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.
انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .14

.2

انقر فوق عالمة التبويب ( Mainرئيسي) ثم حدد ( Photoصورة فوتوغرافية) في إعدادات ( Quality Optionخيار اجلودة):

عمليات الطباعة األساسية
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.3

حدد مصدر الورق كإعداد ( Sourceاملصدر).

.4

حدد إعداد ( Typeالنوع) املناسب.

دليل املستخدم

انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30
.5

أيضا حتديد حجم ورق مخصص .للتعرف على التفاصيل ،انظر التعليمات الفورية.
حدد إعداد ( Sizeحجم) املناسب .ميكنك ً

.6

حدد ( Portraitطولي) أو ( Landscapeعرضي) لتغيير اجتاه املطبوعات.

.7

انقر فوق  OKإلغالق نافذة إعدادات الطابعة.

بعد إكمال اخلطوات أعاله ،اطبع نسخة اختبار واحدة وافحص النتائج قبل طباعة مهمة كاملة.

طباعة صفحات الويب
حتميل الورق
ارجع إلى القسم التالي للتعرف على تفاصيل حتميل الورق.
انظر “حتميل الورق” في الصفحة .22
عند استخدام ورق  Epsonاخلاص ،ارجع إلى القسم أدناه.
انظر“استخدام ورق خاص” في الصفحة .20

استخدام EPSON Web-To-Page
يتيح برنامج  EPSON Web-To-Pageطباعة صفحات ويب بحيث تالئم عرض الورق احملدد.
مالحظة:
هذا البرنامج غير متاح لنظامي التشغيل  Windows Vistaو.XP x64
مالحظة ملستخدمي :Windows Internet Explorer 7
طباعة صفحات ويب لتناسب حجم الورق لديك هي إحدى امليزات القياسية في .Windows Internet Explorer 7
.1

في  ،Internet Explorerانتقل إلى صفحة الويب التي تريد طباعتها.
إذا كنت قد قمت بتثبيت  ،EPSON Web-To-Pageفسيظهر شريط أدوات  EPSON Web-To-Pageفي نافذة Internet Explorer
(مستكشف اإلنترنت).

عمليات الطباعة األساسية
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انقر فوق الزر ( Printطباعة) في شريط األدوات .تظهر نافذة ( Printطباعة).
مالحظة:
إذا كنت تريد معاينة تخطيط املطبوعات ،فانقر فوق الزر  Previewفي شريط األدوات.

.3

انقر بزر املاوس األمين على رمز الطابعة واختر  Printing Preferencesفي نظامي التشغيل  Windows XPو.2000

.4

انقر فوق عالمة التبويب ( Mainرئيسي) ثم حدد ( Webالويب) كإعداد ( Quality Optionخيار اجلودة):

.5

حدد مصدر الورق كإعداد ( Sourceاملصدر).

.6

حدد إعداد ( Typeالنوع) املناسب.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30

.7

أيضا حتديد حجم ورق مخصص .للتعرف على التفاصيل ،انظر التعليمات الفورية.
حدد إعداد ( Sizeحجم) املناسب .ميكنك ً

.8

حدد ( Portraitطولي) أو ( Landscapeعرضي) لتغيير اجتاه املطبوعات.

.9

انقر فوق  OKإلغالق نافذة إعدادات الطابعة.
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 .10اطبع الصفحة.

طباعة املستندات

حتميل الورق
ارجع إلى القسم التالي للتعرف على تفاصيل حتميل الورق.
انظر “حتميل الورق” في الصفحة .22
عند استخدام ورق  Epsonاخلاص ،ارجع إلى القسم أدناه.
انظر“استخدام ورق خاص” في الصفحة .20

إعدادات الطابعة في نظام التشغيل Windows
.1

افتح امللف الذي تريد طباعته.

.2

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.

عمليات الطباعة األساسية
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انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .14

.3

انقر فوق عالمة التبويب ( Mainرئيسي) ثم حدد أحد إعدادات ( Quality Optionخيار اجلودة) التالية:
( Draftمسودة) للمسودات األولية بجودة طباعة منخفضة
( Textنص) ملستندات النص فقط مع جودة نص أعلى
( Text & Imageنص وصورة) للمستندات عالية اجلودة التي تشتمل على نص وصور

.4

حدد مصدر الورق كإعداد ( Sourceاملصدر).

.5

حدد إعداد ( Typeالنوع) املناسب.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30

.6

أيضا حتديد حجم ورق مخصص .للتعرف على التفاصيل ،انظر التعليمات الفورية.
حدد إعداد ( Sizeحجم) املناسب .ميكنك ً

.7

حدد ( Portraitطولي) أو ( Landscapeعرضي) لتغيير اجتاه املطبوعات.

.8

انقر فوق  OKإلغالق نافذة إعدادات الطابعة.
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اطبع امللف.

الطباعة على األظرف

حتميل الورق
ارجع إلى القسم التالي للتعرف على طريقة حتميل األظرف.
انظر “حتميل األظرف” في الصفحة .26
ارجع إلى القسم أدناه للتعرف على املنطقة القابلة للطابعة.
انظر “املنطقة القابلة للطباعة” في الصفحة .159

إعدادات الطابعة في نظام التشغيل Windows
.1

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.

عمليات الطباعة األساسية
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انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .14

.2

انقر فوق عالمة التبويب ( Mainرئيسي) ثم حدد أحد إعدادات ( Quality Optionخيار اجلودة) التالية:
( Textنص) ملعظم أنواع األظرف
( Text & Imageنص وصورة) لطباعة الصور على األظرف

.3

حدد ( Rear Trayالدرج اخللفي) كإعداد ( Sourceاملصدر).

.4

حدد ( Envelopeظرف) كإعداد ( Typeالنوع).

.5

أيضا حتديد حجم مخصص .للتعرف على التفاصيل ،انظر
حدد حجم الظرف املناسب من إعدادات ( Sizeحجم) املتاحة .ميكنك ً
التعليمات الفورية.

.6

حدد ( Landscapeطولي) كإعداد ( Orientationاالجتاه).

.7

انقر فوق  OKإلغالق نافذة إعدادات الطابعة.

.8

اطبع الظرف.

عمليات الطباعة األساسية
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إلغاء الطباعة
إذا رغبت في إلغاء الطباعة ،فاتبع إرشادات القسم املناسب أدناه.

استخدام زر الطابعة
ملستخدمي B-500DN
اضغط على الزر ( + Cancelإلغاء) إللغاء مهمة طباعة قيد التنفيذ.
ملستخدمي B-300
اضغط على الزر  ) Paper/Cancelإللغاء مهمة طباعة قيد التنفيذ.

في نظام التشغيل Windows
عند بدء الطباعة ،يظهر مقياس تقدم على شاشة الكمبيوتر.
انقر فوق الزر ( Stopإيقاف) إللغاء الطباعة.

عمليات الطباعة األساسية
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الفصل الرابع

الطباعة باستخدام خيارات ( Special Layoutتخطيط خاص)
مقدمة
ميكنك الطباعة باستخدام مجموعة من التخطيطات اخملتلفة ملشروعات خاصة ،مثل الكتيبات وامللصقات.

الطباعة على الوجهني (في نظام التشغيل  Windowsفقط)
يتيح الطباعة على كال وجهي الورق.
انظر “طباعة على الوجهني” في الصفحة .43

الطباعة املالئمة للصفحة
يتيح تكبير حجم املستند أو تصغيره تلقائ ًيا لكي يالئم حجم الورق احملدد في برنامج تشغيل الطابعة.
“الطباعة املالئمة للصفحة” في الصفحة .56

الطباعة باستخدام خيارات ( Special Layoutتخطيط خاص)
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طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة
يتيح طباعة صفحتني أو أربع صفحات على ورقة واحدة.
انظر “طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة” في الصفحة .59

طباعة امللصقات (في نظام التشغيل  Windowsفقط)
يتيح تكبير مادة موجودة على صفحة مستند واحدة لتغطية  4أو  9أو  16ورقة مطبوعة ثم عمل ملصق.
انظر “طباعة ملصق” في الصفحة .62

الطباعة باستخدام خيارات ( Special Layoutتخطيط خاص)
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طباعة العالمات املائية (في نظام التشغيل  Windowsفقط)
يتيح طباعة نص أو صورة كعالمة مائية على كل صفحة من املطبوعات.
انظر “طباعة العالمة املائية” في الصفحة .68
على سبيل املثال ،ميكنك وضع “سري” على مستند مهم.

طباعة على الوجهني
يتوفر نوعان من الطباعة على الوجهني :قياسية وكتيب مطوي.
تتيح الطباعة على الوجهني القياسية طباعة الصفحات ذات األرقام الفردية أوالً .بعد طباعة هذه الصفحات ،ميكنك إعادة حتميلها لطباعة
الصفحات ذات األرقام الزوجية على الوجه اآلخر من الورق.

الطباعة باستخدام خيارات ( Special Layoutتخطيط خاص)
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تتيح الطباعة على الوجهني للكتيبات املطوية عمل كتيبات مطوي ًة مر ًة واحدة .سيتم أوال ً طباعة الصفحات التي ستظهر على الوجه
اخلارجي (بعد طي الصفحة) .ميكن بعد ذلك طباعة الصفحات التي ستظهر في الداخل بعد إعادة حتميل الورق في الطابعة كما هو موضح
في الرسم التوضيحي أدناه.

كتيب مطوي مر ًة واحدة
 :حافة الربط
ميكنك إنشاء كتيب عن طريق طباعة الصفحتني  1و 4على الورقة األولى والصفحتني  5و 8على الورقة الثانية والصفحتني  9و 12على الورقة
الثالثة.
بعد إعادة حتميل هذا الورق في وحدة تغذية الورق اخللفية ،ميكنك طباعة الصفحتني  2و 3على الوجه اخللفي للورقة األولى والصفحتني  6و7
على الوجه اخللفي للورقة الثانية والصفحتني  10و 11على الوجه اخللفي للورقة الثالثة.
ميكن بعد ذلك طي الصفحات الناجتة وربطها م ًعا في كتيب.
مالحظة:
حسب الورق ،ميكن حتميل مجموعات ورق حتى  30ورقة في وحدة تغذية الورق اخللفية أثناء الطباعة على الوجهني.
استخدم فقط الورق املناسب للطباعة على الوجهني .وإال ،فقد تفسد جودة املطبوعات.
حسب الورق وكمية احلبر املستخدمة لطباعة نص وصور ،قد يفيض احلبر إلى الوجه اآلخر من الورق.
قد يتلطخ سطح الورق أثناء الطباعة على الوجهني.
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الطباعة القياسية على الوجهني
الطباعة التلقائية على الوجهني (باستخدام وحدة الطباعة على الوجهني)
اتبع اخلطوات التالية لطباعة الصفحات ذات األرقام الفردية والزوجية على األوجه املتقابلة للورق باستخدام وحدة الطباعة على الوجهني.
مالحظة:
تدعم الطباعة التلقائية على الوجهني الورق العادي فقط.
.1

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.
انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .14
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انقر فوق عالمة التبويب ( Mainرئيسي) ثم حدد أحد إعدادات ( Quality Optionخيار اجلودة) التالية:
( Draftمسودة) للمسودات األولية بجودة طباعة منخفضة
( Textنص) لصفحات النص فقط
( Text & Imageنص وصورة) للصفحات عالية اجلودة التي تشتمل على نص وصور
( Webالويب) لصفحات الويب
( Photoصورة فوتوغرافية) للحصول على سرعة وجودة جيدتني

.3

حدد مصدر الورق كإعداد ( Sourceاملصدر).

.4

حدد ( plain papersورق عادي)كإعداد ( Typeالنوع).
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30

.5

حدد إعداد ( Sizeحجم) املناسب.

.6

حدد ( Portraitطولي) أو ( Landscapeعرضي) لتغيير اجتاه املطبوعات.

.7

انقر فوق عالمة التبويب ( Page Layoutتخطيط الصفحة) ثم حدد مربع االختيار ( Duplex Printingالطباعة على الوجهني).

الطباعة باستخدام خيارات ( Special Layoutتخطيط خاص)
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.8

حدد ( Autoتلقائي) الستخدام الطباعة التلقائية على الوجهني.

.9

انقر فوق ( Adjust Print Densityضبط كثافة الطباعة) لفتح نافذة ( Adjust Print Densityضبط كثافة الطباعة).

 .10حدد نوع املستند املناسب كإعداد ( Select Document Typeحدد “نوع املستند”).
 .11حدد ( Print Densityكثافة الطباعة) و( Increased Drying Timeزيادة وقت جفاف احلبر) كإعداد ( Adjustmentsعمليات الضبط).
مالحظة:
عند طباعة بيانات تشتمل على صور كثيفة على جانبي الورق ،قلل كثافة الطباعة وقم بزيادة وقت اجلفاف للطباعة بدقة أكبر.
 .12انقر فوق OKللرجوع إلى إطار ( Page Layoutتخطيط الصفحة).
 .13انقر فوق( Marginsهوامش) لفتح نافذة ( Marginsهوامش).

الطباعة باستخدام خيارات ( Special Layoutتخطيط خاص)
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 .14حدد حافة الورقة التي سيتم الربط من خاللها .ميكنك اختيار ( Leftيسار) أو ( Topأعلى) أو ( Rightميني).
 .15اختر  cmأو  inchكإعداد ( Unitوحدة) .ثم حدد عرض هامش الربط .ميكنك إدخال أي عرض من  0.3إلى  3.0سم ،أو من  0.12إلى 1.18
بوصة.
مالحظة:
قد يختلف هامش الربط الفعلي عن اإلعدادات احملددة حسب التطبيق .قم بالتجريب باستخدام عدد قليل من الورق للتحقق من النتائج
الفعلية قبل طباعة املهمة الكاملة.
 .16انقر فوق  OKللرجوع إلى نافذة ( Page Layoutتخطيط الصفحة) .ثم انقر فوق  OKحلفظ اإلعدادات.
 .17قم بتحميل الورق في الطابعة ،ثم أرسل مهمة الطباعة من التطبيق.
انظر “حتميل الورق” في الصفحة .23
مالحظة:
ال تسحب الورق للخارج بالقوة عند إخراج الطابعة للورق بعد الطباعة على وجه واحد.
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الطباعة اليدوية على الوجهني
اتبع اخلطوات التالية لطباعة الصفحات ذات األرقام الفردية والزوجية على األوجه املتقابلة للورق.
.1

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.
انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .14

.2

انقر فوق عالمة التبويب ( Mainرئيسي) ثم حدد أحد إعدادات ( Quality Optionخيار اجلودة) التالية:
( Draftمسودة) للمسودات األولية بجودة طباعة منخفضة
( Textنص) لصفحات النص فقط
( Text & Imageنص وصورة) للصفحات عالية اجلودة التي تشتمل على نص وصور
( Webالويب) لصفحات الويب
( Photoصورة فوتوغرافية) للحصول على سرعة وجودة جيدتني

.3

حدد ( Rear Trayالدرج اخللفي) كإعداد ( Sourceاملصدر).

الطباعة باستخدام خيارات ( Special Layoutتخطيط خاص)
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حدد إعداد ( Typeالنوع) املناسب.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30

.5

حدد إعداد ( Sizeحجم) املناسب.

.6

حدد ( Portraitطولي) أو ( Landscapeعرضي) لتغيير اجتاه املطبوعات.

.7

انقر فوق عالمة التبويب ( Page Layoutتخطيط الصفحة) ثم حدد مربع االختيار ( Duplex Printingالطباعة على
الوجهني).

.8

حدد ( Manualيدوي) الستخدام وظيفة الطباعة اليدوية على الوجهني.

الطباعة باستخدام خيارات ( Special Layoutتخطيط خاص)
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انقر فوق( Marginsهوامش) لفتح نافذة ( Marginsهوامش).

 .10حدد حافة الورقة التي سيتم الربط من خاللها .ميكنك اختيار ( Leftيسار) أو ( Topأعلى) أو ( Rightميني).
 .11اختر  cmأو  inchكإعداد ( Unitوحدة) .ثم حدد عرض هامش الربط .ميكنك إدخال أي عرض من  0.3إلى  3.0سم ،أو من  0.12إلى 1.18
بوصة.
مالحظة:
قد يختلف هامش الربط الفعلي عن اإلعدادات احملددة حسب التطبيق .قم بالتجريب باستخدام عدد قليل من الورق للتحقق من النتائج
الفعلية قبل طباعة املهمة الكاملة.
 .12انقر فوق  OKللرجوع إلى نافذة ( Page Layoutتخطيط الصفحة) .ثم انقر فوق  OKحلفظ اإلعدادات.
 .13قم بتحميل الورق في وحدة تغذية الورق اخللفية ،ثم أرسل مهمة الطباعة من التطبيق .سيتم عرض إرشادات إنشاء الصفحات ذات
األرقام الزوجية أثناء طباعة الصفحات ذات األرقام الفردية.
انظر “حتميل الورق” في الصفحة .22
 .14اتبع اإلرشادات املعروضة على الشاشة إلعادة حتميل الورق.
مالحظة:
قد يتجعد الورق أثناء الطباعة بسبب كمية احلبر املستخدمة .إن حدث ذلك ،فقم بلف الورق في االجتاه املعاكس قبل إعادة حتميله.
ومستو قبل إعادة حتميلها.
قم مبحاذاة مجموعة الورق عن طريق ضبط حوافها على سطح صلب
ٍ
اتبع اإلرشادات املتوفرة عند إعادة حتميل املطبوعات .وإال ،فقد ينحشر الورق أو قد تكون هوامش الربط غير صحيحة.
إذا حدث انحشار للورق ،فارجع إلى ما يلي.
انظر “انحشار الورق” في الصفحة .128
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 .15مبجرد اكتمال إعادة حتميل الورق ،انقر فوق الزر ( Resumeاستئناف) لطباعة الصفحات ذات األرقام الزوجية.

الطباعة على الوجهني للكتيبات املطوية
الطباعة اليدوية على الوجهني
استخدم اخلطوات التالية إلنشاء مجلد مطوي.
مالحظة:
تتوفر وظيفة الطباعة على الوجهني للكتيبات املطوية فقط عند ضبط الطباعة اليدوية على الوجهني.
.1

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.
انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .14
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انقر فوق عالمة التبويب ( Mainرئيسي) ثم حدد أحد إعدادات ( Quality Optionخيار اجلودة) التالية:
( Draftمسودة) للمسودات األولية بجودة طباعة منخفضة
( Textنص) لصفحات النص فقط
( Text & Imageنص وصورة) للصفحات عالية اجلودة التي تشتمل على نص وصور
( Webالويب) لصفحات الويب
( Photoصورة فوتوغرافية) للحصول على سرعة وجودة جيدتني

.3

حدد ( Rear Trayالدرج اخللفي) كإعداد ( Sourceاملصدر).

.4

حدد إعداد ( Typeالنوع) املناسب.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30

.5

حدد إعداد ( Sizeحجم) املناسب.

.6

حدد ( Portraitطولي) أو ( Landscapeعرضي) لتغيير اجتاه املطبوعات.
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.7

انقر فوق عالمة التبويب ( Page Layoutتخطيط الصفحة) وحدد مربع االختيار ( Duplex Printingالطباعة على
الوجهني) .ثم حدد ( Manualيدوي) ثم حدد مربع االختيار ( Folded Bookletكتيب مطوي).

.8

انقر فوق( Marginsهوامش) لفتح نافذة ( Marginsهوامش).
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حدد حافة الورقة التي سيتم الربط من خاللها .ميكنك اختيار ( Leftيسار) أو ( Topأعلى) أو ( Rightميني).
مالحظة:
عند حتديد ( Portraitطولي) كإعداد ( Orientationاالجتاه) ،تتوفر أوضاع الربط ( Leftيسار) أو ( Rightميني) .يتوفر وضع الربط
( Topأعلى) عند حتديد ( Landscapeعرضي) كإعداد ( Orientationاالجتاه).

 .10اختر  cmأو  inchكإعداد ( Unitوحدة) .حدد عرض هامش الربط.

عرضي
*

:حافة الطي

**

:هامش

طولي

ميكنك إدخال أي عرض من  0.3إلى  3.0سم ،أو من  0.12إلى  1.18بوصة .يتم استخدام عرض الهامش احملدد على كال وجهي الطي .إذا
ً
حددت مثالً
هامشا عرضه  1سم ،فستحصل على هامش عرضه  2سم (سيتم تعيني هامش عرضه  1سم على كال وجهي الطي).
 .11انقر فوق  OKللرجوع إلى نافذة ( Page Layoutتخطيط الصفحة) .ثم انقر فوق  OKحلفظ اإلعدادات.
 .12قم بتحميل الورق في وحدة تغذية الورق اخللفية ،ثم أرسل مهمة الطباعة من التطبيق .سيتم عرض إرشادات طباعة الصفحات
الداخلية أثناء طباعة الصفحات اخلارجية.
انظر “حتميل الورق” في الصفحة .22
 .13اتبع اإلرشادات املعروضة على الشاشة إلعادة حتميل الورق.
مالحظة:
قد يتجعد الورق أثناء الطباعة بسبب كمية احلبر املستخدمة .إن حدث ذلك ،اطو الورق في االجتاه املعاكس قبل إعادة حتميله.
ومستو قبل إعادة حتميلها في الطابعة.
قم مبحاذاة مجموعة الورق عن طريق ضبط حوافها على سطح صلب
ٍ
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اتبع اإلرشادات املتوفرة عند إعادة حتميل املطبوعات .وإال ،فقد ينحشر الورق أو قد تكون هوامش الربط غير صحيحة.
إذا حدث انحشار للورق ،فارجع إلى ما يلي.
انظر “انحشار الورق” في الصفحة .128
 .14مبجرد اكتمال إعادة حتميل الورق ،انقر فوق الزر ( Resumeاستئناف) لطباعة الصفحات الداخلية.
 .15مبجرد اكتمال الطباعة ،قم بطي املطبوعات بشكل صحيح وربطها م ًعا باستخدام دباسة أو بأية طريقة ربط أخرى.

