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Connect and plug in.
Подсоедините и подключите.
Підключіть і включіть  
в електромережу.
осыыз да желіге осып жіберііз.

التوصيل واإلدخال.

کابل را به دستگاه وصل کرده و به برق بزنید.

Open.
Откройте.
Відкрийте.
Ашыыз.

افتح.

باز کنید.

A�

Unpack.
Извлеките из упаковки.
Розпакуйте.
Босатып алу.

افرغ محتويات العبوة.

از بسته بندی خارج کنید.

B�

Remove yellow tape.
Снимите желтую ленту.
Видаліть жовту стрічку.
Сары жапсырманы алып тастаыз.

قم بإزالة الشريط األصفر.

برچسب زرد رنگ را بردارید.

Do not open the ink cartridge package until you are ready to install  
it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
Открывать упаковку картриджа следует непосредственно перед  
его установкой в принтер. Вакуумная упаковка картриджа гарантирует  
его сохранность.
Не відкривайте упаковку чорнильного картриджа, доки не будете 
готові встановити його у принтер. Упаковка картриджа є вакуумною для 
забезпечення надійної роботи.
Сиясы бар картриджты орнатуа дайын болмауыыза дейін ашпай 
трыыз.

ال تفتح عبوة خرطوشة احلبر إال إذا كنت مستعدا لوضعها في الطابعة. علماً أن عبوة اخلرطوشة مفرغة 
الهواء للحفاظ على سالمتها. 

بسته محتوی کارتریج جوهر را تا زمانیکه آماده نصب آن روی چاپگر نشده اید باز نکنید. به منظور حفظ 
کیفیت، کارتریج در خالء بسته بندی شده است.

Contents may vary by location.
В зависимости от страны поставки 
комплектация может отличаться.
Вміст може відрізнятися залежно  
від країни.
Орналасуына арап трліше болуы 
ммкін.

قد تختلف احملتوبات باختالف املنطقة.

ممکن است محتویات جعبه بسته به محل خرید 
متفاوت باشد.

EN Start Here

RU Установка

UA Встановлення

KK Осы жерден бастау

AR ابدأ من هنا

FA از اينجا شروع كنيد

w Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.

Предупреждениям необходимо строго следовать во избежание 
телесных травм.

Попереджень слід дотримуватись, щоб уникнути тілесних 
пошкоджень.

Денеге заым келтіруді алдыны алу шін ескертпелерді 
ыптылыпен орындаыз.

يجب اتباع التحذيرات بدقة بغرض جتنب التعرض لإلصابة اجلسدية.

به منظور جلوگیری از ایجاد جراحات بدنی، از این هشدارها به دقت پیروی کنید.

Unpacking
Распаковка
Розпакування
Ашылуда

تفريغ احملتويات

خارج کردن از جعبه

Remove all protective materials.
Снимите все защитные материалы.
Зніміть усі захисні матеріали.
Оралан материалдарды алып тастаыз.    

قم بإزالة جميع املواد الواقية.

کل پوشش های محافظ را بردارید.

Attaching Panel 
Supplement Sticker
Использование 
дополнительной 
наклейки
Приєднання 
додаткової наклейки 
на панель
Басару татасы 
осымша 
жапсырмасын осу
وضع امللصق التكميلي للوحة 

الصاق برچسب های اضافی 
روی پانل

Installing  
the Ink Cartridges
Установка 
чернильных 
картриджей
Встановлення 
чорнильних 
картриджів
Сиясы бар 
картриджтарды 
орнату

تركيب خراطيش احلبر

نصب کارتریج جوهر

C�

Peel off.
Отделите.
Стягнути.
Алып тастау.

إزالة.

برچسب را جدا کنید.

A�

Stick.
Наклейте.
Приклеїти.
Жабыстыру.

لصق.

روی دستگاه بچسبانید.

