Wi-Fi/Network Setup Guide

EN

Q1
7/Vista

Руководство по настройке Wi-Fi и иных
сетевых подключений

RU

 الشبكةWi-Fi/دليل إعداد

AR

Wi-Fi/راهنمای تنظیم شبکه

FA

XP

Mac OS X

Посібник щодо налаштування
Wi-Fi та інших мережних з'єднань

UK

Y

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX

Follow the below instructions which will indicate the method to use to connect the printer via network (Wi-Fi/Ethernet). If you are a Wi-Fi user, make sure that Wi-Fi
settings are established on your computer.
Придерживайтесь нижеприведенных инструкций, чтобы определить метод подключения принтера по сети (Wi-Fi/Ethernet). Если вы являетесь
пользователем Wi-Fi, убедитесь в том, что на компьютере установлены параметры Wi-Fi.
Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій, щоб визначити метод, за допомогою якого принтер буде підключено по мережі (Wi-Fi/Ethernet). Якщо ви
користуєтесь мережею Wi-Fi, переконайтеся, що на комп'ютері встановлено параметри Wi-Fi.
. على الكمبيوتر اخلاص بكWi-Fi  تأكد من أنه قد مت إنشاء إعدادات،Wi-Fi  إذا كنت تستخدم.)Wi-Fi/Ethernet( اتبع املعلومات املوجودة أدناه والتي ستحدد األسلوب املستخدم لتوصيل الطابعة عبر الشبكة
. بر روی رایانه شما اجنام شده استWi-Fi  مطمئن شوید که تنظیمات، هستیدWi-Fi  اگر کاربر.اترنت) نشان می دهد دنبال کنید/Wi-Fi( دستورالعمل های زیر که روش اتصال چاپگر را از طریق شبکه

For Windows: Can you see the
Wireless Network Connection
icon?
For Macintosh: Can you see the
AirPort icon?
Для Windows: Отображается ли
пиктограмма Беспроводное
сетевое подключение?
Для Macintosh: Отображается
ли пиктограмма AirPort?
Для Windows: Чи
відображається значок
Бездротове мережне
підключення?
Для Macintosh: Чи
відображається значок
AirPort?
 هل ميكنك رؤية رمز:Windows بالنسبة لـ
�اتصال الشبكة الالسلكية؟
 هل ميكنك رؤية:Macintosh بالنسبة لـ
؟AirPort رمز
 می توانید مناد اتصال شبکه:برای ویندوز
�بیسیم را ببینید؟
AirPort  آیا می توانید مناد:برای مکینتاش
را ببینید؟

For Windows: Does the Wireless Network Connection icon have a red ?
For Mac OS X: Is the indicator to the left of the AirPort icon orange or red?
Для Windows: Изображен ли на пиктограмме Беспроводное сетевое подключение красный ?
Для Mac OS X: Индикатор слева от пиктограммы AirPort оранжевый или красный?
Для Windows: Чи має значок Бездротове мережне підключення червоний ?
Для Mac OS X: Індикатор ліворуч від значка AirPort оранжевий чи червоний?
 هل يتميز رمز اتصال الشبكة الالسلكية بـ حمراء؟:Windows بالنسبة لـ
 برتقالي أم أحمر؟AirPort  هل لون املؤشر املوجود على يسار رمز:Mac OS X بالنسبة لـ
 آیا مناد اتصال شبکه بیسیم دارای یک قرمز رنگ است؟:برای ویندوز
 نارجنی یا قرمز رنگ است؟AirPort  آیا نشانگر سمت چپ مناد:Mac OS X برای
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Wi-Fi connection is available under the current environment.
7/Vista
Proceed to section 2.
Wi-Fi-соединение доступно для текущей среды. Перейдите
к разделу 2.
Wi-Fi-з'єднання доступне для поточного середовища.
Mac OS X
Перейдіть до розділу 2.
.2  انتقل إلى القسم. في ظل البيئة احلاليةWi-Fi يتوفر اتصال
. بروید2  به بخش. حتت شرایط زیر موجود استWi-Fi اتصال

Wi-Fi (Ad Hoc) connection is available under the current
environment. Proceed to section A (Back page).
Соединение Wi-Fi (Ad Hoc) доступно для текущей среды.
Перейдите к разделу А (на обороте).
З'єднання Wi-Fi (Ad Hoc) доступне для поточного середовища.
Перейдіть до розділу А (на звороті).
 (الصفحةА  انتقل إلى القسم.في ظل البيئة احلاليةWi-Fi(Ad Hoc) يتاح اتصال
.)األخيرة
. (صفحه قبلی) برویدА  به بخش. حتت شرایط زیر موجود استWi-Fi (Ad Hoc) اتصال
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Setup Method
Метод настройки
Метод налаштування
طريقة اإلعداد
روش تنظیم

1
Y

Yes
Да
Так
نعم
بله

N

No
Нет
Ні
ال
خیر

Installation for Wi-Fi or
Ethernet
Установка для сетей
Wi-Fi или Ethernet
Установлення для
мереж Wi-Fi або Ethernet
Ethernet  أوWi-Fi التثبيت لـ
 یا اترنتWi-Fi نصب برای

2
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Select Easy Install.
Выберите Быстрая Установка.
Оберіть Просте Встановлення.
.حدد التثبيت السهل
.نصب آسان را انتخاب کنید