الطباعة املالئمة للصفحة
ميكنك استخدام وظيفة الطباعة ( Fit to Pageمالئمة للصفحة) عند احلاجة إلى طباعة ،على سبيل املثال ،مستند بحجم  A4على ورق
بحجم آخر.
أيضا إعادة ضبط
تقوم وظيفة الطباعة ( Fit to Pageمالئمة للصفحة) تلقائ ًيا بإعادة ضبط حجم الصفحة وفقًا حلجم الورقة احملدد .ميكنك ً
حجم الصفحة يدويًا.

إعدادات الطابعة في نظام التشغيل Windows
.1

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.
انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .14
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انقر فوق عالمة التبويب ( Mainرئيسي) ثم حدد أحد إعدادات ( Quality Optionخيار اجلودة) التالية:
( Draftمسودة) للمسودات األولية بجودة طباعة منخفضة
( Textنص) لصفحات النص فقط
( Text & Imageنص وصورة) للصفحات عالية اجلودة التي تشتمل على نص وصور
( Webالويب) لصفحات الويب
( Photoصورة فوتوغرافية) للحصول على سرعة وجودة جيدتني

.3

حدد مصدر الورق كإعداد ( Sourceاملصدر).

.4

حدد إعداد ( Typeالنوع) املناسب.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30
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.5

حدد إعداد ( Sizeحجم) املناسب.

.6

حدد ( Portraitطولي) أو ( Landscapeعرضي) لتغيير اجتاه املطبوعات.

.7

انقر فوق عالمة التبويب ( Page Layoutتخطيط الصفحة) ثم حدد مربع االختيار Reduce/Enlarge Document
(تصغير/تكبير املستند).

.8

قم بأحد اإلجراءين التاليني:
إذا حددت ( By Output Paper Sizeحسب حجم ورق اإلخراج) ،فحدد حجم الورق الذي تستخدمه من القائمة
املنسدلة.
إذا حددت ( By Percentageحسب النسبة املئوية) ،فاستخدم األسهم الختيار النسبة املئوية.

.9

انقر فوق  OKإلغالق نافذة إعدادات الطابعة.

بعد إكمال اخلطوات أعاله ،اطبع نسخة اختبار واحدة وافحص النتائج قبل طباعة مهمة كاملة.
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طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة
تتيح وظيفة الطباعة ( Pages Per Sheetعدد الصفحات في الورقة) طباعة صفحتني أو أربع صفحات على ورقة واحدة.

إعدادات الطابعة في نظام التشغيل Windows
.1

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.
انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .14
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انقر فوق عالمة التبويب ( Mainرئيسي) ثم حدد أحد إعدادات ( Quality Optionخيار اجلودة) التالية:
( Draftمسودة) للمسودات األولية بجودة طباعة منخفضة
( Textنص) لصفحات النص فقط
( Text & Imageنص وصورة) للصفحات عالية اجلودة التي تشتمل على نص وصور
( Webالويب) لصفحات الويب
( Photoصورة فوتوغرافية) للحصول على سرعة وجودة جيدتني

.3

حدد مصدر الورق كإعداد ( Sourceاملصدر).

.4

حدد إعداد ( Typeالنوع) املناسب.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30
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.5

حدد إعداد ( Sizeحجم) املناسب.

.6

حدد ( Portraitطولي) أو ( Landscapeعرضي) لتغيير اجتاه املطبوعات.

.7

انقر فوق عالمة التبويب ( Page Layoutتخطيط الصفحة) ثم حدد ( Multi-Pageمتعدد الصفحات) ثم حدد Pages
( Per Sheetعدد الصفحات لكل ورقة).

.8

حدد من اإلعدادات التالية اخليار املناسب لطباعة ( Pages Per Sheetعدد الصفحات لكل ورقة):

.9

4 ،2

لطباعة صفحتني أو أربع صفحات من املستند على ورقة واحدة.

Print Page Borders
(طباعة حدود الصفحات)

لطباعة إطارات حول الصفحات املطبوعة على كل ورقة.

Page Order
(ترتيب الصفحات)

يسمح بتحديد ترتيب طباعة الصفحات على الورقة .قد ال تتوفر بعض اإلعدادات ،وفقا ً إلعداد ( Orientationاالجتاه) في النافذة Main
(رئيسي).

انقر فوق  OKإلغالق نافذة إعدادات الطابعة.

بعد إكمال اخلطوات أعاله ،اطبع نسخة اختبار واحدة وافحص النتائج قبل طباعة مهمة كاملة.
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طباعة ملصق
تتيح طباعة امللصقات طباعة صور بحجم ملصق عن طريق تكبير صفحة واحدة لتغطية عدة صفحات من الورق.

إعدادات الطابعة
.1

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.
انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .14
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انقر فوق عالمة التبويب ( Mainرئيسي) ثم حدد أحد إعدادات ( Quality Optionخيار اجلودة) التالية:
( Draftمسودة) للمسودات األولية بجودة طباعة منخفضة
( Textنص) ملستندات النص فقط
( Text & Imageنص وصورة) للصفحات عالية اجلودة التي تشتمل على نص وصور
( Webالويب) لصفحات الويب
( Photoصورة فوتوغرافية) للحصول على سرعة وجودة جيدتني

.3

حدد مصدر الورق كإعداد ( Sourceاملصدر).

.4

حدد إعداد ( Typeالنوع) املناسب.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30

.5

حدد إعداد ( Sizeحجم) املناسب.

.6

حدد ( Portraitطولي) أو ( Landscapeعرضي) لتغيير اجتاه املطبوعات.
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.7

انقر فوق عالمة التبويب ( Page Layoutتخطيط الصفحة) ثم حدد ( Multi-Pageمتعدد الصفحات) ثم حدد Poster
( Printingطباعة ملصق) .انقر فوق السهم ألعلى أو السهم ألسفل لتحديد  2x1أو 2x2أو  3x3أو .4x4

.8

انقر فوق( Settingsإعدادات) لضبط طريقة طباعة امللصق .يتم فتح نافذة ( Poster Settingsإعدادات امللصق).
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قم بضبط اإلعدادات التالية:
Print Cutting Guides
(طباعة موجهات القطع)

لطباعة خطوط إرشاد للقطع.

Overlapping Alignment
Marks
(عالمات محاذاة متراكبة)

يؤدي إلى تداخل األجزاء قليالً وطباعة عالمات احملاذاة بحيث ميكن محاذاة األجزاء بشكل أكثر دقة.

( Trim Linesخطوط قص)

لطباعة خطوط حدود على األجزاء إلرشادك عند قص الصفحات.

مالحظة:
إذا كنت تريد طباعة عدد قليل من األجزاء بدون طباعة امللصق بالكامل ،فانقر فوق األجزاء التي ال تريد طباعتها.
 .10انقر فوق  OKإلغالق نافذة ( Poster Settingsإعدادات امللصق).
بعد إكمال اخلطوات أعاله ،اطبع نسخة اختبار واحدة وافحص النتائج قبل طباعة مهمة كاملة .ثم اتبع اإلرشادات.
انظر “طريقة عمل ملصق من املطبوعات” في الصفحة .66
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طريقة عمل ملصق من املطبوعات
فيما يلي مثال حول كيفية إنشاء ملصق باستخدام اإلعداد  2x2املوجود ضمن ( Poster Printingطباعة ملصق) وOverlapping
( Alignment Marksعالمات محاذاة متراكبة) احملدد كإعداد ( Print Cutting Guidesطباعة موجهات القطع).

.1

اقطع هامش الورقة  1في خط طولي عبر منتصف العالمتني املتصالبتني العلوية والسفلية:

.2

ضع حافة الورقة  1على الورقة  2وقم مبحاذاة العالمات املتصالبة ،ثم قم بتثبيت الورقتني م ًعا من اخللف مؤقتًا:
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.3

اقطع الورقتني اللتني قمت بتثبيتهما م ًعا إلى ورقتني في خط طولي عبر عالمات احملاذاة (خط إلى يسار العالمات املتصالبة في هذه
املرة):

.4

قم مبحاذاة حواف الورقتني باستخدام عالمات احملاذاة وثبتهما م ًعا من اخللف:

.5

أعد تنفيذ اإلرشادات من اخلطوة  1إلى اخلطوة  4لتثبيت الورقتني  3و 4م ًعا.

.6

أعد تنفيذ اإلرشادات من اخلطوة  1إلى  4لتثبيت احلافتني السفلية والعلوية من الورق:

.7

اقطع الهوامش املتبقية.
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طباعة العالمات املائية
تتيح طباعة العالمات املائية إمكانية طباعة عالمة مائية تعتمد على نص أو عالمة مائية تعتمد على صورة على مستند.

إعدادات الطابعة
.1

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.
انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .14
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انقر فوق عالمة التبويب ( Mainرئيسي) ثم حدد أحد إعدادات ( Quality Optionخيار اجلودة) التالية:
( Draftمسودة) للمسودات األولية بجودة طباعة منخفضة
( Textنص) ملستندات النص فقط مع جودة نص أعلى
( Text & Imageنص وصورة) للصفحات عالية اجلودة التي تشتمل على نص وصور

.3

حدد مصدر الورق كإعداد ( Sourceاملصدر).

.4

حدد إعداد ( Typeالنوع) املناسب.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30

.5

حدد إعداد ( Sizeحجم) املناسب.

.6

حدد ( Portraitطولي) أو ( Landscapeعرضي) لتغيير اجتاه املطبوعات.
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انقر فوق عالمة التبويب ( Page Layoutتخطيط الصفحة) اختر العالمة املائية التي تريدها من قائمة ( Watermarkعالمة
مائية) ثم انقر فوق ( Settingsإعدادات).

إذا كنت تريد إنشاء عالمة مائية خاصة بك ،فانظر اإلرشادات التالية.
انظر “إنشاء عالمة مائية خاصة بك” في الصفحة .71
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.8

حدد اإلعدادات التي تريدها للعالمة املائية .ميكنك تغيير موضع العالمة املائية وحجمها عن طريق سحب الصورة داخل نافذة املعاينة.

.9

انقر فوق  OKللرجوع إلى إطار ( Page Layoutتخطيط الصفحة).

 .10انقر فوق  OKإلغالق نافذة إعدادات الطابعة.
بعد إكمال اخلطوات أعاله ،اطبع نسخة اختبار واحدة وافحص النتائج قبل طباعة مهمة كاملة.

إنشاء عالمة مائية خاصة بك
ميكنك إضافة عالمات مائية تستند إلى نص أو عالمات مائية تستند إلى صورة إلى قائمة ( Watermarkعالمة مائية).
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.1

انقر فوق ( Add/Delإضافة/حذف) ضمن ( Watermarkعالمة مائية) في نافذة ( Page Layoutتخطيط الصفحة) .تظهر النافذة
التالية.

.2

قم بأحد اإلجراءين التاليني:
الستخدام ملف صورة كعالمة مائية ،حدد  .BMPانقر فوق ( Browseاستعراض) لتحديد مكان ملف الصورة النقطية الذي
تريد استخدامه ،ثم انقر فوق  .Openاكتب اس ًما للعالمة املائية في مربع نص ( Nameاالسم) ثم انقر فوق ( Saveحفظ).
إلنشاء عالمة مائية تعتمد على نص ،حدد ( Textنص) .اكتب النص الذي تريده في مربع ( Textنص) .سيتم استخدام هذا النص
أيضا كاسم للعالمة املائية .إذا كنت تريد تغيير اسم العالمة املائية ،فاكتب اس ًما جدي ًدا في مربع النص ( Nameاالسم) ثم انقر
ً
فوق ( Saveحفظ).

.3

انقر فوق  OKللرجوع إلى إطار ( Page Layoutتخطيط الصفحة).

.4

انقر فوق ( Settingsإعدادات) .تظهر النافذة التالية:
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.5

تأكد من حتديد العالمة املائية املناسبة في قائمة ( Watermarkعالمة مائية) ،ثم حدد إعدادات ( Colorاللون) و( Positionاملوضع) و
( Densityالكثافة) و( Sizeحجم) و( Fontاخلط) و( Styleالنمط) و( Angleزاوية)( .للتعرف على التفاصيل ،انظر التعليمات الفورية).
تنعكس إعداداتك في نافذة املعاينة.

.6

عند االنتهاء من ضبط اإلعدادات ،انقر فوق .OK
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الفصل اخلامس

استخدام لوحة التحكم
مقدمة
ميكنك استخدام لوحة التحكم للوصول إلى مجموعة متنوعة من القوائم التي تسمح بالتحقق من حالة املنتجات القابلة لالستهالك
وطباعة ورق احلالة وضبط إعدادات الطابعة .يشرح هذا الفصل طريقة استخدام لوحة التحكم.

ملستخدمي B-500DN
يشرح طريقة استخدام لوحة التحكم لـ .B-500DN
“األزرار واملصابيح” في الصفحة 75
“الرموز على شاشة  ”LCDفي الصفحة 77
“كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم” في الصفحة 78
“الئحة قائمة لوحة التحكم” في الصفحة 78
“رسائل احلالة واخلطأ” في الصفحة 81
“طباعة ورقة احلالة” في الصفحة 83

ملستخدمي B-300
يشرح طريقة استخدام لوحة التحكم لـ .B-300
“األزرار واملصابيح” في الصفحة 84
“مصابيح احلالة واخلطأ” في الصفحة 86
“طباعة ورقة احلالة” في الصفحة 89
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ملستخدمي B-500DN
تتكون لوحة حتكم الطابعة من  7أزرار و 3مصابيح وشاشة الكريستال السائل (.)LCD

األزرار واملصابيح
يشرح اجلدول أدناه وظائف األزرار في لوحة التحكم.
الوصف

الزر

لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها.
زر الطاقة
إللغاء مهمة طباعة في حالة الضغط عليه أثناء الطباعة.
للرجوع إلى احلالة  Readyعند الضغط عليه في الوضع .Menu
زر اإللغاء

استخدام لوحة التحكم

75

B-300/B-500DN

دليل املستخدم

للرجوع إلى املستوى السابق عند الضغط عليه في الوضع .Menu
الزر يسار
لتغيير املعامل بالترتيب العكسي عند حتديد معامل مطلوب معني في الوضع .Menu
الزر أعلى
لتغيير املعامل بترتيب أمامي عند حتديد معامل مطلوب معني في الوضع .Menu
الزر ألسفل
يُدخل الوضع  Menuعند الضغط عليه في احلالة .Ready
الزر ميني

يحدد قائمة مطلوبة معينة عند الضغط عليه في الوضع .Menu
يضبط املعامل احملدد في العنصر احملدد في الوضع .Menu

الزر OK

يُنفذ العنصر إذا كان العنصر احملدد للتنفيذ فقط.
يُغذي الورق عند فشل تغذية الورق.

يشرح اجلدول أدناه معاني املصابيح في لوحة التحكم .تسمح لك املصابيح مبعرفة حالة الطابعة ونوع اخلطأ عند حدوثه.
املصباح

مصباح حالة احلبر (برتقالي)

الوصف
تشغيل:
خرطوشة احلبر املثبتة مستنفدة.
خرطوشة احلبر غير مثبتة.
خراطيش احلبر املثبتة ال ميكن استخدامها مع الطابعة.
ذراع قفل اخلرطوشة في وضع الفتح.
انتهى العمر االفتراضي لعلبة الصيانة املثبتة.
علبة الصيانة غير مثبتة.
علبة الصيانة املثبتة ال ميكن استخدامها مع الطابعة.
غطاء علبة الصيانة مفتوح.
وميض:
خرطوشة احلبر املثبتة مستنفدة تقري ًبا.
أوشكت علبة الصيانة على نهاية عمرها االفتراضي.

مصباح حالة الورق (برتقالي)

تشغيل:
ال يوجد ورق محمل في مصدر الورق.
تقوم الطابعة بتحميل أكثر من ورقة واحد في املرة الواحدة.
وميض:
الورق محشور.

استخدام لوحة التحكم
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مصباح الطاقة (أخضر)

دليل املستخدم

تشغيل:
الطابعة في احلالة .Ready
وميض:
الطابعة تبدأ التشغيل.
الطابعة تقوم بالطباعة.
الطابعة تُنظف رأس الطباعة.
الطابعة تشحن احلبر.
الطابعة تلغي الطباعة.
إيقاف التشغيل:
الطابعة قيد إيقاف التشغيل.

الرموز على شاشة LCD
يشرح هذا القسم معاني الرموز املعروضة على شاشة .LCD
يشرح اجلدول أدناه معنى رمز حالة خرطوشة احلبر.
الرمز

الوصف
يوفر الرمز تقديرًا أول ًيا ملقدار احلبر القابل لالستخدام املتبقي في خرطوشة احلبر.

نفدت خرطوشة احلبر املثبتة تقري ًبا.

نفدت خرطوشة احلبر املثبتة.

خرطوشة احلبر غير مثبتة.
ال ميكن استخدام خراطيش احلبر املثبتة مع الطابعة.

يشرح اجلدول أدناه معنى رمز حالة علبة الصيانة.
الرمز

الوصف
يوفر الرمز تقديرًا أول ًيا للسعة املتبقية لعلبة الصيانة.

أوشكت علبة الصيانة املثبتة على نهاية عمرها االفتراضي.

استخدام لوحة التحكم
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انتهى العمر االفتراضي لعلبة الصيانة املثبتة.

علبة الصيانة غير مثبتة.
ال ميكن استخدام علبة الصيانة املثبتة مع الطابعة.

كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم
يشرح هذا القسم كيفية دخول وضع  Menuوضبط اإلعدادات باستخدام األزرار على لوحة التحكم.
مالحظة:
اضغط على الزر ( + Cancelإلغاء) عندما تريد إنهاء الوضع  Menuوالرجوع إلى احلالة .Ready
اضغط على الزر ( l Leftيسار) للرجوع إلى اخلطوة السابقة.
.1

تأكد من ظهور  READYعلى شاشة  ،LCDثم اضغط على الزر ( r Rightميني) .تظهر القائمة األولى على شاشة .LCD

.2

اضغط على الزر  d Downأو  u Upللتمرير خالل القوائم.

.3

اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني) لتحديد القائمة املطلوبة .يظهر العنصر األول على شاشة .LCD

.4

اضغط على الزر  d Downأو  u Upللتمرير خالل القوائم.

.5

اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني) لتحديد العنصر املطلوب .يظهر املعامل األول على شاشة .LCD

.6

اضغط على  d Downأو  u Upللتمرير خالل املعامالت.

.7

اضغط على  OKلتخزين املعامل احملدد .إذا كان املعامل احملدد للتنفيذ فقط ،فاضغط على الزر  OKلتنفيذ الوظيفة للعنصر.
بعد التنفيذ ،تعود الطابعة للقائمة السابقة.

.8

اضغط على الزر ( + Cancelإلغاء) .تعود الطابعة حلالة .Ready

الئحة قائمة لوحة التحكم
يشرح هذا القسم املعامل لكل عنصر في القائمة.

استخدام لوحة التحكم
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قائمة إعداد الطابعة
تسمح هذه القائمة بتكوين إعداد الطابعة األساسي.
العنصر

املعامل

اللغة

Japanese ،Dutch ،Portuguese ،Spanish ،German ،Italian ،French ،English

اللغة
ميكنك حتديد اللغة املعروضة على شاشة .LCD

قائمة طباعة اختبار
تسمح لك هذه القائمة بإجراء إعدادات مرتبطة بطباعة اختبار.
العنصر

املعامل

Nozzle check
(فحص رأس الطباعة)

-

Status sheet

-

Network sheet

-

( Nozzle checkفحص رأس الطباعة)
ميكنك طباعة منوذج فحص فوهة رأس الطباعة لكل خرطوشة حبر .من نتائج الطباعة ،ميكنك التحقق مما إذا كانت الفوهات توصل احلبر
بشكل صحيح.
انظر “فحص فوهات رأس الطباعة” في الصفحة .107
Status sheet
ميكنك طباعة حالة الطابعة احلالية.
انظر “طباعة ورقة احلالة” في الصفحة .84
Network sheet
ميكنك طباعة اإلعدادات احلالية لواجهة الشبكة.

