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بردارینسخه حق
آن جز یا ضبط  ،فتوکپی  ،مکانیکی  ،الکرتونیکی مختلف هایروش به آن از بخش هر انتقال یا بازیابی هایسیستم در نرشیه این نگهداری و تکثیر
بابت. نیست اخرتاع حق مسئولیت مشمول اینجا در مندرج اطالعات از استفاده. است ممنوع Seiko Epson رشکت از کتبی مجوز کسب بدون

شده طراحی Epson محصوالت برای فقط اینجا در مندرج اطالعات. شودمنی پذیرفته مسئولیتی هیچ اینجا در اطالعات استفاده از ناشی خسارات
.پذیردمنی مسئولیتی دیگر محصوالت برای اطالعات این از استفاده بابت Epson .است

نتیجه در ثالث اشخاص یا خریدار به شده تحمیل مخارج یا هزینه  ،زیان  ،خسارت قبال در آن وابسته هایرشکت نه و Seiko Epson رشکت نه
)متحده ایاالت استثنای به (یا محصول غیرمجاز تغییرات یا تعمیرات  ،اصالحات یا محصول این از نادرست استفاده یا استفادهسوء  ،تصادف
مسئولیتی ثالث اشخاص یا محصول این خریدار برابر در Seiko Epson رشکت نگهداری و برداریبهره هایدستورالعمل رعایت در کوتاهی
.داشت نخواهد

مواردی از غیر مرصفی محصوالت یا هاگزینه از استفاده از ناشی مشکالت یا خسارات قبال در آن به وابسته هایرشکت و Seiko Epson رشکت
.داشت نخواهند مسئولیتی  ،است کرده اعالم" Epson تایید مورد محصوالت "یا" Epson اصل محصوالت "Seiko Epson رشکت که

Seiko Epson رشکت که آنهایی از غیر رابط کابلهای مرصف اثر بر الکرتومغناطیسی تداخل از ناشی خسارات بابت Seiko Epson رشکت
.ندارد مسئولیتی  ،است کرده اعالم" Epson تایید مورد محصوالت"

© 2018 Seiko Epson Corporation

.کند تغییر قبلی اعالم بدون است ممکن محصول این مشخصات و راهنام این محتوای

رسپرست راهنامی

بردارینسخه حق
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تجاری عالیم
❏EPSON® و  ،است شده ثبت تجاری عالمت یک EPSON EXCEED YOUR VISION یا EXCEED YOUR VISION تجاری عالمت

.است Seiko Epson رشکت

❏Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

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

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

❏Mac OS, OS X, Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

تجاری های عالمت است ممکن و بوده شناسایی اهداف برای فقط شود می استفاده اینجا در که محصول های نام سایر: عمومی اطالعیه❏
.کند می سلب خود از را ها مارک این به مربوط حقوق Epson.باشند آنها مربوطه مالکان

رسپرست راهنامی

تجاری عالیم
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راهنام دفرتچه این درباره

منادها و ها عالمت

:احتیاط!!

.شود اجتناب بدنی های آسیب از تا شوند رعایت دقت با باید که هایی دستورالعمل

c
:مهم

.شود جلوگیری تجهیزات به آسیب از تا بگیرد قرار توجه مورد باید که هایی دستورالعمل

:نکته
.دارند چاپگر عملکرد برای هایی محدودیت و مفید نکات که هایی دستورالعمل

مرتبط اطالعات

.برد می مربوطه اطالعات به را شام مناد این روی بر کلیک|

راهنام دفرتچه این در شده استفاده توضیحات

نشان محتوای. هستند OS X El Capitan یا Windows 10 از) اسکن درایور (Epson Scan 2 صفحات و چاپگر درایور از شده گرفته تصاویر❏
.هستند متفاوت موقعیت و مدل به بسته صفحات در شده داده

راه روش ولی  ،باشد داشته وجود جزئی هایتفاوت مدل به بسته است ممکن. هستند مثال فقط راهنام دفرتچه این در شده استفاده تصاویر❏
.است مشابه اندازی

.است متفاوت تنظیامت و مدل به بسته LCD صفحه روی ی منو موارد از برخی❏

.بخوانید اختصاصی برنامه از استفاده با توانیدمی را QR کد❏

عامل سیستم مراجع

Windows

 ،"Windows 10"،  "Windows 8.1"،  "Windows 8"،  "Windows 7"،  "Windows Vista" مانند اصطالحاتی  ،راهنام دفرتچه این در
"Windows XP"،  Windows Server 2016،  "Windows Server 2012 R2"،  "Windows Server 2012"،  "Windows Server 2008 R2"، 
"Windows Server 2008"،  "Windows Server 2003 R2 "و "Windows Server 2003 "عالوه به. کندمی اشاره زیر عامل هایسیستم به
"Windows "است شده استفاده ها نسخه متامی به رجوع برای.

Microsoft® Windows® 10 عامل سیستم❏

Microsoft® Windows® 8.1 عامل سیستم❏

Microsoft® Windows® 8 عامل سیستم❏

Microsoft® Windows® 7 عامل سیستم❏

رسپرست راهنامی

راهنام دفرتچه این درباره

7



®Microsoft® Windows Vista عامل سیستم❏
Microsoft® Windows® XP عامل سیستم❏

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition عامل سیستم❏

Microsoft® Windows Server® 2016 عامل سیستم❏

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 عامل سیستم❏

Microsoft® Windows Server® 2012 عامل سیستم❏

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 عامل سیستم❏

Microsoft® Windows Server® 2008 عامل سیستم❏

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 عامل سیستم❏

Microsoft® Windows Server® 2003 عامل سیستم❏

Mac OS

macOS Sierra،  OS X El Capitan،  OS X Yosemite،  OS X Mavericks،  OS X Mountain به اشاره برای" Mac OS" از  ،راهنام این در
Lion,  Mac OS X v10.7.x و Mac OS X v10.6.8 شودمی استفاده.

رسپرست راهنامی

راهنام دفرتچه این درباره
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مقدمه
.کند مدیریت و استفاده را چندکاره چاپگر تا است رسپرست برای مشرتک راهنامی دفرتچه یک این

در اطالعات  ،بنابراین. اندنشده داده منایش منوها برخی و نیستند موجود عملکردها برخی  ،است مشرتک راهنامی دفرتچه یک این که آنجا از
.شوندمی داده منایش منوها یا تنظیامت هایگزینه کنار

.کنید مراجعه کاربر راهنامي به عملکردها از استفاده روش با شدن آشنا برای

راهنام جزء

چاپگر مدیریت و تنظیامت

.دهدمی توضیح را چاپگر مدیریت تا عملکرد هر تنظیم تا شبکه اتصال از کار جریان روند

اتصال

.کندمی توضیح نیز را پروکسی رسور و DNS رسور  ،چاپگر درگاه از استفاده  ،همچنین. دهدمی رشح را شبکه به دستگاه اتصال روش

عملکرد تنظیامت

.دهدمی رشح را منابر و اسکن  ،چاپ مانند عملکرد هر تنظیامت

محصول امنیتی تنظیامت

.دهدمی رشح را کنرتل دسرتسی و رسپرست عبور رمز تنظیامت مانند ابتدایی امنیتی تنظیامت

مدیریت و برداریبهره تنظیامت

توضیح را رویداد یک وقوع هنگام اعالن تنظیامت و چاپگر اطالعات بررسی مانند چاپگر استفاده رشوع از پس مدیریت و عملکردها
.دهدمی

مشکالت رفع

.دهدمی رشح را شبکه یابیعیب و تنظیامت اولیه مقداردهی

منابر تنظیامت

.دهدمی توضیح را چاپگر منابر عملکردهای از استفاده جهت تبادل و دریافت/ارسال تنظیامت اعامل و تلفن خط به چاپگر اتصال شیوه

رشکت به مربوط پیرشفته امنیتی تنظیامت

.دهدمی توضیح را IPsec/IP فیلرتگذاری و SSL/TLS ارتباطات مانند شبکه در استفاده مورد پیرشفته امنیتی تنظیامت

راهنام دفرتچه این در شده استفاده اصطالحات

اصطالحات
.اندشده استفاده راهنام دفرتچه این در زیر اصطالحات

رسپرست راهنامی

مقدمه
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رسپرست

همزمان را شبکه و دستگاه رسپرستی است ممکن فرد این  ،کوچک هایسازمان در. سازمان یا دفرت در شبکه یا دستگاه تنظیم و نصب مسئول فرد
تنظیامت مسئول شبکه رسپرست و است بخشی گروه هایدستگاه یا شبکه مسئول رسپرست  ،بزرگ هایسازمان در. باشد داشته عهده بر

.است  ،اینرتنت مانند  ،سازمان از بیرون ارتباطی

شبکه رسپرست

تنظیم شبکه یا اینرتنت ارتباطات پایش برای را ایمیل رسور و DNS رسور  ،پروکسی رسور  ،روتر که فردی. شبکه ارتباطات بر نظارت مسئول فرد
.کندمی

کاربر

.کندمی استفاده اسکرن یا چاپگر مانند هاییدستگاه از که فردی

)Windows رسور از استفاده با چاپگر گذاریاشرتاک (گیرندهرسویس/رسور اتصال

به توانمی را رسور روی شده تنظیم چاپ صف و است شده متصل Windows به USB کابل با یا شبکه طریق از چاپگر دهدمی نشان که اتصالی
.شودمی کنرتل رسور روی از چاپگر و شودمی برقرار رسور طریق از رایانه و چاپگر بین ارتباط. گذاشت اشرتاک

)مستقیم چاپ (نظیر به نظیر اتصال

انجام رایانه از مستقیامً توانمی را چاپ کار و اندشده وصل شبکه به دسرتسی نقطه یا هاب طریق از رایانه و چاپگر دهدمی نشان که اتصالی
.داد

Web Config) دستگاه وب صفحه(

بررسی مرورگر طریق از توانیدمی را دستگاه وضعیت. شودمی نامیده Web Config رسور این. است شده تعبیه دستگاه درون که وب رسور
.دهید تغییر و کنید

چاپ صف

TCP/IP مانند درگاه چند یا دو با دستگاه اگر. شودمی داده نشان چاپگر و دستگاه در اسکرن یا چاپگر مانند که است درگاه هر مناد  ،Windows در
.شودمی ایجاد واحد دستگاه یک برای حتی مناد چند یا دو  ،باشد شده وصل شبکه به WSD شبکه و استاندارد

ابزار

Epson Device Admin،  EpsonNet Config،  EpsonNet مانند  ،دستگاه مدیریت یا تنظیم جهت Epson افزارنرم برای عمومی اصطالح
SetupManager غیره و.

همزمان ارسال و اسکن

پیوست ایمیل به  ،شده ذخیره پوشه یک در اسکن نتیجه عملکرد این از استفاده با. دستگاه کنرتل پانل طریق از کردن اسکن برای عمومی اصطالح
.شودمی ذخیره ابری رسویس در یا گردیده

رسپرست راهنامی

مقدمه
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ASCII) اطالعات تبادل برای آمریکایی استاندارد کد(

هاینویسه  ،منادها  ،)0–9( عربی اعداد  ،)a–z،  A–Z( الفبایی هاینویسه جمله از  ،شودمی تعریف نویسه 128 .استاندارد نویسه کدهای از یکی
شامل را کنرتلی هاینویسه و است زیر) هگزادسیامل عدد (0x20–0x7E معنای به راهنام این در» ASCII« کاربرد. کنرتلی هاینویسه و خالی

.شودمنی

.فاصله نویسه *

Unicode (UTF-8(

UTF-8 قالب در رمزنگاری هاینویسه معنای به راهنام این در» UTF-8« .دهدمی پوشش را جهان بزرگ هایزبان که استاندارد املللیبین کد
.است

شبکه محیط مثال
.ندارند وجود شام محصول در که گردند ارائه هاییرسویس و کارکردها است ممکن. باشدمی شبکه اتصال محصوالت منونه یک این

رسپرست راهنامی

مقدمه
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بزرگ تا متوسط دفاتر شبکه محیط منونه

)A :(اینرتنت

.بود خواهند دسرتس در زیر هایرسویس  ،باشد داشته را اینرتنت به اتصال توانایی چاپگر اگر

❏Epson Connect

.غیره و دورراه چاپ  ،ایمیل چاپ

ابری خدمات❏

Google Cloud Print،  Evernote غیره و.

رسپرست راهنامی

مقدمه
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Epson سایت❏

.غیره و چاپگر افزارثابت روزرسانیبه و افزارنرم و درایور دانلود

)B:( DMZ) غیرنظامی منطقه(

مجزا فایروال توسط جداگانه هایقسمت منزله به شبکه دو هر و دارد قرار) اینرتنت (خارجی شبکه و) اینرتانت (داخلی شبکه بین منطقه این
درون به خارجی تهدید انتشار از باشدمی قادر نتیجه در. باشدمی معمول امری  ،است ارتباط در خارجی شبکه با که رسوری قرارگیری. شوندمی

برقرار آن با ارتباط که رسوری به خارجی شبکه طریق از غیرمجاز دسرتسی مقابل در باشدمی قادر  ،همچنین. مناید جلوگیری داخلی شبکه
.باشد داشته حفاظتی عملکرد نیز  ،است

DNS رسور❏

پروکسی رسور❏

ایمیل انتقال رسور❏

وب رسور❏

FTP رسور❏

)C :(مطمنئ منطقه) اینرتانت(

.شودمی محافظت) تهدیدات یکپارچه مدیریت (UTM یا فایروال توسط که است مطمئنی شبکه این

❏)C)-1 :اینرتانت درون رسور

.کندمی اعامل سازمانی هایرایانه به را رسویس هر رسور این

DNS رسور❏

DHCP رسور❏

ایمیل رسور❏

LDAP رسور/Active Directory رسور❏

فایل رسور❏

❏)C)-2 :برنامه رسور

.کندمی اعامل زیر صورت به را رسور برنامه عملکرد رسور این

Epson Print رسپرست❏

Document Capture Pro رسور❏

❏)C)-3: LAN سیمی،  )C)-4: LAN سیمبی )Wi-Fi(

.کنید متصل LAN شبکه به رادیویی امواج یا LAN کابل از استفاده با را هادستگاه سایر و هارایانه  ،اسکرنها  ،چاپگرها

)D :(دیگر انشعاب

.گرددمی برقرار مشابه موارد و ایاجاره خط  ،اینرتنت طریق از آن ارتباط. است شبکه دیگر انشعاب این

شبکه هایدستگاه

❏a :فایروال،  UTM

❏b :روتر

❏c :سوییچ LAN

❏d :کنندهکنرتل LAN سیمبی

❏e :دسرتسی نقطه

رسپرست راهنامی

مقدمه
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کوچک دفرت یک شبکه منونه

)A :(اینرتنت

❏Epson Connect

ابری خدمات❏

FTP رسور  ،ایمیل رسور❏

)B :(مطمنئ منطقه) اینرتانت(

❏)B)-1: LAN اترنت (سیمی(

❏)B)-2: LAN سیمبی )Wi-Fi(

چاپگر اتصال انواع
.دارد وجود چاپگر شبکه اتصال برای زیر روش دو

)Windows رسور از استفاده با چاپگر گذاریاشرتاک (گیرندهرسویس/رسور اتصال❏

)مستقیم چاپ (نظیر به نظیر اتصال❏

رسپرست راهنامی

مقدمه
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گیرندهرسویس/رسور اتصال تنظیامت

ارتقا را امنیت توانیدمی رسور رایانه از عبور بدون اتصال برقراری از جلوگیری برای. گذاردمی اشرتاک به چاپگر با رسور رایانه که است اتصالی این
.دهید

.شود گذاشته اشرتاک به شبکه عملکرد بدون تواندمی چاپگر  ،USB از استفاده هنگام

:اتصال روش

.کنید وصل چاپگر به دسرتسی نقطه یا LAN کلید طریق از را چاپگر

.کنید وصل رسور به مستقیامً USB کابل طریق از توانیدمی را چاپگر

:چاپگر درایور

.کنید نصب Windows رسور روی گیرندهرسویس هایرایانه عامل سیستم به توجه با را چاپگر درایور

.شودمی استفاده قابل و نصب گیرندهرسویس رایانه روی چاپگر درایور  ،چاپگر با اتصال کردن برقرار و Windows رسور به ورود با

:هاویژگی

.کنید مدیریت دسته در را چاپگر درایور و چاپگر❏

.کندمی عبور چاپ رسور از چاپ کارهای همه زیرا باشد برزمان است ممکن چاپ کار  ،رسور هایویژگی به بسته❏

.گیردمنی انجام چاپ کار  ،باشد خاموش Windows رسور اگر❏

مرتبط اطالعات

9 صفحه در" اصطالحات"|

نظیر به نظیر اتصال تنظیامت

را ایشبکه ارتباط توانایی با مدل یک تنها. شودمی استفاده رایانه و شبکه به متصل چاپگر بین مستقیم ارتباط برقراری منظور به اتصال این
.کرد متصل توانمی

:اتصال روش

.کنید وصل چاپگر به مستقیامً دسرتسی نقطه یا هاب طریق از را چاپگر

:چاپگر درایور

.کنید نصب گیرندهرسویس رایانه هر روی را چاپگر درایور

.باشد چاپگر تنظیامت شامل که دهید ارائه را درایور بسته توانیدمی EpsonNet SetupManager قابلیت از استفاده هنگام

:هاویژگی

.شودمی فرستاده چاپگر به مستقیامً زیرا  ،شودمی آغاز بالفاصله چاپ کار❏

.دهید ادامه چاپگر بودن روشن زمان تا را چاپ کار توانیدمی❏

مرتبط اطالعات

9 صفحه در" اصطالحات"|

رسپرست راهنامی

مقدمه
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چاپگر مدیریت و تنظیامت

چاپگر مدیریت و تنظیامت جریان

Aچاپگر برای شبکه اتصالBچاپ عملکرد تنظیامت

Cگذاریاشرتاک پوشه و رسور تنظیامتDمخاطبین تنظیامت

Eاسکن تنظیمFمنابر تنظیامت

Gامنیتی تنظیامتHمدیریت و برداریبهره تنظیامت

چاپگر برای شبکه اتصال
.کنید وصل شبکه به را آن و تعیین را چاپگر IP آدرس

رسپرست راهنامی
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IP آدرس تنظیم❏

)LAN/Wi-Fi کابل تنظیامت (شبکه به اتصال❏

مرتبط اطالعات

19 صفحه در" شبکه اتصال"|

چاپ عملکرد تنظیامت
.کنید اعامل چاپ عملکرد سازیفعال برای را تنظیامت

گیرندهرسویس/رسور اتصال برای چاپ تنظیامت❏

نظیر به نظیر اتصال برای چاپ تنظیامت❏

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" چاپگر عملکردهای از استفاده"|

گذاریاشرتاک پوشه و رسور تنظیامت
پوشه برای را گذاریاشرتاک پوشه و FTP رسور تنظیامت و کنید اعامل ایمیلی اعالن یا ایمیل ارسال-باز برای را ایمیل رسور تنظیامت

.منایید تعیین FTP انتقال یا گذاریاشرتاک

.کنید اعامل را LDAP رسور تنظیامت  ،منایید همگام LDAP رسور با را مخاطبین دارید نظر در وقتی  ،همچنین

ایمیل رسور تنظیم❏

)گذاریاشرتاک پوشه تنظیامت (فایل رسور تنظیامت❏

FTP رسور تنظیم❏

LDAP رسور تنظیم❏

مرتبط اطالعات

41 صفحه در" گذاریاشرتاک پوشه یا رسور تنظیم"|

مخاطبین تنظیامت
.کنید اعامل را منابرها یا هااسکن مقصد تنظیامت

کردن وارد❏

مخاطبین کردن ثبت❏

مرتبط اطالعات

65 صفحه در" مخاطبان از استفاده"|

رسپرست راهنامی
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اسکن تنظیم
.کنید اعامل اسکن عملکرد سازیفعال برای را تنظیامت

درایور تنظیامت❏

شبکه تنظیامت❏

مرتبط اطالعات

75 صفحه در" اسکن عملکردهای از استفاده"|

منابر تنظیامت
.کنید اعامل منابر عملکرد سازیفعال برای را تنظیامت

تلفن خط به اتصال❏

منابر برای پیرشفته تنظیامت❏

مرتبط اطالعات

152 صفحه در" منابر تنظیامت"|

امنیتی تنظیامت

رسپرست عبور رمز تنظیم❏

دسرتسی کنرتل تنظیامت❏

هاپروتکل با کردن کنرتل❏

پیرشفته امنیتی تنظیم❏

مرتبط اطالعات

83 صفحه در" محصول امنیتی تنظیامت"|
186 صفحه در" رشکت به مربوط پیرشفته امنیتی تنظیامت"|

مدیریت و برداریبهره تنظیامت

دستگاه وضعیت بررسی❏

رویداد وقوع به نسبت واکنش❏

دستگاه تنظیامت از گیریپشتیبان❏

مرتبط اطالعات

97 صفحه در" مدیریت و برداریبهره تنظیامت"|

رسپرست راهنامی
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شبکه اتصال
.دهدمی رشح را شبکه به چاپگر اتصال رویه فصل این

شبکه اتصال برقراری از قبل
.کنید تنظیم قبل از را اتصال برای اطالعات تنظیم و اتصال روش  ،شبکه به اتصال منظور به

اتصال تنظیم درباره اطالعات آوریجمع
.کنید بررسی قبل از را زیر اطالعات. کنید آماده را اتصال برای رضوری تنظیم اطالعات

توجهمواردبخشها

اترنت❏دستگاه اتصال روش

❏Wi-Fi

.کنید تعیین را شبکه به چاپگر اتصال روش

.شودمی متصل LAN سوییچ به سیمی LAN با رابطه در

.شودمی متصل دسرتسی نقطه) SSID( شبکه به Wi-Fi با رابطه در

IP آدرس❏LAN اتصال اطالعات

فرعی شبکه ماسک❏

فرضپیش دروازه❏

.کنید انتخاب را چاپگر به تخصیص برای موردنظر IP آدرس

.باشدمی الزامی مقادیر همه کردن وارد  ،دهیدمی تخصیص ثابت IP آدرس وقتی

این نیست الزم  ،دهیدمی تخصیص DHCP عملکرد از استفاده با پویا IP آدرس وقتی
.شوندمی تنظیم خودکار طور به زیرا کنید وارد را اطالعات

Wi-Fi❏SSID اتصال اطالعات

رمزعبور❏

متصل آنها به چاپگر که هستند دسرتسی نقطه عبور رمز و) شبکه نام (SSID موارد این
.شودمی

ثبت از قبل را چاپگر MAC آدرس  ،است شده تنظیم MAC آدرس کردن فیلرت ویژگی اگر
.منایید ثبت  ،چاپگر کردن

مراجعه کاربر راهنامی به پشتیبانی تحت استانداردهای درباره بیشرت اطالعات کسب جهت
.کنید

DNS به مربوط IP آدرس❏DNS رسور اطالعات
اولیه

DNS به مربوط IP آدرس❏
ثانویه

.باشدمی رضوری چاپگر به ثابت IP آدرس یک تخصیص هنگام اطالعات این کردن وارد
DNS یک و است برخوردار اضافی پیکربندی از سیستم که شودمی تنظیم زمانی ثانویه
.دارد وجود ثانویه DNS رسور

برای را IP آدرس  ،ایدنکرده تنظیم را DNS رسور و هستید کوچک سازمان یک جزء اگر
.کنید تنظیم روتر

به دسرتسی برای پروکسی رسور از شام شبکه محیط که کنید تنظیم زمانی را گزینه اینپروکسی رسور نام❏پروکسی رسور اطالعات
به چاپگر مستقیم دسرتسی که عملکردی شام و کندمی استفاده اینرتانت طریق از اینرتنت
.کنیدمی استفاده را کندمی فراهم را اینرتنت

.شودمی متصل اینرتنت به مستقیام چاپگر  ،زیر عملکردهای با رابطه در

Epson Connect خدمات❏

هارشکت سایر به مربوط ابری خدمات❏

افزارثابت روزرسانیبه❏

موردنظر درگاه شامره❏درگاه شامره اطالعات
کردن باز برای

توسط که درگاهی سپس و کنید بررسی را رایانه و چاپگر استفاده مورد درگاه شامره
.کنید باز نیاز صورت در را است شده مسدود فایروال

.کنید مالحظه را» پیوست «قسمت  ،چاپگر توسط استفاده مورد درگاه با رابطه در

رسپرست راهنامی

شبکه اتصال
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IP آدرس تخصیص
.باشندمی زیر موارد شامل IP آدرس تخصیص مختلف حاالت

:ثابت IP آدرس

.دهید اختصاص) میزبان (چاپگر به دستی صورت به را شده تعیین پیش از اختصاصی IP آدرس

تنظیم دستی صورت به) مشابه موارد و DNS رسور  ،فرضپیش دروازه  ،فرعی شبکه ماسک (شبکه به اتصال برای الزم اطالعات
.شوندمی

تنظیم محیطی در را هادستگاه دارید نظر در که است مفید وقتی تنظیم این نتیجه در  ،کندمنی تغییر شود خاموش دستگاه وقتی حتی IP آدرس
برای تنظیامتی کنیممی توصیه. منایید مدیریت IP آدرس طریق از را هادستگاه دارید نظر در یا داشت نخواهید را IP آدرس تغییر امکان که کنید

فیلرتگذاری مانند امنیتی هایقابلیت از استفاده هنگام  ،همچنین. باشند داشته دسرتسی آن به بتوانند هارایانه از بسیاری که کنید انتخاب چاپگر
IPsec/IP،  آدرس یک IP کنید جلوگیری آن تغییر از تا دهید تخصیص ثابت.

:)پویا IP آدرس (DHCP عملکرد از استفاده با خودکار تخصیص

.دهید تخصیص) میزبان (چاپگر به IP آدرس یک خودکار طور به  ،روتر یا DHCP رسور به مربوط DHCP عملکرد از استفاده با

در  ،شوندمی تنظیم خودکار صورت به) مشابه موارد و DNS رسور  ،فرضپیش دروازه  ،فرعی شبکه ماسک (شبکه به اتصال برای الزم اطالعات
.کنید وصل شبکه به را دستگاه بود خواهید قادر راحتی به نتیجه

.یابد تغییر مجدد اتصال زمان در IP آدرس است ممکن DHCP رسور تنظیامت به بستگی یا شود خاموش روتر یا دستگاه اگر

کردن دنبال به قادر که کنید برقرار ارتباط هاییپروتکل با و کنید استفاده هادستگاه مدیریت برای IP آدرس از غیر هاییروش از کنیممی توصیه
.باشندمی IP آدرس

:نکته
.دهید تخصیص هادستگاه به زمان هر در را یکسانی IP آدرس بود خواهید قادر  ،کنید استفاده DHCP قابلیت IP آدرس رزرو عملکرد از وقتی

پروکسی رسور و DNS رسور
.است IP آدرس اطالعات با ارتباط در دیگر موارد و ایمیل آدرس دامنه نام  ،میزبان نام یک دارای DNS رسور

تالش IP طریق از ارتباط برقراری برای چاپگر یا رایانه که هنگامی  ،باشد شده ثبت غیره و دامنه نام  ،میزبان نام با ارتباط دیگر طرف اگر
.شد نخواهد برقرار ارتباط  ،کندمی

name( »نام ترجمه «عنوان تحت فرآیند این. کندمی دریافت را مقابل طرف IP آدرس و کندمی جستجو اطالعات آن یافنت برای را DNS رسور
resolution (شودمی شناخته.

.کرد خواهند کسب را IP آدرس طریق از ارتباط برقراری امکان چاپگرها و هارایانه مانند هاییدستگاه  ،بنابراین

.دارد نیاز آن به اینرتنت اتصال یا ایمیل عملکرد از استفاده با ارتباط برقراری جهت چاپگر برای که است فرآیندی نام ترجمه

.کنید اعامل را DNS رسور تنظیامت  ،کنیدمی استفاده را عملکردها این وقتی

.شد خواهد تنظیم خودکار طور به  ،دهیدمی تخصیص روتر یا DHCP رسور DHCP عملکرد از استفاده با را چاپگر IP آدرس وقتی

برقرار ارتباط آنها تکتک طرف از) مخالف رسور (اینرتنت و چاپگر  ،رایانه با و گیردمی قرار اینرتنت و شبکه بین دروازه در پروکسی رسور
و شودمنی خوانده درگاه شامره و IP آدرس مانند چاپگر اطالعات  ،رو این از. کندمی برقرار ارتباط پروکسی رسور با فقط مخالف رسور. کندمی

.رودمی باالتر امنیت سطح

.کنید پیکربندی چاپگر در را پروکسی رسور  ،شویدمی متصل اینرتنت به پروکسی رسور یک طریق از که هنگامی

کنرتل پانل از شبکه به اتصال
.کنید وصل شبکه به چاپگر کنرتل پانل از استفاده با را چاپگر

.است شده ارائه کاربر راهنامي در چاپگر کنرتل پانل توضیحات

رسپرست راهنامی
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IP آدرس تخصیص
.کنید تنظیم را فرضپیش دروازه و زیرشبکه ماسک  ،میزبان آدرس مانند ابتدایی هایگزینه

.دهدمی توضیح را ثابت IP آدرس یک تنظیم روش بخش این

.کنید روشن را چاپگر.1

.کنید انتخاب را تنظیم چاپگر کنرتل پانل اصلی صفحه در.2

.کنید انتخاب را پیرشفته > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت.3

رسپرست راهنامی

شبکه اتصال

21



.کنید انتخاب را TCP/IP گزینه.4

.کنید انتخاب IP آدرس آوردن بدست برای را دستی گزینه.5

:نکته
و,  زیرشبکه ماسک  ,IP نشانی  ،صورت این در. کنید انتخاب را خودکار باید  ،باشید کرده تنظیم خودکار طور به DHCP عملکرد با را IP آدرس اگر

.بروید 8 مرحله به باید و شودمی تنظیم خودکار طور به نیز 7 تا 6 مراحل در فرضپیش دروازه

.کنید وارد را IP آدرس.6

.کنید وارد نیز را) 0( صفرها  ،زیر منونه مانند رقمی سه هایبخش تکمیل از اطمینان برای  ،IP آدرس کردن وارد هنگام

:مثال

رسپرست راهنامی
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.کنید وارد 192.000.002.111 صورت به را آن  ،است 192.0.2.111 صورت به IP آدرس اگر❏

.کنید وارد 192.000.012.010 صورت به را آن  ،است 192.0.12.10 صورت به IP آدرس اگر❏

هاقسمت بودن رقمی سه از اطمینان برای که صفرهایی  ،IP آدرس کردن وارد از پس. کنید تأیید را قبل صفحه در شده داده نشان مقدار
.شد خواهند گرفته نادیده  ،ایدکرده وارد

.کنید تنظیم را فرضپیش دروازه و زیرشبکه ماسک.7

.کنید تأیید را قبل صفحه در شده داده نشان مقدار

:نکته
غیرممکن تنظیامت اعامل و غیرفعال کنید رشوع را تنظیامت  ،باشد نادرست فرضپیش دروازه و زیرشبکه ماسک  ،IP نشانی ترکیب اگر
.است نداده رخ خطایی اطالعات ورود در که شوید مطمنئ. شودمی

.کنید وارد را اولیه DNS رسور IP آدرس.8

.کنید تأیید را قبل صفحه در شده داده نشان مقدار

:نکته
آدرس توانیدمنی اگر. کنید انتخاب خودکار یا دستی از را DNS رسور تنظیامت توانیدمی  ،کنید انتخاب IP تخصیص تنظیامت برای را خودکار اگر

مستقیامً را ثانویه DNS رسور آدرس  ،سپس. کنید وارد را DNS رسور آدرس و انتخاب را دستی باید  ،کنید دریافت خودکار طور به را DNS رسور
.بروید 10 مرحله به  ،ایدکرده انتخاب را خودکار اگر. کنید وارد

.کنید وارد را DNS ثانویه رسور IP آدرس.9

.کنید تأیید را قبل صفحه در شده داده نشان مقدار

.بزنید رضبه کنید رشوع را تنظیامت روی.10

.ببندید را تأیید صفحه.11

پروکسی رسور تنظیم

.کنید تنظیم را پروکسی رسور  ،هستند برقرار زیر رشط دو هر اگر

رسپرست راهنامی
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.است شده تهیه اینرتنتی اتصال برای پروکسی رسور❏

اینرتنت با چاپگر مستقیم اتصال مستلزم که رشکت ابری هایرسویس یا Epson Connect رسویس مانند عملکردی از استفاده هنگام❏
.باشندمی

.کنید انتخاب را تنظیم  ،اصلی صفحه از.1

:نکته
.بروید 3 مرحله به. شودمی ظاهر پیرشفته صفحه  ،IP آدرس کردن تنظیم از پس تنظیامت دادن انجام از پس

.کنید انتخاب را پیرشفته > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت.2

.کنید انتخاب را رسور پروکسی گزینه.3

رسپرست راهنامی
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.کنید انتخاب رسور پروکسی تنظیامت برای را استفاده گزینه.4

.کنید وارد FQDN یا IPv4 قالب با را پروکسی رسور آدرس.5

.کنید تأیید را قبل صفحه در شده داده نشان مقدار

.کنید وارد را پروکسی رسور درگاه شامره.6

.کنید تأیید را قبل صفحه در شده داده نشان مقدار

.بزنید رضبه کنید رشوع را تنظیامت روی.7

رسپرست راهنامی
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.ببندید را تأیید صفحه.8

LAN به اتصال
.کنید متصل اترنت به را چاپگر توانیدمی Wi-Fi یا اترنت با

مرتبط اطالعات

26 صفحه در" اترنت به اتصال"|
27 صفحه در" کنرتل پانل از Wi-Fi تنظیامت اعامل"|

اترنت به اتصال

.کنید بررسی را اتصال و کنید وصل شبکه به اترنت کابل از استفاده با را چاپگر

.کنید وصل هم به اترنت کابل با را) LAN سوییچ (هاب و چاپگر.1

.کنید انتخاب را تنظیم  ،اصلی صفحه از.2

.کنید انتخاب را شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت مسیر.3

.کنید انتخاب را اتصال بررسی گزینه.4

.شوید مطمنئ اتصال درستی از. شودمی ظاهر اتصال تشخیص نتیجه

.بزنید رضبه تأیید روی کار پایان برای.5

دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل  ،چاپ برای. کنید بررسی را تشخیص نتیجه توانیدمی  ،بررسی گزارش چاپ روی زدن رضبه از پس
.کنید

رسپرست راهنامی
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مرتبط اطالعات

134 صفحه در" Wi-Fi اتصال به اترنت اتصال دادن تغییر"|

کنرتل پانل از Wi-Fi تنظیامت اعامل

به  ،دستی صورتبه تنظیم برای.کنید تنظیم دستی صورتبه را چاپگر کنرتل پانل از دسرتسی نقطه یک به اتصال برای الزم اطالعات توانیدمی
SSID دارید نیاز دسرتسی نقطه عبور کلمه و.

و SSID از استفاده بدون  ،پین کد یا فشاری دکمه از استفاده با را Wi-Fi اتصال تنظیامت توانیدمی  ،کند پشتیبانی WPS از دسرتسی نقطه اگر
.کنید اعامل خودکار طور به  ،گذرواژه

:نکته
منی را عبور کلمه و SSID اگر.دارد قرار برچسب روی بر عبور کلمه و SSID  ،کنید می استفاده آن فرضپیش تنظیامت با دسرتسی نقطه یک از اگر

.کنید مراجعه دسرتسی نقطه همراه شده ارایه مستندات به یا بگیرید متاس کرده تنظیم را دسرتسی نقطه که فردی با  ،دانید

.بزنید تلنگر چاپگر کنرتل پانل در  روی بر.1

رسپرست راهنامی

شبکه اتصال
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.بزنيد رضبه روتر روی.2

.بزنيد رضبه کنید رشوع را تنظیامت روی.3

.بزنيد رضبه Wi-Fi نصب روی.4

.بزنید تلنگر بله روی بر و کنید بررسی را پیام  ،ایدداده انجام را اترنت تنظیامت اگر

.بزنيد رضبه Wi-Fi تنظیم گام به گام راهنامی روی.5

6.SSID کنید انتخاب دسرتسی نقطه برای را.

:نکته
ملس فهرست روزرسانیبه برای را کنید جستجو دوباره  ،شود منی داده منایش چاپگر کنرتل پانل در  ،شوید متصل آن به خواهیدمی که SSID اگر❏

.کنید وارد مستقیامً را SSID و ملس را کنید وارد دستی  ،نشد داده منایش هم باز اگر.کنید

فرضپیش تنظیامت با دسرتسی نقطه از اگر.خیر یا است شده نوشته دسرتسی نقطه کنید بررسی روی آیا که کنید بررسی  ،دانید منی را SSID اگر❏
.کنید استفاده است شده نوشته برچسب روی بر که SSID از  ،کنید می استفاده آن

.کنید ملس را تأیید سپس و وارد را عبور کلمه  ،بزنید تلنگر کنید وارد را گذرواژه روی بر.7

:نکته
.است حساس حروف بودن کوچک و بزرگ به عبور رمز❏

تنظیامت با دسرتسی نقطه از اگر.خیر یا است شده نوشته دسرتسی نقطه کنید بررسی روی آیا که کنید بررسی  ،دانید منی را عبور کلمه اگر❏
عبور کلمه است ممکن همچنین.کنید استفاده است شده نوشته برچسب روی بر که عبوری کلمه از  ،کنید می استفاده آن فرضپیش
.شود نامیده غیره و" عبور عبارت "یک  ،"کلید "یک

.کنید وارد را گذرواژه و انتخاب عبور رمز برای را دسرتس در  ،کنیدمی وارد مستقیامً را SSID اگر❏

است کرده تنظیم را آن که فردی با یا کنید مراجعه دسرتسی نقطه همراه شده عرضه مستندات به  ،دانید منی را دسرتسی نقطه عبور کلمه اگر❏
.بگیرید متاس

.بزنید تلنگر کنید رشوع را تنظیامت روی بر  ،کردن وارد از پس.8

رسپرست راهنامی
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.بزنيد رضبه تأیید روی.9

:نکته
.شود چاپ شبکه اتصال گزارش تا دهید فشار را بررسی گزارش چاپ و دهید قرار را A4 اندازه ساده کاغذ  ،شوید متصل نتوانستید اگر

.بزنید تلنگر شبکه اتصال تنظیامت صفحه در بسنت روی بر.10

مرتبط اطالعات

112 صفحه در" شبکه اتصال گزارش در موجود های حل راه و ها پیام"|
130 صفحه در" )WPS( کنرتل پانل از Wi-Fi تنظیامت اعامل"|
134 صفحه در" اترنت اتصال به Wi-Fi اتصال دادن تغییر"|

رسپرست راهنامی
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عملکرد تنظیامت
.دهدمی رشح  ،شود اعامل دستگاه عملکردهای از استفاده برای باید که را تنظیامتی نخستین فصل این

تنظیم افزارنرم
.شودمی داده رشح Web Config از استفاده با رسپرست رایانه از تنظیامت اعامل هایروال  ،مبحث این در

Web Config) دستگاه وب صفحه(

Web Config درباره

Web Config طریق از بود خواهید قادر قابلیت این کمک با. باشدمی چاپگر تنظیامت پیکربندی منظور به چاپگر در شده تعبیه وب صفحه یک
.کنید کار شبکه به متصل چاپگر با  ،رایانه یک

.باشید داده اختصاص چاپگر به IP آدرس یک باید ابتدا Web Config به دسرتسی برای

:نکته
.کنید قفل را تنظیامت  ،چاپگر برای رسپرست عبور رمز پیکربندی با توانید می

رسپرست راهنامی
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Web Config به دسرتسی

پیام یک  ،HTTPS طریق از Web Config به دسرتسی هنگام. باشد فعال باید هم JavaScript .کنید وارد وب مرورگر یک در را چاپگر IP آدرس
.شودمنی ایجاد مشکلی اما  ،شودمی استفاده  ،چاپگر در شده ذخیره  ،امضاء خود گواهی یک از چون شودمی ظاهر مرورگر در هشدار

HTTPS طریق از دسرتسی❏

IPv4: https//:>آدرس IP بدون (>چاپگر > <(

IPv6: https]//:آدرس IP [ با]/ (چاپگر [(

HTTP طریق از دسرتسی❏

IPv4: http//:>آدرس IP بدون (>چاپگر > <(

IPv6: http]//:آدرس IP [ با]/ (چاپگر [(

ها مثال

❏IPv4:

https//:192.0.2.111/

http//:192.0.2.111/

❏IPv6:

https]//:2001:db8::1000:1/[

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

:نکته
.کنید استفاده چاپگر IP آدرس جای به چاپگر نام از توانیدمی  ،شود ثبت DNS رسور با چاپگر نام اگر

مرتبط اطالعات

188 صفحه در" چاپگر با SSL/TLS ارتباط"|
188 صفحه در" دیجیتالی گواهی درباره"|

چاپگر عملکردهای از استفاده
.سازید فعال را قابلیت این شبکه در چاپ عملکرد از استفاده برای

.کنید تنظیم چاپگر شبکه اتصال و رایانه در را شبکه اتصال درگاه است الزم شبکه در چاپگر از استفاده برای

کنید تنظیم رسور رایانه در را درگاه: گیرندهرسویس/رسور اتصال❏

.دهید توضیح را درگاه دستی تنظیم شیوه  ،گیرندهرسویس/رسور اتصال با رابطه در

کنید تنظیم رایانه دو از کدام هر در را درگاه): Peer to peer( نظیر به نظیر اتصال❏

سایتوب یا افزارنرم دیسک طریق از دسرتس قابل نصبی فایل از استفاده با درگاه خودکار تنظیم شیوه  ،نظیر به نظیر اتصال با رابطه در
Epson دهید توضیح را.