F�

Select your connection type, then click
Next.
Выберите свой тип соединения и
нажмите Далее.
Оберіть свій тип з'єднання, а потім
натисніть Далі.
. ثم انقر فوق التالي،حدد نوع االتصال
 سپس بر روی بعد،نوع اتصال خود را انتخاب کنید
.کلیک کنید

G�

Windows 7/Vista
1 Select Start > Control Panel >
View network status and tasks.
2 Click Change adapter settings
(for 7) or Manage network
connections (for Vista).
3 In the window that appears,
answer question
.
1 Выберите Пуск > Панель
управления > Просмотр
состояния и задач сети.
2 Нажмите Изменение параметров
адаптера (для 7) или Управление
сетевыми подключениями (для Vista).
3 Дайте ответ на вопрос
в
появившемся окне.
1 Оберіть Пуск > Панель
керування > Перегляд стану та
завдань мережі.
2 Натисніть Змінити настройки адаптера
(для 7) або Керування мережними
підключеннями (для Vista).
3 Дайте відповідь на запитання
,
що з’явилось у вікні.
 حدد ابدأ > لوحة التحكم > عرض حالة1
.ومهام الشبكة
) أو7  انقر فوق تغيير إعدادات املهايئ (بالنسبة لـ2
.)Vista فوق إدارة اتصاالت الشبكة (بالنسبة لـ
 أجب على، في النافذة التي ستظهر أمامك3
.
السؤال
 شروع > پانل کنترل > مشاهده کارها و1
.وضعیت شبکه را انتخاب کنید
) یا7  بر روی تغییر تنظیمات آداپتور (برای2
) کلیکVista کنترل اتصاالت شبکه (برای
.کنید
.پاسخ دهید
 در پنجره ظاهر شده به سوال3

The following screen shots may differ
from the actual screens.
Нижеприведенные снимки экрана
могут отличаться от реальных окон.
Наведені нижче знімки екрана
можуть відрізнятися від реальних
вікон.
قد تختلف لقطات الشاشة التالية عن لقطات
.الشاشة احلقيقية
ممکن است تصاویر زیر با تصاویر واقعی تفاوت
.داشته باشند

Windows XP

Mac OS X

1 Select Start > Control Panel
> Network and Internet
Connections.
2 Click Network Connections.
3 In the window that appears,
answer question
.
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
підключення та Інтернет.
2 Натисніть Мережні підключення.
3 Дайте відповідь на запитання
,
що з’явилось у вікні.
 حدد ابدأ > لوحة التحكم > اتصاالت1
.الشبكة واإلنترنت
. انقر فوق اتصاالت الشبكة2
 أجب على، في النافذة التي ستظهر أمامك3
.
السؤال
 شروع > پانل کنترل > اتصاالت اینترنت و1
.شبکه را انتخاب کنید
. بر روی اتصاالت شبکه کلیک کنید2
.پاسخ دهید
 در پنجره ظاهر شده به سوال3

.انقر فوق تثبيت
.بر روی نصب کلیک کنید
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Mac OS X

For Windows: Can you see the
Local Area Connection icon?
For Macintosh: Can you see the
Ethernet icon?
Для Windows: Отображается ли
пиктограмма Подключение по
локальной сети?
Для Macintosh: Отображается
ли пиктограмма Ethernet?
Для Windows: Чи
відображається значок
Підключення через локальну
мережу?
Для Macintosh: Чи
відображається значок
Ethernet?
 هل ميكنك رؤية رمز:Windows بالنسبة لـ
�االتصال احمللي؟
 هل ميكنك رؤية:Macintosh بالنسبة لـ
؟Ethernet رمز
 آیا می توانید مناد اتصال ناحیه:رای ویندوز
�محلی را ببینید؟
 آیا می توانید مناد اترنت را:برای مکینتاش
ببینید؟
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Ethernet connection is available under the current
7/Vista
environment.
Ethernet-соединение доступно для текущей среды.
Ethernet-з'єднання доступне для поточного середовища.
. في ظل البيئة احلاليةEthernet  يتوفر اتصالMac OS X
.اتصال اترنت حتت شرایط زیر موجود است

Network connection is not available under the current
environment.
Сетевое подключение недоступно для текущей среды.
Мережне підключення недоступне для поточного середовища.
.ال يتوفر اتصال شبكة في ظل البيئة احلالية
.اتصال شبکه حتت شرایط زیر موجود نیست

For Wi-Fi setup using the printer panel
and a Ethernet connection, skip to M.
Для настройки Wi-Fi с
использованием панели принтера
и соединения Ethernet перейдите
сразу к M.
Для налаштування Wi-Fi за
допомогою панелі принтера та
з'єднання Ethernet перейдіть одразу
до M.
 باستخدام لوحة الطابعة واتصالWi-Fi إلعداد
.M  انتقل إلى،إيثرنت
 با استفاده از پانل چاپگر وWi-Fi برای تنظیم
. برویدM  به،اتصال اترنت

Mac OS X

B

Windows

Insert.
Вставьте.
Вставте.