قائمة حالة الطابعة
تسمح هذه القائمة بالتحقق من احلالة احلالية للطابعة.
العنصر

املعامل

( Versionاإلصدار)

xxxxx ،SH xxxx

Maintenance box

xx%
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( Versionاإلصدار)
ميكنك التحقق من إصدار البرنامج.
Maintenance box
ميكنك احلصول على تقدير أولي للسعة املتبقية لعلبة الصيانة.

قائمة الصيانة
تسمح لك هذه القائمة بإجراء إعدادات مرتبطة بالصيانة.
العنصر

املعامل

Head alignment

-

Cleaning

-

Cleaning sheet

-

Contrast adj.

10 - -10

Head alignment
ميكنك طباعة منوذج اختبار محاذاة رأس الطباعة .من نتائج الطباعة ،ميكنك ضبط محاذاة رأس الطباعة.
Cleaning
أيضا طباعة منوذج فحص فوهة رأس الطباعة قبل التنظيف.
ميكنك تنظيف رأس الطباعة .ميكنك ً
Cleaning sheet
ميكنك تنظيف األسطوانات داخل الطابعة.
Contrast adj.
ميكنك ضبط تباين شاشة  .LCDاضغط على الزر  u Upأو  d Downلضبط التباين.

استخدام لوحة التحكم
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قائمة إعداد الشبكة
تسمح هذه القائمة بضبط إعدادات الشبكة.
العنصر
Network setup

املعامل
( Autoتلقائي)
Panel

Init N/W set

IP address

000.000.000.000-255.255.255.255

Subnet mask

000.000.000.000-255.255.255.255

Default gateway

000.000.000.000-255.255.255.255

Bonjour

( Off ،Onتشغيل ،إيقاف تشغيل)
-

Network setup
ميكنك حتديد طريقة تكوين إعدادات الشبكة.
عند حتديد ( Autoتلقائي) ،حتصل الطابعة على  IP addressو Subnet maskو Default gatewayتلقائ ًيا .عند حتديد Panel؛  ،ميكنك حتديد
 IP addressو Subnet maskو Default gatewayوإعدادات  Bonjourباستخدام لوحة التحكم .عند حتديد  ،Init N/W setميكنك إعادة إعدادات
الشبكة للطابعة إلى قيم املصنع االفتراضية.
Default gateway ،Subnet mask ،IP address
ميكنك ضبط  IP addressو Subnet Maskو Default Gatewayللطابعة .لتغيير املعامل ،اضغط على الزر ( l Leftيسار) أو r Right
(ميني) لنقل املؤشر والزر  u Upأو  d Downلتغيير الرقم.
Bonjour
ميكنك ضبط إعدادات  Bonjourللطابعة.

رسائل احلالة واخلطأ
يشرح هذا القسم معنى الرسائل املعروضة على شاشة .LCD
يشرح اجلدول أدناه رسائل احلالة.
الرسالة

الوصف

( Cancelإلغاء)

مت إلغاء مهمة الطباعة.

Charging ink

الطابعة تشحن احلبر.

Cleaning

تقوم الطابعة بتنظيف رأس الطباعة.

استخدام لوحة التحكم
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الطابعة تبدأ التشغيل.
الطابعة تبدأ متهيد اإلعدادات.

Printing

الطابعة تعالج بيانات.

Ready

الطابعة مستعدة للطباعة.

Power save

الطابعة في وضع توفير الطاقة.

Power off

يتم إيقاف تشغيل الطابعة.

يحتوي اجلدول أدناه على رسائل اخلطأ ،ووص ًفا مختصرًا لكل رسالة واالقتراحات حلل املشكلة.
الرسالة

املشكلة

احللول

Service call see guide

حدث خطأ يستلزم طلب اخلدمة.

أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها .إذا لم يُعالج اخلطأ،
فاتصل مبركز خدمة .Epson

Printer near end of service life

األجزاء داخل الطابعة اقتربت من نهاية عمرها في اخلدمة.

Nozzle maint error see guide

فوهات رأس الطباعة مسدودة أو غير متحاذية.

Printer error restart printer

حدث خطأ في الطابعة.

Close maint box cover

غطاء علبة الصيانة مفتوح.

أغلق غطاء علبة الصيانة.

Set maint box

علبة الصيانة غير مثبتة.

قم بتثبيت علبة الصيانة.

ال ميكن استخدام علبة الصيانة مع الطابعة.

قم بتثبيت علبة صيانة أصلية.

Replace maint box

انتهى العمر االفتراضي لعلبة الصيانة.

استبدل علبة الصيانة.

Move ink lever down

ذراع اخلرطوشة في وضع الفتح.

انظر “مركز خدمة  ”Epsonفي الصفحة .147
اتصل مبركز خدمة  Epsonالستبدالها.
انظر “مركز خدمة  ”Epsonفي الصفحة .147
قم بإجراء فحص الفوهة وتنظيف رأس الطباعة.
انظر “فحص فوهات رأس الطباعة” في الصفحة .107
انظر “تنظيف رأس الطباعة” في الصفحة .109
اضغط على الزر  OKللخروج من حالة اخلطأ.
أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.
إذا لم يُعالج اخلطأ ،أوقف تشغيل الطابعة وتأكد من عدم وجود ورق
محشور في الطابعة ثم أعد تشغيل الطابعة.
انظر “انحشار الورق” في الصفحة .128
إذا لم يُعالج اخلطأ مرة أخرة ،أوقف تشغيل الطابعة مجددًا واتصل
مبركز خدمة .Epson
انظر “مركز خدمة  ”Epsonفي الصفحة .147

انظر “استبدال علبة صيانة” في الصفحة .104
حرك ذراع اخلرطوشة إلى وضع القفل.

استخدام لوحة التحكم
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Set ink cartridge

خرطوشة احلبر غير مثبتة.

قم بتثبيت خرطوشة احلبر.

Replace ink cartridge

ال ميكن استخدام خرطوشة احلبر مع الطابعة.

قم بتثبيت خرطوشة حبر أصلية.

نفدت خرطوشة احلبر.

استبدل خرطوشة احلبر.

دليل املستخدم

انظر “استبدال خرطوشة حبر” في الصفحة .98
Set paper in cassette

الورق غير محمل في درج الورق األمامي.

قم بتحميل الورق في درج الورق األمامي.

Set paper in auto feeder

الورق غير محمل في وحدة تغذية الورق اخللفية.

قم بتحميل الورق في وحدة تغذية الورق اخللفية.

Remove jammed paper

الورق محشور في درج الورق األمامي أو وحدة تغذية الورق اخللفية.

قم بإزالة الورق احملشور.

Double feed jam remove paper

قامت الطابعة بتغذية أكثر من ورقة واحدة في املرة.

قم بإزالة الورق احملشور ،ثم انقر فوق الزر .OK

Close printer cover

غطاء الطابعة مفتوح أثناء الطباعة.

أغلق غطاء الطابعة.

Set duplex unit

متت إزالة وحدة الطباعة على الوجهني.

صل وحدة الطباعة على الوجهني.

Duplex unit jam remove paper

حدث انحشار ورق في وحدة الطباعة على الوجهني.

قم بإزالة الورق احملشور.

انظر “انحشار الورق” في الصفحة .128

انظر “انحشار الورق” في الصفحة .128

طباعة ورقة احلالة
أثناء التواجد في وضع  ،Menuميكنك طباعة ورقة حالة ملشاهدة القيم االفتراضية احلالية .لطباعة ورقة حالة ،اتبع اخلطوات أدناه.
.1

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.2

اضغط على الزر ( r Rightميني) لدخول وضع .Menu

.3

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلعرض  TEST PRINTثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.4

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلعرض  STATUS SHEETثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.5

اضغط على الزر  OKلبدء طباعة ورقة حالة.

بعد انتهاء الطباعة ،تعود الطابعة إلى قائمة .Test print

استخدام لوحة التحكم
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ملستخدمي B-300
تتكون لوحة حتكم الطابعة من  3أزرار و 7مصابيح.

األزرار واملصابيح
يشرح اجلدول أدناه وظائف األزرار في لوحة التحكم.
الوصف

الزر

لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها.
زر الطاقة
يُنظف رأس الطباعة إذا مت الضغط مع االستمرار ملدة  3ثوان.
يطبع ورقة حالة إذا مت الضغط على الزر  P Powerأثناء الضغط ألسفل على الزر .H Ink
زر احلبر

استخدام لوحة التحكم
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لتغذية الورق وإخراجه.
أعد الطباعة عند اكتشاف حدوث خطأ تغذية مزدوجة.
زر الورق/إلغاء

يُغذي الورق عند فشل وحدة تغذية الورق.
يُخرج الورق عند انحشار الورق.
إللغاء مهمة طباعة في حالة الضغط عليه أثناء الطباعة.
يطبع إصدار البرنامج ويطبع منوذج فحص فوهة رأس الطباعة لكل خرطوشة حبر إذا مت الضغط على زر  P Powerأثناء الضغط مع
االستمرار على الزر .) Paper/Cancel

استخدام لوحة التحكم
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يشرح اجلدول أدناه وظائف املصابيح في لوحة التحكم .تسمح لك املصابيح مبعرفة حالة الطابعة ونوع اخلطأ عند حدوثه.
املصباح

مصباح حالة احلبر (برتقالي)

الوصف
تشغيل:
خرطوشة احلبر املثبتة مستنفدة*.
خرطوشة احلبر غير مثبتة*.
خراطيش احلبر املثبتة ال ميكن استخدامها مع الطابعة*.
وميض:
خرطوشة احلبر مستنفدة تقري ًبا**.

مصباح حالة علبة الصيانة
(برتقالي)

تشغيل:
انتهى العمر االفتراضي لعلبة الصيانة املثبتة.
علبة الصيانة غير مثبتة.
علبة الصيانة املثبتة ال ميكن استخدامها مع الطابعة.
غطاء علبة الصيانة مفتوح.
ذراع قفل اخلرطوشة في وضع الفتح.
وميض:
أوشكت علبة الصيانة على نهاية عمرها االفتراضي.

مصباح حالة الورق (برتقالي)

تشغيل:
ال يوجد ورق محمل في مصدر الورق.
تقوم الطابعة بتحميل أكثر من ورقة واحد في املرة الواحدة.
وميض:
الورق محشور.
وحدة الطباعة على الوجهني غير مثبتة.

مصباح الطاقة (أخضر)

تشغيل:
الطابعة في احلالة .Ready
وميض:
الطابعة تبدأ التشغيل.
الطابعة تقوم بالطباعة.
الطابعة تُنظف رأس الطباعة
الطابعة تشحن احلبر.
الطابعة تلغي الطباعة
إيقاف التشغيل:
الطابعة قيد إيقاف التشغيل.

أيضا لهذه األخطاء.
* مصباح حالة علبة الصيانة في وضع التشغيل ً
أيضا لهذا اخلطأ.
** مصباح حالة علبة الصيانة يومض ً

مصابيح احلالة واخلطأ
يشرح هذا القسم معنى املصابيح في لوحة التحكم.
يشرح اجلدول أدناه املصابيح التي تعرض حالة الطابعة.

استخدام لوحة التحكم
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= تشغيل،
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= وميض
الوصف
الطابعة مستعدة للطباعة.
الطابعة تبدأ التشغيل.
الطابعة تقوم بالطباعة.
تقوم الطابعة بتنظيف رأس الطباعة.
الطابعة تشحن احلبر.
مت إلغاء مهمة طباعة.

يحتوي اجلدول أدناه على مصابيح توضح األخطاء ،ووص ًفا مختصرًا واالقتراحات حلل املشكلة.

= تشغيل،
املصابيح

= وميض
املشكلة واحلل
نفد احلبر
نفدت خرطوشة احلبر املثبتة.

استبدل خرطوشة احلبر.

خطأ خرطوشة احلبر
خرطوشة احلبر غير مثبتة.

قم بتثبيت خرطوشة احلبر.

خرطوشة احلبر لم يتم اكتشافها.

قم بتثبيت خرطوشة احلبر مرة أخرى.

ال ميكن استخدام خرطوشة احلبر املثبتة مع الطابعة.

قم بتثبيت خرطوشة حبر أصلية.

انخفاض احلبر
نفدت خرطوشة احلبر تقري ًبا.

احصل على خرطوشة حبر جديدة.

استخدام لوحة التحكم
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انتهى العمر االفتراضي لعلبة الصيانة.
انتهى العمر االفتراضي لعلبة الصيانة.

استبدل علبة الصيانة.

خطأ علبة الصيانة
علبة الصيانة غير مثبتة.

قم بتثبيت علبة الصيانة.

علبة الصيانة لم يتم اكتشافها.

قم بتثبيت علبة الصيانة مرة أخرى.

ال ميكن استخدام علبة الصيانة مع الطابعة.

قم بتثبيت علبة صيانة أصلية.

غطاء علبة الصيانة مفتوح.

أغلق غطاء علبة الصيانة.

ذراع اخلرطوشة مفتوح
ذراع اخلرطوشة في وضع الفتح.

حرك ذراع اخلرطوشة إلى وضع القفل.

أوشكت علبة الصيانة على نهاية عمرها االفتراضي.
أوشكت علبة الصيانة على نهاية عمرها االفتراضي.

احصل على علبة صيانة جديدة.

نفاد الورق
لم يتم حتميل ورق.

قم بتحميل الورق ثم اضغط على الزر .) Paper/Cancel

خطأ تغذية مزدوجة
قامت الطابعة بتغذية أكثر من ورقة واحدة في املرة.

قم بإزالة الورق احملشور ثم اضغط على الزر
.) Paper/Cancel

انحشار الورق
الورق محشور.

قم بإزالة الورق احملشور.
انظر “انحشار الورق” في الصفحة .128

خطأ في حجم الورق
حجم الورق املعني في برنامج تشغيل الطابعة مختلف عن حجم
الورق احململ.

طابق إعداد حجم الورق.

خطأ في وحدة الطباعة على الوجهني
وحدة الطباعة على الوجهني غير مثبتة.

قم بتثبيت وحدة الطباعة على الوجهني.

استخدام لوحة التحكم
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غطاء الطابعة مفتوح
(يومض كال املصباحني بشكل مستمر ملدة  0.5ثانية مرتني ثم ينطفئا ملدة ثانية واحدة)
غطاء الطابعة مفتوح أثناء الطباعة.

أغلق غطاء الطابعة.

Printer error restart printer
(يومض كال املصباحني ملدة  0.5ثانية)
حدث خطأ في الطابعة.

أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.
إذا لم يُعالج اخلطأ ،أوقف تشغيل الطابعة وتأكد من عدم وجود ورق
محشور في الطابعة ثم أعد تشغيل الطابعة.
انظر “انحشار الورق” في الصفحة .128
إذا لم يُعالج اخلطأ مرة أخرة ،أوقف تشغيل الطابعة مجددًا واتصل
مبركز خدمة .Epson
انظر “مركز خدمة  ”Epsonفي الصفحة .147

اخلدمة مطلوبة
(يومض كل مصباح بشكل تبادلي)
األجزاء داخل الطابعة اقتربت من نهاية عمرها في اخلدمة.

اتصل مبركز خدمة  Epsonالستبدالها.
انظر “مركز خدمة  ”Epsonفي الصفحة .147

صيانة الفوهة مطلوبة
فوهات رأس الطباعة مسدودة أو غير متحاذية.

قم بإجراء فحص الفوهة وتنظيف رأس الطباعة.
انظر “فحص فوهات رأس الطباعة” في الصفحة .107
انظر “تنظيف رأس الطباعة” في الصفحة .109
اضغط على الزر  H Inkللخروج من حالة اخلطأ.

خطأ غير معروف في الطابعة
جميع املصابيح

حدث خطأ غير معروف في الطابعة.

أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها .إذا لم يُعالج اخلطأ،
فاتصل مبركز خدمة .Epson
انظر “مركز خدمة  ”Epsonفي الصفحة .147

طباعة ورقة احلالة
ميكنك طباعة ورقة حالة ملشاهدة القيم االفتراضية احلالية .لطباعة ورقة حالة ،اتبع اخلطوات أدناه.
.1

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.2

قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

.3

قم بتشغيل الطابعة أثناء الضغط ألسفل على الزر .H Ink

تقوم الطابعة بطباعة ورقة احلالة.

استخدام لوحة التحكم
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الفصل السادس

تثبيت املكونات االختيارية
وحدة الطباعة على الوجهني ( B-300فقط)
تثبيت وحدة الطباعة على الوجهني
اتبع اخلطوات أدناه لتثبيت وحدة الطباعة على الوجهني.
.1

قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

.2

اضغط على اخلطافات املوجودة على كال جانبي الغطاء اخللفي العلوي للطابعة ثم فك الغطاء اخللفي العلوي للطابعة.
مالحظة:
يجب االحتفاظ بالغطاء اخللفي العلوي للطابعة الذي متت إزالته حيث سيكون ضرور ً َيا عند إزالة وحدة الطباعة على الوجهني.

.3

أدخل اجلانب السفلي من وحدة الطباعة على الوجهني أوال ً ثم قم بتوصيل وحدة الطباعة على الوجهني.

تثبيت املكونات االختيارية
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إلغاء تثبيت وحدة الطباعة على الوجهني
اتبع اخلطوات أدناه إللغاء تثبيت وحدة الطباعة على الوجهني.
.1

قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

.2

قم بإزالة وحدة الطباعة على الوجهني بسحبها مع الضغط على األزرار املوجودة على جانبيها ألسفل.

.3

قم بتوصيل الغطاء اخللفي العلوي للطابعة.

تثبيت املكونات االختيارية
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الفصل السابع

استبدال املستهلكات
خراطيش احلبر
فحص حالة خرطوشة احلبر
استخدام لوحة التحكم ()B-500DN
لفحص حالة خرطوشة احلبر ،انظر “الرموز على شاشة  ”LCDفي الصفحة .77

استخدام مصابيح الطابعة ()B-300
للتحقق من حالة خرطوشة احلبر ،انظر مصباح حالة احلبر  Bلكل لون .تتيح مصابيح حالة احلبر  Bمعرفة حالة خرطوشة احلبر.
مصباح حالة احلبر

احلالة

( Offإيقاف)

خرطوشة احلبر الباقية كافية للطباعة.

وميض

نفدت خرطوشة احلبر تقري ًبا.

( Onتشغيل)

نفدت خرطوشة احلبر.

استبدال املستهلكات
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في نظام التشغيل Windows
مالحظة:
ال ميكن لشركة  Epsonأن تضمن جودة أو موثوقية احلبر غير األصلي .في حالة تركيب خراطيش حبر غير أصلية ،فلن يتم عرض حالة خرطوشة
احلبر.
لفحص حالة خرطوشة احلبر ،قم بأحد اإلجراءين التاليني:
مزدوجا فوق رمز اختصار الطابعة في شريط مهام نظام التشغيل  .Windowsإلضافة رمز اختصار لشريط املهام ،ارجع إلى
انقر نقرًا
ً
القسم التالي.
انظر “من رمز االختصار في شريط املهام” في الصفحة .15
افتح برنامج تشغيل الطابعة ،انقر فوق عالمة التبويب ( Maintenanceالصيانة) ثم انقر فوق الزر
.EPSON Status Monitor 3

رسم يعرض حالة خرطوشة احلبر.