گیرندهرسویس/رسور اتصال برای چاپ تنظیامت
.کنید فعال  ،بردمی بهره گیرندهرسویس/رسور اتصال از که چاپگری طریق از چاپ برای را گزینه این

.بگذارید اشرتاک به شبکه در را چاپگر سپس و کنید تنظیم را چاپ رسور ابتدا  ،گیرندهرسویس/رسور اتصال با رابطه در

.بگذارید اشرتاک به شبکه در را چاپگر سپس و کنید تنظیم را چاپ رسور ابتدآ  ،رسور به اتصال برای USB کابل از استفاده هنگام

رسپرست راهنامی

عملکرد تنظیامت
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شبکه هایدرگاه تنظیم

.کنید تنظیم را شبکه درگاه سپس و کنید ایجاد چاپ رسور در ایشبکه چاپ برای چاپ صف  ،استاندارد TCP/IP از استفاده با

.باشدمی Windows 2012 R2 از استفاده به مربوط منونه این

.کنید باز را چاپگرها و هادستگاه صفحه.1

.چاپگرها و هادستگاه > افزارسخت یا صدا و افزارسخت > کنرتل پانل > تنظیامت > تاپدسک

.چاپگر افزودن.2

.کنید انتخاب را نیست فهرست در خواهم می که چاپگری سپس و کنید کلیک چاپگر افزودن روی

.محلی چاپگر یک افزودن.3

.کنید کلیک بعدی روی سپس و کرده انتخاب را دستی تنظیامت با شبکه چاپگر یا محلی چاپگر افزودن

.کنید کلیک بعدی روی سپس و کنید انتخاب درگاه نوع عنوان به را TCP/IP استاندارد درگاه و کنید انتخاب را جدید درگاه ایجاد.4

.کنید کلیک بعدی روی سپس و کنید وارد IP آدرس یا چاپگر نام یا IP آدرس یا میزبان نام در را چاپگر نام یا IP آدرس.5

:ها مثال

EPSONA1A2B3C :چاپگر نام❏

IP: 192.0.2.111 آدرس❏

.نکنید عوض را درگاه نام

رسپرست راهنامی

عملکرد تنظیامت
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.شود می داده منایش کاربر دسرتسی کنرتل صفحه وقتی کنید کلیک ادامه روی

:نکته
داده تغییر را چاپگر IP آدرس DHCP اگر حتی  ،شودمی رهگیری IP آدرس  ،کنید مشخص نام تفکیک قابلیت دارای شبکه در را چاپگر نام اگر

.کنید بررسی شبکه وضعیت برگه یا چاپگر کنرتل پانل در شبکه وضعیت صفحه از را چاپگر نام توانید می. باشد

.کنید تنظیم را چاپگر درایور.6

:است شده نصب قبال چاپگر درایور اگر❏

.کنید کلیک بعدی روى. کنید انتخاب را چاپگرها و سازنده مسیر

:است نشده نصب قبال چاپگر درایور اگر❏

درایور شامل پوشه سپس و کنید کلیک مرور روی. کنید وارد را چاپگر با شده ارائه افزارنرم فرشده لوح و کنید کلیک دارم دیسک روی
شام عامل سیستم به بسته است ممکن پوشه محل. اید کرده انتخاب را درست پوشه که شوید مطمنئ. کنید انتخاب دیسی در را چاپگر

.باشد متفاوت

Windows: WINX86 بیتی 32 نسخه

Windows: WINX64 بیتی 64 نسخه

.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل.7

.کنید اعامل را چاپگر اشرتاک تنظیامت  ،)Windows رسور با چاپگر گذاشنت اشرتاک به (مشرتی/رسور اتصال با چاپگر از استفاده هنگام در

مرتبط اطالعات

34 صفحه در" )Windows فقط (چاپگر گذاشنت اشرتاک به"|

Windows — درگاه پیکربندی بررسی

.خیر یا است شده تنظیم چاپ صف برای مناسب درگاه آیا که کنید بررسی

.کنید باز را چاپگرها و هادستگاه صفحه.1

.چاپگرها و هادستگاه > افزارسخت یا صدا و افزارسخت > کنرتل پانل > تنظیامت > تاپدسک

.کنید باز را چاپگر هایویژگی صفحه.2

.کنید کلیک چاپگر خصوصیات روی سپس و کرده راست کلیک چاپگر آیکن روی

رسپرست راهنامی
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.کنید کلیک درگاه پیکربندی روی سپس و کنید انتخاب را TCP/IP استاندارد درگاه و کنید کلیک ها درگاه برگه روی.3

.کنید بررسی را درگاه پیکربندی.4

RAW حالت برای❏

.کنید کلیک تأیید روی سپس و باشد شده انتخاب پروتکل بخش در Raw گزینه که کنید بررسی

LPR برای❏

.کنید وارد را» PASSTHRU« عبارت LPR تنظیامت از صف نام در. باشد شده انتخاب پروتکل بخش در LPR که کنید بررسی
.کنید کلیک تأیید روی سپس و کرده انتخاب را LPR بایت شامرش سازیفعال

)Windows فقط (چاپگر گذاشنت اشرتاک به

تنظیم چاپ رسور از را چاپگر اشرتاک  ،)Windows رسور با چاپگر گذاشنت اشرتاک به (مشرتی/رسور اتصال با چاپگر از استفاده هنگام در
.کنید

.کنید انتخاب چاپ رسور از را چاپگرها و هادستگاه مشاهده > کنرتل پانل.1

اشرتاک > چاپگر هایویژگی زبانه روی سپس و کنید راست کلیک-راس بگذارید اشرتاک به خواهید می که ی)چاپ صف(چاپگر مناد روی.2
.منایید کلیک گذاری

.کنید وارد را اشرتاک نام سپس و کنید انتخاب را چاپگر این گذاری اشرتاک.3

.کنید پیکربندی را تنظیامت سپس و کنید کلیک گذاری اشرتاک های گزینه تغییر روی  ،Windows Server 2012 برای

)Windows فقط (دیگر درایورهای نصب

.کنید نصب چاپ رسور روی را دیگری درایورهای که شودمی پیشنهاد  ،باشد متفاوت مشرتی و رسور Windows نسخه اگر

.کنید انتخاب چاپ رسور از را چاپگرها و هادستگاه مشاهده > کنرتل پانل.1

گذاری اشرتاک > چاپگر های ویژگی زبانه روی سپس و کرده راست کلیک بگذارید اشرتاک به ها کالینت با خواهید می که چاپگری مناد روی.2
.کنید کلیک

.کنید کلیک دیگر درایورهای روی.3

.کنید پیکربندی را تنظیامت و کنید کلیک Change Sharing Options روی بر  ،Windows Server 2012 برای

.کنید کلیک تأیید روی بر سپس و کنید انتخاب هامشرتی برای را Windows نسخه.4

.کنید نصب را درایور و انتخاب را) inf.*( چاپگر درایور اطالعات فایل.5

مرتبط اطالعات

34 صفحه در" Windows — مشرتک چاپگر از استفاده"|

Windows — مشرتک چاپگر از استفاده

هنوز اگر. سازد مطلع خودشان های رایانه به آن افزودن نحوه و چاپ رسور به یافته اختصاص رایانه نام از را ها کالینت رسپرست است الزم
.دهید اطالع را مشرتک چاپگر افزودن برای چاپگرها و ها دستگاه از استفاده نحوه ها کالینت به  ،اند نشده پیکربندی دیگری درایورهای

:کنید دنبال را مراحل این  ،اند شده پیکربندی چاپ رسور در دیگری درایورهای قبل از اگر

رسپرست راهنامی
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.کنید انتخاب Windows Explorer در را چاپ رسور به یافته تخصیص نام.1

.کنید کلیک بار دو کنید استفاده خواهید می که چاپگری روی.2

مرتبط اطالعات

34 صفحه در" )Windows فقط (چاپگر گذاشنت اشرتاک به"|
34 صفحه در" )Windows فقط (دیگر درایورهای نصب"|

نظیر به نظیر اتصال برای چاپ تنظیامت
.کنندمی برقرار یک به یک ارتباط گیرندهرسویس رایانه و درایور  ،)مستقیم چاپ (نظیر به نظیر اتصال برای

.شوند نصب گیرندهرسویس رایانه هر در باید چاپگر درایور

مرتبط اطالعات

35 صفحه در" Windows — چاپگر درایور تنظیم"|
36 صفحه در" Mac OS — چاپگر درایور تنظیم"|

Windows — چاپگر درایور تنظیم

در یا Epson سایتوب در موجود کنندهنصب از. شودمی پیشنهاد مشرتی هایرایانه همه روی بر چاپگر درایور نصب  ،کوچک هایسازمان برای
.کنید استفاده افزارنرم فرشده لوح

:نکته
نصب زمان  ،بسته قالب در درایور دادن تحویل و EpsonNet SetupManager از استفاده با  ،کنند استفاده چاپگر از مشرتی رایانه چندین است قرار اگر

.یابدمی چشمگیری کاهش

.کنید اجرا را کنندهنصب.1

سایتوب از کردن اجرا❏

.کنید اجرا و دانلود را افزارنرم تنظیم قسمت از. منایید وارد را محصول نام و کنید پیدا دسرتسی زیر سایت وب به

http://epson.sn

).فرشده لوح درایو دارای رایانه با کاربرانی و فرشده لوح دارای هایمدل برای فقط (فرشده لوح از اجرا❏

.دهید قرار رایانه درون را افزارنرم فرشده لوح
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.کنید کلیک بعدی روی بر و انتخاب را چاپگر اتصال روش.2

:نکته
را )موارد دیگر و شبکه به USB تغییر یا جدید شبکه روتر برای (کنید برقرار را چاپگر اتصال دوباره گزینه  ،افزار نرم نصب شدن ظاهر صورت در

.کنید کلیک بعدی روی بر و انتخاب

.کنید دنبال را صفحه روی های دستورالعمل.3

مرتبط اطالعات

|"EpsonNet SetupManager "128 صفحه در

Mac OS — چاپگر درایور تنظیم

.کنید آغاز اینرتنت محیط در را اندازیراه.دهید انجام را جدید رایانه یک افزودن اتصال تنظیامت و کنید دانلود سایت وب از را افزار نرم

.کنید مراجعه کاربر راهنامي به  ،کنید نصب PostScript پشتیبانی تحت چاپگر برای را Epson PostScript چاپگر درایور خواهیدمی اگر

.کنید وارد را دستگاه نام سپس و کنید پیدا دسرتسی زیر سایتوب به  ،کنید اعامل تنظیامت آن در خواهید می که ای رایانه از.1

http://epson.sn

.کنید دانلود را افزار نرم سپس و بروید تنظیم به.2

.کنید دنبال را صفحه روی های دستورالعمل و کنید اجرا را افزار نرم.3
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.کنید انتخاب اتصال نوع صفحه از را دیگر رایانه.4

.کنید دنبال را صفحه روی های دستورالعمل.5

چاپ اولیه تنظیامت
.کنید اعامل را چاپ خطای و کاغذ اندازه قبیل از چاپ تنظیامت

Paper Source Settings

.کنید تنظیم شود بارگذاری کاغذ منبع هر در باید که را کاغذی نوع و اندازه

.کنید انتخاب را Print < Paper Source Settings زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید انتخاب را مرتبط موارد.2

.باشند متفاوت موقعیت اساس بر است ممکن یافتهمنایش موارد

کاغذ منبع نام❏

.دهید منایش را Cassette 1 مانند مقصد کاغذ منبع نام

❏Paper Size

.کنید انتخاب کشویی منوی طریق از را خود موردنظر کاغذ اندازه

❏Unit

قادر  ،باشد شده انتخاب Paper Size قسمت در User-Defined گزینه وقتی. کنید انتخاب را کاربر توسط شده تعریف اندازه واحد
.کنید انتخاب را آن بود خواهید

رسپرست راهنامی
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❏Width

.کنید انتخاب را کاربر توسط شده تعریف اندازه افقی طول

.شودمی داده نشان Width قسمت در که دارند بستگی کاغذ منبع به اینجا در تعیین قابل محدوده

.کنید وارد را اعشار رقم یک تا توانیدمی  ،منایید انتخاب Unit قسمت در را mm گزینه وقتی

.کنید وارد را اعشار رقم دو تا توانیدمی  ،منایید انتخاب Unit قسمت در را inch گزینه وقتی

❏Height

.کنید انتخاب را کاربر توسط شده تعریف اندازه عمودی طول

.شودمی داده نشان Height قسمت در که دارند بستگی کاغذ منبع به اینجا در تعیین قابل محدوده

.کنید وارد را اعشار رقم یک تا توانیدمی  ،منایید انتخاب Unit قسمت در را mm گزینه وقتی

.کنید وارد را اعشار رقم دو تا توانیدمی  ،منایید انتخاب Unit قسمت در را inch گزینه وقتی

❏Paper Type

.کنید انتخاب کشویی منوی طریق از را خود موردنظر کاغذ نوع

.کنید کلیک OK روی سپس و کرده بررسی را تنظیامت.3

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

Interface Settings

.کنید تنظیم را رابط هر به یافته تخصیص زبان یا چاپی کارهای انجام مهلت پایان زمان

.شودمی داده منایش PostScript یا PCL با سازگار چاپگر روی مورد این

.کنید انتخاب را Print < Interface Settings زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید انتخاب را مرتبط موارد.2

❏Timeout Settings

.کنید مشخص را شوندمی ارسال USB طریق از مستقیام که چاپی کارهای مهلت پایان زمان

.کنید وارد ثانیه حسب بر را ثانیه 300 تا 5 بین مقداری توانیدمی

.کنید وارد را 0 عدد  ،نیستید مهلت پایان زمان تعیین به مایل وقتی

❏Printing Language

.کنید انتخاب شبکه رابط و USB رابط هر برای را چاپ زبان

.شودمی داده تشخیص ارسالی چاپ کارهای اساس بر خودکار طور به چاپ زبان  ،کنید انتخاب را Auto گزینه وقتی

.کنید کلیک OK روی سپس و کرده بررسی را تنظیامت.3

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

Error Settings

.دستگاه برای خطا منایش تنظیم

رسپرست راهنامی
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.کنید انتخاب را Print < Error Settings زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید انتخاب را مرتبط موارد.2

❏Paper Size Notice

کنرتل پانل روی خطا آیا  ،چاپ هایداده کاغذ اندازه با شده مشخص کاغذ منبع کاغذ اندازه بودن متفاوت صورت در که کنید تنظیم
.خیر یا شود داده منایش

❏Paper Type Notice

منایش کنرتل پانل روی خطا آیا  ،چاپ هایداده کاغذ نوع با شده مشخص کاغذ منبع کاغذ نوع بودن متفاوت صورت در که کنید تنظیم
.خیر یا شود داده

❏Auto Error Solver

یا شود لغو خودکار طور به خطا آیا  ،خطا شدن ظاهر از پس ثانیه 5 بازه در کنرتل پانل در کاری نگرفنت انجام صورت در که کنید تنظیم
.خیر

.کنید کلیک OK روی سپس و کرده بررسی را تنظیامت.3

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

Universal Print Settings

.دهید انجام چاپگر درایور از استفاده بدون خارجی هایدستگاه از چاپ برای را زیر تنظیامت

.نشوند داده منایش موارد برخی است ممکن چاپگر در شده تنظیم چاپ زبان به بسته

.کنید انتخاب را Print < Universal Print Settings زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید انتخاب را مرتبط موارد.2

.کنید کلیک OK روی سپس و کرده بررسی را تنظیامت.3

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

Basic

توضیحاتموارد

Top Offset(-30.0-30.0mm)کندمی تنظیم را شودمی رشوع آن روی چاپ که کاغذی عمودی موقعیت.

Left Offset(-30.0-30.0mm)کندمی تنظیم را شودمی رشوع آن روی چاپ که کاغذی افقی موقعیت.

Top Offset in Back(-30.0-30.0mm)کندمی تنظیم را شودمی رشوع رو دو چاپ حالت در آن پشت روی چاپ که کاغذی عمودی موقعیت.

Left Offset in Back(-30.0-30.0mm)کندمی تنظیم را شودمی رشوع رو دو چاپ حالت در آن پشت روی چاپ که کاغذی افقی موقعیت.

Check Paper Widthخیر یا شود بررسی کاغذ عرض  ،چاپ فرآیند حین آیا کندمی تنظیم.

Skip Blank Pageنشود چاپ خالی صفحه کنید تنظیم  ،دارد وجود چاپ هایداده در خالی صفحه یک اگر.

رسپرست راهنامی

عملکرد تنظیامت

39



PDL Print Configuration

.کنید انتخاب PostScript یا PCL چاپ برای را موردنظرتان تنظیامت توانیدمی شام

.شودمی داده منایش PostScript یا PCL با سازگار چاپگر یک روی مورد این

عمومی تنظیامت

توضیحاتموارد

Paper Sizeمنایید انتخاب را کنید چاپ آن روی مایلید که کاغذی اندازه.

Paper Typeکنید انتخاب را چاپ مقصد کاغذ نوع.

Orientationکنید انتخاب را چاپ برای نظر مورد جهت.

Qualityکنید انتخاب را چاپ برای نظر مورد چاپ کیفیت.

Ink Save Modeشود جوییرصفه جوهر مرصف در چاپ حین مایلید آیا کنید تنظیم.

Print Orderکنید انتخاب را گزینه این صفحه آخرین از یا باال از کردن چاپ برای.

Number of Copies(1-999)کنید تنظیم را چاپ برای خود مدنظر هاینسخه تعداد.

Binding Marginکنید انتخاب را صحافی مکان.

Auto Paper Ejectionآورده بیرون خودکار طور به کاغذ  ،چاپی کار یک دریافت برای موجود مهلت پایان از پس آیا کنید انتخاب
.شود

2-Sided Printingشود انجام رو دو صورت به چاپ آیا کنید تنظیم.

PCL Menu

توضیحاتموارد

Font Sourceشود دانلود یا کنید استفاده چاپگر در شده نصب فونت از آیا کنید انتخاب.

Font Numberکنید تعیین را استفاده برای موردنظر فونت شامره.

Pitch(0.44-99.99cpi)کنید تعیین گام اساس بر را فونت اندازه  ،ثابت فضای داشنت و فونت بودن پذیرمقیاس صورت در.

Height(4.00-999.75pt)کنید تعیین پوینت اساس بر را فونت اندازه  ،متغیر فضای داشنت و فونت بودن پذیرمقیاس صورت در.

Symbol Setمنایید انتخاب را کنید استفاده دارید نظر در که فونتی مناد مجموعه.

Form(5-128lines)کنید تعیین را صفحه هر در خطوط تعداد.

CR Functionکد عملکرد CR بازگشت (کنید انتخاب را(.

LF Functionکد عملکرد LF) جدید خط (کد و FF) کنید انتخاب را) جدید صفحه.

Paper Source Assignکاغذ تغذیه فرمان برای کاغذ کنندهتغذیه تخصیص PCL کنید تعیین را.

PS3 Menu

توضیحاتموارد

Error Sheetچاپ خطای دادن رخ هنگام آیا کنید تعیین PS3،  شود چاپ خطا برگه یک.

Colorationکنید تعیین را رنگتک یا رنگی چاپ حالت.
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توضیحاتموارد

Binaryکنید تعیین را بایرنی هایداده پذیرش عدم یا پذیرش.

PDF Page Sizeچاپ برای را کاغذ اندازه PDF کنید تعیین.

گذاریاشرتاک پوشه یا رسور تنظیم
.کنید تنظیم را است الزم اسکن یا ایمیل عملکرد از استفاده برای که گذاریاشرتاک پوشه یا رسور

مرتبط اطالعات

41 صفحه در" عملکرد هر و رسور بین ارتباط"|

عملکرد هر و رسور بین ارتباط
.است زیر صورت به گذاریاشرتاک پوشه یا رسور و چاپگر عملکرد بین ارتباط

.کنید تنظیم را گذاریاشرتاک پوشه یا رسور  ،کنیدمی استفاده را عملکرد هر که حالتی در

تنظیامت (فایل رسورFTP رسورایمیل رسور
LDAP رسور)گذاریاشرتاک پوشه

✓ایمیل به ارسال و اسکن

✓FTP به ارسال و اسکن

✓شبکه پوشه به اسکن

✓ایمیل به منابر ارسال

✓پوشه به منابر ارسال

✓ایمیلی اعالن

✓LDAP همکاری

مرتبط اطالعات

41 صفحه در" ایمیل رسور پیکربندی"|
46 صفحه در" گذاریاشرتاک پوشه تنظیامت"|
70 صفحه در" کاربران و LDAP رسور بین همکاری"|

ایمیل رسور پیکربندی
.کنید تنطیم Web Config طریق از را ایمیل رسور

.باشندمی پذیرامکان زیر موارد  ،گرددمی برخوردار ایمیل ارسال امکان از چاپگر ایمیل رسور تنظیم طریق از وقتی

ایمیل طریق از اسکن نتایج انتقال❏

چاپگر طرف از ایمیلی اعالن دریافت❏
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.کنید بررسی را زیر موارد  ،تنظیامت انجام از قبل

.کند پیدا دسرتسی ایمیل رسور به تواندمی که است متصل ایشبکه به چاپگر❏

.باشدمی متصل چاپگر ایمیل رسور هامن به که ایرایانه در ایمیل تنظیم اطالعات❏

:نکته
.منایید تأیید را سایتوب یا کنندهعرضه طرف از دریافتی تنظیم اطالعات  ،کنیدمی استفاده را اینرتنت بر مبتنی ایمیل رسور وقتی❏

.شوید وارد آن به زیر صورت به. کنید تنظیم را ایمیل رسور توانیدمی نیز چاپگر کنرتل پانل طریق از❏

رسور تنظیامت > ایمیل رسور > پیرشفته > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

.کنید انتخاب را Network < Email Server < Basic زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید وارد مقدار یک مورد هر برای.2

.کنید انتخاب را OK گزینه.3

.شودمی داده منایش شده انتخاب تنظیامت

.دهید انجام را اتصال بررسی تست  ،تنظیامت پایان از پس

مرتبط اطالعات

44 صفحه در" ایمیل رسور اتصال بررسی"|
43 صفحه در" ایمیل رسور تنظیم موارد"|
31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
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ایمیل رسور تنظیم موارد

توضیحات و تنظیامتموارد

Authentication Methodکنید مشخص را ایمیل رسور به دسرتسی برای چاپگر اعتبار تأیید روش.

Offتنظیم را نشود انجام ایمیل رسور توسط هویت تأیید دارید نظر در که مواردی
.کنید

SMTP AUTHرسور در را هویت تأیید  ،ایمیل ارسال هنگام SMTP) خروجی ایمیل رسور(
.کند پشتیبانی SMTP اعتبار تأیید از ایمیل رسور است الزم. دهدمی انجام

POP before SMTPرسور در را هویت تأیید  ،ایمیل ارسال از قبل POP3) دریافتی ایمیل رسور(
.کنید تنظیم را POP3 رسور  ،مورد این انتخاب هنگام. دهدمی انجام

Authenticated Accountاگر SMTP AUTH یا POP before SMTP عنوان به را Authentication Method حساب نام  ،کنیدمی انتخاب
.کنید وارد (ASCII )0x20–0x7E قالب در نویسه 255 تا 0 از را شده تأیید

انتخاب را POP before SMTP وقتی. کنید وارد را SMTP رسور حساب  ،کنیدمی انتخاب را SMTP AUTH وقتی
.کنید وارد را POP3 رسور حساب  ،کنیدمی

Authenticated Passwordاگر SMTP AUTH یا POP before SMTP عنوان به را Authentication Method عبور رمز باید  ،کنیدمی انتخاب
.کنید وارد (ASCII )0x20–0x7E قالب در نویسه 20 تا 0 از را شده تأیید

انتخاب صورت در. کنید وارد را SMTP رسور برای شده تأیید حساب  ،SMTP AUTH انتخاب صورت در
POP before SMTP،  رسور برای شده تأیید حساب POP3 کنید وارد را.
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توضیحات و تنظیامتموارد

Sender's Email Addressاستفاده هویت تأیید هنگام ایمیل آدرس این. کنید وارد را سیستم رسپرست ایمیل آدرس مانند فرستنده ایمیل آدرس
.کنید وارد  ،است شده ثبت ایمیل رسور در که معترب ایمیل آدرس یک نتیجه در  ،شودمی

نویسه اولین تواندمنی» . «نقطه. کنید وارد ¥ ; ] [ > < ) ( : برای جز به) ASCII )0x20–0x7E قالب در نویسه 255 تا 0 بین
.باشد

SMTP Server Addressکنید وارد موارد این از استفاده با نویسه 255 تا 0 بین A–Z a–z 0–9 فرمت از توانید می). - (دش یا) . (نقطه کاراکرت IPv4
.کنید استفاده FQDN یا

SMTP Server Port Numberکنید وارد 65535 تا 1 بین عددی.

Secure Connectionکنید انتخاب را ایمیل رسور با ارتباطات رمزنگاری روش.

Noneاگر POP before SMTP در را Authentication Method کنید انتخاب، 
.شودمنی رمزنگاری اتصال

SSL/TLSکه است موجود زمانی این Authentication Method روی Off یا
SMTP AUTH شودمی رمزنگاری ابتدا از ارتباط. باشد تنظیم.

STARTTLSکه است موجود زمانی این Authentication Method روی Off یا
SMTP AUTH به بسته اما  ،شودمنی رمزنگاری ابتدا از ارتباط. باشد تنظیم

.یابدمی تغییر ارتباطات رمزنگاری عدم یا رمزنگاری  ،شبکه محیط

Certificate Validationروی این کنیممی توصیه ما. شودمی تأیید گواهی باشد فعال این که زمانی Enable الزم تنظیامت انجام برای. باشد تنظیم
.کنید وارد چاپگر به را CA Certificate است

POP3 Server Addressاگر POP before SMTP عنوان به را Authentication Method رسور آدرس  ،کنید انتخاب POP3 255 تا 0 از را
FQDN یا IPv4 فرمت از توانید می). - (دش یا) . (نقطه کاراکرت A–Z a–z 0–9 کنید وارد موارد این از استفاده با نویسه

.کنید استفاده

POP3 Server Port Numberاگر POP before SMTP عنوان به را Authentication Method کنید وارد 65535 تا 1 بین عددی  ،کنید انتخاب.

مرتبط اطالعات

41 صفحه در" ایمیل رسور پیکربندی"|

ایمیل رسور اتصال بررسی

.کنید ارزیابی اتصال بررسی طریق از توانیدمی را ایمیل رسور به اتصال

.کنید انتخاب را Network < Email Server < Connection Test زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید انتخاب را Start گزینه.2

.شودمی داده منایش بررسی گزارش  ،آزمایش از پس. شودمی رشوع ایمیل رسور به اتصال بررسی

:نکته
.شوید وارد آن به زیر صورت به. کنید بررسی نیز چاپگر کنرتل پانل طریق از را رسو به اتصال توانیدمی همچین

اتصال بررسی > ایمیل رسور > پیرشفته > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
45 صفحه در" ایمیل رسور اتصال بررسی های مرجع"|
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ایمیل رسور اتصال بررسی های مرجع

علتها پیام

Connection test was successful.شود می انجام رسور به اتصال که شود می ظاهر زمانی پیام این.

SMTP server communication error. Check
the following. - Network Settings

که شود می ظاهر زمانی پیام این

نباشد وصل شبکه به چاپگر❏

کند منی کار SMTP رسور❏

است شده قطع ارتباط زمان شبکه اتصال❏

است شده دریافت ناکامل های داده❏

POP3 server communication error. Check
the following. - Network Settings

که شود می ظاهر زمانی پیام این

نباشد وصل شبکه به چاپگر❏

کند منی کار POP3 رسور❏

است شده قطع ارتباط زمان شبکه اتصال❏

است شده دریافت ناکامل های داده❏

An error occurred while connecting to
SMTP server. Check the followings. -
SMTP Server Address - DNS Server

که شود می ظاهر زمانی پیام این

نشود انجام DNS رسور به اتصال❏

نشود انجام SMTP رسور برای نام جداسازی❏

An error occurred while connecting to
POP3 server. Check the followings. - POP3
Server Address - DNS Server

که شود می ظاهر زمانی پیام این

نشود انجام DNS رسور به اتصال❏

نشود انجام POP3 رسور برای نام جداسازی❏

SMTP server authentication error. Check
the followings. - Authentication Method -
Authenticated Account - Authenticated
Password

.نشود انجام SMTP رسور اعتبار تأیید که شود می ظاهر زمانی پیام این

POP3 server authentication error. Check
the followings. - Authentication Method -
Authenticated Account - Authenticated
Password

.نشود انجام POP3 رسور اعتبار تأیید که شود می ظاهر زمانی پیام این

Unsupported communication method.
Check the followings. - SMTP Server
Address - SMTP Server Port Number

.کنید برقرار ارتباط شده پشتیبانی های پروتکل با کنید می تالش که شود می ظاهر زمانی پیام این

Connection to SMTP server failed. Change
Secure Connection to None.

از رسور که زمانی یا  ،دهد می روی کالینت و رسور بین SMTP تطابق عدم که شود می ظاهر زمانی پیام این
).SSL اتصال (کند منی پشتیبانی SMTP ایمن اتصال

Connection to SMTP server failed. Change
Secure Connection to SSL/TLS.

رسور که زمانی یا  ،دهد می روی کالینت و رسور بین SMTP تطابق عدم که شود می ظاهر زمانی پیام این
.دارد SMTP ایمن اتصال برای SSL/TLS اتصال یک از استفاده درخواست

Connection to SMTP server failed. Change
Secure Connection to STARTTLS.

رسور که زمانی یا  ،دهد می روی کالینت و رسور بین SMTP تطابق عدم که شود می ظاهر زمانی پیام این
.دارد SMTP ایمن اتصال برای STARTTLS اتصال یک از استفاده درخواست

The connection is untrusted. Check the
following. - Date and Time

شده منقضی گواهی یا نیست صحیح چاپگر زمان و تاریخ تنظیم که شود می ظاهر زمانی پیام این
.است
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علتها پیام

The connection is untrusted. Check the
following. - CA Certificate

وارد CA Certificate یا نیست ریشه گواهی دارای رسور با مطابق چاپگر که شود می ظاهر زمانی پیام این
.است نشده

The connection is not secured.باشد شده خراب شده دریافت گواهی که زمانی پیام این.

SMTP server authentication failed. Change
Authentication Method to SMTP-AUTH.

از رسور. دهد می روی کالینت و رسور بین اعتبار تأیید روش تطابق عدم که شود می ظاهر زمانی پیام این
SMTP AUTH کند می پشتیبانی.

SMTP server authentication failed. Change
Authentication Method to POP before
SMTP.

از رسور. دهد می روی کالینت و رسور بین اعتبار تأیید روش تطابق عدم که شود می ظاهر زمانی پیام این
SMTP AUTH کند منی پشتیبانی.

Sender's Email Address is incorrect.
Change to the email address for your email
service.

.باشد اشتباه شده تعیین فرستنده ایمیل آدرس که شود می ظاهر زمانی پیام این

Cannot access the printer until processing
is complete.

.شود می ظاهر است مشغول چاپگر که زمانی پیام این

مرتبط اطالعات

44 صفحه در" ایمیل رسور اتصال بررسی"|

گذاریاشرتاک پوشه تنظیامت
.کنید تنظیم منابر یا اسکن نتیجه ذخیره برای را گذاریاشرتاک پوشه

.کندمی رایت گذاریاشرتاک پوشه در را هاداده  ،کاربر عنوان به رایانه به شدن وارد با چاپگر

.کنید تنظیم گذاریاشرتاک پوشه همراه به را MS شبکه

.کرد تعیین منابر یا اسکن مقصد عنوان به توانمی را اینجا در شده تنظیم گذاریاشرتاک پوشه

گذاریاشرتاک پوشه ایجاد

گذاریاشرتاک پوشه ایجاد از قبل

.کنید بررسی را زیر موارد  ،گذاریاشرتاک پوشه ایجاد از قبل

ایجاد آن در گذاریاشرتاک پوشه است قرار که باشد داشته دسرتسی ایرایانه به تواندمی آن طریق از که است متصل ایشبکه به چاپگر❏
.شود

.ندارد وجود شود ایجاد آن در گذاریاشرتاک پوشه است قرار که ایرایانه نام در چندبایتی نویسه یک❏

c
:مهم

پوشه در فایل است ممکن  ،باشد داشته وجود شود ایجاد آن در گذاریاشرتاک پوشه است قرار که ایرایانه نام در چندبایتی نویسه یک وقتی
.نشود ذخیره گذاریاشرتاک

.دهید تغییر را فعلی رایانه نام یا شوید جابجا نیست چندبایتی نویسه حاوی آن نام که ایرایانه به  ،موارد قبیل این در

تحت غیره و منابع دسرتسی  ،رایانه مدیریت قبیل از تنظیامت برخی است ممکن زیرا کنید هامهنگ رسپرست با قبل از  ،رایانه نام تغییر هنگام
.گیرند قرار تاثیر

رسپرست راهنامی
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شبکه منایه کردن بررسی

.باشدمی دسرتس در پوشه گذاریاشرتاک قابلیت آیا کنید بررسی  ،شد خواهد ایجاد آن در گذاریاشرتاک پوشه که ایرایانه در

.شد خواهد ایجاد آن در گذاریاشرتاک پوشه که شوید وارد ایرایانه به رسپرست مرجع کاربری حساب طریق از.1

.کنید انتخاب را گذاریاشرتاک مرکز و شبکه > اینرتنت و شبکه > کنرتل پانل مسیر.2

.کنید کلیک یافته منایش شبکه هایمنایه در )فعلی منایه( دارای منایه به مربوط  سپس و پیرشفته گذاریاشرتاک تنظیامت روی.3

.است شده انتخاب چاپگر و فایل گذاریاشرتاک قسمت در چاپگر و فایل گذاریاشرتاک سازیفعال آیا کنید بررسی.4

.ببندید را پنجره و کنید کلیک لغو گزینه روی  ،است شده انتخاب قبل از که صورتی در

.ببندید را پنجره و کنید کلیک تنظیامت ذخیره گزینه روی  ،دادید تغییر را تنظیامت وقتی

امنیتی منونه یک و شودمی ایجاد آن در گذاریاشرتاک پوشه که موقعیتی

.بود خواهند متفاوت دسرتسی سهولت و امنیتی هایقابلیت  ،شودمی ایجاد گذاریاشرتاک پوشه آن در که موقعیتی به بسته

.باشندمی نیاز مورد پوشه برای زیر نوشنت و خواندن مجوزهای  ،هارایانه سایر یا چاپگرها طریق از گذاریاشرتاک پوشه با کار برای

مجوزها > پیرشفته گذاریاشرتاک > گذاریاشرتاک زبانه❏

.کندمی کنرتل را گذاریاشرتاک پوشه به مربوط شبکه دسرتسی مجوز قسمت این

امنیتی زبانه دسرتسی مجوز❏

.کندمی کنرتل را گذاریاشرتاک پوشه به مربوط محلی دسرتسی و شبکه دسرتسی مجوز قسمت این

همه  ،کنید تنظیم است شده ایجاد تاپدسک در گذاریاشرتاک پوشه ایجاد منونه یک عنوان به که گذاریاشرتاک پوشه برای را همه گزینه وقتی
.داشت خواهند دسرتسی نیز پوشه به دارند را رایانه به دسرتسی امکان که کاربرانی

قرار کاربر پوشه کنرتل تحت) پوشه (تاپدسک زیرا داشت نحواهد دسرتسی نیز پوشه به  ،ندارد را رایانه دسرتسی امکان که کاربری  ،حال این با
کرده کسب امنیتی زبانه طریق از را دسرتسی اجازه که کاربری. گردندمی اعامل آن روی نیز کاربر پوشه امنیتی تنظیامت  ،بنابراین و دارد
.بود خواهد پوشه با کار به قادر  ،)رسپرست  ،مورد این در و است شده وارد که کاربری (است

.ببینید را ادامه  ،مناسب موقعیت ایجاد برای

.است» اسکن_پوشه «پوشه ایجاد زمان به مربوط منونه این

فایل رسورهای برای پیکربندی منونه

.باشدمی زیر رشایط تحت فایل رسور مانند شده گذاریاشرتاک رایانه در درایو ریشه در گذاریاشرتاک پوشه ایجاد منونه توضیح این

شود ایجاد آن در گذاریاشرتاک پوشه است قرار که ایرایانه با یکسان دامنه دارای که اشخاصی قبیل از کنرتل قابل دسرتسی دارای کاربران
.کنند پیدا دسرتسی گذاریاشرتاک پوشه به توانندمی  ،هستند

رایانه یا فایل رسور قبیل از رایانه در گذاریاشرتاک پوشه در نگارش و خواندن اجازه کاربر یک به که کنید اعامل مواردی در را پیکربندی این
.دهیدمی را شده گذاشته اشرتاگ

درایو ریشه: گذاریاشرتاک پوشه ایجاد محل❏

اسکن_پوشه:\C :پوشه مسیر❏

همه): گذاریاشرتاک هایمجوز (شبکه طریق از دسرتسی اجازه❏

شده هویت احراز کاربران): امنیتی (فایل سیستم به دسرتسی مجوز❏

.شد خواهد ایجاد آن در گذاریاشرتاک پوشه که شوید وارد ایرایانه به رسپرست مرجع کاربری حساب طریق از.1

.کنید اندازیراه را فایل کاوشگر.2
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.کنید گذارینام» اسکن_پوشه «صورت به و کرده ایجاد درایو ریشه در پوشه یک.3

است ممکن  ،باشد بیشرت شده مشخص محدودیت از پوشه نام هاینویسه تعداد اگر. کنید وارد عددی الفبایی نویسه 12 تا 1 با را پوشه نام
.نباشید یافته تغییر محیط در آن معمول دسرتسی به قادر

.کنید انتخاب را هاویژگی سپس و کرده راست کلیک پوشه روی.4
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.کنید کلیک گذاریاشرتاک زبانه در پیرشفته گذاریاشرتاک روی.5
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.کنید کلیک مجوزها گزینه روی سپس و کنید انتخاب را پوشه این گذاریاشرتاک گزینه.6

رسپرست راهنامی
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گزینه روی نهایت در و برگزینید را تغییر قسمت در دادن اجازه گزینه سپس و کنید انتخاب را هاگروه یا کاربران نام قسمت در همه گروه.7
.کنید کلیک تأیید

.کنید کلیک تأیید روى.8

رسپرست راهنامی
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.کنید انتخاب را هاگروه یا کاربران نام قسمت در شده هویت احراز کاربران سپس و امنیت زبانه ابتدا.9

تنها گروه این. شوندمی شامل را شوند وارد رایانه یا دامنه به تواندمی که کاربرانی همه که است خاصی گروه» شده هویت احراز کاربران«
.باشد شده ایجاد ریشه پوشه زیر بالفاصله پوشه که شودمی داده منایش زمانی

 ،بیشرت اطالعات کسب جهت. کنید اضافه دستی صورت به را آن توانیدمی ویرایش گزینه روی کردن کلیک با  ،منایش عدم صورت در
.کنید مشاهده را» مرتبط اطالعات «بخش

رسپرست راهنامی
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.باشد شده انتخاب شده هویت احراز کاربران برای مجوزها بخش در تصحیح قسمت در دادن اجازه گزینه کنید بررسی.10

در را دادن اجازه گزینه و کرده کلیک ویرایش گزینه روی سپس و کنید انتخاب را شده هویت احراز کاربران گزینه  ،است نشده انتخاب اگر
.کنید کلیک تأیید گزینه روی نهایت در و منایید انتخاب شده هویت احراز کاربران برای مجوزها در تصحیح قسمت
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.کنید انتخاب را گذاریاشرتاک زبانه.11

را آن لطفاً. شودمی استفاده چاپگر مخاطبین لیست در ثبت هنگام مسیر این. شودمی داده منایش گذاریاشرتاک پوشه به مربوط شبکه مسیر
.کنید یادداشت

.کنید کلیک بسنت یا تأیید روی  ،صفحه بسنت برای.12

.باشدمی خواندن یا نگارش قابل مشابه دامنه با هایرایانه طریق از گذاریاشرتاک پوشه در موجود فایل آیا کنید بررسی

مرتبط اطالعات

60 صفحه در" باشد داشته دسرتسی اجازه که کاربری یا گروه افزودن"|

شخصی رایانه یک پیکربندی منونه

.است شده وارد رایانه به حارض حال در که است کاربری تاپدسک در گذاریاشرتاک پوشه ایجاد برای ایمنونه توضیح این

پوشه زیرمجموعه که سند پوشه و تاپدسک پوشه به  ،است رسپرست اختیارات دارای که شخصی و شودمی وارد رایانه به که کاربری
.داشت خواهند دسرتسی باشندمی» کاربر«

جایی در یا بخواند را شخصی رایانه یک در گذاریاشرتاک پوشه ندهید اجازه دیگر کاربر به دارید نظر در که کنید اعامل وقتی را پیکربندی این
.کند نگارش

تاپدسک: گذاریاشرتاک پوشه ایجاد محل❏

اسکن_پوشه\C\:Users\xxxx\Desktop :پوشه مسیر❏
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همه): گذاریاشرتاک هایمجوز (شبکه طریق از دسرتسی اجازه❏

اضافه دسرتسی دادن اجازه برای را هاگروه/کاربر هاینام یا نکنید اضافه چیزی یا خود دلخواه به): امنیت (فایل سیستم در دسرتسی اجازه❏
منایید

.شد خواهد ایجاد آن در گذاریاشرتاک پوشه که شوید وارد ایرایانه به رسپرست مرجع کاربری حساب طریق از.1

.کنید اندازیراه را فایل کاوشگر.2

.کنید گذارینام» اسکن_پوشه «صورت به و کرده ایجاد تاپدسک در پوشه یک.3

است ممکن  ،باشد بیشرت شده مشخص محدودیت از پوشه نام هاینویسه تعداد اگر. کنید وارد عددی الفبایی نویسه 12 تا 1 با را پوشه نام
.نباشید یافته تغییر محیط در آن معمول دسرتسی به قادر

.کنید انتخاب را هاویژگی سپس و کرده راست کلیک پوشه روی.4
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.کنید کلیک گذاریاشرتاک زبانه در پیرشفته گذاریاشرتاک روی.5
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.کنید کلیک مجوزها گزینه روی سپس و کنید انتخاب را پوشه این گذاریاشرتاک گزینه.6
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گزینه روی نهایت در و برگزینید را تغییر قسمت در دادن اجازه گزینه سپس و کنید انتخاب را هاگروه یا کاربران نام قسمت در همه گروه.7
.کنید کلیک تأیید

.کنید کلیک تأیید روى.8

.کنید انتخاب را امنیت زبانه.9

.کنید بررسی هاگروه یا کاربران نام قسمت در را کاربر یا گروه.10

.باشدمی گذاریاشرتاک پوشه دسرتسی به قادر  ،شودمی داده منایش اینجا در که کاربری یا گروه

.بود خواهند گذاریاشرتاک پوشه دسرتسی به قادر رسپرست همراه به باشد شده وارد رایانه این به که کاربری  ،مورد این در
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 ،بیشرت اطالعات کسب جهت. کنید اضافه را آن توانیدمی ویرایش گزینه روی کلیک با. کنید اضافه را دسرتسی مجوز  ،نیاز صورت در
.کنید مشاهده را» مرتبط اطالعات «بخش
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.کنید انتخاب را گذاریاشرتاک زبانه.11

را آن لطفاً. شودمی استفاده چاپگر مخاطبین کردن ثبت هنگام گزینه این. شودمی داده منایش گذاریاشرتاک پوشه به مربوط شبکه مسیر
.کنید یادداشت

.کنید کلیک بسنت یا تأیید روی  ،صفحه بسنت برای.12

خواندن یا نگارش قابل دسرتسی اجازه دارای هایگروه یا کاربران هایرایانه طریق از گذاریاشرتاک پوشه در موجود فایل آیا کنید بررسی
.باشدمی

مرتبط اطالعات

60 صفحه در" باشد داشته دسرتسی اجازه که کاربری یا گروه افزودن"|

باشد داشته دسرتسی اجازه که کاربری یا گروه افزودن

.کنید اضافه را باشد داشته دسرتسی اجازه که کاربری یا گروه توانیدمی شام

.کنید انتخاب را هاویژگی سپس و کرده راست کلیک پوشه روی.1

.کنید انتخاب را امنیت زبانه.2
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.کنید کلیک ویرایش روی.3
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.کنید کلیک هاگروه یا کاربران نام زیر افزودن گزینه روی.4

.کنید کلیک هانام بررسی روی سپس و کنید وارد را باشد داشته دسرتسی اجازه دارید نظر در که گروهی یا کاربر نام.5

.شودمی اضافه نام به زیرخط یک

:نکته
با که کاربری هاینام یا گروه هاینام. کنید کلیک ها نام بررسی گزینه روی سپس و کنید وارد را نام از بخشی  ،دانیدمنی را کاربر یا گروه کامل نام اگر
.کنید انتخاب لیست از را کامل نام توانیدمی سپس و شوندمی لیست دارند مطابقت نام از بخش آن

.شودمی داده منایش کنید وارد انتخاب برای را شی نام قسمت در زیرخط با کامل نام  ،باشد داشته مطابقت نام یک تنها اگر
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.کنید کلیک تأیید روى.6

اجازه  ،»تغییر« قسمت در سپس و کنید انتخاب را است شده وارد هاگروه یا کاربران نام قسمت در که کاربری نام  ،مجوز صفحه در.7
.کنید کلیک تأیید گزینه روی نهایت در و کنید انتخاب را دسرتسی

.کنید کلیک بسنت یا تأیید روی  ،صفحه بسنت برای.8

خواندن یا نگارش قابل دسرتسی اجازه دارای هایگروه یا کاربران هایرایانه طریق از گذاریاشرتاک پوشه در موجود فایل آیا کنید بررسی
.باشدمی

مرتبط اطالعات

65 صفحه در" مخاطبان از استفاده"|

Microsoft شبکه گذاریاشرتاک از استفاده

.بود خواهند پذیرامکان زیر موارد  ،قابلیت این سازیفعال صورت در

.گذاردمی اشرتاک به است متصل چاپگر به که ایشبکه در را USB سازیذخیره حافظه❏

.کندمی ارسال-باز رایانه در گذاریاشرتاک پوشه به را دریافتی منابر یا اسکن نتیجه❏

.کنید انتخاب را Network < MS Network زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید انتخاب را Use Microsoft network sharing گزینه.2
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.کنید انتخاب را مرتبط موارد.3

.کنید کلیک Next روی.4

.کنید کلیک OK گزینه روی سپس و کنید تأیید را تنظیامت.5

.دهید فشار را Enter کلید سپس و کنید وارد رایانه کاوشگر در را زیر عبارت.6

.کنید پیدا دسرتسی آن به توانیدمی و دارد وجود شبکه پوشه یک آیا کنید بررسی

\\چاپگر IP آدرس

\\192.0.2.111 :مثال

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

MS شبکه تنظیم هایگزینه

توضیحاتموارد

Use Microsoft network sharingشبکه گذاریاشرتاک سازیفعال زمان MS کنید انتخاب را.