 B�Depending on the location,  
the supplementary stickers may  
not be available.
Для некоторых регионов 
дополнительные наклейки могут 
не предоставляться.
Для деяких країн додаткові 
наклейки можуть бути відсутні.
Орналасуына арап, осымша 
жапсырмалар атынаусыз болу 
ммкін.

قد ال تكون امللصقات اإلضافية متاحة، وفًقا 
للموقع.

وجو یا عدم وجود برچسب جانبی مکمل به محل 
زندگیتان بستگی دارد.

Raise and turn on.
Приподнимите и включите.
Підійміть та увімкніть.
Ктерііз де, осыыз.

قم برفعها وتشغيلها.

باال کشیده و روشن کنید.

Select a language.
Выберите язык.
Виберіть мову.
Тiлдi тадау.

حتديد اللغة.

زبان را انتخاب کنید.

To lower, unlock by pushing button at the rear and then lower.
Чтобы опустить, нажмите блокировочную клавишу на задней стенке  
и опустите панель.
Щоб опустити, розблокуйте, натиснувши кнопку з тильного боку,  
та опустіть.
Тмендету шін артындаы тймені басып лыпты алыыз, содан со 
тмендетііз. 

للتخفيض، قم بالفك عن طريق دفع الزر املوجود باملؤخرة ثم قم بخفضه ألسفل.

برای پایین آوردن، با فشار دادن دکمه در انتها، قفل را آزاد کنید و سپس اهرم را پایین بکشید.

Turning On
Включение
Увімкнення
осылуда

تشغيل الطابعة

روشن کردن دستگاه

A� B� C�



5

Proof Sign-off:

K.Yoda CRM Tanaka

E.Otera

editor

R41AA762_EN_RU_UA_KK_AR_FA
Start Here Rev.C

StartHere.indd A3 size
04/16/09

4116715 Rev.0
1-B BK

4116715 Rev.0
1-B Y

4116715 Rev.0
1-B M

4116715 Rev.0
1-B C

Insert.
Вставьте.
Вставте.
Кірістіру. 

إدراج.

قرار دهید.

D�

Click.
Щелкните.
Клацніть.
Тадау.

انقر.

کلیک کنید.

E�

Follow the instructions.
Следуйте инструкциям.
Дотримуйтеся вказівок.
Нсауларды орындаыз.

اتبع التعليمات.

طبق دستورالعمل پیش بروید.

F�

Windows: No installation screen? &
Windows: oкно установки не появилось? &
Windows: немає екрана встановлення? &
Терезелер: Ешандай орнату терезесі пайда  
болан жо. &

& Windows: يدون شاشة تركيب؟
& Windows: صفحه نصب ظاهر نشد؟

Connect to your PC.
Подсоедините к компьютеру.
Підключіть до свого ПК.
Компьютеріізге осылыыз.

وصل الطابعة بجهاز احلاسب اخلاص بك.

چاپگر را به رایانه متصل کنید.

 G�

Installation complete.
Установка завершена.
Встановлення завершено.
Орнату барысы аяына жетті.

مت التركيب.

پایان نصب نرم افزار.

 H�

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.
Не подключайте USB кабель, пока не встретите указание сделать это.
Не під’єднуйте кабель USB, доки не отримаєте вказівки зробити це.
Крсетілмегенге дейін USB кабелін оспай трыыз. 

ال توصل كابل USB حتى يُطلب منك ذلك.

کابل USB را تا زمانیکه از شما خواسته نشده است وصل نکنید.

Getting More 
Information
Дополнительные 
сведения
Отримання 
додаткової 
інформації
осымша апарат алу

احلصول على مزيد من 
املعلومات

دریافت اطالعات بیشتر

Copying/Printing/Troubleshooting without a computer
Копирование/печать/устранение неполадок без компьютера
Копіювання/друк/вирішення проблем без комп’ютера
Компьютерсіз Кшіру/Басып шыару/Ааулытарды жою