Windows: No installation screen? &
Windows: Отсутствует экран установки? &
Windows: Вікно встановлення не з'явилося? &
 عدم وجود شاشات تثبيت؟:Windows & نظام
 صفحه مربوط به نصب ظاهر منی شود؟:& ویندوز
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Select Network connection, then click Next.
Выберите Сетевое подключение и
нажмите Далее.
Оберіть Мережне підключення та
натисніть Далі.
. ثم انقر فوق التالي،حدد اتصال الشبكة
 سپس بر روی بعد،اتصال شبکه را انتخاب کنید
.کلیک کنید
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Select the Wi-Fi (including Ad Hoc) setup method.
Выберите метод Wi-Fi-соединения
(включая соединение Ad Hoc).
Виберіть метод встановлення Wi-Fiз'єднання (включаючи з'єднання Ad Hoc).
.)Ad Hoc  (مبا في ذلكWi-Fi حدد أسلوب إعداد
) را انتخابAd Hoc  (بانضمامWi-Fi روش تنظیم
.کنید

H�
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7/Vista
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B
Mac OS X

Select Yes, then click Next.
Выберите Да, затем нажмите Далее.
Оберіть Так, потім натисніть Далі.
. ثم انقر فوق التالي،حدد نعم
. سپس بر روی بعد کلیک کنید،بله را انتخاب کنید
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For a Wi-Fi connection using a USB cable,
connect a USB cable, then proceed to I.
Для Wi-Fi-соединения с использованием USBкабеля подключите USB-кабель и перейдите к I.
Для Wi-Fi-з'єднання за допомогою USB-кабелю
під'єднайте USB-кабель і перейдіть до I.
 قم بتوصيل،USB  باستخدام كابلWi-Fi بالنسبة التصال
.I  ثم انتقل إلى،USB كابل
 را وصلUSB  کابل،USB  با استفاده از کابلWi-Fi برای اتصال
. برویدI  سپس به،کرده
Ethernet connection is not available for all printers or
may not be enabled.
Ethernet-соединение доступно не на всех
принтерах или же не включено.
Ethernet-з'єднання доступне не на всіх принтерах
або не ввімкнено.
. جلميع الطابعات أو قد ال يتم متكينهEthernet ال يتوفر اتصال
.اتصال اترنت برای همه چاپگرها موجود نیست یا ممکن است فعال نشود

Click Next.
Нажмите Далее.
Натисніть Далі.
.Next انقر فوق
. کلیک کنیدNext بر روی

K�

Select a network name (SSID), then click Next.
Выберите сетевое имя (SSID), затем
нажмите Далее.
Оберіть назву мережі (SSID) та натисніть Далі.
.Next  ثم انقر فوق،)SSID( حدد اسمًا للشبكة
 سپس بر روی،) انتخاب کنیدSSID( یک نام شبکه
. کلیک مناییدNext

M�

Communicating with the printer. Please wait.
Устанавливается соединение с
принтером. Пожалуйста, подождите.
З'єднання з принтером. Зачекайте,
будь ласка.
. يرجى االنتظار.جاري االتصال بالطابعة
. لطفا ً صبر کنید.در حال اتصال با چاپگر است

N�
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Enter Security key, then click Next.
Введите Ключ безопасности и нажмите Далее.
Введіть Ключ безпеки та натисніть Далі.
 ثم،epson ، على سبيل املثال،أدخل مفتاح األمان
.Next انقر فوق
، را وارد کنیدepson کلید ایمنی به عنوان مثال
. کلیک مناییدNext سپس بر روی

J�

Click Yes, then proceed to M.
Нажмите Да, затем перейдите к M.
Натисніть Так, а потім перейдіть до M.
.M  ثم انتقل إلى،Yes انقر فوق
. برویدM  سپس به، کلیک کنیدYes بر روی

If the window on the left does not
appear, you need to do steps K and
L.
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
.L وK يتعني عليك القيام باخلطوتني
 وK  باید مراحل،اگر پنجره سمت چپ ظاهر نشد
. را اجنام دهیدL

If you do not know the network name (SSID) or the security key, contact your
network administrator, or refer to the documentation for your wireless router/
access point.
Если вам не известно сетевое имя (SSID) или ключ безопасности, свяжитесь
с администратором сети или же прочтите документацию маршрутизатора/
точки доступа беспроводной сети.
Якщо ви не знаєте назву мережі (SSID) або ключ безпеки, зв'яжіться
з адміністратором мережі або ознайомтесь із документацією
маршрутизатора/точки доступу бездротової мережі.
 أو قم مبراجعة الوثائق، اتصل مبسؤول الشبكة،) أو مفتاح األمانSSID( في حالة عدم معرفة اسم الشبكة
.نقطة الوصول/اخلاصة باملوجه الالسلكي
 با سرپرست شبکه متاس بگیرید یا برای کسب اطالع از،) یا کلید ایمنی را منی دانیدSSID( اگر نام شبکه
.نقطه دستیابی به دفترچه راهنما مراجعه کنید/مسیریاب بیسیم

If the IP address is not assigned correctly, the window on the left is displayed. In
that case, enter a value that does not conflict with the PC on the same network,
clear Default Gateway, and then click Next.
Если IP-адрес присвоен неверно, отображается окно слева. В таком случае
введите значение, не конфликтующее с другим ПК той же сети, очистите
основной шлюз и нажмите Далее.
Якщо IP-адресу присвоєно неправильно, відображається вікно ліворуч. У
такому разі введіть значення, яке не конфліктує з іншим ПК тієї ж мережі,
очистіть основний шлюз і натисніть Далі.
 أدخل، في هذه احلالة. يتم عرض النافذة املوجودة على اليسار، بشكل صحيحIP إذا لم يتم تعيني عنوان
 ثم انقر، وقم بإزالة البوابة االفتراضية،قيمة ال تتعارض مع الكمبيوتر الشخصي املوجود على نفس الشبكة
.Next فوق
 یک مقدار، در این حالت. پنجره سمت چپ ظاهر می شود، به درستی تخصیص نیافته استIP اگر آدرس
Next  دروازه پیش فرض را پاک کنید و سپس بر روی،که با رایانه در همان شبکه ناسازگاری ندارد وارد کنید
.کلیک کنید