File Sharingکنید انتخاب را فایل گذاریاشرتاک سازیفعال عدم یا فعال.

.سازید فعال زیر هایموقعیت برای را آن

.گذاردمی اشرتاک به است متصل چاپگر به که ایشبکه در را USB سازیذخیره حافظه❏

.کندمی ارسال-باز رایانه در گذاریاشرتاک پوشه به را دریافتی منابر یا اسکن نتیجه❏

User Authenticationسازیذخیره حافظه به دسرتسی هنگام کنید انتخاب USB هویت تأیید  ،است متصل چاپگر به که ایشبکه در
.خیر یا گیرد صورت کاربر

User Nameقالب با نویسه 127 تا 1 بین. کنید تعیین را کاربر هویت تأیید برای کاربری نام ASCII از غیر "/\][:;|
فاصله یک و» . «نقطه یک شامل ترکیبی یا واحد نقطه یک توانیدمنی  ،حال این با. کنید وارد %@><?*+ ,=
.کنید وارد تنهایی به

Passwordقالب با نویسه 64 تا 1 بین. کنید تعیین را کاربر هویت تأیید برای عبور رمز ASCII این با. کنید وارد
.کنید تعیین» * «ستاره 10 توانیدمنی  ،حال

Encrypted Communicationگزینه وقتی. خیر یا باشد شده رمزنگاری صورت به ارتباط کنید تنظیم Enable قسمت در
User Authentication کنید انتخاب را آن بود خواهید قادر  ،باشد شده انتخاب.

Host Nameشبکه میزبان نام MS زبانه  ،تنظیم این تغییر برای. دهدمی منایش را چاپگر به مربوط Network < Basic را
.دهید تغییر را Device Name سپس و کنید انتخاب

Workgroup Nameشبکه کاری گروه نام MS قالب با نویسه 15 تا 0 بین. کنید وارد را ASCII کنید وارد.

Access Attributeمقدار Access Attribute کنید تنظیم را فایل گذاریاشرتاک.

Shared Name(USB Host)شودمی داده منایش شده گذاریاشرتاک نام عنوان به  ،فایل گذاریاشرتاک هنگام.
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مخاطبان از استفاده

مقصد تنظیم هایویژگی
LDAP رسور اطالعات از توانیدمی  ،همچنین و. کنید استفاده منابر و اسکن هایویژگی مقصد انتخاب برای چاپگر مخاطبین لیست از توانید می
.کنید استفاده نیز

:نکته
.شوید جابجا LDAP و چاپگر مخاطبین لیست بین چاپگر کنرتل پانل از استفاده با توانید می❏

.کنید پیکربندی ایمیل رسور یک باید  ،ایمیل هایویژگی از استفاده برای❏

مرتبط اطالعات

65 صفحه در" مخاطبین پیکربندی"|
70 صفحه در" کاربران و LDAP رسور بین همکاری"|
41 صفحه در" ایمیل رسور پیکربندی"|

مخاطبین پیکربندی
:باشد زیر مقصدهای انواع شامل تواند می مخاطبین لیست

❏Fax :فاکس برای مقصد

❏Email :ایمیل برای مقصد

❏Network Folder (SMB)/FTP :ارسال داده کردن فاکس و داده کردن اسکن برای مقصد

مخاطبین پیکربندی مقایسه

ابزار سه این بین هایتفاوت. چاپگر کنرتل پانل و Web Config،  Epson Device Admin :دارد وجود چاپگر مخاطبین پیکربندی برای ابزار سه
.است شده عنوان زیر جدول در

چاپگر کنرتل پانلWeb ConfigEpson Device Adminها ویژگی

✓✓✓مقصد یک ثبت

✓✓✓مقصد یک ویرایش

✓✓✓گروه یک افزودن

✓✓✓گروه یک ویرایش

✓✓✓ها گروه یا مقصد یک حذف

–✓✓مقصدها همه حذف

–✓✓فایل یک کردن وارد

–✓✓فایل یک به کردن استخراج

✓✓✓مکرر استفاده برای مقصد تخصیص

رسپرست راهنامی

عملکرد تنظیامت

65



چاپگر کنرتل پانلWeb ConfigEpson Device Adminها ویژگی

برای شده تعیین مقاصد سازیمرتب
مکرر استفاده

––✓

:نکته
.کنید پیکربندی FAX Utility از استفاده با را منابر مقصد توانیدمی همینطور

Web Config از استفاده با مخاطبین برای مقصد یک ثبت

:نکته
.کنید ثبت چاپگر کنرتل پانل در را مخاطبین توانیدمی همچنین

.کنید انتخاب را Fax < Contacts یا Scan/Copy زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید کلیک Edit روی سپس و منایید انتخاب کنید ثبت خواهیدمی که را عددی.2

3.Name و Index Word کنید وارد را.

.کنید انتخاب Type گزینه عنوان به را مقصد نوع.4

:نکته
ثبت دوباره و حذف را مقصد باید  ،دهید تغییر را نوع بخواهید اگر. دهید تغییر را Type گزینه توانیدمنی ثبت فرآیند یافنت پایان از پس

.کنید

.کنید کلیک Apply روی و کنید وارد گزینه هر برای مقداری.5

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
67 صفحه در" مقصد تنظیم هایگزینه"|
103 صفحه در" تنظیامت از گیریپشتیبان"|
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مقصد تنظیم هایگزینه

توضیحات و تنظیامتموارد

عمومی تنظیامت

Nameقالب در کمرت یا نویسه 30 با را شود داده منایش مخاطبین لیست در دارید نظر در که نامی Unicode
(UTF-8 (بگذارید خالی را آن  ،کنید مشخص را گزینه این خواهیدمنی اگر. کنید وارد.

Index Wordقالب در کمرت یا نویسه 30 با را جستجو برای نظر مورد هایواژه Unicode (UTF-8 (اگر. کنید وارد
.بگذارید خالی را آن  ،کنید مشخص را گزینه این خواهیدمنی

Typeمنایید انتخاب کنید ثبت خواهیدمی که را آدرسی نوع.

Assign to Frequent Useمنایید انتخاب پرکاربرد آدرس عنوان به شده ثبت آدرس تنظیم برای.

شام و شودمی ظاهر اسکن و منابر باالیی صفحه در  ،پرکاربرد آدرس عنوان به کردن تنظیم صورت در
.کنید مشخص مخاطبین دادن نشان بدون را مقصد توانیدمی

Fax

Fax Numberکنید وارد فاصله و - * # 0–9 شامل نویسه 64 تا 1 بین.

Fax Speedکنید انتخاب را مقصد با ارتباط رسعت.

Subaddress (SUB/SEP)یا  # ،  *،9–0 از استفاده با نویسه 20 حداکرث. کنید تنظیم را شودمی ضمیمه ارسالی منابر به که فرعی آدرس
.بگذارید خالی را آن  ،کنید مشخص را گزینه این خواهیدمنی اگر. کنید وارد فاصله

Password (SID/PWD)اگر. کنید وارد فاصله یا  # ،  *،9–0 از استفاده با نویسه 20 حداکرث. کنید تنظیم فرعی آدرس برای را عبور رمز
.بگذارید خالی را آن  ،کنید مشخص را گزینه این خواهیدمنی
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توضیحات و تنظیامتموارد

Email

Email Addressشامل نویسه 255 تا 1 بین A–Z a–z 0–9 ! ؟ # $ % & ' * + - . / = کنید وارد ^ _ } | { ~ @.

Network Folder (SMB)

Save to»\\پوشه مسیر«

.کنید وارد» \\ «بدون) Unicode (UTF-8 نویسه 253 تا 1 با را هدف پوشه موقعیت

User Nameقالب در کمرت یا نویسه 30 با شبکه پوشه به دسرتسی برای کاربری نام یک Unicode (UTF-8 (وارد
.کنید استفاده) 0x00–0x1F,  0x7F( کنرتلی هاینویسه از نباید  ،چند هر. کنید

Passwordقالب در کمرت یا نویسه 20 با شبکه پوشه به دسرتسی برای عبور رمز یک Unicode (UTF-8 (هر. کنید وارد
.کنید استفاده) 0x00–0x1F,  0x7F( کنرتلی هاینویسه از نباید  ،چند

FTP

Save toقالب در نویسه 253 تا 1 با را رسور نام ASCII )0x20–0x7E (بدون »ftp «//:کنید وارد.

User Nameرسور یک به دسرتسی برای کاربری نام یک FTP قالب در کمرت یا نویسه 30 با را Unicode (UTF-8 (وارد
را نامبی اتصاالت رسور اگر. کنید استفاده) 0x00–0x1F,  0x7F( کنرتلی هاینویسه از نباید  ،چند هر. کنید
مشخص را گزینه این خواهیدمنی اگر. کنید وارد FTP و Anonymous مانند کاربری نام باید  ،بداند مجاز
.بگذارید خالی را آن  ،کنید

Passwordرسور یک به دسرتسی برای عبور رمز یک FTP قالب در کمرت یا نویسه 20 با را Unicode (UTF-8 (وارد
را گزینه این خواهیدمنی اگر. کنید استفاده) 0x00–0x1F,  0x7F( کنرتلی هاینویسه از نباید  ،چند هر. کنید

.بگذارید خالی را آن  ،کنید مشخص

Connection Modeرسور و چاپگر بین آتشی دیوار اگر. کنید انتخاب منو از را اتصال حالت FTP است شده تنظیم، 
Passive Mode کنید انتخاب را.

Port Numberرسور درگاه شامره FTP کنید وارد 65535 تا 1 از را.

مرتبط اطالعات

66 صفحه در" Web Config از استفاده با مخاطبین برای مقصد یک ثبت"|

گروه یک صورت به مقصدها ثبت

.کنید ثبت گروه یک صورت به را مقصدها توانید می  ،باشد تنظیم Email یا Fax روی بر مقصد نوع اگر

.کنید انتخاب را Fax < Contacts یا Scan/Copy زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید کلیک Edit روی بر سپس و منایید وارد کنید ثبت خواهیدمی که را عددی.2

.کنید انتخاب Type از گروه یک.3

.کنید کلیک Contact(s) for Group برای Select روی بر.4

.شوند می داده نشان موجود مقصدهای
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.کنید کلیک Select روی بر و انتخاب را گروه ثبت برای نظر مورد مقصد.5

.کنید وارد Index Word و Name یک.6

.خیر یا ایدکرده تعیین پرکاربرد گروه عنوان به را شده ثبت گروه آیا که کنید مشخص.7

:نکته
.هستند ثبت قابل گروه چند در مقصدها

.کنید کلیک Apply روی.8

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
103 صفحه در" تنظیامت از گیریپشتیبان"|

مخاطبین کردن وارد و گیریپشتیبان
.کنید وارد را آنها و کرده تهیه پشتیبان نسخه مخاطبین از توانیدمی ابزارها سایر یا Web Config از استفاده با

فایل. کنید تهیه پشتیبان نسخه مخاطبین از  ،شودمی مخاطبین شامل که چاپگر تنظیامت استخراج با توانیدمی  ،Web Config با رابطه در
.شودمی استخراج دودویی فایل یک صورت به زیرا باشدمنی ویرایش قابل شده استخراج

.شوندمی جاگذاری مخاطبین  ،چاپگر به چاپگر تنظیامت کردن وارد هنگام

با مرتبط موارد اگر  ،همچنین. کرد استخراج دستگاه مشخصات صفحه طریق از توانمی را مخاطبین تنها  ،Epson Device Admin با رابطه در
یا SYLK فایل یک صورت به توانمی را این زیرا کنید وارد را آنها و کرده ویرایش را شده استخراج مخاطبین توانیدمی  ،نکنید استخراج را امنیت
CSV کرد ذخیره.
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کاربران و LDAP رسور بین همکاری
.کنید ثبت منابر یا ایمیل مقصد عنوان به را LDAP رسور در شده ثبت آدرس اطالعات توانیدمی  ،LDAP رسور با همکاری هنگام

مرتبط اطالعات

70 صفحه در" LDAP رسور پیکربندی"|

LDAP رسور پیکربندی

.کنید ثبت آن در را چاپگر  ،LDAP رسور اطالعات از استفاده برای

.کنید انتخاب را Network < LDAP Server < Basic زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید وارد مقدار یک مورد هر برای.2

.کنید انتخاب را OK گزینه.3

.شودمی داده منایش شده انتخاب تنظیامت

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
71 صفحه در" LDAP رسور تنظیم هایگزینه"|
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LDAP رسور تنظیم هایگزینه

توضیحات و تنظیامتموارد

Use LDAP ServerUse یا Do Not Use کنید انتخاب را.

LDAP Server Addressرسور آدرس LDAP قالب در را نویسه 255 تا 1 .کنید وارد را IPv4،  IPv6 یا FQDN با رابطه در. کنید وارد
رشوع برای بجز» - «و (ASCII )0x20–0x7E قالب با عددی الفبایی هاینویسه از توانیدمی FQDN قالب

.کنید استفاده آدرس انتهای و

LDAP server Port Numberرسور درگاه شامره LDAP کنید وارد 65535 تا 1 از را.

Secure Connectionرسور به چاپگر دسرتسی هنگام اعتبار تأیید روش LDAP کنید تعیین را.

Certificate Validationرسور گواهی اعتبار  ،باشد فعال گزینه این وقتی LDAP روی این کنیممی توصیه ما. شودمی تأیید Enable
.باشد تنظیم

.شود وارد چاپگر به CA Certificate است الزم  ،آن تنظیم برای

Search Timeout (sec)کنید وارد 300 تا 5 از را وقفه وقوع از پیش جستجو زمان مدت.
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توضیحات و تنظیامتموارد

Authentication Methodکنید انتخاب را هاروش از یکی.

 ،Kerberos برای موردنظر تنظیامت اعامل برای  ،ایدکرده انتخاب را Kerberos Authentication اگر
.کنید انتخاب را Kerberos Settings گزینه

.باشندمی رضوری زیر رشایط  ،Kerberos Authentication انجام برای

.کنند برقرار ارتباط توانندمی DNS رسور و چاپگر❏

همگام  ،است موردنیاز) فایل رسور  ،SMTP رسور  ،LDAP رسور (هویت تأیید برای که هاییزمان❏
.شوندمی

DNS رسور در خدمات رسور FQDN  ،شودمی داده تخصیص IP آدرس عنوان به خدمات رسور وقتی❏
.شودمی ثبت جستجو منطقه با متضاد

Kerberos Realm to be Usedاگر Kerberos Authentication برای را Authentication Method محدوده باید  ،کنید انتخاب
Kerberos کنید انتخاب را نظر مورد.

User Nameرسور کاربر نام LDAP قالب در کمرت یا نویسه 128 با را Unicode (UTF-8 (از استفاده. کنید وارد
که صورتی در تنظیم این. نیست مجاز 0x7F و 0x00–0x1F مانند کنرتلی هاینویسه

Anonymous Authentication عنوان به Authentication Method اگر. ندارد کاربرد  ،شود انتخاب
.بگذارید خالی را آن  ،کنید مشخص را گزینه این خواهیدمنی

Passwordرسور هویت تأیید به مربوط عبور رمز LDAP قالب در کمرت یا نویسه 128 با را Unicode (UTF-8 (وارد
که صورتی در تنظیم این. نیست مجاز 0x7F و 0x00–0x1F مانند کنرتلی هاینویسه از استفاده. کنید

Anonymous Authentication عنوان به Authentication Method اگر. ندارد کاربرد  ،شود انتخاب
.بگذارید خالی را آن  ،کنید مشخص را گزینه این خواهیدمنی

مرتبط اطالعات

70 صفحه در" LDAP رسور پیکربندی"|
72 صفحه در" Kerberos تنظیامت"|

Kerberos تنظیامت

تنظیامت  ،کنیدمی انتخاب LDAP Server < Basic به مربوط Authentication Method برای را Kerberos Authentication اگر
Kerberos زبانه از را زیر Network < Kerberos Settings تنظیامت برای را تنظیم 10 تا توانیدمی. کنید اعامل Kerberos کنید ثبت.

توضیحات و تنظیامتموارد

Realm (Domain)اعتبار تأیید محدوده Kerberos قالب با کمرت یا نویسه 255 قالب در را ASCII )0x20–0x7E (وارد
.بگذارید خالی را آن  ،کنید ثبت را گزینه این خواهیدمنی اگر. کنید

KDC Addressهویت تأیید رسور آدرس Kerberos قالب در را نویسه 255 حداکرث. کنید وارد را IPv4،  IPv6 یا FQDN
.بگذارید خالی را آن  ،کنید ثبت را گزینه این خواهیدمنی اگر. کنید وارد

Port Number (Kerberos)رسور درگاه شامره Kerberos کنید وارد 65535 تا 1 از را.

LDAP رسور جستجوی تنظیامت پیکربندی

.کنید استفاده LDAP رسور در شده ثبت منابر شامره و ایمیل آدرس از توانیدمی  ،کنید اعامل را جستجو تنظیامت وقتی

.کنید انتخاب را Network < LDAP Server < Search Settings زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید وارد مقدار یک مورد هر برای.2
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.شود داده منایش تنظیم نتیجه تا کنید کلیک OK روی.3

.شودمی داده منایش شده انتخاب تنظیامت

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
73 صفحه در" LDAP رسور جستجوی تنظیم موارد"|

LDAP رسور جستجوی تنظیم موارد

توضیحات و تنظیامتموارد

Search Base (Distinguished Name)رسور دامنه نام  ،کنید جستجو را دلخواه دامنه یک خواهید می اگر LDAP 128 تا 0 بین. کنید مشخص را
قسمت این  ،کنید جستجو را دلخواهی ویژگی خواهید منی اگر. کنید وارد) UTF-8( یونیکد فرمت با نویسه

.دارید نگه خالی را

dc=server, dc=local :محلی رسور فهرست برای مثال

Number of search entriesجستجو های ورودی برای شده مشخص تعداد. کنید مشخص 500 تا 5 بین را جستجو های ورودی تعداد
مشخص تعداد از جستجو های ورودی تعداد اگر حتی. شود می داده نشان موقت طور به و شود می ذخیره

.شود انجام و شده کامل تواند می جستجو  ،شود ظاهر خطایی پیام و باشد بیشرت شده

User name Attributeفرمت با نویسه 255 تا 1 بین. کنید مشخص منایش برای را ویژگی نام  ،کاربر های نام برای جستجو زمان
.باشد A–Z یا a–z باید نویسه اولین. کنید وارد) UTF-8( یونیکد

cn،  uid :مثالً
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توضیحات و تنظیامتموارد

User name Display Attributeیونیکد فرمت با نویسه 255 تا 0 بین. کنید مشخص کاربر نام عنوان به منایش برای را ویژگی نام )UTF-8(
.باشد A–Z یا a–z باید نویسه اولین. کنید وارد

cn،  sn :مثالً

Fax Number Attributeبا نویسه 255 تا 1 بین ترکیبی. کنید مشخص منایش برای را ویژگی نام  ،فاکس های شامره برای جستجو زمان
.باشد A–Z یا a–z باید نویسه اولین. کنید وارد - و A–Z،  a–z،  0-9 از استفاده

facsimileTelephoneNumber :مثالً

Email Address Attributeبا نویسه 255 تا 1 بین ترکیبی. کنید مشخص منایش برای را ویژگی نام  ،ایمیل های آدرس برای جستجو زمان
.باشد A–Z یا a–z باید نویسه اولین. کنید وارد - و A–Z،  a–z،  0-9 از استفاده

mail :مثالً

Arbitrary Attribute 1 -
Arbitrary Attribute 4

یونیکد فرمت با نویسه 255 تا 0 بین. کنید مشخص جستجو برای را دیگری دلخواه های ویژگی توانید می
)UTF-8 (باید نویسه اولین. کنید وارد a–z یا A–Z جستجو را دلخواهی های ویژگی خواهید منی اگر. باشد

.دارید نگه خالی را قسمت این  ،کنید

o،  ou :مثالً

مرتبط اطالعات

72 صفحه در" LDAP رسور جستجوی تنظیامت پیکربندی"|

LDAP رسور اتصال بررسی

.دهید انجام LDAP Server < Search Settings در موجود پارامرت مجموعه از استفاده با را LDAP رسور به اتصال تست

.کنید انتخاب را Network < LDAP Server < Connection Test زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید انتخاب را Start گزینه.2

.شودمی داده منایش بررسی گزارش  ،آزمایش از پس. شودمی آغاز اتصال آزمایش

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
74 صفحه در" LDAP رسور اتصال بررسی های مرجع"|

LDAP رسور اتصال بررسی های مرجع

توضیحاتها پیام

Connection test was successful.شود می انجام رسور به اتصال که شود می ظاهر زمانی پیام این.

Connection test failed.

Check the settings.

:شود می ظاهر زیر دالیل به پیام این

.نیست صحیح پورت شامره یا LDAP رسور آدرس❏

.است افتاده اتفاق وقفه زمان❏

❏Do Not Use عنوان به Use LDAP Server شد انتخاب.

تنظیامتی  ،شود انتخاب Authentication Method عنوان به Kerberos Authentication اگر❏
.نیستند صحیح Port Number (Kerberos) و Realm (Domain), KDC Address مانند

رسپرست راهنامی

عملکرد تنظیامت

74



توضیحاتها پیام

Connection test failed.

Check the date and time on your product or
server.

LDAP رسور و چاپگر برای زمان تنظیامت زیرا شود منی برقرار اتصال که شود می ظاهر زمانی پیام این
.ندارند مطابقت

Authentication failed.

Check the settings.

:شود می ظاهر زیر دالیل به پیام این

❏User Name یا و Password نیست صحیح.

است ممکن  ،شود انتخاب Authentication Method عنوان به Kerberos Authentication اگر❏
.نشوند پیکربندی زمان/تاریخ

Cannot access the printer until processing
is complete.

.شود می ظاهر است مشغول چاپگر که زمانی پیام این

مرتبط اطالعات

74 صفحه در" LDAP رسور اتصال بررسی"|

اسکن عملکردهای از استفاده
.کنید استفاده اسکن عملکردهای از از توانیدمی چاپگر کنرتل پانل از یا رایانه از

رایانه از کردن اسکن
.شود ممکن رایانه از شبکه طریق از اسکن تا کنید فعال را شبکه اسکن رسویس و کنید نصب را افزارنرم

مرتبط اطالعات

75 صفحه در" شود نصب باید که افزارینرم"|
76 صفحه در" شبکه اسکن بودن فعال تایید"|

شود نصب باید که افزارینرم

❏Epson Scan 2

Document اگر.کنید نصب مشرتی هایرایانه تکتک روی را درایور  ،کنیدمی استفاده دستگاه از رایانه از اگر.است اسکرن درایور این
Capture Pro/Document Capture دهید انجام را دستگاه هایدکمه به یافته اختصاص کارهای توانیدمی  ،شود نصب.

.شودمی توزیع بسته عنوان به نیز چاپگر درایور  ،EpsonNet SetupManager از استفاده صورت در

❏Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS(

نصب آن در Document Capture Pro/Document Capture که شبکه رایانه در شده ثبت کارهای.شودمی نصب مشرتی رایانه روی
.کرد اجرا دستگاه کنرتل پانل از و فراخوانی توانمی را شودمی

.دارید نیاز Epson Scan 2 به کردن اسکن برای.دهید انجام شبکه به متصل رایانه از را اسکن کار توانیدمی

مرتبط اطالعات

|"EpsonNet SetupManager "128 صفحه در
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شبکه اسکن بودن فعال تایید

.است فعال فرضپیش تنظیم.کنید فعال را شبکه اسکن رسویس توانیدمی شبکه طریق از مشرتی رایانه از کردن اسکن برای

.کنید انتخاب را Scan/Copy < Network Scan زبانه و شوید Web Config وارد.1

.شوید مطمنئ EPSON Scan از Enable scanning شدن انتخاب از.2

.ببندید را Web Config.گیردمی انجام کار این  ،باشد شده انتخاب اگر

.بروید بعدی مرحله به و کنید انتخاب را آن  ،است شده پاک اگر

.کنید کلیک Next روی.3

.کنید کلیک OK روی.4

.گرددمی فعال تنظیامت سپس و شودمی برقرار دوباره شبکه اتصال

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

کنرتل پانل از استفاده با کردن اسکن
اجرا رایانه از توانمی را... و پوشه  ،ایمیل به اسکن نتایج انتقال نیز و  ،چاپگر کنرتل پانل از استفاده با ایمیل به اسکن و پوشه به اسکن عملکرد

.کرد

مرتبط اطالعات

76 صفحه در" هاپوشه و رسورها تنظیامت"|

هاپوشه و رسورها تنظیامت

الزاماتمکانتنظیامتنام

شبکه پوشه به ارسال و اسکن
)SMB(

پوشه گذاریاشرتاک تنظیم و ایجاد
سازیذخیره

پوشه موقعیت یک دارای که ایرایانه
است سازیذخیره

در رسپرستی کاربری حساب
هایپوشه که ایرایانه

.کندمی ایجاد را سازیذخیره

شبکه پوشه به ارسال و اسکن مقصد
)SMB(

ورود برای عبور رمز و کاربری نامدستگاه مخاطبین
سازیذخیره پوشه که ایرایانه به
اجازه و دارد قرار آن در

.سازیذخیره پوشه بروزرسانی

شبکه پوشه به ارسال و اسکن
)FTP(

و FTP رسور برای ورود اطالعاتدستگاه مخاطبینFTP رسور به ورود برای تنظیامت
پوشه بروزرسانی اجازه

.سازیذخیره

ایمیل رسور برای تنظیم اطالعاتدستگاهایمیل رسور برای تنظیامتایمیل به ارسال و اسکن

اینرتنتی اتصال محیطدستگاهEpson Connect در چاپگر نامثبتابری حافظه به ارسال و اسکن

رسویس در چاپگر و کاربر نامثبتEpson Connect رسویسEpson Connect در مخاطب نامثبت
Epson Connect
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الزاماتمکانتنظیامتنام

Document به ارسال و اسکن
Capture Pro) از استفاده هنگام

Document Capture Pro
Server(

Document برای رسور تنظیامت
Capture Pro

FQDN یا میزبان نام  ،IP آدرسدستگاه
Document که ایرایانه برای

Capture Pro Server آن در
است نصب

مرتبط اطالعات

41 صفحه در" ایمیل رسور پیکربندی"|
77 صفحه در" Document Capture Pro Server از استفاده"|

Document Capture Pro Server از استفاده
اسکن نتیجه یک ارسال-باز مقصد و سازیذخیره قالب  ،سازیمرتب روش بود خواهید قادر Document Capture Pro Server از استفاده با

اجرا و فراخوانی چاپگر کنرتل پانل طریق از توانیدمی را رسور در شده ثبت قبالً کار. منایید مدیریت را چاپگر کنرتل پانل از شده اجرا
.کنید

.کنید نصب رسور رایانه روی را آن

.بگیرید متاس Epson محلی دفرت با Document Capture Pro Server درباره بیشرت اطالعات کسب برای

مرتبط اطالعات

77 صفحه در" رسور حالت تنظیم"|

رسور حالت تنظیم

.کنید عمل زیر روش به  ،Document Capture Pro Server از استفاده برای

.کنید انتخاب را Scan/Copy < Document Capture Pro زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید انتخاب Mode برای را Server Mode گزینه.2

.کنید وارد Server Address برای آن روی شده نصب Document Capture Pro Server با را رسور آدرس.3

با عددی الفبایی هاینویسه از توانیدمی  ،FQDN قالب برای. کنید وارد FQDN قالب یا میزبان نام  ،IPv4،  IPv6 از نویسه 255 تا 2 بین
.کنید استفاده آدرس انتهای و رشوع برای جز به» - «و (ASCII )0x20–0x7E قالب

.کنید کلیک OK روی.4

.گرددمی فعال تنظیامت سپس و شودمی برقرار دوباره شبکه اتصال

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
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سیستم تنظیامت اعامل

کنرتل پانل تنظیم
.گیردمی صورت زیر روش به اندازیراه. کنید اندازیراه را چاپگر کنرتل پانل

.کنید انتخاب را Device Management < Control Panel زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید تنظیم خود نیاز با مطابق را زیر موارد.2

❏Language

.کنید انتخاب را کنرتل پانل در شده داده منایش زبان

❏Panel Lock

عنوان به  ،آنها انتخاب برای. داشت نخواهید را دارند رسپرست اجازه به نیاز که مواردی انتخاب امکان  ،کنید انتخاب را ON گزینه اگر
.شودمی غیرفعال پانل قفل  ،نشود تنظیم رسپرست عبور رمز اگر. شوید وارد چاپگر به رسپرست

❏Operation Timeout

طور به  ،نگیرد انجام کاری شده معین مدت در اگر  ،رسپرست یا دسرتسی کنرتل کاربر عنوان به ورود صورت در  ،کنید انتخاب را ON اگر
.شویدمی هدایت اصلی صفحه به و شویدمی خارج خودکار

.کنید وارد ثانیه حسب بر را دقیقه 240 تا ثانیه 10 از مقداری توانیدمی

:نکته
.کنید اعامل نیز چاپگر کنرتل پانل طریق از توانیدمی را تنظیامت

❏Language: زبان > اصلی تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم/Language

❏Panel Lock: قفل تنظیم > رسپرست تنظیامت > ایمنی تنظیامت > سیستم رسپرست > چاپگر تنظیامت > تنظیم

را غیرفعال یا فعال هایگزینه از یکی توانیدمی (عملکرد زمانی فرصت > اصلی تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم :عملکرد زمانی فرصت❏
).کنید انتخاب

.کنید کلیک OK روی.3

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

ماندن بیکار مدت در نیرو در جوییرصفه تنظیامت
مشخصی زمانی بازه در چاپگر کنرتل پانل که صورتی در یا شود وارد انرژی جوییرصفه حالت به دستگاه آن از پس که زمانی مدت توانیدمی شام

.کنید تنظیم استفاده محیط اساس بر را زمان. منایید تنظیم را شود خاموش دستگاه  ،نشود استفاده

.کنید انتخاب را Device Management < Power Saving زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید وارد بیکاری وضعیت در جوییرصفه حالت به ورود برای را Sleep Timer زمان.2

.کنید وارد دقیقه حسب بر دقیقه 240 تا توانیدمی

:نکته
.کنید اعامل نیز چاپگر کنرتل پانل طریق از توانیدمی را تنظیامت

خواب تایمر > اصلی تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم
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.کنید تنظیم را None  ،منابر عملکرد از استفاده صورت در. کنید انتخاب Power Off Timer برای را شدن خاموش زمان.3

:نکته
.کنید اعامل نیز چاپگر کنرتل پانل طریق از توانیدمی را تنظیامت

کردن خاموش سنجزمان > اصلی تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

.کنید کلیک OK روی.4

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

صدا تنظیم
.کنید اعامل را مشابه موارد و منابر  ،چاپ  ،کنرتل پانل به مربوط صدای تنظیامت

:نکته
.کنید اعامل نیز چاپگر کنرتل پانل طریق از توانیدمی را تنظیامت

صدا > اصلی تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

.کنید انتخاب را Device Management < Sound زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید تنظیم خود نیاز با مطابق را زیر موارد.2

❏Normal Mode

.کنید تنظیم Normal Mode در چاپگر دادن قرار از پس را صدا

❏Quiet Mode

.کنید تنظیم Quiet Mode در چاپگر دادن قرار از پس را صدا

.باشد فعال زیر موارد از یکی که شودمی فعال زمانی مورد این

:چاپگر کنرتل پانل❏

سکوت حالت > چاپگر تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

سکوت حالت > چاپ تنظیامت > دریافت تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

❏Web Config:

Fax < Receive Settings < Fax Output < Quiet Mode زبانه

.کنید کلیک OK روی.3

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

زمان رسور با ساعت و تاریخ سازیهمگام
در است ممکن زمان رسور. منایید همگام را شبکه به متصل رایانه و چاپگر زمان توانیدمی) NTP رسور (زمان رسور با سازیهمگام زمان در

.یابد انتشار اینرتنت در اینکه یا شود گرفته بکار سازمان چارچوب

جلوگیری زمان با مرتبط مشکالت از زمان رسور با سازیهمگام بواسطه  ،Kerberos هویت تأیید یا CA گواهی از استفاده هنگام
.شودمی
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.کنید انتخاب را Device Management < Date and Time < Time Server زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید انتخاب Use Time Server برای را Use گزینه.2

.کنید وارد Time Server Address برای را زمان رسور آدرس.3

را آن  ،کنید مشخص را گزینه این خواهیدمنی اگر. کنید وارد نویسه 252 حداکرث. کنید استفاده FQDN یا IPv4،  IPv6 قالب از توانید می
.بگذارید خالی

4.Update Interval (min) کنید وارد را.

.کنید وارد دقیقه حسب بر دقیقه 800 ,10 تا توانیدمی

.کنید کلیک OK روی.5

:نکته
.کنید تأیید Time Server Status در را زمان رسور به اتصال وضعیت توانیدمی

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

)کاربر فرضپیش تنظیامت (کپی و اسکن برای فرضپیش مقدار تنظیم
.کنید تنظیم را عملکردها فرضپیش مقدار توانیدمی

.کنید تنظیم را زیر عملکردهای توانیدمی

❏Scan to Network Folder/FTP

❏Scan to Email

❏Scan to Memory Device

❏Scan to Cloud

❏Copy

❏Fax

> Scan/Copy زبانه در را  ،کنید تعیین فرضپیش مقدار آنها برای خواهیدمی که را عملکردهایی Web Config قسمت از.1
User Default Settings منایید انتخاب.

.کنید انتخاب منابر فرضپیش مقدار تنظیم برای را Fax < User Default Settings زبانه

.کنید انتخاب را مرتبط موارد.2

.کنید کلیک OK روی.3

.یابدمی منایش معترب مقدار یک سپس و شودمی اصالح خودکار طور به  ،باشد نامعترب مقادیر ترکیب اگر

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
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Epson Connect رسویس از استفاده
مکانی و زمان هر در  ،تاپ لپ یا تبلت  ،هوشمند تلفن طریق از توانید می است موجود اینرتنت در که Epson Connect رسویس از استفاده با

.منایید چاپ به اقدام

.باشند می زیر رشح به اینرتنت در موجود هایویژگی

Email PrintEpson iPrint دور راه از چاپScan to CloudRemote Print Driver

✓✓✓✓

.کنید مراجعه Epson Connect پورتال سایت وب به بیشرت اطالعات برای

https://www.epsonconnect.com/

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

Epson Open Platform از استفاده

Epson Open Platform کلیات
Epson Open Platform چاپگرهای از که است پلتفورمی Epson استفاده  ،شودمی ارائه هویت تأیید سیستم رسور توسط که عملکردی با

.کندمی

هر استفاده مورد عملکردهای و دستگاه برای هاییمحدودیت و کنید دریافت رسور کمک به را کاربران و هادستگاه تکتک گزارش توانیدمی
ثالث شخص هویت تأیید سیستم یا) Epson هویت تأیید سیستم (Epson Print Admin همراه به توانمی آن از. بگیرید نظر در گروه و کاربر

.کرد استفاده

.دهید انجام نیز شناسایی کارت با را کاربر هویت تأیید توانیدمی  ،شوید وصل هویت تأیید دستگاه یک به اگر

Epson Open Platform پیکربندی
Epson Open Platform کنید استفاده دستگاه از هویت تایید سیستم از بتوانید تا کنید فعال را.

.کنید انتخاب را Epson Open Platform < Product key زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید وارد مقدار یک مورد هر برای.2

❏Serial Number

.شود می داده منایش دستگاه رسیال شامره

❏Epson Open Platform Version

.کنند می تغییر متناظر نسخه  ،هویت تایید سیستم به بسته.کنید انتخاب را Epson Open Platform نسخه

❏Enter product key

Epson به محصول کلید دریافت روش مانند جزییاتی مشاهده برای.کنید وارد را اختصاصی سایتوب از شده دریافت محصول کلید
Open Platform کنید مراجعه.

.کنید کلیک Next روی.3

.شود می داده نشان تأیید پیام یک
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.کنید کلیک OK روی.4

.شود می روزرسانی به چاپگر

هویت تأیید دستگاه پیکربندی
پیکربندی Device Management < Card Reader زبانه طریق از توانیدمی را هویت تأیید سیستم در شده استفاده هویت تأیید دستگاه

.کنید

.کنید مراجعه هویت تأیید سیستم راهنامی به  ،بیشرت اطالعات کسب برای
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محصول امنیتی تنظیامت
.دهدمی رشح را محصول امنیتی تنظیامت فصل این

محصول امنیتی امکانات معرفی
.دهدمی رشح را Epson هایدستگاه امنیتی عملکرد بخش این

شود جلوگیری باید آنچهشود تنظیم باید آنچهقابلیت نوعقابلیت نام

اتصال تنظیم مانند  ،سیستم تنظیامترسپرست عبور رمز تنظیم
/گرفنت دقیق تنظیم  ،USB یا شبکه

تنظیامت و منابر انتقال یا فرستادن
.کندمی قفل را کاربر فرضپیش

تنظیم را دستگاه عبور رمز رسپرست
.کندمی

از توانیدمی را آنها تغییرات یا تنظیامت
پانل همچنین و Web Config طریق
.دهید انجام چاپگر کنرتل

غیرمجاز دادن تغییر و خواندن مانع
مانند دستگاه در شده ذخیره اطالعات

و شبکه تنظیامت  ،عبور رمز  ،شناسه
طیف  ،همچنین. شودمی مخاطبین

مانند امنیتی خطرهای از ایگسرتده
یا شبکه محیط از اطالعات نشت

.دهدمی کاهش را امنیتی سیاست

 ،چاپ مانند دستگاه عملکردهایدسرتسی کنرتل تنظیم
کاربران برای را منابر و کپی  ،اسکن

کاربری حساب با اگر. کندمی محدود
از توانیدمی  ،شوید وارد شده ثبت قبالً

.کنید استفاده عملکردها برخی

پانل طریق از ورود از پس  ،ضمن در
صورت فعالیتی مدتی برای اگر  ،کنرتل
خارج خودکار طور به  ،نگیرد

.شویدمی

و کنید ثبت کاربری حساب یک
 ،اسکن و کپی مانند  ،مجاز عملکردهای

.منایید انتخاب را

ثبت را کاربری حساب 10 تا توانید می
.کنید

را داده غیرمجاز انتقال و نشت احتامل
عملکردها تعداد کاهش با توانمی

کاربر نقش و کاری محتوای طبق
.داد کاهش

NFC درگاه و USB درگاه مانند رابطخارجی رابط اندازیراه
کنرتل  ،شودمی وصل دستگاه به که را

.کندمی

اتصال به مربوط USB درگاه
حافظه مانند خارجی هایدستگاه

USB،  NFC اتصال و USB را رایانه به
.کنید غیرفعال یا فعال

نشت احتامل: USB درگاه کنرتل❏
غیرمجاز اسکن طریق از داده
.دهدمی کاهش را محرمانه اسناد

❏NFC :با غیرمجاز چاپ مانع
.شودمی NFC از استفاده

کردن ممنوع با: رایانه USB اتصال❏
به ورود بدون اسکن یا چاپ
از غیرمجاز استفاده مانع  ،شبکه

.شودمی دستگاه

هایداده پردازش تنظیم
شده ذخیره

در شده ذخیره موقتاً کار هایداده
طور به را دستگاه توکار سخت دیسک
همه توانیدمی. کندمی پاک خودکار

سخت دیسک در شده ذخیره هایداده
.کنید حذف امن طور به را داخلی

در خودکار حذف آیا که کنید تنظیم
اگر. خیر یا بگیرد انجام کار پایان

 ،بیندازید دور را دستگاه بخواهید
.کنید حذف را هاداده همه توانیدمی

توانیدمی  ،خاص الگوی رونویسی با
را هاداده افراد که شوید آن از مانع
دیسک شدن برداشته صورت در حتی

.کنند مرصف و بازیابی سخت

مرتبط اطالعات

30 صفحه در" Web Config درباره"|
|"EpsonNet Config "127 صفحه در
84 صفحه در" رسپرست عبور رمز پیکربندی"|
93 صفحه در" موجود هایویژگی محدودسازی"|
94 صفحه در" خارجی رابط کردن غیرفعال"|

رسپرست راهنامی

محصول امنیتی تنظیامت

83



رسپرست عبور رمز پیکربندی
تغییر و کردن تنظیم برای. کنید جلوگیری کاربران توسط سیستم مدیریت تنظیامت تغییر از توانیدمی  ،کنید تنظیم را رسپرست عبور رمز وقتی
از استفاده برای. کنید استفاده) Epson Device Admin( افزارنرم یا چاپگر کنرتل پانل  ،Web Config از توانیدمی رسپرست عبور رمز
.کنید مراجعه آن مستندات به  ،افزارنرم

مرتبط اطالعات

84 صفحه در" کنرتل پانل از رسپرست گذرواژه پیکربندی"|
84 صفحه در" Web Config با رسپرست عبور رمز پیکربندی"|
|"Epson Device Admin "127 صفحه در

کنرتل پانل از رسپرست گذرواژه پیکربندی
.کنید تنظیم چاپگر کنرتل پانل از را رسپرست گذرواژه توانیدمی

.بزنید تلنگر چاپگر کنرتل پانل در تنظیم روی بر.1

.بزنید تلنگر ایمنی تنظیامت > سیستم رسپرست > چاپگر تنظیامت روی بر.2

.بزنيد رضبه رسپرست تنظیامت روی.3

.بزنید تلنگر ثبت > رسپرست عبور رمزروی.4

.بزنید تلنگر تأیید روی بر و کنید وارد را گذرواژه.5

.بزنید تلنگر تأیید روی بر و کنید وارد دوباره را گذرواژه.6

.بزنید تلنگر تأیید روی بر تایید صفحه از.7

.شودمی داده منایش رسپرست تنظیامت صفحه

.کنید ملس تایید صفحه در را تأیید و بزنید تلنگر قفل تنظیم روی بر.8

:نکته
تغییر یا کنید حذف یا رسپرست گذرواژه توانیدمی رسپرست گذرواژه کردن وارد و رسپرست عبور رمز صفحه از بازنشانی یا تغییر انتخاب با

.دهید

Web Config با رسپرست عبور رمز پیکربندی
.کنید تنظیم Web Config با را رسپرست عبور رمز توانیدمی

.کنید انتخاب را Product Security < Change Administrator Password زبانه و شوید Web Config وارد.1
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.کنید وارد را کاربر نام لزوم صورت در. کنید وارد Confirm New Password و New Password در عبور رمز یک.2

.کنید وارد را فعلی عبور رمز  ،دهید تغییر جدیدی عبور رمز به را عبور رمز خواهیدمی اگر

.کنید انتخاب را OK گزینه.3

:نکته
وارد را رسپرست عبور رمز و کنید کلیک Administrator Login روی بر  ،منو شده قفل هایگزینه دادن تغییر یا کردن تنظیم برای❏

