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Windows

Mac OS X

RU Руководство по настройке 
Wi-Fi и иных сетевых 
подключений

UK Посібник щодо 
налаштування Wi-Fi та інших 
мережних з’єднань

AR دليل إعداد Wi-Fi/الشبكة

FA Wi-Fi/راهنمای تنظیم شبکه

Метод настройки
Метод налаштування

طريقة اإلعداد

روش تنظیم

A�

Insert.

Insert.

أَدخل.

سی دی را قرار دهید.

Windows: No installation screen? &
Windows: No installation screen? &
& نظام Windows: عدم وجود شاشات تثبيت؟

& ویندوز: صفحه مربوط به نصب ظاهر منی شود؟

Установка для сетей Wi-Fi 
или проводных сетей 
Ethernet
Установлення для мереж 
Wi-Fi або дротових 
мереж Ethernet.
التثبيت لـ Wi-Fi أو إيثرنت سلكي

نصب برای Wi-Fi یا اترنت سیم دار

B� C� D�В случае предупреждения 
брандмауэра следует разрешить 
доступ приложениям Epson.

У випадку попередження від 
брандмауера слід дозволити доступ 
прикладним програмам Epson.

عند ظهور رسالة حتذيرية خاصة بجدار احلماية، 
.Epson اسمح بالوصول إلى تطبيقات

اگر هشدار Firewall ظاهر شود، امکان دسترسی 
به برنامه های Epson به وجود می آید.

E�

F� G� H�

Выберите Быстрая Установка.

Оберіть Просте Встановлення.

حدد التثبيت السهل.

نصب آسان را انتخاب کنید.

Выберите Согласен и нажмите Далее.

Оберіть Згоден та натисніть Далі.
حدد موافق، ثم انقر فوق التالي.

موافق را انتخاب کنید، سپس بر روی بعد کلیک 
کنید.

Нажмите Установка.

Натисніть Встановити.

انقر فوق تثبيت.

بر روی نصب کلیک کنید.

Выберите Сетевое подключение и 
нажмите Далее.

Оберіть Мережне підключення та 
натисніть Далі.

حدد اتصال الشبكة، ثم انقر فوق التالي.

اتصال شبکه را انتخاب کنید، سپس بر روی بعد 
کلیک کنید.

Выберите Да, затем нажмите Далее.

Оберіть Так, потім натисніть Далі.
حدد نعم، ثم انقر فوق التالي.

بله را انتخاب کنید، سپس بر روی بعد کلیک کنید.

Выберите свой тип соединения и 
нажмите Далее.

Оберіть свій тип з’єднання, а потім 
натисніть Далі.

حدد نوع االتصال، ثم انقر فوق التالي.

نوع اتصال خود را انتخاب کنید، سپس بر روی بعد 
کلیک کنید.

Для проводного LAN-соединения 
Ethernet подключите сетевой кабель.

Для дротового з’єднання LAN Ethernet 
під’єднайте мережний кабель.

بالنسبة للشبكة احمللية اخلاصة باإليثرنت السلكي، قم 
بتوصيل كابل الشبكة احمللية.

برای LAN اترنت سیم دار، کابل LAN را وصل کنید.

I� J�

Нажмите Далее.

Натисніть Далі.
.Next انقر فوق

بر روی Next کلیک کنید.

Нажмите Да, затем перейдите к M.

Натисніть Так, а потім перейдіть до M.

.M ثم انتقل إلى ،Yes انقر فوق

بر روی Yes کلیک کنید، سپس به M بروید.

При проводном LAN-соединении 
Ethernet переходите к M.

У випадку LAN-з’єднання перейдіть 
до M.

بالنسبة التصال الشبكة احمللية اخلاص بإيثرنت 
.M السلكي، انتقل إلى

برای اتصال LAN اترنت سیم دار، به M بروید.

Если окно слева не появилось, 
перейдите к шагам K и L.

Якщо вікно ліворуч не з’явилось, 
перейдіть до кроків K та L.

في حالة عدم ظهور النافذة املوجودة على اليسار، 
.Lو K يتعني عليك القيام باخلطوتني

اگر پنجره سمت چپ ظاهر نشد، باید مراحل K و 
L را اجنام دهید.

K� L�

Выберите сетевое имя (SSID), затем 
нажмите Далее.

Оберіть назву мережі (SSID) та 
натисніть Далі.