For Windows: If you want to print a test page, load plain paper first, then click
the test page button.
Для Windows: Если необходимо напечатать пробную страницу, загрузите
обычную бумагу и нажмите кнопку печати пробной страницы.
Для Windows: Якщо необхідно надрукувати пробну сторінку, завантажте
простий папір і натисніть кнопку друку пробної сторінки.
 ثم انقر فوق زر، قم أوال ً بتحميل ورق عادي، إذا كنت تريد طباعة صفحة اختبار:Windows بالنسبة لـ
.صفحة االختبار
 ابتدا کاغذ ساده را قرار دهید سپس بر روی، اگر می خواهید یک صفحه آزمایشی چاپ کنید:برای ویندوز
.دکمه صفحه آزمایشی کلیک کنید

Set up is now complete.
Настройка завершена.
Налаштування закінчено.
.ثم اآلن االنتهاء من اإلعداد
.تنظیمات هم اکنون کامل است

For a Wi-Fi connection using the printer panel.
Click Finish.
First, make Wi-Fi settings for the printer by following the on-screen instructions, then proceed to I.
Нажмите Готово.
Для Wi-Fi-соединения с использованием панели принтера:
Натисніть Готово.
установите параметры Wi-Fi для принтера, придерживаясь инструкций на экране, после чего перейдите к I.
Для Wi-Fi-з'єднання за допомогою панелі принтера:
.Finish انقر فوق
спершу задайте параметри Wi-Fi принтера, дотримуючись інструкцій на екрані, а тоді перейдіть до I.
. کلیک کنیدFinish بر روی
Wi-Fi  اضبط أوال ً إعدادات، باستخدام لوحة الطابعةWi-Fi �بالنسبة التصال
.I ثم انتقل إلى،اخلاصة بالطابعة من خالل اتباع اإلرشادات املوجودة على الشاشة
 ابتدا با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه، با استفاده از پانل چاپگرWi-Fi �برای اتصال
. برویدI  سپس به، را برای چاپگر اجنام دهیدWi-Fi تنظیمات
About the OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE : In addition to software program rights owned by Seiko Epson Corporation, this product also includes open source software. Refer to OSS.pdf in the Software Disc (\NetworkGuide) for a list of open source software and software license terms applied to this printer.
For Ethernet connection, connect a
LAN cable, then proceed to I.
Для Ethernet-соединения подключите
кабель LAN и перейдите к I.
Для Ethernet-з'єднання під'єднайте
кабель LAN і перейдіть до I.
 قم بتوصيل كابل،Ethernet بالنسبة التصال
.I  ثم انتقل إلى،LAN
. برویدI  سپس به، وصل کنیدLAN  یک کابل،برای اتصال اترنت

Ethernet

B

D�

Click Install.
Нажмите Установка.
Натисніть Встановити.

7/Vista

1 Select System Preferences from
the Apple Menu.
2 Click Network icon.
3 In the window that appears,
answer question
.
1 Выберите Системные
параметры в меню Apple.
2 Нажмите значок Сеть.
3 Дайте ответ на вопрос
в
появившемся окне.
1 Оберіть Системні параметри в
меню Apple.
2 Натисніть значок Мережа.
3 Дайте відповідь на запитання
,
що з’явилось у вікні.
.Apple  حدد تفضيالت النظام من القائمة1
. انقر فوق رمز الشبكة2
 أجب على، في النافذة التي ستظهر أمامك3
.
السؤال
 انتخابApple  ترجیحات سیستم را از منوی1
.کنید
. بر روی مناد شبکه کلیک کنید2
.پاسخ دهید
 در پنجره ظاهر شده به سوال3

Y

Does the Local Area Connection icon have a red ?
For Mac OS X: Is the indicator to the left of the Ethernet icon red?
Изображен ли на пиктограмме Подключение по локальной сети красный ?
Для Mac OS X: Индикатор слева от пиктограммы Ethernet красный?
Чи має значок Підключення через локальну мережу червоний ?
Для Mac OS X: Чи індикатор ліворуч від значка Ethernet червоний?
�هل يتميز رمز االتصال احمللي بـ حمراء؟
 باللون األحمر؟Ethernet  هل يتميز املؤشر املوجود على يسار رمز:Mac OS X بالنسبة لـ
�آیا مناد اتصال ناحیه محلی دارای یک قرمز رنگ است؟
 آیا نشانگر سمت چپ مناد اترنت قرمز رنگ است؟:Mac OS X برای

N

.أ َدخل
.سی دی را قرار دهید

C�

Q2

Wi-Fi

Even if you have a Wi-Fi connection the printer and the computer may not be able to communicate under your
environment. You should still be able to set up an Ad Hoc connection. This is a direct connection between the printer and
computer. This only allows one PC to connect. Other PCs will not be able to make a Wi-Fi connection to the printer.