.کنید

عبور رمز و کنید کلیک Product Security < Delete Administrator Password زبانه روی بر  ،رسپرست عبور رمز کردن حذف برای❏
.کنید وارد را رسپرست

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

پانل عملکرد کنرتل
تغییر به قادر کاربران تا کنید قفل را چاپگر سیستم تنظیامت با مرتبط هایگزینه توانیدمی  ،منایید فعال را قفل تنظیم و کنید تنظیم را عبور رمز اگر
.نباشند آنها

چاپگر تنظیامت منوی برای قفل تنظیم هایگزینه
.است کنرتل پانل در چاپگر تنظیامت > تنظیم مسیر در قفل تنظیم هایگزینه لیست این
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.کرد غیرفعال یا فعال جداگانه صورت به توانمی را عملکردها برخی

Panel Lockچاپگر تنظیامت منوی

-اصلی تنظیامت

-LCD روشنایی

-صدا

1*✓دوتایی فید تشخیص

✓خواب تایمر

✓کردن خاموش سنجزمان

✓زمان تنظیامت / تاریخ

✓منطقه/کشور

Language✓*1/زبان

✓کار به رشوع صفحه

✓اصلی صفحه ویرایش

✓دیواری کاغذ

✓عملکرد زمانی فرصت

✓رنگی چاپ تعداد هشدار

-کلید صفحه

✓)وضعیت/کار(گزیده پیش صفحه

-چاپگر تنظیامت

رسپرست راهنامی
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Panel Lockچاپگر تنظیامت منوی

-کاغذ منبع تنظیامت

✓کپی: خروجی

✓فکس: خروجی

✓موارد سایر: خروجی

✓چاپ زبان

✓یونیورسال چاپ تنظیامت

✓PDL چاپ پیکربندی

✓خطا گرفنت نادیده

✓حافظه رابط

1*✓ضخیم کاغذ

1*✓سکوت حالت

1*✓چاپ رسعت اولویت

✓USB طریق از رایانه اتصال

✓USB I/F زمانی فرصت تنظیم

✓شبکه تنظیامت
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Panel Lockچاپگر تنظیامت منوی

✓Wi-Fi نصب

✓دار سیم LAN تنظیم

✓شبکه وضعیت

2*✓سیمی LAN/Wi-Fi وضعیت

Wi-Fi Direct✓*2 وضعیت

2*✓ایمیل رسور وضعیت

2*✓وضعیت صفحه چاپ

3*✓اتصال بررسی

✓پیرشفته

✓دستگاه نام

TCP/IP✓

✓رسور پروکسی

✓ایمیل رسور

✓IPv6 آدرس

✓MS شبکه گذاری اشرتاک

NFC✓

✓دوبلکس و پیوند رسعت

✓HTTPS به HTTP مجدد هدایت

✓IPsec/IP Filtering کردن غیرفعال

✓IEEE802.1X کردن غیرفعال

✓وب رسویس تنظیامت

✓Epson اتصال خدمات

Google Cloud Print Services✓

✓فکس تنظیامت
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Panel Lockچاپگر تنظیامت منوی

✓کاربر تنظیامت

✓اصلی تنظیامت

✓ارسال تنظیامت

✓دریافت تنظیامت

✓گزارش تنظیامت

✓ایمنی تنظیامت

✓فکس اتصال بررسی

✓فکس تنظیم برنامه

✓اسکن تنظیامت

✓اصلی زبانه

✓رسیع عملیات دکمه

✓گیرنده تأیید

Document Capture Pro✓

✓ایمیل رسور

✓سیستم رسپرست
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Panel Lockچاپگر تنظیامت منوی

✓مخاطبان مدیر

4*  ,1*✓حذف/ویرایش/افزودن

4*✓مکرر

✓مخاطبین چاپ

4*✓ها گزینه مشاهده

4*✓جستجو های گزینه

✓چاپگر هد کردن متیز تنظیامت

✓رنگ حساسیت کپی

✓داخلی حافظه داده کردن پاک

✓HDD کردن پاک تنظیامت

✓ایمنی تنظیامت

✓ها محدودیت

✓دسرتسی کنرتل

✓رسپرست تنظیامت

✓رسپرست عبور رمز

✓قفل تنظیم

✓گذرواژه سیاست

✓بررسی گزارش

✓کار به رشوع هنگام برنامه تأیید

✓فرض پیش تنظیامت به بازگشت

✓افزار میان رسانی روزبه

✓رسویس/نگهداری حالت

.شود قفل باید = ✓

.شود قفل نیست الزم- = 

.کنید غیرفعال یا فعال ها محدودیت > ایمنی تنظیامت > سیستم رسپرست > چاپگر تنظیامت مسیر طریق از را قفل توانیدمی شام: 1*

وضعیت > تنظیم در نام هامن با منویی طریق از کامکان را آنها  ،کرد قفل را باالیی سطح در موجود هایگزینه توانمی رسپرستی قفل طریق از هرچند: 2*
.کرد پیدا دسرتسی چاپ/چاپگر

> توضیحات >  > اصلی صفحه طریق از کامکان را آنها  ،کرد قفل را باالیی سطح در موجود هایگزینه توانمی رسپرستی قفل طریق از هرچند: 3*
.کرد پیدا دسرتسی شوید وصل شبکه به توانید منی وقتی

مخاطبان مدیر > تنظیم در نام هامن با منویی طریق از کامکان را آنها  ،کرد قفل را باالیی سطح در موجود هایگزینه توانمی رسپرستی قفل طریق از هرچند: 4*
.کرد پیدا دسرتسی
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مرتبط اطالعات

145 صفحه در" چاپگر تنظیامت در سیستم رسپرست برای منو هایگزینه"|
91 صفحه در" کرد تنظیم جداگانه صورت به توانمی که هاییگزینه"|

قفل تنظیم موارد سایر
.بود خواهد فعال زیر موارد برای قفل تنظیم  ،چاپگر تنظیامت منوی کنار در

تنظیم پیش موارد❏

جدید مورد افزودن❏

حذف❏

نام تغییر❏

اصلی صفحه از حذف یا به افزودن❏

کاربری تنظیامت تغییر❏

.کاربر تنظیامت > تنظیم❏

مرتبط اطالعات

102 صفحه در" تنظیمپیش حاال روی تنظیامت کردن ثبت"|
150 صفحه در" کاربر تنظیامت برای منو هایگزینه"|

عملکردها و منایشگر تنظیامت جداگانه اعامل
.کنید غیرفعال یا فعال جداگانه طور به را کدام هر توانیدمی قفل تنظیم در هدف هایگزینه برخی با رابطه در

جداگانه صورت به نیاز حسب توانیدمی را کاربر هر توسط غیره و کارها تاریخچه منایش  ،مخاطبین تغییر یا ثبت قبیل از هاگزینه دسرتسی قابلیت
.کنید تنظیم

.کنید انتخاب چاپگر کنرتل پانل در را تنظیم گزینه.1

.کنید انتخاب را ایمنی تنظیامت > سیستم رسپرست > چاپگر تنظیامت.2

.کنید انتخاب را ها محدودیت گزینه.3

.کنید تنظیم خاموش یا روشن روی سپس و برگزیده را دهید تغییر را آن تنظیم خواهیدمی که عملکردی به مربوط گزینه.4

کرد تنظیم جداگانه صورت به توانمی که هاییگزینه

.یابند تغییر جداگانه صورت به تنظیامت و یافته منایش زیر هایگزینه دهد اجازه تواندمی رسپرست

گزارش > کار وضعیت :کار گزارش به دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،کارها تاریخچه منایش دادن اجازه برای. کنید کنرتل را وضعیت مانیتور در کارها تاریخچه منایش

حذف/ویرایش/افزودن > مخاطبان مدیر > تنظیم :مخاطبان حذف/ثبت برای دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،مخاطبین در تغییرات ایجاد یا کردن ثبت برای. کنید کنرتل را مخاطبین اطالعات تغییر و ثبت
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اخیر > گیرنده > فکس :اخیر فکس به دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،مقصد منایش برای. کندمی کنرتل را منابر دریافت یا ارسال هنگام مقصد منایش

انتقال گزارش > منو > فکس :فکس انتقال گزارش به دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،ارتباطات تاریخچه منایش برای. کنید کنرتل را منابر ارتباطات تاریخچه منایش

فکس گزارش > منو > فکس :فکس گزارش به دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،چاپ دادن اجازه برای. کنید کنرتل را منابر گزارش چاپ فرآیند

چاپ ذخیره سابقه > منو > FTP/شبکه پوشه > اسکن :FTP/شبکه پوشه در اسکن چاپ ذخیره سابقه به دسرتسی❏

انتخاب را روشن گزینه  ،چاپ دادن اجازه برای. کنید کنرتل را» شبکه پوشه به ارسال و اسکن «عملکرد به مربوط ذخیره تاریخچه چاپ فرآیند
.کنید

سابقه > گیرنده > ایمیل > اسکن :ایمیل در اسکن اخیر موارد به دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،تاریخچه منایش برای. کنید کنرتل را» ایمیل به ارسال و اسکن «عملکرد تاریخچه منایش

ارسال سابقه منایش > منو > ایمیل > اسکن :ایمیل در اسکن شده ارسال موارد سابقه منایش برای دسرتسی❏

را روشن گزینه  ،ایمیل ارسال تاریخچه منایش برای. کنید کنرتل را» ایمیل به ارسال و اسکن «عملکرد به مربوط ایمیل ارسال تاریخچه منایش
.کنید انتخاب

چاپ ارسال سابقه > منو > ایمیل > اسکن :ایمیل در اسکن چاپ ارسال سابقه به دسرتسی❏

انتخاب را روشن گزینه  ،چاپ دادن اجازه برای. کنید کنرتل را» ایمیل به ارسال و اسکن «عملکرد به مربوط ایمیل ارسال تاریخچه چاپ
.کنید

Language/زبان > تنظیم :زبان به دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،هازبان دادن تغییر برای. کنید کنرتل را کنرتل پانل در یافته منایش زبان تغییر

ضخیم کاغذ > چاپگر تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم :ضخیم کاغذ به دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن تنظیامت دادن تغییر برای. کنید کنرتل را ضخیم کاغذ عملکرد تنظیامت تغییر

سکوت حالت > چاپگر تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم :سکوت حالت به دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن تنظیامت دادن تغییر برای. کنید کنرتل را سکوت حالت عملکرد تنظیامت تغییر

چاپ رسعت اولویت > چاپگر تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم :چاپ رسعت اولویت به دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن تنظیامت دادن تغییر برای. کنید کنرتل را چاپ رسعت اولویت عملکرد تنظیامت تغییر

دوتایی فید تشخیص > اصلی تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم :چاپ رسعت اولویت به دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن تنظیامت دادن تغییر برای. کنید کنرتل را دوتایی فید تشخیص عملکرد تنظیامت تغییر

:شخصی های داده از محافظت❏

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،)*** (صورت به مقصد منایش برای. کنید کنرتل را رسیع گیریشامره ثبت در مقصد اطالعات منایش

کپی: خروجی > چاپگر تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم :کپی خروجی سینی به دسرتسی❏

.کنید انتخاب را روشن تنظیامت دادن تغییر برای. کپی خروجی تغییر نحوه تنظیم

:شدن خاموش پذیرفنت❏

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،شود داده کردن خاموش اجازه اینکه برای. چاپگر کردن خاموش برای اجازه تنظیم

مرتبط اطالعات

91 صفحه در" قفل تنظیم موارد سایر"|
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موجود هایویژگی محدودسازی
استفاده توانندمی کاربران که عملکردهایی و دهید ارتباط عملکرد یکرسی با را آنها  ،کنید ثبت چاپگر در را کاربری هایحساب توانیدمی شام
.کنید کنرتل را کنند

و منابر  ،کپی مانند عملکردهایی از چاپگر به ورود و چاپگر کنرتل پانل در عبور رمز کردن وارد با تواندمی کاربر  ،دسرتسی کنرتل سازیفعال هنگام
.کند استفاده غیره

.داشت نخواهد وجود آنها انتخاب امکان و شد خواهند خاکسرتی غیرموجود عملکردهای

کسب جهت. کنید اسکن یا چاپ را آنها توانیدمی رایانه طریق از  ،کنید ثبت اسکرن درایور یا چاپگر درایور در را هویت تأیید اطالعات وقتی
.کنید مالحظه را درایور راهنامی دفرتچه یا راهنام اطالعات  ،درایور تنظیامت درباره اطالعات

دسرتسی کنرتل پیکربندی
.منایید فعال را دسرتسی کنرتل عملکرد و کرده ایجاد کاربری حساب  ،دسرتسی کنرتل از استفاده جهت

کاربری حساب ایجاد

.کنید ایجاد کاربری حساب  ،دسرتسی کنرتل برای

.کنید انتخاب را Product Security < Access Control Settings < User Settings زبانه و شوید Web Config وارد.1

.منایید کلیک کنید ثبت خواهیدمی که ایشامره به مربوط Add روی.2

c
:مهم

ثبت 10 تا 2 هایشامره در را محدودیت تنظیامت کاربری نام  ،هارشکت سایر یا Epson هویت تأیید سیستم با چاپگر از استفاده هنگام
.کنید

داده منایش چاپگر کنرتل پانل در کاربری نام نتیجه در  ،کندمی استفاده یک شامره از هویت تأیید سیستم مانند کاربردی افزارنرم
.شودمنی

.کنید انتخاب را مرتبط موارد.3

❏User Name:

.کنید وارد عددی الفبایی نویسه 14 الی 1 طول با را شودمی داده منایش کاربری هاینام لیست در که نامی

❏Password:

خالی را آن کادر  ،عبور رمز اولیه مقداردهی هنگام. کنید وارد (ASCII )0x20–0x7E قالب با نویسه 20 تا 0 شامل عبور رمز یک
.بگذارید

❏Select the check box to enable or disable each function.

.دهدمی را آن استفاده اجازه که کنید انتخاب را عملکردی

.کنید کلیک Apply روی.4

.گرددمی باز کاربر تنظیامت لیست به شده تعیین زمان مدت از پس

.است کرده تبدیل Edit به را Add گزینه و شودمی داده منایش ایدکرده ثبت User Name کادر در که کاربری نام کنید بررسی

کاربری حساب ویرایش

.کنید ویرایش را دسرتسی کنرتل در شده ثبت حساب
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.کنید انتخاب را Product Security < Access Control Settings < User Settings زبانه و شوید Web Config وارد.1

.منایید کلیک کنید ویرایش خواهیدمی که ایشامره به مربوط Edit روی.2

.دهید تغییر را مورد هر.3

.کنید کلیک Apply روی.4

.گرددمی باز کاربر تنظیامت لیست به شده تعیین زمان مدت از پس

کاربری حساب حذف

.کنید حذف را دسرتسی کنرتل در شده ثبت حساب

.کنید انتخاب را Product Security < Access Control Settings < User Settings زبانه و شوید Web Config وارد.1

.منایید کلیک کنید حذف خواهیدمی که ایشامره به مربوط Edit روی.2

.کنید کلیک Delete روی.3

c
:مهم

.باشید مراقب حساب کردن حذف هنگام. شد خواهد حذف تأیید پیام بدون کاربری حساب  ،Delete روی کردن کلیک با

.گرددمی باز کاربر تنظیامت لیست به شده تعیین زمان مدت از پس

دسرتسی کنرتل سازیفعال

.بود خواهند چاپگر از استفاده به قادر شده ثبت کاربران تنها  ،منایید فعال را دسرتسی کنرتل وقتی

.کنید انتخاب را Product Security < Access Control Settings < Basic زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید انتخاب را Enables Access Control گزینه.2

طریق از بود خواهید قادر  ،کنید انتخاب را Allows printing and scanning without authentication information گزینه اگر
دارید نظر در که کنید تنظیم وقتی را آن. بگیرید اسکن یا کنید چاپ نیز اندنشده تنظیم هویت تأیید اطالعات از استفاده با که درایورهایی

.دهید اجازه را هارایانه طریق از اسکن و چاپ و منایید کنرتل چاپگر کنرتل پانل طریق از تنها را دستگاه عملکرد

.کنید کلیک OK روی.3

.شودمی داده منایش معینی زمان مدت از پس کار خامته پیام

.شوندمی داده منایش خاکسرتی رنگ به چاپگر کنرتل پانل در اسکن و کپی مانند منادهایی که کنید تأیید

خارجی رابط کردن غیرفعال
تنظیامت شبکه از غیر اسکن و چاپ کردن محدود برای. کنید غیرفعال را شودمی استفاده چاپگر به دستگاه اتصال برای که رابطی توانیدمی شام

.دهید انجام را محدودیت
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:نکته
.کنید اعامل نیز چاپگر کنرتل پانل طریق از را محدودیت تنظیامت توانیدمی

❏Memory Device: حافظه > چاپگر تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

❏NFC: پیرشفته > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم < NFC

USB طریق از رایانه اتصال > چاپگر تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم :USB طریق از رایانه اتصال❏

.کنید انتخاب را Product Security < External Interface زبانه و شوید Web Config وارد.1

.منایید انتخاب کنید تنظیم خواهیدمی که عملکردهایی برای را Disable گزینه.2

.منایید لغو را کنرتل دارید نظر در که کنید انتخاب وقتی را Enable گزینه

❏Memory Device
.کنید جلوگیری خارجی دستگاه اتصال برای USB درگاه طریق از خارجی حافظه در هاداده ذخیره از

❏NFC

.کنید غیرفعال را کنرتل پانل در شده تعبیه NFC رابط

USB طریق از رایانه اتصال❏

.منایید انتخاب را Disable  ،کنید محدود را آن خواهیدمی اگر. کنید محدود را رایانه از USB اتصال مرصف توانیدمی

.کنید کلیک OK روی.3

.نباشد استفاده قابل شده غیرفعال درگاه کنید بررسی.4

❏Memory Device

.شودمنی دریافت پاسخی خارجی رابط USB درگاه به مانند USB حافظه مانند سازیذخیره دستگاه یک اتصال هنگام کنید تأیید

❏NFC

دریافت پاسخی  ،شودمی داشته نگه چاپگر روی NFC عملکرد پشتیبانی با هوشمند گوشی یک مانند دستگاهی وقتی کنید تأیید
.شودمنی

USB طریق از رایانه اتصال❏

است شده نصب رایانه در درایور اگر

.باشدمنی اسکن و چاپ به قادر چاپگر که منایید تأیید سپس و کنید متصل رایانه به USB کابل یک بوسیله را چاپگر

است نشده نصب رایانه در درایور اگر

Windows:

که منایید تأیید سپس و کنید وصل رایانه به USB کابل طریق از را چاپگر  ،دارید نگه صورت همین به و کنید باز را» دستگاه مدیر «منوی
.ماندمی باقی تغییر بدون» دستگاه مدیر «صفحه محتوای

Mac OS:

قسمت در چاپگر  ،کنید اضافه را چاپگر دارید نظر در وقتی منایید تأیید سپس و کنید متصل رایانه به USB کابل یک بوسیله را چاپگر
.است نشده لیست اسکرنها و چاپگرها

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

شده ذخیره هایداده پردازش تنظیامت
.دهید انجام را داخلی سخت دیسک در شده ذخیره هایداده پردازش تنظیامت توانیدمی
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مدیریت انبوه... و چاپ  ،اسکن  ،کپی و شده تایید چاپ هایداده تا شودمی ذخیره سخت دیسک در موقتاً اسکن و کپی  ،چاپ به مربوط کارهای
.دهید انجام را مرتبط تنظیامت هاداده این امن کردن حذف برای. شود

Sequential Deletion from Hard Disk

است هاییداده حذف هدف.شودمی حذف  ،اسکن یا چاپ کار یافنت پایان از پس مثالً  ،لزوم صورت در و ترتیب به هدف هایداده  ،باشد فعال اگر
.شودمی نوشته عملکرد این بودن فعال مدت در که

.افتدمی تاخیر به نیرو جوییرصفه حالت به ورود لحظه  ،است رضوری سخت دیسک به دسرتسی که آنجا از

حافظه همه کردن پاک

.نیست ممکن دستگاه کردن خاموش یا دیگر کارهای دادن انجام  ،کردن فرمت مدت در. کنید حذف را سخت دیسک روی هایداده همه

.کندمی پاک اختصاصی حذف فرمان با را هاداده همه: باال رسعت❏

 ،شودمی حذف آنها هایداده که هاییحوزه متام در را هاداده دیگر و کندمی پاک اختصاصی حذف فرمان با را هاداده همه: رونویسی❏
.کندمی رونویسی

ترتیبی حذف به مربوط تنظیامت
:نکته
.کنید اعامل نیز دستگاه کنرتل پانل از را تنظیامت توانیدمی

.کنید انتخاب را Device Management < Stored Data گزینه Web Config قسمت از.1

.کنید انتخاب Sequential Deletion from Hard Disk برای را ON گزینه.2

.کنید کلیک OK روی.3

داخلی سخت دیسک کردن فرمت

.بزنید رضبه تنظیم روی بر چاپگر کنرتل پانل اصلی صفحه در.1

.بزنید رضبه HDD کردن پاک تنظیامت > سیستم رسپرست > چاپگر تنظیامت هایگزینه روی.2

.بزنید رضبه حافظه همه کردن پاک روی.3

.بزنید رضبه رونویسی یا باال رسعت روی بر خود منظور به بسته.4

.بزنید رضبه بله روی بر تایید صفحه از.5

.بزنید رضبه تأیید روی بر تایید صفحه در.6
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مدیریت و برداریبهره تنظیامت
.دهدمی رشح را دستگاه روزانه مدیریت و برداریبهره به مربوط موارد فصل این

رسپرست عنوان به چاپگر به ورود
.شوید چاپگر وارد رسپرست عنوان به شده قفل منوی هایگزینه از استفاده برای  ،باشد شده تنظیم چاپگر برای رسپرست عبور رمز اگر

کنرتل پانل از چاپگر به ورود

.بزنید تلنگر  روی بر.1

.بزنيد رضبه رسپرست روی.2

.کنید وارد را رسپرست گذرواژه.3

.بزنيد رضبه تأیید روی.4

.کنید استفاده منو شده قفل هایآیتم از توانیدمی آن از پس. شودمی داده منایش هویت تایید جریان در 

.بزنید تلنگر  روی بر خروج برای

:نکته
پانل در فعالیتی معینی مدت در که صورتی در  ،کنید انتخاب عملکرد زمانی فرصت > اصلی تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم برای را روشن اگر

.شویدمی خارج خودکار طور به  ،نگیرد انجام کنرتل

Web Config از استفاده با چاپگر به ورود
.کنید اجرا را اندشده تنظیم قفل تنظیم در که مواردی بود خواهید قادر  ،شوید وارد Web Config به رسپرست عنوان به وقتی

.شود اجرا Web Config تا کنید وارد مرورگر در را چاپگر IP آدرس.1

.کنید کلیک Administrator Login روی.2

.کنید وارد Current password و User Name در را رسپرست عبور رمز و کاربر نام.3

.کنید کلیک OK روی.4

.شوندمی داده منایش هویت تأیید هنگام در Administrator Logout و شده قفل موارد

.کنید کلیک Administrator Logout روی خروج برای

:نکته
در فعالیتی معینی مدت در که صورتی در  ،کنید انتخاب Device Management < Control Panel < Operation Timeout زبانه برای را ON اگر

.شویدمی خارج خودکار طور به  ،نگیرد انجام کنرتل پانل
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چاپگر اطالعات تأیید

کنرتل پانل از اطالعات بررسی
.کنید چاپ و کرده بررسی کنرتل پانل طریق از را زیر اطالعات توانیدمی شام

شده چاپ صفحات تعداد❏

چاپ شامرشگر > تنظیم

.کنید بررسی توانیدمی را رنگتک/رنگی چاپ صفحات تعداد و شده چاپ صفحات تعداد مجموع

منابع❏

ارائه وضعیت > تنظیم

.کنید بررسی را نگهداری جعبه و جوهر به مربوط اطالعات توانیدمی شام

دستگاه وضعیت برگه❏

چاپ وضعیت برگه > چاپ/چاپگر وضعیت > تنظیم

.کنید چاپ را مرصفی اقالم و چاپگر اطالعات مانند وضعیت برگه یک توانیدمی شام

شبکه اطالعات❏

شبکه وضعیت > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

شبکه > چاپ/چاپگر وضعیت > تنظیم

را شبکه وضعیت برگه و کنید بررسی را غیره و ایمیل رسور تنظیامت  ،شبکه اتصال وضعیت قبیل از شبکه با مرتبط اطالعات توانیدمی شام
.منایید چاپ

شبکه اتصال گزارش❏

اتصال بررسی > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

شوید وصل شبکه به توانید منی وقتی > توضیحات >  > اصلی صفحه

.کنید چاپ را آن گزارش و داده تشخیص را خود چاپگر شبکه اتصال وضعیت توانیدمی شام

شبکه اتصال وضعیت❏

روتر >  > اصلی صفحه
.کنید بررسی را سیمی/سیمبی LAN اتصال وضعیت توانیدمی شام

Web Config طریق از اطالعات بررسی
.کنید بررسی Web Config از استفاده با Status از را چاپگر اطالعات این توانیدمی

❏Product Status

.کنید بررسی را وغیره MAC آدرس  ،دستگاه شامره  ،ابر رسویس  ،وضعیت  ،زبان

❏Network Status

.کنید بررسی را وغیره DNS رسور  ،IP آدرس  ،شبکه اتصال وضعیت اطالعات

❏Maintenance

بررسی را وغیره اسکن تعداد  ،مختلف هایزبان به چاپ تعداد  ،شده چاپ صفحات  ،جوهر تعویض دفعات تعداد  ،چاپ روز نخستین
.کنید
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❏Hardware Status

.کنید بررسی را Wi-Fi هر وضعیت

❏Job History

.کنید بررسی را انتقال کار و دریافت کار  ،چاپ کار وضعیت گزارش

❏Panel Snapshot

.دهید منایش  ،شودمی داده منایش دستگاه کنرتل پانل روی که را صفحه عکس

افتند می اتفاق رویدادها که زمانی ایمیل های اعالن دریافت

ایمیلی هایاعالن درباره
ارسال شده مشخص آدرس به ایمیل پیام  ،دهند رخ چاپ خطای و چاپ توقف مانند رویدادهایی وقتی که است اعالنی عملکرد این
.گرددمی

.منایید تعیین مقصد هر برای را اعالن تنظیامت و کنید ثبت را مقصد پنج تا توانیدمی شام

.منایید تنظیم هااعالن تنظیم از قبل را ایمیل رسور است الزم  ،عملکرد این از استفاده برای

مرتبط اطالعات

41 صفحه در" ایمیل رسور پیکربندی"|

ایمیلی اعالن پیکربندی
.کنید پیکربندی Web Config طریق از را ایمیلی اعالن

.کنید انتخاب را Device Management < Email Notification زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید وارد را اعالن ایمیل ارسال برای موردنظر ایمیل آدرس.2

.کنید وارد نویسه 255 تا 1 از و  ، ! # $ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @A–Z a–z 0–9 کنید استفاده زیر هاینویسه از

.کنید انتخاب ایمیل هایاعالن برای را زبان.3

.کنید انتخاب را کنید دریافت را آن اعالن مایلید که رویدادی به مربوط گذاریعالمت کادر.4

.باشدمی مرتبط Email Address Settings در شده مشخص مقصد شامره با Notification Settings شامره

:مثال
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ارسال  ،است شده تنظیم Email Address Settings در 1 شامره عنوان به که ایمیلی آدرس به اعالن یک باشید داشته نظر در اگر
.کنید انتخاب را Paper out خط در 1 گذاریعالمت کادر ستون  ،شوندمی متام چاپگر کاغذهای تعداد وقتی  ،شود

.کنید کلیک OK روی.5

.شد خواهد ارسال ایمیلی اعالن یک  ،مشکل وقوع صورت در کنید تأیید

.شود انجام کاغذ منبع تعیین با چاپ  ،است نشده تنظیم کاغذ که هنگامی: مثال

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
41 صفحه در" ایمیل رسور پیکربندی"|

ایمیلی اعالن به مربوط هایگزینه

توضیحات و تنظيامتموارد

Ink supply unit(s) to be replacedدهدمی اطالع را جوهر شدن متام.

Ink lowدهدمی اطالع را جوهر تقریبی شدن متام.

Maintenance box: end of service lifeدهدمی اطالع را نگهداری جعبه بودن پر.

Maintenance box: nearing endدهدمی اطالع را نگهداری جعبه تقریبی بودن پر.

Administrator password changedدهدمی اطالع را رسپرست عبور رمز تغییر.
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توضیحات و تنظيامتموارد

Paper outدهدمی اطالع را مشخص کاغذ منبع در کاغذ آمدن بیرون خطای وقوع.

Paper Lowدهدمی اطالع را مشخص کاغذ منبع در کاغذ شدن کم خطای وقوع.

Printing stopped*دهدمی اطالع را کاغذ کاست تنظیم عدم یا کاغذ کردن گیر بواسطه چاپ عملکرد توقف.

Printer errorدهدمی اطالع را چاپگر خطای وقوع.

Scanner errorدهدمی اطالع را اسکرن خطای وقوع.

Fax errorدهدمی اطالع را منابر خطای وقوع.

.دهدمی اطالع را سیمبی LAN رابط خطای وقوعWi-Fi مشکل

.دهدمی اطالع را داخلی سخت دیسک خطای وقوعHDD مشکل

.دهدمی اطالع را NFC بسرت خطای وقوعNFC مشکل

افزارثابت روزرسانیبه
را دستگاه مشکل یا بخشیده بهبود را دستگاه عملکرد جدید نسخه به چاپگر افزارثابت روزرسانیبه با  ،شودمی ارائه جدید افزارثابت یک وقتی

.سازدمی برطرف

کنرتل پانل از استفاده با چاپگر افزارثابت روزرسانیبه
را چاپگر توانیدمی همچنین. کنید روزرسانیبه کنرتل پانل طریق از توانیدمی را چاپگر افزارثابت  ،دارد را اینرتنت به اتصال امکان چاپگر اگر

.دهد اطالع شام به  ،وجود صورت در و کرده بررسی را افزارثابت هایروزرسانیبه منظم طور به که کنید تنظیم طوری

.کنید انتخاب را تنظیم  ،اصلی صفحه از.1

.کنید انتخاب را رسانی روزبه > افزار میان رسانی روزبه > سیستم رسپرست > چاپگر تنظیامت مسیر.2

:نکته
.کنید انتخاب را روشن > اعالمیه مسیر  ،کند بررسی منظم طور به را افزارثابت هایروزرسانیبه کهبنحوی چاپگر تنظیم برای

.کنید انتخاب را بررسی رشوع گزینه.3

.کندمی موجود هایروزرسانیبه جستجوی به رشوع چاپگر

تا کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل  ،شد داده منایش دیسیال منایشگر در افزارثابت روزرسانیبه وجود بر مبنی پیامی اگر.4
.شود رشوع روزرسانیبه

c
:مهم

عملکرد نقص دچار چاپگر است ممکن صورتدرغیراین نکشید؛ برق پریز از را آن یا نکرده خاموش را چاپگر  ،روزرسانیبه پایان تا❏
.شود

روشن چاپگر که بعد دفعه و شودمنی اندازیراه معمول شکل به چاپگر  ،باشد ناموفق یا نشود کامل افزارثابت روزرسانیبه اگر❏
با مجدداً را افزارثابت است الزم  ،وضعیت این در. شودمی داده نشان دیسیال منایشگر روی» Recovery Mode« پیام  ،شودمی

در» Recovery Mode« کهدرحالی. کنید متصل رایانه یک به USB کابل یک توسط را چاپگر. کنید روزرسانیبه رایانه از استفاده
محلی Epson سایت وب به  ،رایانه در. کنید روزرسانیبه شبکه اتصال طریق از را افزارثابت توانیدمنی  ،است شده داده نشان چاپگر

هایدستورالعمل به  ،بعدی مراحل از اطالع برای. منایید دانلود را چاپگر افزارثابت جدیدترین سپس و کنید مراجعه دسرتسی خود
.کنید مراجعه سایت وب

رسپرست راهنامی

مدیریت و برداریبهره تنظیامت

101



Web Config طریق از افزارثابت روزرسانیبه
.کنید روز به Web Config طریق از را افزارثابت توانیدمی  ،دارد را اینرتنت به اتصال امکان چاپگر وقتی

.کنید انتخاب را Device Management < Firmware Update زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید کلیک Start روی.2

.شودمی داده منایش آن به مربوط اطالعات  ،شده روزبه افزارثابت وجود صورت در و شودمی آغاز افزارثابت تأیید فرآیند

.منایید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل و کنید کلیک Start روی.3

:نکته
مشاهده هادستگاه لیست در توانیدمی را افزارثابت اطالعات. است پذیرامکان نیز Epson Device Admin از استفاده با افزارثابت رسانی روزبه

Epson Device راهنامی به بیشرت اطالعات کسب برای. کنید روزبه را دستگاه افزارثابت چند باشید داشته نظر در که است سودمند زمانی امر این. کنید
Admin کنید مراجعه.

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
|"Epson Device Admin "127 صفحه در

اینرتنت به اتصال بدون افزارثابت روزرسانیبه
و کرده وصل هم به USB کابل با را رایانه و دستگاه سپس و کنید دانلود خود رایانه روی Epson سایتوب از توانیدمی را دستگاه افزارثابت
.کنید امتحان را روش این  ،دهید انجام شبکه طریق از را رسانی روزبه نتوانستید اگر. منایید روز به را افزارثابت

.منایید روزبه را افزارثابت و شوید Epson سایتوب وارد.1

.کنید وصل چاپگر به USB کابل با را شده دانلود افزارثابت حاوی رایانه.2

.کنید کلیک متوالی بار دو شده دانلود exe. فایل روی بر.3

Epson Firmware Updater شودمی اندازیراه.

.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل.4

تنظیمپیش حاال روی تنظیامت کردن ثبت
پانل در تنظیم پیش موارد قسمت در اینجا در شده ثبت تنظیامت. کنید ذخیره نام یک با را منابر و کپی  ،اسکن مانند تنظیامتی توانیدمی همچنین

.کنید ثبت عملکرد هر به مربوط تنظیامت اعامل از پس باید را آن. شوندمی داده منایش چاپگر کنرتل

.کنید تنظیم را زیر عملکردهای توانیدمی

❏Scan to Network Folder/FTP

❏Scan to Email

❏Scan to Memory Device

❏Scan to Cloud

❏Copy

❏Fax
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.کنید انتخاب را Fax < Presets یا Scan/Copy زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید کلیک Edit روی و انتخاب را شده ثبت شامره.2

.کنید انتخاب را Type گزینه.3

:نکته
.کنید ثبت دوباره را آن سپس و کنید حذف را شده ثبت فرضپیش تنظیم  ،دهید تغییر ثبت از پس را Type خواهیدمی اگر

.کنید کلیک Next روی.4

.کنید تنظیم را موارد.5

.کنید وارد) Unicode (UTF-8 نویسه 30 تا 1 با Name یک

.کنید کلیک OK روی.6

.گرددمی اعامل  ،شودمی اصالح خودکار طور به که معتربی مقدار  ،باشد نامعترب مقدار ترکیب اگر

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

تنظیامت از گیریپشتیبان
مقادیر  ،مخاطبین پشتیبان نسخه تهیه برای را آن توانیدمی سپس. کنید استخراج فایل به Web Config از توانیدمی را تنظیم مقدار مجموعه
.کنید استفاده مشابه موارد و چاپگر تعویض  ،تنظیامت

.شودمی استخراج دودویی فایل یک صورت به زیرا باشدمنی ویرایش قابل شده استخراج فایل

تنظیامت کردن استخراج
.کنید استخراج را چاپگر تنظیامت

.کنید انتخاب را Device Management < Export and Import Setting Value < Export زبانه و شوید Web Config وارد.1

.منایید انتخاب  ،کنید استخراج خواهیدمی که را تنظیامتی.2

حال این با. شوندمی انتخاب نیز فرعی هایدسته  ،کنید انتخاب را اصلی دسته اگر. منایید انتخاب  ،کنید استخراج خواهیدمی که را تنظیامتی
.کرد انتخاب توانمنی را) آن مانند و IP هایآدرس مانند (شوندمی خطا بروز باعث واحد شبکه یک در تکثیر با که فرعی هایدسته

.کنید وارد عبور رمز شده استخراج فایل رمزنگاری برای.3

.بگذارید خالی را اینجا  ،کنید رمزنگاری را فایل خواهیدمنی اگر. دارید نیاز عبور رمز به فایل کردن وارد برای

.کنید کلیک Export روی.4

c
:مهم

 ،کنید استخراج را IPv6 آدرس و دستگاه نام ماند چاپگر شبکه تنظیامت خواهیدمی اگر
Enable to select the individual settings of device از فقط تعویضی چاپگر برای. کنید انتخاب را بیشرت موارد و کنید انتخاب را

.کنید استفاده شده انتخاب مقادیر
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مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

تنظیامت کردن وارد
.کنید وارد چاپگر بر را شده صادر Web Config فایل

c
:مهم

نداشته وجود شبکه در ای مشابه IP آدرس که کنید دقت IP آدرس یا چاپگر نام مانند است مجزا اطالعات شامل که مقاديری کردن وارد هنگام
.کند منی منعکس را مقدار چاپگر  ،باشد داشته تکرار و همپوشانی IP آدرس اگر.باشد

.کنید انتخاب را Device Management < Export and Import Setting Value < Import زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید وارد را شده رمزگذاري عبور رمز سپس و کنید انتخاب را شده صادر فايل.2

.کنید کلیک Next روی.3

.کنید کلیک Next روی سپس و کرده انتخاب کنید وارد خواهید می که را تنظیامتی.4

.کنید کلیک OK روی.5

.شوند می اعامل چاپگر در تنظیامت
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مشکل حل

مشکالت کردن حل هایراهنامیی

خطا پیام بررسی❏

به را تنظیامت اگر. دارد وجود درایور صفحه یا چاپگر کنرتل پانل در آن با رابطه در پیامی هیچ آیا کنید بررسی ابتدا  ،دهدمی رخ مشکلی وقتی
.شوید مطلع آن وضعیت از توانیدمی بالفاصله  ،شود ارسال ایمیلی اعالن رویداد وقوع هنگام که کنید اعامل نحوی

شبکه اتصال گزارش❏

.کنید چاپ را نتیجه سپس و داده تشخیص را چاپگر و شبکه وضعیت
.کنید پیدا را چاپگر سمت از شده داده تشخیص خطای توانیدمی شام

ارتباط وضعیت بررسی❏

.کنید بررسی ipconfig و ping مانند فرمانی از استفاده با را گیرندهرسویس رایانه یا رسور رایانه ارتباطات وضعیت

اتصال تست❏

نیز را رسور به گیرندهرسویس رایانه اتصال  ،همچنین. دهید انجام چاپگر از را اتصال تست  ،ایمیل رسور و چاپگر بین اتصال بررسی جهت
.شود ارزیابی نیز آنها ارتباطی وضعیت تا کنید بررسی

تنظیامت اولیه مقداردهی❏

اولیه مقداردهی یا کردن غیرفعال با را مشکالت باشید قادر است ممکن  ،ندهد نشان را خطایی هیچ ارتباطات و تنظیامت وضعیت اگر
.منایید برطرف آنها مجدد تنظیم سپس و چاپگر شبکه تنظیامت

چاپگر وضعیت بررسی
.کنید بررسی را شبکه و چاپگر وضعیت  ،مشکل بروز دلیل تشخیص برای

خطا پیام بررسی

ایمیلی اعالن خطای پیام بررسی

.شودمی ارسال چاپگر از خطا پیام کنید بررسی  ،ایمیلی اعالن تنظیم هنگام

.کنید دنبال را آنها لطفاً  ،اندشده ارائه ایمیلی اعالن در مشکل ساخنت برطرف برای الزم هایدستورالعمل اگر

مرتبط اطالعات

99 صفحه در" افتند می اتفاق رویدادها که زمانی ایمیل های اعالن دریافت"|

LCD صفحه روی بر هاپیام بررسی

دنبال مشکل کردن برطرف برای را زیر هایحل راه یا صفحه روی هایدستورالعمل  ،شد داده نشان LCD صفحه روی بر خطایی پیام اگر
.کنید

رسپرست راهنامی
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راهکارها و مشکالتخطا هایپیام

و تایید را فرآیند. کنید تعویض را زیر جوهر) های(کارتریج باید
.کنید تعویض را آنها سپس

:دالیل❏

.است شده مرصف جوهر

:راهکارها❏

از محافظت به کمک جهت و کنیدمی دریافت بهینه کیفیت با چاپی اینکه از اطمینان برای
ذخیره یک  ،دهدمی نشان را کارتریج تعویض به نیاز شام چاپگر زمانیکه  ،خود چاپ هد

را کارتریج شد داده فرمان شام به که زمانی. ماندمی باقی کارتریج در جوهر ایمنی متغیر
.کنید تعویض

نصب درستی به را آن. نشد داده تشخیص نگهداری جعبه
.کنید

:دالیل❏

.است نشده نصب درستی به نگهداری جعبه

:راهکارها❏

.منایید نصب درستی به را آن و کنید بررسی را نگهداری جعبه نصب وضعیت

آن است الزم. است رسویس عمر طول پایان در نگهداری جعبه
.کنید تعویض را

:دالیل❏

.است یافته پایان نگهداری جعبه مفید عمر طول

:راهکارها❏

.کنید تعویض شده ارائه راهنامیی با مطابق را نگهداری جعبه

:دالیل❏.کنید نصب دوباره و کنید حذف را نگهداری جعبه

.شودمنی داده تشخیص درستی به نگهداری جعبه

:راهکارها❏

شناسایی هم باز اگر. منایید نصب مجدداً و کنید باز بار یک را نگهداری و مراقبت جعبه
.کنید تعویض جدید نگهداری جعبه یک با را آن  ،نشد

:دالیل❏.نشد داده تشخیص بوق صدای

.شودمنی شنیده آزاد بوق منابر ارسال هنگام

:راهکارها❏

تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم انتخاب با است ممکن مشکل این
خط دریافت برای شام تلفن سیستم اگر. شود برطرف PBX سپس و خط نوع > اصلی

تنظیم را دسرتسی کد  ،PBX انتخاب از پس  ،دارد نیاز خارجی دسرتسی کد به بیرونی
واقعی دسرتسی کد جای به) هشتگ # (از  ،بیرونی منابر شامره کردن وارد هنگام. کنید

.بود خواهد ترامن اتصال کار این با. کنید استفاده

غیرفعال را گیری شامره بوق تشخیص تنظیامت  ،شودمی داده منایش خطا پیام هم باز اگر
رقم اولین شدن حذف باعث ویژگی این کردن غیرفعال است ممکن  ،وجود این با. کنید

.گردد نادرست شامره به منابر ارسال و منابر شامره

رسپرست راهنامی

مشکل حل

106



راهکارها و مشکالتخطا هایپیام

برای. است پر منابر داده ظرفیت زیرا نشد بازیابی منابرها
را اصلی صفحه انتهای در وضعیت/کار دکمه جزئیات مشاهده

.کنید ملس جزئیات دیدن برای

:دالیل❏

.نیست کافی منابر حافظه ظرفیت

:راهکارها❏

انباشته  ،شوند پردازش اینکه بدون زیر دالیل به است ممکن شده دریافت منابرهایی
.شوند

.نشود چاپ  ،چاپگر خطای بروز دلیل به❏

مربوط راهکارهای و جزئیات بررسی برای. کنید برطرف را چاپگر خطای
.کنید انتخاب را چاپگر وضعیت سپس و کار وضعیت گزینه  ،خطا به

.شودمنی ذخیره حافظه دستگاه یا رایانه در❏

گزینه  ،خیر یا اندشده ذخیره شده دریافت منابرهای آیا اینکه بررسی برای
منابرهای ذخیره برای. کنید انتخاب را کار وضعیت سپس و کار وضعیت
وصل چاپگر به را حافظه دستگاه یک یا کنید روشن را رایانه  ،شده دریافت