.Next ثم انقر فوق ،(SSID) حدد اسًما للشبكة

یک نام شبکه (SSID) انتخاب کنید، سپس بر روی 
Next کلیک منایید.

Введите Ключ безопасности, например, epson, 
и нажмите Далее.

Введіть Ключ безпеки, наприклад, epson, та 
натисніть Далі.
.Next ثم انقر فوق ،epson ،أدخل مفتاح األمان، على سبيل املثال

کلید ایمنی به عنوان مثال epson را وارد کنید، سپس بر روی 
Next کلیک منایید.

M�

Устанавливается соединение с 
принтером. Пожалуйста, подождите.

З’єднання з принтером. Зачекайте, 
будь ласка.

جاري االتصال بالطابعة. يرجى االنتظار.

در حال اتصال با چاپگر است. لطفاً صبر کنید.

Если вы указали IP-адрес, появится окно слева. В этом случае введите 
изображенные значения, удалите значения Шлюза по умолчанию и нажмите 
Далее.

Якщо ви вказали IP-адресу, то з’явиться вікно ліворуч. В цьому випадку 
введіть значення з малюнку, видаліть стандартні значення Шлюзу та натисніть 
Далі.

عند حتديد عنوان IP، ستظهر النافذة املوجودة جهة اليسار. وفي هذه احلالة، أدخل القيم املبينة، وقم بإزالة 
.Next العبَّارة االفتراضية، ثم انقر فوق

اگر یک آدرس IP تعیین کنید، پنجره سمت چپ ظاهر می شود. در این حالت، مقادیر نشان داده شده را وارد 
کنید، دروازه پیش فرض را پاک کنید و سپس بر روی Next کلیک کنید.

N�

Нажмите Готово.

Натисніть Готово.

.Finish انقر فوق

بر روی Finish کلیک کنید.

Если вам не известно сетевое имя (SSID) в K или ключ/пароль безопасности L, свяжитесь с лицом, выполнившим настройку сети, или своим 
дилером, или же прочтите руководство по эксплуатации маршрутизатора/адаптера беспроводной сети.

Якщо вам не відома назва мережі (SSID) у K або ключ/пароль безпеки L, зв’яжіться з особою, що налаштувала мережу, або зі своїм дилером, 
або ознайомтесь з посібником з використання маршрутизатора/адаптера бездротової мережі.

في حالة عدم معرفة اسم الشبكة (SSID) في K، أو مفتاح/كلمة مرور األمان في L، اتصل بالشخص الذي أجرى إعدادات الشبكة، أو املوزع اخلاص بك، أو قم بالرجوع إلى الدليل اخلاص باملوجه 
الالسلكي/املهايئ الالسلكي اخلاص بك.

اگر نام شبکه (SSID) در K یا کلید ایمنی/رمز عبور را در L منی دانید، با فردی که تنظیمات شبکه را اجنام داده یا فروشنده خود متاس بگیرید یا برای کسب اطالع از مسیریاب بیسیم/آداپتور بیسیم به 
دفترچه راهنما مراجعه کنید.

При использовании символов, не относящихся к системе ASCII, сетевое 
имя (SSID) в списке не отобразится. Выберите Введите вручную и 
непосредственно введите сетевое имя.

У разі використання символів, що не належать до системи ASCII, 
назва мережі (SSID) не з’явиться у переліку. Оберіть Ввести вручну та 
безпосередньо введіть назву мережі.

عند استخدام أحرف غير األحرف ASCII، فلن يظهر اسم الشبكة (SSID) في القائمة. حدد 
Enter Manually، ثم أدخل اسم الشبكة مباشرة.

اگر در حال استفاده از نویسه های غیر ASCII هستید، نام شبکه (SSID) در لیست ظاهر منی شود. 
Enter Manually را انتخاب کنید و سپس بطور مستقیم نام شبکه را وارد منایید.

При отсутствии в списке отображения 
сетевых имен (SSID) ознакомьтесь с 
разделом Помощь.

У разі відсутності у зображеному 
переліку назв мереж (SSID) зверніться до 
Довідки.

في حالة عدم ظهور اسم شبكة (SSID)، راجع 
التعليمات.

اگر نام شبکه (SSID) ظاهر نشد، به قسمت راهنما 
مراجعه کنید.

Confirm your computer’s network settings, then choose what to do next. Follow the instructions for the environment in which your network devices such as a wireless 
router or a wireless adapter work properly.

Windows Vista Windows XP Mac OS X
1 Выберите Пуск > Панель управления > 

Просмотр состояния и задач сети.

2 Нажмите Управление сетевыми 
подключениями.

3 Дайте ответ на вопрос  в появившемся 
окне.

1 Оберіть Пуск > Панель керування > 
Перегляд стану та завдань мережі.

2 Натисніть Керування мережними 
з’єднаннями.

3 Дайте відповідь на запитання , що 
з’явилося у вікні.

حدد ابدأ < لوحة التحكم < عرض حالة ومهام الشبكة.  1

انقر فوق إدارة اتصاالت الشبكة.  2

. في النافذة التي ستظهر أمامك، أجب عن السؤال   3

شروع < پانل کنترل < مشاهده کارها و وضعیت شبکه   1
را انتخاب کنید.

بر روی کنترل اتصاالت شبکه کلیک کنید.  2

در پنجره ظاهر شده، سوال  را جواب دهید.  3

1 Выберите Пуск > Панель управления > 
Сетевые подключения и Интернет.

2 Нажмите Сетевые подключения.

3 Дайте ответ на вопрос  в появившемся 
окне.

1 Оберіть Пуск > Панель керування > 
Мережні з’єднання та Інтернет.

2 Натисніть Мережні з’єднання.

3 Дайте відповідь на запитання , що 
з’явилося у вікні.

حدد ابدأ < لوحة التحكم < اتصاالت الشبكة واإلنترنت.  1

انقر فوق اتصاالت الشبكة.  2

. في النافذة التي ستظهر أمامك، أجب عن السؤال   3

شروع < پانل کنترل < اتصاالت اینترنت و شبکه را   1
انتخاب کنید.

بر روی اتصاالت شبکه کلیک کنید.  2

در پنجره ظاهر شده، سوال  را جواب دهید.  3

1 Выберите Системные параметры в меню 
Apple.

2 Нажмите на значок Сеть.

3 В появившемся окне перейдите к .

1 Оберіть Системні параметри в меню 
Apple.

2 Натисніть на значок Мережа.

3 У вікні, що з’явилося, перейдіть до .

.Apple حدد تفضيالت النظام من القائمة  1

انقر فوق رمز الشبكة.  2

. من النافذة التي ستظهر أمامك، انتقل إلى   3

ترجیحات سیستم را از منوی Apple انتخاب کنید.  1

بر روی مناد شبکه کلیک کنید.  2

در پنجره ظاهر شده به  بروید.  3

Да

Так

نعم

بله

Нет

Ні

ال

خیر

Настройка завершена.

Налаштування закінчено.

ثم اآلن االنتهاء من اإلعداد.

تنظیمات هم اکنون کامل است.

Q1 Q2
Изображен ли на пиктограмме Беспроводное сетевое подключение красный ?

Чи має ярлик Бездротове мережне підключення червоний ?

هل يتميز رمز اتصال الشبكة الالسلكية بـ  حمراء؟

آیا مناد اتصال شبکه بیسیم دارای یک  قرمز رنگ است؟

Найдите пиктограмму 
Беспроводное сетевое 
подключение.

Знайдіть ярлик Бездротове 
мережне підключення.

ابحث عن رمز اتصال الشبكة 
الالسلكية.

مناد اتصال شبکه بیسیم را جستجو 
کنید.

Соединение Wi-Fi

Wi-Fi-з’єднання

Wi-Fi اتصال

Wi-Fi اتصال

Перейдите к разделу 2.

Перейдіть до розділу 2.

االنتقال إلى القسم 2.

به بخش 2 بروید.

Перейдите к разделу А (на 
обороте).

Перейдіть до розділу А (на 
звороті).

االنتقال إلى القسم A (الصفحة 
األخيرة).

به بخش A (صفحه قبلی) بروید.

В текущем сетевом окружении доступно беспроводное LAN-
соединение (Wi-Fi).

Бездротова мережа LAN (Wi-Fi) доступна у поточному 
мережному оточенні.

يتوفر اتصال الشبكة احمللية الالسلكية (Wi-Fi) في البيئة احلالية.

اتصال LAN بیسیم (Wi-Fi) در محیط فعلی موجود است.

В текущем сетевом окружении доступно беспроводное LAN-
соединение (Ad Hoc).

Бездротова мережа LAN (Ad Hoc) доступна у поточному 
мережному оточенні.

يتوفر اتصال الشبكة احمللية الالسلكية (Ad Hoc) في البيئة احلالية.

اتصال LAN بیسیم (Ad Hoc) در محیط فعلی موجود است.
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A

Найдите пиктограмму 
Подключение по локальной 
сети.

Знайдіть ярлик З’єднання по 
локальній мережі.

ابحث عن رمز االتصال احمللي.

مناد اتصال ناحیه محلی را جستجو 
کنید.

Изображен ли на пиктограмме Подключение по локальной сети красный ?

Чи має ярлик З’єднання по локальній мережі червоний ?

هل يتميز رمز االتصال احمللي بـ  حمراء؟

آیا مناد اتصال ناحیه محلی دارای یک  قرمز رنگ است؟

Проводное LAN-соединение

Дротове з’єднання LAN

اتصال الشبكة احمللية السلكية

اتصال LAN سیم دار

Перейдите к разделу 2.

Перейдіть до розділу 2.

االنتقال إلى القسم 2.

به بخش 2 بروید.

В настоящее время  
Wi-Fi-соединение с вашим 
принтером невозможно. Для 
продолжения необходимо 
настроить маршрутизатор 
беспроводной сети.

Наразі Wi-Fi-з’єднання 
до вашого принтеру 
є неможливим. Щоб 
продовжити, налаштуйте 
маршрутизатор бездротової 
мережі.

ال ميكنك في الوقت احلالي إعداد اتصال 
Wi-Fi باستخدام الطابعة اخلاصة بك. 

يتعني عليك إعداد املوجه الالسلكي 
للمتابعة.

در حال حاضر منی توانید با چاپگر خود 
اتصال Wi-Fi را تنظیم کنید. برای 

رفنت به مراحل بعدی باید یک مسیریاب 
بیسیم تنظیم کنید.

В текущем сетевом окружении доступно проводное LAN-
соединение.

Дротова мережа LAN доступна у поточному мережному 
оточенні.

يتوفر اتصال الشبكة احمللية السلكية في البيئة احلالية.

اتصال LAN سیم دار در محیط فعلی موجود است.

В текущем сетевом окружении сетевые подключения 
недоступны.

Мережні з’єднання у поточному мережному оточенні 
недоступні.

اتصال الشبكة غير متاًحا في البيئة احلالية.

اتصال شبکه در محیط فعلی موجود نیست.

Vista

XP

Vista

XP

2

Для Wi-Fi-соединения (включая одноранговое 
соединение) подключите USB-кабель.

Для Wi-Fi-з’єднання (включаючи однорангове 
з’єднання) під’єднайте USB-кабель.

بالنسبة لـ Wi-Fi (مبا في ذلك Ad Hoc)، قم بتوصيل كابل 
 .USB

برای Wi-Fi (بانضمام Ad Hoc)، کابل USB را وصل کنید.

?
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a

b
c

d

a

b
c

e

a Сетевое имя: (SSID)

Введите имя, состоящее из 
символов, указанных справа.

Назва мережі: (SSID)

Введіть назву, що складається з 
символів, зазначених праворуч.

(SSID) :اسم الشبكة

أدخل اسًما باستخدام أي من األحرف املوجودة 
على اليمني.

(SSID) :نام شبکه

با استفاده از نویسه های سمت راست یک نام 
وارد کنید.

0123456789

!”#$%&’()*+,-./:;

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn

opqrstuvwxyz

[\]^_`{|}~>=>?@

b Тип безопасности:

Выберите WEP. 

Тип безпеки:

Оберіть WEP. 

نوع األمان:

.WEP حدد

نوع ایمنی:

WEP را انتخاب کنید.

c Ключ безопасности:

Введите слово, состоящее из 5 или 13 символов (например, 
epson).

Ключ безпеки:

Введіть слово, що складається з 5 або 13 символів 
(наприклад, epson).

مفتاح األمان:

.(epson ،على سبيل املثال) أدخل كلمة مكونة من 5 أو 13 حرف

کلید ایمنی:

با استفاده از 5 یا 13 نویسه یک کلمه (به عنوان مثال epson) وارد کنید.

d (Windows Vista)

Сохранить эту сеть:

Установить флажок.

Зберегти цю мережу:

Встановіть прапорець.

حفظ هذه الشبكة:

حدد خانة االختيار هذه.

ذخیره این شبکه:

این کادر بررسی را انتخاب کنید.

e (Windows XP)

Ключ выдается автоматически:

Снимите флажок, чтобы ввести ключ безопасности.