Ad Hoc Settings on the
Computer
Настройки соединения
Ad Hoc на компьютере
Налаштування однорангового
з'єднання комп'ютеру
 على جهازAd Hoc إعدادات
الكمبيوتر
 بر روی رایانهAd Hoc تنظیمات

E�

F�
a

Даже если установлено Wi-Fi-соединение, для вашей среды связи между компьютером и принтером может не быть.
Тем не менее, можно установить соединение Ad Hoc. Это прямое соединение между принтером и компьютером.
Оно позволяет подключить лишь один ПК – другие ПК не смогут установить Wi-Fi-соединение с принтером.

b
c

Навіть якщо встановлено з'єднання Wi-Fi, зв'язку між принтером і комп'ютером у вашому середовищі може не бути.
Проте можна встановити з'єднання Ad Hoc. Це пряме з'єднання між принтером і комп'ютером. Воно дає можливість
підключити лише один ПК – інші ПК не зможуть встановити з'єднання Wi-Fi із принтером.

A

.Ad Hoc  ينبغي أن تكون قادر ًا على إعداد اتصال. قد ال يكون الكمبيوتر والطابعة قادرين على التواصل في ظل البيئة اخلاصة بكWi-Fi حتى إذا كان لديك اتصال
 حيث لن تتمكن أجهزة الكمبيوتر الشخصية األخرى من إجراء. وهذا يتيح اتصال كمبيوتر شخصي واحد فقط.يعد هذا اتصاال ً مباشرًا بني الطابعة والكمبيوتر
. بالطابعةWi-Fi اتصال
 را تنظیمAd Hoc  باید بتوانید در این حالت اتصال. هم داشته باشید ممکن است چاپگر و رایانه نتوانند حتت این شرایط به هم متصل شوندWi-Fi حتی اگر اتصال
 داشتهWi-Fi  سایر رایانه ها منی توانند با چاپگر اتصال. در این حالت فقط یک رایانه قابل اتصال است. این یک اتصال مستقیم بین رایانه و چاپگر است.کنید
.باشند

The procedure to set up Ad Hoc by computer depends on your OS, computer, and the manufacturer of your wireless devices. For details, refer to the documentation
of the wireless devices or contact the manufacturer’s customer support. The following section describes setup for Windows 7, Vista, XP or Mac OS X standard
settings.
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 7, Vista, XP и Mac OS X.
Процедура налаштування з'єднання Ad Hoc на комп'ютері залежить від операційної системи, моделі комп'ютера та бездротових приладів. Для отримання
додаткових відомостей слід ознайомитись із документацією бездротових приладів або зв'язатися зі службою підтримки виробника. У наступному розділі
наведені стандартні налаштування для Windows 7, Vista, XP та Mac OS X.
 أو اتصل بدعم العمالء، راجع الوثائق اخلاصة باألجهزة الالسلكية، ملعرفة التفاصيل. وجهة تصنيع األجهزة الالسلكية، باستخدام جهاز الكمبيوتر اخلاص بك على نظام التشغيل والكمبيوتر اخلاص بكAd Hoc توقف إعداد
. القياسيةMac OS X  أو إعداداتXP  أو،Vista  أو،Windows 7  يتناول القسم التالي بالوصف اإلعداد اخلاص بـ.التابع جلهة التصنيع
 به دفترچه راهنمای دستگاه های بیسیم مراجعه کنید یا با قسمت پشتیبانی مشتری، برای کسب اطالعات بیشتر. رایانه و سازنده دستگاه ها بیسیم بستگی دارد، از طریق رایانه به سیستم عاملAd Hoc روش تنظیم
. را توضیح می دهدMac OS X  یاVista، XP  یا تنظیمات استانداردWindows 7  بخش زیر تنظیم.سازنده متاس بگیرید
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Windows 7/Vista

B�
Windows 7

Double-click the Wireless Network Connection icon.
Дважды щелкните пиктограмму
Беспроводное сетевое подключение.
Двічі натисніть Бездротове мережне
підключення.
.انقر نقرًا مزدوجً ا فوق رمز اتصال الشبكة الالسلكية
.بر روی مناد اتصال شبکه بیسیم دوبار کلیک کنید

B�
Windows Vista

Click Set up a connection or network.
Нажмите Настройка подключения
или сети.
Натисніть Налаштування
підключення або мережі.
.انقر فوق إعداد اتصال أو شبكة
.بر روی تنظیم اتصال یا شبکه کلیک کنید

F�

G�
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c
e
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Click the Connection tab.
Нажмите вкладку Подключения.
Натисніть вкладку Підключення.
.انقر فوق عالمة التبويب اتصال
.بر روی زبانه اتصال کلیک کنید

J�

Right-click Wireless Network Connection, select Properties, then click the Wireless Networks tab again.
Щелкните правой кнопкой мыши Беспроводные сетевые подключения,
выберите Свойства, а затем снова нажмите вкладку Беспроводные сети.
Натисніть правою кнопкою миші Бездротові мережні підключення,
оберіть Властивості та знову натисніть вкладку Бездротові мережі.
. ثم انقر فوق عالمة تبويب الشبكات الالسلكية مرة أخرى، وحدد خصائص،انقر بزر املاوس األمين فوق اتصال الشبكة الالسلكية
 سپس دوباره بر روی زبانه شبکه، ویژگی ها را انتخاب کنید،بر روی اتصال شبکه بیسیم کلیک راست کنید
.های بیسیم کلیک کنید