.کنید

از اطالع برای. است نامعترب زیرشبکه ماسک و IP نشانی ترکیب
.کنید مراجعه دستگاه اسناد به بیشرت جزئیات

:دالیل❏

.است نامعترب  ،ایدکرده تنظیم که IP آدرس ترکیب

:راهکارها❏

.کنید وارد را فرضپیش درگاه یا صحیح IP آدرس

رسانی روزبه ابر های رسویس از استفاده برای را ریشه گواهی
.کنید

:دالیل❏

.است شده منقضی ابری رسویس برای استفاده مورد ریشه گواهی

:راهکارها❏

.کنید روزرسانیبه را ریشه گواهی سپس و کنید اجرا را Web Config برنامه

Network Security — Root Certificate Update

Recovery Mode❏دالیل:

.باشدمنی میرس عادی حالت به بازگشت و نشد انجام افزارثابت روزرسانیبه

:راهکارها❏

.نشد انجام افزارسفت روزرسانیبه زیرا است شده اندازیراه بازیابی حالت در چاپگر
.شود روزرسانیبه افزارسفت دوباره تا کنید دنبال را زیر مراحل

توانیدمنی  ،بازیابی حالت در. (کنید وصل هم به را چاپگر و رایانه USB کابل یک با. 1
).کنید روزرسانیبه شبکه اتصال طریق از را افزارسفت

.کنید مراجعه محلی Epson سایتوب به بیشرت هایدستورالعمل برای. 2

وضعیت منوی در خطا کد

را خطا کد توانیدمی کار وضعیت سپس و کار وضعیت انتخاب با. کنید بررسی کار هر تاریخچه در را خطا کد  ،نرسید پایان به موفقیت با کاری اگر
.کنید مشاهده را زیر جدول  ،آن حل راه و مشکل یافنت برای. کنید بررسی

حل راهمشکلکد

-.است شده خاموش برق قطعی علت به محصول001

-.است شده حذف قبال شده دریافت منابر109

رسپرست راهنامی
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حل راهمشکلکد

قرار چاپگر در که کاغذی زیرا شد چاپ طرف یک روی فقط کار110
.ندارد را رویه دو چاپ قابلیت  ،گرفته

که دهید قرار را کاغذی  ،دهید انجام دورو چاپ خواهیدمی اگر
.باشد داشته دورو چاپ قابلیت

چاپ کار وضعیت در کار وضعیت از را دریافتی هایمنابر❏.است پر حافظه201
.کنید

در کار وضعیت از ورودی صندوق در را دریافتی هایمنابر❏
.کنید حذف کار وضعیت

توانیدمی  ،کنیدمی ارسال مقصد یک به را رنگتک منابر یک اگر❏
.کنید ارسال مستقیم ارسال از استفاده با را آن

.کنید تقسیم ارسال برای دسته چند یا دو به را خود اوراق❏

.کنید امتحان دوباره سپس و کنید صرب کمی.شد قطع گیرنده دستگاه سوی از اتصال202

خط و باشد وصل درستی به تلفن کابل که کنید حاصل اطمینان❏.دهد تشخیص را تلفن بوق تواندمنی محصول203
.کند کار تلفن

نوع تنظیامت  ،است متصل پایانه مبدل یا PBX یک به چاپگر اگر❏
.دهید تغییر PBX به را خط

> فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم هایگزینه روی❏
سپس و بزنید رضبه گیری شامره بوق تشخیص > اصلی تنظیامت

.کنید غیرفعال را بوق صدای تنظیم

.کنید امتحان دوباره سپس و کنید صرب کمی❏.است مشغول گیرنده دستگاه204

.کنید بررسی را گیرنده منابر شامره❏

.کنید امتحان دوباره سپس و کنید صرب کمی.دهدمنی پاسخ گیرنده دستگاه205

وصل محصول .EXT و LINE درگاه به اشتباه صورت به تلفن کابل206
.است شده

.کنید بررسی را چاپگر .EXT درگاه و LINE درگاه اتصال

.کنید وصل تلفن خط به را تلفن کابل.نیست وصل تلفن خط به محصول207

گزارش یک  ،است بوده دسرتسی غیرقابل که مقصدی بررسی برای.شود ارسال شده مشخص هایگیرنده از برخی به تواندمنی منابر208
در فکس گزارش از قبلی منابرهای برای مخابره آخرین یا فکس گزارش
فعال نقص اطالعات ذخیره تنظیامت وقتی. کنید چاپ منابر حالت
ارسال را منابر یک کار وضعیت در کار وضعیت از توانیدمی  ،است

.کنید مجدد

موجود حافظه دستگاه در داده ذخیره جهت کافی ذخیره فضای301
.نیست

.دهید افزایش حافظه دستگاه در را ذخیره فضای❏

.دهید کاهش را اسناد تعداد❏

نرخ یا کاهش را وضوح  ،شده اسکن تصویر اندازه کاهش جهت❏
.دهید افزایش را سازیفرشده

.کنید فعال غیر را نوشنت برابر در محافظت.شده محافظت نوشنت برابر در حافظه دستگاه302

.دهید قرار دیگر حافظه دستگاه یک.است نشده ساخته شده اسکن تصاویر ذخیره جهت ایپوشه هیچ303

.دهید قرار مجدداً را حافظه دستگاه.است شده برداشته حافظه دستگاه304

منتظر کمی  ،است دسرتسی حال در رایانه یک از خارجی دستگاه اگر.است داده رخ خطایی  ،حافظه دستگاه در داده ذخیره هنگام305
.کنید امتحان دوباره سپس و مبانید

.مبانید منتظر دیگر اجرای حال در هایکار رسیدن پایان به تا.است پر حافظه306
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دستگاه به اسکن. (است بیشرت مجاز حد از شده اسکن تصویر اندازه307
)حافظه

نرخ یا کاهش را وضوح  ،شده اسکن تصویر اندازه کاهش جهت
.دهید افزایش را سازیفرشده

> شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم هایگزینه روی❏.است داده رخ DNS خطای یک311
را DNS تنظیامت سپس و بزنید رضبه TCP/IP > پیرشفته
.کنید بررسی

بررسی دسرتسی نقطه یا رایانه  ،رسور برای را DNS تنظیامت❏
.کنید

پیرشفته > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم هایگزینه روی.است داده رخ هویت احراز خطای یک312
را رسور تنظیامت سپس و بزنید رضبه رسور تنظیامت > ایمیل رسور >

.کنید بررسی

به چاپگر آیا کنید بررسی و کنید چاپ را شبکه اتصال گزارش یک❏.است داده رخ ارتباطی خطای یک313
.نه یا است وصل شبکه

> شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم هایگزینه روی❏
تنظیامت و بزنید رضبه رسور تنظیامت > ایمیل رسور > پیرشفته

با را خطا هر بروز دلیل توانیدمی شام. کنید بررسی را ایمیل رسور
.منایید مشاهده اتصال بررسی دستور یک اجرای

هم با است ممکن ایمیل رسور و تنظیامت هویت احراز روش❏
احراز روش عنوان به را خاموش وقتی. باشند نداشته مطابقت

رسور هویت احراز روش کنید بررسی  ،کنیدمی انتخاب هویت
.باشد نشده تنظیم» هیچکدام «روی ایمیل

رفته فراتر هافایل کردن پیوست برای مجاز حداکرث از داده اندازه314
.است

افزایش را شده پیوست فایل اندازه حداکرث اسکن تنظیامت در❏
.دهید

نرخ یا کاهش را وضوح  ،شده اسکن تصویر اندازه کاهش جهت❏
.دهید افزایش را سازیفرشده

امتحان مجدداً دیگر اجرای حال در هایکار رسیدن پایان به از بعد.است پر حافظه315
.کنید

> شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم هایگزینه روی❏.است داده رخ DNS خطای یک321
را DNS تنظیامت سپس و بزنید رضبه TCP/IP > پیرشفته
.کنید بررسی

بررسی دسرتسی نقطه یا رایانه  ،رسور برای را DNS تنظیامت❏
.کنید

.کنید بررسی را محل تنظیامت.است داده رخ هویت احراز خطای یک322

.کنید بررسی را محل تنظیامت❏.است داده رخ ارتباطی خطای یک323

به چاپگر آیا کنید بررسی و کنید چاپ را شبکه اتصال گزارش یک❏
.نه یا است وصل شبکه

.کنید حذف را مشابه نام با فایل❏.است موجود شده مشخص پوشه در مشابه نام با فایل یک324

.دهید تغییر فایل تنظیامت در را فایل نام پیشوند❏

325

326

.دهید افزایش شده مشخص پوشه در را ذخیره فضای❏.نیست موجود شده مشخص پوشه در کافی ذخیره فضای

.دهید کاهش را اسناد تعداد❏

نرخ یا کاهش را وضوح  ،شده اسکن تصویر اندازه کاهش جهت❏
.دهید افزایش را سازیفرشده
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.مبانید منتظر دیگر اجرای حال در هایکار رسیدن پایان به تا.است پر حافظه327

.کنید بررسی را محل تنظیامت.نیست موجود مقصد یا است اشتباه مقصد328

پوشه به اسکن. (است بیشرت مجاز حد از شده اسکن تصویر اندازه329
)FTP رسور یا شبکه

نرخ یا کاهش را وضوح  ،شده اسکن تصویر اندازه کاهش جهت
.دهید افزایش را سازیفرشده

شبکه به چاپگر آیا کنید بررسی و کنید چاپ را شبکه اتصال گزارش یک.داد رخ ارتباطی خطای یک331
.نه یا است وصل

ذخیره فضای در شده اسکن تصویر ذخیره جهت کافی ذخیره فضای332
.نیست موجود مقصد

.دهید کاهش را اسناد تعداد

اسکن تصویر ارسال از قبل مقصد اطالعات زیرا شودمنی یافت مقصد333
.است شده بارگذاری رسور به  ،شده

.کنید انتخاب دوباره را مقصد

-.است داده رخ خطایی شده اسکن تصویر ارسال هنگام334

اتصال شبکه طریق از اگر. کنید بررسی را رایانه و چاپگر اتصاالت❏.است داده رخ ارتباطی خطای یک341
مطمنئ تا کنید چاپ شبکه اتصال گزارش یک  ،کنیدمی برقرار
.است متصل شبکه به چاپگر شوید

رایانه روی Document Capture Pro که کنید حاصل اطمینان❏
.است شده نصب

موجود حافظه دستگاه در داده ذخیره جهت کافی ذخیره فضای401
.نیست

.دهید افزایش حافظه دستگاه در را ذخیره فضای

.کنید فعال غیر را نوشنت برابر در محافظت.شده محافظت نوشنت برابر در حافظه دستگاه402

.دهید قرار مجدداً را حافظه دستگاه.است شده برداشته حافظه دستگاه404

.دهید قرار مجدداً را حافظه دستگاه❏.است داده رخ خطایی  ،حافظه دستگاه در داده ذخیره هنگام405

برای پوشه ایجاد از استفاده با که دیگر حافظه دستگاه یک از❏
.کنید استفاده  ،ایدساخته پوشه یک آن روی ذخیره

> شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم هایگزینه روی❏.است داده رخ DNS خطای یک411
را DNS تنظیامت سپس و بزنید رضبه TCP/IP > پیرشفته
.کنید بررسی

بررسی دسرتسی نقطه یا رایانه  ،رسور برای را DNS تنظیامت❏
.کنید

پیرشفته > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم هایگزینه روی.است داده رخ هویت احراز خطای یک412
را رسور تنظیامت سپس و بزنید رضبه رسور تنظیامت > ایمیل رسور >

.کنید بررسی

> شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم هایگزینه روی❏.است داده رخ ارتباطی خطای یک413
تنظیامت و بزنید رضبه رسور تنظیامت > ایمیل رسور > پیرشفته

با را خطا هر بروز دلیل توانیدمی شام. کنید بررسی را ایمیل رسور
.منایید مشاهده اتصال بررسی دستور یک اجرای

هم با است ممکن ایمیل رسور و تنظیامت هویت احراز روش❏
احراز روش عنوان به را خاموش وقتی. باشند نداشته مطابقت

رسور هویت احراز روش کنید بررسی  ،کنیدمی انتخاب هویت
.باشد نشده تنظیم» هیچکدام «روی ایمیل

به چاپگر آیا کنید بررسی و کنید چاپ را شبکه اتصال گزارش یک❏
.نه یا است وصل شبکه
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> شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم هایگزینه روی❏.است داده رخ DNS خطای یک421
را DNS تنظیامت سپس و بزنید رضبه TCP/IP > پیرشفته
.کنید بررسی

بررسی دسرتسی نقطه یا رایانه  ،رسور برای را DNS تنظیامت❏
.کنید

> فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم هایگزینه روی.است داده رخ هویت احراز خطای یک422
سپس و بزنید رضبه هدایت/ذخیره تنظیامت > دریافت تنظیامت
.کنید بررسی مقصد در را انتخابی پوشه تنظیامت

به چاپگر آیا کنید بررسی و کنید چاپ را شبکه اتصال گزارش یک❏.است داده رخ ارتباطی خطای یک423
.نه یا است وصل شبکه

تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم روی❏
کادر از را  و بزنید رضبه هدایت/ذخیره تنظیامت > دریافت

/ذخیره مقصد در را پوشه تنظیم سپس. کنید انتخاب شده ثبت
.کنید بررسی هدایت

.دهید افزایش مقصد ارسال پوشه در را ذخیره فضای.نیست موجود مقصد ارسال پوشه در کافی ذخیره فضای425

دریافت تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم روی.نیست موجود مقصد یا است اشتباه مقصد428
شده ثبت کادر از را  و بزنید رضبه هدایت/ذخیره تنظیامت >

بررسی هدایت/ذخیره مقصد در را پوشه تنظیم سپس. کنید انتخاب
.کنید

دورراه چاپگر پانل منایشگر بررسی

.کنید بررسی را دورراه چاپگر پانل منایشگر توانیدمی Web Config طریق از

.کنید اجرا را بررسی برای موردنظر چاپگر به مربوط Web Config سپس.1

.کنید اجرا ایمیل در شده ارائه URL طریق از را Web Config بود خواهید قادر  ،کنید دریافت را ایمیلی اعالن وقتی

.کنید انتخاب را Status < Panel Snapshot زبانه.2

.شودمی داده منایش Web Config در چاپگر فعلی پانل

.کنید کلیک Refresh روی  ،روزرسانیبه منظور به

شبکه اتصال گزارش یک چاپ
.منایید چاپ سیم بی روتر و چاپگر بین وضعیت بررسی برای شبکه اتصال گزارش یک توانیدمی

.کنید بارگیری را کاغذها.1

.کنید انتخاب را تنظیم  ،اصلی صفحه از.2

.کنید انتخاب را اتصال بررسی > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت.3

.شودمی آغاز اتصال بررسی

.کنید انتخاب را بررسی گزارش چاپ گزینه.4
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.کنید چاپ را شبكه اتصال گزارش.5

.کنید دنبال را شده چاپ هایراهکار سپس و کنید بررسی را شبکه اتصال گزارش  ،است داده رخ خطایی اگر

.ببندید را صفحه.6

مرتبط اطالعات

112 صفحه در" شبکه اتصال گزارش در موجود های حل راه و ها پیام"|

شبکه اتصال گزارش در موجود های حل راه و ها پیام

.منایید دنبال را ها حل راه سپس و کنید بررسی را شبکه اتصال گزارش در موجود خطای کدهای و هاپیام

a .خطا کد

b .شبکه محیط داخل های پیام

E-1

:حل راه

.باشد متصل شبکه هایدستگاه سایر یا هاب  ،چاپگر به اترنت کابل کنید بررسی❏

.باشند روشن شبکه هایدستگاه دیگر یا هاب کنید بررسی❏
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.اند شده غیرفعال زیرا کنید اجرا چاپگر برای دوباره را Wi-Fi تنظیامت  ،کنید متصل Wi-Fi طریق از را چاپگر خواهید می اگر❏

E-2 ، E-3، E-7

:حل راه

.باشد فعال سیم بی روتر کنید بررسی❏

.باشند متصل سیم بی روتر به درستی به دستگاه یا کامپیوتر کنید بررسی❏

.کنید روشن را آن سپس و کنید صرب ثانیه 10 تقریبی مدت به. کنید خاموش را سیم بی روتر❏

.بردارید آنها بین از را مانع هرگونه و کنید تر نزدیک سیم بی روتر به را چاپگر❏

بررسی شبکه اتصال گزارش در Network Status قسمت از را SSID .باشد صحیح کنید بررسی  ،اید کرده وارد دستی صورت به را SSID اگر❏
.کنید

را آنها چاپگر  ،کند می استفاده ناسازگار فرکانس از SSID اگر. کنید انتخاب را شده داده منایش SSID  ،است SSID چند دارای سیم بی روتر اگر❏
.دهد منی منایش

اگر. کند پشتیبانی WPS از سیم بی روتر کنید بررسی  ،کنید می استفاده فشاری دکمه طریق از اندازی راه از شبکه اتصال برقراری برای اگر❏
.کنید استفاده فشاری دکمه طریق از اندازی راه از توانید منی نکند پشتیبانی WPS از سیم بی روتر

ASCII غیر های نویسه حاوی SSID تواند منی چاپگر. باشد) مناد و عددی حرفی های نویسه (ASCII های نویسه از فقط SSID کنید بررسی❏
.دهد منایش را

بر عبور رمز و SSID  ،کنیدمی استفاده آن فرضپیش تنظیامت با روتر از اگر. بدانید را عبور رمز و SSID حتامً  ،سیم بی روتر به اتصال از قبل❏
یا است کرده تنظیم را سیم بی روتر که بگیرید متاس فردی با  ،دانید منی را عبور رمز و SSID اگر. است شده نوشته سیم بی روتر برچسب روی

.کنید مراجعه سیم بی روتر با همراه شده ارائه اسناد به

با همراه شده ارائه اسناد در را عبور رمز و SSID  ،شوید می وصل همراه دستگاه اینرتنت به اتصال هوشمند دستگاه از شده ایجاد SSID به اگر❏
.کنید بررسی هوشمند دستگاه

زیر وبسایت از را افزار نرم  ،هستند اجرا قابل رشایط این همه اگر. کنید بررسی را زیر رشایط  ،شود می قطع ناگهانی طور به Wi-Fi اتصال اگر❏
.کنید بازنشانی را شبکه تنظیامت طریق این از و کنید اجرا و کرده دانلود

http://epson.sn < تنظیم

.است شده اضافه شبکه به فشاری دکمه اندازی راه از استفاده با دیگر هوشمند دستگاه یک❏

.است شده انجام فشاری نقطه تنظیم بجز دیگری روش هر از استفاده با Wi-Fi شبکه تنظیم❏

E-5

:حل راه

تغییر را سیم بی روتر امنیتی تنظیم نوع صورتاین غیر در. باشد شده تنظیم زیر موارد از یکی روی بر سیم بی روتر امنیتی تنظیم نوع کنید بررسی
.منایید مجدد تنظیم را چاپگر شبکه تنظیامت سپس و داده

❏WEP-64 بیتی 40( بیتی(

❏WEP-128 بیتی 104( بیتی(

❏WPA PSK (TKIP/AES(*

❏WPA2 PSK (TKIP/AES(*

❏WPA (TKIP/AES(
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❏WPA2 (TKIP/AES(

*: WPA PSK آن به که WPA به. شود می گفته نیز شخصی WPA2 PSK عنوان WPA2 شودمی اطالق نیز شخصی.

E-6

:حل راه

جزئیات مشاهده برای. نشود فیلرت تا کنید ثبت را چاپگر MAC آدرس  ،است فعال اگر. است غیرفعال MAC آدرس فیلرتینگ آیا کنید بررسی❏
گزارش در Network Status قسمت از توانید می را چاپگر MAC آدرس. کنید مراجعه سیم بی روتر با همراه شده ارائه مستندات به بیشرت
.کنید بررسی شبکه اتصال

صحیح آن شاخص و اعتبار تأیید کلید کنید بررسی  ،کند می استفاده WEP امنیت با مشرتک اعتبار تأیید روش از سیم بی روتر اگر❏
.باشند

بی روتر  ،شوید متصل آن به خواهید می که هستند ای شبکه های دستگاه تعداد از کمرت سیم بی روتر در اتصال قابل های دستگاه تعداد اگر❏
مراجعه سیم بی روتر با همراه شده ارائه مستندات به تنظیامت انجام برای. شود بیشرت اتصال قابل های دستگاه تعداد تا کنید تنظیم را سیم
.کنید

E-8

:حل راه

.کنید فعال سیم بی روتر در را DHCP  ،است شده تنظیم خودکار روی چاپگر IP آدرس دریافت اگر❏

.0.0 مثالً (است محدوده از خارج زیرا است نامعترب شده تنظیم IP آدرس  ،است شده تنظیم" دستی "روی چاپگر IP آدرس دریافت اگر❏
.کنید استفاده Web Config از یا کنید تنظیم چاپگر کنرتل صفحه از معترب IP آدرس یک). 0.0

E-9

:حل راه

.کنید بررسی را زیر مورد

.هستند روشن هادستگاه❏

دسرتسی شبکه هامن در شبکه هایدستگاه یا هاکامپیوتر سایر و اینرتنت به  ،شوید متصل چاپگر به آن با خواهیدمی که دستگاهی از توانیدمی❏
.باشید داشته

مدت به. کنید خاموش را سیم بی روتر  ،شوید منی وصل شبکه های دستگاه و چاپگر به همچنان باال در شده عنوان کارهای اجرای از بعد اگر
اجرا دوباره را شبکه تنظیامت  ،زیر سایت وب از کننده نصب اجرای و دانلود با سپس. کنید روشن را آن سپس و کنید صرب ثانیه 10 تقریبی

.کنید

http://epson.sn < تنظیم

E-10

:حل راه

.کنید بررسی را زیر مورد

.باشند روشن شبکه روی هایدستگاه سایر❏
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و شبکه فرعی ماسک  ،IP آدرس (شبکه آدرس  ،است شده تنظیم دستی روی بر آن IP آدرس دریافت که اید کرده تنظیم طوری را چاپگر اگر❏
.است صحیح) فرض پیش دروازه

قسمت از را فرض پیش دروازه و فرعی شبکه ماسک  ،IP آدرس توانید می. کنید تنظیم مجدداً را شبکه آدرس  ،هستند اشتباه موارد این اگر
Network Status کنید بررسی شبکه اتصال گزارش در.

تنظیم دستی صورت به را IP آدرس خواهید می اگر. دهید تغییر خودکار به را چاپگر IP آدرس دریافت تنظیم  ،است فعال DHCP که هنگامی
انتخاب شبکه تنظیامت صفحه در را" دستی "سپس و کنید بررسی شبکه اتصال گزارش در Network Status قسمت از را چاپگر IP آدرس  ،کنید
.کنید تنظیم] 255.255.255.0[ روی بر را شبکه فرعی ماسک. کنید

و کنید صرب ثانیه 10 تقریبی مدت به. کنید خاموش را سیم بی روتر  ،شوید منی وصل شبکه های دستگاه و چاپگر به همچنان مراحل این از بعد اگر
.کنید روشن را آن سپس

E-11

:حل راه

.کنید بررسی را زیر مورد

.است صحیح فرض پیش دروازه آدرس  ،اید کرده تنظیم دستی روی بر را چاپگر TCP/IP تنظیم وقتی❏

.است روشن  ،شده مشخص فرض پیش دروازه عنوان به که دستگاهی❏

شبکه اتصال گزارش در Network Status قسمت از توانید می را فرض پیش دروازه آدرس. کنید تنظیم را صحیح فرضپیش دروازه آدرس
.کنید بررسی

E-12

:حل راه

.کنید بررسی را زیر مورد

.باشند روشن شبکه روی هایدستگاه سایر❏

.است صحیح  ،ایدکرده تنظیم دستی طوربه را آنها که صورتی در) فرضپیش دروازه و شبکه فرعی ماسک  ،IP آدرس (شبکه آدرس❏

.است یکسان) فرضپیش دروازه و شبکه فرعی ماسک (دیگر هایدستگاه برای شبکه آدرس❏

.ندارد تداخل دیگر هایدستگاه با IP آدرس❏

.دهید انجام را زیر کارهای  ،شوید منی وصل شبکه های دستگاه و چاپگر به همچنان باال در شده عنوان کارهای اجرای از بعد اگر

.کنید روشن را آن سپس و کنید صرب ثانیه 10 تقریبی مدت به. کنید خاموش را سیم بی روتر❏

.کنید اجرا را آن توانید می زیر سایت وب از. کنید اجرا را شبکه تنظیامت  ،کننده نصب از استفاده با دوباره❏

http://epson.sn < تنظیم

شده ثبت عبور رمز چندین اگر. منایید ثبت  ،کندمی استفاده WEP امنیتی نوع از که سیم بی روتر روی بر را عبور رمز چندین توانیدمی❏
.خیر یا است شده تنظیم چاپگر روی بر شده ثبت عبور رمز اولین آیا که کنید بررسی  ،است

E-13

:حل راه

.کنید بررسی را زیر مورد
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.باشند روشن روتر و هاب  ،سیم بی روتر مانند شبکه هایدستگاه❏

در باشد شده تنظیم خودکار صورتبه چاپگر TCP/IP تنظیم اگر. (است نشده تنظیم دستی صورتبه شبکه هایدستگاه TCP/IP تنظیم❏
دیگر هایدستگاه شبکه با چاپگر شبکه است ممکن  ،باشد شده انجام دستی صورتبه شبکه هایدستگاه سایر TCP/IP تنظیم که حالی

).باشد متفاوت

.کنید امتحان را زیر مورد  ،نکرد کار هم باز باال موارد بررسی از پس اگر

.کنید روشن را آن سپس و کنید صرب ثانیه 10 تقریبی مدت به. کنید خاموش را سیم بی روتر❏

اجرا را آن توانید می زیر سایت وب از. کند می استفاده کننده نصب از آن در چاپگر که کنید تنظیم ای شبکه مشابه را کامپیوتر شبکه تنظیامت❏
.کنید

http://epson.sn < تنظیم

شده ثبت عبور رمز چندین اگر. منایید ثبت  ،کندمی استفاده WEP امنیتی نوع از که سیم بی روتر روی بر را عبور رمز چندین توانیدمی❏
.خیر یا است شده تنظیم چاپگر روی بر شده ثبت عبور رمز اولین آیا که کنید بررسی  ،است

شبکه محیط داخل هایپیام

راهکارپیام

*Multiple network names (SSID) that match
your entered network name (SSID) have been
detected. Confirm network name (SSID).

را دسرتسی نقطه تنظیامت. باشد شده تنظیم دسرتسی نقطه چندین در یکسان SSID یک است ممکن
.دهید تغییر را SSID و کنید بررسی

The Wi-Fi environment needs to be improved.
Turn the wireless router off and then turn it on.
If the connection does not improve,  see the
documentation for the wireless router.

خاموش را دسرتسی نقطه  ،آنها بین موانع رفع و دسرتسی نقطه به چاپگر کردن ترنزدیک از پس
شده ارائه مستندات به  ،نشد متصل هم باز اگر. کنید روشن را آن سپس و کنید صرب ثانیه 10 حدود. کنید

.کنید مراجعه دسرتسی نقطه همراه

*No more devices can be connected. Disconnect
one of the connected devices if you want to add
another one.

Wi-Fi اتصال طریق از کامل طور به  ،دارند را همزمان اتصال امکان که هوشمندی هایدستگاه و رایانه
Direct (AP اتصال ابتدا  ،دیگر هوشمند دستگاه یا رایانه یک افزودن برای. شوندمی مرتبط) ساده

چاپگر کنرتل پانل طریق از یا شبکه وضعیت برگه بررسی با. کنید قطع را متصل هایدستگاه از یکی
را متصل هایدستگاه تعداد و دارند همزمان اتصال امکان که سیمبی هایدستگاه تعداد توانیدمی

.کنید تأیید

ارتباط وضعیت بررسی
.کنید اقدام مشکل سازیبرطرف جهت سپس و است برقرار درستی به رایانه و چاپگر بین ارتباط کنید بررسی ابتدا

شبکه دستگاه و رسور گزارش بررسی

گزارش طریق از وضعیت یا LDAP رسور یا ایمیل رسور گزارش بررسی با را مشکل بروز دلیل توانیدمی  ،دهد رخ مشکلی شبکه اتصال در اگر
.بیابید هافرمان یا  ،روتر مانند  ،شبکه دستگاه سیستم

شبكه وضعيت برگه کردن چاپ

.کنید بررسی مفصل صورت به را آنها توانیدمی شبکه اطالعات کردن چاپ با

.کنید بارگذاری را کاغذ.1

.کنید انتخاب را تنظیم  ،اصلی صفحه از.2
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.کنید انتخاب را شبکه وضعیت > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت.3

.کنید انتخاب را وضعیت صفحه چاپ گزینه.4

.کنید چاپ را شبکه وضعیت برگه سپس و کنید بررسی را پیام.5

.ببندید را صفحه.6

.شودمی بسته مشخصی زمان مدت از پس و خودکار طور به صفحه

رایانه و هادستگاه ارتباط بررسی

Ping — Windows دستور با ارتباطات بررسی

را زیر مراحل Ping دستور با ارتباط بررسی برای. کنید استفاده Ping دستور از توانیدمی چاپگر به رایانه اتصال درستی از اطمینان حصول برای
.کنید طی

.منایید ارزیابی را کنید بررسی دارید نظر در که ارتباطاتی به مربوط چاپگر IP آدرس.1

بررسی شبکه وضعیت برگه از IP Address ستون یا اتصال گزارش  ،چاپگر کنرتل پنل یا شبکه وضعیت صفحه از توانیدمی را آدرس این
.کنید

.دهید منایش را رایانه فرمان خط اعالن صفحه.2

.کنید انتخاب را فرمان خط سپس و دهید نشان را برنامه صفحه

.دهید فشار را Enter کلید سپس و» ping xxx.xxx.xxx.xxx« بنویسید.3

.بنویسید را IP آدرس xxx.xxx.xxx.xxx عوض در

.کنید بررسی را اطالعات تبادل وضعیت.4

.شودمی داده نشان زیر پیام  ،باشند اطالعات تبادل حال در رایانه و چاپگر اگر
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.شودمی داده نشان زیر پیام  ،نباشند اطالعات تبادل حال در رایانه و چاپگر اگر

Ping — Mac OS دستور با ارتباطات بررسی

را زیر مراحل Ping دستور با ارتباط بررسی برای. کنید استفاده Ping دستور از توانیدمی چاپگر به رایانه اتصال درستی از اطمینان حصول برای
.کنید طی

.منایید ارزیابی را کنید بررسی دارید نظر در که ارتباطاتی به مربوط چاپگر IP آدرس.1

بررسی شبکه وضعیت برگه از IP Address ستون یا اتصال گزارش  ،چاپگر کنرتل پنل یا شبکه وضعیت صفحه از توانیدمی را آدرس این
.کنید

.کنید اجرا را Network Utility برنامه.2

.کنید وارد Spotlight در را Network Utility ابزار

.کنید کلیک Ping روی سپس و کنید وارد را کنید بررسی 1 مرحله در خواهیدمی که IP آدرس و کنید کلیک Ping برگه روی.3
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.کنید بررسی را اطالعات تبادل وضعیت.4

.شودمی داده نشان زیر پیام  ،باشند اطالعات تبادل حال در رایانه و چاپگر اگر

.شودمی داده نشان زیر پیام  ،نباشند اطالعات تبادل حال در رایانه و چاپگر اگر

Windows — رایانه شبکه بررسی

.شودمی مشکالت شدن برطرف به منجر این. کنید بررسی را چاپگر اتصال مسیر و رایانه اتصال وضعیت  ،فرمان خط از استفاده با
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ipconfig فرمان❏

.دهید منایش را شودمی داده منایش رایانه توسط حارض حال در که ایشبکه رابط اتصال وضعیت

DHCP رسور چندین که مواردی در. است شده برقرار درستی به اتصال آیا کنید بررسی توانیدمی واقعی ارتباط تنظیامت اطالعات مقایسه با
پیدا را غیره و شده داده ارجاع DNS رسور  ،رایانه به شده داده تخصیص واقعی آدرس توانیدمی شام  ،دارد وجود واحد شبکه یک در

.کنید

ipconfig /all :قالب❏

:ها مثال❏

pathping فرمان❏

.کنید تأیید را ارتباط مسیردهی و مقصد میزبان طریق از کننده عبور مسیرهای لیست توانیدمی شام

pathping xxx.xxx.xxx.xxx :قالب❏

pathping 192.0.2.222 :ها مثال❏

اتصال تست انجام
برطرف به منجر این. کنید بررسی را پوشه و رسور به اتصال بودن صحیح  ،است وصل چاپگر که قسمتی هامن به متصل رایانه یا چاپگر طریق از

.شودمی مشکالت شدن
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ایمیل رسور

.کنید بررسی چاپگر اتصال تست عملکرد طریق از را ایمیل رسور و چاپگر بین اتصال

مرتبط اطالعات

44 صفحه در" ایمیل رسور اتصال بررسی"|

LDAP رسور

.کنید بررسی چاپگر اتصال تست عملکرد طریق از را LDAP رسور و چاپگر بین اتصال

مرتبط اطالعات

74 صفحه در" LDAP رسور اتصال بررسی"|

FTP رسور

هامن به متصل رایانه کاوشگر طریق از هستید قادر آیا کنید بررسی. کنید بررسی قسمت هامن به متصل رایانه طریق از را FTP رسور اتصال
.کنید پیدا دسرتسی مخاطبین در شده ثبت FTP رسور به  ،است متصل چاپگر که شبکه قسمت

:مسیر تخصیص منونه❏

FTP: epsonftp رسور نام❏

manual :پوشه نام❏

❏ftp//:epsonftp/manual/

عدم متعاقب که ایمحاوره کادر در را آنها  ،کردید تنظیم را عبور رمز و کاربری نام وقتی. شوید وارد ناشناس کاربر عنوان به  ،مورد این در
.کنید اضافه پایین در یا کنید وارد یابدمی منایش هویت تأیید

ftp//:username:password@epsonftp) آن در که،  »ftpusername «و کاربری نام »ftppassword «است عبور رمز.(

.شبکه بخش همین منونه❏

255.255.255.0 :فرعی شبکه ماسک  ،192.168.111.12 :چاپگر IP آدرس❏

.است 192.168.111.255 تا 192.168.111.2 بین مقداری IP آدرس کنید تأیید رایانه طریق از❏

مرتبط اطالعات

66 صفحه در" Web Config از استفاده با مخاطبین برای مقصد یک ثبت"|

گذاریاشرتاک پوشه

به متصل رایانه کاوشگر طریق از هستید قادر آیا کنید بررسی. کنید بررسی قسمت هامن به متصل رایانه طریق از را گذاریاشرتاک پوشه اتصال
.کنید پیدا دسرتسی مخاطبین در شده ثبت گذاریاشرتاک پوشه به  ،است متصل چاپگر که شبکه قسمت هامن

مرتبط اطالعات

66 صفحه در" Web Config از استفاده با مخاطبین برای مقصد یک ثبت"|
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DNS رسور

آن به نیز چاپگر که شبکه بخش هامن به متصل رایانه شبکه آداپتور وضعیت. کنید بررسی را شودمی داده ارجاع رایانه توسط که DNS رسور
.منایید تأیید نیز را چاپگر DNS تنظیامت با آن بودن یکسان همچنین و کنید تأیید را است متصل

.کنید بررسی زیر صورت به توانیدمی را رایانه DNS تنظیامت

❏Windows: آداپتور تنظیامت تغییر > گذاری اشرتاک و شبکه مرکز > اینرتنت و شبکه > کنرتل پانل

.کنید بررسی را آن فرمان خط در» ipconfig/all« عبارت کردن وارد با توانیدمی  ،باشد داشته وجود شبکه رابط چندین وقتی

❏Mac OS: پیرشفته > شبکه > سیستم ترجیحات... < DNS

مرتبط اطالعات

66 صفحه در" Web Config از استفاده با مخاطبین برای مقصد یک ثبت"|

شبکه تنظیامت دهی-مقدار

Web Config از Wi-Fi کردن غیرفعال

Wi-Fi طریق از را Web Config طریق از دستگاه چند وقتی اگر. کنید غیرفعال Wi-Fi قابلیت  ،هستند متصل Wi-Fi ارتباط  ،کنید غیرفعال را
.شودمی قطع آنها

.کنید انتخاب را Disable Wi-Fi سپس و Network < Wi-Fi زبانه و شوید وارد Web Config به.1

.کنید انتخاب را OK سپس و کرده بررسی را پیام.2

Web Config طریق از) سادهAP) Wi-Fi Direct  اتصال قطع

.کنید قطع Web Config طریق از را) سادهAP) Wi-Fi Direct  اتصال

.کنید انتخاب را Network < Wi-Fi Direct زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید انتخاب Wi-Fi Direct برای را Disable گزینه.2

کنید کلیک Next روی.3

.کنید انتخاب را OK سپس و کرده بررسی را پیام.4

کنرتل پانل از Wi-Fi کردن غیرفعال

.گردد می قطع Wi-Fi اتصال  ،شود می فعال غیر Wi-Fi کههنگامی

.بزنید تلنگر  روی بر  ،اصلی صفحه از.1

.بزنيد رضبه روتر روی.2

.شودمی داده منایش شبکه وضعیت

.بزنيد رضبه کنید رشوع را تنظیامت روی.3
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.بزنيد رضبه Wi-Fi نصب روی.4

.بزنید تلنگر Wi-Fi سازی فعال غیر > موارد سایرروی.5

.بزنید تلنگر کنید رشوع را تنظیامت روی بر و کنید بررسی را پیام.6

.بزنید تلنگر بسنت روی بر  ،فرآیند تکمیل پیام شدن ظاهر از پس.7

.شودمی بسته مشخصی زمان مدت از پس و خودکار طور به صفحه  ،ندهید فشار را بسنت اگر

کنرتل پانل از) Wi-Fi Direct (Simple AP اتصال قطع

:نکته
Wi-Fi Direct اتصال در چاپگر به متصل هوشمند هایدستگاه و هارایانه همه اتصال  ،شود می قطع) Wi-Fi Direct (Simple AP اتصال کههنگامی

(Simple AP (کنید قطع دستگاه از  ،چاپگر جای به را اتصال  ،کنید قطع را خاصی دستگاه اتصال خواهید می اگر.شود می قطع.

.بزنید تلنگر  روی بر  ،اصلی صفحه از.1

.بزنيد رضبه Wi-Fi Direct روی.2

.شودمی داده منایش Wi-Fi Direct اطالعات

.بزنيد رضبه کنید رشوع را تنظیامت روی.3

.بزنيد رضبه Wi-Fi Direct کردن غیرفعال روی.4

.بزنید تلنگر کنید غیرفعال را تنظیامت روی بر و کنید بررسی را پیام.5

.بزنید تلنگر بسنت روی بر  ،فرآیند تکمیل پیام شدن ظاهر از پس.6

.شودمی بسته مشخصی زمان مدت از پس و خودکار طور به صفحه  ،ندهید فشار را بسنت اگر

کنرتل پانل از شبکه تنظیامت بازگردانی

.بازگردانید فرضپیش حالت به را شبکه تنظیامت همه توانیدمی

.کنید انتخاب را تنظیم  ،اصلی صفحه از.1

.کنید انتخاب را شبکه تنظیامت > فرض پیش تنظیامت به بازگشت > سیستم رسپرست > چاپگر تنظیامت مسیر.2

.کنید انتخاب را بله سپس و کرده بررسی را پیام.3

.ببندید را صفحه  ،شودمی داده منایش فرآیند شدن کامل پیام وقتی.4

.شودمی بسته شده تعیین زمان مدت از بعد و خودکار طور به صفحه
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موجود مشکل

Web Config به دسرتسی عدم

.است نشده داده تخصیص چاپگر به IP آدرس

از توانیدمی را فعلی تنظیم اطالعات. کنید پیکربندی چاپگر کنرتل پانل طریق از را IP آدرس. است نشده داده تخصیص چاپگر به معترب IP آدرس
.کنید تأیید چاپگر کنرتل پانل طریق از یا شبکه وضعیت صفحه طریق

.کندمنی پشتیبانی SSL/TLS برای Encryption Strength از وب مرورگر

SSL/TLS دارای Encryption Strength است. Web Config با کندمی پشتیبانی را ایدسته هایرمزنگاری وب مرورگر هر طریق از توانمی را
.کنید بررسی را خود مرورگر رمزنگاری پشتیبانی. کرد باز زیر هایدستورالعمل کردن دنبال

AES256/AES128/3DES :بیت 80❏

AES256/AES128/3DES :بیت 112❏

AES256/AES128 :بیت 128❏

AES256 :بیت 192❏

AES256 :بیت 256❏

CA-signed Certificate است شده منقضی.

گواهی «پیام  ،)SSL/TLS (https ارتباط طریق از Web Config به اتصال هنگام  ،باشد داشته وجود گواهی انقضای تاریخ با رابطه در مشکلی اگر
شده پیکربندی درستی به چاپگر تاریخ کنید دقت  ،شود ظاهر آن انقضای تاریخ از قبل پیام اگر. شودمی داده منایش» است شده منقضی

.باشد

.ندارد مطابقت چاپگر و گواهی مشرتک نام

گواهی نام «پیام  ،)SSL/TLS (https اربتاط طریق از Web Config به اتصال هنگام  ،باشد نداشته مطابقت چاپگر و گواهی مشرتک نام اگر
.است زیر IP هایآدرس مطابقت عدم مشکل این بروز دلیل. شودمی داده منایش» ...ندارد مطابقت امنیتی

CSR یا Self-signed Certificate یک ایجاد منظور به مشرتک نام برای شده وارد چاپگر IP آدرس❏

Web Config اجرای هنگام وب مرورگر در شده وارد IP آدرس❏

.کنید وصل را چاپگر توانیدمی و است روزبه گواهی. دهید تغییر را چاپگر نام  ،Self-signed Certificate با رابطه در

.کنید دریافت چاپگر از مجدداً را گواهی  ،CA-signed Certificate با رابطه در

.اندنشده اعامل وب مرورگر در محلی آدرس پروکسی رسور تنظیامت

به پروکسی رسور طریق از که کنید تنظیم نحوی به را وب مرورگر  ،مناید استفاده پروکسی رسور یک از که باشند ایگونه به چاپگر تنظیامت وقتی
.نشود متصل محلی آدرس

❏Windows:

کنید پیکربندی سپس و کنید انتخاب را پراکسی رسور > LAN تنظیامت > اتصاالت > اینرتنت هایگزینه > اینرتنت و شبکه > کنرتل پانل گزینه
.نشود استفاده) محلی هایآدرس (LAN برای پراکسی رسور از که
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❏Mac OS:

این برای پراکسی تنظیامت گرفنت نادیده برای محلی آدرس سپس و کنید انتخاب را ها پراکسی > پیرشفته > شبکه > سیستم ترجیحات گزینه
.کنید ثبت را ها دامنه و هامیزبان

:مثال

255.255.255.0 شبکه زیر پوشش  ،XXX.192.168.1 محلی آدرس.*: 192.168.1

255.255.0.0 شبکه زیر پوشش  ،XXX.XXX.192.168 محلی آدرس: *.*.192.168

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
21 صفحه در" IP آدرس تخصیص"|

باشدمنی پذیرامکان گذاریاشرتاک پوشه در شده اسکن تصاویر ذخیره

چاپگر در هاپیام بررسی

.شوندمی داده منایش چاپگر کنرتل پانل روی بر خطا هایپیام  ،خطا بروز هنگام

هاراهکارهاپیام

یکسان گذاریاشرتاک پوشه آدرس و چاپگر در مخاطبین لیست در شده درج آدرس شوید مطمنئ❏.کنید بررسی را DNS تنظیامت. DNS خطای
.باشندمی

مسیر در را رایانه نام  ،است شده تنظیم دستی طور به و است ثابت شام رایانه IP آدرس که صورتی در❏
.دهید تغییر IP آدرس به شبکه

xxx.xxx\SCAN.192.168\\ به EPSON02\SCAN\\ :مثال

حالت در رایانه که صورتی در. باشدمنی خواب حالت در و است روشن رایانه که کنید حاصل اطمینان❏
.کنید ذخیره گذاریاشرتاک پوشه در را شده اسکن تصاویر توانیدمنی  ،باشد خواب

تنظیامت  ،شد پاک خطا که صورتی در. کنید غیرفعال موقتی طور به را رایانه فایروال و امنیتی افزارنرم❏
.کنید بررسی امنیتی افزارنرم در را

 ،است شده تنظیم DHCP روی بر IP آدرس و کنیدمی استفاده تاپلپ رایانه یک از که صورتی در❏
.آورید دست به مجدداً را IP آدرس. یابد تغییر IP آدرس شبکه به مجدد اتصال هنگام است ممکن

تنظیامت سپس و کنید انتخاب را TCP/IP > پیرشفته > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم❏
DNS کنید بررسی را.