استبدال املستهلكات

94

B-300/B-500DN

دليل املستخدم

مالحظة:
في حالة تعرض أي من خراطيش احلبر املثبتة في الطابعة للكسر أو كانت غير متوافقة مع طراز الطابعة أو مت تثبيتها بشكل غير
صحيح ،فلن تعرض  EPSON Status Monitor 3حسا ًبا دقيقً ا حلالة خرطوشة احلبر .تأكد من استبدال أو إعادة تثبيت كافة خراطيش
احلبر املوضحة بواسطة .EPSON Status Monitor 3
يظهر مقياس التقدم تلقائ ًيا عند بدء مهمة طباعة .انقر فوق الزر ( Check Ink Levelsفحص مستويات احلبر) بعدها ميكنك فحص
حالة خرطوشة احلبر من هذه النافذة.
مالحظة:
لعرض مقياس التقدم تلقائ ًيا ،انقر فوق عالمة التبويب ( Maintenanceالصيانة) في برنامج تشغيل الطابعة ،انقر فوق Speed
( & Progressالسرعة والتقدم) ثم حدد مربع االختيار ( Show Progress Meterعرض مقياس التقدم).
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التعامل مع االحتياطات
اقرأ كل اإلرشادات الواردة في هذا القسم قبل استبدال خراطيش احلبر.
تستخدم هذه الطابعة خراطيش حبر مزودة بشريحة ( ICدائرة متكاملة) تُراقب كمية احلبر املستخدمة بواسطة كل خرطوشة .تعتبر
اخلراطيش قابلة لالستخدام حتى في حالة فكها وإعادة إدخالها.
عند احلاجة إلى فك خرطوشة احلبر بشكل مؤقت ،تأكد من حماية منطقة تزويد احلبر من األوساخ واألتربة .قم بتخزين خرطوشة احلبر
في نفس بيئة الطابعة .عند تخزين اخلرطوشة ،تأكد أن امللصق الذي يوضح لون حبر اخلرطوشة متجه ألعلى .ال تخزن خراطيش احلبر
وهي مقلوبة ألسفل.
مت تصميم الصمام املوجود في منفذ تزويد احلبر بحيث يسع أي حبر زائد قد ينطلق .ومع ذلك ،يوصى بالتزام احلذر في التعامل .ال تلمس
منفذ التزويد اخلاص بخرطوشة احلبر أو املنطقة احمليطة بها.
يتم استهالك احلبر أثناء العمليات التالية :تنظيف رأس الطباعة ،والشحن األولي للحبر ،وصيانة الفوهة.
ال توقف تشغيل الطابعة أب ًدا أثناء الشحن األولي للحبر .قد يتعذر التزويد باحلبر وقد تصبح الطابعة غير متاحة للطباعة.
إذا غيرت خرطوشة احلبر إلى “خرطوشة حبر فائقة السعة” ،فاحتفظ بخرطوشة احلبر االفتراضية أو “خرطوشة احلبر قياسية السعة” أو
“خرطوشة احلبر عالية السعة” .يلزم وجود إحدى هذه اخلراطيش عند نقل الطابعة.
ً
سلوكا غري ًبا
قد تتسبب املنتجات األخرى غير املصنعة من ِقبل  Epsonفي إحداث ضرر ال تغطيه ضمانات  ،Epsonبل وقد تسبب
للطابعة في ظل ظروف معينة.
احفظ خراطيش احلبر بعي ًدا عن متناول األطفال .ال تسمح لألطفال بشرب احلبر أو التعامل مع اخلراطيش.
حريصا عند التعامل مع خراطيش احلبر املستخدمة ،فقد جتد بعض احلبر حول منفذ تزويد احلبر أو املنطقة احمليطة .وإذا المس احلبر
كن
ً
جلدك ،فعليك غسله جي ًدا باملاء والصابون .وإذا المس احلبر عينيك ،فعليك غسلهما فورًا باملاء .وفي حالة استمرار الشعور بعدم االرتياح
أو الشعور مبشكالت في الرؤية بعد غسل العينني جي ًدا باملاء ،سارع بزيارة الطبيب.
توصي  Epsonباستخدام خراطيش أحبار  Epsonاألصلية .قد يسبب استخدام املنتجات احلبر غير األصلي إحداث ضرر ال تغطيه ضمانات
ً
سلوكا غري ًبا للطابعة في ظل ظروف معينة .ال ميكن لشركة  Epsonأن تضمن جودة أو موثوقية احلبر غير
 ،Epsonبل وقد يسبب
األصلي .ال يتم عرض حالة خرطوشة احلبر عند استخدام حبر غير أصلي.
اترك اخلرطوشة مثبت ًة في الطابعة حتى حتصل على أخرى بديلة؛ وإال ،فقد يجف احلبر املوجود في فوهات رأس الطباعة.
ال ميكنك متابعة الطباعة إذا كانت إحدى خراطيش احلبر مستنفدة ،حتى إذا كانت اخلراطيش األخرى مازالت حتتوي على حبر .قبل
الطباعة ،استبدل اخلرطوشة املستنفدة.
ال توقف تشغيل الطابعة أب ًدا أثناء استبدال خرطوشة احلبر .قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف شريحة ( ICدائرة متكاملة) املوجودة على
خرطوشة احلبر وقد ال تعمل الطابعة بشكل صحيح.

استبدال املستهلكات
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للتأكد من احلصول على أفضل جودة طباعة وللمساعدة في حماية رأس الطباعة ،يبقى مخزون أمان متغير للحبر في اخلرطوشة عندما
تشير الطابعة إلى استبدال اخلرطوشة .الكمية اخملصصة لك ال تتضمن هذا اخملزون.

استبدال خرطوشة حبر
الستبدال خرطوشة حبر ،اتبع اخلطوات أدناه.
.1

افتح غطاء اخلرطوشة.

.2

حرك ذراع اخلرطوشة إلى وضع الفتح.

.3

قم بإزالة خرطوشة احلبر املثبتة املستنفدة.

استبدال املستهلكات
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مالحظة:
أمسك الطابعة بيديك عند إزالة خرطوشة احلبر.
.4

أخرج خرطوشة احلبر اجلديدة من العبوة.

c

تنبيه:
ال تلمس شريحة ( ICدائرة متكاملة) اخلضراء التي توجد على جانب اخلرطوشة .قد ُيسبب ذلك تلف خرطوشة احلبر.

دوما بتثبيت خرطوشة احلبر بعد فك اخلرطوشة القدمية مباشر ًة .إذا لم يتم تثبيت اخلرطوشة بسرعة ،فقد جتف رأس
قم ً
الطباعة وتصبح غير قادرة على الطباعة.

استبدال املستهلكات

99

B-300/B-500DN

.5

للحصول على أفضل النتائج ،رج خرطوشة احلبر ملدة خمس ثوان تقري ًبا.

.6

أمسك خرطوشة احلبر بحيث تكون عالمة السهم متجهة ألعلى وتشير إلى اجلزء اخللفي من الطابعة ،ثم أدخلها في املنفذ.

دليل املستخدم

مالحظة:
أمسك الطابعة بيديك عند تثبيت خرطوشة احلبر.

c

تنبيه:
ال تقم بإزالة اخلراطيش وإعادة تركيبها أكثر من الالزم .القيام بذلك قد يعمل على تسوية سدادة صمام اإلبرة والسماح للهواء
بدخول أنابيب احلبر ،مما يسبب فقدانًا للفوهات.
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.7

حرك ذراع اخلرطوشة إلى وضع القفل.

.8

أغلق غطاء اخلرطوشة.

دليل املستخدم

مالحظة:
عند تثبيت “خرطوشة حبر فائقة السعة” ،استخدم الطابعة مع فتح غطاء اخلرطوشة.

استبدال املستهلكات

101

B-300/B-500DN

دليل املستخدم

علبة الصيانة
فحص حالة علبة الصيانة
استخدام لوحة التحكم ()B-500DN
لفحص حالة علبة الصيانة باستخدام لوحة التحكم ،اتبع اخلطوات أدناه.
.1

تأكد من ظهور  READYعلى شاشة  LCDثم اضغط على الزر ( r Rightميني) .تظهر  Menuعلى شاشة .LCD

.2

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلتحديد  PRINTER STATUSثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.3

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلتحديد  MAINTENANCE BOXثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.4

يظهر تقديرًا أول ًيا للسعة املتبقية لعلبة الصيانة على شاشة .LCD

مالحظة:
أيضا التحقق من حالة علبة الصيانة من الرمز املعروض في اجلزء السفلي األمين من شاشة .LCD
ميكنك ً
انظر “الرموز على شاشة  ”LCDفي الصفحة .77

استخدام مصابيح الطابعة ()B-300
للتحقق من حالة علبة الصيانة ،انظر مصباح حالة علبة الصيانة
في علبة الصيانة.

 .تسمح مصابيح حالة علبة الصيانة

مصباح حالة علبة الصيانة

احلالة

( Offإيقاف)

تشتمل علبة الصيانة على سعة خالية كافية.

وميض

أوشكت علبة الصيانة على نهاية عمرها االفتراضي.

( Onتشغيل)

انتهى العمر االفتراضي لعلبة الصيانة.

مبعرفة السعة املتبقية اخلالية

في نظام التشغيل Windows
مالحظة:
ال ميكن لشركة  Epsonأن تضمن جودة أو موثوقية علبة الصيانة غير األصلية .في حالة تركيب علبة صيانة غير أصلية ،فلن يتم عرض حالة
علبة الصيانة.
لفحص حالة علبة الصيانة ،قم بأحد اإلجراءين التاليني:

استبدال املستهلكات
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مزدوجا فوق رمز اختصار الطابعة في شريط مهام نظام التشغيل  .Windowsإلضافة رمز اختصار لشريط املهام ،ارجع إلى
انقر نقرًا
ً
القسم التالي.
انظر “من رمز االختصار في شريط املهام” في الصفحة .15
افتح برنامج تشغيل الطابعة ،انقر فوق عالمة التبويب ( Maintenanceالصيانة) ثم انقر فوق الزر EPSON Status
.Monitor 3

رسم يعرض حالة علبة الصيانة.

استبدال املستهلكات
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مالحظة:
في حالة تعرض علبة الصيانة املثبتة في الطابعة للكسر أو كانت غير متوافقة مع طراز الطابعة أو مت تثبيتها بشكل غير صحيح ،فلن
تعرض  EPSON Status Monitor 3حسا ًبا دقيقً ا حلالة علبة الصيانة .تأكد من استبدال أو إعادة تثبيت كافة خراطيش احلبر املوضحة
بواسطة .EPSON Status Monitor 3

التعامل مع االحتياطات
اقرأ كل اإلرشادات الواردة في هذا القسم قبل استبدال علبة الصيانة.
توصي  Epsonباستخدام علبة صيانة  Epsonاألصلية .قد يسبب استخدام علبة صيانة غير أصلية في إحداث ضرر ال تغطيه ضمانات
ً
سلوكا غري ًبا للطابعة في ظل ظروف معينة .ال ميكن لشركة  Epsonأن تضمن جودة أو موثوقية علبة الصيانة
 ،Epsonبل وقد يسبب
غير األصلية .ال يتم عرض حالة علبة الصيانة عند استخدام علبة صيانة غير أصلية.
ال تفك علبة الصيانة.
ال تلمس شريحة ( ICدائرة متكاملة) اخلضراء التي توجد على جانب علبة الصيانة.
احتفظ بها بعي ًدا عن متناول األطفال ،وال تشرب احلبر.
ال تنزع الغشاء الذي يغطي علبة الصيانة.
ال تقم بإمالة علبة الصيانة املستخدمة حتى يتم وضعها في الكيس البالستيكي املرفق.
ال تقم بإعادة استخدام علبة صيانة متت إزالتها وتركها غير موصلة لفترة طويلة.

استبدال علبة الصيانة
الستبدال علبة الصيانة ،اتبع اخلطوات أدناه.
.1

تأكد من عدم تسريب الطابعة للحبر.

استبدال املستهلكات
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.2

افتح غطاء علبة الصيانة.

.3

قم بإزالة علبة الصيانة اجلديدة من العبوة.

.4

ارفع علبة الصيانة املثبتة واسحبها للخارج.

دليل املستخدم

مالحظة:
ال تقم بإمالة علبة الصيانة عند إلغاء تثبيت علبة الصيانة.
أمسك علبة الصيانة بكلتا يديك عند التعامل مع علبة الصيانة.

.5

ضع علبة الصيانة املستخدمة في الكيس البالستيكي ثم أحكم قفلها.
مالحظة:
يتم توفير الكيس البالستيكي مع علبة الصيانة اجلديدة.
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.6

أدخل علبة الصيانة اجلديدة في مكانها بالكامل إلى أن تستقر في مكانها.

.7

أغلق غطاء علبة الصيانة.

دليل املستخدم

استبدال املستهلكات

106

B-300/B-500DN

دليل املستخدم

الفصل الثامن

صيانة الطابعة
فحص فوهات رأس الطباعة
ً
نقاطا مفقودة ،فرمبا ميكنك حتديد املشكلة عن طريق فحص فوهات رأس
إذا الحظت أن املطبوعات باهتة بشكل غير متوقع أو أن هناك
الطباعة.
ميكنك فحص فوهات رأس الطباعة من الكمبيوتر عن طريق البرنامج املساعد ( Nozzle Checkفحص رأس الطباعة) أو من الطابعة
باستخدام لوحة التحكم أو األزرار.
مالحظة:
تتحقق الطابعة من رأس الطباعة على أساس منتظم للحفاظ على رأس الطباعة نظيفة وللتأكد من احلصول على أفضل جودة طباعة.
إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة ،فستقوم الطابعة تلقائ ًيا بتنظيف رأس الطباعة .في الظروف املعتادة ،ال يلزم إجراء فحص الفوهات
وتنظيف رأس الطباعة ،إال أن وظيفة التنظيف الذاتي ال تستطيع منع وجود نقاط مفقودة بالكامل.

استخدام البرنامج املساعد ( Nozzle Checkفحص رأس الطباعة) في نظام التشغيل Windows
اتبع اخلطوات التالية الستخدام البرنامج املساعد ( Nozzle Checkفحص رأس الطباعة).
.1

تأكد من عدم وجود مصابيح تشير إلى وجود أية أخطاء.

.2

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.3

انقر بزر املاوس األمين فوق رمز الطابعة في شريط املهام ،ثم حدد ( Nozzle Checkفحص رأس الطباعة).
إذا لم يظهر رمز الطابعة ،فارجع إلى القسم التالي إلضافة الرمز.
انظر “من رمز االختصار في شريط املهام” في الصفحة .15

.4

اتبع اإلرشادات املعروضة على الشاشة.

استخدام لوحة التحكم ()B-500DN
اتبع اخلطوات التالية لفحص فوهات رأس الطباعة باستخدام لوحة التحكم.
.1

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.2

تأكد من ظهور  READYعلى شاشة  LCDثم اضغط على الزر ( r Rightميني) .تظهر  Menuعلى شاشة .LCD

.3

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلتحديد  TEST PRINTثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

صيانة الطابعة
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.4

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلتحديد  NOZZLE CHECKثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.5

اضغط على الزر  OKلطباعة منوذج فحص فوهة رأس الطباعة.

دليل املستخدم

بعد الطباعة ،تظهر قائمة  .cleaningإذا وجدت مشكلة في جودة الطباعة ،فاضغط على الزر  OKلتنظيف رأس الطباعة.

استخدام أزرار الطابعة ()B-300
اتبع اخلطوات التالية لفحص فوهات رأس الطباعة باستخدام أزرار الطابعة.
.1

تأكد من عدم وجود مصابيح تشير إلى وجود أية أخطاء.

.2

قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

.3

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.4

اضغط على الزر  ) Paper/Cancelألسفل واضغط على الزر  P Powerلتشغيل الطابعة.

.5

بعد تشغيل الطابعة ،حرر كال الزرين.
فيما يلي مثاالن لنموذج فحص الفوهات.
قارن بني جودة صفحة الفحص املطبوعة والعينة املعروضة أدناه .في حالة عدم وجود مشاكل في جودة الطباعة ،مثل الفجوات أو
املقاطع املفقودة في خطوط االختبار ،فيعني ذلك أن رأس الطباعة جيدة.

في حالة فقدان بعض املقاطع في اخلطوط املطبوعة ،كما هو موضح أدناه ،فيعني ذلك أن فوهة احلبر مسدودة أو رأس الطباعة غير
متحاذية.

صيانة الطابعة
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انظر “تنظيف رأس الطباعة” في الصفحة .109
انظر “محاذاة رأس الطباعة” في الصفحة .112

تنظيف رأس الطباعة
ً
نقاطا مفقودة ،فرمبا ميكنك حل هاتني املشكلتني عن طريق تنظيف رأس
إذا الحظت أن املطبوعات باهتة بشكل غير متوقع أو أن هناك
الطباعة ،مبا يضمن تزويد احلبر عن طريق الفوهات بشكل صحيح.
ميكنك تنظيف رأس الطباعة من الكمبيوتر باستخدام البرنامج املساعد ( Head Cleaningتنظيف الرأس) في برنامج تشغيل الطابعة أو من
الطابعة باستخدام لوحة التحكم أو األزرار.
مالحظة:
نظف رأس الطباعة إذا انخفضت جودة الطباعة فقط؛ على سبيل املثال ،إذا كانت املطبوعات باهتة أو اللون غير صحيح أو مفقو ًدا.
استخدم البرنامج املساعد ( Nozzle Checkفحص رأس الطباعة) أو ًال لتأكيد حاجة رأس الطباعة إلى التنظيف .يؤدي ذلك إلى توفير
احلبر.
عند انخفاض مستوى احلبر ،رمبا ال تستطيع تنظيف رأس الطباعة .وعند نفاد احلبر ،ال ميكنك تنظيف رأس الطباعة .استبدل خرطوشة
احلبر املناسبة أو ًال.
انظر “استبدال خرطوشة حبر” في الصفحة .98

استخدام البرنامج املساعد ( Head Cleaningتنظيف الرأس) في نظام التشغيل Windows
اتبع اخلطوات التالية لتنظيف رأس الطباعة باستخدام البرنامج املساعد ( Head Cleaningتنظيف الرأس).
.1

تأكد من تشغيل الطابعة.

.2

تأكد من عدم وجود مصابيح تشير إلى وجود أية أخطاء.

.3

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.4

انقر بزر املاوس األمين فوق رمز الطابعة في شريط املهام ،ثم حدد ( Head Cleaningتنظيف الرأس).
إذا لم يظهر رمز الطابعة ،فارجع إلى القسم التالي إلضافة الرمز.
انظر “من رمز االختصار في شريط املهام” في الصفحة .15

.5

اتبع اإلرشادات املعروضة على الشاشة.

يومض مصباح الطاقة  Pأثناء قيام الطابعة بدورة التنظيف.
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تنبيه:
أبدا أثناء وميض مصباح الطاقة  .Pقد ينجم عن ذلك تلف الطابعة.
الطابعة
تشغيل
توقف
ال
ً

مالحظة:
إذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد إعادة هذا اإلجراء ،فأوقف تشغيل الطابعة وانتظر ملدة ست ساعات على األقل .ثم قم بإجراء فحص
الفوهات مر ًة أخرى وأعد تنظيف الرأس ،إذا لزم األمر.
إذا استمرت جودة الطباعة كمشكلة ،فاتصل مبركز خدمة .Epson
انظر “مركز خدمة  ”Epsonفي الصفحة .147
للحفاظ على جودة الطباعة ،نوصي بطباعة صفحات قليلة بشكل منتظم.

استخدام لوحة التحكم ()B-500DN
اتبع اخلطوات التالية لتنظيف رأس الطباعة باستخدام لوحة التحكم.
.1

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.2

تأكد من ظهور  READYعلى شاشة  LCDثم اضغط على الزر ( r Rightميني) .تظهر  Menuعلى شاشة .LCD

.3

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلتحديد  MAINTENANCEثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.4

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلتحديد  CLEANINGثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.5

اضغط على الزر  OKلبدء التنظيف ويبدأ مصباح الطاقة  Pفي الوميض.

c
.6

تنبيه:
أبدا أثناء وميض مصباح الطاقة  .Pقد ينجم عن ذلك تلف الطابعة.
ال توقف تشغيل الطابعة ً

عند توقف مصباح الطاقة  Pعن الوميض ،تعود الطابعة إلى قائمة ( nozzle checkفحص رأس الطباعة) .اضغط على الزر OK
لطباعة منوذج فحص رأس الطباعة لتأكيد نظافة الرأس.
انظر “فحص فوهات رأس الطباعة” في الصفحة .107

مالحظة:
إذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد إعادة هذا اإلجراء ،فأوقف تشغيل الطابعة وانتظر ملدة ست ساعات على األقل .ثم قم بإجراء فحص
الفوهات مر ًة أخرى وأعد تنظيف الرأس ،إذا لزم األمر.
إذا استمرت جودة الطباعة كمشكلة ،فاتصل مبركز خدمة .Epson
انظر “مركز خدمة  ”Epsonفي الصفحة .147

صيانة الطابعة

110

B-300/B-500DN

دليل املستخدم

للحفاظ على جودة الطباعة ،نوصي بطباعة صفحات قليلة بشكل منتظم.

استخدام أزرار الطابعة ()B-300
اتبع اخلطوات التالية لتنظيف رأس الطباعة باستخدام أزرار الطابعة.
.1

تأكد من عدم وجود مصابيح تشير إلى وجود أية أخطاء.

.2

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.3

ثوان.
اضغط مع االستمرار على زر  H Inkملدة ثالث ٍ

تبدأ الطابعة في تنظيف رأس الطباعة ويبدأ مصباح الطاقة  Pفي الوميض.

c
.4

تنبيه:
أبدا أثناء وميض مصباح الطاقة  .Pقد ينجم عن ذلك تلف الطابعة.
ال توقف تشغيل الطابعة ً

عند توقف مصباح الطاقة  Pعن الوميض ،اطبع منوذج فحص رأس الطباعة لتأكيد نظافة الرأس.
انظر “فحص فوهات رأس الطباعة” في الصفحة .107

مالحظة:
إذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد إعادة هذا اإلجراء ،فأوقف تشغيل الطابعة وانتظر ملدة ست ساعات على األقل .ثم قم بإجراء فحص
الفوهات مر ًة أخرى وأعد تنظيف الرأس ،إذا لزم األمر.
إذا استمرت جودة الطباعة كمشكلة ،فاتصل مبركز خدمة .Epson
انظر “مركز خدمة  ”Epsonفي الصفحة .147
للحفاظ على جودة الطباعة ،نوصي بطباعة صفحات قليلة بشكل منتظم.
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محاذاة رأس الطباعة
إذا الحظت ظهور خطوط رأسية أو أشرطة أفقية غير متحاذية ،فيمكنك حل هذه املشكلة عن طريق استخدام البرنامج املساعد Print Head
( Alignmentمحاذاة رأس الطباعة) في برنامج تشغيل الطابعة أو من الطابعة باستخدام األزرار.
ارجع إلى القسم املناسب أدناه.
مالحظة:
ال تضغط على الزر ( + Cancelإلغاء) ( )B-500DNأو الزر  )B-300( ) Paper/Cancelإللغاء الطباعة أثناء طباعة منوذج اختبار
باستخدام البرنامج املساعد ( Print Head Alignment utilityمحاذاة رأس الطباعة).