Check the icon has a blue circle, then click OK.
Проверьте наличие синего кружочка
на пиктограмме и нажмите OK.
Перевірте наявність блакитного
кружечка на значку та натисніть OK.
. ثم انقر فوق موافق،حتقق من وجود دائرة زرقاء على الرمز
 سپس بر روی،مناد دارای دایره آبی رنگ را بررسی کرده
.تأیید کلیک کنید

a

Select Use Windows to ..., then click Advanced.
Выберите вариант Использовать Windows для ...,
затем щелкните Расширенные настройки.
Оберіть варіант Використати Windows для ...,
потім натисніть Додаткові параметри.
. ثم انقر فوق إعدادات متقدمة،...  لـWindows حدد استخدام
را انتخاب کنید سپس...  برایWindows استفاده از
.بر روی پیشرفته کلیک کنید

Network name (SSID): enter a name
using spaces and any of the characters
on the right.
Имя сети (SSID): введите имя,
используя пробелы и любые из
символов, изображенных справа.
Назва мережі (SSID): введіть назву,
використовуючи пробіли та будь-які
символи, зображені праворуч.
 أدخل اسمًا باستخدام:)SSID( اسم الشبكة
.املسافات وأي من احلروف املوجود في اجلانب األمين
 با استفاده از فاصله ها و هر:)SSID( نام شبکه
.یک از نویسه ها در سمت راست یک نام وارد کنید

0123456789
!”#$%&’()*+,-./:;
ABCDEFGHIJKLMN

Select Computer-to-computer (ad
hoc) ....
Выберите Компьютер-компьютер (ad hoc) ....
Оберіть Комп'ютер-комп'ютер (ad hoc) ....
.... )ad hoc( حدد من كمبيوتر إلى كمبيوتر
. را انتخاب کنید... )ad hoc( رایانه به رایانه

This section shows the case of Mac OS
X v.10.5 as an example.
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
. كمثالMac OS X v.10.5
 را به عنوانMac OS X v.10.5 این بخش حالت
.منونه نشان می دهد

Select Connect when this network is
in range, then click OK.
Выберите Подключаться, если сеть находится
в радиусе действия, затем нажмите OK.
Виберіть Підключатися, якщо ця мережа
в діапазоні досяжності, тоді натисніть OK.
. ثم انقر فوق موافق،حدد اتصال عندما تكون هذه الشبكة في النطاق
اتصال زمانی که این شبکه در دامنه است را انتخاب
. سپس بر روی تأیید کلیک کنید،کنید
For later use, jot down the network
name and password.
Запишите сетевое имя и пароль для
дальнейшего использования.
Запишіть назву мережі та пароль
задля подальшого використання.

If the Connect button appears when
you select the network name (SSID),
click Connect.
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
. انقر فوق اتصال،)SSID(
) دکمه اتصالSSID( اگر هنگام انتخاب نام شبکه
. بر روی اتصال کلیک کنید،ظاهر شد

C�
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Clear Automatically connect..., then click Close.
Снимите флажок Автоматически
подключаться..., затем нажмите Закрыть.
Зніміть прапорець біля пункту Автоматично
підключатися... та натисніть Закрити.
. ثم انقر فوق إغالق،...قم بإزالة االتصال التلقائي
 سپس بر روی بسنت، را پاک کنید...اتصال خودکار
.کلیک کنید

F�

G�

.TCP/IP انقر فوق
. کلیک کنیدTCP/IP بر روی

c

d

e

f

Security key: enter a word using 5 or
13 characters (e.g. epson).
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).
 حرف13  أو5  أدخل كلمة مكونة من:مفتاح األمان
.)epson ،(على سبيل املثال
 نویسه یک13  یا5  با استفاده از:کلید ایمنی
.) وارد کنیدepson کلمه (به عنوان مثال

(Windows 7/Vista)
Save this network: select this check
box.
Сохранить параметры этой сети:
установите флажок.
Зберегти мережу: встановіть
прапорець біля цього пункту.
. حدد مربع االختيار هذا:حفظ هذه الشبكة
. این کادر بررسی را انتخاب کنید:ذخیره این شبکه

(Windows XP)
The key is automatically provided:
clear this check box to enter the
security key.
Автоматически предоставленный
ключ: снимите флажок, чтобы ввести
ключ безопасности вручную.
Автоматичне надання ключа:
зніміть прапорець біля цього пункту,
щоб ввести ключ безпеки вручну.
 قم بإزالة العالمة:يتم توفير املفتاح تلقائيًا
.املوجودة في مربع االختيار هذا إلدخال مفتاح األمان
 برای وارد کردن:کلید بطور خودکار ارائه شده است
.کلید ایمنی این کادر بررسی را پاک کنید

(Windows XP SP3)
Connect even if this network is not
broadcasting: select this check box.
Подключаться, даже если сеть не
ведет вещание: установите флажок.
Підключення навіть за відсутності
широкомовного передавання:
встановіть прапорець біля цього
пункту.
اتصال حتى إذا لم تكن هذه الشبكة في حالة
. حدد مربع االختيار هذا:إرسال
:اتصال حتی اگر این شبکه در حال پخش نباشد
.این کادر بررسی را انتخاب کنید

Click Add.
Нажмите Добавить.
Натисніть Додати.
.انقر فوق إضافة
.بر روی افزودن کلیک کنید

B�

A�

Select AirPort, then click Turn AirPort On.
Выберите AirPort, затем нажмите
Включить AirPort.
Оберіть AirPort, потім натисніть
Увімкнути AirPort.
.AirPort  ثم انقر فوق تشغيل،AirPort حدد
. روشن کلیک کنیدAirPort  سپس بر روی، را انتخاب کنیدAirPort