.کنید بررسی دسرتسی نقطه یا رایانه  ،رسور برای را DNS تنظیامت❏

متفاوت DNS رسور مدیریت جدول نبودن روزبه صورت در است ممکن IP آدرس و رایانه نام❏
.کنید بررسی را IP آدرس و رایانه نام تنظیامت. باشند

حساب  ،اعتبار تأیید روش. هویت تأیید خطای
بررسی را مجاز عبور گذرواژه و اعتبار تأیید
.کنید

 ،همچنین. هستند صحیح چاپگر در مخاطبین و رایانه در عبور رمز و کاربری نام کنید حاصل اطمینان❏
.است نشده منقضی عبور رمز شوید مطمنئ

.کنید بررسی را محل تنظیامت❏
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هاراهکارهاپیام

بررسی راWi-Fi/n شبکه اتصال. ارتباطی خطای
.کنید

.باشدمی فعال MS شبکه شوید مطمنئ❏

یکسان گذاریاشرتاک پوشه آدرس و چاپگر در مخاطبین لیست در شده درج آدرس شوید مطمنئ❏
.باشندمی

در امنیت زبانه و گذاریاشرتاک زبانه در باید مخاطبین لیست در کاربر برای دسرتسی حقوق❏
»مجاز «روی بر باید کاربر هایاجازه  ،همچنین. باشند شده اضافه گذاریاشرتاک پوشه هایویژگی
.باشند شده تنظیم

.کنید بررسی را محل تنظیامت❏

.نه یا است وصل شبکه به چاپگر آیا کنید بررسی و کنید چاپ را شبکه اتصال گزارش یک❏

تغییر را فایل نام. است شده استفاده قبالً فایل نام
.کنید اسکن دوباره و دهید

.کنید حذف را مشابه نام با فایل❏

.دهید تغییر فایل تنظیامت در را فایل نام پیشوند❏

XX فقط. است بزرگ خیلی شده اسکن فایل
فضای مکان کنید بررسی. است شده ارسال صفحه
.باشد داشته کافی

.دهید افزایش شده مشخص پوشه در را ذخیره فضای❏

.دهید کاهش را اسناد تعداد❏

.دهید افزایش را سازیفرشده نرخ یا کاهش را وضوح  ،شده اسکن تصویر اندازه کاهش جهت❏

خطا بروز موقعیت بررسی

را خطا بروز موقعیت توانیدمی شام.رودمی پیش زیر صورت به کردن ذخیره فرآیند  ،گذاریاشرتاک پوشه در شده اسکن تصاویر ذخیره هنگام
.کنید بررسی

خطا هایپیامعملیاتموارد

.کنید بررسی را DNS تنظیامت. DNS خطای.شوید متصل رایانه به چاپگر طریق ازاتصال

تأیید حساب  ،اعتبار تأیید روش. هویت تأیید خطای.شوید وارد رایانه به عبور رمز و کاربری نام بارایانه به ورود
.کنید بررسی را مجاز عبور گذرواژه و اعتبار

بررسی راWi-Fi/n شبکه اتصال. ارتباطی خطای.کنید بررسی را گذاریاشرتاک پوشه به مربوط شبکه مسیرذخیره برای پوشه بررسی
.کنید

در دارید نظر در که فایلی با یکسان نام با فایلی آیا کنید بررسیفایل نام بررسی
.دارد وجود کنید ذخیره پوشه

تغییر را فایل نام. است شده استفاده قبالً فایل نام
.کنید اسکن دوباره و دهید

صفحه XX فقط. است بزرگ خیلی شده اسکن فایل.کنید رایت جدید فایل یکفایل یک کردن رایت
کافی فضای مکان کنید بررسی. است شده ارسال
.باشد داشته

کشدمی طول زیادی مدت شده اسکن تصاویر ذخیره

.کنید بررسی را زیر نکات

.کنید بررسی را DNS تنظیامت سپس و کنید انتخاب را TCP/IP > پیرشفته > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم❏

.کنید بررسی دسرتسی نقطه یا رایانه  ،رسور برای را DNS تنظیامت❏

رسپرست راهنامی

مشکل حل

126



ضمیمه

شبکه افزارنرم معرفی
.آیدمی ادامه در هادستگاه مدیریت و پیکربندی افزارنرم رشح

Epson Device Admin
.کندمی مدیریت را شبکه به متصل دستگاه که است چندمنظوره برنامه یک Epson Device Admin افزارنرم

.باشندمی دسرتس در زیر عملکردهای

شبکه موردنظر بخش طریق از اسکرن یا چاپگر 2000 حداکرث تا مدیریت یا نظارت❏

مرصفی اقالم یا محصول وضعیت مانند جامع گزارش یک تهیه❏

محصول افزارثابت روزرسانیبه❏

شبکه به دستگاه معرفی❏

.کنید اعامل دستگاه چندین برای را یکپارچه تنظیامت❏

راهنامی یا اسناد به  ،بیشرت اطالعات دریافت برای. کنید دانلود Epson پشتیبانی سایتوب از توانیدمی را Epson Device Admin برنامه
Epson Device Admin کنید مراجعه.

)Windows فقط (Epson Device Admin کردن اجرا

.کنید انتخاب را EPSON < Epson Device Admin < Epson Device Admin > هابرنامه همه

:نکته
.دهید دسرتسی اجازه Epson Device Admin به  ،شود ظاهر فایروال هشدار اگر

EpsonNet Config
EpsonNet Config به اترنت طریق از هادستگاه وقتی. دهد انجام شبکه طریق از را دستگاه تنظیامت تواندمی که است افزارینرم برنامه یک

موردنظر IP آدرس به که هاییدستگاه برای حتی را مشابه موارد و اتصال روش تغییر  ،IP آدرس ثبت قبیل از تنظیامتی  ،هستند متصل شبکه
کنرتل پانل از استفاده بدون هادستگاه در شبکه تنظیامت اعامل برای توانیدمی را برنامه این. منایید اعامل توانیدمی را باشند نشده داده تخصیص

.بربید بکار
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.کنید مراجعه EpsonNet Config راهنامی یا اسناد به  ،بیشرت اطالعات دریافت برای

EpsonNet Config — Windows اجرای

.کنید انتخاب را EpsonNet < EpsonNet Config SE < EpsonNet Config > ها برنامه همه

:نکته
.دهید دسرتسی اجازه EpsonNet Config به  ،شود ظاهر فایروال هشدار اگر

EpsonNet Config — Mac OS اجرای

.کنید انتخاب را Epson Software < EpsonNet < EpsonNet Config SE < EpsonNet Config > هابرنامه > برو

EpsonNet Print) فقط Windows(
EpsonNet Print شبکه در چاپ برای افزاری نرم TCP/IP برای. شودمی نصب چاپگر درایور همراه به کننده نصب فایل طریق از این. است

.شودمی عنوان زیر در که دارد وجود هاییمحدودیت و هاویژگی. منایید ایجاد EpsonNet چاپ درگاه یک  ،ایشبکه چاپ انجام

.شودمی داده نشان) کننده جمع (اسپولر صفحه روی چاپگر وضعیت❏

.شودمی شناسایی هم هنوز چاپگر  ،کند تغییر DHCP طریق از چاپگر IP آدرس اگر❏

.کنید استفاده دارد قرار شبکه از دیگری قسمت در که چاپگری از توانید می❏

.کنید چاپ مختلف پروتکل چندین از یکی با توانید می❏

.شودمنی پشتیبانی IPv6 آدرس❏

EpsonNet SetupManager
EpsonNet SetupManager نصب  ،چاپگر درایور نصب مانند باشد می چاپگر آسان نصب برای بسته یک ایجاد برای افزاری نرم EPSON

Status Monitor در را آنها و کند ایجاد فردی به منحرص افزاری نرم بسته دهد می اجازه رسپرست به افزار نرم این. چاپگر پورت یک ایجاد و
.مناید توزیع ها گروه میان

.منایید دیدن Epson محلی سایت وب از  ،بیشرت اطالعات دریافت برای
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ابزار از استفاده با مخاطبین گروهی ثبت و استخراج
منایید ویرایش را شده استخراج هایفایل و کرده تهیه پشتیبان نسخه مخاطبین از بود خواهید قادر Epson Device Admin از استفاده صورت در
.کنید ثبت یکجا را آنها سپس و

به قدیمی دستگاه از را مخاطبین و منایید تعویض را چاپگر یا کنید تهیه پشتیبان نسخه مخاطبین از تنها دارید نظر در که مواردی در قابلیت این
.بود مفیدخواهد  ،دهید انتقال جدید دستگاه

مخاطبین کردن استخراج

.کنید ذخیره فایل یک در را مخاطبین اطالعات

از پس توانیدمی شام. منایید ویرایش منت ویرایشگر یا گسرتده صفحه هایبرنامه از استفاده با توانیدمی را csv یا sylk قالب با شده ذخیره هایفایل
.کنید ثبت هم با را همه  ،اطالعات افزودن یا حذف

عبور رمز با شونده حفاظت دودویی فایل یک صورت به توانمی را بردارند در را شخصی اطالعات و عبور رمز مانند امنیتی موارد که اطالعاتی
استفاده  ،هستند امنیتی موارد شامل که اطالعاتی پشتیبان فایل عنوان به توانمی را این. کنید ویرایش را فایل توانیدمنی شام. کرد ذخیره

.کرد

1.Epson Device Admin کنید اندازی راه را.

.کنید انتخاب جانبی کارهای نوار منوی در را Devices گزینه.2

.کنید انتخاب هادستگاه لیست از را پیکربندی برای خود موردنظر دستگاه.3

.کنید کلیک روبان منوی از Home زبانه در Device Configuration گزینه روی.4

.کنید کلیک OK روی و کرده وارد را عبور رمز  ،رسپرست عبور رمز تنظیم از پس

.کنید کلیک Common < Contacts روی.5

.کنید انتخاب Export <Export items مسیر طریق از را استخراج قالب.6

❏All Items

شوند شامل شخصی اطالعات و عبور رمز مانند امنیتی موارد دارید نظر در که هاییزمان. کنید استخراج را شده رمزنگاری دودویی فایل
Configuration روی. کنید تنظیم عبور رمز است الزم  ،آن انتخاب صورت در. کنید ویرایش را فایل توانیدمنی شام. کنید انتخاب را

نیاز مورد دودویی فایل کردن وارد برای عبور رمز این. کنید وارد ASCII در نویسه 63 تا 8 بین طول با عبور رمز یک و کنید کلیک
.باشدمی

❏Items except Security Information

.کنید انتخاب را باشند ویرایش قابل شده استخراج فایل اطالعات دارید نظر در که مواردی. کنید استخراج را csv یا sylk فایل

.کنید کلیک Export روی.7

.کنید کلیک Save گزینه روی سپس و کنید انتخاب را فایل نوع و فایل ذخیره برای نظر مورد محل.8

.شودمی داده نشان تکمیل پیام یک

.کنید کلیک OK روی.9

.گرددمی ذخیره شده مشخص محل در فایل آیا کنید بررسی

مخاطبین کردن وارد

.کنید وارد فایل از را مخاطبین اطالعات
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تهیه پشتیبان نسخه  ،است امنیتی موارد شامل که دودویی فایل از یا کنید وارد را csv یا SYLK قالب با شده ذخیره هایفایل توانیدمی شام
.کنید

1.Epson Device Admin کنید اندازی راه را.

.کنید انتخاب جانبی کارهای نوار منوی در را Devices گزینه.2

.کنید انتخاب هادستگاه لیست از را پیکربندی برای خود موردنظر دستگاه.3

.کنید کلیک روبان منوی از Home زبانه در Device Configuration گزینه روی.4

.کنید کلیک OK روی و کرده وارد را عبور رمز  ،رسپرست عبور رمز تنظیم از پس

.کنید کلیک Common < Contacts روی.5

.کنید کلیک Import در Browse روی.6

.کنید کلیک Open روی سپس و کرده انتخاب کنید وارد خواهیدمی که را فایلی.7

.کنید وارد را بودید کرده تنظیم فایل استخراج هنگام که رمزی هامن Password قسمت در  ،کنیدمی انتخاب را دودویی فایل وقتی

.کنید کلیک Import روی.8

.شودمی داده منایش تأییدیه صفحه

.کنید کلیک OK روی.9

.شودمی داده منایش تأیید نتیجه

❏Edit the information read

.منایید کلیک  ،کنید ویرایش جداگانه صورت به را اطالعات دارید نظر در وقتی

❏Read more file
.منایید کلیک  ،کنید وارد را فایل چندین دارید نظر در وقتی

.کنید کلیک کردن وارد تکمیل صفحه در OK سپس و Import گزینه روی.10

.برگردید دستگاه مشخصات صفحه به

.کنید کلیک Transmit روی.11

.کنید کلیک تأییدیه پیام در OK گزینه روی.12

.شوندمی ارسال چاپگر به تنظیامت

.کنید کلیک OK گزینه روی  ،ارسال تکمیل صفحه در.13

.هستند روزبه چاپگر اطالعات

.هستند روزبه مخاطبین کنید بررسی سپس و کنید باز چاپگر کنرتل پانل یا Web Config طریق از را مخاطبین

)WPS( کنرتل پانل از Wi-Fi تنظیامت اعامل
.شوید وصل Wi-Fi به چاپگر کنرتل پانل از توانیدمی WPS عملکرد با

رسپرست راهنامی

ضمیمه

130



مرتبط اطالعات

131 صفحه در" )WPS( فشاری دکمه تنظیم با Wi-Fi تنظیامت انجام"|
132 صفحه در" )WPS( کد پین اندازیراه توسط Wi-Fi تنظیامت انجام"|

)WPS( فشاری دکمه تنظیم با Wi-Fi تنظیامت انجام
روش این از توانید می  ،بود برقرار زیر رشایط اگر.کنید تنظيم خودکار طور به را Wi-Fiشبکه  ،دسرتسی نقطه از دکمه یک دادن فشار با توانید می

.کنید استفاده کردن تنظيم برای

).Wi-Fi شده محافظت تنظیم (باشد سازگار WPS با دسرتسی نقطه❏

.است شده برقرار دسرتسی نقطه روی دکمه دادن فشار با فعلی Wi-Fi اتصال❏

:نکته
.کنید مراجعه دسرتسی نقطه همراه شده ارائه مستندات به  ،دهید می انجام را تنظیم افزار نرم از استفاده با یا کنید پیدا را دکمه توانید منی اگر

.بزنید تلنگر  روی بر  ،اصلی صفحه از.1

.بزنيد رضبه روتر روی.2

.بزنيد رضبه کنید رشوع را تنظیامت روی.3

.بزنيد رضبه Wi-Fi نصب روی.4

.بزنید تلنگر بله روی بر و کنید بررسی را پیام  ،ایدداده انجام را اترنت تنظیامت اگر

.بزنيد رضبه )WPS( باتن پوش اندازی راه روی.5

.بزند چشمک امنیتی چراغ تا دارید نگه و داده فشار را دسرتسی نقطه در] WPS[ دكمه.6

نقطه همراه شده ارائه مستندات به جزییات از اطالع برای  ،نبود دسرتسی نقطه در ای دکمه چنین یا کجاست] WPS[ دکمه دانید منی اگر
.کنید مراجعه دسرتسی

.بزنيد رضبه کنید رشوع را تنظیامت روی.7

.بزنيد رضبه بسنت روی.8

.شودمی بسته مشخصی زمان مدت از پس و خودکار طور به صفحه  ،ندهید فشار را بسنت اگر

:نکته
گزارش یک  ،نکرد کار هم باز اگر.کنید تالش دوباره و کنید نزدیکرت چاپگر به را آن  ،کنید اندازیراه دوباره را دسرتسی نقطه  ،نشد برقرار اتصال اگر

.منایید بررسی را حل راه و کنید چاپ شبکه اتصال
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.بزنید تلنگر شبکه اتصال تنظیامت صفحه در بسنت روی بر.9

)WPS( کد پین اندازیراه توسط Wi-Fi تنظیامت انجام
تنظیم (WPS به مجهز دسرتسی نقطه که صورتی در.شوید متصل دسرتسی نقطه یک به خودکار طور به توانیدمی کد پین یک از استفاده با

دسرتسی نقطه به PIN کردن وارد برای رایانه یک از.کنید استفاده اتصال تنظیم برای روش این از توانید می  ،باشد) Wi-Fi شده محافظت
.کنید استفاده

.بزنید تلنگر  روی بر  ،اصلی صفحه از.1

.بزنيد رضبه روتر روی.2

.بزنيد رضبه کنید رشوع را تنظیامت روی.3

.بزنيد رضبه Wi-Fi نصب روی.4

.بزنید تلنگر بله روی بر و کنید بررسی را پیام  ،ایدداده انجام را اترنت تنظیامت اگر

بزنيد رضبه PIN (WPS) کد نصب > موارد سایر روی.5

دقیقه دو عرض در دسرتسی نقطه در دارد وجود چاپگر کنرتل پانل روی بر که) رقمی هشت عدد یک (کد پین کردن وارد برای رایانه یک از.6
.کنید استفاده

:نکته
.کنید مراجعه دسرتسی نقطه همراه شده عرضه مستندات به کد PIN كردن وارد درباره بیشرت جزئیات برای

.بزنيد رضبه کنید رشوع را تنظیامت روی.7

.بزنيد رضبه بسنت روی.8

.شودمی بسته مشخصی زمان مدت از پس و خودکار طور به صفحه  ،ندهید فشار را بسنت اگر

:نکته
گزارش یک  ،نکرد کار هم باز اگر.کنید تالش دوباره و کنید نزدیکرت چاپگر به را آن  ،کنید اندازیراه دوباره را دسرتسی نقطه  ،نشد برقرار اتصال اگر

.منایید بررسی را حل راه و کنید چاپ اتصال

.بزنید تلنگر شبکه اتصال تنظیامت صفحه در بسنت روی بر.9

)ساده Wi-Fi Direct (AP اتصال از استفاده
.کندمی برقرار مستقیم طور به را هادستگاه و چاپگر ارتباط) ساده Wi-Fi Direct (AP اتصال

استفاده چاپگری به دستگاه موقتی اتصال عنوان به توانمی را شیوه این  ،دارد را متصل شبکه به نیاز بدون مستقیم اتصال امکان چاپگر که آنجا از
.است شده متصل شبکه به دسرتسی اجازه بدون که کرد

.کرد استفاده توانمی نیز را چاپگر NFC عملکرد  ،)ساده Wi-Fi Direct (AP قابلیت بودن فعال هنگام

کنرتل پانل طریق از) ساده Wi-Fi Direct (AP سازی فعال

.کنید انتخاب چاپگر کنرتل پانل طریق از را  گزینه.1
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.کنید انتخاب را Wi-Fi Direct گزینه.2

.شوندمی داده منایش Wi-Fi اتصال اطالعات  ،باشد فعال) ساده Wi-Fi Direct (AP اتصال وقتی

.کنید انتخاب را کنید رشوع را تنظیامت گزینه.3

.کنید انتخاب را کنید رشوع را تنظیامت گزینه.4

.شوندمی داده منایش عبور رمز و) SSID( شبکه  ،باشد فعال) ساده Wi-Fi Direct (AP اتصال وقتی

.ببندید را صفحه.5

:نکته
.شوید متصل چاپگر به هوشمند هایدستگاه طریق از  ،چاپگر کنرتل پانل در یافته منایش عبور رمز و) SSID( شبکه از استفاده با

)Wi-Fi Direct (Simple AP تنظیامت تغییر

را تنظیامت > Wi-Fi Direct >  مسیر طریق از را تنظیامت توانیدمی شام  ،باشد فعال) Wi-Fi Direct (Simple AP اتصال وقتی
.شوندمی داده منایش زیر منوی هایگزینه سپس و دهید تغییر کنید رشوع

عبور رمز تغییر

صورت به را عبور رمز توانیدمی شام. دهید تغییر اختیاری مقدار به را چاپگر دادن اتصال برای) Wi-Fi Direct (Simple AP عبور رمز
.شوندمی داده منایش کنرتل پانل افزارینرم کلید صفحه در که کنید وارد ASCII هاینویسه

استفاده جدید عبور رمز از  ،دستگاه مجدد اتصال به متایل صورت در. شد خواهد قطع متصل هایدستگاه همه ارتباط  ،عبور رمز تغییر هنگام
.کنید

)Wi-Fi Direct (Simple AP کردن غیرفعال

از چاپگر به متصل هایدستگاه همه ارتباط  ،تنظیامت این کردن غیرفعال هنگام. کنید غیرفعال را چاپگر) Wi-Fi Direct (Simple AP تنظیامت
.شودمی قطع) Wi-Fi Direct (Simple AP اتصال طریق

هوشمند دستگاه اطالعات حذف

ذخیره چاپگر در) Wi-Fi Direct (Simple AP طریق از اتصال برقراری هنگام که هوشمند دستگاه به مربوط) شده ثبت (اطالعات حذف
.اندشده

وصل چاپگر به را آن عملکرد این طریق از بود خواهید قادر  ،باشید داشته Wi-Fi Direct عملکرد کننده پشتیبانی Android دستگاه یک اگر
اطالعات چاپگر  ،کنید ثبت Wi-Fi Direct عملکرد طریق از اتصال برقراری زمان در شده رد یا مجاز دستگاه عنوان به را دستگاه یک وقتی. کنید

در شده ثبت اطالعات به بسته Wi-Fi Direct عملکرد طریق از ارتباط برقراری هنگام بعد دفعه شده ثبت دستگاه. داردمی نگه را دستگاه
.شودمی رد یا شودمی داده اجازه  ،چاپگر

:نکته
> Network زبانه طریق از را تنظیامت توانیدمی  ،شده ثبت دستگاه در اطالعات حذف یا) Wi-Fi Direct (Simple AP کردن غیرفعال/فعال برای

Wi-Fi Direct در Web Config دهید انجام.

اتصال روش دادن تغییر
.کنید اعامل شبکه فعال وضعیت در را تنظیم این. اتصال روش دادن تغییر

یا کرد استفاده جدید شبکه در IP نشانی هامن از توانمی آیا که بپرسید شبکه رسپرست از باید  ،باشد دستی IP نشانی تخصیص تنظیم اگر
.خیر

:نکته
.شودمی غیرفعال اترنت اتصال  ،باشد فعال Wi-Fi اتصال اگر
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مرتبط اطالعات

134 صفحه در" Wi-Fi اتصال به اترنت اتصال دادن تغییر"|
134 صفحه در" اترنت اتصال به Wi-Fi اتصال دادن تغییر"|

Wi-Fi اتصال به اترنت اتصال دادن تغییر

کنرتل پانل از Wi-Fi اتصال دادن تغییر

توضیحات به. است Wi-Fi اتصال تنظیامت مشابه اساساً اتصال دادن تغییر روش. دهید تغییر Wi-Fi اتصال به چاپگر کنرتل پانل از را اترنت اتصال
.کنید مراجعه چاپگر کنرتل پانل از Wi-Fi اتصال تنظیامت درباره راهنام این در مندرج

مرتبط اطالعات

27 صفحه در" کنرتل پانل از Wi-Fi تنظیامت اعامل"|

Web Config از استفاده با Wi-Fi اتصال به دادن تغییر

.دهید تغییر Wi-Fi اتصال به Web Config از استفاده با را اترنت اتصال

.کنید انتخاب را Network < Wi-Fi زبانه و شوید Web Config وارد.1

.شوید وارد رسپرست عنوان به عبور رمز و کاربر نام کردن وارد با  ،است شده تنظیم رسپرست عبور رمز اگر

.کنید کلیک Setup روی.2

3.SSID کنید وارد را عبور رمز و انتخاب را دسرتسی نقطه به مربوط.

.کنید وارد را SSID و انتخاب را Enter SSID باید  ،نشود داده منایش نظر مورد SSID اگر

.کنید کلیک Next روی.4

.کنید کلیک OK روی و تأیید را شده ظاهر پیام.5

.کنید جدا رایانه از را اترنت کابل.6

:نکته
Epson Device Admin یا راهنام دفرتچه به بیشرت اطالعات کسب برای. دهید تغییر Epson Device Admin از استفاده با توانیدمی نیز را اتصال روش

.کنید مراجعه

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
|"Epson Device Admin "127 صفحه در

اترنت اتصال به Wi-Fi اتصال دادن تغییر

کنرتل پانل از اترنت به شبکه اتصال دادن تغییر

.کنید طی را زیر مراحل کنرتل پانل از استفاده با Wi-Fi از اترنت به شبکه اتصال دادن تغییر برای
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.کنید انتخاب را تنظیم  ،اصلی صفحه از.1

.کنید انتخاب را دار سیم LAN تنظیم > شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت.2

.بزنید رضبه کنید رشوع را تنظیامت روی.3

.ببندید را صفحه سپس و کنید بررسی را پیام.4

.شودمی بسته شده تعیین زمان مدت از بعد و خودکار طور به صفحه

.کنید متصل روتر به اترنت کابل با را چاپگر.5

مرتبط اطالعات

26 صفحه در" اترنت به اتصال"|

Web Config با اترنت اتصال به دادن تغییر

.دهید تغییر اترنت اتصال به Web Config با را Wi-Fi اتصال

.کنید انتخاب را Network < Wi-Fi زبانه و شوید Web Config وارد.1

.شوید وارد رسپرست عنوان به عبور رمز و کاربر نام کردن وارد با  ،است شده تنظیم رسپرست عبور رمز اگر

.کنید کلیک Disable Wi-Fi روی.2

.کنید انتخاب را تأیید سپس و بررسی را پیام.3

.کنید وصل هم به اترنت کابل با را) LAN سوییچ (هاب و چاپگر.4

:نکته
مراجعه Epson Device Admin به بیشرت اطالعات کسب برای. دهید تغییر Epson Device Admin از استفاده با توانیدمی نیز را اتصال روش
.کنید

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
|"Epson Device Admin "127 صفحه در

چاپگر برای درگاه از استفاده
.دهد قرار دسرتس در را هادرگاه این باید لزوم صورت در شبکه رسپرست.کندمی استفاده زیر درگاه از چاپگر
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درگاه شامرهپروتکل)رسور (مقصدمرصف)مشرتی (فرستنده

استفاده چاپگر از پوشه به اسکن اگر (فایل فرستادنچاپگر
)شود

FTPFTP (TCP)20 رسور

21

SMB (TCP)445فایل رسور

NetBIOS (UDP)137

138

NetBIOS (TCP)139

چاپگر از ایمیل به اسکن اگر (ایمیل فرستادن
)شود استفاده

SMTPSMTP (TCP)25 رسور

SMTP SSL/TLS
(TCP)

465

SMTP STARTTLS
(TCP)

587

POP اتصال از پیش SMTP) از ایمیل به اسکن اگر
)شود استفاده چاپگر

POPPOP3 (TCP(110 رسور

Epson رسورEpson Connect از استفاده صورت در
Connect

HTTPS443

XMPP5222

Google Cloud رسورGoogle Cloud Print از کردن چاپ هنگام در
Print

HTTPS443

XMPP5222

چاپگر مخاطبان از (کاربر اطالعات آوریجمع
)کندمی استفاده

LDAPLDAP (TCP)389 رسور

LDAP SSL/TLS
(TCP)

636

LDAP STARTTLS
(TCP)

389

ایمیل فرستادن هنگام در کاربر هویت تایید

کاربر اطالعات آوریجمع هنگام در هویت تایید
)چاپگر مخاطبان از استفاده صورت در(

KDCKerberos88 رسور

Control WSDمشرتی رایانهWSD (TCP)5357

از ایلحظه اسکن صورت در رایانه جستجوی
Document Capture Pro

ایلحظه اسکن کشفمشرتی رایانه
شبکه

2968
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درگاه شامرهپروتکل)رسور (مقصدمرصف)مشرتی (فرستنده

 ،EpsonNet Config مانند ایبرنامه از را چاپگرمشرتی رایانه
.کنید کشف اسکرن درایور و چاپگر درایور

ENPC (UDP)3289چاپگر

درایور  ،EpsonNet Config مانند ایبرنامه از
و آوریجمع MIB اطالعات اسکرن درایور و چاپگر
.کنید تنظیم

SNMP (UDP)161چاپگر

LPR (TCP)515چاپگرLPR داده ارسال

RAW (Port9100)چاپگرRAW داده ارسال
(TCP(

9100

WS-DiscoveryچاپگرWSD چاپگر جستجوی
(UDP(

3702

TCP(1865( شبکه اسکنچاپگرDocument Capture Pro از اسکن داده انتقال

ایلحظه اسکن صورت در کار اطالعات آوریجمع
Document Capture Pro از

2968شبکه ایلحظه اسکنچاپگر

تنظیم برای منو هایگزینه
.کنید انتخاب اصلی صفحه از را تنظیم گوناگون تنظیامت دادن انجام برای

چاپگر تنظیامت برای منو هایگزینه
.کنید انتخاب کنرتل پانل از است شده داده رشح زیر در که صورتی به را منوها

چاپگر تنظیامت > تنظیم

چاپگر تنظیامت در اصلی تنظیامت برای منو هایگزینه

:LCD روشنایی

.کنید تنظیم را LCD صفحه روشنایی

:صدا

.منایید انتخاب را صدا نوع و کنید تنظیم را صدا میزان

:دوتایی فید تشخیص

.کنید انتخاب را روشن گزینه ADF با کردن اسکن هنگام در کاغذ دوگانه تغذیه خطای شناسایی برای

:خواب تایمر

از پس. کنید تنظیم را چاپگر از نکردن استفاده صورت در) انرژی در جوییرصفه حالت (خواب حالت به ورود برای انتظار زمان
.شود می سیاه LCD صفحه  ،شده تنظیم زمان گذشت

:کردن خاموش تنظیم

.باشد داشته را کردن خاموش سنجزمان ویژگی یا ویژگی این دستگاه است ممکن  ،خرید محل و تولید تاریخ به بسته
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بودن غیرفعال صورت در شدن خاموش❏

تواندمی افزایش گونه هر. شودمی خاموش خودکار طور به  ،نشود استفاده معینی مدت به چاپگر از اگر  ،تنظیم این انتخاب با
.بگیرید نظر در را زیست محیط لطفاً  ،تغییر هرگونه انجام از پیش. بگذارد تأثیر محصول انرژی بازده بر

اتصال قطع صورت در شدن خاموش❏

خاموش دقیقه 30 از بعد چاپگر  ،باشند قطع LINE پورت شامل هاپورت همه وقت هر  ،کنید انتخاب را تنظیم این اگر
.باشد نداشته وجود ویژگی این منطقه به بسته است ممکن. شودمی

:زمان تنظیامت / تاریخ

زمان / تاریخ❏

.کنید وارد را کنونی تاریخ و زمان

تابستانی ساعت❏

.کنید انتخاب را شود می اعامل شام منطقه در که تابستانی ساعت تنظیم

زمان اختالف❏

.کنید وارد را) جهانی هامهنگ زمان (UTC و خود محلی زمان بین زمانی اختالف

:منطقه/کشور

به منابر تنظیامت  ،دهید تغییر را منطقه یا کشور اگر. منایید انتخاب  ،کنیدمی استفاده چاپگر از آن در که را ایمنطقه یا کشور
.کنید انتخاب دوباره را آنها باید شام و گرددمی باز فرضپیش مقادیر

:Language/زبان

.کنید انتخاب را LCD صفحه زبان

:کار به رشوع صفحه

را شودمی داده نشان LCD منایشگر روی بر عملکرد زمانی فرصت گزینه بودن فعال و چاپگر شدن روشن هنگام که اولیه منوی
.کنید انتخاب

:اصلی صفحه ویرایش

.دهید انتقال و کنید حذف  ،کرده اضافه را هاآیکن توانیدمی همچنین. دهید تغییر را LCD صفحه در هاآیکن چیدمان

:دیواری کاغذ

.کنید تنظیم را LCD صفحه زمینه پس رنگ

.شودمی پشتیبانی JPEG قالب تنها. کنید انتخاب نیز حافظه دستگاه یک از را زمینه پس تصویر یک

:عملکرد زمانی فرصت

انتخاب را روشن گزینه  ،گردد باز اولیه صفحه به دستگاه شده مشخص زمانی بازه در عملیات انجام عدم صورت در اینکه برای
و شده خارج سیستم از شام  ،نشود انجام عملیاتی شده مشخص زمانی بازه در و شده اعامل کاربری هایمحدودیت وقتی. کنید

زمان مدت تا و شود مکث چاپ فرآیند لغو دکمه فرشدن یا وضعیت مانیتور طریق از وقتی. شویدمی گردانده باز اولیه صفحه به
انتخاب ویژگی این برای را خاموش گزینه اگر. شودمی گرفته رس از خودکار طور به چاپ  ،نشود انجام عملیاتی هیچ معینی

.شد نخواهد گرفته رس از مجدداً خودکار طور به  ،چاپ کردن مکث از پس  ،کنید

:رنگی چاپ تعداد هشدار

گرفته نظر در رنگی چاپ عنوان به خاکسرتی رنگ با چاپ وقتی "که شود داده منایش مضمون این با تأییدی پیام خواهید می اگر
.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،"دهید ادامه را چاپ خواهید می آیا شود می

:کلید صفحه

.دهید تغییر LCD صفحه در را کلید صفحه آرایش
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)وضعیت/کار(گزیده پیش صفحه

انتخاب  ،شوند داده منایش )وضعیت/کار(گزیده پیش صفحه روی بر زدن رضبه هنگام در مایلید که را پیشفرض اطالعات
.کنید

:صفحه جلوه

را  ،خاموش گزینه چنانچه. کنید انتخاب را روشن گزینه  ،صفحات بین جابجایی هنگام انیمیشنی هایجلوه سازیفعال برای
.شد خواهد انجام رسیعرت صفحات بین جابجایی  ،کنید انتخاب

رسپرست قفل هایگزینه

این  ،باشند فعال قفل تنظیم > رسپرست تنظیامت > ایمنی تنظیامت > سیستم رسپرست > چاپگر تنظیامت > تنظیم که هنگامی
.بود خواهند قفل هاگزینه

پانل قفلمورد

-اصلی تنظیامت

-LCD روشنایی

-صدا

1*✓دوتایی فید تشخیص

✓خواب تایمر

✓کردن خاموش تنظیم

✓زمان تنظیامت / تاریخ

✓منطقه/کشور

Language✓*1/زبان

✓کار به رشوع صفحه

✓اصلی صفحه ویرایش

✓دیواری کاغذ

✓عملکرد زمانی فرصت

✓رنگی چاپ تعداد هشدار

-کلید صفحه

✓)وضعیت/کار(گزیده پیش صفحه

.شود قفل باید = ✓

.شود قفل نیست الزم- = 

غیرفعال یا فعال ها محدودیت > ایمنی تنظیامت > سیستم رسپرست > چاپگر تنظیامت مسیر طریق از را قفل توانیدمی شام 1*
.کنید
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چاپگر تنظیامت در چاپگر تنظیامت برای منو هایگزینه

:کاغذ منبع تنظیامت

:کاغذ تنظیم

خودکار شناسایی کاغذ اندازه گزینه وقتی. کنید انتخاب را کاغذ منبع  ،شده بارگذاری کاغذ نوع و اندازه تعیین برای
.دهد می تشخیص را کنید می بارگذاری که کاغذی اندازه چاپگر  ،باشد فعال

:MP سینی اولویت

داده اولویت چاپ هنگام در MP سینی در شده بارگذاری کاغذهای  ،آن بواسطه تا کنید انتخاب را روشن گزینه
.شوند

:نامه/A4 خودکار جابجایی

یا کند می تغذیه A4 کاغذ منبع از  ،باشد نداشته وجود Letter اندازه با کاغذ منبع که هنگامی  ،کنید انتخاب را روشن اگر
.کند می تغذیه Letter کاغذ منبع از  ،باشد نداشته وجود A4 کاغذ منبع که هنگامی

:خودکار انتخاب تنظیامت

با که تغذیه منابع از کدام هر در موجود کاغذهای روی بر خودکار طور به زیر چاپ تنظیامت از کدام هر اینکه برای
.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،دهند انجام را چاپ عمل  ،دارند مطابقت شام کاغذ تنظیامت

کپی❏

فکس❏

موارد سایر❏

:خطا اعالن

.کنید انتخاب را روشن  ،شده وارد کاغذ با کاغذ نوع یا اندازه بودن ناسازگار صورت در خطا پیام دادن منایش برای

:صفحه تنظیم خودکار منایش

.شود می داده منایش کاغذ منبع در کاغذ بارگذاری هنگام کاغذ تنظیم صفحه روشن گزینه کردن انتخاب با

:کاربر توسط شده تعریف کاغذ اندازه لیست

استفاده غیرمعمول اندازه با کاغذهای از کرات به اگر. دهید تغییر توانیدمی را کاربر شدهتعریف اندازه تنظیم
.شد خواهد واقع مفید امر این  ،کنیدمی

:کپی: خروجی

.کنید انتخاب را کپی خروجی

:فکس: خروجی

.کنید انتخاب را منابر دریافت هنگام در را خروجی

:موارد سایر: خروجی

.کنید انتخاب منابر و کپی برای جز به چیزی هر کردن چاپ هنگام در را خروجی مقصد

:چاپ زبان

.کنید انتخاب شبکه رابط یا USB رابط برای را چاپ زبان

:یونیورسال چاپ تنظیامت

.منایید چاپ به اقدام  ،چاپگر درایور بدون و خارجی دستگاه یک از استفاده با که شودمی اعامل زمانی چاپ تنظیامت این
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:باال افست

.کنید تنظیم را کاغذ باالی حاشیه

:چپ افست

.کنید تنظیم را کاغذ چپ سمت حاشیه

:پشت در باال افست

.کنید تنظیم دورو چاپ هنگام در را باال حاشیه

:پشت در چپ افست

.کنید تنظیم دورو چاپ هنگام در صفحه پشت حاشیه قسمت برای را چپ حاشیه

:خالی صفحه کردن رد

.کندمی نظررصف خودکار صورتبه چاپ اطالعات در خالی هایصفحه از

جداسازی کار

.کنید انتخاب را روشن گزینه کار اساس بر شده جدا هایکپی کردن خارج برای

چرخیدن ترتیب

.کنید انتخاب را روشن گزینه کپی چند کردن چاپ هنگام در کپی هر ایدرجه 90 چرخاندن برای

کاربر هر برای کاغذها درج

انتخاب را روشن گزینه  ،رایانه یک از کردن چاپ هنگام در کار هر فرستنده اساس بر کارها بین سفید برگه یک درج برای
.شوندمی درج شدهمشخص کاغذ منبع از سفید هایبرگه. کنید

:PDL چاپ پیکربندی

.کنید انتخاب را PostScript یا PCL چاپ هنگام در استفاده برای نظر مورد PDL چاپ پیکربندی هایگزینه

:معمول تنظیامت

کاغذ اندازه❏

.کنید انتخاب را اسکریپت پست یا PCL چاپ برای پیشفرض کاغذ اندازه

مقاله نوع❏

.کنید انتخاب را اسکریپت پست یا PCL چاپ برای پیشفرض کاغذ نوع

جهت❏

.کنید انتخاب را اسکریپت پست یا PCL چاپ برای پیشفرض کاغذجهتگیری

کیفیت❏

.کنید انتخاب را اسکریپت پست یا PCL چاپ برای پیشفرض چاپ کیفیت

جوهر جوییرصفه حالت❏

.کنید جویی رصفه جوهر مرصف در چاپ تراکم کاهش طریق از روشن انتخاب با

چاپ ترتیب❏

:باال در صفحه آخرین

.کندمی چاپ به رشوع فایل یک صفحه اولین از
:باال در صفحه اولین

.کندمی چاپ به رشوع فایل یک صفحه آخرین از
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هانسخه تعداد❏

.کنید انتخاب را چاپ برای خود مدنظر هاینسخه تعداد

صحافی حاشیه❏

.کنید انتخاب را صحافی مکان

کاغذ خودکار آوردن بیرون❏

.شودمی فرستاده بیرون به خودکار طور به کاغذ  ،چاپی کار توقف هنگام در روشن گزینه انتخاب با

رو دو چاپ❏

.کنید انتخاب را روشن گزینه دورو چاپ برای

:PCL منو

فونت منبع❏

داخلی

.کنید انتخاب چاپگر در شده نصب قبل از فونت یک از استفاده برای را گزینه این

بارگیری

.کنید انتخاب را گزینه این  ،شده دانلود فونت از استفاده برای

فونت شامره❏

شده انجام تنظیامت به بسته موجود شامره. کنید انتخاب را فونت پیشفرض منبع برای فونت پیشفرض شامره
.است متفاوت

گام❏

تا 0.44 بین توانید می. کنید تعیین را فونت پیشفرض فضای  ،ثابت فضای داشنت و فونت بودن پذیر مقیاس صورت در
99.99 cpi) کنید انتخاب واحدی 0.01 فواصل در را) اینچ در نویسه.