استخدام البرنامج املساعد ( Print Head Alignmentمحاذاة رأس الطباعة) في نظام التشغيل Windows
اتبع اخلطوات التالية حملاذاة رأس الطباعة باستخدام البرنامج املساعد ( Print Head Alignmentمحاذاة رأس الطباعة).
.1

تأكد من عدم وجود مصابيح تشير إلى وجود أية أخطاء.

.2

تأكد من حتميل ورق عادي بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.3

انقر بزر املاوس األمين فوق رمز الطابعة في شريط املهام ثم حدد ( Print Head Alignmentمحاذاة رأس الطباعة).
إذا لم يظهر رمز الطابعة ،فارجع إلى القسم التالي إلضافة الرمز.
انظر “من رمز االختصار في شريط املهام” في الصفحة .16

.4

اتبع اإلرشادات املعروضة على الشاشة حملاذاة رأس الطباعة.

استخدام لوحة التحكم ()B-500DN
اتبع اخلطوات التالية حملاذاة رأس الطباعة باستخدام لوحة التحكم.
.1

تأكد من حتميل ورق عادي بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.2

تأكد من ظهور  READYعلى شاشة  LCDثم اضغط على الزر ( r Rightميني) .تظهر  Menuعلى شاشة .LCD

.3

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلتحديد  MAINTENANCEثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.4

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلتحديد  HEAD ALIGNMENTثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.5

اضغط على الزر  OKلطباعة منوذج محاذاة.

.6

انظر في مناذج احملاذاة واعثر على املربع بدون أي أشرطة مرئية في اجملموعات  #1إلى .#4
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.7

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلتحديد الرقم املناظر للمربع للمجموعات  #1إلى .#4

.8

اضغط على الزر  OKلتسجيل التحديد.

دليل املستخدم

تنظيف الطابعة
للحفاظ على تشغيل الطابعة بأفضل أداء لها ،قم بتنظيفها بالكامل عدة مرات في السنة.

w
تنبيه:
c
ال تستخدم الكحول أو التنر في تنظيف الطابعة .قد تؤدي هذه املواد الكيماوية إلى حدوث أضرار بالطابعة.
حتذير:
احرص على عدم ملس أية أجزاء داخلية للطابعة.

شحما على األجزاء املعدنية املوجودة حتت رأس الطباعة.
ال تضع
ً
احرص على عدم وصول املاء إلى األجزاء اإللكترونية بالطابعة.
ال ترش اجلزء الداخلي في الطابعة باستخدام زيوت التزليق.
قد تتلف الزيوت غير املناسبة آلية الطابعة .اتصل مبركز خدمة  Epsonأو مختص صيانة مؤهل في حالة احلاجة إلى التزييت.
مالحظة:
بعد االنتهاء من استخدام الطابعة ،أغلق دعامة الورق ودرج اإلخراج حلماية الطابعة من األتربة.

التنظيف داخل الطابعة
قد يؤثر احلبر والورق الناجتني من األسطوانات على جودة الطباعة أو قد متنع الورق من التغذية بسهولة .ميكنك التنظيف داخل الطباعة
باستخدام لوحة التحكم.

c

تنبيه:
ال تستخدم األقمشة في تنظيف الطابعة .فقد تتكون قطع صغيرة من اخليوط.
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استخدام لوحة التحكم ()B-500DN
اتبع اخلطوات التالية حملاذاة رأس الطباعة باستخدام لوحة التحكم.
.1

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.2

تأكد من ظهور  READYعلى شاشة  LCDثم اضغط على الزر ( r Rightميني) .تظهر  Menuعلى شاشة .LCD

.3

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلتحديد  MAINTENANCEثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.4

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلتحديد  CLEANING SHEETثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.5

اضغط على الزر  .OKتقوم الطابعة بتغذية الورق وإخراجه.
أعد هذه اخلطوات حتى ال يظهر أي حبر على الورق.

استخدام أزرار الطابعة ()B-300
اتبع اخلطوات التالية حملاذاة رأس الطباعة باستخدام زر الطابعة.
.1

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.2

اضغط على الزر  ) Paper/Cancelلتغذية الورق وإخراجه.
أعد هذه اخلطوات حتى ال يظهر أي حبر على الورق.

نقل الطابعة
عند احلاجة إلى نقل الطابعة ملسافة ما ،فأعدها وأعد تعبئة مكوناتها بعناية كما هو موضح أدناه .استخدم مواد التغليف والصندوق
األصلي ،أو صندو ًقا مماثالً يحمل الطابعة بإحكام.

c

تنبيه:
عند تخزين الطابعة أو نقلها ،يجب عدم إمالتها أو جعلها تقف في شكل رأسي أو قلبها ألسفل .وإال ،فقد يتسرب احلبر داخل
الطابعة.

.1

قم بتوصيل الطابعة بالتيار الكهربي وقم بتشغيلها .انتظر حتى تعود رأس الطباعة إلى موضعها األصلي.

.2

قم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك الطاقة اخلاص بالطابعة.

c

تنبيه:
ال تفصل سلك الطاقة أثناء حركة رأس الطباعة ،ألن رأس الطباعة لم تعد إلى موضعها األصلي.
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.3

افصل كابل التوصيل.

.4

أخرج كل الورق من الطابعة.

.5

تأكد وجود ذراع اخلرطوشة في وضع القفل وغطاء اخلرطوشة مغلق.

c

دليل املستخدم

تنبيه:
اترك خرطوشة احلبر وعلبة الصيانة مثبتتني ملنع تسرب احلبر.

مالحظة:
إذا كنت تستخدم “خرطوشة حبر فائقة السعة” ،فقم بتركيب خرطوشة احلبر االفتراضية أو “خرطوشة احلبر قياسية السعة” أو
“خرطوشة احلبر عالية السعة” عند نقل الطابعة.
.6

أغلق درج اإلخراج ودعامة الورق.

.7

قم بتركيب مواد الوقاية في جانبي الطابعة.

.8

أعد تعبئة الطابعة وسلك الطاقة في الصندوق األصلي.

مالحظة:
حافظ على مستوى الطابعة أثناء النقل.
تأكد من نزع مواد الوقاية من الطابعة قبل استخدامها مرة أخرى.
أيضا من توصيل وحدة
ال متسك وحدة الطباعة على الوجهني عند رفع الطابعة ملنع وحدة الطباعة على الوجهني من الفصل .تأكد ً
الطباعة على الوجهني بشكل صحيح بعد إعداد الطابعة.
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الفصل التاسع

استخدام الطابعة على شبكة
إعداد الطابعة على شبكة (ملستخدمي  B-500DNفقط)
تستطيع هذه الطابعة االتصال في أي مكان على الشبكة باستخدام  10Base-Tأو  100Base-TXألنها تشتمل على واجهة Ethernet
مضمنة تدعم بروتوكول .TCP/IP
ميكن ضبط إعدادات واجهة الشبكة مثل عنوان  IPباستخدام لوحة حتكم الطابعة ،أو التطبيقات للكمبيوتر.
استخدام لوحة حتكم الطابعة
انظر “قائمة إعداد الشبكة” في الصفحة .81
أيضا “كيفية الوصول إلى قوائم لوحة التحكم” في الصفحة .78
انظر ً
استخدام البرامج املساعدة للكمبيوتر
انظر دليل الشبكة في القرص املضغوط.
مالحظة:
شائعا لطابعات  ،Epsonفإن بعض األجزاء املوجودة في الشرح ال تخص هذه الطابعة .وفقً ا إلصدارات
ونظ ًرا ألن دليل الشبكة يعتبر
ً
نظم التشغيل والبروتوكوالت والبرامج املساعدة املدعومة لهذه الطابعة وأي معلومات أخرى مدعومة ،انظر الشرح املناسب في دليل
الشبكة.
للعثور على إصدارات نظم التشغيل املدعومة لهذه الطابعة ،انظر القسم التالي.
انظر “إصدارات نظم التشغيل” في الصفحة .9
ضع في حسبانك أن  NetWareغير مدعوم.
ضع في حسبانك أن بروتوكوالت  IPPو AppleTalkو NetBEUIو WSDو LLTDغير مدعومة.
للعثور على البرامج املساعدة املرفقة ،انظر القرص املضغوط املشحون مع الطابعة.
للحصول على املزيد من املعلومات ،انظر القسم التالي.
انظر “أين جتد املساعدة” في الصفحة .144
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إعداد الطابعة كطابعة مشتركة في نظام التشغيل Windows
توضح هذه اإلرشادات طريقة إعداد الطابعة بحيث يستطيع املستخدمون على الشبكة مشاركة هذه الطابعة.
أوالً ،ستقوم بإعداد الطابعة كطابعة مشتركة من الكمبيوتر املتصل مباشر ًة بها .هذا الكمبيوتر هو ملقم الطباعة .ثم ،ستضيف الطابعة
إلى كل كمبيوتر متصل بالشبكة وسيعمل على الوصول إليها .بعدها يعتبر كل كمبيوتر عميل ملقم الطباعة.
مالحظة:
هذه اإلرشادات للشبكات الصغيرة فقط .ملشاركة الطابعة عبر شبكة كبيرة ،استشر مسؤول الشبكة.
إلزالة تثبيت برامج في نظام التشغيل  ،Windows Vistaفأنت بحاجة إلى حساب مسؤول وكلمة مرور مسؤول إذا كانت تقوم بتسجيل
الدخول كمستخدم قياسي.
يجب تسجيل الدخول إلى حساب ( Computer Administratorمسؤول كمبيوتر) لتثبيت برنامج في نظام التشغيل  .Windows XPبعد
تثبيت نظام التشغيل  ،Windows XPيتم ضبط حساب املستخدم كـ ( Computer Administratorمسؤول كمبيوتر).
يجب تسجيل الدخول في نظام التشغيل  Windows 2000كمستخدم مع امتيازات املسؤول (ينتمي إلى مجموعة Administrators
(املسؤولون)) لتثبيت البرنامج.
عند استخدام الطابعة كطابعة مشتركة عبر شبكة مع اجملموعات التالية من أجهزة الكمبيوتر ،لن تتمكن نظم التشغيل اخلاصة
بالعميل من االتصال بالطابعة ،لذا لن تتوفر بعض الوظائف لهذا العميل.
امللقم

العميل

نظاما التشغيل  Windows VistaوXP

نظام التشغيل Windows 2000

نظام التشغيل Windows 2000

نظاما التشغيل  Windows VistaوXP

تنتمي الرسوم التوضيحية الواردة في القسم التالي إلى نظام التشغيل .Windows XP

إعداد ملقم الطباعة
اتبع اخلطوات التالية في كمبيوتر ملقم الطباعة املتصل بالطابعة مباشرةً:
.1

:Windows Vista
انقر فوق زر ( Startابدأ) وحدد ( Control Panelلوحة التحكم) ثم حدد ( Printerالطابعة) من فئة Hardware and
( Soundاألجهزة والصوت)( .إذا مت عرض لوحة التحكم بطريقة العرض الكالسيكية ،فانقر فوق ( Printersطابعات)).
:Windows XP
مزدوجا فوق Printers and Faxes
انقر فوق ( Startابدأ) وحدد ( Control Panelلوحة التحكم) ثم انقر نقرًا
ً
(الطابعات والفاكسات)( .إذا كانت ( Control Panelلوحة التحكم) في ( Category Viewعرض الفئة) ،فانقر فوق Printers and
( Other Hardwareطابعات وأجهزة أخرى) ثم انقر فوق ( Printers and Faxesالطابعات والفاكسات)).
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:Windows 2000
انقر فوق( Startابدأ) ثم أشر إلى ( Settingsإعدادات) ثم انقر فوق ( Printersطابعات).
.2

انقر بزر املاوس األمين فوق رمز الطابعة ،ثم انقر فوق ( Sharingمشاركة) .في نظام التشغيل  ،Windows Vistaانقر فوق الزر
( Change sharing optionsتغيير مشاركة اخليارات) ،ثم انقر فوق ( Continueمتابعة).

.3

 Windows Vistaو:XP
حدد ( Share this printerمشاركة هذه الطابعة)ثم اكتب اسم مشاركة.
:Windows 2000
حدد ( Shared asمشاركة باسم) ثم اكتب اس ًما للطابعة املشتركة.
مالحظة:
ال تستخدم مسافات أو واصالت في اسم املشاركة.

إذا أردت أن تقوم نظم التشغيل  Windows Vistaو XPو 2000بتنزيل برامج تشغيل الطابعة تلقائ ًيا ألجهزة الكمبيوتر التي تعمل
بإصدارات مختلفة من نظام التشغيل  ،Windowsفانقر فوق ( Additional Driversبرامج تشغيل إضافية) وحدد البيئة ونظم
التشغيل اخلاصة بأجهزة الكمبيوتر األخرى .انقر فوق ( OKموافق) ،ثم أدخل القرص املضغوط اخلاص ببرامج الطابعة في محرك
األقراص املضغوطة.
.4

انقر فوق ( OKموافق) أو ( Closeإغالق) (إذا كنت قد قمت بتثبيت برامج تشغيل إضافية).
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إعداد كل عميل
اتبع هذه اخلطوات لكل كمبيوتر عميل على الشبكة.
مالحظة:
يجب إعداد الطابعة كطابعة مشتركة في الكمبيوتر املتصلة به قبل أن تتمكن من الوصول إليها من كمبيوتر آخر.
انظر “إعداد ملقم الطباعة” في الصفحة .117
.1

:Windows Vista
انقر فوق زر ( Startابدأ) وحدد ( Control Panelلوحة التحكم) ثم حدد ( Printerالطابعة) من فئة Hardware and
( Soundاألجهزة والصوت)( .إذا مت عرض لوحة التحكم بطريقة العرض الكالسيكية ،فانقر فوق ( Printersطابعات)).
:Windows XP
مزدوجا فوق Printers and Faxes
انقر فوق ( Startابدأ) وحدد ( Control Panelلوحة التحكم) ثم انقر نقرًا
ً
(الطابعات والفاكسات)( .إذا كانت ( Control Panelلوحة التحكم) في ( Category Viewعرض الفئة) ،فانقر فوق Printers and
( Other Hardwareطابعات وأجهزة أخرى) ثم انقر فوق ( Printers and Faxesالطابعات والفاكسات)).
:Windows 2000
انقر فوق ( Startابدأ) ثم أشر إلى ( Settingsإعدادات) ثم انقر فوق ( Printersطابعات).

.2

:Windows Vista
انقر فوق الزر ( Add a Printerإضافة طابعة).
 Windows XPو:2000
مزدوجا فوق رمز ( Add a Printerإضافة طابعة) .يظهر ( Add Printer Wizardمعالج إضافة طابعة) .انقر فوق الزر
انقر نقرًا
ً
( Nextالتالي).

.3

:Windows Vista
انقر فوق ( Add a network, wireless or Bluetooth printerإضافة طابعة شبكة ،أو طابعة السلكية ،أو طابعة
 )Bluetoothثم انقر فوق ( Nextالتالي).
:Windows XP
حدد ( A network printer, or a printer attached to another computerطابعة شبكة ،أو طابعة متصلة
بكمبيوتر آخر) ثم انقر فوق ( Nextالتالي).
:Windows 2000
حدد ( Network printerطابعة شبكة) ثم انقر فوق ( Nextالتالي).
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اتبع التعليمات املعروضة على الشاشة لتحديد الطابعة التي تريد استخدامها.

مالحظة:
قد يطلب ( Add Printer Wizardمعالج إضافة طابعة) منك ،تثبيت برنامج تشغيل الطابعة من القرص املضغوط اخلاص ببرامج
الطابعة ،وذلك وفق نظام التشغيل وتكوين الكمبيوتر املتصل به الطابعة .انقر فوق الزر ( Have Diskقرص خاص) واتبع اإلرشادات
املعروضة على الشاشة.
ملراقبة حالة الطابعة املشتركة ،يجب تثبيت برنامج  EPSON Status Monitor 3في كل كمبيوتر .يتم تثبيت برنامج EPSON Status
 Monitor 3تلقائ ًيا عند تثبيت برنامج الطابعة من القرص املضغوط باستخدام وظيفة .Easy Install
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الفصل العاشر

استكشاف املشكالت وإصالحها
تشخيص املشكلة
تتمثل أفضل خطوتني للتعامل مع استكشاف مشكالت الطابعة وإصالحها في :أوال ً تشخيص املشكلة ،ثم تطبيق احللول احملتملة حتى يتم
حل املشكلة.
املعلومات التي حتتاجها لتشخيص وحل أكثر املشكالت شيو ًعا متوفرة في احلل الفوري للمشكالت أو لوحة التحكم أو البرنامج املساعد
 EPSON Status Monitorأو عن طريق تشغيل فحص تشغيل طابعة .ارجع إلى القسم املناسب أدناه.
إذا كانت لديك مشكلة معينة مرتبطة بجودة الطباعة أو مشكلة مطبوعات غير مرتبطة بجودة الطباعة أو مشكلة في تغذية الورق أو إذا
كانت الطابعة ال تقوم بالطباعة على اإلطالق ،فارجع إلى القسم املناسب.
حلل مشكلة ،قد حتتاج إلى إلغاء الطباعة.
انظر “إلغاء الطباعة” في الصفحة .40

مؤشرات األخطاء
ملستخدمي B-500DN
ميكنك تشخيص معظم املشكالت وحلها بفحص رسائل اخلطأ في شاشة  .LCDإذا توقفت الطابعة عن العمل وعرضت رسالة على شاشة
 ،LCDفارجع إلى القسم التالي لتشخيص املشكلة ،ثم اتبع إجراءات التصحيح املوصى بها.
انظر “رسائل احلالة واخلطأ” في الصفحة .81
ملستخدمي B-300
ميكنك حتديد العديد من مشكالت الطابعة الشائعة باستخدام املصابيح املوجودة على الطابعة .إذا توقفت الطابعة عن العمل واملصابيح
تومض ،فارجع إلى القسم التالي لتشخيص املشكلة ،ثم اتبع إجراءات التصحيح املوصى بها.
انظر “مصابيح احلالة واخلطأ” في الصفحة في الصفحة .86
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( EPSON Status Monitorلنظام التشغيل  Windowsفقط)
إذا حدثت مشكلة أثناء الطباعة ،فستظهر رسالة خطأ في إطار ( Status Monitorمراقبة احلالة).
مالحظة:
عند استخدام الطابعة كطابعة مشتركة عبر شبكة مع اجملموعات التالية من أجهزة الكمبيوتر ،لن تتمكن نظم التشغيل اخلاصة بالعميل
من االتصال بالطابعة ،لذا لن تتوفر بعض الوظائف لهذا العميل.
امللقم

العميل

نظاما التشغيل  Windows VistaوXP

نظام التشغيل Windows 2000

نظام التشغيل Windows 2000

نظاما التشغيل  Windows VistaوXP

تشغيل فحص تشغيل الطابعة (ملستخدمي )B-500DN
إذا كنت ال تستطيع حتديد مصدر املشكلة ،فقم بتشغيل فحص تشغيل الطابعة للمساعدة في حتديد ما إذا كان مصدر املشكلة هو
الطابعة أم الكمبيوتر.
لتشغيل فحص تشغيل الطابعة ،اتبع هذه اخلطوات.
.1

تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر والطابعة.

.2

افصل الكابل من موصل واجهة الطابعة.

.3

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.4

قم بتشغيل الطابعة وتأكد من ظهور  READYعلى شاشة .LCD

.5

اضغط على الزر ( r Rightميني) لدخول وضع .Menu

.6

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلعرض  TEST PRINTثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.7

اضغط على الزر  d Downأو  u Upلعرض  NOZZLE CHECKثم اضغط على الزر  OKأو ( r Rightميني).

.8

اضغط على الزر  OKلطباعة منوذج فحص فوهة رأس الطباعة.

تتم طباعة صفحة اختبار توضح منوذج فحص الفوهات .إذا كان النموذج يحتوي على فجوات ،فيعني ذلك أنك حتتاج إلى تنظيف رأس
الطباعة.
انظر “تنظيف رأس الطباعة” في الصفحة .109
أيضا أن يكون
إذا متت طباعة صفحة االختبار ،فمن احملتمل أن املشكلة تكمن في إعدادات البرنامج أو الكابل أو الكمبيوتر .من املمكن ً
البرنامج غير مثبت بشكل صحيح .حاول إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته مر ًة أخرى.
انظر “إلغاء تثبيت برامج الطابعة” في الصفحة .17
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إذا لم تتم طباعة صفحة االختبار ،فقد تكون هناك مشكلة في الطابعةَ .جرب اقتراحات القسم التالي.
انظر “الطابعة ال تطبع” في الصفحة .140

تشغيل فحص تشغيل الطابعة (ملستخدمي )B-300
إذا كنت ال تستطيع حتديد مصدر املشكلة ،فقم بتشغيل فحص تشغيل الطابعة للمساعدة في حتديد ما إذا كان مصدر املشكلة هو
الطابعة أم الكمبيوتر.
لتشغيل فحص تشغيل الطابعة ،اتبع هذه اخلطوات.
.1

تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر والطابعة.