Ключ надається автоматично:

Зніміть прапорець, щоб ввести ключ безпеки.

مت توفير املفتاح لي بشكل تلقائي:

قم بإلغاء حتديد خانة االختيار هذه إلدخال مفتاح األمان.

کلید بطور خودکار برای من ارائه شده است:

برای وارد کردن کلید ایمنی این کادر را حذف کنید.

Настройки соединения 
Ad Hoc на компьютере
Налаштування 
однорангового з’єднання 
комп’ютеру

إعدادات Ad Hoc على جهاز 
الكمبيوتر

تنظیمات Ad Hoc بر روی رایانه

A� B�

Дважды щелкните Беспроводное 
сетевое подключение.

Двічі натисніть Бездротове мережне 
підключення.

انقر نقرًا مزدوًجا فوق اتصال الشبكة الالسلكية.

بر روی اتصال شبکه بیسیم دوبار کلیک کنید.

Нажмите Настройка подключения 
или сети.

Натисніть Налаштування 
підключення або мережі.

انقر فوق إعداد اتصال أو شبكة.

بر روی تنظیم اتصال یا شبکه کلیک کنید.

C� D� E�

Нажмите Далее.

Натисніть Далі.
.Next انقر فوق

بر روی Next کلیک کنید.

Определите настройки в соответствии с 
таблицей справа, затем нажмите Далее.

Визначте налаштовування згідно з таблицею 
праворуч, потім натисніть Далі.
.Next راجع اجلدول املوجود جهة اليمني إلجراء اإلعدادات، ثم انقر فوق

برای اجنام تنظیمات به جدول سمت راست مراجعه کنید، سپس بر 
روی بعد کلیک کنید.

F� G� H�

Нажмите Закрыть.

Натисніть Закрити.

انقر فوق إغالق.

بر روی بسنت کلیک کنید.

Дважды щелкните пиктограмму 
Беспроводное сетевое 
подключение.

Двічі натисніть Бездротове мережне 
підключення.

انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز اتصال الشبكة الالسلكية.

بر روی مناد اتصال شبکه بیسیم دوبار کلیک کنید.

Убедитесь, что одноранговое соединение было 
зарегистрировано, затем нажмите Отменить.

Переконайтесь, що однорангове підключення 
було зареєстроване, потім натисніть Відмінити.

تأكد من تسجيل االتصال Ad Hoc، ثم انقر فوق إلغاء األمر.

مطمئن شوید اتصال Ad Hoc ثبت شده است، سپس بر روی لغو 
کلیک کنید.

Если при выборе сетевого имени (SSID) появляется кнопка Подключить, 
нажмите Подключить.

Якщо під час вибору назви мережі (SSID) з’являється кнопка Підключити, 
натисніть Підключити.

في حالة ظهور الزر اتصال عند حتديد اسم الشبكة (SSID)، انقر فوق اتصال.

اگر هنگام انتخاب نام شبکه (SSID) دکمه اتصال ظاهر شد، بر روی اتصال کلیک کنید.

B�

Щелкните закладку Беспроводная 
сеть.

Оберіть закладку Бездротова 
мережа.

انقر فوق عالمة التبويب الشبكات الالسلكية.

بر روی زبانه شبکه های بیسیم کلیک کنید.

C� D� E� F�

G� H�

Выберите вариант Использовать Windows для…, 
затем щелкните Расширенные настройки.

Оберіть варіант Використати Windows для..., 
потім натисніть Додаткові параметри.

حدد استخدام Windows لـ ...، ثم انقر فوق إعدادات متقدمة.

استفاده از Windows برای...را انتخاب کنید سپس بر روی پیشرفته 
کلیک کنید.

Выберите вариант Компьютер-
компьютер, затем нажмите Закрыть.

Оберіть варіант Комп’ютер-
комп’ютер та натисніть Закрити.

حدد كمبيوتر إلى كمبيوتر ...، ثم انقر فوق إغالق.

رایانه به رایانه... را انتخاب کنید، سپس بر روی بسنت 
کلیک کنید.

Нажмите Добавить.

Натисніть Додати.

انقر فوق إضافة.

بر روی افزودن کلیک کنید.

Определите настройки в соответствии с 
таблицей справа, затем нажмите OK.

Визначте налаштовування згідно з таблицею 
праворуч та натисніть OK.

راجع اجلدول املوجود جهة اليمني إلجراء اإلعدادات، ثم انقر فوق موافق.

برای اجنام تنظیمات به جدول سمت راست مراجعه کنید، سپس بر 
روی تأیید کلیک کنید.

Подтвердите, затем нажмите OK.

Підтвердіть та натисніть OK.

قم بالتأكيد، ثم انقر فوق موافق.

تأیید، سپس بر روی تأیید کلیک کنید.

Подождите, пока не исчезнет 
пиктограмма .

Зачекайте, поки не зникне ярлик .

. انتظر حتى يختفي الرمز 

صبر کنید تا مناد  ناپدید شود.

A�

Щелкните правой кнопкой мыши Беспроводные 
сетевые подключения, затем выберите Свойства.

Клацніть правою кнопкою миші Бездротові 
мережні підключення та оберіть Властивості.
انقر بزر املاوس األمين فوق اتصال الشبكة الالسلكية، ثم حدد خصائص.

بر روی اتصال شبکه بیسیم کلیک راست کنید سپس ویژگی ها را 
انتخاب کنید.

Если пиктограмма  не исчезнет в 
течение 5 минут, следуйте указаниям 
справа, чтобы установить статичный 
IP-адрес.

Якщо ярлик  не зникне протягом 5 
хвилин, виконайте вказівки, наведені 
праворуч, щоб встановити статичну 
IP-адресу.

إذا لم يختفي الرمز  بعد 5 دقائق، فاتبع اخلطوات 
املوجودة جهة اليمني لتعيني عنوان IP ثابت.

اگر مناد  بعد از 5 دقیقه ناپدید نشد، مراحل 
سمت راست را برای تنظیم یک آدرس IP ایستا 

دنبال کنید.

Перейдите к разделу 2 
(лицевая страница).

Перейдіть до розділу 2 
(спереду).

انتقل إلى القسم 2 (الصفحة 
األمامية).

به بخش 2 (صفحه بعد) بروید.

A�

Выберите AirPort, затем нажмите 
Включить AirPort.

Оберіть AirPort, потім натисніть 
Увімкнути AirPort.

حدد مطار، ثم انقر فوق تشغيل املطار.

 AirPort را انتخاب کنید، سپس بر روی AirPort
روشن کلیک کنید.

B�

C� D�

В списке Сетевых имен выберите 
Создать сеть.

У переліку Назв мережі оберіть 
Створити мережу.

من القائمة ”اسم الشبكة”، حدد إنشاء شبكة.

از لیست نام شبکه، ایجاد شبکه را انتخاب کنید.

Введите сетевое имя, затем установите 
флажок в поле Требовать пароль.

Введіть назву мережі, потім встановіть 
прапорець в полі Вимагати пароль.

أدخل اسم الشبكة، ثم حدد خانة االختيار املطالبة بكلمة مرور.

نام شبکه را وارد کنید، سپس کادر بررسی رمز عبور مورد نیاز را 
انتخاب کنید.

Введите пароль, затем нажмите OK.

Введіть пароль, потім натисніть ОК.

أدخل كلمة مرور، ثم انقر فوق موافق.

رمز عبور را وارد کنید، سپس بر روی تأیید کلیک کنید.

Проверьте состояние подключения и 
следуйте следующим инструкциям.

Перевірте стан підключення та 
дотримуйтесь наступних інструкцій.

حتقق من حالة االتصال، واتبع اإلرشادات التالية.

وضعیت اتصال را بررسی کنید و دستورالعمل های زیر 
را دنبال کنید.

Для Mac OS X
Для Mac OS X

�بالنسبة لنظام التشغيل 
Mac OS X

Mac OS X برای

Запишите сетевое имя и пароль для 
дальнейшего использования.

Запишіть назву мережі та пароль 
задля подальшого використання.

لالستخدام بعد ذلك، اكتب اسم الشبكة وكلمة 
املرور سريًعا.

برای استفاده در فرصتی دیگر، نام و رمز عبور شبکه 
را یادداشت کنید.

G�

Установите флажок в поле Использовать DHCP 
в списке Настроить IPv4, затем нажмите OK.

Встановіть прапорець в полі Використовувати DHCP 
у переліку Налаштувати IPv4, потім натисніть OK.

قم بتحديد استخدام DHCP من القائمة تكوين IPv4، ثم انقر فوق موافق.

استفاده از DHCP را از لیست تنظیم IPv4 بررسی کنید، سپس بر روی 
تأیید کلیک کنید.

H�

Нажмите Применить.

Натисніть Застосувати.

انقر فوق تطبيق.

بر روی اعمال کلیک کنید.

F�

Нажмите TCP/IP.

Натисніть TCP/IP.

.TCP/IP انقر فوق

بر روی TCP/IP کلیک کنید.

E�

Нажмите Расширенные настройки.

Натисніть Розширенні 
налаштовування.

انقر فوق إعدادات متقدمة.

بر روی پیشرفته کلیک کنید.

Даже при наличии беспроводной сети соединение между принтером и компьютером в вашем сетевом окружении 
может быть невозможным при настройках соединения Ad Hoc, описанных в данном разделе. Cоединение Ad Hoc 
следует устанавливать только при прямом беспроводном соединении между принтером и компьютером.

Навіть за наявності бездротової мережі зв’язок між принтером та комп’ютером може бути неможливим в умовах 
вашого мережного оточення при налаштуваннях однорангового з’єднання, що наведені в цьому розділі. Однорангове 
з’єднання слід встановлювати виключно під час прямого бездротового зв’язку між принтером та комп’ютером.

حتى عند وجود اتصال شبكة السلكية، قد يتعذر اتصال الكمبيوتر والطابعة في البيئة اخلاصة بك عند إجراء إعدادات Ad Hoc املوصوفة في هذا القسم. قم بإعداد 
اتصال Ad Hoc فقط عند استخدام اتصال السلكي مباشر بني الطابعة والكمبيوتر.

حتی اگر به اتصال شبکه بیسیم هم دسترسی داشته باشید، ممکن است زمانی که تنظیمات Ad Hoc توضیح داده شده در این بخش را اجنام می دهید بین چاپگر و 
رایانه ارتباطی برقرار نشود. اتصال Ad Hoc را فقط زمانی تنظیم کنید که از اتصال بیسیم مستقیم بین چاپگر و رایانه استفاده می کنید. 

Выберите вариант Настроить беспроводное 
подключение Ad Hoc…, затем нажмите Далее.

Оберіть варіант Налаштувати однорангове 
бездротове підключення..., а потім натисніть Далі.

.Next السلكي…، ثم انقر فوق Ad Hoc حدد إعداد

تنظیم ad hoc بیسیم... را انتخاب کرده، سپس بر روی بعد کلیک 
کنید.

Windows XP

Перейдите к разделу 2 
(лицевая страница).

Перейдіть до розділу 2 
(спереду).

انتقل إلى القسم 2 (الصفحة 
األمامية).

به بخش 2 (صفحه بعد) بروید.

Air Port

Доступно беспроводное LAN-соединение 
(Wi-Fi).
Бездротове з’єднання LAN (Wi-Fi) є 
доступним.

اتصال الشبكة احمللية الالسلكية (Wi-Fi) متاح.

اتصال LAN بیسیم (Wi-Fi) موجود است.

Доступно беспроводное LAN-соединение 
(Ad Hoc).
Бездротове з’єднання LAN (Ad Hoc) є 
доступним.

اتصال الشبكة الالسلكية (Ad Hoc) متاح.

اتصال LAN بیسیم (Ad Hoc) موجود است.

Ethernet

Доступно проводное LAN-соединение.

Дротове з’єднання LAN є доступним.

اتصال الشبكة احمللية السلكية متاح.

اتصال LAN سیم دار موجود است.

Сетевое соединение недоступно. Настройте 
сетевое окружение для своего Mac.

Мережне з’єднання є недоступним. 
Налаштуйте мережне оточення для свого Mac.

اتصال الشبكة غير متاح. قم بإعداد بيئة الشبكة لـنظام 
التشغيل Mac اخلاص بك.

اتصال شبکه موجود نیست. محیط شبکه را برای Mac تنظیم 
کنید.

Windows Vista

Процедура настройки соединения Ad Hoc на компьютере зависит от операционной системы, моделей компьютера и беспроводных устройств. Для получения 
подробных сведений ознакомьтесь с документацией беспроводных устройств или свяжитесь со службой поддержки производителя. В следующем разделе 
описаны стандартные настройки для Windows XP и Vista.

Процедура налаштування однорангового (Ad Hoc) з’єднання комп’ютера залежить від операційної системи, моделі комп’ютера та бездротових приладів. Задля 
отримання додаткових відомостей слід ознайомитись з документацією бездротових приладів або зв’язатись зі службою підтримки виробника. В наступному 
розділі наведені стандартні налаштування для Windows XP та Vista.

يتوقف إعداد Ad Hoc باستخدام جهاز الكمبيوتر اخلاص بك على نظام التشغيل والكمبيوتر اخلاص بك، وجهة تصنيع األجهزة الالسلكية. ملعرفة التفاصيل، راجع الوثائق اخلاصة باألجهزة الالسلكية، أو اتصل بدعم العمالء 
التابع جلهة التصنيع. يتناول القسم التالي بالوصف اإلعداد اخلاص بـ Windows XP أو إعدادات Windows Vista القياسية.

روش تنظیم Ad Hoc از طریق رایانه به سیستم عامل، رایانه و سازنده دستگاه ها بیسیم بستگی دارد. برای کسب اطالعات بیشتر، به دفترچه راهنمای دستگاه های بیسیم مراجعه کنید یا با قسمت پشتیبانی مشتری 
سازنده متاس بگیرید. بخش زیر تنظیم Windows XP یا تنظیمات استاندارد Vista را توضیح می دهد.

В зависимости от настроек сетевого окружения функция автоматического присвоения IP-адреса может быть 
недоступна. В этом случае следует указать статичный IP-адрес. Для получения подробной информации ознакомьтесь с 
документацией своего компьютера или беспроводных устройств.

В залежності від налаштувань мережного оточення функція автоматичного надання IP-адреси може бути недоступною. 
В цьому випадку слід зазначити статичну IP-адресу. Задля отримання додаткових відомостей зверніться до 
документації свого комп’ютера або бездротових пристроїв.

استنادًا إلى البيئة اخلاصة بك، قد يتعذر عليك استخدام الوظيفة للحصول على عنوان IP بشكل تلقائي. في هذه احلالة، يجب عليك تعيني عنوان IP ثابت. للحصول 
على التفاصيل، راجع الوثائق اخلاصة بالكمبيوتر أو األجهزة الالسلكية اخلاصة بك.

بسته به محیط، ممکن است نتوانید از عملکرد دسترسی به آدرس IP بطور خودکار استفاده کنید. در این حالت، باید یک آدرس IP ایستا تنظیم کنید. برای کسب 
اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای رایانه یا دستگاه های بیسیم خود مراجعه کنید. 

Перейдите к разделу 2 
(лицевая страница).

Перейдіть до розділу 2 
(спереду).

انتقل إلى القسم 2 (الصفحة 
األمامية).

به بخش 2 (صفحه بعد) بروید.

(1) (2) (3)

Щелкните правой кнопкой мыши Беспроводные 
сетевые подключения, затем выберите Свойства.

Клацніть правою кнопкою миші Бездротове 
мережне підключення та оберіть Властивості.
انقر بزر املاوس األمين فوق اتصال الشبكة الالسلكية، ثم حدد خصائص.

بر روی اتصال شبکه بیسیم کلیک راست کنید سپس ویژگی ها را 
انتخاب کنید.

Дважды щелкните Протокол 
Интернета (TCP/IP).
Двічі натисніть Протокол Інтернету 
(TCP/IP).

�انقر نقرًا مزدوًجا فوق 
.Internet Protocol (TCP/IP)

بر روی پروتکل اینترنت (TCP/IP) دوبار کلیک کنید.

Выберите вариант Использовать следующий IP-адрес. Введите вышеуказанные 
значения в качестве IP-адреса и Маски подсети, затем нажмите OK.

Оберіть варіант Використати наступну IP-адресу. Введіть значення, наведені вище, 
в якості IP-адреси та Маски підмережі, потім натисніть OK.

حدد استخدام عنوان IP التالي. أدخل القيم املوجودة أعاله، مثل عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، ثم انقر فوق موافق.

استفاده از آدرس IP زیر را انتخاب کنید. مقادیر باال را به عنوان آدرس IP و ماسک زیر شبکه وارد کرده و سپس بر روی 
تأیید کلیک کنید.

В качестве примера в данном 
разделе используется Mac OS X 
v.10.5.

У цьому розділі Mac OS X v.10.5 
використовується в якості прикладу.

�يوضح هذا القسم حالة نظام التشغيل 
Mac OS X v.10.5 كمثال.

این بخش حالت Mac OS X v.10.5 را به عنوان 
منونه نشان می دهد.