.نباشد موجود فونت شامره تنظیامت در شده انتخاب فونت منبع به بسته است ممکن مورد این

ارتفاع❏

4.00 بین توانید می. کنید تعیین را فونت پیشفرض ارتفاع  ،متغیر فضای داشنت و فونت بودن پذیر مقیاس صورت در
.کنید انتخاب واحدی 0.25فواصل در را نقطه 999.75 تا

.نباشد موجود فونت شامره تنظیامت در شده انتخاب فونت منبع به بسته است ممکن مورد این

منادها مجموعه❏

تنظیم در  ،فونت شامره تنظیم و فونت منبع در شده انتخاب فونت اگر. کنید انتخاب را پیشفرض مناد مجموعه
IBM-US پیشفرض مقدار با خودکار طور به فونت شامره و منبع تنظیامت  ،نباشد موجود جدید مناد مجموعه
.شودمی جایگزین

فرم❏
VMI و شودمی) VMI( خطوط فاصله تغییر باعث این. کنید تنظیم را کاغذ انتخابی جهت و اندازه خطوط تعداد
در تغییر باعث  ،آینده در جهت یا کاغذ اندازه در شده انجام تغییرات یعنی این. شودمی ذخیره چاپگر در جدید
.شودمی شده ذخیره VMI به بسته» فرم «مقدار

CR عمل❏

.کنید انتخاب را مخصوص عامل سیستم یک از درایوری با چاپ هنگام در را خط تغذیه دستور

LF عمل❏

.کنید انتخاب را مخصوص عامل سیستم یک از درایوری با چاپ هنگام در را خط تغذیه دستور
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کاغذ منبع تخصیص❏

با سازگار دستورات  ،شودمی انتخاب 4 که زمانی. کنید انتخاب کاغذ منبع انتخاب دستور برای را اختصاصی مورد
HP LaserJet 4 4 که زمانی. شوندمی تنظیمK با سازگار دستورات  ،شودمی انتخاب HP LaserJet 4000،  5000 و

.شوندمی تنظیم HP LaserJet 5S با سازگار دستورات  ،شودمی انتخاب 5S که زمانی. شوندمی تنظیم 8000

:PS3 منو

خطا برگه❏

.کنید چاپ PDF یا اسکریپت پست چاپ هنگام در وضعیت منایش با را کاغذ یک روشن گزینه انتخاب با

آمیزیرنگ❏

.کنید انتخاب اسکریپت پست چاپ برای را رنگ حالت

دوتایی❏

ASCII روی بر چاپگر درایور اگر حتی. کنید انتخاب را روشن گزینه  ،چاپی داده در بایرنی تصاویر وجود صورت در
را هاداده این  ،ویژگی این بودن فعال با توانیدمی اما کند ارسال را بایرنی داده است ممکن برنامه  ،باشد شده تنظیم
.کنید چاپ

PDF صفحه اندازه❏

اولین اندازه اساس بر کاغذ اندازه  ،شود انتخاب خودکار اگر. کنید انتخاب PDF فایل چاپ هنگام در را کاغذ اندازه
.شودمی تعیین صفحه

:خطا گرفنت نادیده

.کنید انتخاب حافظه بودن پر خطای یا طرفه ۲ چاپ خطای هنگام در انجام برای را عملکرد یک

روشن❏

انجام طرفه-یک حالت در را چاپ کار و دهدمی منایش هشدار پیام یک  ،طرفه-دو چاپ خطای دادن رخ صورت در
.کندمی چاپ  ،کند پردازش تواندمی چاپگر که را آنچه حافظه شدن پر خطای دادن رخ صورت در همچنین. دهدمی

خاموش❏

.کندمی لغو را چاپ کار و دهدمی نشان خطا پیام یک

:حافظه رابط

گزینه انتخاب صورت در. باشد داشته دسرتسی شده وصل حافظه دستگاه به دهید اجازه چاپگر به سازی فعال گزینه انتخاب با
محرمانه اسناد که شود می آن از مانع. منایید ذخیره حافظه دستگاه در را ها داده چاپگر از استفاده با توانید منی  ،کردن فعال غیر
.شوند حذف غیرقانونی صورت به

:ضخیم کاغذ

تانچاپ رسعت است ممکن  ،حال این با  ،کنید انتخاب را روشن گزینه  ،خود چاپی اسناد در جوهر دادن پس از جلوگیری برای
را کپی تراکم و چاپ تراکم کاهش  ،شوید جوهر دادن پس مانع گزینه این از استفاده با توانیدمنی چنانچه. شود داده کاهش
.کنید امتحان

:سکوت حالت

و کاغذ نوع تنظیامت به بسته. یابد کاهش است ممکن چاپ رسعت البته. کنید انتخاب را روشن چاپ هنگام در صدا کاهش برای
.باشد نداشته وجود چاپگر نویز سطح در اختالفی هیچ است ممکن  ،شام انتخابی چاپ کیفیت

:کاری رویه بهبود

در. کنید انتخاب را روشن گزینه  ،آن در کاغذ کردن گیر و چاپگر زنیمنگنه توانایی بهبود و کاغذ ترازبندی عدم کاهش برای
.یافت خواهد کاهش چاپ رسعت  ،قابلیت این از استفاده صورت
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چاپ رسعت اولویت

از توانیدمی ترتیب بدین. کندمی سازگار چاپ هایداده رشایط و کاغذ نوع با را چاپ رسعت چاپگر  ،کنید انتخاب را خاموش اگر
.کنید پیشگیری کاغذ کردن گیر و کیفیت افت

USB طریق از رایانه اتصال

.دهید اجازه را است متصل USB طریق از که ایرایانه توسط دسرتسی توانیدمی  ،کنید فعال را آن وقتی

.کنید جلوگیری نشود اجرا شبکه طریق از که چاپی فرآیند از توانیدمی  ،کنید غیرفعال را آن وقتی

:USB I/F زمانی فرصت تنظیم

ثانیه به  ،شود قطع USB ارتباط سپس و بگذرد PCL یا اسکریپت پست چاپگر درایور از چاپی کار دریافت از پس باید که را زمانی
ایجاد نامحدود USB ارتباط است ممکن  ،نشود تعیین PCL یا اسکریپت پست درایور از درستی به چاپ پایان اگر. کنید تعیین
 ،شود قطع ارتباط خواهیدمنی اگر. کندمی قطع را ارتباط  ،شده تعیین زمان از پس چاپگر  ،حالت این رخداد صورت در. شود

.کنید وارد را) صفر (0

چاپگر تنظیامت در شبکه تنظیامت برای منو هایگزینه

:Wi-Fi نصب

در که هاییدستورالعمل و کردنه انتخاب زیر هایگزینه میان از را اتصال روش. دهید تغییر یا کنید تنظیم را بیسیم شبکه تنظیامت
.کنید دنبال را شوندمی داده منایش LCD پانل

روتر❏

❏Wi-Fi Direct

:دار سیم LAN تنظیم

اتصاالت  ،شود استفاده گزینه این وقتی. دهید تغییر یا منوده تنظیم را کندمی استفاده روتر یا LAN کابل یک که شبکه اتصال
Wi-Fi شوندمی غیرفعال.

:شبکه وضعیت

.کندمی چاپ یا داده نشان را شبکه کنونی تنظیامت

:اتصال بررسی

تا کنید مراجعه گزارش به  ،اتصال در مشکل هرگونه وجود صورت در. کندمی چاپ را گزارش یک و بررسی را فعلی شبکه اتصال
.منایید برطرف را مشکل بتوانید

:پیرشفته

.دهید انجام را زیر دقیق تنظیامت

دستگاه نام❏

❏TCP/IP

رسور پروکسی❏

ایمیل رسور❏

IPv6 آدرس❏

MS شبکه گذاری اشرتاک❏

❏NFC

دوبلکس و پیوند رسعت❏
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HTTPS به HTTP مجدد هدایت❏

IPsec/IP Filtering کردن غیرفعال❏

IEEE802.1X کردن غیرفعال❏

چاپگر تنظیامت در وب رسویس تنظیامت برای منو هایگزینه

:Epson اتصال خدمات

.خیر یا است شده وصل Epson Connect به و است شده ثبت چاپگر آیا دهد می منایش

.کنید نام ثبت رسویس برای توانیدمی هادستورالعمل از پیروی و ثبت روی بر زدن تلنگر با

.دهید تغییر را زیر تنظیامت توانیدمی  ،کردن ثبت از پس

گیری رس از/تعلیق❏

ثبت لغو❏

.است شده ارائه زیر سایتوب در جزییات

https://www.epsonconnect.com/

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

Google Cloud Print Services:

.خیر یا است شده ثبت آنها در و است وصل Google Cloud Print خدمات به چاپگر آیا که دهد می نشان

.دهید تغییر را زیر تنظیامت توانیدمی  ،کردن ثبت از پس

افتاده کار از/فعال❏

ثبت لغو❏

.است شده ارائه زیر سایتوب در Google Cloud Print خدمات در ثبت روش جزییات

https://www.epsonconnect.com/

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

چاپگر تنظیامت در سیستم رسپرست برای منو هایگزینه

تا سازدمی فراهم برایتان را امکان این همچنین. کنید مدیریت سیستم رسپرست یک صورت به را محصول توانیدمی منو این از استفاده با
.باشد داشته مطابقت دفرتتان یا کار سبک با تا کنید محدود کاربران از کدام هر برای را محصول هایگیویژ

:مخاطبان مدیر

.منایید اعامل مخاطبین برای را زیر تنظیامت توانیدمی شام

:حذف/ویرایش/افزودن

.کنید حذف یا/و ثبت را FTP/شبکه پوشه در اسکن و ایمیل به اسکن  ،فکس منوهای به مربوط مخاطبین

:مکرر

.دهید تغییر نیز را فهرست ترتیب توانیدمی. کنید پیدا دسرتسی آنها به رسعت به بتوانید تا کنید ثبت را پرکاربرد مخاطبین
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:مخاطبین چاپ

.کنید چاپ را مخاطبین لیست

:ها گزینه مشاهده

.دهید تغییر را مخاطبین لیست منایش روش

:جستجو های گزینه

.دهید تغییر را مخاطبین جستجوی روش

:چاپگر هد کردن متیز تنظیامت

.منایید اعامل چاپ هد متیزکاری برای را زیر تنظیامت توانیدمی شام

:خودکار کردن متیز

.باشند نشده مسدود چاپ هد هاینازل کنید بررسی چاپ از بعد یا قبل

.شودمی انجام خودکار طور به عملکرد این  ،دهد نشان را چاپ هد متیزکاری به نیاز بررسی نتیجه چنانچه

:ای دوره کردن متیز

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،صفحه معینی تعداد چاپ از پس چاپ هد متیزکاری اجرای برای

:رنگ حساسیت کپی

انتخاب  ،است رنگی یا سفید و سیاه سند آیا اینکه تعیین برای را حساسیت تنظیامت  ،خودکار گزینه از استفاده با کردن کپی هنگام
.منایید

.کنید انتخاب بیشرت رنگ و بیشرت سفید و سیاه سطح پنج میان از توانیدمی را موردنظرتان حساسیت

انتخاب را بیشرت رنگ به نزدیک سطوح وقتی و رنگتک حالت به متامیل اسناد کنید انتخاب را بیشرت سفید و سیاه گزینه به نزدیک سطوح وقتی
.شد خواهند اسکن رنگی حالت به متامیل  ،کنید

:داخلی حافظه داده کردن پاک

.شودمی داده منایش PostScript یا PCL با سازگار چاپگر یک روی مورد این

.کنید حذف را عبور رمز با چاپ کار یا PCL چاپ ماکروی و شده دانلود فونت قبیل از چاپگر داخلی حافظه هایداده

:HDD کردن پاک تنظیامت

.دهید انجام را داخلی سخت دیسک در شده ذخیره هایداده پردازش تنظیامت

انبوه غیره و چاپ  ،اسکن  ،کپی و شده تایید چاپ هایداده تا شودمی ذخیره سخت دیسک در موقتاً اسکن و کپی  ،چاپ به مربوط کارهای
.دهید انجام را مرتبط تنظیامت هاداده این امن کردن حذف برای. شود مدیریت

:حافظه خودکار کردن پاک تنظیم

حذف هدف. شودمی حذف  ،اسکن یا چاپ کار یافنت پایان از پس مثالً  ،لزوم صورت در و ترتیب به هدف هایداده  ،باشد فعال اگر
.شودمی نوشته عملکرد این بودن فعال مدت در که است هاییداده

.افتدمی تاخیر به نیرو جوییرصفه حالت به ورود لحظه  ،است رضوری سخت دیسک به دسرتسی که آنجا از
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:حافظه همه کردن پاک

ممکن دستگاه کردن خاموش یا دیگر کارهای دادن انجام  ،کردن فرمت مدت در. کنید حذف را سخت دیسک روی هایداده همه
.نیست

.کندمی پاک اختصاصی حذف فرمان با را هاداده همه: باال رسعت

حذف آنها هایداده که هاییحوزه متام در را هاداده دیگر و کندمی پاک اختصاصی حذف فرمان با را هاداده همه: رونویسی
.کندمی رونویسی  ،شودمی

:ایمنی تنظیامت

.منایید اعامل را زیر امنیتی تنظیامت توانیدمی شام

:ها محدودیت

.شوند داده تغییر پانل قفل بودن فعال هنگام زیر موارد تنظیامت دهید اجازه

کار گزارش به دسرتسی❏

مخاطبان حذف/ثبت برای دسرتسی❏

اخیر فکس به دسرتسی❏

فکس انتقال گزارش به دسرتسی❏

فکس گزارش به دسرتسی❏

FTP/شبکه پوشه در اسکن چاپ ذخیره سابقه به دسرتسی❏

ایمیل در اسکن اخیر موارد به دسرتسی❏

ایمیل در اسکن شده ارسال موارد سابقه منایش برای دسرتسی❏

ایمیل در اسکن چاپ ارسال سابقه به دسرتسی❏

زبان به دسرتسی❏

ضخیم کاغذ به دسرتسی❏

سکوت حالت به دسرتسی❏

چاپ رسعت اولویت به دسرتسی❏

دوتایی فید شناسایی به دسرتسی❏

شخصی های داده از محافظت❏

شدن خاموش پذیرفنت❏

:دسرتسی کنرتل

هایگیویژ استفاده امکان کاربران اینکه برای  ،ترتیب بدین. کنید انتخاب را روشن گزینه  ،محصول هایقابلیت کردن محدود برای
.شوند وارد محصول کنرتل پانل به خویش عبور رمز و کاربری نام کردن وارد با ابتدا بایستمی  ،باشند داشته را کنرتل پانل

ناشناس کاربر عملیات پذیرش❏

.خیر یا شوند انجام هویت احراز اطالعات وجود بدون چاپی کارهای که کنید تعیین

شود پذیرفته محرمانه کارهای فقط❏

.خیر یا شوند چاپ محرمانه کارهای رصفاً آیا کنید انتخاب

رسپرست راهنامی

ضمیمه
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کار وضعیت به دسرتسی کردن محدود❏

.خیر یا باشند داشته را کاربران سایر کارهای به دسرتسی اجازه کاربران آیا کنید انتخاب

:رسپرست تنظیامت

رسپرست عبور رمز❏

.کنید پاک یا دهید تغییر  ،کنید تنظیم را رسپرست عبور رمز

قفل تنظیم❏

.خیر یا شود قفل رسپرست عبور رمز بخش در شده ثبت عبور رمز از استفاده با کنرتل پانل آیا کنید انتخاب

:گذرواژه سیاست

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،زیر عبور رمز قوانین با رابطه در تنظیامت اعامل برای

گذرواژه طول حداقل❏

بزرگ الفبای حروف شامل❏

کوچک الفبای حروف شامل❏

اعداد شامل❏

نگارشی عالئم شامل❏

بررسی گزارش

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،بازرسی گزارش فایل یک ضبط برای

کار به رشوع هنگام برنامه تأیید

.کنید انتخاب را روشن گزینه  ،اندازیراه هنگام چاپگر برنامه تأیید برای

:فرض پیش تنظیامت به بازگشت

.کنید بازنشانی آنها هایفرضپیش به زیر منوهای در را منابر تنظیامت

شبکه تنظیامت❏

کپی تنظیامت❏

اسکن تنظیامت❏

فکس تنظیامت❏

تنظیامت و ها داده متامی کردن پاک❏

:افزار میان رسانی روزبه

.منایید کسب را موجود هایروزرسانیبه و فعلی نسخه قبیل از خود افزارسفت اطالعات توانیدمی شام

:اعالمیه

.کنید انتخاب را روشن داخلی افزارنرم رسانی روزبه وجود اعالن دریافت برای

رسپرست راهنامی
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چاپ شامرشگر برای منو هایگزینه
بر نتیجه چاپ برای. دهد می نشان را چاپگر خریداری زمان از رنگی های چاپ و سفید و سیاه چاپ های نسخه  ،چاپ های نسخه تعداد مجموع

.بزنید رضبه صفحه چاپ روی

ارائه وضعیت برای منو هایگزینه
.دهد می نشان را نگهداری و مراقبت جعبه تقریبی عمر طول و باقیامنده جوهر تقریبی سطح

به X نشانه منایش. است پر تقریبا نگهداری و مراقبت جعبه یا است شدن متام حال در جوهر کارتریج است معنی این به) ! (تعجب عالمت منایش
.است پر نگهداری و مراقبت جعبه یا است شده مرصف جوهر زیرا کنید تعویض را جعبه است الزم که است معنی این

نگهداری برای منو هایگزینه
.کنید استفاده چاپ هد کردن متیز برای زیر امکانات از  ،چاپ کیفیت حفظ برای

:چاپگر هد نازل بررسی

.کند می چاپ نازل انسداد بررسی الگوی یک چاپگر. کنید انتخاب را قابلیت این چاپ هد های نازل انسداد بررسی برای

:چاپگر هد کردن متیز

.کنید انتخاب را قابلیت این چاپ هد در شده مسدود های نازل کردن متیز برای

Language/زبان برای منو هایگزینه
.کنید انتخاب را LCD صفحه در استفاده مورد زبان

چاپ/چاپگر وضعیت برای منو هایگزینه

:چاپ وضعیت برگه

:پیکربندی وضعیت صفحه

.کنید چاپ  ،دهند می نشان را چاپگر فعلی تنظیامت و وضعیت که را اطالعاتی های برگه

:موجودی وضعیت برگه

.کنید چاپ  ،است مرصفی موارد کنونی وضعیت نشانگر که را اطالعات هایبرگه

:استفاده تاریخچه برگه

.کنید چاپ  ،دهند می نشان را چاپگر مرصف سابقه که را اطالعاتی های برگه

:PS3 فونت فهرست

.کنید چاپ را اسکریپت پست چاپگر برای موجود های فونت از فهرستی

:PCL فونت فهرست

.کنید چاپ را PCL چاپ برای موجود هایفونت از فهرستی

رسپرست راهنامی
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:شبکه

:سیمی LAN/Wi-Fi وضعیت

.دهدمی نشان را جاری شبکه اتصال وضعیت

:Wi-Fi Direct وضعیت

.دهدمی نشان را جاری شبکه اتصال وضعیت

:ایمیل رسور وضعیت

.دهدمی منایش را جاری تنظیامت

:وضعیت صفحه چاپ

.کندمی چاپ را شبکه جاری تنظیامت

مخاطبان مدیر برای منو هایگزینه

:حذف/ویرایش/افزودن

.کنید حذف یا/و ثبت را FTP/شبکه پوشه در اسکن و ایمیل به اسکن  ،فکس منوهای به مربوط مخاطبان

:مکرر

.دهید تغییر نیز را فهرست ترتیب توانیدمی. کنید پیدا دسرتسی آنها به رسعت به بتوانید تا کنید ثبت را پرکاربرد مخاطبان

:مخاطبین چاپ

.کنید چاپ را مخاطبین لیست

:ها گزینه مشاهده

.دهید تغییر را مخاطبین لیست منایش روش

:جستجو های گزینه

.دهید تغییر را مخاطبان جستجوی روش

کاربر تنظیامت برای منو هایگزینه
.کنید انتخاب کنرتل پانل از است شده داده رشح زیر در که صورتی به را منوها

کاربر تنظیامت > تنظیم

.دهید تغییر توانید منی را باشند شده قفل تان رسپرست توسط که تنظیامتی

.دهید تغییر را زیر منوهای فرضپیش تنظیامت توانیدمی

FTP/شبکه پوشه در اسکن❏

ایمیل به اسکن❏

حافظه در اسکن❏

ابری فضای در اسکن ذخیره❏

کپی تنظیامت❏

رسپرست راهنامی
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فکس❏

اعتبار تأیید سیستم برای منو هایگزینه
.کنید بررسی را" Epson باز پلتفرم "و" هویت تایید سیستم "وضعیت توانیدمی

هویت تأیید دستگاه وضعیت

.دهد می منایش را" هویت تایید سیستم "وضعیت

Epson Open Platform اطالعات

.دهد می منایش را Epson باز پلتفورم وضعیت

رسپرست راهنامی
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منابر تنظیامت



منابر هایقابلیت استفاده از قبل
.کنید تنظیم را زیر موارد  ،منابر هایقابلیت از استفاده برای

کنید وصل تلفن دستگاه  ،لزوم صورت در و تلفن خط به صحیح طور به را چاپگر❏

.کنید تکمیل را است نیاز مورد اولیه تنظیامت اعامل برای که فکس تنظیم برنامه سپس❏

.کنید تنظیم را زیر موارد  ،نیاز صورت در

ایمیل رسور و شبکه تنظیامت قبیل از مرتبط تنظیامت و خروجی مقصدهای❏

مخاطبین مخاطبین ثبت❏

کندمی تعریف را فکس منوی هایگزینه برای فرضپیش مقادیر که کاربر تنظیامت❏

منابرها ارسال-باز یا دریافت  ،ارسال هنگام هاگزارش چاپ برای گزارش تنظیامت❏

مرتبط اطالعات

153 صفحه در" تلفن خط به اتصال"|
156 صفحه در" )فکس تنظیم برنامه از استفاده (منابرها دریافت و ارسال برای چاپگر کردن آماده"|
158 صفحه در" چاپگر منابر هایقابلیت برای جداگانه صورت به تنظیامت اعامل"|
170 صفحه در" فکس تنظیامت برای منو هایگزینه"|
19 صفحه در" شبکه اتصال"|
41 صفحه در" گذاریاشرتاک پوشه یا رسور تنظیم"|
65 صفحه در" مخاطبان از استفاده"|
150 صفحه در" کاربر تنظیامت برای منو هایگزینه"|
170 صفحه در" کاربر تنظیامت منوی"|
177 صفحه در" گزارش تنظیامت منوی"|

تلفن خط به اتصال

سازگار تلفن خطوط
تلفن (PBX تلفن های سیستم و) PSTN = Public Switched Telephone Network( استاندارد آنالوگ تلفن خطوط در چاپگر از توانید می

.کنید استفاده) مرکزی

.کنید استفاده ها سیستم یا تلفن خطوط این در چاپگر از نتوانید است ممکن

نوری فیرب خطوط یا DSL مانند VoIP تلفن خطوط❏

)ISDN( دیجیتال تلفن خطوط❏

PBX تلفن های سیستم برخی❏

.باشد چاپگر و تلفن دیواری فیش بین DSL مسیریاب یا اسپلیرت  ،VoIP مبدل  ،پایانه مبدل مانند های مبدل که زمانی❏

رسپرست راهنامی
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تلفن خط به چاپگر اتصال
تلفن کابل یک از  ،چاپگر به تلفن یک اتصال هنگام. کنید وصل تلفن دیواری سوکت یک به را چاپگر RJ-11 (6P2C) تلفن کابل یک از استفاده با

RJ-11 (6P2C) کنید استفاده دوم.

.کنید استفاده کابل هامن از  ،است اینگونه اگر. باشد چاپگر همراه است ممکن تلفن کابل  ،منطقه به بسته

.کنید متصل خود منطقه یا کشور برای شده ارائه مبدل یک به را تلفن کابل باشد نیاز است ممکن

:نکته
.ندارید بر را درپوش  ،نیستید تلفن کردن متصل حال در اگر. بردارید چاپگر به تلفن اتصال هنگام در فقط را چاپگر .EXT درگاه درپوش

.کنید استفاده نوسان محافظ از کنیم می توصیه  ،دهد می رخ برق و رعد که مناطقی در

PBX یا) PSTN( استاندارد تلفن خط اتصال

.کنید وصل چاپگر پشت در LINE درگاه به PBX درگاه یا دیواری فیش از را تلفن کابل یک

ISDN یا DSL به اتصال

مدارک به  ،بیشرت اطالعات کسب برای. کنید وصل دارد قرار چاپگر پشت در که LINE پورت به را ISDN ترمینال آداپتور یا DSL مودم تلفن کابل
.کنید مراجعه آداپتور یا مودم همراه شده عرضه

:نکته
.کنید نصب جداگانه DSL فیلرت یک  ،نیست داخلی DSL فیلرت دارای DSL مودم اگر

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت

154



چاپگر به تلفن دستگاه کردن وصل
.کنید وصل چاپگر به را تلفن  ،کنید می استفاده تلفن خط یک روی بر تلفن و چاپگر از کههنگامی

:نکته
را تلفن دستگاه راهنامی  ،بیشرت جزئیات برای. کنید غیرفعال را عملکرد این  ،اتصال از پیش  ،است منابر عملکرد دارای شام تلفن دستگاه اگر❏

.ببینید

برای تلفنی منشی که باشد هایی زنگ تعداد از بیشرت چاپگر پاسخگویی برای زنگ تنظیامت کنید بررسی اید کرده متصل را تلفنی منشی دستگاه اگر❏
.است شده تنظیم آنها به پاسخگویی

.کنید باز را دارد قرار چاپگر پشت در که .EXT پورت درپوش.1

.کنید وصل .EXT پورت به کابل یک توسط را تلفن دستگاه.2

:نکته
اگر. باشد شده وصل چاپگر .EXT پورت به تلفن دستگاه که کنید حاصل اطمینان  ،کنید می استفاده مشرتک صورت به تلفن خط یک از کههنگامی

.کرد نخواهند عمل درستی به تلفن و چاپگر کنید؛ تقسیم را خط  ،جداگانه صورتبه چاپگر و تلفن دستگاه کردن وصل برای

.بزنید تلنگر اصلی صفحه در فکس روی بر.3

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت
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.بردارید را گوشی.4

.شودمی برقرار ارتباط  ،شود فعال بعد صفحه مانند) ارسال( x اگر

مرتبط اطالعات

156 صفحه در" )فکس تنظیم برنامه از استفاده (منابرها دریافت و ارسال برای چاپگر کردن آماده"|
160 صفحه در" گیرپیغام از استفاده برای تنظیامت اعامل"|
160 صفحه در" )دور راه از دریافت( متصل تلفن اندازیراه طریق از رصفاً منابرها دریافت برای تنظیامت اعامل"|
158 صفحه در" دریافت حالت تنظیامت"|

تنظیم برنامه از استفاده (منابرها دریافت و ارسال برای چاپگر کردن آماده
)فکس

.کندمی پیکربندی منابرها دریافت و ارسال جهت چاپگر کردن آماده برای را منابر اولیه هایقابلیت فکس تنظیم برنامه

خودکار طور به را ویزارد توانیدمی همچنین. شودمی داده منایش خودکار طور به  ،شودمی روشن بار نخستین برای چاپگر که هنگامی ویزارد این
اتصال محیط وقتی یا باشد شده رصفنظر چاپگر کردن روشن از پس بار نخستین ویزارد که صورتی در. دهید منایش چاپگر کنرتل پانل طریق از

.کنید اجرا دوباره را آن است الزم  ،یابدمی تغییر

.کنید تنظیم ویزارد این طریق از توانیدمی که هستند هاییگزینه جمله از زیر موارد❏

)فکس عنوان و شام تلفن شامره( رسبرگ❏

)دستی یا خودکار( دریافت حالت❏

.شوندمی تنظیم اتصال محیط با مطابق خودکار طور به زیر موارد❏

)نبض یا بوق مانند (گیری شامره کلید❏

)PBX یا PSTN( خط نوع❏

گیری شامره بوق تشخیص❏

Distinctive Ring Detection (DRD) تنظیم❏

.مانندمی باقی هستند که صورتی هامن به اصلی تنظیامت در موارد سایر❏

.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل و اندازیراه اصلی تنظیامت اعامل برای را فکس تنظیم برنامه منوی

رسپرست راهنامی
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.است متصل تلفن خط به چاپگر شوید مطمنئ.1

:نکته
تلفن خط به چاپگر است الزم راهنام ویزارد اجرای از پیش  ،شودمی اجرا راهنام ویزارد انتهای در منابر اتصال خودکار بررسی یک اینکه دلیل به

.باشد متصل

را فکس تنظیم برنامه > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت مسیر سپس و کنید انتخاب چاپگر کنرتل پانل اصلی صفحه در را تنظیم منوی.2
.کنید انتخاب

.بزنید رضبه ادامه گزینه روی بر  ،تأیید صفحه در.3

.شودمی رشوع راهنام ویزارد

.بزنید رضبه تایید روی بر و کنید وارد را رشکت نام مانند فرستنده نام  ،منابر رسبرگ ورود صفحه در.4

:نکته
.شودمی درج خروجی منابرهای رسصفحه روی بر شام منابر شامره و فرستنده نام

.بزنید رضبه تایید روی بر و کنید وارد را خود منابر شامره  ،تلفن شامره ورود صفحه در.5

.دهید انجام را تنظیامت این  ،Distinctive Ring Detection (DRD) تنظیم صفحه در.6

انتخاب را ورودی منابرهای برای استفاده مورد زنگ الگوی سپس و ادامه گزینه: هستید مخابرات رشکت خاص زنگ رسویس مشرتک اگر❏
.کنید

.بروید 7 مرحله به باید  ،کنید انتخاب را همه اگر- 

.بروید 9 مرحله به. شودمی تنظیم خودکار روی خودکار طور به دریافت حالت  ،کنید انتخاب را دیگری تنظیم اگر- 

.بروید 9 مرحله به و بزنید رضبه بگیر نادیده روی: ندارید گزینه این تنظیم به نیازی اگر❏

:نکته
امکان شام به  ،)کندمی فرق رشکت هر در رسویس نام (شودمی ارائه مخابراتی هایرشکت از بسیاری توسط که خاص زنگ هایرسویس❏

یک از توانیدمی. شودمی داده اختصاص متفاوت زنگ الگوی یک به شامره هر. منایید استفاده تلفن خط یک در تلفن شامره چندین از دهدمی
اختصاص DRD در منابر هایمتاس برای که زنگ الگوی. کنید استفاده منابر هایمتاس برای دیگر شامره یک از و صوتی هایمتاس برای شامره
.کنید انتخاب را است یافته

انتخاب را روشن  ،خاص زنگ ویژگی از استفاده برای. شودمی داده منایش DRD هایگزینه عنوان به خاموش و روشن  ،منطقه به بسته❏
.کنید

.خیر یا کنیدمی استفاده چاپگر به متصل تلفن دستگاه از که کنید تعیین  ،حالت تنظیم دریافت صفحه در.7

.بروید بعد مرحله به و کنید انتخاب را بله گزینه: است متصل کههنگامی❏

.شودمی تنظیم خودکار روی بر دریافت حالت .بروید 9 مرحله به سپس و کنید انتخاب را خیر :نیست متصل کههنگامی❏

.شوند دریافت خودکار طور به منابرها که کنید تعیین  ،حالت تنظیم دریافت صفحه در.8

.شودمی تنظیم خودکار روی بر دریافت حالت .کنید انتخاب را بله گزینه: خودکار صورت به دریافت برای❏

.شودمی تنظیم دستی روی بر دریافت حالت .کنید انتخاب را خیر گزینه: دستی صورت به دریافت برای❏

.کنید ملس را ادامه سپس و منایید بررسی را شده انجام تنظیامت  ،ادامه صفحه در.9

.کنید ملس را   ،تنظیامت دادن تغییر یا کردن اصالح برای

صفحه در بررسی نتیجه چاپ پیام که زمانی و کنید انتخاب را بررسی رشوع گزینه فکس اتصال بررسی صفحه در  ،منابر اتصال بررسی برای.10
.کنید انتخاب را چاپ گزینه  ،شد داده منایش

.شودمی چاپ  ،دهدمی منایش را اتصال وضعیت که بررسی نتیجه از گزارشی

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت
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:نکته
.کنید دنبال مشکل رفع برای را گزارش داخل هایدستورالعمل  ،شد گزارش خطاهایی وجود اگر❏

.کنید انتخاب را خط نوع  ،شد داده نشان خط نوع انتخاب صفحه اگر❏

.کنید انتخاب را PBX  ،کنیدمی متصل ترمینال آداپتور یا PBX تلفنی سیستم به را چاپگر کههنگامی- 

این با. کنید انتخاب شده ظاهر تأیید صفحه از را کردن فعال غیر گزینه  ،)PSTN( استاندارد تلفن خط به چاپگر کردن متصل صورت در- 
ارسال اشتباه شامره به منابر و شود منابر مقصد شامره عدد اولین گیری نادیده باعث است ممکن  ،کردن فعال غیر روی ویژگی این تنظیم  ،حال
.شود

مرتبط اطالعات

154 صفحه در" تلفن خط به چاپگر اتصال"|
158 صفحه در" دریافت حالت تنظیامت"|
160 صفحه در" گیرپیغام از استفاده برای تنظیامت اعامل"|
160 صفحه در" )دور راه از دریافت( متصل تلفن اندازیراه طریق از رصفاً منابرها دریافت برای تنظیامت اعامل"|
170 صفحه در" اصلی تنظیامت منوی"|

چاپگر منابر هایقابلیت برای جداگانه صورت به تنظیامت اعامل
برنامه از استفاده با شده اعامل تنظیامت. کنید پیکربندی چاپگر کنرتل پانل از استفاده با جداگانه صورت به را چاپگر منابر تنظیامت توانیدمی شام

.منایید مالحظه را فکس تنظیامت منوی در شده ارائه توضیحات  ،بیشرت اطالعات کسب جهت. دهید تغییر توانیدمی نیز را فکس تنظیم

:نکته
.کنید پیکربندی را چاپگر منابر هایگیویژ توانیدمی Web Configقابلیت از استفاده با❏

در هاگزینه موقعیت و کاربری رابط در جزئی هایتفاوت است ممکن  ،دهید منایش را فکس تنظیامت منوی Web Config قابلیت از استفاده با وقتی❏
.کنید مشاهده چاپگر کنرتل پانل با مقایسه

مرتبط اطالعات

170 صفحه در" فکس تنظیامت برای منو هایگزینه"|

دریافت حالت تنظیامت
اعامل را موردنظرتان تنظیامت توانیدمی زیر منوی طریق از. دارد وجود ورودی منابرهای کردن دریافت برای گزینه دو دریافت حالت در

.کنید

دریافت حالت > اصلی تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

تلفن خط از استفادهدریافت حالت

شودمی استفاده نیز منابر تبادل برای اما  ،تلفنی متاس برای اصل دردستی

)نیست نیاز خارجی تلفن دستگاه (منابر تبادل برای تنهاخودکار

شودمی استفاده نیز تلفنی متاس برای اما  ،منابر تبادل برای اصل در

مرتبط اطالعات

159 صفحه در" خودکار حالت از استفاده"|
159 صفحه در" دستی حالت از استفاده"|
170 صفحه در" اصلی تنظیامت منوی"|

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت
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دستی حالت از استفاده

منابر دریافت

.بدهید جواب دستی صورت به گوشی برداشنت با توانیدمی  ،زندمی زنگ تلفن وقتی

:شنویدمی را) باود (منابر بوق صدای وقتی❏

 ،سپس. بزنید رضبه x روی نهایت در و انتخاب را دریافت > دریافت/ارسال سپس  ،کنید انتخاب را چاپگر اصلی صفحه در فکس گزینه
.کنید قطع را گوشی

:باشد تلفنی مکامله به مربوط دریافتی زنگ اگر❏

.دهید جواب را تلفن معمول شیوه هامن به توانید می

شده وصل تلفن یک از استفاده با تنها منابرها کردن دریافت

.کنید دریافت رشوع کد کردن وارد با راحتی به را منابرها توانیدمی  ،باشد شده تنظیم دور راه از دریافت گزینه وقتی

قطع را گوشی سپس و کنید گیریشامره را رشوع کد عدد دو  ،)باود (منابر بوق شنیدن با. بردارید را گوشی  ،خوردمی زنگ تلفن کههنگامی
.کنید

مرتبط اطالعات

160 صفحه در" )دور راه از دریافت( متصل تلفن اندازیراه طریق از رصفاً منابرها دریافت برای تنظیامت اعامل"|

خودکار حالت از استفاده

خارجی تلفن دستگاه بدون منابرها دریافت

تغییر منابرها دریافت حالت به خودکار طور به چاپگر  ،بخورد زنگ منابر ایدکرده تنظیم پاسخگویی برای زنگ در که دفعاتی تعداد به وقتی
.یابدمی

:نکته
.کنید تنظیم ممکن عدد کوچکرتین روی بر را پاسخگویی برای زنگ گزینه کنیممی توصیه

خارجی تلفن دستگاه با منابرها دریافت

.کندمی عمل صورت این به خارجی تلفن دستگاه به متصل چاپگری

مشخص پاسخگویی برای زنگ قسمت در که زدن زنگ دفعات تعداد بازه در و ایدکرده تنظیم گیرپیغام روی را گوییپاسخ گزینه وقتی❏
:دهدمی پاسخ  ،کردید

.کندمی تغییر منابرها دریافت حالت به خودکار طور به چاپگر: باشند منابر به مربوط دریافتی هایزنگ اگر- 

.مناید ذخیره و کرده دریافت را صوتی هایمتاس تواندمی گیرپیغام: باشند تلفنی مکامله به مربوط دریافتی هایزنگ اگر- 

:بردارید را گوشی  ،ایدکرده تنظیم پاسخگویی برای زنگ قسمت در که زدن زنگ دفعات تعداد بازه در وقتی❏

دریافت  ،کردیدمی استفاده دستی روند در که مراحلی هامن طریق از را مذکور منابر توانیدمی: باشند منابر به مربوط دریافتی هایزنگ اگر- 
.منایید

.کنید صحبت گیرنده متاس با معمول شیوه به توانیدمی: باشند تلفنی مکامله به مربوط دریافتی هایزنگ اگر- 

:یابدمی تغییر منابرها دریافت حالت به خودکار طور به چاپگر وقتی❏

.کندمی منابرها دریافت به رشوع چاپگر: باشند منابر به مربوط دریافتی هایزنگ اگر- 

شام با مجدداً کنید درخواست گیرنده متاس از. دهید جواب گیرنده متاس به توانیدمنی: باشند تلفنی مکامله به مربوط دریافتی هایزنگ اگر- 
.بگیرد متاس

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت
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:نکته
هایمتاس تواندمنی تلفنی منشی  ،صورت این غیر در. دهید قرار گیرپیغام به نسبت بیشرتی زنگ تعداد روی را پاسخگویی برای زنگ به مربوط تنظیامت

را تلفنی منشی همراه به شده ارائه راهنامی  ،تلفنی منشی تنظیم درباره بیشرت اطالعات کسب جهت. کند دریافت صوتی هایپیام ضبط جهت را صوتی
.کنید مطالعه

مرتبط اطالعات

160 صفحه در" گیرپیغام از استفاده برای تنظیامت اعامل"|
159 صفحه در" دستی حالت از استفاده"|

خارجی تلفن دستگاه یک به اتصال حالت به مربوط تنظیامت اعامل

گیرپیغام از استفاده برای تنظیامت اعامل

.شوند اعامل آن تنظیامت ابتدا است الزم گیرپیغام از استفاده برای

.کنید انتخاب را چاپگر کنرتل پانل اصلی صفحه در تنظیم منوی.1

.کنید انتخاب را اصلی تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت.2

.کنید تنظیم خودکار روی را دریافت حالت.3

.دهید قرار گیرپیغام به نسبت بیشرتی زنگ تعداد روی را پاسخگویی برای زنگ به مربوط تنظیامت.4

هایمتاس تواندمنی گیرپیغام  ،باشد شده تنظیم گیرپیغام هایزنگ تعداد به نسبت کمرتی مقدار روی پاسخگویی برای زنگ تنظیم اگر
.کنید مراجعه آن راهنامی دفرتچه به گیرپیغام تنظیامت برای. کند ضبط را صوتی هایپیام یا دریافت را صوتی

.نشوند داده منایش  ،استفاده منطقه به بسته است ممکن چاپگر پاسخگویی برای زنگ تنظیامت

مرتبط اطالعات

159 صفحه در" خودکار حالت از استفاده"|
170 صفحه در" اصلی تنظیامت منوی"|

)دور راه از دریافت( متصل تلفن اندازیراه طریق از رصفاً منابرها دریافت برای تنظیامت اعامل

.کنید دریافت تلفن با کار یا گوشی برداشنت طریق از رصفاً  ،چاپگر با کار بدون را دریافتی منابرهای توانیدمی شام

.باشد داشته آزاد بوق که است موجود هاییتلفن برای دور راه از دریافت ویژگی

.کنید انتخاب را تنظیم چاپگر کنرتل پانل اصلی صفحه در.1

.کنید انتخاب را دور راه از دریافت > اصلی تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت مسیر.2

.شود تنظیم روشن روی تا بزنید رضبه دور راه از دریافت روی.3

رضبه تأیید روی سپس و کرده وارد را)  #و  * ،9 تا 0 اعداد توانیدمی (کنید وارد دورقمی کد یک  ،کنید انتخاب را رشوع کد ابتدا.4
.بزنید

.کنید انتخاب را تأیید گزینه تنظیامت اعامل برای.5

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت
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مرتبط اطالعات

159 صفحه در" دستی حالت از استفاده"|
170 صفحه در" اصلی تنظیامت منوی"|

منابرها دریافت برای چاپ تنظیامت اعامل

)کاغذ منبع چند یا دو دارای هایمدل برای (منابر دریافت برای کاغذ منبع تنظیامت دادن انجام

منابر چاپ برای فرضپیش صورت به کاغذ منابع همه. کنید تنظیم منابر هایگزارش و دریافتی اسناد چاپ برای استفاده مورد کاغذ منابع توانیدمی
.کنید استفاده ویژگی این از  ،کنید استفاده چاپ برای خاص کاغذ منبع یک در موجود کاغذ از خواهیدمنی اگر. هستند فعال

.کنید انتخاب را تنظیم چاپگر کنرتل پانل اصلی صفحه در.1

.کنید انتخاب را فکس > خودکار انتخاب تنظیامت > کاغذ منبع تنظیامت > چاپگر تنظیامت > چاپگر تنظیامت مسیر.2

.بزنید رضبه  ،شود استفاده منابر کردن چاپ برای نیستید مایل که کاغذ منبع کادرهای از کدام هر روی.3

.شودمی غیرفعال منابر کردن چاپ برای و کندمی تغییر خاموش به کاغذ منبع تنظیم

مرتبط اطالعات

140 صفحه در" چاپگر تنظیامت در چاپگر تنظیامت برای منو هایگزینه"|

منابرها دریافت برای طرفه 2 مانند چاپ تنظیامت اعامل

با متناسب و کوچکرت اندازه در منابرها کردن چاپ یا رو دو صورت به دریافتی منابرهای کردن چاپ با تا کنید تنظیم نحوی به توانیدمی را چاپگر
.کنید دنبال را زیر مراحل  ،دورو چاپ تنظیم جهت  ،مثال برای. شود جوییرصفه کاغذ مرصف در کاغذ اندازه

.کنید انتخاب را تنظیم چاپگر کنرتل پانل اصلی صفحه در.1

.کنید انتخاب را دریافت تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت.2

.کنید انتخاب را طرفه 2 سپس و چاپ تنظیامت ابتدا.3

.کنید تنظیم روشن گزینه روی را آن طرفه 2 کادر روی زدن رضبه با.4

.کنید انتخاب را طوالنی سمت یا کوتاه سمت گزینه  ،صحافی حاشیه بخش در.5

.کنید انتخاب را تأیید گزینه.6

مرتبط اطالعات

176 صفحه در" چاپ تنظیامت منوی"|

شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای تنظیامت اعامل
که کنید تنظیم نحوی به را چاپگر توانیدمی  ،چاپ از رصفنظر. کند چاپ را دریافتی منابرهای که است شده تنظیم طوری فرضپیش طور به چاپگر

رشایط تنظیامت برقراری عدم یا برقراری با متناسب تنظیم هایروش که باشید داشته توجه. کند ارسال-باز یا/و ذخیره را شده دریافت منابرهای
.باشندمی متفاوت

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت
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شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای هاییقابلیت — نشده مشخص رشکای از شده دریافت منابرهای ارسال-باز یا کردن ذخیره❏
رشایط بدون

شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای هاییقابلیت — شده مشخص رشکای از شده دریافت منابرهای ارسال-باز یا کردن ذخیره❏
رشایط دارای

مرتبط اطالعات

162 صفحه در" رشط اعامل بدون شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای هاییگیویژ"|
165 صفحه در" رشط اعامل با شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای هاییگیویژ"|

رشط اعامل بدون شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای هاییگیویژ

.کنید ارسال-باز چاپگر از غیر مقصدهای و چاپگر در مقصدهایی به و کرده ذخیره توانیدمی را نامشخص رشکای طرف از دریافتی منابرهای
یک در  ،دریافت صندوق در یکسان دریافتی اسناد  ،کنید انتخاب را آنها همه همزمان اگر. کنید انتخاب همزمان توانیدمی را زیر مقصدهای

.شوندمی ارسال-باز ایمیل آدرس یک مانند شده مشخص مقصد به و شوندمی ذخیره خارجی حافظه دستگاه در و رایانه

چاپگر در دریافت صندوق❏

در که مواردی تنها تا کنید مشاهده چاپگر کنرتل پانل در توانیدمی را آنها. کنید ذخیره دریافت صندوق در را دریافتی منابرهای توانیدمی شام
.منایید حذف را رضوری غیر منابرهای و کنید چاپ را دارید نظر

چاپگر از خارج❏

)PC-FAX دریافت (رایانه یک❏

خارجی حافظه دستگاه یک❏

ارسال-باز مقصد 5 تا❏

ایمیل هایآدرس- 

شبکه یک در شده گذاریاشرتاک پوشه- 

منابر هایدستگاه سایر- 

مرتبط اطالعات

162 صفحه در" )غیررشطی هدایت/ذخیره( دریافتی های فکس بازارسال و ذخیره برای تنظیم"|
173 صفحه در" هدایت/ذخیره تنظیامت منوی"|
169 صفحه در" رایانه یک در منابرها دریافت و ارسال برای تنظیامت اعامل"|

)غیررشطی هدایت/ذخیره( دریافتی های فکس بازارسال و ذخیره برای تنظیم

اگر. شوند بازارسال یا شده ذخیره نامشخص های فرستنده از شده دریافت های فکس که دهید انجام نحوی به را تنظیامت توانید می شام
آدرس بازارسال برای. کنید اضافه مخاطبین فهرست در را بازارسال مقصد ابتدا  ،دهید می انجام دریافتی های فکس بازارسال برای را تنظیامت

.کنید پیکربندی قبل از را ایمیل رسور تنظیامت است الزم  ،ایمیل

مربوطه اطالعات به  ،PC-FAX ویژگی از استفاده با کامپیوتر در دریافتی های فکس ذخیره جهت تنظیامت انجام برای. دهید انجام را زیر مراحل
.کنید مراجعه موضوع این مورد در زیر در

.کنید انتخاب چاپگر کنرتل صفحه در اصلی صفحه در را تنظیم.1

انتخاب را غیررشطی هدایت/ذخیره > هدایت/ذخیره تنظیامت > دریافت تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت مسیر.2
.کنید

.بزنید رضبه تأیید گزینه روی بر سپس و منوده بررسی را آن محتوای  ،شودمی داده منایش پیام یک که صورتی در

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت
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.دهید انجام بازارسال و ذخیره مقصد به بسته را زیر تنظیامت.3

.کنید استفاده همزمان صورت به توانیدمی را زیر هایگزینه

:دریافت صندوق در دریافتی های فکس ذخیره برای❏

A کنید انتخاب روشن روی گزینه این تنظیم برای دریافت صندوق در ذخیره.