D�

From the Network Name list, select
Create Network.
В списке Сетевых имен выберите
Создать сеть.
У переліку Назв мережі оберіть
Створити мережу.
. حدد إنشاء شبكة،"من القائمة "اسم الشبكة
. ایجاد شبکه را انتخاب کنید،از لیست نام شبکه

E�

Enter a network name, then select the
Enter a password, then click OK.
Require Password check box.
Введите пароль, затем нажмите OK.
Введите сетевое имя, затем установите
Введіть пароль, потім натисніть OK.
флажок в поле Требовать пароль.
Введіть назву мережі та встановіть
. ثم انقر فوق موافق،أدخل كلمة مرور
прапорець біля пункту Вимагати пароль.
. سپس بر روی تأیید کلیک کنید،رمز عبور را وارد کنید
. ثم حدد خانة االختيار املطالبة بكلمة مرور،أدخل اسم الشبكة
 سپس کادر بررسی رمز عبور،نام شبکه را وارد کنید
.مورد نیاز را انتخاب کنید

Click TCP/IP.
Нажмите TCP/IP.
Натисніть TCP/IP.

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

If you are using the utility of the wireless
device, the Wireless Networks tab
may not appear. For detail, refer to
documentation of the wireless device.
Если вы пользуетесь служебной программой
беспроводного устройства, вкладка
Беспроводные сети может не отображаться. Для
получения подробных сведений ознакомьтесь с
документацией беспроводного устройства.
Якщо ви користуєтеся службовою програмою
бездротового пристрою, вкладка Бездротові
мережі може не відображатися. Для отримання
докладнішої інформації ознайомтесь із
документацією бездротового пристрою.
،إذا كنت تستخدم البرامج املساعدة اخلاصة باجلهاز الالسلكي
 للحصول.قد ال تظهر عالمة تبويب الشبكات الالسلكية
. راجع الوثائق اخلاصة باجلهاز الالسلكي،على تفاصيل
اگر در حال استفاده از برنامه سودمند دستگاه بیسیم هستید ممکن
 برای کسب اطالعات.است زبانه شبکه های بیسیم ظاهر نشود
. به دفترچه راهنمای دستگاه بیسیم مراجچعه کنید،بیشتر

E�
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OPQRSTUVWXYZ
opqrstuvwxyz

Proceed to section 2 (Front
page).
Перейдите к разделу 2
(лицевая страница).
Перейдіть до розділу 2
(спереду).
 (الصفحة2 انتقل إلى القسم
.)األمامية
. (صفحه بعد) بروید2 به بخش

2

Security type: select WEP.
Тип безопасности: выберите WEP.
Тип безпеки: оберіть WEP.
.WEP  حدد:نوع األمان
. را انتخاب کنیدWEP :نوع ایمنی

abcdefghijklmn

Double-click the Wireless Network
Connection icon.
Дважды щелкните пиктограмму
Беспроводное сетевое подключение.
Двічі натисніть Бездротове мережне підключення.
.انقر نقرًا مزدوجً ا فوق رمز اتصال الشبكة الالسلكية
.بر روی مناد اتصال شبکه بیسیم دوبار کلیک کنید

 اكتب اسم الشبكة وكلمة،لالستخدام بعد ذلك
.املرور سريعًا
 نام و رمز عبور شبکه،برای استفاده در فرصتی دیگر
.را یادداشت کنید

2
b

.انقر فوق إغالق
.بر روی بسنت کلیک کنید

A�

C�

Mac OS X

Proceed to section 2 (Front
page).
Перейдите к разделу 2
(лицевая страница).
Перейдіть до розділу 2
(спереду).
 (الصفحة2 انتقل إلى القسم
.)األمامية
. (صفحه بعد) بروید2 به بخش

Click Close.
Нажмите Закрыть.
Натисніть Закрити.

Right-click Wireless Network Connection, select Properties, then click the Wireless Networks tab.
Щелкните правой кнопкой мыши Беспроводные сетевые подключения,
выберите Свойства, а затем снова нажмите вкладку Беспроводные сети.
Натисніть правою кнопкою миші Бездротові мережні підключення,
оберіть Властивості та натисніть вкладку Бездротові мережі.
. ثم انقر فوق عالمة تبويب الشبكات الالسلكية، وحدد خصائص،نقر بزر املاوس األمين فوق اتصال الشبكة الالسلكية
. سپس بر روی زبانه شبکه های بیسیم کلیک کنید، ویژگی ها را انتخاب کنید،بر روی اتصال شبکه بیسیم کلیک راست کنید

i

I�

i

.Next انقر فوق
. کلیک کنیدNext بر روی

Windows Vista

Make sure the Ad Hoc connection is registered, then click the appropriate place
on the Desktop (for 7) or Cancel (for Vista).
Убедитесь в том, что соединение Ad Hoc зарегистрировано, затем нажмите в
соответствующем месте рабочего стола (для 7) или Отмена (для Vista).
Переконайтеся, що з'єднання Ad Hoc зареєстроване, та натисніть відповідне
місце на робочому столі (для 7) або Скасувати (для Vista).
.)Vista ) أو فوق إلغاء (بالنسبة لـ7  ثم انقر فوق املكان املناسب على سطح املكتب (بالنسبة لـ،Ad Hoc تأكد من أنه قد مت تسجيل اتصال
.) کلیک کنیدVista ) یا لغو (برای7  سپس بر روی دسک تاپ در محل مناسب (برای، ثبت شده استAd Hoc مطمئن شوید اتصال

a

Refer to table “i” to make settings, then click OK.
Определите настройки в соответствии с таблицей “і”, затем нажмите OK.
Встановіть параметри згідно з таблицею “і” та натисніть OK.
. ثم انقر فوق موافق،” إلجراء اإلعداداتi“ راجع اجلدول
. سپس بر روی تأیید کلیک کنید،” مراجعه کنیدi“ برای اجنام تنظیمات به جدول