نسخ/ طباعة/ استكشاف األخطاء واصالحها باستخدام الكمبيوتر

کپی/چاپ/عیب یابی بدون استفاده از رایانه

Printing/Scanning /Networking/Troubleshooting with a computer
Копирование/сканирование/работа в сети/устранение неполадок с компьютером
Друк/Сканування/Мережа/Вирішення проблем за допомогою комп’ютера
Компьютер арылы Кшіру/Басып шыару/Ааулытарды жою

الطباعة/ املسح الضوئي/ شبكة االتصال/ استكشاف األخطاء واصالحها باستخدام الكمبيوتر

چاپ/اسکن/اتصال به شبکه/عیب یابی با استفاده از رایانه

Installing the Software
Установка ПО
Встановлення 
програмного 
забезпечення
Бадарламаны 
орнату

تثبيت البرنامج

نصب نرم افزار

Windows

Mac OS X

If the Firewall alert appears, confirm the publisher is Epson, then allow access for Epson applications.
Если появилось предупреждение межсетевого экрана, убедитесь, что издателем программы является 
Epson, после чего разрешите доступ приложениям Epson.
Якщо з’являється попередження брандмауера, підтвердьте видавця Epson, після чого дозвольте доступ 
до програм Epson.
Егер файрвол ескерту хабары пайда болатын болса, жариялаушы Epson деп птаыз да, Epson 
баадарламаларына рсат берііз.

.Epson ثم قم بالسماح بدخول تطبيقات ،Epson في حالة ظهور تنبيه احلماية، عليك تأكيد أن الناشر هو

در صورت منایان شدن پیام هشدار فایروال، تایید کنید که ناشر Epson است و سپس گزینه اجازه دسترسی برای برنامه های Epson را انتخاب کنید.

Press.
Нажмите.
Натисніть.
Басыыз.

اضغط.

فشار دهید.

D�

Install.
Установите.
Встановіть.
Орнату.

ركبها.

نصب کنید.

E�

Close.
Закройте.
Закрийте.
Жабу.

أغلق.

ببندید.

F�

The initial ink cartridges will be partly used to charge the print head. These 
cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.
Первые чернильные картриджи частично расходуются на заполнение печатной 
головки, поэтому количество страниц, печатаемое с их помощью, меньше  
по сравнению с последующими картриджами.
Чорнильні картриджі, встановлені у ваш принтер першими, будуть частково 
використані для зарядження друкувальної головки принтера. Таких картриджів 
вистачить на друк меншої кількості сторінок порівняно з картриджами 
встановленими після них.
Бастапы сия картридждері  басып шыару басын толтыруа істетіледі. 
Бл картридждер негізгі сия картридждерге араанда аз пара басып 
шыарады.

سوف يتم استخدام خراطيش احلبر األولية استخداًما جزئًيا لشحن رأس الطباعة. وتقوم هذه اخلراطيش بطباعة 
عدد أقل من الصفحات مقارنة بخراطيش احلبر التي سوف تستخدمها فيما بعد.   

�مقداری از جوهر کارتریج های رنگی اولیه 
برای شارژ کردن هد چاپ استفاده می شود. در مقایسه با کارتریج های بعدی، با استفاده از این کارتریج ها تعداد 

صفحات کمتری رامی توان چاپ کرد.

Press (click).
Нажмите (до щелчка).
Натисніть (клацніть).
Басыыз (тадаыз).

اضغط (حتى تسمع صوت نقر).

فشار دهید.

 G�

Wait about 3.5 min.
Подождите примерно 3,5 минуты.
Зачекати приблизно 3,5 хв.
Шамасы 3,5 минут кте трыыз.

انتظر حوالي 3 دقائق ونصف.

حدود 5.3 دقیقه صبر کنید.

Connect a USB cable. 
Подключите USB-кабель.
Під’єднайте кабель USB.
USB кабельді осыыз.

.USB قم بتوصيل كابل

کابل USB را متصل کنید.

Close.
Закройте.
Закрийте.
Жабу.

أغلق.

ببندید.

Open.
Откройте.
Відкрийте.
Ашыыз.

افتح.

باز کنید.

A� B� C�


