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النرش حقوق
التصوير طريق عن أو ميكانيكية أو إلكرتونية وسيلة بأية أو شكل بأي نقله أو اسرتداد نظام يف تخزينه أو املنشور هذا من جزء أي نسخ إعادة يجوز ال
أي تجاه قانونية مسؤولية أي توجد وال. Seiko Epson Corporation رشكة من مُسبق كتايب إذن عىل الحصول دون ذلك خالف أو التسجيل، أو

استخدام عن الناجمة التلفيات تجاه قانونية مسؤولية أي أيضًا توجد وال. الوثيقة هذه يف الواردة املعلومات استخدام يخص ما يف اخرتاع براءة
مسؤولية Epson تتحمل وال. فقط هذا Epson منتج مع لالستخدام مُعدة الوثيقة هذه يف املذكورة املعلومات. الوثيقة هذه يف الواردة املعلومات
.أخرى منتجات أي عىل وتطبيقها املعلومات هذه من أي استخدام

الخسائر أو األرضار عن املسؤولية أخرى أطراف أو املنتج هذا مشرتي تجاه لها التابعة الرشكات من أي أو Seiko Epson Corporation تتحمل لن
اإلصالحات أو التعديالت أو املنتج بهذا العبث أو استخدام سوء أو لحادث كنتيجة أخرى أطراف أو املشرتي لها يتعرض التي النفقات أو التكاليف أو
Seiko برشكة الخاصة والتشغيل الصيانة بإرشادات الكامل االلتزام يف الفشل) املتحدة الواليات باستثناء (أو املنتج، لهذا بها املرصح غري التغيريات أو

Epson Corporation.

أية أو اختيارية وحدات أية استخدام عن تنجم مشاكل أو أرضار أي مسؤولية لها التابعة والرشكات Seiko Epson Corporation رشكة تتحمل لن
.Seiko Epson Corporation رشكة بواسطة Epson من املعتمدة املنتجات أو األصلية Epson كمنتجات املعينة تلك غري استهالكية منتجات

كابالت أي استخدام نتيجة يحدث الذي الكهرومغناطييس التشويش عن ناجم رضر أي مسؤولية Seiko Epson Corporation رشكة تتحمل لن
.Seiko Epson Corporation رشكة بواسطة Epson من معتمدة كمنتجات املعينة تلك غري توصيل

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

.إشعار دون للتغيري عُرضة واملواصفات الدليل هذا محتويات تكون
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التجارية العالمات
❏EPSON® و مسجَّلة، تجارية عالمة EPSON EXCEED YOUR VISION أو EXCEED YOUR VISION لرشكة تجارية عالمة Seiko

Epson Corporation.

❏PRINT Image Matching™ وشعار PRINT Image Matching لرشكة تجاريتان عالمتان Seiko Epson Corporation. Copyright ©
2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

❏Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❏Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

❏Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

❏Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be
registered in certain jurisdictions.

Epson تخيل. مالكيها تخص تجارية عالمات تكون وقد فقط التعريف ألغراض هي الدليل هذا يف املستخدمة األخرى املنتجات أسامء: عام تنبيه❏
.العالمات هذه يف الحقوق كل تجاه مسؤوليتها
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الدليل هذا حول

االستخدام أدلة حول مقدمة
من املتنوعة الربمجية التطبيقات يف املضمنة التعليامت أيضًا راجع االستخدام، أدلة إىل باإلضافة. Epson من بطابعتك التالية االستخدام أدلة تُرفق

Epson.

)املطبوع الدليل (هنا من ابدأ❏

.ذلك إىل وما املشكالت وحل الطابعة، واستخدام الربامج، وتثبيت الطابعة، إعداد كيفية حول مبعلومات يزودك

)الرقمي الدليل (املستخدم دليل❏

.املشكالت وحل الطابعة استخدام كيفية حول عامة وإرشادات مبعلومات يزودك. الدليل هذا

)الرقمي الدليل (االتصال شبكة دليل❏

.شبكة عىل الطابعة استخدام عند تظهر قد مشكالت أية وحل الشبكة إعدادات حول معلومات يوفر

.التالية الطرق عرب السابقة األدلة من اإلصدارات أحدث عىل الحصول ميكنك

الورقي االستخدام دليل❏

Epson دعم ويب موقع أو ،http://www.epson.eu/Support الرابط عرب أوروبا يف للمستخدمني Epson دعم ويب موقع بزيارة تفضل
./http://support.epson.net الرابط عرب العاملي

الرقمي االستخدام دليل❏

للتطبيقات متوفرة تحديثات عن EPSON Software Updaterيبحث. لك التابع الكمبيوتر يف EPSON Software Updater تشغيل ابدأ
.منها إصدارات أحدث تنزيل لك ويتيح ،Epson من الرقمية واألدلة الربمجية

صلة ذات معلومات

|"EPSON Software Updater "63 الصفحة يف

والرموز العالمات

:تنبيه!
.اإلصابة لتجنب بعناية اتباعها يتعني التي التعليامت

c
:هام

.الجهاز تلف لتجنب اتباعها يتعني التي التعليامت

:مالحظة
.ومرجعية تكميلية معلومات يقدِّم

صلة ذات معلومات |

.الصلة ذات لألقسام روابط

املستخدم دليل
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الدليل هذا يف املستخدمة األوصاف

الشاشات عىل املعروض املحتوى يختلف. Mac OS X v10.10.x أو Windows 8.1 من الطابعة تشغيل برنامج بشاشات الخاصة الشاشة لقطات❏
.واملوقف الطراز حسب

املستخدم الطراز عىل بناءً طفيفة اختالفات وجود من بالرغم. فقط أمثلة مجرد الدليل هذا يف املستخدمة للطابعة التوضيحية األشكال تعد❏
.واحدة تظل التشغيل طريقة أن إال لديك،

التشغيل أنظمة مراجع

Windows

أنظمة إىل" Windows XP"و" Windows Vista"و" Windows 7"و" Windows 8"و" Windows 8.1" مثل مصطلحات تشري الدليل، هذا يف
.اإلصدارات كل إىل لإلشارة" Windows" مصطلح يُستخدم ذلك، إىل إضافة. التالية التشغيل

Microsoft® Windows® 8.1التشغيل نظام❏

Microsoft® Windows® 8التشغيل نظام❏

Microsoft® Windows® 7التشغيل نظام❏

®Microsoft® Windows Vistaالتشغيل نظام❏
Microsoft® Windows® XPالتشغيل نظام❏

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Editionالتشغيل نظام❏

Mac OS X

Mac OS X" و, OS X Mavericks إىل تشري" OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x إىل لإلشارة" Mac OS X v10.10.x" تستخدم الدليل، هذا يف
v10.8.x "إىل تشري OS X Mountain Lion .تُستخدم ذلك، إىل إضافة "Mac OS X "إىل لإلشارة "Mac OS X v10.10.x "و"Mac OS X
v10.9.x "و"Mac OS X v10.8.x "و"Mac OS X v10.7.x "و"Mac OS X v10.6.8."
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هامة تعليامت

السالمة إرشادات
اتباع من أيضًا تأكد. املستقبل يف إليه للرجوع الدليل هذا عىل الحفاظ من تأكد. الطابعة لهذه اآلمن االستخدام لضامن واتبعها التالية اإلرشادات اقرأ

.الطابعة عىل املوضحة والتعليامت التحذيرات جميع

الطابعة هذه مع أخرى أسالك استخدام يتسبب فقد. آخر جهاز أي مع املوجود السلك تستخدم وال فقط الطابعة مع املرفق التيار سلك استخدم❏
.كهربائية لصدمة التعرض أو حريق نشوب يف آخر جهاز مع املرفق التيار سلك استخدام أو

.املحلية السالمة مقاييس مع املرتدد الكهريب التيار سلك توافق من تأكد❏

قمت إذا إال بنفسك، االختيارية الوحدات أو الطابعة وحدة أو القابس أو هو إصالحه، تحاول أو بتعديله تقم أو التيار سلك بفك مطلقًا تقم ال❏
.الطابعة أدلة يف تحديدًا موضح هو ملا وفقًا بذلك

:التالية للحاالت التعرض حال مؤهَّلاً صيانة فني واسترش الطابعة افصل❏
طبيعي غري بشكل الطابعة عمل أو الخارجي جسمها تحطم أو الطابعة سقوط أو الطابعة يف سائل انسكاب أو الكهربايئ التيار قابس أو سلك تلف

.التشغيل إرشادات يف تناولها يتم مل التي التحكم عنارص بتعديل تقم ال. أدائها يف واضح تغري ظهور أو

.القابس فصل يسهل بحيث بالجدار كهربايئ تيار منفذ من بالقرب الطابعة ضع❏

للصدمات عُرضة الطابعة فيها تكون مواضع يف أو األوساخ، أو األتربة أو املاء أو الحرارة مصادر من بالقرب أو بالخارج تخزّنها أو الطابعة تضع ال❏
.العالية الرطوبة أو الحرارة درجات أو االهتزازات أو

.مبتلتني بيدين الطابعة مع التعامل وعدم الطابعة عىل سائل أي سكب عدم عىل احرص❏

سلبيًا الطابعة هذه عن الصادرة الراديو موجات تؤثر قد. األقل عىل سم 22 مبسافة القلب رضبات تنظيم أجهزة عن بعيدًا الطابعة حفظ يجب❏
.القلب رضبات تنظيم أجهزة عمل عىل

.إغالقها أو الحرب زجاجات فتح وأثناء الحرب خزانات وأغطية الحرب خزانات مع التعامل عند الحرب تلمس ال ليك الحذر توخَ❏

.والصابون باملاء جيدًا إليها وصل التي املنطقة غسل فعليك جلدك، الحرب المس وإذا❏

العينني غسل بعد الرؤية يف مشاكل وجود أو االرتياح بعدم الشعور استمرار حالة ويف. باملاء فورًا غسلها فعليك عينيك، إىل الحرب وصل وإذا❏
.الفور عىل الطبيب بزيارة فقم باملاء، جيدًا

.الفور عىل الطبيب بزيارة فقم فمك، إىل الحرب دخل إذا كذلك،❏

.الحرب يترسب فقد املُحكمة؛ سدادتها إزالة بعد رجها أو الحرب زجاجة بإمالة تقم ال❏

أو الحرب زجاجة غطاء ومن الحرب زجاجات من بالرشب لألطفال تسمح ال. األطفال متناول عن بعيدًا الحرب خزان ووحدة الحرب زجاجات احفظ❏
.معهام التعامل

بالطابعة الخاصة والتنبيهات التحذيرات
.مستقبالً إليه للرجوع الدليل بهذا االحتفاظ من تأكد. ممتلكاتك أو الطابعة تلف لتجنب واتبعها التعليامت هذه اقرأ

الطابعة استخدام/تشغيل ببدء الخاصة والتحذيرات التنبيهات

.بالطابعة املوجودة والفتحات الثقوب تغطية أو بسد تقم ال❏

.فقط الطابعة ملصق عىل املوضح الكهربايئ التيار مصدر نوع استخدم❏

املستخدم دليل
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يتم التي الهواء يف التحكم أنظمة أو الفوتوغرايف النسخ آالت مثل الكهربائية الدائرة نفس عىل املوجودة الكهربايئ التيار مآخذ استخدام تجنب❏
.باستمرار وإيقافها تشغيلها

.التلقائية املؤقتات أو الحائط مفاتيح طريق عن فيها التحكم يتم التي الكهربايئ التيار مآخذ تجنب❏

الهواتف يف القواعد وحدات أو الصوت مكربات مثل الكهرومغناطييس، للتشويش املحتملة املصادر عن بعيدًا بالكامل الكمبيوتر بنظام احتفظ❏
.الالسلكية

اإلمداد مصدر أسالك عىل أشياء تضع ال. وااللتواء والثني والبىل والقطع الكشط من تحميها بطريقة بالتيار اإلمداد مصدر أسالك وضع يجب❏
ويف األطراف يف مستقيمة بالتيار اإلمداد مصدر أسالك كافة عىل املحافظة عىل خاص بشكل احرص. فوقها الجري أو علىها بالسري تسمح وال بالتيار

.منه وإخراجها باملحول اتصالها مواضع

يتجاوز ال الفرعي التوصيل بسلك املتصلة لألجهزة باألمبري التيار معدل إجاميل أن من فتأكد الطابعة، مع فرعيًا توصيل سلك تستخدم كنت إذا❏
مأخذ أمبري معدل يتجاوز ال الحائط مبأخذ املوصلة األجهزة لكافة األمبري معدل إجاميل أن من أيضًا تأكد. للسلك باألمبري التيار معدل

.الحائط

أمبري 16 إىل 10 بقوة تيار قاطع دائرة استخدام بواسطة للمبنى الكهربية التوصيالت حامية فيجب أملانيا، يف الطابعة استخدام تعتزم كنت إذا❏
.الكهربايئ التيار وزيادة القرص دوائر من الطابعة لهذه الكافية الحامية لتوفري

واحد صحيح اتجاه له موصل كل ألن وذلك. للموصالت الصحيح التوجيه من تأكد كابل، باستخدام آخر جهاز أو بكمبيوتر الطابعة توصيل عند❏
.بالكابل املتصلني الجهازين كال تلف إىل الخطأ االتجاه يف املوصل إدخال يؤدي وقد. فقط

مائلة كانت إذا صحيح نحو عىل الطابعة تعمل ولن. االتجاهات كل يف الطابعة قاعدة مساحته تتجاوز وثابت مستوٍ سطح عىل الطابعة ضع❏
.بزاوية

.الحرب يترسب فقد وإال عقب، عىل رأسًا قلبها أو رأيس بشكل وضعها أو إمالتها تجنب نقلها، أو الطابعة تخزين عند❏

.بالكامل الطابعة غطاء رفع ميكنك بحيث الطابعة فوق مساحة اترك❏

.بالكامل الورق إلخراج الطابعة أمام كافية مساحة اترك❏

أي أو الشديد الضوء أو املبارشة الشمس أشعة عن بعيدًا الطابعة ضع أيضًا،. والرطوبة الحرارة درجة يف شديدة لتغريات املعرضة األماكن تجنب❏
.حرارة مصدر

.الطابعة فتحات يف يشء أي تدخل ال❏

.الطباعة أثناء الطابعة داخل يدك تضع ال❏

.الطابعة داخل املوجودة الحرب وأنابيب املسطح األبيض الكبل تلمس ال❏

.حريق نشوب ذلك عن ينتج قد. حولها أو الطابعة داخل لالشتعال قابلة غازات عىل تشتمل التي الجوي الهباء منتجات تستخدم ال❏

.الطابعة تلف إىل ذلك يؤدي فقد يدويًا، الطباعة رأس تحرك ال❏

يكون عندما الطابعة استخدام يف االستمرار يؤدى فقد. فورًا الحرب تعبئة بإعادة فقم األدىن، الخط إىل الحرب خزانات من أي امتالء عدم حالة يف❏
.الطابعة تلف إىل الخزانات يف األدىن الخط من أقل الحرب مستوى

عن P املصباح يتوقف حتى املأخذ عن الكهربايئ التيار تشغيل توقف أو الطابعة تفصل ال. P الزر باستخدام الطابعة تشغيل بإيقاف دومًا قم❏
.الوميض

.)اليمني أقىص (الرئييس موضعه يف الطباعة رأس وجود من تأكد املنتج، نقل قبل❏

.الكهربايئ التيار مأخذ عن التيار سلك فصل من فتأكد طويلة، لفرتة الطابعة استخدام عدم تنوي كنت إذا❏

.الالسليك االتصال طريق عن الطابعة باستخدام الخاصة والتنبيهات التحذيرات

الطابعة هذه استخدام عند. تعطيلها يف يتسبب مام اإللكرتونية، الطبية األجهزة عمل عىل سلبًا الطابعة هذه عن الصادرة الراديو موجات تؤثر قد❏
اإلرشادات جميع واتبع الطبية، املرافق ميثلون الذين املعتمدين املوظفني إرشادات اتبع الطبية، األجهزة من بالقرب أو الطبية املرافق داخل

.الطبية األجهزة عىل املنشورة والتحذيرات

املستخدم دليل
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أجهزة أو األوتوماتيكية األبواب مثل أوتوماتيكيًا فيها التحكم يتم التي األجهزة عمل عىل سلبًا الطابعة هذه عن الصادرة الراديو موجات تؤثر قد❏
أتوماتيكيًا، فيها التحكم يتم التي األجهزة من بالقرب الطابعة هذه استخدام عند. عملها تعطل بسبب حوادث إىل تؤدي أن وميكن الحريق، إنذار
.األجهزة هذه عىل املنشورة والتحذيرات اإلرشادات جميع اتبع

الشخصية معلوماتك حامية
مع والضغط الطابعة تشغيل خالل من الطابعة ذاكرة يف املخزنة الشبكة إعدادات فامسح منها، تخلصت أو آخر لشخص الطابعة أعطيت إذا

.التحكم لوحة عىل  الزر عىل الوقت نفس يف االستمرار

املستخدم دليل
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الطابعة أساسيات

ووظائفها األجزاء أسامء

Aالورقة حواف تجاه حرك. مبارشة الطابعة داخل الورق لتغذيةالحافة موجه.

Bالورق لتحميلللورق خلفية تغذية.

Cاملحمل الورق لدعمالورق دعامة.

Dالطابعة لتشغيلالتحكم لوحة.

Eطباعة عملية كل عند مفتوحًا يكونأمامي غطاء.

Fاملضغوط القرص وضع حالة يف. الخارج الورق بإمساك قم الورق، وضع حالة يفاإلخراج درج/DVD، بإمساك قم
.الطباعة عملية إلجراء بتغذيته قم ثم DVD/املضغوط القرص درج

Gالدرج من السقوط من الخارج الورق متنعالسدادة.

Hاملضغوط القرص درج/DVDاملضغوط القرص بوضع قم/DVD امللصق لطباعة.

Iاملضغوط القرص مهايئ/DVD املضغوط القرص بوضع لك يسمحسم 8 بحجم/DVD املضغوط القرص درج عىل سم 8 بحجم/DVD.

املستخدم دليل

الطابعة أساسيات
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Aبالطابعة املحشورة األصلية املستندات إزالة عند للفتحالطابعة غطاء.

Bالطابعة رأس إىل الحرب لتزويدالحرب أنبوب.

Cالحرب خزانات عىل تحتويالحرب خزان وحدة.

Dالحرب أنابيب إىل الحرب لتزويد)الحرب خزانات (االحتياطية الحرب خزانات.

Eالحرب لفصلالطباعة رأس.

Aالطاقة سلك لتوصيلاملرتدد التيار مدخل.

Bمنفذ USBبكبل لالتصال USB.

املستخدم دليل

الطابعة أساسيات
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واملصابيح األزرار

األزرار

Aتشغيلها إيقاف أو الطابعة لتشغيل.

.)البيانات معالجة أو الطابعة تشغيل أثناء (الطاقة ضوء وميض أثناء تشغيلها بإيقاف تقم ال

.الطاقة انقطاع عند الطاقة سلك افصل

Bإلعداد ثوانٍ ثالث من أكرث ملدة الزر هذا عىل االستمرار مع اضغط Wi-Fi زر عىل الضغط خالل من تلقائيًا WPS الوصول نقطة يف
.التفاصيل من ملزيد االتصال شبكة دليل راجع. تستخدمها التي

C❏الخطأ ملسح ثوان ثالث من ألكرث االستمرار مع لألسفل الزر هذا اضغط بالشبكة، خطأ ظهور حالة يف.

PIN رمز إلعداد PIN رمز طباعة تتم. االتصال وحالة الشبكة إعدادات من التحقق لك يتيح مام الشبكة حالة ورقة لطباعة❏
(WPS (أيضًا.

Dالطباعة رأس تنظيف عملية إلجراء ثوان ثالث من ألكرث االستمرار مع لألسفل الزر هذا اضغط.

E❏الطباعة عن الطابعة تعذر حالة يف الورق وإخراج تحميل.

.الطباعة عملية أثناء الطبع وظيفة ميسح❏

.DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج وأخطاء الورق أخطاء ميسح❏

.املختلفة األزرار مجموعات مع إضافية وظائف تتوفر

.الفوهة فحص منوذج لطباعة I الزر عىل االستمرار مع الضغط مع الطابعة بتشغيل قم + 

دليل راجع). PIN (WPS رمز إعداد لبدء ثوانٍ ثالث من أكرث ملدة واحد وقت يف  و  الزرين عىل االستمرار مع اضغط + 
.التفاصيل من ملزيد االتصال شبكة

.االفرتاضية الشبكة إعدادات الستعادة  الزر عىل االستمرار مع الضغط مع الطابعة بتشغيل قم + 

املصابيح

Aالبيانات معالجة وعند الطابعة تشغيل أثناء ويومض. الطابعة تشغيل عند يعمل.

Bميزة تفعيل عند يعمل Wi-Fi أثناء يومض أو
أثناء متزامن بشكل أو بالتناوب  و  املصابيح تومض.االتصال

.الشبكة إعدادات ضبط أو التهيئة
Cشبكة اتصال يف مشكلة حدوث عند يومض )Wi-Fi(

.بالطابعة الخاصة الالسلكية

Dاألويل الشحن بدء يف الطابعة انتظار عند يعمل.

املستخدم دليل

الطابعة أساسيات
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Eاألقراص درج تحميل يتم مل إذا أو واحد، وقت يف متعددة بورقات التغذية حالة يف أو بالطابعة ورق وجود عدم حالة يف يعمل
غري موضع اإلخراج درج كان إذا أو DVD/املدمجة األقراص درج انحشار حالة يف يومض. سليمة بصورة DVD أقراص/املضغوطة

.صحيح

صلة ذات معلومات

66 الصفحة يف" الطابعة عىل األخطاء مؤرشات من التحقق"|

املستخدم دليل

الطابعة أساسيات
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الورق تحميل

الورق مع التعامل احتياطات

.الورق مع املرفقة اإلرشادات اقرأ❏

القابل الجانب تلف ذلك عن ينجم فقد. الفوتوغرافية الصور ورق طي أو بتذرية تقم ال. التحميل قبل الورق حواف ومحاذاة بتذرية قم❏
.للطباعة

وتلطخ الورق انحشار مجعد ورق عىل الطباعة عن ينتج قد. التحميل قبل املعاكس االتجاه يف برفق لفه أو بتسويته فقم مجعدًا، الورق كان إذا❏
.املطبوعات عىل الحرب

قد. ملصقات عىل يحتوي الذي الورق أو للغاية الرفيع أو للغاية السميك أو املبلل أو امللفوف أو املقطوع أو املمزق أو املجعد الورق تستخدم ال❏
.املطبوعات عىل الحرب وتلطخ الورق انحشار الورق من األنواع هذه استخدام عن ينتج

قبل لتسويتها ألسفل عليها اضغط بالهواء، منتفخة املرصوصة األظرف تكون عندما. التحميل قبل األظرف حواف ومحاذاة بتذرية قم❏
.التحميل

.املطبوعات عىل الحرب وتلطخ الورق انحشار األظرف من األنواع هذه استخدام عن ينتج قد. مطوية أو مجعدة أظرفًا تستخدم ال❏

.الفتحات ذات األظرف أو األلسنة عىل الصقة مواد بها توجد التي األظرف تستخدم ال❏

.الطباعة أثناء تتجعد قد حيث جدًا، الرقيقة األظرف استخدام تجنب❏

صلة ذات معلومات

79 الصفحة يف" الطابعة مواصفات"|

املستخدم دليل

الورق تحميل
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املتوفرة والسعات الورق
.الجودة عالية مطبوعات عىل الحصول لضامن األصيل Epson ورق باستخدام Epson تويص

األصيل Epson ورق

التحميل سعةالحجمالوسائط اسم
)الورق(

اليدوية الطباعة
الوجهني عىل

حدود بال الطباعة

Epson Bright White Ink Jet PaperA480*✓-

Epson Ultra Glossy Photo PaperA4، 13 × 18 بوصات 7 × 5( سم(،
)بوصات 6 × 4( سم 15 × 10

20-✓

Epson Premium Glossy Photo
Paper

A4، 13 × 18 بوصات 7 × 5( سم(،
15 × 10 ،)مم 181 × 102( 16:9 العرض

)بوصات 6 × 4( سم

20-✓

Epson Premium Semigloss Photo
Paper

A4، 10 × 15 20)بوصات 6 × 4( سم-✓

Epson Photo Paper GlossyA4، 13 × 18 بوصات 7 × 5( سم(،
)بوصات 6 × 4( سم 15 × 10

20-✓

Epson Matte Paper-HeavyweightA420-✓

Epson Double-Sided Matte PaperA41✓-

Epson Photo Quality Ink Jet PaperA4100-✓

Epson Photo Stickers 16A61--

Epson Iron-On Cool Peel
Transfer Paper

A41--

.وجهيه أحد عىل بالفعل املطبوع للورق بالنسبة ورقة 30 إىل يصل عدد تحميل ميكنك وجهني، عىل اليدوية للطباعة *

:مالحظة
.Epson بدعم اتصل منطقتك، يف املتوفر الورق حول املعلومات أحدث عىل لالطالع. املوقع حسب الورق توفر يختلف

تجاريًا املتوفر الورق

التحميل سعةالحجمالوسائط اسم
)الورق(

اليدوية الطباعة
الوجهني عىل

حدود بال الطباعة

املحدد الخط حتىLetter، A4، B5، A5، A6عادي ورق
املثلث رمز بواسطة

*.الحواف موجه عىل

✓-

Legal، 1املستخدم يحدده

Envelope DLو Envelope #10ظرف
Envelope C6و

10-

.وجهيه أحد عىل بالفعل املطبوع للورق بالنسبة ورقة 30 إىل يصل عدد تحميل ميكنك وجهني، عىل اليدوية للطباعة *

املستخدم دليل

الورق تحميل
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صلة ذات معلومات

85 الصفحة يف" الفني للدعم الويب موقع"|

الورق أنواع قامئة
.املناسب الورق نوع حدد مثىل، طباعة نتائج عىل للحصول

1*الوسائط نوعالوسائط اسم

Epson Bright White Ink Jet Paper*2عادي ورق

Epson Ultra Glossy Photo Paper*2Epson Ultra Glossy

Epson Premium Glossy Photo Paper*2Epson Premium Glossy

Epson Premium Semigloss Photo Paper*2Epson Premium Semigloss

Epson Photo Paper Glossy*2Photo Paper Glossy

Epson Matte Paper-Heavyweight*2Epson Matte

Epson Double-Sided Matte Paper*2Epson Matte

Epson Photo Quality Ink Jet Paper*2Epson Photo Quality Ink Jet

Epson Photo Stickers 16*2Epson Photo Stickers

Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*2عادي ورق

عادي ورق2*عادي ورق

ظرفظرف

.Epson iPrint باستخدام الطباعة عند هذه الوسائط أنواع تحديد ميكن الذكية، لألجهزة بالنسبة 1*

املعلومات، من مزيد عىل للحصول. الطابعة تشغيل برنامج باستخدام الطباعة عند PRINT Image Matching و Exif Print مع الورق من األنواع هذه تتوافق 2*
.PRINT Image Matching معيار أو Exif Print معيار مع املتوافقة الرقمية الكامريا مع املرفقة الوثائق إىل الرجوع يرجى

للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل
.التوصيل سلك أزل ثم الورق، دعم افتح.1

املستخدم دليل

الورق تحميل
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.اليسار إىل الحافة موجه حرّك.2

.ألعىل للطباعة القابل الوجه جعل مع للورق خلفية تغذية لـ األمين الجانب عىل رأسيًا الورق بتحميل قم.3

c
:هام

برمز املحدد الخط أعىل بالتحميل تقم ال العادي، للورق بالنسبة. املحدد الورقات لعدد األقىص الحد عن يزيد الورق من عددًا تحمِّل ال
.الحافة موجه عىل املثلث

األظرف

املستخدم دليل

الورق تحميل
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.الورق حافة تجاه الحافة موجه حرك.4

.اإلخراج درج أزل ثم األمامي، الغطاء افتح.5

:مالحظة
.الطباعة جودة تنخفض قد أو ينثني قد فإنه الطابعة، يف املتبقي الورق ترك حالة يف. عبوته إىل املتبقي الورق أعد

صلة ذات معلومات

13 الصفحة يف" الورق مع التعامل احتياطات"|
14 الصفحة يف" املتوفرة والسعات الورق"|

املستخدم دليل

الورق تحميل
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للطباعة DVD قرص/مضغوط قرص تحميل

للطباعة القابلة DVD أقراص/املضغوطة األقراص
سطح عىل للطباعة قابل "مثل عليها، الطباعة إمكانية املُبنيّ سم 8 أو سم 12 بحجم الدائرية DVD أقراص/املضغوطة األقراص سوى تستخدم ال

."للحرب النافثة الطابعات مع للطباعة قابل "أو" امللصق

.™Blu-ray Discs أقراص عىل الطباعة أيضًا ميكنك

DVD أقراص/املضغوطة األقراص مع التعامل احتياطات

.البيانات كتابة أو معها التعامل حول املعلومات من مزيد عىل للحصول DVD أقراص/املطبوعة األقراص مع املرفقة املستندات راجع❏

أو أصابع بصامت لوجود نتيجة أخطاء تحدث قد ذلك، حالة يف ألنه. عليها البيانات كتابة قبل DVD أقراص/مضغوطة أقراص عىل بالطباعة تقم ال❏
.البيانات كتابة أثناء السطح عىل خدوش حدوث أو قاذورات تعلق

DVD قرص/مضغوط قرص عىل اختبار طبعة إجراء حاول. تشويه يحدث قد الطباعة، بيانات أو DVD قرص/املضغوط القرص نوع عىل بناءً❏
.كامل ليومٍ االنتظار بعد املطبوع السطح من تحقق. إضايف

الطباعة كثافة اضبط. DVD قرص/املضغوط القرص عىل الحرب تلطخ ملنع الطباعة كثافة تنخفض األصيل، Epson ورق عىل بالطباعة مقارنةً❏
.الرضورة حسب

األقراص تكدس ال. املبارش الشمس لضوء تعريضه تجنب مع يجف حتى األقل عىل ساعة 24 ملدة املطبوع DVD قرص/املضغوط القرص اترك❏
.متامًا تجف حتى جهازك يف تدخلها أو DVD أقراص/املضغوطة

.الطباعة كثافة بتقليل قم يجف، تركه بعد حتى لزجًا املطبوع السطح بقاء حالة يف❏

.CD/DVD قرص نفس عىل الطباعة إعادة حالة يف الطباعة جودة تتحسن أال املمكن من❏

.فورًا الحرب امسح قَصْد، غري من الشفاف الداخيل القسم أو CD/DVD أقراص درج عىل الطباعة حالة يف❏

اإلعدادات بإجراء قم. متسخًا DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج أو DVD قرص/املضغوط القرص يصبح قد الطباعة، منطقة إعداد عىل بناءً❏
.للطباعة القابلة املنطقة عىل للطباعة

صلة ذات معلومات

|"Epson Print CD "62 الصفحة يف
80 الصفحة يف" DVD قرص/املضغوط للقرص للطباعة قابلة منطقة"|

DVD قرص/مضغوط قرص تحميل

c
:هام
.DVD أقراص/املضغوطة األقراص مع التعامل احتياطات انظر ،DVD قرص/مضغوط قرص عىل الطباعة قبل❏

.وإخراجه الورق تغذية خالل من للطابعة الداخلية اإلسطوانة بتنظيف قم ،DVD/مضغوط قرص عىل الطباعة عملية قبل❏

املستخدم دليل

للطباعة DVD قرص/مضغوط قرص تحميل
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.األمامي الغطاء افتح.1

.للخارج بسحبه قم ثم معًا، باليدين ألعىل اإلخراج درج برفع قم.2

الشكل يف موضح هو كام األسفل ناحية الزاوية ضبط خالل من DVD/املضغوط القرص CD/DVD  وضع يف اإلخراج درج بإدخال قم.3
.أدناه

املستخدم دليل

للطباعة DVD قرص/مضغوط قرص تحميل
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.ألعىل للطباعة القابل الوجه يكون بحيث به الخاص الدرج يف DVD قرص/املضغوط القرص ضع.4

استخدام دون ،DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج يف مبارشة ضعه سم، 12 بحجم DVD قرص/مضغوط قرص عىل الطباعة عند❏
.املهايئ

املشار القرص ضع ثم DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج يف املهايئ ركب سم، 8 بحجم DVD قرص/مضغوط قرص عىل الطباعة عند❏
.املهايئ يف إليه

عىل املحاذاة عالمات اضبط. واأليرس األمين املوجهني أسفل مروره من التأكد مع الطابعة يف DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج أدخل.5
.والدرج الطابعة

c
:هام
بعد الطباعة ملوضع التلقايئ الضبط يحدث ال فقد وإال،. الطاقة تشغيل أثناء DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج إدخال من تأكد❏

.DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج إدخال

.الطابعة تلف ذلك عن ينجم قد. الطابعة تشغيل أثناء DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج بإدخال تقم ال❏

تلف ذلك عن ينجم قد. الطابعة يف DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج إدخال أثناء تشغيلها إيقاف أو الطابعة بتشغيل تقم ال❏
.الطابعة

.الكمبيوتر جهاز من الطباعة بيانات بإرسال قم DVD/املضغوط القرص تحميل من االنتهاء عند

املستخدم دليل

للطباعة DVD قرص/مضغوط قرص تحميل
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صلة ذات معلومات

18 الصفحة يف" للطباعة القابلة DVD أقراص/املضغوطة األقراص"|
18 الصفحة يف" DVD أقراص/املضغوطة األقراص مع التعامل احتياطات"|
52 الصفحة يف" الورق مسار تنظيف"|
39Epson Print CD الصفحة يف"  باستخدام DVD قرص/مضغوط قرص تسمية طباعة"|

DVD أقراص/املضغوطة األقراص إخراج

c
:هام

.الطابعة تلف ذلك عن ينجم قد. الطابعة يف DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج إدخال أثناء تشغيلها إيقاف أو الطابعة بتشغيل تقم ال

.الدرج من DVD قرص/املضغوط القرص أخرج ثم ،DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج أخرج.1

c
:هام
.أعطال حدوث إىل تلفه أو الدرج ميل يؤدي قد. مسطح مكان يف DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج بتخزين قم

.للخارج بسحبه قم ثم معًا، باليدين ألعىل اإلخراج درج برفع قم.2

املستخدم دليل

للطباعة DVD قرص/مضغوط قرص تحميل
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.أدناه الشكل يف موضح هو كام األسفل ناحية الزاوية ضبط خالل من الورق وضع b يف اإلخراج درج بإدخال قم.3

صلة ذات معلومات

18 الصفحة يف" DVD أقراص/املضغوطة األقراص مع التعامل احتياطات"|

املستخدم دليل

للطباعة DVD قرص/مضغوط قرص تحميل
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الطباعة

كمبيوتر من الطباعة

Windows — الطباعة أساسيات
:مالحظة

.تعليامت فوق انقر ثم عنرص، أي فوق األمين املاوس بزر انقر. اإلعداد لعنارص رشح عىل للحصول اإلنرتنت عرب التعليامت انظر❏

.التفاصيل عىل لالطالع التطبيق تعليامت راجع. التطبيق عىل بناءً العمليات تختلف❏

.الطابعة يف الورق حمِّل.1

.طباعته تريد الذي امللف افتح.2

.ملف القامئة من الطباعة إعداد أو طباعة حدد.3

.بك الخاصة الطابعة حدد.4

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل للوصول الخصائص أو التفضيالت حدد.5

املستخدم دليل
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.التالية اإلعدادات بضبط قم.6

.به الورق بتحميل قمت الذي الورق مصدر حدد: الورق مصدر❏

.الطابعة يف بتحميله قمت الذي الورق حجم حدد: املستند حجم❏

.الصورة حول هوامش بدون الطباعة حدد: حدود بال❏

فوق انقر. الورقة حواف حول هوامش طباعة تتم ال بحيث قليالً الورق حجم من أكرب الطباعة بيانات تكبري يتم حدود، بدون الطباعة يف
.التكبري مقدار لتحديد إعدادات

.التطبيق يف بإعداده قمت الذي االتجاه حدد: االتجاه❏

.بتحميله قمت الذي الورق نوع حدد: الورق نوع❏

.الرمادي اللون من بظالل أو األسود باللون الطباعة تريد عندما فقط باألسود الطباعة حدد: اللون❏

:مالحظة
.االتجاه إعداد مبثابة ذلك بيكون األظرف عىل الطباعة عند عريض حدد

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إلغالق موافق فوق انقر.7

.طباعة فوق انقر.8

صلة ذات معلومات

14 الصفحة يف" املتوفرة والسعات الورق"|
15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
56 الصفحة يف" Windows لـ الطابعة تشغيل برنامج إىل دليل"|
15 الصفحة يف" الورق أنواع قامئة"|

Mac OS X — الطباعة أساسيات
:مالحظة
التطبيق تعليامت راجع. املستخدم التطبيق حسب والشاشات العمليات تختلف قد. املثال سبيل عىل TextEdit تطبيق القسم هذا يف اإليضاحات تستخدم
.التفاصيل عىل لالطالع

.الطابعة يف الورق حمِّل.1

.طباعته تريد الذي امللف افتح.2

املستخدم دليل
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.الطباعة حوار مربع إىل للوصول آخر أمرًا أو ملف القامئة من طباعة حدد.3

.الطباعة إطار لتوسيع d أو التفاصيل إظهار فوق انقر األمر، لزم إذا

.التالية اإلعدادات بضبط قم.4

.بك الخاصة الطابعة حدد: الطابعة❏

.املسجلة اإلعدادات استخدام تريد عندما حدد: املسبق الضبط❏

.الطابعة يف بتحميله قمت الذي الورق حجم حدد: الورق حجم❏

."حدود بال "الورق حجم حدد هوامش، بدون الطباعة عند

.التطبيق يف بإعداده قمت الذي االتجاه حدد: االتجاه❏

:مالحظة
.اإلعدادات اضبط ثم ملف القامئة من الصفحة إعداد وحدد الطباعة، نافذة فأغلق السابقة، اإلعداد قوائم تظهر مل إذا❏

.العريض االتجاه حدد األظرف، عىل الطباعة عند❏

املستخدم دليل
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.املنبثقة القامئة من الطباعة إعدادات حدد.5

:مالحظة
Epson طابعة تشغيل برنامج تثبيت عدم ذلك يعني ،الطباعة إعدادات القامئة عرض يتم مل إذا األحدث، اإلصدارات أو Mac OS X v10.8.x اإلصدار يف

.صحيح بشكلٍ

مرةً وأضفها الطابعة احذف ثم ،)وفاكس طباعة ،ضويئ ومسح طباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد
.طابعة إلضافة ييل ما راجع. أخرى

http://epson.sn

.التالية اإلعدادات بضبط قم.6

.بتحميله قمت الذي الورق نوع حدد: الوسائط نوع❏

.حدود بدون ورق حجم تحديد عند يتوفر: توسيع❏

مقدار حدد. الورقة حواف حول هوامش طباعة تتم ال بحيث قليالً الورق حجم من أكرب الطباعة بيانات تكبري يتم حدود، بدون الطباعة يف
.التكبري

.الرمادي اللون من بظالل أو األسود باللون الطباعة تريد عندما اإلعداد هذا حدد: فقط باألسود الطباعة❏

.طباعة فوق انقر.7

صلة ذات معلومات

14 الصفحة يف" املتوفرة والسعات الورق"|
15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
60 الصفحة يف" Mac OS X لـ الطابعة تشغيل برنامج إىل دليل"|
15 الصفحة يف" الورق أنواع قامئة"|

املستخدم دليل
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)فقط Windows لنظام (الوجهني عىل الطباعة
اقلب الفردية، الصفحات طباعة من الطابعة تنتهي عندما. والفردية الزوجية الصفحات فصل مع تلقائيًا بالطباعة الطابعة تشغيل برنامج يقوم

ثني خالل من إعدادها يتم التي الكتيبات طباعة ميكنك كام. الزوجية الصفحات بطباعة الخاصة اإلرشادات باتباع اآلخر الوجه عىل الورق
.املطبوعات

:مالحظة
.حدود بال للطباعة امليزة هذه تتوفر ال❏

.الورق وينحرش الطباعة جودة تنخفض قد الوجهني، عىل للطباعة مناسب ورق استخدام عدم حالة يف❏

.الورق من اآلخر الوجه إىل الحرب يفيض قد والبيانات، الورق عىل بناءً❏

ثم ،الصيانة التبويب عالمة من موسعة إعدادات فوق وانقر الطابعة، تشغيل برنامج إىل بالوصول قم ،EPSON Status Monitor 3 تعطيل حالة يف❏
.EPSON Status Monitor 3 متكني حدد

.مشرتكة كطابعة الطابعة استخدام عند أو الشبكة عرب الطابعة إىل الوصول عند الوجهني عىل الطباعة تتوفر ال قد❏

.الطابعة يف الورق بتحميل قم.1

.طباعته تريد الذي امللف افتح.2

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.3

.رئييس التبويب بعالمة الوجهني عىل الطباعة من )القصرية الحافة ربط (يدوي أو )الطويلة الحافة ربط (يدوي حدد.4

.موافق فوق انقر ثم املناسبة، اإلعدادات واضبط ،إعدادات فوق انقر.5

:مالحظة
.كتيب حدد كتيب، هيئة عىل للطباعة

.موافق فوق انقر ثم األمر، لزم إذا الخيارات من مزيدو رئييس التبويب بعالمتي املوجودة األخرى العنارص اضبط.6

.طباعة فوق انقر.7

.الشاشة عىل املعروضة اإلرشادات اتبع . الكمبيوتر عىل منبثق إطار يظهر األول، الوجه عىل الطباعة من االنتهاء عند

صلة ذات معلومات

14 الصفحة يف" املتوفرة والسعات الورق"|
15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
23 الصفحة يف" Windows — الطباعة أساسيات"|

املستخدم دليل
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واحدة ورقة عىل متعددة صفحات طباعة
.واحدة ورقة عىل البيانات من صفحات أربع أو صفحتني طباعة ميكنك

Windows - واحدة ورقة عىل متعددة صفحات طباعة

:مالحظة
.حدود بال للطباعة امليزة هذه تتوافر ال

.الطابعة يف الورق بتحميل قم.1

.طباعته تريد الذي امللف افتح.2

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.3

.رئييس التبويب عالمة عىل الصفحات متعدد كإعداد ورقة يف صفحات 4 أو ورقة عىل صفحتان حدد.4

.اإلطار إلغالق موافق فوق انقر ثم املناسبة اإلعدادات بضبط وقم الصفحات ترتيب فوق انقر.5

.موافق فوق انقر ثم األمر، لزم إذا الخيارات من مزيدو رئييس التبويب عالمتي عىل املوجودة األخرى العنارص اضبط.6

.طباعة فوق انقر.7

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
23 الصفحة يف" Windows — الطباعة أساسيات"|

Mac OS X - واحدة ورقة عىل متعددة صفحات طباعة

.الطابعة يف الورق بتحميل قم.1

.طباعته تريد الذي امللف افتح.2

.الطباعة حوار مربع إىل بالوصول قم.3

.املنبثقة القامئة من تخطيط حدد.4

املستخدم دليل
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.الحد و), الصفحات ترتيب (املخطط اتجاه و, ورقة لكل الصفحات عدد يف الصفحات عدد اضبط.5

.الرضورة حسب األخرى العنارص اضبط.6

.طباعة فوق انقر.7

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
24 الصفحة يف" Mac OS X — الطباعة أساسيات"|

الورق حجم ملالمئة الطباعة
.الطابعة يف بتحميله قمت الذي الورق حجم ملالمئة الطباعة ميكنك

Windows - الورق حجم ملالمئة الطباعة

:مالحظة
.حدود بال للطباعة امليزة هذه تتوافر ال

.الطابعة يف الورق بتحميل قم.1

.طباعته تريد الذي امللف افتح.2

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.3

.الخيارات من مزيد التبويب عالمة عىل التالية اإلعدادات بضبط قم.4

.التطبيق يف بإعداده قمت الذي الورق حجم حدد: املستند حجم❏

.الطابعة يف بتحميله قمت الذي الورق حجم حدد: اإلخراج ورق❏

.تلقائيًا الصفحة مالءمة تحديد يتم

:مالحظة
.مركز حدد الصفحة، منتصف يف الحجم مصغرة صورة طباعة يف ترغب كنت إذا

.موافق فوق انقر ثم األمر، لزم إذا الخيارات من مزيدو رئييس التبويب عالمتي عىل املوجودة األخرى العنارص اضبط.5

.طباعة فوق انقر.6

املستخدم دليل
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صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
23 الصفحة يف" Windows — الطباعة أساسيات"|

Mac OS X - الورق حجم ملالمئة الطباعة

.الطابعة يف الورق بتحميل قم.1

.طباعته تريد الذي امللف افتح.2

.الطباعة حوار مربع إىل بالوصول قم.3

.الورق حجم كإعداد التطبيق يف بإعداده قمت الذي الورق حجم حدد.4

.املنبثقة القامئة من الورق مع التعامل حدد.5

.الورق حجم ملالمئة الحجم تغيري حدد.6

.الوجهة ورق حجم كإعداد الطابعة يف بتحميله قمت الذي الورق حجم حدد.7

.الرضورة حسب األخرى العنارص اضبط.8

.طباعة فوق انقر.9

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
24 الصفحة يف" Mac OS X — الطباعة أساسيات"|

)فقط Windows لـ بالنسبة (معًا متعددة ملفات طباعة
تخصيص ميكنك. واحدة طباعة كمهمة وطباعتها مختلفة تطبيقات بواسطة إنشاؤها تم متعددة ملفات بجمع لك يسمح البسيط املهام منظم

.والتوجيه الطباعة، ترتيب املخطط، مثل املجمعة، للملفات الطباعة إعدادات

.الطابعة يف الورق حمِّل.1

.طباعته تريد الذي امللف افتح.2

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.3

.رئييس التبويب بعالمة البسيط املهام منظم حدد.4

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إلغالق موافق فوق انقر.5

املستخدم دليل
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.طباعة فوق انقر.6

.طباعة مرشوع إىل الطباعة مهمة إضافة وتتم البسيط املهام منظم إطار يظهر

.6 إىل 3 من الخطوات كرر ثم الحايل، امللف مع جمعه تريد الذي امللف افتح ،البسيط املهام منظم اإلطار فتح مع.7

:مالحظة
.ملف القامئة من حفظ حدد الحقًا، للطباعة. املحفوظ غري طباعة مرشوع حذف يتم ،البسيط املهام منظم اإلطار إغالق حالة يف❏

ثم. الطابعة تشغيل بربنامج الخاصة الصيانة التبويب بعالمة البسيط املهام منظم فوق انقر ،البسيط املهام منظم يف املحفوظ طباعة مرشوع لفتح❏
".ecl" هو املحفوظة امللفات امتداد. امللف لتحديد ملف القامئة من فتح حدد

لالطالع البسيط املهام منظم تعليامت راجع. الرضورة حسب طباعة مرشوع لتحرير البسيط املهام منظم يف تحرير و مخطط القامئتني حدد.8
.التفاصيل عىل

. ملف القامئة من طباعة حدد.9

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
23 الصفحة يف" Windows — الطباعة أساسيات"|

Windows تشغيل ألنظمة بالنسبة (ملصق لعمل صفحات عدة عىل واحدة صورة طباعة
)فقط

.معاً لصقهام طريق عن أكرب بحجم ملصق عمل ميكنك. الورق من صفحات عدة عىل واحدة صورة طباعة امليزة هذه تتيح

:مالحظة
.حدود بال للطباعة امليزة هذه تتوفر ال

.الطابعة يف الورق حمِّل.1

.طباعته تريد الذي امللف افتح.2

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.3

.رئييس التبويب بعالمة الصفحات متعدد من 4x4 ملصق أو ،3x3 ملصق ,2x2 ملصق ,2x1 ملصق حدد.4

.موافق فوق انقر ثم املناسبة، اإلعدادات واضبط ،إعدادات فوق انقر.5

:مالحظة
.القطع دليل طباعة القطع موجهات طباعة لك ُيتيح

.موافق فوق انقر ثم األمر، لزم إذا الخيارات من مزيدو رئييس التبويب بعالمتي املوجودة األخرى العنارص اضبط.6

املستخدم دليل
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.طباعة فوق انقر.7

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
23 الصفحة يف" Windows — الطباعة أساسيات"|

مرتاكبة محاذاة عالمات باستخدام ملصقات عمل

.القطع موجهات طباعة يف مرتاكبة محاذاة عالمات وتحديد ، 2x2 ملصق تحديد يتم عندما ملصق عمل لكيفية مثاالً إليك

املستخدم دليل
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العلوية املتصالبتني العالمتني مبنتصف ومرورًا الرأيس األزرق الخط بطول Sheet 1 هوامش اقطع. Sheet 2 و Sheet 1 بإعداد قم.1
.والسفلية

.مؤقتًا الخلف من معًا الورقتني بتثبيت قم ثم املتصالبة، العالمات مبحاذاة وقم Sheet 2 فوق Sheet 1 حافة ضع.2

املستخدم دليل
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هذه يف املتصالبة العالمات يسار إىل الخط (املحاذاة عالمات عرب األحمر الطويل الخط يف ورقتني إىل معًا بتثبيتهام قمت اللتني الورقتني اقطع.3
.)املرة

.الخلف من معًا الورقتني بتثبيت قم.4

.معًا Sheet 4 و Sheet 3 لتثبيت 4 إىل 1 من الخطوات كرر.5

املستخدم دليل
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.واليمنى اليرسى املتصالبتني العالمتني مبنتصف ومرورًا األفقي األزرق الخط بطول Sheet 2 و Sheet 1 هوامش اقطع.6

الخلف من معًا بتثبيتهم قم ثم املتصالبتني، العالمتني مبحاذاة وقم Sheet 4 و Sheet 3 فوق Sheet 2 و Sheet 1 الورقة حافة ضع.7
.مؤقتًا

املستخدم دليل
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هذه يف املتصالبة العالمات أعىل إىل الخط (املحاذاة عالمات عرب األحمر األفقي الخط يف ورقتني إىل معًا بتثبيتهام قمت اللتني الورقتني اقطع.8
.)املرة

.الخلف من معًا الورقتني بتثبيت قم.9

املستخدم دليل
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.الخارجي املوجه يف املتبقية الهوامش اقطع.10

متقدمة ميزات باستخدام الطباعة
.الطابعة تشغيل برنامج عىل املتاحة اإلضافية والطباعة التخطيط ميزات من العديد القسم هذا يقدم

صلة ذات معلومات

55 الصفحة يف" Windows لـ الطابعة تشغيل برنامج"|
59 الصفحة يف" Mac OS X طابعة تشغيل برنامج"|

بسهولة للطباعة مسبق طباعة إعداد إضافة

طريق عن بسهولة الطباعة ميكنك الطابعة، تشغيل بربنامج والشائعة املستخدمة الطباعة إعدادات ألكرث بك خاص مسبق إعداد بإنشاء قمت إذا
.القامئة من املسبق اإلعداد تحديد
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Windows

فوق انقر ثم ، الخيارات من مزيد أو رئييس التبويب عالمة من الورق نوع و املستند حجم مثل العنارص اضبط بك، الخاص املسبق اإلعداد إلضافة
.الضبط مسبقة طباعة إعدادات يف الضبط مسبقة إعدادات إزالة/إضافة

:مالحظة
ثم القامئة، من حذفه تريد الذي املسبق اإلعداد اسم وحدد ،الضبط مسبقة إعدادات إزالة/إضافة فوق انقر إضافته، متت مسبق إعداد لحذف
.احذفه

Mac OS X

اإلعدادات بحفظ قم ثم ،الوسائط نوع و الورق حجم مثل العنارص اضبط بك، الخاص املسبق اإلعداد إلضافة. الطباعة حوار مربع إىل بالوصول قم
. املسبقة اإلعدادات اإلعداد يف املسبق واإلعداد الحالية

:مالحظة
ثم القامئة، من حذفه تريد الذي املسبق اإلعداد اسم وحدد ،املسبقة اإلعدادات إظهار > املسبقة اإلعدادات فوق انقر إضافته، متت مسبق إعداد لحذف
.احذفه

مكرب أو مصغر مستند طباعة

.معينة مئوية بنسبة تكبريه أو مستند حجم تصغري ميكنك

Windows

:مالحظة
.حدود بال للطباعة امليزة هذه تتوفر ال

.مئوية نسبة أدخل ثم, إىل تصغري/تكبري ,املستند تكبري/تصغري حدد. الخيارات من مزيد التبويب بعالمة املستند حجم اضبط

Mac OS X

:مالحظة
.التفاصيل عىل لالطالع التطبيق تعليامت راجع. التطبيق عىل بناءً العمليات تختلف

قم ثم اإلطار، أغلق. مقياس يف مئوية نسبة أدخل ثم الورق حجم وحددلـ تنسيق من الطابعة حدد. ملف القامئة من) طباعة أو (الصفحة إعداد حدد
.األساسية الطباعة إرشادات متبعًا بالطباعة

الطباعة لون ضبط

.الطباعة مهمة يف املستخدمة األلوان ضبط ميكنك

.تلقائيًا األصلية الصورة بيانات وسطوع وإشباع تباين ضبط طريق عن إرشاقًا أكرث وألوان أوضح صورًا PhotoEnhance تنتج

:مالحظة
.األصلية البيانات عىل التعديالت هذه تطبيق يتم ال❏

أو قصها أو تكبريها أو الصورة تصغري طريق عن الهدف موقع بتغيري قمت إذا ولذلك،. الهدف موقع تحليل طريق عن اللون PhotoEnhance تضبط❏
الصورة كانت إذا. اللون يف تغيريات إىل يؤدي مام أيضًا الهدف موقع تغيري عىل حدود بال إعداد تحديد يعمل. متوقع غري بشكل اللون يتغري فقد تدويرها،

.PhotoEnhance غري بوضع بالطباعة فقم طبيعي، غري أصبح أو اللون تغيري تم إذا. طبيعية غري اللون درجة تصبح فرمبا الرتكيز، نطاق خارج

Windows

.الخيارات من مزيد التبويب بعالمة األلوان تصحيح من اللون تصحيح أسلوب حدد

ميكنك ،متقدم فوق والنقر مخصص تحديد حالة يف. الطباعة وجودة الورق نوع إعدادات لتناسب تلقائيًا األلوان ضبط يتم ،تلقايئ تحديد حالة يف
.بك الخاصة اإلعدادات إجراء
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Mac OS X

القامئة من األلوان خيارات حدد. EPSON ألوان تحكم عنارص حدد ثم املنبثقة، القامئة من األلوان مطابقة حدد. الطباعة حوار مربع إىل بالوصول قم
.املناسبة اإلعدادات واضبط متقدمة إعدادات لـ املجاور السهم فوق انقر. املتاحة الخيارات أحد حدد ثم املنبثقة،

)فقط Windows لـ (مائية عالمة طباعة

.بك الخاصة املائية العالمة إضافة أيضًا ميكنك. مطبوعاتك عىل" رسي "كلمة مثل مائية عالمة طباعة ميكنك

:مالحظة
.حدود بال الطباعة مع امليزة هذه تتوفر ال

العالمة كثافة مثل التفاصيل لتغيري إعدادات فوق انقر. مائية عالمة حدد ثم ،الخيارات من مزيد التبويب عالمة من املائية العالمة ميزات فوق انقر
.ووضعها املائية

)فقط Windows التشغيل لنظام (الصفحة وتذييل الرتويسة طباعة

.للصفحة تذييل أو كرتويسة الطباعة وتاريخ املستخدم اسم مثل معلومات طباعة ميكنك

من الرضورية العنارص وحدد إعدادات فوق انقر. التذييل/العنوان حدد ثم ، الخيارات من مزيد التبويب عالمة يف املائية العالمة ميزات فوق انقر
.املنسدلة القامئة

Epson Easy Photo Print باستخدام فوتوغرافية صور طباعة
لالطالع التطبيق تعليامت راجع. الورق من مختلفة أنواع عىل بسهولة وطباعتها الفوتوغرافية الصور تخطيط Epson Easy Photo Printلك يتيح
.التفاصيل عىل

:مالحظة
.ونقية واضحة املطبوعات وتكون الحرب جودة تزداد ،Epson من األصيل الصور ورق عىل الطباعة خالل من❏

.التالية اإلعدادات بإجراء قم تجاريًا، متاح تطبيق باستخدام حدود بال طباعة إلجراء❏

0 عىل الهامش اضبط تستخدمه، الذي التطبيق يف هامش إعداد توفر حالة ويف متامًا الورق حجم مع تتناسب ليك الصورة بيانات بإنشاء قم❏
.مم

.الطابعة تشغيل برنامج يف حدود بال الطباعة إعداد بتمكني قم❏

صلة ذات معلومات

|"Epson Easy Photo Print "62 الصفحة يف

Epson Print CD باستخدام DVD قرص/مضغوط قرص تسمية طباعة
قرص غالف إنشاء أيضًا ميكنك. وبسهولة أصيل بتصميم وطباعتها DVD قرص/مضغوط قرص تسمية إنشاء Epson Print CD لك يتيح

.وطباعته DVD قرص/مضغوط
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اإلعداد، عىل بناءً. الخارجي للقطر مم 120 أقىص وبحدٍ الداخيل، للقطر مم 18 أدىن بحدٍ DVD قرص/املضغوط للقرص الطباعة نطاق ضبط ميكنك
قرص/املضغوط للقرص الطباعة نطاق يف بالضبط قم. ملطخًا DVD أقراص/املضغوطة األقراص درج أو DVD قرص/املضغوط القرص يصبح قد

DVD طباعته تريد الذي.

:مالحظة
.التالية اإلعدادات بإجراء قم تجاريًا، متاح تطبيق باستخدام DVD قرص/مضغوط قرص تسمية طباعة عند

مبثابة طويل حدد. الورق مصدر إعداد ليكون CD/DVD أقراص درج تحديد عند املستند حجم إعداد مبثابة تلقائيًا A4 تحديد يتم ،Windows لنظام❏
.الورق نوع إعداد مبثابة CD/DVDو ، االتجاه إعداد

من الوسائط نوع مبثابة CD/DVD حدد ثم الطباعة، اتجاه مبثابة طويل حدد. الورق حجم إعداد مبثابة A4 (CD/DVD) حدد ،Mac OS X لنظام❏
.الطباعة إعدادات القامئة

.التطبيق عىل بناءً قليالً اإلعداد اسم يختلف قد. الثاين النوع Epson درج حدد. الدرج نوع تحديد إىل تحتاج قد التطبيقات، بعض يف❏

صلة ذات معلومات

|"Epson Print CD "62 الصفحة يف

الذكية األجهزة من الطباعة

Epson iPrint باستخدام
الكمبيوتر أو الذيك الهاتف مثل ذيك جهاز من الويب وصفحات واملستندات الفوتوغرافية الصور طباعة لك يتيح تطبيق هو Epson iPrintبرنامج
من للطباعة بُعد؛ عن الطباعة أو الطابعة، بها املتصلة الالسلكية الشبكة بنفس متصل ذيك جهاز من للطباعة املحلية الطباعة استخدام ميكنك. اللوحي

. Epson Connect خدمة يف لديك الطابعة بتسجيل قم بُعد، عن الطباعة الستخدام. اإلنرتنت عرب بعيد موقع

صلة ذات معلومات

54 الصفحة يف" Epson Connect خدمة"|

Epson iPrint تثبيت

.QR رمز أو URL من الذيك جهازك عىل Epson iPrint تثبيت ميكنك

http://ipr.to/a

Epson iPrint باستخدام الطباعة

.الرئيسية الشاشة من استخدامه تريد الذي العنرص وحدد الذيك جهازك من Epson iPrint ابدأ

املستخدم دليل
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.إشعار دون للتغيري التالية الشاشات تخضع

Aالتطبيق بدء عند الرئيسية الشاشة تظهر.

Bالشائعة واألسئلة الطابعة إعداد كيفية عن معلومات لعرض.

Cاملرة يف أخرى مرة تحديدها إىل بحاجة تكون لن الطابعة، تحديد مبجرد. الطابعة إعدادات وضبط الطابعة تحديد ميكنك حيث الشاشة لعرض
.التالية

Dالويب وصفحات واملستندات الفوتوغرافية الصور مثل طباعته تريد ما حدد.

Eالورق ونوع الورق حجم مثل الطباعة إعدادات لضبط الشاشة لعرض.

Fبتحديدها قمت التي واملستندات الفوتوغرافية الصور لعرض.

Gالطباعة لبدء.

:مالحظة
الذي املستند نقل بعد Epson iPrint ابدأ ،iOS التشغيل بنظام تعمل التي iPod touch وiPhone, iPad أجهزة باستخدام املستندات قامئة من للطباعة

.iTunes يف امللفات مشاركة وظيفة باستخدام طباعته تريد

الطباعة إلغاء
:مالحظة

الطباعة مهمة ألغِ الحالة، تلك يف. الطابعة إىل كامل بشكل إرسالها مبجرد الكمبيوتر جهاز من طباعة مهمة إلغاء ميكنك ال, Windows التشغيل نظام يف❏
.الطابعة تحكم لوحة باستخدام

من الطباعة مهمة ألغِ الحالة، تلك يف. التحكم لوحة باستخدام املهام جميع إلغاء ميكنك ال ،Mac OS X من متعددة صفحات طباعة عند❏
.الكمبيوتر

مهمة ألغِ الحالة، تلك يف. الكمبيوتر جهاز من الطباعة إلغاء عىل قادرًا تكون ال فقد الشبكة، عرب Mac OS X v10.6.8 من طباعة مهمة بإرسال قمت إذا❏
.الطابعة تحكم لوحة باستخدام الطباعة

املستخدم دليل
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الطابعة زر — الطباعة إلغاء

.التنفيذ قيد الطباعة مهمة إللغاء I عىل اضغط

Windows - الطباعة إلغاء

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.1

.الصيانة التبويب عالمة حدد.2

.الطباعة قامئة فوق انقر.3

.إلغاء حدد ثم إلغاءها تريد التي املهمة فوق األمين املاوس بزر انقر.4

صلة ذات معلومات

55 الصفحة يف" Windows لـ الطابعة تشغيل برنامج"|

Mac OS X - الطباعة إلغاء

.املرىس يف الطابعة رمز فوق انقر.1

.إلغائها تريد التي املهمة حدد.2

.املهمة بإلغاء قم.3

❏Mac OS X v10.8.x األحدث اإلصدار أو

.التقدم عداد بجانب  فوق انقر

❏Mac OS X v10.6.8 إىل v10.7.x

.حذف فوق انقر
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الحرب تعبئة إعادة

الخزان - الحرب مستويات من التحقق
.الطابعة خزانات يف املوجودة الحرب مستويات بعينيك افحص املتبقي، الفعيل الحرب من للتأكد

c
:هام

الطابعة استخدام يف االستمرار يؤدى فقد. الحرب خزان عىل العلوي الخط إىل بتعبئتها قم األدىن، الخط إىل الحرب خزانات من أي امتالء عدم حالة يف
.الطابعة تلف إىل الخزانات يف األدىن الخط من أقل الحرب مستوى يكون عندما

الحرب زجاجات رموز
مبا بها، املوىص تلك غري أخرى أحبار استخدام من الناتجة األرضار Epson ضامن يغطي ال. Epson من األصلية الحرب زجاجات باستخدام Epson تويص

.خارجية جهة من حرب أي أو الطابعة لهذه مصمم غري Epson من أصيل حرب أي ذلك يف

غري بشكل الطابعة عمل يف تتسبب وقد بل ،Epson ضامنات تغطيه ال رضر إحداث يف Epson قِبل من املصنعة غري األخرى املنتجات تتسبب قد
.معينة ظروف ظل يف طبيعي

.األصلية Epson حرب زجاجات رموز ييل فيام

BK (Black) أسود((C (Cyan) ساموي((M (Magenta
))أرجواين(

Y (Yellow) أصفر((LC (Light Cyan
))فاتح ساموي(

LM (Light
Magenta) أرجواين

))فاتح

673673673673673673

c
:هام
.Epson ضامنات تشمله ال تلف إىل بها املوىص تلك غري Epson من أخرى أصلية أحبار أي استخدام يؤدي وقد

:مالحظة
.Epson حرب زجاجات إنتاجيات حول معلومات عىل للحصول التايل الويب موقع بزيارة تفضل أوروبا، يف للمستخدمني بالنسبة

http://www.epson.eu/pageyield

املستخدم دليل
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الحرب زجاجات مع التعامل احتياطات
الحرب تعبئة إعادة قبل التالية اإلرشادات اقرأ

التعامل احتياطات

.الطابعة لهذه املناسب الجزء رقم تحمل التي الحرب زجاجات فقط استخدم❏

إىل الحرب رذاذ وصل إذا. بالحرب تعبئتها إعادة أو الحرب خزانات تعبئة عند الحرب رذاذ يتطاير قد. بحذر الحرب مع التعامل الطابعة هذه تتطلب❏
.إزالته ميكن ال فقد مقتنياتك، أو مالبسك

.املبارشة الشمس أشعة عن بعيدًا واحفظها للغرفة الطبيعية الحرارة درجة يف الحرب زجاجات بتخزين قم❏

.العبوة عىل املطبوع التاريخ قبل الحرب زجاجة باستخدام Epson تويص❏

.الطابعة بيئة نفس يف الحرب زجاجات بتخزين قم❏

درجات تغريات أو تأثريات تحت وضعها وال الزجاجة إمالة يجب فال عليها، كانت التي السدادة إزالة بعد نقلها أو الحرب زجاجة تخزين عند❏
أثناء عمودي وضع يف الحرب زجاجة وضع من التأكد يجب. آمن بشكل الحرب زجاجة غطاء إحكام حالة يف حتى الحرب يترسب فقد وإال،. الحرارة
.الزجاجة نقل أثناء الحرب ترسب ملنع الالزمة التدابري واتخاذ الغطاء إحكام

قبل الغرفة حرارة درجة إىل وتصل تدفأ حتى األقل عىل ساعات ثالث ملدة الزجاجة اترك بارد، تخزين موضع من حرب زجاجة جلب بعد❏
.استخدامها

إذا. موثوقيتها عىل للحفاظ الهواء من بتفريغها الحرب زجاجة غلق إحكام يتم. الحرب خزان مللء مستعدًا كنت إذا إال الحرب زجاجة عبوة تفتح ال❏
.العادية الطباعة إجراء يتعذر فقد استخدامها، قبل طويلة لفرتة العبوة من إخراجها بعد الحرب زجاجة تركت

يكون عندما الطابعة استخدام يف االستمرار يؤدى فقد. فورًا الحرب تعبئة بإعادة فقم األدىن، الخط إىل الحرب خزانات من أي امتالء عدم حالة يف❏
.الطابعة تلف إىل الخزانات يف األدىن الخط من أقل الحرب مستوى

.أدائها أو الطابعة وظيفة عىل تأثري له ليس ذلك أن إال تصنيعها، مُعاد مواد عىل الحرب زجاجات احتواء إمكانية من الرغم عىل❏

.بالتطوير مسبق إخطار دون ومظهرها الحرب زجاجة مواصفات يف تغيري حدوث املمكن من❏

درجة مثل البيئية والظروف املطبوعات وتكرار تستخدمه الذي الورق ونوع تطبعها التي الصور حسب عىل اإلنتاجية نسب تختلف قد❏
.الحرارة

الحرب استهالك

مثل الصيانة عمليات أثناء أيضًا ولكن الطباعة أثناء فقط ليس الحرب خزانات جميع من الحرب بعض يُستهلك الطباعة، لرأس أداء أفضل عىل للحفاظ❏
.الطباعة رأس تنظيف

جودة إعدادات أو الورق نوع حسب عىل األسود الحرب من بدالً امللونة األحبار استخدام ميكن الرمادي، بتدرج أو اللون أحادية الطباعة عند❏
.األسود اللون عىل للحصول امللونة األحبار من مزيج استخدام بسبب وذلك. الطباعة

الجودة، عالية مطبوعات عىل للحصول. األويل اإلعداد أثناء جزئيًا استخدامًا الطابعة مع املرفقة الحرب زجاجات يف املوجود الحرب استخدام يتم❏
صفحات الزجاجات هذه تطبع قد ولذلك الحرب من كمية واحدة مرة تحدث التي العملية هذه تستهلك. بالحرب كامالً الطباعة رأس تعبئة يجب

.التالية الحرب بزجاجات مقارنة أقل

الحرب خزانات تعبئة إعادة
.وقت أي يف الحرب تعبئة إعادة ميكن

املستخدم دليل
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.ألسفل وضعها الطابعة من الحرب خزان وحدة فك.1

c
:هام

.األنابيب تسحب ال

.الحرب خزان غطاء بإزالة قم ثم الحرب خزان وحدة غطاء افتح.2

c
:هام
.حرب أي تناثر عدم عىل احرص❏

.تعبئته إعادة تريد الذي الحرب لون مع الحرب خزان لون تطابق من تأكد❏

املستخدم دليل
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.الغطاء بتثبيت قم ثم الزجاجة من املحكمة السدادة وأزل الحرب زجاجة غطاء وأزل الغطاء من العلوي الجزء افصل.3

c
:هام

.الحرب يترسب فقد وإال بإحكام؛ الحرب زجاجة غطاء أغلق

:مالحظة
غطاء إلغالق الغطاء من العلوي الجزء فاستخدم الخزان، تعبئة إعادة بعد الحرب زجاجة يف حرب أي وجد إذا. الغطاء من العلوي الجزء من تتخلص ال

.الحرب زجاجة

.الحرب خزان يف األعىل الخط مستوى إىل تصل حتى املناسب امللون بالحرب الحرب خزان تعبئة أعد.4

املستخدم دليل
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:مالحظة
عمودي وضع يف الحرب زجاجة وخزن بإحكام الغطاء ثبت األعىل، الخط حتى الحرب خزان تعبئة إعادة بعد الحرب زجاجة يف حرب أي وجود حالة يف

.الحقًا الستخدامها

.بإحكام الحرب خزان عىل الغطاء أغلق.5

.الحرب خزان وحدة غطاء أغلق.6

املستخدم دليل
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.الطابعة عىل الحرب خزان وحدة ثبت.7

صلة ذات معلومات

43 الصفحة يف" الحرب زجاجات رموز"|
44 الصفحة يف" الحرب زجاجات مع التعامل احتياطات"|
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الطابعة صيانة

وتنظيفه الطباعة رأس فحص
فحص ميزة استخدم الطباعة، جودة انخفاض عند. متوقعة غري ألوان أو مرئية أرشطة تظهر أو باهتة املطبوعات تصبح فسوف الفوهات، انسدت إذا

.الطباعة رأس نظِّف الفوهات، انسداد حالة يف. الفوهات انسداد من وتحقق الطباعة رأس

c
:هام

.الطباعة من تتمكن ال قد الرأس، تنظيف اكتامل عدم حالة يف. الرأس تنظيف أثناء الطابعة تشغيل توقف أو الطابعة غطاء تفتح ال

:مالحظة
.الجودة انخفضت إذا إال الطباعة رأس بتنظيف تقم ال الحرب، بعض يستهلك الطباعة رأس تنظيف ألن نظرًا❏

.جديدة حرب زجاجة جهز. الطباعة رأس تنظيف من تتمكن ال قد الحرب، مستوى انخفاض عند❏

بفحص قم ثم طباعة، دون األقل عىل ساعة عرش اثني ملدة فانتظر مرات، ثالث الرأس وتنظيف الفوهة فحص تكرار بعد الطباعة جودة تتحسن مل إذا❏
بدعم اتصل الطباعة، جودة تحسن عدم استمرار حالة ويف. الطابعة تشغيل بإيقاف نويص. الرضورة عند كذلك الرأس وتنظيف مجددًا الفوهة
Epson.

.الطاقة تشغيل أثناء الطابعة سلك تفصل ال الطباعة، رأس جفاف ملنع❏

الطابعة أزرار — وتنظيفه الطباعة رأس فحص

.الطابعة يف A4 مقاس عاديًا ورقًا حمِّل.1

.الطابعة تشغيل إليقاف P الزر عىل اضغط.2

.الطاقة مصباح يومض عندما األزرار حرر ثم ،I الزر عىل االستمرار مع الضغط مع الطابعة بتشغيل قم.3

.الفوهة فحص منوذج طباعة تتم

.الطباعة رأس فوهة تنسد قد ،"NG" منوذج يف موضح هو كام مفقودة أجزاء أو متقطعة سطور وجود حالة يف. املطبوع النموذج بفحص قم.4
ليست فوهات فإن التايل،" OK" منوذج يف مفقودة أجزاء أي أو متقطعة سطور أي رؤية عن التعذر حالة يف. التالية الخطوة إىل انتقل

.رضوريًا ليس الطباعة رأس تنظيف. مسدودة

.الوميض يف الطاقة مصباح يبدأ حتى ثوانٍ ثالث ملدة H الزر عىل االستمرار مع اضغط.5

.الطباعة رأس تنظيف يبدأ

املستخدم دليل

الطابعة صيانة

49



كل طباعة تتم حتى النموذج وطباعة التنظيف عملية كرر. أخرى مرة الفوهة فحص منوذج بطباعة قم الطاقة، مصباح وميض يتوقف عندما.6
.كامل بشكل السطور

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|

Windows - وتنظيفها الطباعة رأس فحص

.الطابعة يف A4 بحجم عادي ورق بتحميل قم.1

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.2

.الصيانة التبويب بعالمة الطباعة رأس فحص فوق انقر.3

.الشاشة عىل املعروضة التعليامت اتبع.4

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
55 الصفحة يف" Windows لـ الطابعة تشغيل برنامج"|

Mac OS X - وتنظيفها الطباعة رأس فحص

.الطابعة يف A4 بحجم عادي ورق بتحميل قم.1

.الطابعة حدد ثم ،)Print & Fax ،ضويئ واملسح الطباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد.2

.املساعد الطابعة برنامج فتح > املساعد الربنامج > وتجهيزات خيارات فوق انقر.3

.الطباعة رأس فحص فوق انقر.4

.الشاشة عىل املعروضة التعليامت اتبع.5

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|

الحرب أنابيب داخل املوجود الحرب استبدال
داخل املوجود الحرب استبدال إىل تحتاج فقد املطبوعات، يف مفقودة ألوان أو أرشطة وجود ومالحظة طويلة لفرتة الطابعة استخدام عدم حالة يف

.الحرب أنابيب داخل املوجود الحرب كل استبدال للحرب الكهريب التنظيف املساعدة األداة لك تتيح. املشكلة هذه لحل الحرب أنابيب
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c
:هام
يف. بالطابعة املوجودة الحرب خزانات يف كافٍ حرب وجود من تأكد الوظيفة، هذه استخدام قبل. الحرب من كبرية كمية الوظيفة هذه تستهلك❏

.الحرب خزانات تعبئة أعد كافٍ، حرب وجود عدم حالة

برشكة اتصل. امليزة هذه تشغيل خالل من مبكرًا التشغيلية قدرتها إىل الحرب لبادات تصل. الحرب للبادات االفرتايض العمر عىل امليزة هذه تؤثر❏
Epson ميكن قطعة ليست فهي. الحرب للبادات االفرتايض العمر نهاية قبل االستبدال عملية لطلب الرشكة من معتمد خدمة مبزود أو

.بنفسه صيانتها للمستخدم

هذه استخدام يؤدي. األقل عىل ساعة 12 ملدة وانتظر الطابعة تشغيل بإيقاف قم ،للحرب الكهريب التنظيف املساعد الربنامج استخدام بعد❏
ما كنت إذا. استخدام مرة آخر بعد ساعة 12 غضون يف أخرى مرةً استخدامها ميكن ال أنه إال ساعة، 12 بعد الطباعة جودة تحسني إىل امليزة
.Epson بدعم فاتصل أعاله، الطرق جميع تجربة بعد املشكلة حل عىل قادر غري زلت

Windows - الحرب أنابيب داخل املوجود الحرب استبدال

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.1

.الصيانة التبويب بعالمة للحرب الكهريب التنظيف فوق انقر.2

.الشاشة عىل املعروضة اإلرشادات اتبع.3

صلة ذات معلومات

55 الصفحة يف" Windows لـ الطابعة تشغيل برنامج"|

Mac OS X - الحرب أنابيب داخل املوجود الحرب استبدال

.الطابعة حدد ثم ،)Print & Fax ،الضويئ واملسح الطباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد.1

.املساعد الطابعة برنامج فتح > املساعد الربنامج > وتجهيزات خيارات فوق انقر.2

.للحرب الكهريب التنظيف فوق انقر.3

.الشاشة عىل املعروضة اإلرشادات اتبع.4

الطباعة رأس محاذاة
.الطباعة رأس محاذاة فاضبط مموهة، صور وجود أو األفقية الخطوط محاذاة عدم الحظت إذا

Windows - الطباعة رأس محاذاة

.الطابعة يف A4 بحجم عادي ورق بتحميل قم.1

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.2

.الصيانة التبويب بعالمة الطباعة رأس محاذاة فوق انقر.3

.الشاشة عىل املعروضة التعليامت اتبع.4

املستخدم دليل
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صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
55 الصفحة يف" Windows لـ الطابعة تشغيل برنامج"|

Mac OS X - الطباعة رأس محاذاة

.الطابعة يف A4 بحجم عادي ورق بتحميل قم.1

.الطابعة حدد ثم ،)Print & Fax ،الضويئ واملسح الطباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد.2

.املساعد الطابعة برنامج فتح > املساعد الربنامج > وتجهيزات خيارات فوق انقر.3

.الطباعة رأس محاذاة فوق انقر.4

.الشاشة عىل املعروضة التعليامت اتبع.5

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|

الورق مسار تنظيف
.الداخلية األسطوانة نظِّف الخدوش، أو الحرب ببقع التلطخ استمر حال يف

c
:هام

.بالنسالة الطباعة رأس فوهات انسداد إىل ذلك يؤدي فقد. الداخل من الطابعة لتنظيف الورقية املناديل تستخدم ال

.الطابعة يف A4 مقاس عاديًا ورقًا حمِّل.1

.وإخراجه الورق لتغذية I اضغط.2

.بالحرب ملطخ غري الورق يخرج حتى اإلجراء هذا كرر.3

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|

الطابعة عرب تغذيته متت الذي اإلجاميل الصفحات عدد من التحقق
.الطابعة عرب تغذيته متت الذي) DVD أقراص/املضغوطة واألقراص الصفحات أوراق (للصفحات اإلجاميل العدد من التحقق ميكنك

الطابعة أزرار — الطابعة عرب تغذيته متت الذي اإلجاميل الصفحات عدد من التحقق
.الفوهة فحص منوذج مع املعلومات طباعة تتم

.الطابعة يف A4 مقاس عاديًا ورقًا حمِّل.1
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.الطابعة تشغيل إليقاف P الزر عىل اضغط.2

.الطاقة مصباح يومض عندما األزرار حرر ثم ،I الزر عىل االستمرار مع الضغط مع الطابعة بتشغيل قم.3

.الفوهة فحص منوذج طباعة تتم

Windows نظام - الطابعة عرب تغذيته متت الذي اإلجاميل الصفحات عدد من التحقق

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.1

.الصيانة التبويب بعالمة االختيارية واألجهزة الطابعة معلومات فوق انقر.2

Mac OS X نظام - الطابعة عرب تغذيته متت الذي اإلجاميل الصفحات عدد من التحقق

.الطابعة حدد ثم ،)وفاكس طباعة ،ضويئ ومسح طباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد.1

.املساعد الطابعة برنامج فتح > املساعد الربنامج > وتجهيزات خيارات فوق انقر.2

.االختيارية واألجهزة الطابعة معلومات فوق انقر.3

الطاقة توفري
إدارة تطبيق قبل الوقت ضبط ميكنك. معينة لفرتة عمليات أي إجراء عدم حالة يف تلقائيًا تشغيلها إيقاف يتم أو السكون وضع يف الطابعة تدخل
.تعديالت أي إجراء قبل املحيطة البيئة مراعاة يرجى. للطاقة الطابعة استهالك فعالية عىل ستؤثر زيادة أي. الطاقة

Windows - الطاقة توفري

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.1

.الصيانة التبويب بعالمة االختيارية واألجهزة الطابعة معلومات فوق انقر.2

الطابعة تشغيل إليقاف. إرسال فوق وانقر السكون وقت عداد إعداد مبثابة املستخدمة السكون وضع يف الطابعة دخول قبل الزمنية املدة حدد.3
.إرسال فوق وانقر التشغيل إيقاف موقت إعداد مبثابة املستخدمة الزمنية املدة حدد تلقائيًا،

.موافق فوق انقر.4

Mac OS X - الطاقة توفري

.الطابعة حدد ثم ،)Print & Fax ،الضويئ واملسح الطباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد.1

.املساعد الطابعة برنامج فتح > املساعد الربنامج > وتجهيزات خيارات فوق انقر.2

.الطابعة إعدادات فوق انقر.3

الطابعة تشغيل إليقاف. تطبيق فوق وانقر السكون وقت عداد إعداد مبثابة املستخدمة السكون وضع يف الطابعة دخول قبل الزمنية املدة حدد.4
.تطبيق فوق وانقر التشغيل إيقاف موقت إعداد مبثابة املستخدمة الزمنية املدة حدد تلقائيًا،
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والربامج الشبكة خدمات معلومات
املضغوط القرص أو الويب عىل Epson موقع من للطابعة املتوفر الربمجية واملنتجات الشبكة خدمات عن معلومات القسم هذا يقدِّم

.املرفق

Epson Connect خدمة
أي يف املحمول، الكمبيوتر أو اللوحي الكمبيوتر جهاز أو الذيك هاتفك من الطباعة ميكنك اإلنرتنت، عىل املتوفرة Epson Connect خدمة باستخدام

.مكان أي يف عميل وبشكل وقت

.التايل النحو عىل اإلنرتنت عىل املتوفرة امليزات

Email Printبُعد عن الطباعة Epson iPrintScan to CloudRemote Print Driver

✓✓–✓

.التفاصيل عىل للتعرف Epson Connect املدخل ويب موقع انظر

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu) فقط أوروبا(

Web Config
Web Config مثل ويب، مستعرض يف تشغيله يتم تطبيق هو Internet Explorer وSafari، حالة من التأكد ميكنك. ذيك جهاز أو كمبيوتر جهاز عىل

.الشبكة بنفس الجهاز أو والكمبيوتر الطابعة بتوصيل قم ،Web Config الستخدام. الطابعة وإعدادات الشبكة خدمة تغيري أو الطابعة

:مالحظة
.املدعومة املتصفحات أسامء ييل ما ويف

املتصفحالتشغيل نظام

Windows XP األحدث اإلصدار أوInternet Explorer 8 األحدث اإلصدار أو Firefox*, Chrome*

Mac OS X v10.6.8 األحدث اإلصدار أوSafari*، Firefox*، Chrome*

iOS*Safari*

Android 2.3 االفرتايض املتصفحاألحدث اإلصدار أو

Chrome OS*االفرتايض املتصفح

.إصدار أحدث استخدم :*

ويب مستعرض عىل Web Config تشغيل

.بالطابعة الخاص IP عنوان من تحقق.1

.بالطابعة الخاص IP عنوان من تحقق ثم الشبكة، حالة ورقة لطباعة  الزر عىل اضغط
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.بالطابعة الخاص IP عنوان أدخل ثم ذيك، جهاز أو كمبيوتر جهاز من ويب مستعرض بتشغيل قم.2

:التنسيق

IPv4: http//:عنوان IP بالطابعة الخاص/

IPv6: http]//:عنوان IP بالطابعة الخاص[/

:أمثلة

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1/[

:مالحظة
.Epson iPrint بـ الخاصة الصيانة شاشة من Web Config تشغيل أيضًا ميكنك الذيك، الجهاز باستخدام

صلة ذات معلومات

40 الصفحة يف" Epson iPrint باستخدام"|

Windows يف Web Config تشغيل
.الويب تهيئة لتشغيل التالية الخطوات اتبع ،WSD باستخدام بالطابعة كمبيوتر توصيل عند

.Windows يف والطابعات األجهزة شاشة إىل ادخل.1

❏Windows 8.1/Windows 8

.)األجهزة أو (والصوت األجهزة يف والطابعات األجهزة عرض > التحكم لوحة > اإلعدادات > املكتب سطح حدد

❏Windows 7

.والصوت األجهزة يف والطابعات األجهزة عرض > التحكم لوحة حدد ثم البدء، زر فوق انقر

❏Windows Vista

.والصوت األجهزة يف الطابعات > التحكم لوحة حدد ثم البدء، زر فوق انقر

.خصائص وحدد طابعتك، فوق األمين املاوس بزر انقر.2

.URL عنوان فوق انقر ثم ويب خدمة التبويب عالمة حدد.3

Mac OS X عىل Web Config تشغيل

.الطابعة حدد ثم ،)Print & Fax ،الضويئ واملسح الطباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد.1

.الطابعة ويب صفحة إظهار >وتجهيزات خيارات فوق انقر.2

Windows لـ الطابعة تشغيل برنامج
إىل الطابعة تشغيل برنامج عىل إعدادات إجراء يؤدي. التطبيقات أحد من املرسلة لألوامر وفقًا الطابعة يف يتحكم الطابعة تشغيل برنامج يتحكم

املساعد الربنامج باستخدام التشغيل حاالت أفضل يف عليها الحفاظ أو الطابعة حالة من التحقق أيضًا ميكنك. الطباعة نتائج أفضل عىل الحصول
.الطابعة لتشغيل

:مالحظة
.الصيانة التبويب بعالمة اللغة إعداد من استخدامها تريد التي اللغة حدد. الطابعة تشغيل برنامج لغة تغيري ميكنك
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التطبيقات من الطابعة تشغيل برنامج إىل الوصول

.التطبيق هذا من بالوصول قم تستخدمه، الذي التطبيق عىل فقط ترسي إعدادات إلجراء

.الخصائص أو التفضيالت فوق انقر ثم بك، الخاصة الطابعة حدد. ملف القامئة من الطباعة إعداد أو طباعة حدد

:مالحظة
.التفاصيل ملعرفة التطبيق تعليامت انظر. التطبيق عىل بناءً العمليات تختلف

التحكم لوحة من الطابعة تشغيل برنامج إىل الوصول

.التحكم لوحة من بالوصول قم التطبيقات، كافة عىل ترسي إعدادات إلجراء

❏Windows 8.1/Windows 8

أو الطابعة فوق األمين املاوس بزر انقر. والصوت األجهزة يف والطابعات األجهزة عرض > التحكم لوحة > اإلعدادات > املكتب سطح حدد
.الطباعة تفضيالت حدد ثم االستمرار مع عليها اضغط

❏Windows 7

ثم بك، الخاصة الطابعة فوق األمين املاوس بزر انقر. والصوت األجهزة يف والطابعات األجهزة عرض > التحكم لوحة حدد ثم البدء، زر فوق انقر
.الطباعة تفضيالت حدد

❏Windows Vista

تفضيالت حدد ثم بك، الخاصة الطابعة فوق األمين املاوس بزر انقر. والصوت األجهزة يف الطابعات > التحكم لوحة حدد ثم البدء، زر فوق انقر
.الطباعة

❏Windows XP

الخاصة الطابعة فوق األمين املاوس بزر انقر. والفاكسات الطابعات > األخرى واألجهزة الطابعات > التحكم لوحة حدد ثم البدء، زر فوق انقر
.الطباعة تفضيالت حدد ثم بك،

املهام رشيط عىل الطابعة رمز من الطابعة تشغيل برنامج إىل الوصول

.الطابعة تشغيل برنامج إىل الرسيع الوصول لك يتيح اختصار رمز عن عبارة هو املكتب سطح مهام رشيط عىل الطابعة رمز

لوحة من املعروض لإلطار املامثل الطابعة بإعدادات الخاص اإلطار إىل الوصول ميكنك ،الطابعة إعدادات وتحديد الطابعة رمز فوق النقر حالة يف
.الطابعة حالة من التحقق ميكنك الرمز، هذا فوق املزدوج النقر حالة يف. التحكم

:مالحظة
،الصيانة التبويب عالمة من املراقبة تفضيالت فوق والنقر الطابعة، تشغيل برنامج إطار إىل الوصول ميكنك املهام، رشيط عىل الطابعة رمز عرض عدم حالة يف
.املهام رشيط يف االختصار رمز بتسجيل قم تحديد ثم

Windows لـ الطابعة تشغيل برنامج إىل دليل
انقر ثم عنرص، كل فوق األمين املاوس بزر انقر اإلعداد، لعنارص توضيحات لعرض. Windows لـ الطابعة تشغيل بربنامج الخاصة التعليامت تتوفر
.تعليامت فوق

رئييس التبويب عالمة

.حجمه أو الورق نوع مثل للطباعة، أساسية إعدادات إجراء ميكنك
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.واحدة صفحة عىل متعددة صفحات طباعة أو الورقة وجهي كال عىل للطباعة إعدادات إجراء أيضًا ميكنك
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الخيارات من مزيد التبويب عالمة

.اللون يف تصحيحات إجراء أو املطبوعات حجم تغيري مثل والطباعة للتخطيط إضافية خيارات تحديد ميكنك
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الصيانة التبويب عالمة

حالة من التحقق ميكنك ،EPSON Status Monitor 3 بدء خالل ومن الطباعة، رأس وتنظيف الفوهة فحص مثل الصيانة ميزات تشغيل ميكنك
.األخطاء ومعلومات الطابعة

Windows التشغيل بنظام الخاص الطابعة تشغيل برنامج تشغيل إعدادات ضبط
.EPSON Status Monitor 3 متكني مثل اإلعدادات بعض إجراء ميكنك

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.1

.الصيانة التبويب بعالمة موسعة إعدادات فوق انقر.2

.موافق فوق انقر ثم املناسبة، اإلعدادات بضبط قم.3

.اإلعداد لعنارص رشح عىل للحصول اإلنرتنت عرب التعليامت انظر

صلة ذات معلومات

55 الصفحة يف" Windows لـ الطابعة تشغيل برنامج"|

Mac OS X طابعة تشغيل برنامج
إىل الطابعة تشغيل برنامج عىل إعدادات إجراء يؤدي. التطبيقات أحد من املرسلة لألوامر وفقًا الطابعة يف يتحكم الطابعة تشغيل برنامج يتحكم

املساعد الربنامج باستخدام التشغيل حاالت أفضل يف عليها الحفاظ أو الطابعة حالة من التحقق أيضًا ميكنك. الطباعة نتائج أفضل عىل الحصول
.الطابعة لتشغيل
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التطبيقات من الطابعة تشغيل برنامج إىل الوصول

إطار لتوسيع) d أو (التفاصيل إظهار فوق انقر األمر، لزم إذا. تستخدمه الذي التطبيق يف ملف القامئة يف طباعة أو الصفحة إعداد فوق انقر
.الطباعة

:مالحظة
التطبيق تعليامت راجع. الطباعة شاشة بعرض املعنية العمليات تختلف وقد ، ملف القامئة يف الصفحة إعداد العنرص يظهر ال قد املستخدم، التطبيق حسب

.التفاصيل عىل لالطالع

املساعد الربنامج بدء

فوق انقر. الطابعة حدد ثم), وفاكس طباعة ,ضويئ ومسح طباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد
.املساعد الطابعة برنامج فتح > مساعد برنامج > وتجهيزات خيارات

Mac OS X لـ الطابعة تشغيل برنامج إىل دليل

الطباعة حوار مربع

.العنارص من املزيد لعرض الشاشة منتصف يف املنبثقة القامئة بتشغيل قم

األوصافاملنبثقة القامئة

.الطباعة وجودة الورق نوع مثل األساسية الطباعة إعدادات ضبط ميكنكالطباعة إعدادات

.حد طباعة تحديد أو واحدة ورقة عىل متعددة صفحات لطباعة تخطيط تحديد ميكنكالتخطيط

.بتحميله قمت الذي الورق حجم مع تلقائيًا يتناسب ليك تكبريه أو الطباعة مهمة حجم تصغري ميكنكالورق مع التعامل

.األلوان ضبط ميكنكاأللوان مطابقة

.األلوان تصحيح طرق إحدى تحديد ميكنك ،األلوان مطابقة القامئة من EPSON ألوان تحكم عنارص تحديد عنداأللوان خيارات
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:مالحظة
Epson طابعة تشغيل برنامج تثبيت عدم ذلك يعني ،الطباعة إعدادات القامئة عرض عدم حالة يف األحدث، اإلصدارات أو Mac OS X v10.8.x اإلصدار يف

.صحيحة بصورة

مرةً وأضفها الطابعة احذف ثم ،)Print & Fax ،الضويئ واملسح الطباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد
.طابعة إلضافة ييل ما انظر. أخرى

http://epson.sn

Epson Printer Utility

حالة من التحقق ميكنك ،EPSON Status Monitor بدء خالل ومن الطباعة، رأس وتنظيف الفوهة فحص مثل الصيانة ميزات تشغيل ميكنك
.األخطاء ومعلومات الطابعة

Mac OS X التشغيل بنظام الخاص الطابعة تشغيل برنامج تشغيل إعدادات ضبط

Mac OS X يف الطابعة تشغيل برنامج تشغيل إعدادات نافذة إىل الوصول

فوق انقر. الطابعة حدد ثم ،)Print & Fax ،الضويئ واملسح الطباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد
.)التشغيل برنامج أو (خيارات > وتجهيزات خيارات

Mac OS X تشغيل بنظام تعمل لطابعة التشغيل إعدادات

.الطباعة رسعة تقليل إىل ذلك يؤدي قد ذلك، ومع. سميك ورق عىل الطباعة عند الحرب تلطخ ملنع: واألظرف السميك الورق❏

.الفارغة الصفحات طباعة ملنع: الفارغة الصفحة تجاوز❏

.أقل الطباعة رسعة تكون قد ولكن،. بهدوء للطباعة: الهدوء وضع❏

.الجودة تنخفض لكن الطباعة، رسعة تزيد. االتجاهني كال يف الطباعة رأس تتحرك عندما للطباعة: عالية برسعة الطباعة❏
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.تحذيرية إشعارات بعرض الطابعة تشغيل لربنامج للسامح: التحذيرية اإلشعارات❏

معلومات عىل الحصول املستحيل من يكون عندما التشغيل إيقاف حدد. تشغيل عىل الخيار هذا ضبط يتم غالبًا،: االتجاه ثنايئ اتصال تأسيس❏
.آخر سبب ألي أو الشبكة عىل Windows التشغيل نظام تستخدم كمبيوتر أجهزة مع مشرتكة الطابعة ألن الطابعة

Epson Easy Photo Print
Epson Easy Photo Print وضبط الفوتوغرافية الصور معاينة ميكنك. متنوعة بتخطيطات بسهولة الفوتوغرافية الصور طباعة لك يتيح تطبيق هو

.التفاصيل ملعرفة التطبيق تعليامت انظر. بإطار الصور طباعة أيضًا ميكنك. املكان أو الصور

:مالحظة
.الطابعة تشغيل برنامج تثبيت يجب التطبيق، هذا الستخدام

Windows نظام عىل التشغيل بدء

❏Windows 8.1/Windows 8

.املعروض الرمز حدد ثم البحث، رمز يف التطبيق اسم أدخل

Windows 8.1/Windows 8 باستثناء❏

.Epson Software < Epson Easy Photo Print > الربامج أو الربامج كافة حدد ثم البدء، زر فوق انقر

Mac OS X نظام عىل التشغيل بدء

.Epson Software < Epson Easy Photo Print > التطبيقات > إىل االنتقال حدد

Epson Print CD
Epson Print CD أقراص/مضغوطة أقراص تسميات تصميم لك يتيح تطبيق هو DVD أقراص/املضغوطة األقراص عىل مبارشة طباعتها تتم ليك

DVD .أقراص/مضغوطة أقراص أغلفة طباعة أيضًا ميكنك DVD .التفاصيل ملعرفة التطبيق تعليامت انظر.

:مالحظة
.الطابعة تشغيل برنامج تثبيت يجب التطبيق، هذا الستخدام

Windows نظام عىل التشغيل بدء

❏Windows 8/Windows 8.1

.املعروض الرمز حدد ثم البحث، رمز يف التطبيق اسم أدخل

Windows 8/Windows 8.1 باستثناء❏

.Epson Software < Print CD > الربامج أو الربامج كافة حدد ثم البدء، زر فوق انقر

Mac OS X نظام عىل التشغيل بدء

.Epson Software < Print CD < Print CD > التطبيقات-إىل االنتقال حدد

E-Web Print) التشغيل لنظام Windows فقط(
E-Web Print إىل الوصول ميكنك. التفاصيل ملعرفة التطبيق تعليامت انظر. متنوعة بتخطيطات بسهولة الويب صفحات طباعة لك يتيح تطبيق هو

.E-Web Print أدوات برشيط E-Web Print القامئة من التعليامت
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البدء

.Clip أو Print فوق انقر. بك الخاص املتصفح يف سيظهر, E-Web Print بتثبيت قيامك عند

EPSON Software Updater
EPSON Software Updater الربامج تحديث أيضًا ميكنك. بتثبيتها ويقوم اإلنرتنت عىل املحدّثة أو الجديدة الربامج عن يبحث تطبيق عن عبارة هو

.والدليل للطابعة الثابتة

Windows نظام عىل التشغيل بدء

❏Windows 8.1/Windows 8

.املعروض الرمز حدد ثم البحث، رمز يف التطبيق اسم أدخل

Windows 8.1/Windows 8 باستثناء❏

.Epson Software < EPSON Software Updater > الربامج أو الربامج كافة حدد ثم البدء، زر فوق انقر

:مالحظة
.الربنامج تحديث تحديد ثم املكتب، سطح عىل املهام رشيط عىل الطابعة رمز فوق بالنقر EPSON Software Updater تشغيل بدء أيضًا ميكنك

Mac OS X نظام عىل التشغيل بدء

.Epson Software < EPSON Software Updater > التطبيقات > إىل االنتقال حدد

التطبيقات تثبيت إلغاء
:مالحظة

.بذلك الكمبيوتر طالبك إذا املسؤول مرور كلمة أدخل. كمسؤول بك الخاص الكمبيوتر جهاز إىل دخولك سجل

Windows - التطبيقات تثبيت إلغاء

.الطابعة تشغيل إليقاف P الزر عىل اضغط.1

.تشغيلها الجاري التطبيقات كل بإنهاء قم.2

:التحكم لوحة افتح.3

❏Windows 8.1/Windows 8

.التحكم لوحة > اإلعدادات > املكتب سطح حدد

Windows 8.1/Windows 8 باستثناء❏

.التحكم لوحة وحدد البدء زر فوق انقر

:)إزالتها أو برامج إضافة أو (برنامج تثبيت إلغاء افتح.4

❏Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
.الربامج يف برنامج تثبيت إلغاء حدد

❏Windows XP

.إزالتها أو برامج إضافة فوق انقر
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.تثبيته إلغاء تريد الذي التطبيق حدد.5

:التطبيقات تثبيت إلغاء.6

❏Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

.تثبيت إلغاء أو تغيري/تثبيت إلغاء فوق انقر

❏Windows XP

.إزالة أو إزالة/تغيري فوق انقر

:مالحظة
.متابعة فوق انقر ،املستخدم حساب يف التحكم اإلطار عرض تم إذا

.الشاشة عىل املعروضة التعليامت اتبع.7

Mac OS X - التطبيقات تثبيت إلغاء

.EPSON Software Updater باستخدام Uninstaller بتنزيل قم.1

.التطبيق تثبيت بإلغاء فيها تقوم مرة كل يف ثانية تنزيله إىل بحاجة تكون فلن, Uninstaller برنامج تنزيل مبجرد

.الطابعة تشغيل إليقاف P الزر عىل اضغط.2

طباعة ,ضويئ ومسح طباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد الطابعة، تشغيل برنامج تثبيت إللغاء.3
.املفعلة الطابعات قامئة من الطابعة بإزالة قم ثم), وفاكس

.تشغيلها الجاري التطبيقات كل بإنهاء قم.4

.Epson Software < Uninstaller > التطبيقات > إىل االنتقال حدد.5

.Uninstall فوق انقر ثم تثبيته، إلغاء تريد الذي التطبيق حدد.6

c
:هام

طابعات عدة تستخدم كنت إذا. الكمبيوتر جهاز عىل املثبتة Epson inkjet الطابعات تشغيل برامج كافة بإزالة Uninstaller تطبيق يقوم
تشغيل برنامج بتثبيت قم ثم أوالً، التشغيل برامج كافة بإزالة قم فقط، التشغيل برامج بعض إزالة يف ترغب وكنت Epson inkjet طراز من

.أخرى مرة الرضوري الطابعة

:مالحظة
الحالة، تلك يف. Uninstaller تطبيق باستخدام التثبيت إلغاء ميكنك ال التطبيقات، قامئة يف تثبيته إلغاء تريد الذي التطبيق عىل العثور من تتمكن مل إذا

.املهمالت رمز باتجاه اسحبه ثم تثبيته، إلغاء يف ترغب الذي التطبيق حدد ثم ،Epson Software > التطبيقات > إىل االنتقال حدد

صلة ذات معلومات

|"EPSON Software Updater "63 الصفحة يف

التطبيقات تثبيت
.الويب موقع من للتطبيقات إصدار أحدث وثبِّت بالشبكة الكمبيوتر وصِّل

:مالحظة
.بذلك الكمبيوتر طالبك إذا املسؤول مرور كلمة أدخل. كمسؤول بك الخاص الكمبيوتر جهاز إىل دخولك سجل❏

.أوالً تثبيته إزالة يجب تطبيق، أي تثبيت إعادة عند❏
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.تشغيلها الجاري التطبيقات كل بإنهاء قم.1

.مؤقت بشكل الكمبيوتر وجهاز الطابعة بفصل قم الطابعة، تشغيل برنامج تثبيت عند.2

:مالحظة
.بذلك مطالبتك تتم حتى الكمبيوتر وجهاز الطابعة بتوصيل تقم ال

.أدناه الويب موقع عىل املوجودة اإلرشادات اتباع طريق عن التطبيقات بتثبيت قم.3

http://epson.sn

:مالحظة
املرفق الربامج قرص من فثبِّهها الويب، موقع من التطبيقات تنزيل عليك وتعذر Windows التشغيل أنظمة بأحد يعمل كمبيوتر تستخدم كنت إذا

.بالطابعة

صلة ذات معلومات

63 الصفحة يف" التطبيقات تثبيت إلغاء"|

الثابتة والربامج التطبيقات تحديث
من إصدار أحدث استخدام من تأكد. الثابتة والربامج التطبيقات تحديث خالل من وظائف إضافة أو وتحسني معينة مشكالت حل عىل قادرًا تكون قد

.الثابتة والربامج التطبيقات

.باإلنرتنت متصل الكمبيوتر أن ومن بالكمبيوتر الطابعة توصيل من تأكد.1

.الثابتة والربامج التطبيقات بتحديث وقم ،EPSON Software Updater ابدأ.2

c
:هام

.التحديث أثناء الطابعة أو الكمبيوتر جهاز تشغيل إيقاف عدم يرجى

:مالحظة
أحدث افحص. EPSON Software Updater باستخدام التحديث ميكنك ال فإنه القامئة، يف تحديثه تريد الذي التطبيق عىل العثور تستطع مل إذا

.املحيل Epson ويب موقع من التطبيقات إصدارات

http://www.epson.com

صلة ذات معلومات

|"EPSON Software Updater "63 الصفحة يف
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املشكالت حل

الطابعة حالة فحص

الطابعة عىل األخطاء مؤرشات من التحقق
.الكمبيوتر شاشة عىل الخطأ تفاصيل عرض يتم. يومض أو املصباح ييضء خطأ، حدوث عند

يضيئ: 

اإلضاءة عن توقف: 

ببطيء يومض: 

رسيعًا يومض: 

الحلولاملوقفاملصباح

من أكرث تغذية متت أو أوراق تحميل يتم مل
.الواحدة املرة يف ورقة

.I الزر عىل واضغط الورق بتحميل قم

،DVD/املدمج القرص عىل الطباعة حالة يف
غري DVD/املدمجة األقراص درج فإن

يف ليس DVD/املدمج القرص أن أو مُدخلة
.الدرج

بإدخال قم ثم ،DVD/املدمج القرص درج يف DVD/املدمج القرص بوضع قم

.I زر واضغط الطابعة يف الدرج

.I الزر عىل واضغط الورق بإزالة قم.للورق انحشار حدث

يف A4 بحجم عادي ورق تحميل قم باليد، اإلزالة تعذر حالة يف. الورق أزِل.جدًا صغري الحجم ألن الورق إخراج تعذر

.املتبقي الورق إلخراج I زر واضغط.الطابعة

.العادي الوضع يف اإلخراج درج بضبط قم ورقة، لطباعة.الصحيح الوضع يف ليس اإلخراج درج

يف اإلخراج درج بضبط قم ،DVD/املدمج القرص عىل الطباعة عملية إلجراء
.العادي الوضع

.الطابعة غطاء أغلق.الطباعة عملية أثناء مفتوحًا الطابعة غطاء

.األويل الحرب شحن إلكامل هنا من ابدأ ملصق انظر.األويل الحرب شحن يكتمل مل

بالتناوب يومض

عمرها نهاية إىل الحرب امتصاص لبادة وصلت
.ذلك عىل أوشكت أو االفرتايض

.الحرب امتصاص لبادات استبدال يلزم

امتصاص لبادات لطلب Epson من معتمد خدمة مبوفر أو Epson برشكة اتصل
.بنفسه صيانتها للمستخدم ميكن قطعة ليست فهي*. الحرب

اضغط الطباعة، متابعة بإمكانك أن مفادها الكمبيوتر عىل رسالة عرض عند

الحايل، الوقت يف الوميض عن املصابيح تتوقف. الطباعة ملتابعة I الزر عىل
امتصاص لبادة استبدال يتم حتى منتظمة فرتات عىل الوميض يف ستستمر لكنها
.الحرب
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الحلولاملوقفاملصباح

قم. الطابعة داخل واقية مواد أو أوراق أي بإزالة وقم الطابعة غطاء افتح.الطابعة يف خطأ حدث
.أخرى مرة وتشغيلها الطابعة تشغيل بإيقاف

تشغيلها وإعادة الطاقة تشغيل إيقاف بعد الظهور يف الخطأ رسالة استمرت إذا
.Epson بدعم فاتصل أخرى، مرةً

.Wi-Fi اتصال يف خطأ حدث
برجاء. الخطأ ملسح ثوان 3 من أكرث ملدة االستمرار مع ألسفل  رز اضغط
.أخرى مرة Wi-Fi بشبكة االتصال حاول ثم االتصال شبكة دليل قراءة

نظرًا االستعادة وضع يف الطابعة تشغيل بدأ
.الثابتة الربامج تحديث لتعذر

.أخرى مرة الثابتة الربامج لتحديث أدناه الخطوات اتبع

ال االستعادة، وضع أثناء. (USB كبل باستخدام بالطابعة لكمبيوتر وصِّل. 1
).شبكة اتصال خالل الثابتة الربامج تحديث ميكنك

من املزيد عىل للحصول املحيل Epson ويب موقع بزيارة تفضل. 2
.اإلرشادات

.أدناه موضح هو كام الثابتة الربامج تحديث بحالة الطابعة ستُخربك

.الشبكة وضع مصابيح تومض: االستعداد

.الطاقة مصباح يومض: التحديث

.يعمل يزال ال الطاقة مصباح: االنتهاء

تصميم تم االمتصاص، لبادة من الحرب ترسب ملنع. الحرب امتصاص لبادة يف الفائض الحرب من صغرية كمية تتجمع أن ميكن الطباعة، دورات بعض يف* 
تقوم التي الصفحات عدد بحسب املطالبة تلك مرات وعدد بذلك املطالبة وتختلف. به املسموح حدها إىل اللبادة وصول عند الطباعة لوقف الطابعة

تعمل تعد مل طابعتك أن اللبادات استبدال إىل الحاجة تعني ال. بإجرائها الطابعة تقوم التي التنظيف دورات وعدد تطبعها التي املادة ونوع بطباعتها
من املعتمدين الخدمة موفري أحد بواسطة إال ذلك إجراء ميكن وال االمتصاص لبادة استبدال إىل الحاجة حالة يف الطابعة ستحذرك. للمواصفات وفقًا

Epson .ضامن يغطي ال Epson االستبدال هذا تكلفة.

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
18 الصفحة يف" DVD قرص/مضغوط قرص تحميل"|
86 الصفحة يف" Epson رشكة بدعم االتصال"|
65 الصفحة يف" الثابتة والربامج التطبيقات تحديث"|

Windows - الطابعة حالة فحص

.الطابعة تشغيل برنامج إطار إىل بالوصول قم.1

.الصيانة التبويب بعالمة EPSON Status Monitor 3 فوق انقر.2

:مالحظة
انقر املهام، رشيط إىل الطابعة رمز إضافة عدم حالة يف. املهام رشيط عىل الطابعة رمز فوق املزدوج بالنقر الطابعة حالة من التحقق أيضًا ميكنك❏

.املهام رشيط يف االختصار رمز بتسجيل قم حدد ثم ،الصيانة التبويب بعالمة املراقبة تفضيالت فوق

EPSON Status Monitor متكني حدد ثم ، الصيانة التبويب بعالمة موسعة إعدادات فوق انقر ،EPSON Status Monitor 3 تعطيل حالة يف❏
3.

صلة ذات معلومات

55 الصفحة يف" Windows لـ الطابعة تشغيل برنامج"|
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Mac OS X - الطابعة حالة فحص

.الطابعة حدد ثم ،)وفاكس طباعة ،ضويئ ومسح طباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد.1

.املساعد الطابعة برنامج فتح > املساعد الربنامج > وتجهيزات خيارات فوق انقر.2

.EPSON Status Monitor فوق انقر.3

املحشور الورق إزالة
رسالة امسح ثم. ممزقة قطع أي ذلك يف مبا املحشور الورق بإزالة الخاصة اإلرشادات واتبع التحكم لوحة عىل املعروضة الخطأ رسالة من تحقق
.الخطأ

c
:هام
.الطابعة تلف إىل بعنف الورق إزالة تؤدي قد. بحرص املحشور الورق أزل

صلة ذات معلومات

66 الصفحة يف" الطابعة عىل األخطاء مؤرشات من التحقق"|

للورق خلفية تغذية من املحشور الورق إزالة
.املحشور الورق بإزالة قم

الطابعة داخل من املحشور الورق إزالة

:تنبيه!
ملس تجنب. إلصابة التعرض إىل ذلك يؤدي فقد الطابعة، تشغيل بدأ إذا. الطابعة داخل ويدك التحكم لوحة عىل املوجودة األزرار مطلقًا تلمس ال

.لإلصابة تجنبًا البارزة األجزاء
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.الطابعة غطاء افتح.1

.املحشور الورق بإزالة قم.2
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c
:هام

.أعطال حدوث ذلك عن ينتج فقد. الطابعة داخل املوجودة الحرب وأنابيب الشفاف نصف والجزء املسطح األبيض الكبل تلمس ال

.الطابعة غطاء أغلق.3
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اإلخراج درج من املحشور الورق إزالة
.املحشور الورق أزِل

الصحيح النحو عىل الورق تغذية تتم ال
.املشكلة لحل املناسبة اإلجراءات اتخذ ثم التالية النقاط من تحقق

.بها املوىص البيئية الظروف يف الطابعة وشغّل مستوٍ سطح عىل الطابعة ضع❏

.الطابعة لهذه املعتمد الورق استخدم❏

.الورق مع التعامل احتياطات اتبع❏

صلة ذات معلومات

81 الصفحة يف" البيئية املواصفات"|
14 الصفحة يف" املتوفرة والسعات الورق"|
13 الصفحة يف" الورق مع التعامل احتياطات"|

ينحرش الورق
.الورق حافة عكس الحافة موجهات وحرك الصحيح، االتجاه يف الورق حمِّل

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|

مبيل الورق تغذية تتم
.الورق حافة عكس الحافة موجهات وحرك الصحيح، االتجاه يف الورق حمِّل

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
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الواحدة املرة يف ورقات عدة تغذية تتم
الورق تحميل إعادة قبل الطابعة يف تحميله تم ورق أي أزِل الوجهني، عىل اليدوية الطباعة أثناء الواحدة املرة يف صفحات بعدة الورق تغذية عند

.مجددًا

للورق تغذية توجد ال

عىل املثلث برمز املحدد الخط أعىل بالتحميل تقم ال العادي، للورق بالنسبة. املحدد الورقات لعدد األقىص الحد عن يزيد الورق من عددًا تحمِّل ال❏
.الحافة موجه

.للطابعة الداخلية االسطوانة لتنظيف فاستعملها األصيل، Epson ورق مع املرفقة التنظيف ورقة لديك كان إذا❏

.تجليد ثقوب عىل يحتوي الذي الورق تستخدم ال❏

صلة ذات معلومات

14 الصفحة يف" املتوفرة والسعات الورق"|
52 الصفحة يف" الورق مسار تنظيف"|

التحكم ولوحة الطاقة مشكالت

الكهريب التيار تشغيل عدم

.بإحكام الطاقة سلك توصيل من تأكد❏

.قليالً أطول لفرتة P الزر عىل االستمرار مع اضغط❏

إطفاؤها ثم املصابيح إضاءة
امللصق افحص ثم. الفور عىل التيار سلك وافصل الطابعة تشغيل بإيقاف قم. الكهريب التيار مأخذ معدل مع متوافق غري الطابعة جهد يكون قد

.بالطابعة املوجود

:تنبيه!
.باملوزع اتصل". أخرى مرةً الطابعة بتوصيل تقم فال "متوافق، غري الجهد كان إذا

الكهربايئ التيار تشغيل إيقاف عدم

قم الطباعة، رأس جفاف ملنع. الطابعة تشغيل إيقاف بإمكانك يعد مل إذا الطاقة سلك افصل. قليالً أطول لفرتة P الزر عىل االستمرار مع اضغط

.P الزر عىل بالضغط تشغيلها أقف ثم أخرى مرة الطابعة بتشغيل

الكمبيوتر جهاز من الطباعة تعذر

.الطابعة تشغيل برنامج بتثبيت قم❏

.الكمبيوتر وجهاز بالطابعة بإحكام USB كبل بتوصيل قم❏

املستخدم دليل

املشكالت حل

72



.مبارشة الكمبيوتر بجهاز الطابعة توصيل فحاول ،USB محور تستخدم كنت إذا❏

.االتصال شبكة دليل فراجع الشبكة عرب الطباعة عملية إجراء عليك تعذر إذا❏

.أصغر بحجم أو أقل بدقة الصورة اطبع. بالكمبيوتر الخاصة الذاكرة مساحة تنفد فقد كبري، بيانات بحجم صورة طباعة تحاول كنت إذا❏

.ييل مام تحقق ثم الطابعة، تشغيل بربنامج الخاصة الصيانة التبويب بعالمة الطباعة قامئة فوق انقر ،Windows نظام يف❏

.مؤقتًا موقوفة طباعة مهام أي هناك كانت إذا مام تحقق❏

.األمر لزم إذا الطباعة ألغِ

.معلقة أو متصلة غري الطابعة أن تأكد❏

.الطابعة القامئة من" معلقة "أو" متصلة غري "اإلعداد فامسح معلقة، أو متصلة غري الطابعة كانت إذا

.)القامئة عنرص عىل اختيار عالمة هناك يكون أن يجب (الطابعة القامئة يف االفرتاضية الطابعة بوصفها الطابعة تحديد من تأكد❏

.االفرتاضية الطابعة بوصفها فاضبطها افرتاضية، كطابعة الطابعة تحديد يتم مل إذا

.اآليت خالل من طابعة قامئة من منفذ > ميزة يف صحيحة بصورة تحديده تم قد الطابعة منفذ أن من تأكد❏

.الشبكة التصال" EpsonNet Print Port" أو USB التصال" USBXXX" حدد

.مؤقت إيقاف ليست الطابعة حالة أن تأكد, Mac OS X التشغيل نظام يف❏

فوق مزدوجًا نقرًا انقر ثم ،)وفاكس طباعة ،ضويئ ومسح طباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد
.)الطابعة استئناف أو (استئناف فوق انقر مؤقت، بشكل الطابعة إيقاف حالة يف. الطابعة

صلة ذات معلومات

64 الصفحة يف" التطبيقات تثبيت"|
41 الصفحة يف" الطباعة إلغاء"|

املطبوعات مشكالت

جدًا باهتة صورة طباعة تتم أو يشء أي طباعة تتم ال
الطباعة رأس نظّف ثم الفوهة فحص شغِّل. حرب نقاط تترسب وقد الطباعة رأس فوهات تنسد قد طويلة، زمنية لفرتة الطابعة استخدام عدم حالة يف
.الطباعة رأس فوهات من أي انسداد حالة يف

صلة ذات معلومات

49 الصفحة يف" وتنظيفه الطباعة رأس فحص"|

سيئة الطباعة جودة
تشبه ونقوش محاذاة، وعدم باهتة، وألوان مفقودة، وألوان وأرشطة، مموهة، طبعات وجود نتيجة سيئة الطباعة جودة كانت إذا ييل مام تحقق

.املطبوعات يف الفسيفساء

.األويل الحرب شحن اكتامل من تأكد❏

.الطباعة رأس ونظّف الفور عىل الحرب ملء فأعد فارغًا، الخزان كان إذا. الحرب خزان افحص❏

.الطباعة رأس فوهات من أي انسداد حالة يف الطباعة رأس نظّف ثم الفوهة فحص شغِّل❏

.الحرب أنابيب داخل املوجود الحرب استبدل طويلة، لفرتة الطابعة استخدام عدم حالة يف❏
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.الطباعة رأس محاذاة عىل احرص❏

.الطابعة لهذه املعتمد الورق استخدم❏

.الطابعة يف املحمَّل الورق لنوع املطابق الورق نوع إعداد حدد❏

.للغاية قديم أو تالف أو مبلل ورق عىل تطبع ال❏

.تسويته عىل فاحرص منتفخًا، الظرف أو ملتويًا الورق كان إذا❏

.أعىل جودة إعداد باستخدام اطبع❏

.الفور عىل طباعته بعد البعض بعضه فوق الورق تكدس ال❏

وال مجففًا، تستخدم وال املبارش، الشمس لضوء تعريضها تجنب املطبوعات، تجفيف عند. عرضها أو ملف يف حفظها قبل متامًا املطبوعات جفف❏
.الورق من املطبوع الوجه تلمس

القابل الوجه عىل اطبع. العادي الورق من بدًال األصيل Epson ورق باستخدام Epson تويص فوتوغرافية، صور أو مرسومة صور طباعة عند❏
.األصيل Epson لورق للطباعة

قد. Epson من األصلية الحرب زجاجات استخدام عىل بناءً األلوان لضبط املنتج هذا تصميم تم. Epson من األصلية الحرب زجاجات استخدام حاول❏
.الطباعة جودة انخفاض إىل األصلية غري الحرب زجاجات استخدام يؤدي

.الطابعة لهذه املناسب الجزء رقم تحمل التي الحرب زجاجات فقط استخدم❏

.العبوة عىل املطبوع التاريخ قبل الحرب زجاجة باستخدام Epson تويص❏

منخفضة الويب مواقع عىل املوجودة الصور تكون ما غالبًا. الدقة عالية بيانات باستخدام فاطبعها فوتوغرافية، صور أو مرسومة صور طباعة عند❏
.طباعتها جودة تنخفض فقد لذلك الشاشة، عىل جيدة تبدو قد أنها من الرغم عىل الدقة

صلة ذات معلومات

44 الصفحة يف" الحرب خزانات تعبئة إعادة"|
49 الصفحة يف" وتنظيفه الطباعة رأس فحص"|
50 الصفحة يف" الحرب أنابيب داخل املوجود الحرب استبدال"|
51 الصفحة يف" الطباعة رأس محاذاة"|
14 الصفحة يف" املتوفرة والسعات الورق"|
15 الصفحة يف" الورق أنواع قامئة"|
13 الصفحة يف" الورق مع التعامل احتياطات"|

الطباعة رأس محاذاة بعد حتى الطباعة جودة تحسن عدم
الخطوط محاذاة تتم وقد االتجاهني، كال يف التحرك أثناء الطباعة عملية الطباعة رأس تُجري ،)الرسعة عالية أو (االتجاهات ثنائية الطباعة متكني أثناء

رسعة إبطاء إىل اإلعداد هذا تعطيل يؤدي وقد). العالية الرسعة أو (الثنايئ االتجاه إعداد فعطِّل الطباعة، جودة تتحسن مل إذا. سليم غري بشكل الرأسية
.الطباعة

❏Windows

.الطابعة تشغيل برنامج يف الخيارات من مزيد التبويب عالمة من عالية رسعة امسح

❏Mac OS X

فوق انقر. الطابعة حدد ثم ،)وفاكس طباعة ،ضويئ ومسح طباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد
. عالية برسعة الطباعة إعداد ليكون التشغيل إيقاف حدد). التشغيل برنامج أو (خيارات > وتجهيزات خيارات
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سيئة الطباعة صورة جودة
.الطابعة يف املحمَّل الورق لنوع املطابق الورق نوع إعداد حدد. خطأ الورق نوع إعداد يكون قد

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" الورق أنواع قامئة"|

لزجة املطبوعة الصور
.الطباعة الجانب عىل تطبع أنك من تأكد. الصور ورق من الخطأ الجانب عىل الطباعة بإجراء تقوم قد

متوقعة غري بألوان الفوتوغرافية أو العادية الصور طباعة تتم
يف آخر تصحيح وضع جرّب. PhotoEnhance يف القيايس األلوان تصحيح وضع التلقايئ اللون تصحيح ميزة تستخدم. الطباعة أعد ثم اللون اضبط

PhotoEnhance لون تصحيح ميزة استخدم املشكلة، استمرار حالة يف. املشهد تصحيح إعداد مبثابة تلقايئ تصحيح بخالف الخيارات أحد تحديد عرب
.PhotoEnhance بخالف أخرى

صلة ذات معلومات

38 الصفحة يف" الطباعة لون ضبط"|

صحيحة غري هوامشها أو حجمها أو املطبوعات وضع

.الورق حافة عكس الحافة موجهات وحرك الصحيح، االتجاه يف الورق حمِّل❏

.املناسب الورق حجم ميزة حدد❏

.للطباعة القابلة املنطقة داخل يقع بحيث التطبيق يف الهامش إعداد اضبط❏

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
79 الصفحة يف" للطباعة القابلة املنطقة"|

هوامش بدون الطباعة تعذر
ورق نوع حدد. حدود بال تحديد ميكنك لن حدود، بدون الطباعة يدعم ال ورق نوع تحديد حالة يف. الطباعة إعدادات يف حدود بال إعداد بإجراء قم

.حدود دون الطباعة يدعم

صلة ذات معلومات

23 الصفحة يف" Windows — الطباعة أساسيات"|
24 الصفحة يف" Mac OS X — الطباعة أساسيات"|

حدود بال الطباعة عملية إجراء أثناء مقصوصة الصورة حواف
.التكبري إعداد بتحديد قم. البارزة املنطقة واقتصاص قليالً الصورة تكبري يتم حدود، دون الطباعة أثناء
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❏Windows

بتغيري قم ثم الطابعة، تشغيل بربنامج الخاصة رئييس التبويب عالمة عىل املوجودة حدود بال اختيار خانة بجانب إعدادات فوق انقر
.اإلعدادات

❏Mac OS X

.الطباعة إعدادات الطباعة حوار مربع قامئة من توسيع إعدادات بتغيري قم

مخدوش أو ملطخ الورق

تجاه الحافة موجهات وحرك الصحيح االتجاه يف الورق بتحميل قم ملطخًا، للورق السفيل أو العلوي الجزء كان إذا أو أفقية أرشطة ظهور عند❏
.الورق حافة

.الورق مسار بتنظيف قم ملطخًا، الورق كان إذا أو العمودية األرشطة ظهور عند❏

رسعة تنخفض قد أو الطباعة جودة درجة تقل قد امليزة، هذه بتفعيل قمت إذا. الخدش ميزةتقليل بتفعيل قم مخدوشًا، السميك الورق كان إذا❏
.الطباعة

❏Windows

.واألظرف السميك الورق حدد ثم الطابعة، تشغيل بربنامج الخاصة الصيانة التبويب بعالمة موسعة إعدادات فوق انقر

❏Mac OS X

انقر. الطابعة حدد ثم ،)وفاكس طباعة ،ضويئ ومسح طباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد
.واألظرف السميك الورق إعداد ليكون تشغيل حدد). التشغيل برنامج أو (خيارات > وتجهيزات خيارات فوق

.الورق تحميل إعادة قبل كامل بشكل الحرب جفاف من تأكد الوجهني، عىل يدويًا الطباعة عند❏

صلة ذات معلومات

15 الصفحة يف" للورق خلفية تغذية يف الورق تحميل"|
52 الصفحة يف" الورق مسار تنظيف"|
73 الصفحة يف" سيئة الطباعة جودة"|

مشوهة أو صحيحة غري املطبوعة الحروف

.الكمبيوتر وجهاز بالطابعة بإحكام USB كبل وصِّل❏

.مؤقتًا متوقفة طباعة مهام أي بإلغاء قم❏

طباعتها تتم قد مشوهة نصوص بها تظهر التي الصفحات. الطباعة أثناء السكون وضع أو اإلسبات وضع عىل يدويًا الكمبيوتر جهاز بضبط تقم ال❏
.القادمة املرة يف الكمبيوتر جهاز بتشغيل تقوم عندما

صلة ذات معلومات

41 الصفحة يف" الطباعة إلغاء"|

معكوسة املطبوعة الصورة
.التطبيق أو الطابعة تشغيل برنامج يف املعكوسة للصورة إعداد أي امسح

❏Windows

.الطابعة تشغيل بربنامج الخاصة الخيارات من مزيد التبويب عالمة عىل من للصورة مطابقة نسخة امسح
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❏Mac OS X

.الطباعة حوار مبربع الخاصة الطباعة إعدادات القامئة من للصورة مطابقة نسخة امسح

حلها ميكن ال املطبوعات مشكلة
.الطابعة تشغيل برنامج تثبيت إعادة ثم تثبيت إلغاء فحاول املشكلة، حل يتم ومل الحلول كل بتجربة قمت إذا

صلة ذات معلومات

63 الصفحة يف" التطبيقات تثبيت إلغاء"|
64 الصفحة يف" التطبيقات تثبيت"|

األخرى الطباعة مشكالت

جدًا بطيئة الطباعة

.الرضورية غري التطبيقات كافة أغلق❏

.الطباعة رسعة تبطئ الجودة عالية فالطباعة. الجودة إعداد قلل❏

رسعة وتزيد االتجاهني، يف التحرك أثناء بالطباعة الطباعة رأس يقوم اإلعداد، هذا متكني عند). العالية الرسعة أو (الثنايئ االتجاه إعداد بتمكني قم❏
.الطباعة

❏Windows

.الطابعة تشغيل بربنامج الخاصة الخيارات من مزيد التبويب عالمة من عالية رسعة حدد

❏Mac OS X

انقر. الطابعة حدد ثم ،)Print & Fax ،الضويئ واملسح الطباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد
.عالية برسعة الطباعة إعداد ليكون تشغيل حدد). التشغيل برنامج أو (خيارات > وتجهيزات خيارات فوق

.الهدوء وضع عطَّل❏

❏Windows

.الطابعة تشغيل بربنامج الخاصة رئييس التبويب عالمة من الهدوء وضع إعداد بتعطيل قم

❏Mac OS X

انقر. الطابعة حدد ثم ،)Print & Fax ،الضويئ واملسح الطباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد
.الهدوء وضع إعداد ليكون التشغيل إيقاف حدد). التشغيل برنامج أو (خيارات > وتجهيزات خيارات فوق

املستمرة الطباعة أثناء كبري بشكل الطباعة رسعة تقل
قم العادية، الطباعة رسعة إىل للعودة. الطباعة متابعة ميكنك ذلك، ومع. والتلف الحرارة درجة الرتفاع الطابعة آلية تعرض ملنع الطباعة رسعة تقل
.التشغيل إيقاف حالة يف العادية الرسعة إىل الطباعة رسعة تعود ال. األقل عىل دقيقة 30 ملدة خمول حالة يف الطابعة برتك

Mac OS X v10.6.8 بنظام يعمل كمبيوتر جهاز من الطباعة عملية إلغاء تعذر
.التالية اإلعدادات بإجراء قم الكمبيوتر، جهاز من الطباعة عملية إيقاف يف ترغب كنت إذا

 من النظام تفضيالت حدد. AirPrint Setup يف Top Priority Protocol إعداد ليكون Port9100 حدد ثم, Web Config بتشغيل قم
.أخرى مرةً وأضفها الطابعة احذف ثم ،)وفاكس طباعة ،ضويئ ومسح طباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة
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صلة ذات معلومات

|"Web Config "54 الصفحة يف

أخرى مشكالت

الطابعة ملس عند خفيفة كهربائية صدمة
بالكمبيوتر أريض سلك بثبيت قم. الطابعة ملس عند خفيفة كهربائية بصدمة تشعر قد فإنك بالكمبيوتر، الطرفية األجهزة من العديد توصيل تم إذا

.بالطابعة املتصل

عالية التشغيل أصوات
.الطباعة رسعة يقلل قد امليزة هذه متكني. الهدوء وضع فمكِّن للغاية، عالية التشغيل أصوات كانت إذا

Windows التشغيل أنظمة يف الطابعة تشغيل برنامج❏

.الطابعة تشغيل برنامج يف رئييس التبويب عالمة من الهدوء وضع بتمكني قم

Mac OS X التشغيل أنظمة يف الطابعة تشغيل برنامج❏

فوق انقر. الطابعة حدد ثم ،)وفاكس طباعة ،ضويئ ومسح طباعة أو (الضوئية واملاسحات الطابعات > القامئة  من النظام تفضيالت حدد
.الهدوء وضع إعداد ليكون تشغيل حدد). التشغيل برنامج أو (خيارات > وتجهيزات خيارات

)فقط Windows التشغيل لنظام (حامية جدار بواسطة التطبيق حجب تم
.التحكم لوحة يف األمان إعدادات يف به املسموح Windows حامية جدار برنامج إىل التطبيق أضف

املستخدم دليل

املشكالت حل

78



امللحق

الفنية املواصفات

الطابعة مواصفات

90 :األسود الحرب فوهاتالطباعة رأس فوهات مكان

لون لكل 90 :امللون الحرب فوهات

)رطل24 إىل 17(2م/ج 90 إىل 64عادي ورقالورق وزن

)رطل 24 إىل 20( 2م/ج 90 إىل Envelope #10, DL, C6: 75األظرف

للطباعة القابلة املنطقة

الفردية لألوراق للطباعة قابلة منطقة
.الطابعة آلية نتيجة املظللة املناطق يف الطباعة جودة تنخفض قد

العادية الطباعة

A3.0 بوصة 0.12( مم(

B3.0 بوصة 0.12( مم(

C36.0 بوصة 1.42( مم(

D18.0 بوصة 0.71( مم(

حدود بال الطباعة

A39 بوصة 1.54( مم(

B21 بوصة 0.83( مم(

لألظرف للطباعة قابلة منطقة
.الطابعة آلية نتيجة املظللة املناطق يف الطباعة جودة تنخفض قد

املستخدم دليل

امللحق

79



A3.0 بوصة 0.12( مم(

B5.0 بوصة 0.20( مم(

C18.0 بوصة 0.71( مم(

D36.0 بوصة 1.42( مم(

DVD قرص/املضغوط للقرص للطباعة قابلة منطقة
.الطابعة آلية نتيجة املظللة املناطق يف الطباعة جودة تنخفض قد

سم 8سم DVD12 قرص/املضغوط القرص حجم

A18 بوصة 0.71( مم(

B43 بوصة 1.69( مم(

C116 بوصة 2.99( مم 76)بوصة 4.57( مم(

D120 بوصة 3.15( مم 80)بوصة 4.72( مم(

الواجهة مواصفات

الرسعة عايل USBالكمبيوتر لجهاز

Wi-Fi مواصفات

IEEE802.11b/g/n*1املقاييس

هرتز جيجا 2,4الرتدد نطاق

2*مؤقت األساسية، البنيةالتنسيق أوضاع

WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES)*3الالسليك أمان وسائل

dBm (EIRP) 17الراديوي الرتدد قدرة من نقل معدل أقىص

.الرشاء مكان حسب IEEE 802.11b/g أو IEEE 802.11b/g/n مع متوافق 1*

.IEEE 802.11n مع للتوافق مدعوم غري 2*

.WPA/WPA2 Personal ملقياس دعم مع WPA2 مقاييس مع متوافق 3*

األمان بروتوكول

SSL/TLSعميل/خادم HTTPS
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األبعاد

التخزيناألبعاد

).بوصة 21.5( مم 547 :العرض❏

).بوصة 11.4( مم 289 :العمق❏

).بوصة 7.4( مم 187 :االرتفاع❏

الطباعة

).بوصة 21.5( مم 547 :العرض❏

).بوصة 22.5( مم 571 :العمق❏

).بوصة 11.3( مم 288 :االرتفاع❏

)رطل 13.2( كجم 6.0 حوايل*الوزن

.DVD/املدمجة األقراص ودرج الطاقة، وسلك الحرب، بدون *

الكهربية املواصفات

فولت 240 إىل 220 منفولت 120 إىل 100 منالطراز

هرتز 60 إىل 50 منهرتز 60 إىل 50 مناملحدد الرتدد نطاق

أمبري 0.3أمبري 0.6املحدد التيار

)ISO/IEC24712( واط 13.0 حوايل: الطباعة)USB وصلة خالل من (الطاقة استهالك

واط 3.3 حوايل: االستعداد وضع

واط 1.0 حوايل: السكون وضع

واط 0.2 حوايل: الطاقة تشغيل إيقاف

)ISO/IEC24712( واط 13.0 حوايل: الطباعة

واط 3.3 حوايل: االستعداد وضع

واط 1.2 حوايل: السكون وضع

واط 0.3 حوايل: الطاقة تشغيل إيقاف

:مالحظة
.الكهريب جهدها ملعرفة الطابعة عىل املوجود امللصق افحص❏

البيئية املواصفات

.التايل البياين الرسم يف املوضح النطاق يف الطابعة استخدمالتشغيل

)فهرنهايت درجة 95 إىل 50( مئوية درجة 35 إىل 10 :الحرارة درجة

)تكاثف بدون (نسبية رطوبة %80 إىل 20 :الرطوبة
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*)فهرنهايت درجة 104 إىل 4-( مئوية درجة 40 إىل 20- :الحرارة درجةالتخزين

)تكاثف بدون (نسبية رطوبة %85 إىل 5 :الرطوبة

..)فهرنهايت درجة 104( مئوية درجة 40 حرارة بدرجة واحد شهر ملدة التخزين ميكنك*

الحرب لزجاجات البيئية املواصفات

*)فهرنهايت درجة 104 إىل 4.0-( مئوية درجة 40 إىل 20-للتخزين املناسبة الحرارة درجة

)فهرنهايت درجة 5.0( مئوية درجة 15-التجمد حرارة درجة

درجة 77( مئوية درجة 25 حرارة درجة يف تقريبًا ساعة 2 بعد لالستخدام قابالً ويصبح الحرب يذوب
.)فهرنهايت

.)فهرنهايت درجة 104( مئوية درجة 40 حرارة درجة يف واحد شهر ملدة تخزينه ميكنك*

النظام متطلبات

❏Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/
Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

❏Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

:مالحظة
.وامليزات التطبيقات بعض Mac OS Xالتشغيل نظام يدعم ال قد❏

.مدعوم غري Mac OS X التشغيل بنظام الخاص UNIX (UFS) امللفات نظام❏

تنظيمية معلومات

األورويب بالطراز الخاصة واملواصفات املقاييس

ECEN60950-1/2006/95 املنخفضة الفولتية توجيه

ب الفئة ECEN55022/2004/108 الكهرومغناطييس التوافق توجيه

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN55024

السلكية واالتصاالت الراديو أجهزة توجيه
EC/1999/5 والالسلكية

EN300 328

EN301 489-1

EN301 489-17

EN60950-1

األورويب للمستخدم

األخرى والقوانني األساسية املتطلبات مع يتوافق األجهزة من التايل الطراز أن املستند هذا مبوجب ،Seiko Epson Corporation رشكة نحن، نقر
:EC/1999/5 توجيه يف الصلة ذات

B412C
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وأسبانيا والربتغال وإيطاليا وهولندا ولوكسمربج وبلجيكا وفرنسا وسويرسا وليختنشتاين وأملانيا والنمسا املتحدة واململكة أيرلندا يف فقط يستخدم
وليتوانيا والتفيا واملجر وإستونيا والتشيك وبلغاريا ومالطا وسلوفينيا واليونان وكرواتيا وقربص وأيسلندا والسويد والرنويج وفنلندا والدامنارك

.وسلوفاكيا ورومانيا وبولندا

.املنتج عىل بها موىص غري تعديالت أية إجراء نتيجة الحامية متطلبات تحقيق يف فشل أي مسؤولية Epson رشكة تتحمل لن

النسخ قيود
.للطابعة واملسؤول القانوين االستخدام من للتأكد التالية القيود إىل انتبه

:التالية العنارص نسخ القانون يحظر

املحلية املالية واألوراق الحكومية املواثيق وسندات الحكومية املالية واألوراق والعمالت البنكية الفواتري❏

طوابع تحمل التي األخرى الرسمية الربيدية والعنارص مسبق بشكل امللصقة الطوابع ذات الربيدية والبطاقات املستخدمة غري الربيدية الطوابع❏
صالحة بريدية

قانوين إلجراء وفقًا الصادرة املالية واألوراق الحكومية الدمغات❏

:التالية العنارص نسخ عند الحرص توخَ

وغري التنازل وإيصاالت الشهرية اإلجازات ،)ذلك وغري والشيكات للتداول القابلة النقدية واألوراق األسهم شهادات (الخاصة املالية األوراق❏
.ذلك

.ذلك وغري والتذاكر األطعمة وكوبونات الطرق عبور وجوازات املالءمة وشهادات القيادة وتراخيص السفر جوازات❏

:مالحظة
.العنارص هذه نسخ أيضًا القانون يحظر قد

:والنرش الطبع حقوق مبوجب املحمية للمواد املسؤول االستخدام

بخربة يتمتع محامٍ نصائح عىل بناءً تترصف تكن مل ما. نرش حقوق مبوجب محمية ملواد املالئم غري النسخ طريق عن الطابعات استخدام إساءة ميكن
مواد أية نسخ قبل والنرش الطبع حقوق حامل من إذن عىل الحصول خالل من وذلك واالحرتام املسؤولية من قدر عىل تكون أن فيجب جيدة،

.منشورة

الطابعة نقل
.الطابعة لتعبئة أدناه الخطوات اتبع إلصالحها، أو آخر مكانٍ يف لوضعها الطابعة نقل إىل تحتاج عندما

c
:هام
.الحرب يترسب فقد وإال عقب، عىل رأسًا قلبها أو رأيس بشكل وضعها أو إمالتها تجنب نقلها، أو الطابعة تخزين عند❏

درجات تغريات أو تأثريات تحت وضعها وال الزجاجة إمالة يجب فال عليها، كانت التي السدادة إزالة بعد نقلها أو الحرب زجاجة تخزين عند❏
أثناء عمودي وضع يف الحرب زجاجة وضع من التأكد يجب. آمن بشكل الحرب زجاجة غطاء إحكام حالة يف حتى الحرب يترسب فقد وإال،. الحرارة
.الزجاجة نقل أثناء الحرب ترسب ملنع الالزمة التدابري واتخاذ الغطاء إحكام

.الطابعة مع العبوة يف مفتوحة حرب زجاجات تضع ال❏

.P الزر عىل بالضغط الطابعة تشغيل بإيقاف قم.1
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.الكهريب التيار سلك افصل ثم الطاقة، مصباح انطفاء من تأكد.2

c
:هام

الطباعة تصبح وقد الحرب، جفاف يف يتسبب مام الرئييس الوضع إىل الطباعة رأس يعود فلن وإال،. التيار انقطاع عند الكهريب التيار سلك افصل
.مستحيلة

.USB وكبل الكهريب التيار سلك مثل الكبالت، جميع افصل.3

.الطابعة من الورق كافة بإزالة قم.4

.رشيط باستخدام بالحاوية الطباعة رأس بتثبيت قم. الطابعة غطاء افتح.5

.الطابعة غطاء أغلق.6
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.أدناه املوضح بالشكل الطابعة لتعبئة استعد.7

.بإحكام الحرب خزان يف الغطاء تركيب من تأكد ثم جانبًا، وضعها الطابعة من الحرب خزان وحدة فك.8

.الطابعة عىل الحرب خزان وحدة ثبت.9

.الحرب خزان انفصال ملنع الواقية املواد باستخدام صندوقها يف الطابعة بتعبئة قم.10

فيها تقوم التي التالية املرة يف الطباعة جودة انخفضت إذا. الطباعة رأس يثبّت الذي الرشيط إزالة من تأكد أخرى، مرةً الطابعة استخدام عند
.محاذاته واضبط الطباعة رأس فنظف بالطباعة،

صلة ذات معلومات

9 الصفحة يف" ووظائفها األجزاء أسامء"|
49 الصفحة يف" وتنظيفه الطباعة رأس فحص"|
51 الصفحة يف" الطباعة رأس محاذاة"|

املساعدة تجد أين

الفني للدعم الويب موقع
الدعم قسم إىل انتقل ثم املنطقة أو البلد حدد. أدناه املوضح Epson برشكة الخاص الويب دعم موقع بزيارة قم إضافية، تعليامت إىل بحاجة كنت إذا

.املوقع من األخرى التنزيل مواد أو األدلة أو الشائعة األسئلة أو التشغيل برامج أحدث أيضًا تتوفر. املحيل Epson ويب ملوقع

http://support.epson.net/
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http://www.epson.eu/Support) أوروبا(

.املساعدة عىل للحصول Epson رشكة دعم بخدمات فاتصل املشكلة، حل ميكنك وال صحيح بشكل يعمل ال لديك Epson منتج كان إذا

Epson رشكة بدعم االتصال

Epson برشكة االتصال قبل

املنتج، أدلة يف املوجودة وإصالحها األخطاء استكشاف معلومات باستخدام املشكلة حل ميكنك وال صحيح بشكل يعمل ال لديك Epson منتج كان إذا
الذي باملوزع فاتصل التالية، القامئة يف مضمن غري منطقتك يف Epson رشكة دعم كان إذا. املساعدة عىل للحصول Epson رشكة دعم بخدمات فاتصل
.منه املنتج برشاء قمت

:التالية املعلومات توفري حالة يف أكرب برسعة املساعدة عىل قادرًا Epson رشكة دعم سيكون

للمنتج التسلسيل الرقم❏

).املنتج من الخلفي الجزء عىل التسلسيل الرقم ملصق يوجد ما عادةً(

املنتج طراز❏

املنتج برنامج إصدار❏

).املنتج برنامج يف املامثل الزر أو, About, Version Info فوق انقر(

وطرازه للكمبيوتر التجارية العالمة❏

وإصداره الكمبيوتر تشغيل نظام اسم❏

املنتج مع عادةً تستخدمها التي الربامج تطبيقات وإصدارات أسامء❏

:مالحظة
عند املسؤولية Epson تتحمل لن. إصالحه أو املنتج عطل بسبب اإلعدادات، فقد يتم قد. املنتج ذاكرة يف الشبكة إعدادات تخزين يتم قد املنتج، إىل استنادًا
.مالحظات تدوين أو للبيانات احتياطي نسخ بإجراء نويص. الضامن فرتة أثناء حتى اإلعدادات استعادة أو احتياطية نسخة ولعمل البيانات، فقدان

أوروبا يف للمستخدمني تعليامت

.Epson رشكة بدعم االتصال طريقة حول معلومات عىل للحصول أوروبا يف الضامن مستند راجع

تايوان يف للمستخدمني تعليامت

:التالية والخدمات والدعم املعلومات عىل للحصول اتصل

العاملية الويب صفحة

http://www.epson.com.tw

.املنتجات عن واالستعالم للتنزيل التشغيل وبرامج املنتج مواصفات حول معلومات تتوفر

)+02-80242008 :الهاتف: (Epson يف الفني الدعم مكتب

:الهاتف عرب ييل فيام مساعدتك لدينا الدعم مكتب فريق يستطيع

املنتج ومعلومات املبيعات استعالمات❏

بذلك الخاصة األسئلة أو املنتج استخدام مشكالت❏

والضامن اإلصالح خدمة حول استعالمات❏
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:اإلصالح خدمة مركز

العنوانالفاكس رقمالهاتف رقم

02-2341696902-23417070No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan

02-2749123402-274959551F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan

02-3234068802-32340699No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235,
Taiwan

039-605007039-600969No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265,
Taiwan

038-312966038-312977No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan

03-439311903-43965895F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan

03-532507703-53200921F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300,
Taiwan

04-2301150204-230115033F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan

04-2338-087904-2338-6639No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan

05-278422205-2784555No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan

06-222166606-2112555No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan

07-552091807-55409261F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan

07-322244507-3218085No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan

08-734477108-73448021F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

سنغافورة يف للمستخدمني تعليامت

:هي سنغافورة يف Epson من املتوفرة والخدمات والدعم املعلومات مصادر

العاملية الويب صفحة

http://www.epson.com.sg

.اإللكرتوين الربيد عرب الفني والدعم املبيعات واستعالمات الشائعة واألسئلة للتنزيل التشغيل وبرامج املنتج مواصفات حول معلومات تتوفر

)3111 6586 )65( :هاتف (Epson برشكة الفني الدعم مكتب

:الهاتف عرب ييل فيام مساعدتك لدينا الدعم مكتب فريق يستطيع

املنتج ومعلومات املبيعات استعالمات❏

بذلك الخاصة األسئلة أو املنتج استخدام مشكالت❏

والضامن اإلصالح خدمة حول استعالمات❏

تايالند يف للمستخدمني تعليامت

:التالية والخدمات والدعم املعلومات عىل للحصول اتصل
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العاملية الويب صفحة

http://www.epson.co.th

.اإللكرتوين والربيد الشائعة واألسئلة للتنزيل التشغيل وبرامج املنتج مواصفات حول معلومات تتوفر

)9899-2685 )66( :الهاتف (Epson لرشكة الساخن الخط

:الهاتف عرب ييل فيام مساعدتك لدينا الساخن الخط فريق يستطيع

املنتج ومعلومات املبيعات استعالمات❏

بذلك الخاصة األسئلة أو املنتج استخدام مشكالت❏

والضامن اإلصالح خدمة حول استعالمات❏

فيتنام يف للمستخدمني تعليامت

:التالية والخدمات والدعم املعلومات عىل للحصول اتصل

9239-823-8-84 :)الهاتف (Epson لرشكة الساخن الخط

.Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam 80 :الخدمة مركز

إندونيسيا يف للمستخدمني تعليامت

:التالية والخدمات والدعم املعلومات عىل للحصول اتصل

العاملية الويب صفحة

http://www.epson.co.id

للتنزيل التشغيل وبرامج املنتج مواصفات حول معلومات❏

اإللكرتوين الربيد عرب واألسئلة املبيعات واستعالمات الشائعة األسئلة❏

Epson لرشكة الساخن الخط

املنتج ومعلومات املبيعات استعالمات❏

الفني الدعم❏

4350 572-21 )62( :هاتف

4357 572-21 )62( :فاكس

Epson رشكة خدمة مركز

Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/Bجاكرتا

Jl. Arteri Mangga Dua,

جاكرتا

62301104-21 )62( :فاكس/هاتف

Lippo Center 8th floorباندونج

Jl. Gatot Subroto No. 2

باندونج

7303766-22 )62( :فاكس/هاتف
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Hitech Mall lt IIB No. 12سورابايا

Jl. Kusuma Bangsa 116-118

سورابايا

5355035-31 )62( :هاتف

5477837-31)62( :فاكس

Hotel Natour Garudaيوجياكارتا

Jl. Malioboro No. 60

يوجياكارتا

565478-274 )62( :هاتف

Wisma HSBC 4th floorميدان

Jl. Diponegoro No. 11

ميدان

4516173-61 )62( :فاكس/هاتف

MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8ماكاسار

JI. Ahmad Yani No. 49

ماكاسار

350148-350147/411-411)62( :هاتف

كونج هونج يف للمستخدمني تعليامت

.وقت أي يف Epson Hong Kong Limited برشكة املستخدمني باتصال نرحب البيع، بعد ما خدمات إىل باإلضافة فني دعم عىل للحصول

اإلنرتنت عىل الرئيسية الصفحة

:للمستخدمني التالية املعلومات لتوفري اإلنرتنت عىل واإلنجليزية الصينية باللغتني محلية رئيسية صفحة كونج هونج يف Epson رشكة أسست

املنتج معلومات❏

الشائعة األسئلة عىل إجابات❏

Epson منتجات تشغيل برامج من إصدار أحدث❏

:العنوان عىل العاملية الويب شبكة عىل الرئيسية الصفحة إىل الوصول املستخدمون يستطيع

http://www.epson.com.hk

الفني للدعم الساخن الخط

:التالية والفاكسات الهواتف أرقام عىل الفني بالفريق االتصال ميكنك كام

8911-2827 )852( :هاتف

4383-2827 )852( :فاكس

ماليزيا يف للمستخدمني تعليامت

:التالية والخدمات والدعم املعلومات عىل للحصول اتصل

العاملية الويب صفحة

http://www.epson.com.my

للتنزيل التشغيل وبرامج املنتج مواصفات حول معلومات❏

اإللكرتوين الربيد عرب واألسئلة املبيعات واستعالمات الشائعة األسئلة❏

املستخدم دليل

امللحق
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Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

:الرئييس املكتب

56288288-603 :هاتف

56288388/399-603 :فاكس

:Epson برشكة الفني الدعم مكتب

)املعلومات خط (املنتج ومعلومات املبيعات استعالمات❏

56288222-603 :هاتف

)الفني الخط (الفني والدعم املنتج واستخدام والضامن، اإلصالح خدمة حول استعالمات❏

56288333-603 :هاتف

الهند يف للمستخدمني تعليامت

:التالية والخدمات والدعم املعلومات عىل للحصول اتصل

العاملية الويب صفحة

http://www.epson.co.in

.املنتجات عن واالستعالم للتنزيل التشغيل وبرامج املنتج مواصفات حول معلومات تتوفر

بنجالور - الهند يف Epson لرشكة الرئييس املكتب

30515000-080 :هاتف

30515005 :فاكس

:الهند يف Epson لرشكة اإلقليمية املكاتب

الفاكس رقمالهاتف رقماملوقع

28257287-28261515/16/17022-022مومباي

30615005-30615000011-011دلهي

30277575-30277500044-044تشيناي

22831591-22831589/90033-033كالكتا

66328633-66331738/39040-040حيدرآباد

2357950-23579500484-0484كوشني

متاح غري2380002-0422كوميباتور

30286000-30286000/30286001/30286002020-020بونا

26407347-26407176/77079-079أحمدآباد

املساعدة خط

.مجاين الرقم هذا) - م 9 حتى ص 9 من (18004250011 - الخراطيش إحدى لطلب أو والخدمة املنتج حول معلومات عىل للحصول

STD لـ القيايس املحيل البادئة رمز) م 6 حتى ص 9 من (3900 1600 - )املحمولة والهواتف CDMA مستخدمو (للخدمة

املستخدم دليل

امللحق
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الفليبني يف للمستخدمني تعليامت

وقت أي يف Epson Philippines Corporation برشكة املستخدمني باتصال نرحب البيع، بعد ما خدمات إىل باإلضافة الفني الدعم عىل للحصول
:أدناه اإللكرتوين الربيد عنوان خالل ومن الفاكس أو الهاتف خالل من

2609 706 )2-63( :الرئييس االتصال خط

2665 706 )2-63( :فاكس

2625 706 )2-63( :الفني بالدعم لالتصال مبارش خط

epchelpdesk@epc.epson.com.ph :اإللكرتوين الربيد

العاملية الويب صفحة

http://www.epson.com.ph

.اإللكرتوين الربيد واستعالمات الشائعة واألسئلة للتنزيل التشغيل وبرامج املنتج مواصفات حول معلومات تتوفر

)EPSON (37766-1069-1800 .املجاين الرقم

:الهاتف عرب ييل فيام مساعدتك لدينا الساخن الخط فريق يستطيع

املنتج ومعلومات املبيعات استعالمات❏

بذلك الخاصة األسئلة أو املنتج استخدام مشكالت❏

والضامن اإلصالح خدمة حول استعالمات❏

املستخدم دليل
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