Values for Windows
Значения для Windows
Значення для Windows
Windows القيم اخلاصة بـ
Windows مقادیر برای

H�
Windows 7

B�

Click Next.
Нажмите Далее.
Натисніть Далі.

i

Refer to table “i” to make settings, then click Next.
Определите настройки в соответствии с таблицей “і”, затем нажмите Далее.
Встановіть параметри згідно з таблицею “і” та натисніть Далі.
. ثم انقر فوق التالي،” إلجراء اإلعداداتi“ راجع اجلدول
. سپس بر روی بعدی کلیک کنید،” مراجعه کنیدi“ برای اجنام تنظیمات به جدول

Windows XP

D�

Select Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network, then click Next.
Выберите пункт Настройка беспроводной сети компьютер-компьютер и
нажмите Далее.
Виберіть пункт Настроїти бездротову мережу без точки доступу
(комп'ютер-комп'ютер) і натисніть Далі.
. ثم انقر فوق التالي،) السلكية (من كمبيوتر إلى كمبيوترAd Hoc حدد إعداد شبكة
. سپس بر روی التالي کلیک کنید، بیسیم (رایانه به رایانه) را انتخاب کنیدad hoc تنظیم شبکه

f

d

Click Open Network and Sharing Center, then click Set up a new connection or network.
Нажмите Открыть центр управления сетями и общим доступом, после
чего нажмите Настройка нового подключения или сети.
Натисніть Відкрити центр мережних підключень і спільного доступу, а
тоді – Настроїти нове підключення або мережу.
. ثم انقر فوق إعداد اتصال أو شبكة جديدة،انقر فوق فتح مركز الشبكة واملشاركة
. سپس بر روی تنظیم اتصال یا شبکه جدید کلیک کنید،بر روی باز کردن شبکه و مرکز اشتراک

C�

G�

B

Check Using DHCP from the Configure IPv4
list, then click OK.
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.
. ثم انقر فوق موافق،IPv4  من القائمة تكوينDHCP قم بتحديد استخدام
IPv4  را از لیست تنظیمDHCP استفاده از
. سپس بر روی تأیید کلیک کنید،بررسی کنید

Click Apply.
Нажмите Применить.
Натисніть Застосувати.
.انقر فوق تطبيق
.بر روی اعمال کلیک کنید

Click Advanced.
Нажмите Расширенные настройки.
Натисніть Розширенні налаштовування.
.انقر فوق إعدادات متقدمة
.بر روی پیشرفته کلیک کنید

Proceed to section 2 (Front
page).
Перейдите к разделу 2
(лицевая страница).
Перейдіть до розділу 2
(спереду).
 (الصفحة2 انتقل إلى القسم
.)األمامية
. (صفحه بعد) بروید2 به بخش

2

You are currently unable to set up a network connection with your printer. You need to establish a network environment
to proceed further. If you already have access to the internet via Wi-Fi or Ethernet, make sure that the network device
(router, access point, hub and so on) is turned on and working correctly, then follow the instructions through section 1
(Front page) again.
В настоящее время сетевое соединение с вашим принтером невозможно. Для продолжения необходимо настроить
сетевую среду. Если уже имеется доступ к Интернету через сеть Wi-Fi или Ethernet, убедитесь в том, что сетевые
устройства (маршрутизатор, точка доступа, концентратор и т.д.) включены и работают правильно, затем выполните
инструкции раздела 1 (на первой странице).
Наразі мережне підключення до вашого принтера неможливе. Щоб продовжити, налаштуйте мережне середовище.
Якщо ви вже маєте доступ до Інтернету через мережу Wi-Fi або Ethernet, переконайтесь у тому, що мережні пристрої
(маршрутизатор, точка доступу, концентратор та ін.) увімкнені та працюють правильно, а тоді знову виконайте
інструкції розділу 1 (на першій сторінці).
 إذا كان بإمكانك الوصول إلى اإلنترنت عبر. يتعني عليك إنشاء بيئة الشبكة للمضي قدمًا.�ال ميكنك في الوقت احلالي إعداد اتصال شبكة مع الطابعة اخلاصة بك
1  ثم اتبع التعليمات املوجودة بالقسم، واحملور وما إلى ذلك) وعمله بشكل صحيح، ونقطة الوصول، تأكد من تشغيل جهاز الشبكة (املوجه،Ethernet  أوWi-Fi
.(الصفحة األولى) مرة أخرى
 یا اترنتWi-Fi  اگر از قبل از طریق. برای رفنت به مراحل بعدی باید یک محیط شبکه ایجاد کنید.در حال حاضر منی توانید با چاپگر خود اتصال شبکه را تنظیم کنید
، هاب و سایر موارد) روشن باشند و به درستی کار کنند، نقطه دستیابی، مطمئن شوید که دستگاه شبکه (مسیریاب،می توانید به اینترنت دسترسی داشته باشید
. (صفحه بعد) دنبال کنید1 سپس دوباره دستورالعمل ها را تا بخش