.2

افصل الكابل من موصل واجهة الطابعة.

.3

تأكد من حتميل ورق بحجم  A4في درج الورق األمامي.

.4

اضغط على الزر  ) Paper/Cancelألسفل واضغط على الزر  P Powerلتشغيل الطابعة .بعد تشغيل الطابعة ،حرر كال
الزرين.

تتم طباعة صفحة اختبار توضح إصدار البرنامج ومنوذج فحص الفوهات .إذا كان النموذج يحتوي على فجوات ،فيعني ذلك أنك حتتاج إلى
تنظيف رأس الطباعة.
انظر “تنظيف رأس الطباعة” في الصفحة .109
أيضا أن يكون
إذا متت طباعة صفحة االختبار ،فمن احملتمل أن املشكلة تكمن في إعدادات البرنامج أو الكابل أو الكمبيوتر .من املمكن ً
البرنامج غير مثبت بشكل صحيح .حاول إلغاء تثبيت البرنامج وإعادة تثبيته مر ًة أخرى.
انظر “إلغاء تثبيت برامج الطابعة” في الصفحة .17
إذا لم تتم طباعة صفحة االختبار ،فقد تكون هناك مشكلة في الطابعةَ .جرب اقتراحات القسم التالي.
انظر “الطابعة ال تطبع” في الصفحة .140
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فحص حالة الطابعة
في نظام التشغيل Windows
مالحظة:
عند استخدام الطابعة كطابعة مشتركة عبر شبكة مع اجملموعات التالية من أجهزة الكمبيوتر ،لن تتمكن نظم التشغيل اخلاصة بالعميل
من االتصال بالطابعة ،لذا لن تتوفر بعض الوظائف لهذا العميل.
امللقم

العميل

نظاما التشغيل  Windows VistaوXP

نظام التشغيل Windows 2000

نظام التشغيل Windows 2000

نظاما التشغيل  Windows VistaوXP

استخدام مقياس التقدم
عند إرسال مهمة طباعة إلى الطابعة ،يظهر مؤشر التقدم ،كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي.

أيضا رسائل خطأ باإلضافة إلى
يشير مؤشر التقدم إلى تقدم مهمة الطباعة احلالية ويقدم معلومات حول حالة الطابعة .تعرض هذه النافذة ً
تلميحات مفيدة للحصول على طباعة أفضل .ارجع إلى القسم املناسب أدناه.
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( Tipsتلميحات)
تظهر تلميحات للحصول على أفضل ما في برنامج تشغيل الطابعة  Epsonفي مربع النص املوجود في نافذة مقياس التقدم .يظهر تلميح
جديد كل  15ثانية .ملعرفة املزيد من التفاصيل حول التلميح املعروض في النافذة ،انقر فوق الزر ( Detailsتفاصيل).

رسائل اخلطأ
إذا حدثت مشكلة أثناء الطباعة ،فستظهر رسالة خطأ في مربع النص املوجود في إطار مقياس التقدم .للتعرف على املزيد من املعلومات
التفصيلية ،انقر فوق ( Technical Supportالدعم الفني) للوصول إلى دليل املستخدم الفوري.
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استخدام EPSON Status Monitor 3
تعرض  EPSON Status Monitor 3معلومات تفصيلية حول حالة الطابعة.
توجد طريقتان للوصول إلى :EPSON Status Monitor 3
مزدوجا فوق رمز اختصار الطابعة في شريط مهام نظام التشغيل  .Windowsإذا لم يظهر رمز الطابعة ،فارجع إلى القسم
انقر نقرًا
ً
التالي إلضافة الرمز.
انظر “من رمز االختصار في شريط املهام” في الصفحة .15
افتح برنامج تشغيل الطابعة ،انقر فوق عالمة التبويب ( Maintenanceالصيانة) ثم انقر فوق الزر .Status Monitor 3

عند الوصول إلى  ،EPSON Status Monitor 3يظهر اإلطار التالي:
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توفر  EPSON Status Monitor 3املعلومات التالية:
حالة احلبر:
عرضا رسوم ًيا حلالة احلبر .ملشاهدة املعلومات التفصيلية في خرطوشة احلبر ،انقر فوق
توفر ً EPSON Status Monitor 3
( Informationمعلومات) في ( Ink Levelsمستويات احلبر).
حالة علبة الصيانة:
عرضا رسوم ًيا حلالة علبة الصيانة.
توفر ً EPSON Status Monitor 3
الدعم الفني:
ميكنك الوصول إلى دليل املستخدم الفوري من  .EPSON Status Monitor 3إذا واجهت مشكلة ،فانقر فوق Technical Support
(الدعم الفني) في إطار .EPSON Status Monitor 3
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انحشار الورق

c
.1

تنبيه:
اسحب الورق احملشور برفق للخارج .إذا قمت بإزالة الورق احملشور بالقوة ،فقد تبقى أجزاء ممزقة داخل الطابعة أو قد تتلف الطابعة.

ملستخدمي B-500DN
اضغط على الزر  OKإلخراج الورق احملشور.
ملستخدمي B-300
اضغط على الزر  ) Paper/Cancelإلخراج الورق احملشور.

.2

إذا لم يعالج اخلطأ ،فأوقف تشغيل الطابعة وقم بإزالة كل الورق في الداخل ،مبا في ذلك أي أجزاء ممزقة .ارجع إلى القسم املناسب أدناه.

في درج اإلخراج:
اسحب للخارج الورق احملشور برفق في اجتاه األمام.

داخل الطابعة:
افتح غطاء الطابعة األمامي ثم اسحب للخارج الورق احملشور برفق في اجتاه األمام.
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في وحدة تغذية الورق اخللفية:
اسحب للخارج الورق احملشور برفق في اجتاه اخللف.

في درج الورق األمامي:
أغلق درج اإلخراج واسحب درج الورق األمامي للخارج .ثم اسحب للخارج الورق احملشور برفق في اجتاه األمام.
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مالحظة:
ً
إذا تعذر عليك سحب درج الورق األمامي للخارج ،فاسحب درج اإلخراج للخارج أوال وأزل كل الورق املعني في درج الورق األمامي.

ثم اسحب درج الورق األمامي للخارج واسحب الورق احملشور برفق لألمام.
بعد إزالة الورق احملشور وإدخال درج الورق األمامي ،أعد إدخال درج اإلخراج في الطابعة.
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في اجلزء اخللفي من الطابعة:
قم بإزالة وحدة الطباعة على الوجهني ( )B-500DNأو غطاء الطابعة اخللفي العلوي ( )B-300وافتح غطاء الطابعة اخللفي السفلي .ثم اسحب الورق احملشور للخارج برفق.

في وحدة الطباعة على الوجهني:
قم بإزالة وحدة الطباعة على الوجهني وافتح غطاء وحدة الطباعة على الوجهني .ثم قم بإزالة الورق احملشور برفق.
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.3

أغلق غطاء الطابعة وقم بتشغيل الطابعة.

.4

ملستخدمي B-500DN
أعد حتميل الورق واضغط على الزر  OKالستئناف الطباعة.

دليل املستخدم

ملستخدمي B-300
أعد حتميل الورق واضغط على الزر  ) Paper/Cancelالستئناف الطباعة.
مالحظة:
إذا لم تستطع إزالة أي عنصر غريب بسهولة ،فال تستخدم القوة وال تفك الطابعة .اتصل مبركز خدمة  Epsonللحصول على املساعدة.
انظر “مركز خدمة  ”Epsonفي الصفحة .147
إذا كان الورق ينحشر باستمرار ،فتأكد مما يلي:
الورق أملس وغير مجعد أو مثني.
أنك تستخدم ور ًقا عالي اجلودة.
اجلزء القابل للطابعة من الورق متجه ألعلى في وحدة تغذية الورق اخللفية ومتجه ألسفل في درج الورق األمامي.
	متت تهوية مجموعة الورق قبل التحميل.
ال يتم تغذية الورق فوق عالمة السهم  cداخل موجه احلافة.
ال يتجاوز عدد الورق في اجملموعة احلد األدنى املعني لهذا الورق.
انظر “سعات التحميل لوسائط  Epsonاخلاصة” في الصفحة .21
موجه احلافة اليسرى منضبط مع احلافة اليسرى للورق.
مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة الطابعة في جميع االجتاهات .لن يتم تشغيل الطابعة بشكل صحيح
وجود الطابعة على سطح
ٍ
في حالة إمالتها.
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مشكالت جودة الطباعة
إذا واجهت مشكالت تتعلق بجودة الطباعة ،فقارن بينها وبني الرسوم التوضيحية التالية .انقر فوق العنوان الذي يظهر حتت الشكل األكثر
تشابها مع مطبوعاتك.
ً

عينة جيدة

عينة جيدة

“أشرطة أفقية” في الصفحة 134

“أشرطة أو عدم احملاذاة الرأسية” في الصفحة 134

“أشرطة أفقية” في الصفحة 134

“أشرطة أو عدم احملاذاة الرأسية” في الصفحة 134

“ألوان مفقودة أو غير صحيحة” في الصفحة 135

“املطبوعات باهتة أو ملطخة” في الصفحة 135
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أشرطة أفقية
تأكد أن اجلزء القابل للطابعة من الورق متجه ألعلى في وحدة تغذية الورق اخللفية ومتجه ألسفل في درج الورق األمامي.
قم بتشغيل البرنامج املساعد ( Head Cleaningتنظيف الرأس) لتنظيف أية فوهات حبر مسدودة.
انظر “تنظيف رأس الطباعة” في الصفحة .109
استخدم خراطيش احلبر في غضون ستة أشهر من فتح احلزمة املفرغة هوائ ًيا.
جرب استخدم خراطيش احلبر األصلية من .Epson
افحص حالة خرطوشة احلبر.
انظر “فحص حالة خرطوشة احلبر” في الصفحة .93
إذا كان الرسم يوضح أن احلبر منخفض أو مستنفد ،فاستبدل خرطوشة احلبر املناسبة.
انظر “استبدال خرطوشة حبر” في الصفحة .98
تأكد أن نوع الورق احملدد في برنامج تشغيل الطابعة مناسب لنوع الورق احململ في الطابعة.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30

أشرطة أو عدم احملاذاة الرأسية
تأكد أن اجلزء القابل للطابعة من الورق متجه ألعلى في وحدة تغذية الورق اخللفية ومتجه ألسفل في درج الورق األمامي.
قم بتشغيل البرنامج املساعد ( Head Cleaningتنظيف الرأس) لتنظيف أية فوهات حبر مسدودة.
انظر “تنظيف رأس الطباعة” في الصفحة .109
قم بتشغيل البرنامج املساعد ( Print Head Alignmentمحاذاة رأس الطباعة).
انظر “محاذاة رأس الطباعة” في الصفحة .112
قم بإلغاء حتديد مربع االختيار ( High Speedسرعة عالية) من اإلطار ( Advancedإعدادات متقدمة) في برنامج تشغيل الطابعة
(في نظام تشغيل  .)Windowsراجع التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للتعرف على التفاصيل.
تأكد أن نوع الورق احملدد في برنامج تشغيل الطابعة مناسب لنوع الورق احململ في الطابعة.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30

ألوان مفقودة أو غير صحيحة
في نظام التشغيل  ،Windowsقم بإلغاء حتديد إعدادات ( Grayscaleالطباعة باألسود فقط) في اإلطار ( Advancedإعدادات
متقدمة) في برنامج تشغيل الطابعة .راجع التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للتعرف على التفاصيل.
اضبط إعدادات اللون في التطبيق أو في إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.في نظام التشغيل  ،Windowsراجع اإلطار Advanced
(إعدادات متقدمة) .راجع التعليمات الفورية للتعرف على التفاصيل.
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قم بتشغيل البرنامج املساعد ( Head Cleaningتنظيف الرأس).
انظر “تنظيف الرأس” في الصفحة .109
افحص حالة خرطوشة احلبر.
انظر “فحص حالة خرطوشة احلبر” في الصفحة .93
إذا كان الرسم يوضح أن احلبر منخفض أو مستنفد؛ فاستبدل خرطوشة احلبر املناسبة.
انظر “استبدال خرطوشة حبر” في الصفحة .98
إذا نفد الورق ،فاستبدله في أسرع وقت ممكن .إذا تُركت الطابعة بدون ورق لفترة طويلة ،فقد تصبح ألوان مهمة الطباعة التالية غير
صحيحة.

املطبوعات باهتة أو ملطخة
استخدم الورق املوصى به من  Epsonفقط.
انظر “الورق واملستهلكات واألجهزة االختيارية” في الصفحة .156
مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة الطابعة في جميع االجتاهات.
تأكد من وجود الطابعة على سطح
ٍ
لن يتم تشغيل الطابعة بشكل صحيح في حالة إمالتها.
تأكد أن الورق غير تالف وال متسخ وال قدمي ج ًدا.
تأكد أن الورق جاف وأن اجلزء القابل للطابعة من الورق متجه ألعلى في وحدة تغذية الورق اخللفية ومتجه ألسفل في درج الورق األمامي.
إذا كان الورق مجع ًدا جتاه الوجه القابل للطابعة ،فقم بتسويته أو طيه برفق في االجتاه املعاكس.
تأكد أن نوع الورق احملدد في برنامج تشغيل الطابعة مناسب لنوع الورق احململ في الطابعة.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30
أخرج كل ورقة من درج اإلخراج بعد طباعتها.
إذا كنت تطبع على وسائط المعة ،فضع ورقة دعم (أو ورقة عادية) حتت اجملموعة أو قم بتحميل ورقة واحدة فقط في املرة الواحدة.
ال تلمس أو تسمح ألي شيء أن يُالمس الوجه املطبوع من الورق ذي النهاية الالمعة .لتجفيف املطبوعات ،اتبع التعليمات الواردة في
املستند املرفق مع الورق.
قم بتشغيل البرنامج املساعد ( Head Cleaningتنظيف الرأس)
انظر “تنظيف رأس الطباعة” في الصفحة .109
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مشكالت متنوعة للمطبوعات
حروف غير صحيحة أو مشوشة
قم بإيقاف تشغيل الطابعة والكمبيوتر .تأكد من توصيل كابل توصيل الطابعة بإحكام.
قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مر ًة أخرى.
انظر “إلغاء تثبيت برنامج الطابعة” في الصفحة .17

هوامش غير صحيحة
افحص إعدادات الهامش في التطبيق .تأكد من وجود الهوامش في املنطقة القابلة للطباعة بالصفحة.
انظر “املنطقة القابلة للطباعة” في الصفحة .159
تأكد أن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة مناسبة حلجم الورق الذي تستخدمه .في نظام تشغيل  ،Windowsاختر إطار ( Mainرئيسي).
راجع التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للتعرف على التفاصيل.
قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مر ًة أخرى.
انظر “إلغاء تثبيت برنامج الطابعة” في الصفحة .17

يوجد ميل بسيط في مادة الطباعة
تأكد من حتميل الورق في درج الورق األمامي أو وحدة تغذية الورق اخللفية بصورة سليمة.
انظر “حتميل الورق” في الصفحة .22
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صورة معكوسة
في نظام التشغيل  ،Windowsقم بإلغاء حتديد مربع االختيار ( Mirror Imageنسخة مطابقة للصورة) من إطار Page Layout
(تخطيط الصفحة) في برنامج تشغيل الطابعة ،أو قم بإيقاف تشغيل اإلعداد ( Mirror Imageنسخة مطابقة للصورة) في التطبيق.
للتعرف على اإلرشادات ،انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة أو للتطبيق.
قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مر ًة أخرى.
انظر “إلغاء تثبيت برنامج الطابعة” في الصفحة .17

طباعة صفحات فارغة
تأكد أن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة مناسبة حلجم الورق الذي تستخدمه.في نظام تشغيل  ،Windowsاختر إطار ( Mainرئيسي).
راجع التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للتعرف على التفاصيل.
في نظام تشغيل  ،Windowsاختر اإلعداد ( Skip Blank Pageجتاوز الصفحة الفارغة) بالنقر فوق زر & Speed
( Progressالسرعة والتقدم) في إطار ( Maintenanceالصيانة) في برنامج تشغيل الطابعة.
قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مر ًة أخرى.
انظر “إلغاء تثبيت برنامج الطابعة” في الصفحة .17
بعد جتربة حل أو أكثر من هذه احللول ،قم بتشغيل فحص تشغيل الطابعة لفحص النتائج.
انظر “تشغيل فحص تشغيل الطابعة (ملستخدمي  ”)B-500DNفي الصفحة .122
انظر “تشغيل فحص تشغيل الطابعة (ملستخدمي  ”)B-300في الصفحة .123

متالش
الوجه املطبوع ملطخ أو
ٍ
إذا كان الورق مجع ًدا جتاه الوجه القابل للطابعة ،فقم بتسويته أو طيه برفق في االجتاه املعاكس.
قم بإلغاء حتديد مربع االختيار ( High Speedسرعة عالية) في اإلعدادات ضمن برنامج تشغيل الطابعة.في نظام التشغيل
 ،Windowsراجع اإلطار ( Advancedإعدادات متقدمة) .راجع التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للتعرف على التفاصيل.
قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مر ًة أخرى.
انظر “إلغاء تثبيت برنامج الطابعة” في الصفحة .17

جدا
الطباعة بطيئة ً
تأكد أن نوع الورق احملدد في برنامج تشغيل الطابعة مناسب لنوع الورق احململ في الطابعة.
انظر “حتديد نوع الورق الصحيح” في الصفحة .30
في نظام التشغيل  ،Windowsقم بإلغاء حتديد كافة اإلعدادات اخملصصة وحدد ( Textنص) ليكون ( Quality Optionخيار اجلودة) من
إطار ( Mainرئيسي) في برنامج تشغيل الطابعة .راجع التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للتعرف على التفاصيل.
انظر “الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل  ”Windowsفي الصفحة .14
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أغلق كافة التطبيقات غير الضرورية.
في حالة الطباعة باستمرار لفترة طويلة ،قد تتوقف تغذية الورق مؤقتًا أو قد تتوقف رأس الطباعة لفترة قصيرة .هذا لتقليل سرعة
الطباعة وحماية آلية الطابعة من السخونة الزائدة والتلف .إذا حدث ذلك ،فيمكنك متابعة الطباعة ولكننا نوصي بإيقاف الطابعة
وتركها ملدة ثالثني دقيقة مع تشغيل الطاقة( .لن تسترد الطابعة أداءها مع إيقاف الطاقة ).بعد إعادة التشغيل ،ستطبع الطابعة
بالسرعة العادية.
تتحقق الطابعة من رأس الطباعة على أساس منتظم للحفاظ على رأس الطباعة نظيفة وللتأكد من احلصول على أفضل جودة
طباعة .إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة ،فستقوم الطابعة بتنظيف رأس الطباعة تلقائ ًيا .أثناء الفحص الذاتي؛ وأثناء عملية
التنظيف الذاتي ،قد تقل سرعة الطباعة.
قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مر ًة أخرى.
انظر “إلغاء تثبيت برنامج الطابعة” في الصفحة .17
إذا جربت كل الطرق أعاله ولم تستطع حل املشكلة ،فانظر التالي:
انظر “زيادة سرعة الطباعة” في الصفحة .141

ال تتم تغذية الورق بشكل سليم
ال تتم تغذية الورق
أزل مجموعة الورق وتأكد مما يلي:
الورق غير ملفوف أو مجعد.
الورق ليس قدميًا ج ًدا .انظر اإلرشادات املرفقة مع الورق للحصول على املزيد من املعلومات.
الورق مضبوط حتت عالمة السهم  cداخل موجه احلافة.
ال يتجاوز عدد الورق في اجملموعة احلد املعني لهذه الوسائط.
انظر “سعات التحميل لوسائط  Epsonاخلاصة” في الصفحة .21
الورق غير محشور داخل الطابعة .إذا كان الورق محشورًا ،فأزل الورق احملشور.
انظر “انحشار الورق” في الصفحة .128
مصباح حالة احلبر  Bليس في وضع التشغيل.
لقد قمت باتباع إرشادات حتميل خاصة مرافقة للورق .حمل الورق مرة أخرى.
انظر “حتميل الورق” في الصفحة .22
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تغذية صفحات متعددة
تأكد أن مجموعة الورق مضبوطة حتت عالمة السهم  cداخل موجه احلافة.
تأكد من ضبط موجه احلافة اليسرى مع احلافة اليسرى للورق.
تأكد أن الورق غير مجعد أو مطوي .إذا كان كذلك ،فقم بتسويته أو طيه قليالً في اجتاه الوجه املعاكس قبل التحميل.
أزل مجموعة الورق وتأكد أن الورق ليس رفي ًعا للغاية.
انظر “الورق” في الصفحة .158
قم بتهوية حواف اجملموعة لفصل الورق ،ثم أعد حتميل الورق.
أيضا التطبيق لديك.
عند طباعة عدد كبير من النسخ مللف ما ،راجع إعداد ( Copiesنسخ) في برنامج تشغيل الطابعة كما يلي ،وراجع ً
في نظام التشغيل  ،Windowsراجع اإلطار ( Page Layoutتخطيط الصفحة) .راجع التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة
للتعرف على التفاصيل.

حتميل الورق بطريقة غير صحيحة
إذا مت حتميل الورق إلى داخل الطابعة بشدة ،فلن تستطيع الطابعة تغذية الورق بشكل صحيح .قم بإيقاف تشغيل الطابعة وأزل الورق برفق.
ثم قم بتشغيل الطابعة وأعد حتميل الورق بشكل صحيح.

ال يتم إخراج الورق بالكامل أو الورق مجعد
أيضا من إعداد ( Paper Sizeحجم الورق) في التطبيق أو
أخرج الورق احملشور كما هو موضح في “انحشار الورق” في الصفحة  .128وحتقق ً
إعدادات الطابعة لديك .انظر التعليمات الفورية للتعرف على التفاصيل.
إذا كان الورق مجع ًدا عند خروجه ،فقد يكون رط ًبا أو رفي ًعا للغاية .قم بتحميل مجموعة ورق جديدة.
مالحظة:
قم بتخزين أي ورق غير مستخدم في العبوة األصلية اخلاصة به في مكان جاف.
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الطابعة ال تطبع
كافة املصابيح مطفأة
اضغط على زر الطاقة  P Powerللتأكد من تشغيل الطابعة.
قم بإيقاف تشغيل الطابعة وتأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام.
تأكد من عمل مأخذ التيار الكهربي وعدم التحكم فيه بواسطة موقت أو مفتاح جدار.

املصابيح تضيء ثم تنطفئ
قد يكون جهد الطابعة غير متوافق مع معدل مأخذ التيار الكهربي .قم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك الطاقة على الفور .ثم افحص
امللصق املوجود باجلزء اخللفي من الطابعة.

c

تنبيه:
إذا كان اجلهد غير متوافق ،فال تقم بتوصيل الطابعة مرة أخرى .اتصل مبركز خدمة .Epson
انظر “مركز خدمة  ”Epsonفي الصفحة .147

مصباح الطاقة قيد التشغيل
في حالة عدم الضغط على أي زر ملدة  3دقائق ،فستنطفئ جميع املصابيح تلقائ ًيا عدا مصباح الطاقة  Pلتوفير الطاقة .اضغط على
أي زر (باستثناء زر الطاقة  )Pإلعادة لوحة التحكم إلى حالتها السابقة.
تأكد من توصيل كابل  USBبإحكام بالطابعة والكمبيوتر ،وافحص كابل  USBللتأكد أنه غير تالف أو مجعد بشكل كبير.
إذا كنت تستخدم واجهة توصيل  ،USBفتأكد من توافق الكابل مع مقاييس  USB 1.1أو .2.0
إذا كنت توصل الطابعة بالكمبيوتر عبر مشترك  ،USBفقم بتوصيل الطابعة بأول مشترك من الكمبيوتر .إذا استمر عدم التعرف على
برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوتر ،فحاول توصيل الطابعة مباشرة بالكمبيوتر بدون محول .USB
إذا كنت توصل الطابعة بالكمبيوتر عبر محول  ،USBفتأكد من تعرف الكمبيوتر على جهاز محول .USB
قم بإيقاف تشغيل الطابعة والكمبيوتر وافصل كابل توصيل الطابعة ،ثم اطبع صفحة فحص التشغيل.
انظر “تشغيل فحص تشغيل الطابعة (ملستخدمي  ”)B-500DNفي الصفحة .122
انظر “تشغيل فحص تشغيل الطابعة (ملستخدمي  ”)B-300في الصفحة .123
إذا متت طباعة صفحة الفحص بشكل صحيح ،فتأكد من تثبيت برنامج تشغيل الطابعة والتطبيق بشكل صحيح.
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إذا كنت حتاول طباعة صورة كبيرة ،فقد يكون الكمبيوتر ال يشتمل على مساحة الذاكرة الكافية .حاول تقليل دقة الصورة أو طباعة
الصورة بحجم أصغر .قد حتتاج إلى تثبيت مساحة ذاكرة أكبر في الكمبيوتر.
قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مر ًة أخرى.
انظر “إلغاء تثبيت برنامج الطابعة” في الصفحة .17

زيادة سرعة الطباعة
ميكنك زيادة سرعة الطباعة بتحديد إعدادات معينة في إطار ( Speed & Progressالسرعة والتقدم) .انقر فوق الزر
( Speed & Progressالسرعة والتقدم) في إطار ( Maintenanceالصيانة) في برنامج تشغيل الطابعة.

يظهر مربع احلوار التالي.
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يعرض اجلدول أدناه العوامل التي تؤثر في سرعة الطباعة.
سرعة الطباعة

( Fasterأسرع)

( Slowerأبطأ)

( High Speed Copiesنسخ عالية السرعة)

( Onتشغيل)

( Offإيقاف)

( Always spool RAW datatypeقم دائ ًما بالتخزين املؤقت لنوع البيانات )RAW

( Onتشغيل)

( Offإيقاف)

( Page Rendering Modeوضع معاجلة الصفحة)

( Onتشغيل)

( Offإيقاف)

( Print as Bitmapطباعة كصورة نقطية)

( Onتشغيل)

( Offإيقاف)

ملزيد من التفاصيل حول كل عنصر ،انظر التعليمات الفورية.

استكشاف املشكالت وإصالحها

142

B-300/B-500DN

دليل املستخدم

مشكالت أخرى
تنظيف رأس الطباعة ال يبدأ
تأكد من عدم وجود مصابيح تشير إلى وجود أية أخطاء .في حالة حدوث أي خطأ ،فقم باإلصالح للخروج من حالة اخلطأ.
انظر “مؤشرات األخطاء” في الصفحة .121
تأكد من وجود حبر كاف للطباعة .إذا نفدت خرطوشة احلبر ،فاستبدلها
انظر “استبدال خرطوشة حبر” في الصفحة .98

يتم استهالك احلبر امللون حتى في حالة الطباعة باحلبر األسود فقط
ال يتم استهالك احلبر األسود فقط بل احلبر امللون فقط أثناء العمليات التالية :تنظيف رأس الطباعة والتنظيف الذاتي.

الشعور بصدمة كهربائية خفيفة عند ملس الطابعة (ماس كهربي)
إذا كنت تستخدم مأخذ التيار الكهربي في نفس الدائرة مثل األجهزة احمليطة األخرى ،فرمبا تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند ملس الطابعة.
في هذه احلالة ،يوصى بالتأريض من الكمبيوتر الذي يتم توصيل الطابعة به.
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امللحق أ

أين جتد املساعدة
موقع الويب للدعم الفني
يقدم موقع الويب للدعم الفني اخلاص بشركة  Epsonتعليمات حول املشكالت التي ال ميكن حلها باستخدام معلومات استكشاف املشكالت
وإصالحها في وثائق املنتج .إذا كان لديك مستعرض ويب وميكنك االتصال باإلنترنت ،فقم بالوصول إلى املوقع على العنوان:
http://support.epson.net/
إذا كنت حتتاج إلى أحدث برامج التشغيل أو األسئلة الشائعة أو األدلة أو مواد التنزيل األخرى ،فقم بالوصول إلى املوقع على العنوان:
http://www.epson.com
ثم حدد قسم الدعم في موقع ويب احمللي اخلاص بشركة .Epson

االتصال بدعم العمالء
قبل االتصال بشركة Epson
إذا كان منتج  Epsonال يعمل بشكل صحيح وال ميكنك حل املشكلة باستخدام معلومات استكشاف املشكالت وإصالحها املوجودة في وثائق
املنتج ،فاتصل بخدمات دعم العمالء للحصول على املساعدة .إذا كان دعم العمالء في منطقتك غير مضمن في القائمة التالية ،فاتصل
باملوزع حيث اشتريت املنتج.
سيكون دعم العمالء قادرًا على املساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير املعلومات التالية:
الرقم التسلسلي للمنتج(عاد ًة ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي على اجلزء اخللفي من املنتج).
طراز املنتج
إصدار برنامج املنتج(انقر فوق Aboutأو  Version Infoأو الزر املماثل في برنامج املنتج).
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 SFrBماركة الكمبيوتر وطرازه
اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره
أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عاد ًة مع املنتج

تعليمات للمستخدمني في أوروبا
افحص ( Pan-European Warranty Documentمستند الضمان في أوروبا) للحصول على معلومات حول طريقة االتصال
بدعم العمالء بشركة .EPSON

تعليمات للمستخدمني في أستراليا
عال من خدمة العمالء .باإلضافة إلى وثائق املنتج ،نحن نوفر املصادر التالية للحصول
يتمنى فرع شركة  Epsonفي أستراليا توفير مستوى ٍ
على معلومات:

املوزع
ال تنس أن املوزع يستطيع في أغلب األحيان املساعدة في حتديد املشكالت وحلها .يجب أن يكون املوزع دو ًما أول من تتصل به للحصول على
نصيحة حول املشكالت ،حيث يستطيع في أغلب األحيان حل املشكالت بسرعة وسهولة باإلضافة إلى توفير النصائح حول اخلطوة التالية
التي يجب اتخاذها.

عنوان  URLعلى شبكة اإلنترنت http://www.epson.com.au
قم بالوصول لصفحات الويب العاملية اخلاصة بفرع شركة  Epsonفي أستراليا .موقع يستحق استخدام املودم لتصفحه! يوفر املوقع منطقة
تنزيل لبرامج التشغيل وجهات االتصال بشركة  Epsonومعلومات املنتجات اجلديدة والدعم الفني (البريد اإللكتروني).

مكتب الدعم الفني بشركة Epson
يعتبر مكتب الدعم الفني بشركة  Epsonآخر إجراء احتياطي للتأكد من وصول العمالء للنصائح املطلوبة .يستطيع العاملون في مكتب
الدعم الفني املساعدة في تثبيت منتجات  Epsonوتكوينها وتشغيلها .يستطيع أفراد الدعم الفني ملا قبل املبيعات توفير الوثائق حول
منتجات  Epsonاجلديدة وتقدمي النصيحة حول مكان أقرب موزع أو وكيل صيانة .تتم اإلجابة على أنواع عديدة من االستعالمات هنا.
أرقام مكتب الدعم الفني هي:
هاتف:

1300 361 054

فاكس:

(02) 8899 3789

أين جتد املساعدة
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نحن نشجعك على احلصول على كل املعلومات املطلوبة عند االتصال .كلما قمت بإعداد املزيد من املعلومات ،زادت سرعتنا في مساعدتك
على حل املشكلة .تتضمن هذه املعلومات وثائق منتج  Epsonونوع الكمبيوتر ونظام التشغيل وبرامج التطبيق وأي معلومات تشعر بأنها
مطلوبة.

تعليمات للمستخدمني في سنغافورة
مصادر املعلومات والدعم واخلدمات املتوفرة بشركة  Epson Singaporeهي:

صفحات الويب العاملية ()http://www.epson.com.sg
تتوفر املعلومات اخلاصة مبواصفات املنتج وبرامج التشغيل اخملصصة للتنزيل ،واألسئلة املتداولة ( )FAQواستفسارات املبيعات والدعم الفني
عبر البريد اإللكتروني.

مكتب الدعم الفني بشركة ( :Epsonهاتف رقم)(65) 6586 3111( :
ميكن أن يساعدك فريق “مكتب الدعم الفني” بالشركة لدينا عبر الهاتف في األمور التالية:
استفسارات املبيعات ومعلومات املنتج
األسئلة أو املشكالت املتعلقة باستخدام املنتج
االستفسارات اخلاصة بخدمة اإلصالح والضمان

تعليمات للمستخدمني في تايالند
ميكنك احلصول على املعلومات والدعم واخلدمات من خالل:

صفحات الويب العاملية ()http://www.epson.co.th
تتوفر املعلومات اخلاصة مبواصفات املنتج وبرامج التشغيل اخملصصة للتنزيل ،وكذلك األسئلة املتداولة والبريد اإللكتروني.

اخلط الساخن بشركة ( :Epsonهاتف رقم)(66)2685-9899( :
ميكن أن يساعدك فريق اخلط الساخن بالشركة لدينا عبر الهاتف في األمور التالية:
استفسارات املبيعات ومعلومات املنتج
األسئلة أو املشكالت املتعلقة باستخدام املنتج
االستفسارات اخلاصة بخدمة اإلصالح والضمان

أين جتد املساعدة
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تعليمات للمستخدمني في فيتنام
ميكنك احلصول على املعلومات والدعم واخلدمات من خالل:
اخلط الساخن بشركة ( Epsonهاتف)84-8-823-9239 :
مركز اخلدمة:

80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

تعليمات للمستخدمني في إندونيسيا
ميكنك احلصول على املعلومات والدعم واخلدمات من خالل:

صفحات الويب العاملية ()http://www.epson.co.id
معلومات املنتج وبرامج التشغيل اخملصصة للتنزيل
األسئلة املتداولة ،استفسارات املبيعات ،األسئلة عبر البريد اإللكتروني

اخلط الساخن بشركة Epson
استفسارات املبيعات ومعلومات املنتج
الدعم الفني
هاتف:

(62) 21-572 4350

فاكس:

(62) 21-572 4357

مركز خدمة Epson
Jakarta

Ruko Orion Dusit Lt.1
Jl. Arteri Mangga Dua
Jakarta
هاتف(62) 21-62301103 :
فاكس(62) 21-62301104 :

سورابايا

)Hitech-Mall (THR Mall
Lt.2 Blok D No. 20-21
Jl. Kusuma Bangsa 116-118
Surabaya
هاتف(62) 31-5355035 :
فاكس(62) 31-5477837 :

أين جتد املساعدة
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تعليمات للمستخدمني في هوجن كوجن
للحصول على الدعم الفني باإلضافة إلى خدمات ما بعد البيع األخرى ،نحن نرحب بالسادة املستخدمني باالتصال بشركة Epson Hong
.Kong Limited

الصفحة الرئيسية على اإلنترنت
قامت شركة  Epson Hong Kongبإنشاء صفحة رئيسية محلية باللغتني الصينية واإلجنليزية على اإلنترنت لتوفر للمستخدمني املعلومات
التالية:
معلومات املنتج
إجابات لألسئلة املتداولة
أحدث اإلصدارات من برامج تشغيل منتجات Epson
يستطيع املستخدمون الوصول إلى الصفحة الرئيسية على شبكة الويب العاملية على العنوان:
http://www.epson.com.hk

اخلط الساخن للدعم الفني
أيضا االتصال بفريقنا الفني على أرقام الهاتف والفاكس التالية:
ميكنك ً
هاتف:

(852) 2827-8911

فاكس:

(852) 2827-4383

تعليمات للمستخدمني في ماليزيا
ميكنك احلصول على املعلومات والدعم واخلدمات من خالل:

صفحات الويب العاملية ()http://www.epson.com.my
معلومات املنتج وبرامج التشغيل اخملصصة للتنزيل
األسئلة املتداولة ،استفسارات املبيعات ،األسئلة عبر البريد اإللكتروني

شركة  Epsonللتجارة (M) Sdn. Bhd.
املكتب الرئيسي.
هاتف:

603-56288288

فاكس:

603-56288388/399

أين جتد املساعدة
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مكتب الدعم الفني بشركة Epson
استفسارات املبيعات ومعلومات املنتج (خط املعلومات)
هاتف:

603-56288222

االستفسارات اخلاصة بخدمات اإلصالح والضمان ،واستخدام املنتج والدعم الفني (اخلط الفني)
هاتف:

603-56288333

تعليمات للمستخدمني في الهند
ميكنك احلصول على املعلومات والدعم واخلدمات من خالل:

صفحات الويب العاملية ()http://www.epson.co.in
تتوفر املعلومات اخلاصة مبواصفات املنتج وبرامج التشغيل اخملصصة للتنزيل واالستفسارات اخلاصة باملنتجات.

املكتب الرئيسي بشركة  Epsonفي الهند  -باجنالور
هاتف:

080-30515000

فاكس:

30515005

املكاتب اإلقليمية لشركة  Epsonفي الهند:
املوقع

رقم الهاتف

رقم الفاكس

مومباي

022-28261515 /16/17

022-28257287

دلهي

011-30615000

011-30615005

تشيناي

044-30277500

044-30277575

كلكاتا

033-22831589 / 90

033-22831591

حيدرآباد

040-66331738/ 39

040-66328633

كوشني

0484-2357950

0484-2357950

كوميباتور

0422-2380002

ال يوجد

بيون

020-30286000 /30286001/30286002

020-30286000

أحمداباد

079-26407176 / 77

079-26407347

أين جتد املساعدة
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خط املساعدة
للحصول على اخلدمات أو معلومات حول املنتجات أو طلب لشراء خرطوشة طباعة ،ميكنك االتصال على الرقم اجملاني ( 18004250011 -من
الساعة  9صباحا ًإلى الساعة  9مسا ًء).
صباحا إلى الساعة  6مسا ًء) الرمز احمللي للبادئة
للحصول على اخلدمة ( CDMAومستخدمي الهاتف احملمول) ( 3900 1600 -من الساعة 9
ً
STD

تعليمات املستخدمني في الفلبني
للحصول على الدعم الفني باإلضافة إلى خدمات املبيعات األخرى ،نرحب باتصال السادة املستخدمني بشركة  Epsonبالفلبني عبر أرقام
الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني املذكورة أدناه:
هاتف:

(63) 2-813-6567

فاكس:

(63) 2-813-6545

البريد اإللكتروني:

epchelpdesk@epc.epson.com.ph

صفحات الويب العاملية ()http://www.epson.com.ph
تتوفر املعلومات اخلاصة مبواصفات املنتج وبرامج التشغيل اخملصصة للتنزيل ،واألسئلة املتداولة واالستفسارات اخلاصة بالبريد اإللكتروني.
مكتب الدعم الفني بشركة ( :Epsonهاتف رقم)(63) 2-813-6567 :
ميكن أن يساعدك فريق اخلط الساخن بالشركة لدينا عبر الهاتف في األمور التالية:
استفسارات املبيعات ومعلومات املنتج
األسئلة أو املشكالت املتعلقة باستخدام املنتج
االستفسارات اخلاصة بخدمة اإلصالح والضمان
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امللحق ب

معلومات املنتج
أجزاء الطابعة
B-500DN
منظر أمامي
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 .aموجه احلافة :يقوم بتحميل الورق إلى وحدة تغذية الورق اخللفية مباشرةً .حركه إلى حافة الورق.
 .bوحدة تغذية الورق اخللفية :حتمل الورق وتقوم بتغذيته للطباعة.
 .cدعامة الورق :تدعم الورق الذي مت حتميله في وحدة تغذية الورق اخللفية.
 .dغطاء الطابعة األمامي :يغطي آلية الطباعة .افتحه عند انحشار الورق فقط.
 .eرأس الطباعة :تطبع احلبر على الورق.
 .fلوحة التحكم :استخدم األزرار وراقب شاشة  LCDواملصابيح للتحكم في الطابعة.
انظر “استخدام لوحة التحكم” في الصفحة .74
 .gغطاء علبة الصيانة :يغطي علبة الصيانة .افتحه عند استبدال علبة الصيانة فقط.
درج اإلخراج :يحمل الورق املخُ رج.
 .hدرج الورق األمامي :يحمل الورق ويقوم بتغذيته للطباعة.
 .jغطاء اخلرطوشة :يقفل خراطيش احلبر املثبتة.
 .kغطاء اخلرطوشة :يغطي خراطيش احلبر .افتحه عند استبدال خراطيش احلبر فقط .عند استخدام خرطوشة حبر فائقة السعة ،اتركه
مفتوحا.
ً
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منظر خلفي

 .aموصل  :USBيوصل كابل  USBمن الكمبيوتر إلى الطابعة.
 .bموصل  :Ethernetيوصل كابل  10Base-T/100Base-TXمن الكمبيوتر إلى الطابعة.
 .cوحدة الطباعة على الوجهني :تطبع على الوجهني تلقائ ًيا.
 .dمدخل التيار الكهربائي :يُوصل سلك الطاقة.
 .eغطاء الطابعة اخللفي :يغطي آلية الطباعة .افتحه عند انحشار الورق فقط.
 .fفتحة تهوية :تطرد الهواء الساخن من الطابعة.

معلومات املنتج
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B-300
منظر أمامي

 .aموجه احلافة :يقوم بتحميل الورق إلى وحدة تغذية الورق اخللفية مباشرةً .حركه إلى حافة الورق.
 .bوحدة تغذية الورق اخللفية :حتمل الورق وتقوم بتغذيته للطباعة.
 .cدعامة الورق :تدعم الورق الذي مت حتميله في وحدة تغذية الورق اخللفية.
 .dغطاء الطابعة األمامي :يغطي آلية الطباعة .افتحه عند انحشار الورق فقط.
 .eرأس الطباعة :تطبع احلبر على الورق.
 .fلوحة التحكم :استخدم األزرار وراقب املصابيح للتحكم في الطابعة.
انظر “استخدام لوحة التحكم” في الصفحة .74
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 .gغطاء علبة الصيانة :يغطي علبة الصيانة .افتحه عند استبدال علبة الصيانة فقط.
 .hدرج اإلخراج :يحمل الورق املخُ رج.
 .iدرج الورق األمامي :يحمل الورق ويقوم بتغذيته للطباعة.
 .jغطاء اخلرطوشة :يقفل خراطيش احلبر املثبتة.
 .kغطاء اخلرطوشة :يغطي خراطيش احلبر .افتحه عند استبدال خراطيش احلبر.

منظر خلفي

 .aموصل  :USBيوصل كابل  USBمن الكمبيوتر إلى الطابعة.
 .bغطاء الطابعة اخللفي العلوي :يغطي آلية الطباعة .افتحه عند توصيل وحدة الطباعة على الوجهني وعند وجود انحشار ورق في خلف
الطابعة.
 .cمدخل التيار الكهربائي :يُوصل سلك الطاقة.
 .dغطاء الطابعة اخللفي السفلي :يغطي آلية الطباعة .افتحه عند انحشار الورق فقط.
 .eفتحة تهوية :تطرد الهواء الساخن من الطابعة.

معلومات املنتج
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الورق واملستهلكات واألجهزة االختيارية
الورق
خصيصا ووسائط طباعة أخرى لكل احتياجات الطباعة.
تقدم  Epsonور ًقا مصم ًما
ً
مالحظة:
ميكنك العثور على أرقام أجزاء األنواع التالية من ورق  Epsonاخلاص في موقع الويب للدعم اخلاص بشركة .Epson
انظر “موقع الويب للدعم الفني” في الصفحة .144
الورق

احلجم

( Epson Bright White Ink Jet Paperورق عادي ناصع البياض من )Epson

A4

( Epson Matte Paper - Heavyweightورق غير المع  -ثقيل الوزن من )Epson

A4

Epson Double-Sided Matte Paper

A4

( Epson Photo Quality Ink Jet Paperورق عادي بجودة عالية للصور من )Epson

A4

Epson Photo Quality Self Adhesive Sheet

A4

Epson Professional Flyer Paper

A4

Epson Photo Paper

A4

مالحظة:
يختلف توفر الورق حسب املوقع.

خراطيش احلبر
ميكنك استخدام خراطيش احلبر التالية مع هذه الطابعة:
خرطوشة احلبر

أرقام األجزاء
B-300

B-500DN
سعة قياسية

سعة عالية

سعة فائقة

( Blackأسود)

T6161

T6171

T6181

T6161

( Cyanسماوي)

T6162

T6172

–

T6162

( Magentaأرجواني)

T6163

T6173

–

T6163

( Yellowأصفر)

T6164

T6174

–

T6164

مالحظة:
تختلف أرقام أجزاء خرطوشة احلبر حسب املوقع.
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علبة الصيانة
ميكنك استخدام علبة الصيانة التالية مع هذه الطابعة:
رقم القطعة
علبة الصيانة

T6190

وحدة الطباعة على الوجهني (ملستخدمي  B-300فقط)
ميكنك استخدام وحدة الطباعة على الوجهني التالية مع .B-300
رقم القطعة
وحدة الطباعة على الوجهني

C802531

متطلبات النظام
الستخدام الطابعة
متطلبات نظام التشغيل Windows
الستخدام هذه الطابعة ،يجب تثبيت أحد أنظمة تشغيل  Windowsالتالية .للحصول على مزيد من التفاصيل حول الواجهات ونظم
التشغيل ،راجع اجلدول التالي.
النظام

واجهة جهاز الكمبيوتر

أنظمة التشغيل  Windows Vistaو Windows XPو2000

USB 2.0

يجب استخدام  USB 2.0 Host Driverمن .Microsoft

 B-500DN( Ethernet 100Base-TX/10Base-Tفقط)

معلومات املنتج
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املواصفات الفنية
الورق
مالحظة:
نظ ًرا ألن جودة نوع أو صنف معني من الورق قد تتغير بواسطة اجلهة املصنعة في أي وقت ،ال تستطيع  Epsonضمان جودة أي نوع أو
دوما عينات من مجموعة الورق قبل شراء كميات كبيرة أو طباعة مهام كبيرة.
صنف ورق خالف الذي توفره  .Epsonاختبر ً
قد يقلل الورق منخفض اجلودة من جودة الطباعة ويسبب انحشار الورق أو مشكالت أخرى .إذا واجهت مشكالت ،فقم بالتغيير إلى درجة
أعلى من الورق.
استخدم الورق حتت الظروف العادية:
درجة احلرارة  15إلى  25درجة مئوية ( 59إلى  77فهرنهايت)
الرطوبة  40إلى  60%رطوبة نسبية
الورق الفردي:
احلجم

 210 × 297 A4ملم
 10 × 15سم )  4 × 6بوصة(
 105 × 148 A6ملم
 148 × 210 A5ملم
 182 × 257 B5ملم
 13 × 20سم )  5 × 8بوصة(
 20 × 25سم )  8 × 10بوصة(
 102 × 181 ) wide size 16:9ملم(
 100 × 148ملم
 Letter 8 1/2 × 11بوصة
 Legal 8 1/2 × 14بوصة

أنواع الورق

( Plain bond paperورق السندات العادي) أو الورق اخلاص املوزع بواسطة Epson

السمك
(لورق plain bond paper
(ورق السندات العادي))

 0.08إلى  0.11ملم ( 0.003إلى  0.005بوصة)

الوزن
(لورق plain bond paper
(ورق السندات العادي))

 64ج/م ²إلى  90ج/م²

معلومات املنتج
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األظرف:
احلجم

 Envelope #10 4 1/8 × 9 1/2بوصة
 Envelope DL 110 × 220ملم
 Envelope C6 114 × 162ملم

أنواع الورق

( Plain bond paperورق السندات العادي)

الوزن

 75ج/م ²إلى  100ج/م²

املنطقة القابلة للطباعة
خطوط قطرية توضح املنطقة القابلة للطباعة.
الورق الفردي:

A
B-R

B-L

C

معلومات املنتج
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األظرف:

A

B-R

B-L

C
أدنى حد الهامش
نوع الوسائط

الورق الفردي

( Envelopesاألظرف)

A

 3.0ملم ( 0.12بوصة)

 3.0ملم ( 0.12بوصة)

B-L, B-R

 3.0ملم ( 0.12بوصة)

 5.0ملم ( 0.20بوصة)

C

 3.0ملم ( 0.12بوصة)

 3.0ملم ( 0.12بوصة)

مالحظة:
حسب نوع الورق ،قد تنخفض جودة الطباعة في املناطق العلوية والسفلية من املطبوعات ،أو قد تتعرض املنطقة للتلطخ.
تدعم الطباعة التلقائية على الوجهني الورق العادي فقط .أدنى حد هامش  Cهو  16مم ( 0.63بوصة) عند استخدام الطباعة التلقائية
على الوجهني.
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خراطيش احلبر
اللون

أبيض ،أرجواني ،سماوي ،أسود

عمر اخلرطوشة

يجب االستخدام خالل  6أشهر من فتح العبوة.

درجة احلرارة

التخزين:
 -20إلى  40درجة مئوية ( -4إلى  104فهرنهايت)
شهر واحد في  40درجة مئوية ( 104فهرنهايت)

التجميد:
* -13درجة مئوية ( 8.6فهرنهايت)
* يذوب احلبر ويصبح قابالً لالستخدام بعد حوالي  3ساعات في درجة حرارة  25درجة مئوية ( 77فهرنهايت)

c

تنبيه:
توصي  Epsonباستخدام خراطيش أحبار  Epsonاألصلية .قد تتسبب املنتجات األخرى غير املصنعة من ِقبل  Epsonفي إحداث
ً
سلوكا غري ًبا للطابعة في ظل ظروف معينة.
ضرر ال تغطيه ضمانات  ،Epsonبل وقد تسبب
يجب استخدام خرطوشة احلبر في حيز الفترة التي تسبق التاريخ املطبوع على العبوة.

مالحظة:
استخداما جزئ ًيا أثناء اإلعداد األولي .للحصول على نسخ مطبوعة عالية اجلودة ،سيتم
يتم استخدام خراطيش احلبر املرفقة بالطابعة
ً
حتميل رأس الطباعة كام ًال باحلبر .تستهلك هذه العملية التي حتدث مرة واحدة كمية من احلبر ،لذلك تقوم هذه اخلراطيش بطباعة عدد
أقل من الصفحات مقارنة باخلراطيش التي تستهلك احلبر في عمليات متالحقة.
وتتباين نتائج الطباعة بشكل كبير وفق ًا للصور املطبوعة وإعدادات الطباعة ونوع الورق وعدد مرات االستخدام ودرجة احلرارة.
للتأكد من احلصول على أفضل جودة طباعة وللمساعدة في حماية رأس الطباعة ،يبقى مخزون أمان متغير للحبر في اخلرطوشة عندما
تشير الطابعة إلى استبدال اخلرطوشة .الكمية اخملصصة لك ال تتضمن هذا اخملزون.
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ميكانيكية
مسار الورق

درج الورق األمامي ،وحدة تغذية الورق اخللفية

سعة التحميل

درج الورق األمامي
حوالي  500ورقة من الورق حجم  64جم/م* ²

وحدة تغذية الورق اخللفية
حوالي  100ورقة من الورق حجم  75جم/م* ²
األبعاد

B-500DN
التخزين
العرض 480 :ملم ( 18.9بوصة)
العمق 489 :ملم ( 19.3بوصة)
االرتفاع 312 :ملم ( 12.3بوصة)
( Printingطباعة)
العرض 480 :ملم ( 18.9بوصة)
العمق 656 :ملم ( 25.8بوصة)
االرتفاع 372 :ملم ( 14.6بوصة)
B-300
التخزين
العرض 480 :ملم ( 18.9بوصة)
العمق 420 :ملم ( 16.5بوصة)
االرتفاع 312 :ملم ( 12.3بوصة)
( Printingطباعة)
العرض 480 :ملم ( 18.9بوصة)
العمق 624 :ملم ( 24.6بوصة)
االرتفاع 372 :ملم ( 14.6بوصة)

الوزن

B-500DN
 10.7كجم تقري ًبا ( 23.6رطل) (بدون خرطوشة احلبر)
B-300
 9.9كجم تقري ًبا ( 21.8رطل) (بدون خراطيش احلبر)

* قد تزيد سعة التحميل إذا كان الورق مجع ًدا.
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كهربائية
B-500DN
طراز  100-120فولت

طراز  220-240فولت

نطاق جهد اإلدخال

التيار الكهربي  90إلى  132فولت

التيار الكهربي  198إلى  264فولت

نطاق التردد احملدد

 50إلى  60هرتز

نطاق تردد اإلدخال

 49.5إلى  60.5هرتز

التيار احملدد

 0.7أمبير

 0.4أمبير

 32.0واط تقري ًبا

 32.0واط تقري ًبا

()ISO/IEC10561 Letter Pattern

()ISO/IEC10561 Letter Pattern

وضع Ready

 8.0واط تقري ًبا

 8.0واط تقري ًبا

وضع ( Sleepالسكون)

 4.5واط تقري ًبا

 5.0واط تقري ًبا

إيقاف تشغيل الطاقة

 0.3واط تقري ًبا

 0.6واط تقري ًبا

استهالك الطاقة

( Printingطباعة)

مالحظة:
راجع امللصق املوجود في اجلزء اخللفي من الطابعة للتعرف على اجلهد اخلاص بالطابعة.
B-300
طراز  100-120فولت

طراز  220-240فولت

نطاق جهد اإلدخال

التيار الكهربي  90إلى  132فولت

التيار الكهربي  198إلى  264فولت

نطاق التردد احملدد

 50إلى  60هرتز

نطاق تردد اإلدخال

 49.5إلى  60.5هرتز

التيار احملدد

 0.7أمبير

 0.4أمبير

 30.0واط تقري ًبا

 30.0واط تقري ًبا

()ISO/IEC10561 Letter Pattern

()ISO/IEC10561 Letter Pattern

وضع Ready

 6.0واط تقري ًبا

 6.0واط تقري ًبا

وضع ( Sleepالسكون)

 3.0واط تقري ًبا

 3.5واط تقري ًبا

إيقاف تشغيل الطاقة

 0.3واط تقري ًبا

 0.6واط تقري ًبا

استهالك الطاقة

( Printingطباعة)

مالحظة:
راجع امللصق املوجود في اجلزء اخللفي من الطابعة للتعرف على اجلهد اخلاص بالطابعة.
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بيئية
درجة احلرارة

التشغيل:
 10إلى  35درجة مئوية ( 50إلى  95فهرنهايت)
التخزين:
 -20إلى  40درجة مئوية ( -4إلى  104فهرنهايت)
شهر واحد في  40درجة مئوية ( 104فهرنهايت)

الرطوبة

التشغيل*:
 20إلى  80%رطوبة نسبية
التخزين 5 *:إلى  85%رطوبة نسبية

* بدون تكثيف

املقاييس واالعتمادات
طراز الواليات املتحدة:
السالمة

UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 No.60950-1

التوافق الكهرومغناطيسي

جلنة االتصاالت الفيدرالية ( )FCCاجلزء  15من اجلزء الفرعي ب من الفئة ب
 CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22الفئة ب

الطراز األوروبي:
مرسوم اجلهد املنخفض EC/2006/95

EN60950-1

مرسوم التوافق الكهرومغناطيسي EC/2004/108

 EN55022الفئة ب
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN55024

الطراز األسترالي:
التوافق الكهرومغناطيسي

 AS/NZS CISPR22الفئة ب
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واجهة التوصيل
 USB 2.0عالي السرعة (فئة اجلهاز ألجهزة الكمبيوتر)
 B-500DN( Ethernet 100BASE-TX/10 BASE-Tفقط)

األجهزة االختيارية
وحدة الطباعة على الوجهني ( B-300فقط)

العرض 313 :ملم ( 12.3بوصة)
العمق 163 :ملم ( 6.4بوصة)
االرتفاع 92 :ملم ( 3.6بوصة)
الوزن 0.9 :كجم تقري ًبا ( 1.98رطل)
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الفهرس
E

ب

( Envelopesاألظرف)
إعدادات الطابعة في نظام التشغيل Windows، 38
حتميل26 ،
طباعة38 ،
املنطقة القابلة للطباعة160 ،
EPSON
الورق20 ،

البرامج
إلغاء التثبيت17 ،
برنامج التشغيل
إلغاء التثبيت17 ،
الوصول في 14 ،Windows

P
( Printingطباعة)
األظرف38 ،
إلغاء40 ،
الطباعة على الوجهني43 ،
عدد الصفحات لكل ورقة59 ،
عالمات مائية68 ،
مالئمة للصفحة56 ،
ملصقات62 ،
نص36 ،

U
USB
موصل155،153 ،

أ
االتصال بشركة 144 ،Epson
إدارة مهام الطباعة
نظام التشغيل 124 ،Windows
األزرار واملصابيح
84 ،B-300
75 ،B-500DN
استبدال خراطيش احلبر98 ،
أشرطة134 ،
أشرطة أفقية134 ،
إعادة ضبط حجم الصفحات56 ،
إعدادات الطابعة
الوصول في 14 ،Windows
إلغاء الطباعة40 ،
انحشار الورق128 ،

ت
حتديد نوع الوسائط30 ،
حتميل
األظرف26 ،
درج الورق األمامي22 ،
وحدة تغذية الورق اخللفية25 ،
الورق25 ،22 ،21 ،
تصغير حجم الصفحة56 ،
تكبير الصفحات56 ،
تنظيف
داخل الطابعة113 ،
رأس الطباعة109 ،
الطابعة113 ،
تنظيف الرأس
111 ،B-300
110 ،B-500DN
نظام التشغيل 109 ،Windows

ج
جودة الطباعة ،حتسني133 ،

ح
احلبر
فحص حالة خرطوشة احلبر (93 ،)B-300
فحص حالة خرطوشة احلبر في نظام التشغيل 94 ،93 ،Windows
حروف غير صحيحة136 ،

خ
اخلدمة144 ،
خراطيش احلبر
االستبدال عند االستنفاد98 ،
رقم اجلزء156 ،
املواصفات161 ،
كابالت واجهة التوصيل164 ،
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خرطوشة
ذراع155 ،152 ،
غطاء155 ،152 ،

د
درج اإلخراج155 ،152 ،
إعداد28 ،
درج دعم اإلخراج28 ،
درج دعم اإلخراج
إعداد28 ،
درج الورق األمامي155 ،152 ،
حتميل22 ،
دعم العمالء144 ،
الدعم الفني144 ،
دليل املستخدم ،إلغاء التثبيت19 ،

ر
رأس الطباعة154 ،152 ،
تنظيف109 ،
فحص107 ،
محاذاة112 ،
رقم اجلزء
خرطوشة احلبر156 ،
علبة الصيانة157 ،
وحدة الطباعة على الوجهني157 ،

س
السرعة ،زيادة141 ،137 ،
سرعة الطباعة ،زيادة141 ،137 ،

ش
شحن الطابعة114 ،

ص
صفحات فارغة137 ،

ط
الطابعة
تنظيف113 ،
غطاء الطابعة األمامي154 ،152 ،
فحص التشغيل (123 ،)B-300

دليل املستخدم

فحص احلالة124 ،
فحص احلالة (122 ،)B-500DN
غطاء الطابعة اخللفي153 ،
غطاء الطابعة اخللفي (سفلي)155 ،
غطاء الطابعة اخللفي (علوي)155 ،
نقل114 ،
الطباعة عبر شبكة
نظام التشغيل 117 ،Windows
طباعة العالمات املائية68 ،
الطباعة على الوجهني43 ،
نظام التشغيل 45 ،Windows
الطباعة املالئمة للصفحة56 ،
طباعة امللصقات62 ،
تركيب الصفحات66 ،
طباعة كتيب
نظام التشغيل 52 ،Windows

ع
عدد الصفحات لكل ورقة59 ،
عدم احملاذاة134 ،
علبة الصيانة
االستبدال عند نهاية العمر االفتراضي 104
رقم القطعة157 ،
الغطاء155 ،152 ،
فحص احلالة (102 ،)B-500DN
فحص احلالة في نظام التشغيل 102 ،Windows

ف
فحص التشغيل
123 ،B-300
122 ،B-500DN
فحص الفوهات107 ،
108 ،B-300
107 ،B-500DN
نظام التشغيل 107 ،Windows

ك
كابل
موصل155 ،153 ،

ل
الئحة القائمة
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إعداد الطابعة79 ،
حالة الطابعة79 ،
طباعة اختبار79 ،
الشبكة81 ،
الصيانة80 ،
اللغة79 ،
لوحة التحكم154 ،152 ،
األزرار واملصابيح (84 ،)B-300
األزرار واملصابيح (75 ،)B-500DN
رسالة (81 ،)B-500DN
الرموز (77 ،)B-500DN
املصابيح (86 ،)B-300
الئحة القائمة (78 ،)B-500DN

م
مؤشرات األخطاء121 ،
متطلبات النظام157 ،
محاذاة رأس الطباعة112 ،
112 ،B-500DN
نظام التشغيل 112 ،Windows
مراقبة احلالة
نظام التشغيل 126 ،Windows
مستندات
إعدادات الطابعة في نظام التشغيل 36 ،Windows
طباعة36 ،
مشكالت
أشرطة134 ،
ألوان غير صحيحة135 ،
تشخيص121 ،
تغذية الورق138 ،
حروف غير صحيحة136 ،
سرعة الطباعة137 ،
صفحات فارغة137 ،
الطابعة ال تطبع140 ،
مطبوعات باهتة135 ،
مطبوعات ملطخة137 ،135 ،
نسخة مطابقة للصورة137 ،
هوامش136 ،
مشكالت األلوان135 ،
املصابيح
احلالة واخلطأ86 ،
مؤشرات األخطاء121 ،
مطبوعات باهتة135 ،
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مطبوعات ملطخة137 ،135 ،
معلومات السالمة10 ،
مقياس التقدم124 ،
املنطقة القابلة للطباعة159 ،
املواصفات
بيئية164 ،
خرطوشة احلبر161 ،
كهربائية163 ،
املقاييس واالعتمادات164 ،
ميكانيكية161 ،
وحدة الطباعة على الوجهني165 ،
الورق158 ،
موجه احلافة154 ،152 ،
موصل
إيثرنت153 ،

ن
نسخة مطابقة للصورة137 ،
نص
إعدادات الطابعة للمستندات في نظام التشغيل 36 ،Windows
طباعة املستندات36 ،
نقل الطابعة114 ،

ه
هوامش
مشكالت136 ،

و
وحدة تغذية الورق اخللفية154 ،152 ،
حتميل25 ،
وحدة الطباعة على الوجهني153 ،
إلغاء التثبيت91 ،
تثبيت90 ،
رقم اجلزء157 ،
املواصفات165 ،
الورق
التجعد139 ،
حتديد النوع30 ،
حتميل22 ،
التحميل في درج الورق األمامي22 ،
التحميل في وحدة تغذية الورق اخللفية25 ،
دعامة الورق154 ،152 ،
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سعة التحميل21 ،
مشكالت التغذية138 ،
املنطقة القابلة للطباعة159 ،
املواصفات158 ،
ورق  Epsonاخلاص156 ،20 ،
ورقة احلالة
89 ،B-300
83 ،B-500DN
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