B کنید انتخاب را تأیید گزینه سپس و منوده بررسی را آن محتوای  ،شودمی داده منایش پیام یک که صورتی در.

:خارجی حافظه دستگاه در دریافتی های فکس ذخیره برای❏

A پورت به را حافظه دستگاه یک USB کنید وصل چاپگر خارجی رابط.

B کنید انتخاب را حافظه در ذخیره.

C را چاپ و بله گزینه عوض در  ،حافظه دستگاه روی آنها سازیذخیره هنگام خودکار صورت به اسناد چاپ برای. کنید انتخاب را بله
.کنید انتخاب

D بزنید رضبه کردن ایجاد روی سپس و کنید بررسی را شده داده منایش پیام.

.شوندمی ایجاد حافظه دستگاه در شده دریافت اسناد ذخیره برای ایپوشه

E بزنید رضبه بسنت روی سپس و شود محو پیام که زمانی تا مبانید منتظر یا بزنید رضبه بسنت روی  ،کنید بررسی را پیام.

F بزنید رضبه تأیید روی بر و کنید تایید را آن محتوای  ،بعدی پیام شدن ظاهر صورت در.

c
:مهم

پر خطای اینکه دلیل به. شوندمی ذخیره چاپگر حافظه در موقتاً دریافتی اسناد  ،چاپگر به متصل حافظه دستگاه در اسناد ذخیره از قبل
.کنید وصل چاپگر به را حافظه دستگاه  ،شودمی منابر دریافت و ارسال شدن غیرفعال سبب حافظه بودن

رسپرست راهنامی
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:دیگر فکس های دستگاه و مشرتک های پوشه  ،ها ایمیل به دریافتی های فکس بازارسال برای❏

A کنید انتخاب را بازارسال.

B کنید انتخاب را چاپ و بله گزینه عوض در  ،آنها بازارسال هنگام اسناد خودکار چاپ برای. کنید انتخاب را بله.

C مقصد پنج حداکرث توانیدمی. کنید انتخاب مخاطبین فهرست از را بازارسال مقصدهای سپس و کرده انتخاب را مدخل افزودن
.کنید مشخص را ارسال-باز

D بزنید رضبه بسنت روی سپس و شود متام بازارسال مقصدهای انتخاب مراحل تا بزنید رضبه بسنت روی.

E در بازارسال عدم صورت در اینکه یا شوند چاپ دریافتی اسناد آیا کنید انتخاب  ،بود ناموفق هدایت حین های گزینه بخش در
.شوند ذخیره چاپگر دریافت صندوق

Fبزنید رضبه تأیید روی.

c
:مهم

.کنید حذف ورودی صندوق از را آنها باید اسناد بررسی از بعد. شودمی غیرفعال فکس دریافت  ،باشد پر دریافت صندوق وقتی

:نکته

.شوندمی داده منایش اصلی صفحه در  در نشده پردازش کارهای سایر همراه به شوندمنی ارسال-باز که اسنادی تعداد

مطلع لزوم صورت در شده پردازش های فکس نتایج درباره خواهید می که شوند ارسال کسی برای ها ایمیل تا کنید تنظیم را چاپگر.4
.شود

A کنید انتخاب را ایمیلی های اعالمیه.

B شود تنظیم روشن روی تا بزنید رضبه زیر مورد روی.

.کنید استفاده همزمان صورت به توانیدمی را زیر هایگزینه

ارسال گیرنده برای تاییدیه ایمیل یک  ،کرد دریافت کامل طور به را منابرها چاپگر وقتی: دریافت تکمیل از بعد رسانی اطالع❏
.کندمی

ارسال گیرنده برای تاییدیه ایمیل یک  ،کرد چاپ کامل طور به را دریافتی منابرهای چاپگر وقتی: چاپ تکمیل از بعد رسانی اطالع❏
.کندمی

یک  ،کرد ذخیره حافظه دستگاه در کامل طور به را دریافتی اسناد چاپگر وقتی: حافظه دستگاه در ذخیره تکمیل از بعد رسانی اطالع❏
.کندمی ارسال گیرنده برای تاییدیه ایمیل

گیرنده برای تاییدیه ایمیل یک  ،کرد ارسال-باز کامل طور به را دریافتی منابرهای چاپگر وقتی: بازارسال تکمیل از بعد رسانی اطالع❏
.کندمی ارسال

C کنید انتخاب ایمیل برای مخاطبین لیست از را ای گیرنده سپس و کرده انتخاب را گیرندهقسمت.

D بزنید رضبه بسنتروی گیرنده انتخاب مراحل به دادن پایان برای.

Eبزنید رضبه تأیید روی.

.شوند تکمیل غیررشطی هدایت/ذخیره تنظیامت تا بزنید رضبه بسنت روی.5

.است دریافتی های فکس بازارسال و رشطی ذخیره تنظیم مراحل پایان مرحله این

.کنید انتخاب لزوم صورت در را معمول تنظیامت.6

.کنید مراجعه هدایت/ذخیره تنظیامت منوی در معمول تنظیامت برای موجود توضیحات به جزئیات از اطالع برای

:نکته
آیا کنید بررسی کنیممی توصیه  ،ایدکرده مشخص ارسال-باز مقصد عنوان به را ایمیلی آدرس یا ایدکرده انتخاب شبکه در را گذاریاشرتاک پوشه اگر
انتخاب اصلی صفحه از را FTP/شبکه پوشه > اسکن یا ایمیل > اسکن .خیر یا کنید ارسال مقصد برای اسکن حالت در را شده اسکن تصویر یک توانیدمی

.کنید رشوع را اسکن سپس و کرده انتخاب را مقصد  ،کنید

رسپرست راهنامی
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مرتبط اطالعات

19 صفحه در" شبکه اتصال"|
41 صفحه در" گذاریاشرتاک پوشه یا رسور تنظیم"|
162 صفحه در" رشط اعامل بدون شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای هاییگیویژ"|
169 صفحه در" منابرها دریافت برای کامپیوتر در ذخیره تنظیامت اعامل"|
در" شود انجام نیز اسناد چاپ  ،منابرها دریافت برای استفاده مورد پرینرت در اینکه برای کامپیوتر در ذخیره تنظیامت اعامل"|

169 صفحه
170 صفحه در" منابرها دریافت عدم برای کامپیوتر در ذخیره تنظیامت اعامل"|
173 صفحه در" هدایت/ذخیره تنظیامت منوی"|

رشط اعامل با شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای هاییگیویژ

و چاپگر در مقصدهایی در را آنها سپس و کنید دریافت معین زمان در را منابرها یا کنید دریافت شده مشخص رشکای از را منابرها توانیدمی شام
 ،کنید انتخاب را آنها همه همزمان اگر. کنید انتخاب همزمان توانیدمی را زیر مقصدهای. کنید ارسال-باز و ذخیره چاپگر از غیر مقصدهای

مشخص مقصد به و شوندمی ذخیره خارجی حافظه دستگاه یک یا محرمانه اسناد صندوق یک  ،دریافت صندوق در یکسان دریافتی منابرهای
.شوندمی ارسال-باز ایمیل آدرس یک مانند شده

چاپگر در محرمانه اسناد هایصندوق و دریافت صندوق❏

آنها. منایید مرتب خاص رشایطی اعامل با و کنید ذخیره محرمانه اسناد هایصندوق یا دریافت صندوق در را دریافتی منابرهای توانیدمی شام
حذف را رضوری غیر منابرهای و کنید چاپ را دارید نظر در که منابرهایی تنها تا کنید مشاهده چاپگر کنرتل پانل در توانیدمی را

.منایید

چاپگر از خارج❏

خارجی حافظه دستگاه یک❏

:ارسال-باز مقصد یک❏

ایمیل آدرس- 

شبکه یک در شده گذاریاشرتاک پوشه- 

دیگر منابر دستگاه یک- 

مرتبط اطالعات

165 صفحه در" )رشطی هدایت/ذخیره( دریافتی های فکس بازارسال و ذخیره برای تنظیم"|
173 صفحه در" هدایت/ذخیره تنظیامت منوی"|

)رشطی هدایت/ذخیره( دریافتی های فکس بازارسال و ذخیره برای تنظیم

بازارسال یا شده ذخیره خاص زمان یک در یا خاص فرستنده یک از شده دریافت های فکس که دهید انجام نحوی به را تنظیامت توانید می شام
بازارسال برای. کنید اضافه مخاطبین فهرست در را بازارسال مقصد ابتدا  ،دهید می انجام دریافتی های فکس بازارسال برای را تنظیامت اگر. شوند
.کنید پیکربندی قبل از را ایمیل رسور تنظیامت است الزم  ،ایمیل آدرس

:نکته
.اند نشده ارسال-باز که شوندمی پردازش اسنادی صورت به آنها. کنید ارسال-باز دیگر منابر دستگاه یک به توانیدمنی را رنگی اسناد❏

زمان اختالف و زمان / تاریخ تنظیامت که کنید بررسی  ،خاص زمانی در دریافتی های فکس بازارسال و ذخیره برای ویژگی این از استفاده از قبل❏
.بروید زمان تنظیامت / تاریخ > اصلی تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم به منو به دسرتسی برای. باشند صحیح

.کنید انتخاب چاپگر کنرتل صفحه در اصلی صفحه در را تنظیم.1

.کنید انتخاب را هدایت/ذخیره تنظیامت > دریافت تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت مسیر.2

رسپرست راهنامی
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.بزنید رضبه رشطی هدایت/ذخیره قسمت زیر نشده ثبت صندوق یک در  روی.3

.کنید وارد را کنید ثبت دارید نظر در که نامی و انتخاب را نام کادر.4

.کنید انتخاب را رشایط کادر  ،رشطی تنظیم یک ایجاد برای.5

داشته مطابقت ایدکرده انتخاب مورد این در که رشایطی با ورودی منابر شامره که صورتی در: دارد مطابقت فرستنده منابر شامره❏
.کندمی ارسال-باز و ذخیره را شده دریافت منابرهای چاپگر  ،باشد

وارد منابر شامره صندوق انتخاب با را) رقم 20 حداکرث (منابر شامره و کنید انتخاب را دارد مطابقت فرستنده منابر شامره رشط
.کنید

و ذخیره را شده دریافت منابرهای چاپگر  ،دارد کامل مطابقت) SUB( فرعی آدرس که صورتی در: دارد مطابقت) SUB( فرعی نشانی❏
.کندمی ارسال-باز

.کنید وارد )SUB( فرعی نشانی کادر انتخاب با را عبور رمز و سازید فعال را دارد مطابقت) SUB( فرعی نشانی تنظیامت

ارسال-باز و ذخیره را شده دریافت منابرهای چاپگر  ،دارد کامل مطابقت) SID( عبور رمز که صورتی در: دارد مطابقت) SID( گذرواژه❏
.کندمی

.منایید وارد )SID(گذرواژه کادر انتخاب با را عبور رمز و سازید فعال را دارد مطابقت) SID( گذرواژه تنظیامت

.کندمی ارسال-باز و ذخیره را شده تعیین زمانی بازه در شده دریافت منابرهای چاپگر: دریافت زمان❏

.کنید تعیین پایان زمان و رشوع زمان قسمت در را زمان سپس و سازید فعال را دریافت زمان تنظیامت

.کنید انتخاب را هدایت/ذخیره مقصد صندوق.6

.دهید انجام بازارسال و ذخیره مقصد به بسته را زیر تنظیامت.7

.کنید استفاده همزمان صورت به توانیدمی را زیر هایگزینه

:دریافتی های فکس چاپ برای❏

.شود تنظیم روشن روی بر تا بزنید رضبه چاپ روی

:محرمانه محل یک یا دریافت صندوق در دریافتی های فکس ذخیره برای❏

A کنید انتخاب را منابر جعبه در ذخیره.

B شود تنظیم روشن روی گزینه این تا بزنید رضبه منابر جعبه در ذخیره روی.

C کنید انتخاب را سند ذخیره محل صندوق.

رسپرست راهنامی
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:خارجی حافظه دستگاه در دریافتی های فکس ذخیره برای❏

A پورت به را حافظه دستگاه یک USB کنید وصل چاپگر خارجی رابط.

B کنید انتخاب را حافظه در ذخیره.

C شود تنظیم روشن روی گزینه این تا بزنید رضبه حافظه در ذخیره روی.

Dبزنید رضبه کردن ایجاد روی سپس و کنید بررسی را شده داده منایش پیام.

.شوندمی ایجاد حافظه دستگاه در شده دریافت اسناد ذخیره برای ایپوشه

c
:مهم

پر خطای اینکه دلیل به. شوندمی ذخیره چاپگر حافظه در موقتاً دریافتی اسناد  ،چاپگر به متصل حافظه دستگاه در اسناد ذخیره از قبل
.کنید وصل چاپگر به را حافظه دستگاه  ،شودمی منابر دریافت و ارسال شدن غیرفعال سبب حافظه بودن

:دیگر فکسی دستگاه و مشرتک های پوشه  ،ها ایمیل به دریافتی های فکس بازارسال برای❏

A کنید انتخاب را بازارسال.

B شود تنظیم روشن روی گزینه این تا بزنید رضبه بازارسال روی.

C را بازارسال مقصد یک توانید می. کنید انتخاب مخاطبین فهرست از را بازارسال مقصدهای سپس و کرده انتخاب را مدخل افزودن
.کنید مشخص

D بزنید رضبه بسنت گزینه روی بر  ،کردید انتخاب را مدنظرتان بازارسال مقصدهای وقتی.

E کنید انتخاب را بسنت گزینه سپس  ،باشد صحیح ایدکرده انتخاب که بازارسالی مقصد کنید بررسی.

F در بازارسال عدم صورت در اینکه یا شوند چاپ دریافتی اسناد آیا کنید انتخاب  ،بود ناموفق هدایت حین های گزینه بخش در
.شوند ذخیره چاپگر دریافت صندوق

c
:مهم

ورودی صندوق از را آنها باید اسناد بررسی از بعد. شودمی غیرفعال فکس دریافت  ،باشد پر محرمانه صندوق یا دریافت صندوق وقتی
.کنید حذف

:نکته

.شوندمی داده منایش اصلی صفحه در  در نشده پردازش کارهای سایر همراه به شوندمنی ارسال-باز که اسنادی تعداد

.شوند تکمیل هدایت/ذخیره مقصد تنظیامت تا بزنید رضبه تأیید روی.8

مطلع لزوم صورت در شده پردازش های فکس نتایج درباره خواهید می که شوند ارسال کسی برای ها ایمیل تا کنید تنظیم را چاپگر.9
.شود

A کنید انتخاب را ایمیلی های اعالمیه.

B شود تنظیم روشن روی تا بزنید رضبه زیر مورد روی.

.کنید استفاده همزمان صورت به توانیدمی را زیر هایگزینه

ارسال گیرنده برای تاییدیه ایمیل یک  ،کرد دریافت کامل طور به را منابرها چاپگر وقتی: دریافت تکمیل از بعد رسانی اطالع❏
.کندمی

ارسال گیرنده برای تاییدیه ایمیل یک  ،کرد چاپ کامل طور به را دریافتی منابرهای چاپگر وقتی: چاپ تکمیل از بعد رسانی اطالع❏
.کندمی

یک  ،کرد ذخیره حافظه دستگاه در کامل طور به را دریافتی اسناد چاپگر وقتی: حافظه دستگاه در ذخیره تکمیل از بعد رسانی اطالع❏
.کندمی ارسال گیرنده برای تاییدیه ایمیل

گیرنده برای تاییدیه ایمیل یک  ،کرد ارسال-باز کامل طور به را دریافتی منابرهای چاپگر وقتی: بازارسال تکمیل از بعد رسانی اطالع❏
.کندمی ارسال

C کنید انتخاب ایمیل برای مخاطبین لیست از را ای گیرنده سپس و کرده انتخاب را گیرندهقسمت.
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D بزنید رضبه بسنتروی گیرنده انتخاب مراحل به دادن پایان برای.

Eبزنید رضبه تأیید روی.

.برگردید هدایت/ذخیره تنظیامت صفحه به تا کنید انتخاب دوباره را تأییدسپس و تأیید.10

.منایید انتخاب را سازی فعال سپس و کنید انتخاب را ایدکرده تعیین آن برای رشطی تنظیامت در که شده ثبت صندوق.11

.است دریافتی های فکس بازارسال و رشطی ذخیره تنظیم مراحل پایان مرحله این

.کنید انتخاب لزوم صورت در را معمول تنظیامت.12

.کنید مراجعه هدایت/ذخیره تنظیامت منوی در معمول تنظیامت برای موجود توضیحات به جزئیات از اطالع برای

:نکته
آیا کنید بررسی کنیممی توصیه  ،ایدکرده مشخص ارسال-باز مقصد عنوان به را ایمیلی آدرس یا ایدکرده انتخاب شبکه در را گذاریاشرتاک پوشه اگر
انتخاب اصلی صفحه از را FTP/شبکه پوشه > اسکن یا ایمیل > اسکن .خیر یا کنید ارسال مقصد برای اسکن حالت در را شده اسکن تصویر یک توانیدمی

.کنید رشوع را اسکن سپس و کرده انتخاب را مقصد  ،کنید

مرتبط اطالعات

19 صفحه در" شبکه اتصال"|
41 صفحه در" گذاریاشرتاک پوشه یا رسور تنظیم"|
165 صفحه در" رشط اعامل با شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای هاییگیویژ"|
173 صفحه در" هدایت/ذخیره تنظیامت منوی"|

مزاحم منابر کردن مسدود به مربوط تنظیامت
.کنید مسدود را مزاحم منابر توانیدمی

.کنید انتخاب را تنظیم چاپگر کنرتل پانل اصلی صفحه در.1

.کنید انتخاب را منابر کردن رد > اصلی تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت مسیر.2

.کنید تنظیم را ناخواسته منابرهای کردن مسدود برای موردنظر رشط.3

.کنید فعال را زیر هایگزینه و کنید انتخاب را منابر کردن رد گزینه

.کندمی رد را» مسدود هایشامره لیست «در موجود منابرهای: کردن رد شامره فهرست❏

.کنید رد را خالی رسبرگ اطالعات دارای منابرهای: شد مسدود منابر خالی رسبرگ❏

.کندمی رد را مخاطبین لیست به نشده اضافه منابرهای: نشده ثبت مخاطبان❏

.گردید باز منابر کردن رد صفحه به  روی زدن رضبه با.4

ویرایش را لیست سپس و کرده انتخاب را کردن رد شامره فهرست ویرایش گزینه  ،کردن رد شامره فهرست قابلیت از استفاده صورت در.5
.کنید

مرتبط اطالعات

170 صفحه در" اصلی تنظیامت منوی"|
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رایانه یک در منابرها دریافت و ارسال برای تنظیامت اعامل
کابل یا شبکه طریق از دستگاه به متصل رایانه در FAX Utility برنامه است الزم  ،گیرندهرسویس رایانه یک در منابرها دریافت و ارسال برای
USB باشد نصب.

رایانه یک طریق از منابر ارسال سازیفعال

.دهید انجام Web Config از استفاده با را زیر تنظیامت

.کنید کلیک Send Settings < Basic هایگزینه سپس و Fax زبانه روی  ،بروید Web Config منوی به.1

.کنید انتخاب PC to FAX Function برای را Use گزینه.2

:نکته
را Do Not Use گزینه  ،رایانه طریق از منابرها ارسال کردن غیرفعال برای. باشدمی Use گزینه PC to FAX Function فرضپیش تنظیامت مقدار

.کنید انتخاب

.کنید کلیک OK روی.3

مرتبط اطالعات

172 صفحه در" ارسال تنظیامت منوی"|

منابرها دریافت برای کامپیوتر در ذخیره تنظیامت اعامل

و کرده نصب گیرندهرسویس رایانه در را FAX Utility برنامه. کنید دریافت رایانه یک در را منابرها توانیدمی FAX Utility قابلیت از استفاده با
مراجعه) اصلی پنجره در (FAX Utility راهنامی در Basic Operations به جزییات مشاهده برای. کنید اعامل را موردنظر تنظیامت

.کنید

.باشدمی پذیرامکان رایانه در دریافتی منابرهای ذخیره و است شده تنظیم بله حالت روی چاپگر کنرتل پانل در زیر گزینه

کامپیوتر در ذخیره > غیررشطی هدایت/ذخیره > هدایت/ذخیره تنظیامت > دریافت تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

مرتبط اطالعات

173 صفحه در" هدایت/ذخیره تنظیامت منوی"|

نیز اسناد چاپ  ،منابرها دریافت برای استفاده مورد پرینرت در اینکه برای کامپیوتر در ذخیره تنظیامت اعامل
شود انجام

.شوند ذخیره رایانه یک در همچنین و شده چاپ چاپگر در دریافتی منابرهای که کنید اعامل نحوی به را تنظیامت توانید می

.کنید انتخاب را تنظیم چاپگر کنرتل پانل اصلی صفحه در.1

.کنید انتخاب را دریافت تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت.2

.کنید انتخاب را چاپ و بله > کامپیوتر در ذخیره > غیررشطی هدایت/ذخیره > هدایت/ذخیره تنظیامت مسیر.3

مرتبط اطالعات

173 صفحه در" هدایت/ذخیره تنظیامت منوی"|
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منابرها دریافت عدم برای کامپیوتر در ذخیره تنظیامت اعامل

.دهید تغییر چاپگر در را تنظیامت  ،نشوند ذخیره رایانه در دریافتی منابرهای که نحوی به چاپگر تنظیم برای

:نکته
کار قابلیت این  ،باشد داشته وجود شام رایانه در نشده ذخیره منابر اگر  ،حال این با. دهید تغییر را تنظیامت توانیدمی نیز FAX Utility از استفاده با

.کندمنی

.کنید انتخاب را تنظیم چاپگر کنرتل پانل اصلی صفحه در.1

.کنید انتخاب را دریافت تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت.2

.کنید انتخاب را خیر > کامپیوتر در ذخیره > غیررشطی هدایت/ذخیره > هدایت/ذخیره تنظیامت مسیر.3

مرتبط اطالعات

173 صفحه در" هدایت/ذخیره تنظیامت منوی"|

فکس تنظیامت برای منو هایگزینه
.شودمی داده منایش منو این  ،چاپگر کنرتل پانل طریق از فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم هایگزینه انتخاب با

:نکته
کلیک Web Config صفحه در Fax زبانه روی. باشید داشته دسرتسی Web Config منوی از را فکس تنظیامت قسمت توانیدمی همینطور❏

.کنید

در هاگزینه موقعیت و کاربری رابط در جزئی هایتفاوت است ممکن  ،دهید منایش را فکس تنظیامت منوی Web Config قابلیت از استفاده با وقتی❏
.کنید مشاهده چاپگر کنرتل پانل با مقایسه

کاربر تنظیامت منوی
:منایید دسرتسی زیر در چاپگر کنرتل پانل در توانیدمی را منو این

کاربر تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

:نکته
.دهید منایش Web Config صفحه در توانیدمنی را منو این

توضیحاتمورد

.کنید انتخاب  ،شود ظاهر منابر باالیی صفحه از» منابر «گزینه روی بر زدن رضبه بار هر با خواهیدمی که را ایزبانهاصلی زبانه

در میانربها. کندمی ثبت منابرها ارسال برای پرکاربرد منوهای به رسیع دسرتسی امکان کردن فراهم برای را میانرب چهار تارسیع عملیات دکمه
.دارند قرار فکس تنظیامت > فکس و مکرر > فکس

اصلی تنظیامت منوی
:منایید دسرتسی زیر در چاپگر کنرتل پانل در توانیدمی را منو این

اصلی تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم
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:نکته
:منایید دسرتسی را زیر منوی بود خواهید قادر Web Config صفحه در

Fax < Line Settings زبانه❏

Fax < Send Settings < Basic زبانه❏

Fax < Receive Settings < Basic زبانه❏

Fax < Receive Settings < Fax Block Settings زبانه❏

توضیحاتمورد

خارج از/به منابر دریافت/ارسال هنگام  ،دهدمی رخ مرتب طور به ارتباطی خطای اگر. کنید انتخاب را منابر ارسال رسعتفکس رسعت
.کنید انتخاب را (9600bps( آهسته شودمی توصیه  ،)VoIP) IP تلفن رسویس از استفاده هنگام  ،کشور

ECMوجود به تلفن خط پارازیت اثر در اغلب که را) خطا تصحیح حالت (منابر ارسال در آمده وجود به خطاهای  ،حالت این
دریافت یا ارسال رنگی صورت به را اسناد توانیدمنی  ،شود فعال غیر حالت این اگر. کندمی اصالح خودکار طور به  ،آیندمی

.منایید

یا) خصوصی انشعاب تبادل (PBX یک به چاپگر اگر. کندمی شناسایی گیریشامره به رشوع از پیش را گیریشامره آهنگ یکگیری شامره بوق تشخیص
PBX به را خط نوع تنظیم  ،حالت این در. کند گیریشامره به رشوع نتواند چاپگر است ممکن  ،است متصل دیجیتال تلفن خط

باعث ویژگی این کردن غیرفعال است ممکن  ،وجود این با. کنید غیرفعال را ویژگی این  ،نبود مؤثر کار این اگر. دهید تغییر
.گردد نادرست شامره به منابر ارسال و منابر شامره رقم اولین شدن حذف

در را هاشامره که حالی در توانیدمی  ،شود تنظیم نبض روی بر اگر. کنید انتخاب را ایدکرده متصل چاپگر به که تلفنی نوعگیری شامره کلید
تون به پالس از را گیریشامره حالت موقت طوربه) شودمی درج» T«(  دادن فشار با  ،کنیدمی وارد منابر باالیی صفحه

.نشود داده منایش شام کشور یا منطقه به بسته است ممکن تنظیم این. کنید تعویض

.کنید انتخاب را ایدکرده متصل چاپگر به که خطی نوعخط نوع

استفاده 9 و 0 مثل خارجی دسرتسی کد از و است شده استفاده شامره پیش از که کنیدمی استفاده محیطی در چاپگر از وقتی
کد ثبت از بعد. کنید ثبت را دسرتسی کد و کنید انتخاب را PBX  ،کنید برقرار متاس خارجی خط به اینکه برای  ،شودمی

مودم از که هاییمکان برای. کنید وارد دسرتسی کد جای به را) هشتگ  # (،خارجی منابر شامره به منابر ارسال هنگام  ،دسرتسی
DSL روی را تنظیم شودمی توصیه  ،کنندمی استفاده پایانه آداپتور یا PBX بگذارید.

کد با را گیرندگان اگر. نیست ممکن هستند 9 یا 0 مانند خارجی دسرتسی کد دارای که مخاطبین در گیرندگان به منابر فرستادن
این غیر در. کنید تنظیم نشود استفاده روی را دسرتسی کد  ،ایدکرده اضافه مخاطبین در 9 یا 0 مانند خارجی دسرتسی
.دهید تغییر # به مخاطبین در را کد باید  ،صورت

.شوندمی ظاهر خروجی منابرهای در رسصفحه صورت به موارد این. کنید وارد را منابر شامره و فرستنده نامرسبرگ

تا توانیدمی نیز Web Config برای. کنید وارد فاصله یا  + ،9–0 شامل نویسه 20 حداکرث تا توانیدمی: شام تلفن شامره❏
.کنید وارد نویسه 30 حداکرث

هر نام برای نویسه 40 حداکرث تا توانیدمی. کنید ثبت نیاز حسب توانیدمی را فرستنده نام 21 حداکرث تا: فکس عنوان❏
.کنید وارد) Unicode (UTF-8 قالب در را رسبرگ  ،Web Config با رابطه در. کنید وارد فرستنده

.کنید مراجعه زیر در مرتبط اطالعات به  ،جزییات مشاهده برای. کنید انتخاب را دریافت حالتدریافت حالت

DRDکنید انتخاب را دریافتی منابرهای برای نظر مورد زنگ الگوی  ،هستید مخابرات رشکت خاص زنگ رسویس مشرتک اگر.
شام به  ،)کندمی فرق رشکت هر در رسویس نام (شودمی ارائه مخابراتی هایرشکت از بسیاری توسط که خاص زنگ رسویس

داده اختصاص متفاوت زنگ الگوی یک به شامره هر. منایید استفاده تلفن خط یک در تلفن شامره چندین از دهدمی امکان
بسته گزینه این. کنید استفاده منابر هایمتاس برای دیگر شامره یک از و صوتی هایمتاس برای شامره یک از توانیدمی. شودمی
.باشد خاموش یا روشن است ممکن منطقه به

.کنید انتخاب را بخورد منابر خودکار دریافت از پیش باید چاپگر که هاییزنگ تعدادپاسخگویی برای زنگ

وارد با توانیدمی  ،دهیدمی پاسخ چاپگر به متصل تلفن یک توسط دریافتی منابر متاس به کههنگامی: دور راه از دریافت❏دور راه از دریافت
.کنید منابر دریافت به رشوع  ،تلفن توسط کد کردن

.کنید وارد  # ،  *،9–0 هاینویسه مجموعه از نویسه دو. کنید تنظیم را دور راه از دریافت رشوع کد: رشوع کد❏
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.کنید انتخاب را دریافتی ناخواسته منابرهای کردن رد هایگزینه: منابر کردن رد❏منابر کردن رد

 ،است شونده رد هایشامره فهرست در دیگر طرف تلفن شامره اگر: کردن رد شامره فهرست❏
.خیر یا شود رد باید دریافتی منابر آیا که کنید مشخص

آیا که کنید مشخص  ،است مسدود دیگر طرف تلفن شامره اگر: شد مسدود منابر خالی رسبرگ❏
.خیر یا شود رد منابرها دریافت

آیا که کنید مشخص  ،نیست مخاطبین لیست در دیگر طرف تلفن شامره اگر: نشده ثبت مخاطبان❏
.خیر یا شود رد باید منابر دریافت

طرف از دریافتی هایمتاس و منابرها تا کنید ثبت توانیدمی را منابر شامره 30 حداکرث تا: کردن رد شامره فهرست ویرایش❏
.کنید وارد فاصله یا  # ،  *،9–0 شامل نویسه 20 حداکرث تا. شود رد آنها

.کنید انتخاب را کند دریافت تواندمی چاپگر که منابرهایی برای کاغذ اندازه حداکرثکاغذ اندازه دریافت

مرتبط اطالعات

156 صفحه در" )فکس تنظیم برنامه از استفاده (منابرها دریافت و ارسال برای چاپگر کردن آماده"|
158 صفحه در" دریافت حالت تنظیامت"|
160 صفحه در" )دور راه از دریافت( متصل تلفن اندازیراه طریق از رصفاً منابرها دریافت برای تنظیامت اعامل"|
168 صفحه در" مزاحم منابر کردن مسدود به مربوط تنظیامت"|

ارسال تنظیامت منوی
:منایید دسرتسی زیر در چاپگر کنرتل پانل در توانیدمی را منو این

ارسال تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

:نکته
:منایید دسرتسی را زیر منوی بود خواهید قادر Web Config صفحه در

Fax < Send Settings < Basic زبانه

توضیحاتمورد

ارسال A3 منابر عنوان به  ،باشد چپ سمت به آن پهن طرف که صورتی به اسکرن شیشه یا ADF در شده داده قرار A4 سند یکخودکار چرخش
.شود ارسال A4 اندازه در و بچرخد شده اسکن تصویر تا کنید فعال را گزینه این. شودمی

در. کندمی رشوع را منابرها ارسال  ،برساند پایان به را صفحه نخستین اسکن چاپگر که محضی به حافظه از رسیع ارسال قابلیترسیع حافظه ارسال
با. کندمی آنها ارسال به رشوع حافظه در شده اسکن تصاویر همه ذخیره از بعد چاپگر  ،نکنید فعال را قابلیت این که صورتی
پیش هم موازات به فایل ارسال و اسکن عملیات دو زیرا دهید کاهش را عملیات زمان مجموع توانیدمی گیویژ این از استفاده

.شوندمی برده

حداکرث. شوند ارسال هم با همگی تا کندمی بندیگروه را آنها گزینه این  ،باشند گیرنده یک به ارسال انتظار در منابر چندین اگرگروهی ارسال
در  ،اتصال دفعات دادن کاهش با کندمی کمک این. شود ارسال همزمان صورت به تواندمی) صفحه 100 مجموع در (سند 5

.شود جویی رصفه داده تبادل هایهزینه

مجدد گیری شامره تعداد
خودکار

دهد انجام را مجدد گیریشامره چاپگر  ،ارتباطی مشکل بروز یا منابر شامره بودن مشغول صورت در دارید نظر در که دفعاتی
.کنید انتخاب را

مجدد گیری شامره فاصله
خودکار

را دهد انجام را مجدد گیریشامره چاپگر  ،ارتباطی مشکل بروز یا منابر شامره بودن مشغول صورت در دارید نظر در که زمانی
.کنید انتخاب

.کنید ارسال کار وضعیت از دوباره را اسناد توانیدمی. کندمی ذخیره چاپگر حافظه در را نشده ارسال اسنادنقص اطالعات ذخیره

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت

172



توضیحاتمورد

PC to FAX Functionصفحه در تنها مورد این Web Config فعال را گیرندهرسویس رایانه یک از استفاده با منابر ارسال. شودمی داده منایش
.سازدمی

مرتبط اطالعات

169 صفحه در" رایانه یک طریق از منابر ارسال سازیفعال"|

دریافت تنظیامت منوی

مرتبط اطالعات

173 صفحه در" هدایت/ذخیره تنظیامت منوی"|
176 صفحه در" چاپ تنظیامت منوی"|

هدایت/ذخیره تنظیامت منوی

:منایید دسرتسی زیر در چاپگر کنرتل پانل در توانیدمی را منو این

هدایت/ذخیره تنظیامت > دریافت تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

غیررشطی هدایت/ذخیره

:نکته
:منایید دسرتسی را زیر منوی بود خواهید قادر Web Config صفحه در

Fax < Receive Settings < Fax Output زبانه

سایر و گذاریاشرتاک پوشه  ،ایمیل آدرس  ،خارجی حافظه دستگاه  ،رایانه  ،دریافت صندوق در توانیدمی را ارسال-باز و ذخیره مقصدهای
گزینه روی چاپگر کنرتل پانل در را موارد متامی اگر. کنید استفاده نیز همزمان صورت به توانیدمی را هاقابلیت این. کنید تنظیم منابر هایدستگاه
.کند چاپ را دریافتی منابرهای تا کرد خواهد عمل نحوی به چاپگر  ،کنید تنظیم خاموش

توضیحاتمورد

داشته توجه. کنید ذخیره توانیدمی را سند 200 حداکرث. کندمی ذخیره چاپگر دریافت صندوق در را شده دریافت منابرهایدریافت صندوق در ذخیره
صورت به ذخیره ویژگی چند از استفاده و شده ذخیره اسناد به مربوط فایل اندازه مانند استفاده رشایط به بسته باشید

.کنید ذخیره را سند 200 نتوانید است ممکن  ،همزمان

تنها و کنید مشاهده چاپگر منایشگر در را آنها توانیدمی حال این با  ،شوندمنی چاپ خودکار طور به دریافتی منابرهای هرچند
قسمت در کامپیوتر در ذخیره مانند دیگر تنظیم یک در را چاپ و بله گزینه اگر  ،حال این با. کنید چاپ دارید نیاز که را مواردی
.شوندمی چاپ خودکار طور به دریافتی منابرهای  ،منایید انتخاب غیررشطی هدایت/ذخیره

بله گزینه روی توانیدمی را قابلیت این. کندمی ذخیره چاپگر به متصل رایانه در PDF هایفایل صورت به را دریافتی منابرهایکامپیوتر در ذخیره
تنظیم از پس. کنید نصب خود رایانه روی قبل از را FAX Utility .باشدمی مقدور FAX Utility طریق از تنها که کنید تنظیم

.دهید تغییر چاپ و بله به را آن توانیدمی بله گزینه روی آن

گزینه انتخاب با. کندمی ذخیره چاپگر به متصل خارجی حافظه دستگاه یک در PDF هایفایل صورت به را دریافتی منابرهایحافظه در ذخیره
.شوندمی نیز چاپ خارجی حافظه در ذخیره حین دریافتی منابرهای چاپ و بله

اینکه دلیل به. شوندمی ذخیره چاپگر حافظه در موقتاً دریافتی اسناد  ،چاپگر به متصل حافظه دستگاه در اسناد ذخیره از قبل
نگه چاپگر به متصل را حافظه دستگاه  ،شودمی منابر دریافت و ارسال شدن غیرفعال سبب حافظه بودن پر خطای
.دارید
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ایجاد گذاریاشرتاک پوشه یک به PDF هایفایل صورت به یا کندمی ارسال-باز دیگر منابر دستگاه یک به را دریافتی منابرهایبازارسال
گزینه انتخاب با. شوندمی حذف چاپگر روی از شده ارسال-باز منابرهای. کندمی ارسال-باز ایمیل آدرس یک یا شبکه در شده
اضافه مخاطبین فهرست در را ارسال-باز مقصدهای ابتدا. شوندمی نیز چاپ ارسال-باز حین دریافتی منابرهای چاپ و بله

.کنید پیکربندی را ایمیل رسور تنظیامت  ،ایمیل آدرس یک به ارسال-باز برای. کنید

.کنید انتخاب ایدکرده اضافه قبالً که مخاطبینی لیست از توانیدمی را بازارسال مقصدهای: مقصد❏

 ،ایدکرده مشخص ارسال-باز مقصد عنوان به را ایمیلی آدرس یا ایدکرده انتخاب شبکه در را گذاریاشرتاک پوشه اگر
گزینه. خیر یا کنید ارسال مقصد برای اسکن حالت در را شده اسکن تصویر یک توانیدمی آیا کنید بررسی کنیممی توصیه
به رشوع سپس و برگزینید را مقصد  ،کنید انتخاب اصلی صفحه طریق از را FTP/شبکه پوشه > اسکن یا ایمیل > اسکن
.کنید اسکن

ذخیره دریافت صندوق در یا شود چاپ ناموفق منابر کنید انتخاب توانیدمی: بود ناموفق هدایت حین های گزینه❏
.شود

حذف ورودی صندوق از را آنها باید اسناد بررسی از بعد. شودمی غیرفعال منابر دریافت  ،باشد پر دریافت صندوق وقتی

داده منایش اصلی صفحه در  در نشده پردازش کارهای سایر همراه به شوندمنی ارسال-باز که اسنادی تعداد. کنید
.شوندمی

به توانیدمی را زیر هایقابلیت. کندمی ارسال تأییدیه ایمیل یک شود تکمیل کنیدمی انتخاب پایین در که فرآیندی وقتیایمیلی های اعالمیه
.کنید استفاده همزمان صورت

.کنید تنظیم را فرآیند تکمیل اعالم پیام مقصد: گیرنده❏

.کندمی ارسال تأییدیه اعالن یک  ،شود تکمیل منابر دریافت فرآیند وقتی: دریافت تکمیل از بعد رسانی اطالع❏

.کندمی ارسال تأییدیه اعالن یک  ،شود تکمیل منابر چاپ فرآیند وقتی: چاپ تکمیل از بعد رسانی اطالع❏

یک  ،شود تکمیل حافظه دستگاه یک در منابر ذخیره فرآیند وقتی: حافظه دستگاه در ذخیره تکمیل از بعد رسانی اطالع❏
.کندمی ارسال تأییدیه اعالن

.کندمی ارسال تأییدیه اعالن یک  ،شود تکمیل منابر بازارسال فرآیند وقتی: بازارسال تکمیل از بعد رسانی اطالع❏

رشطی هدایت/ذخیره

:نکته
:منایید دسرتسی را زیر منوی بود خواهید قادر Web Config صفحه در

Fax < Receive Settings < Conditions Output Settings زبانه

هایپوشه  ،ایمیل آدرس  ،خارجی حافظه دستگاه  ،محرمانه اسناد هایصندوق  ،دریافت صندوق در توانیدمی را ارسال-باز یا/و ذخیره مقصدهای
.کنید تنظیم منابر هایدستگاه سایر و گذاریاشرتاک

.بزنید رضبه  از غیر صندوق از ایناحیه هر روی بر  ،رشایط سازیغیرفعال یا سازیفعال هایحالت بین تغییر برای

توضیحاتمورد

.کنید تعیین رشط برای نام یکنام

.دهید انجام را تنظیامت سپس و کنید انتخاب را رشایطرشایط

و ذخیره شده دریافت منابر  ،باشد داشته مطابقت فرستنده منابر شامره وقتی: دارد مطابقت فرستنده منابر شامره❏
.شد خواهد بازارسال

و ذخیره شده دریافت منابر  ،باشد داشته کامل مطابقت) SUB( فرعی آدرس وقتی: دارد مطابقت) SUB( فرعی نشانی❏
.شد خواهد ارسال-باز

ارسال-باز و ذخیره شده دریافت منابر  ،باشد داشته کامل مطابقت) SID( عبور رمز وقتی: دارد مطابقت) SID( گذرواژه❏
.شد خواهد

.کندمی ارسال-باز و ذخیره را شده تعیین زمانی بازه در شده دریافت منابرهای: دریافت زمان❏
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را زیر هایقابلیت. کنید انتخاب را دارند مطابقت رشایط با که شده دریافت اسناد ارسال-باز و ذخیره برای نظر مورد مقصدهدایت/ذخیره مقصد
.کنید استفاده همزمان صورت به توانیدمی

.کندمی ذخیره چاپگر محرمانه اسناد صندوق یا دریافت صندوق در را شده دریافت منابرهای: منابر جعبه در ذخیره❏

به مربوط فایل اندازه مانند استفاده رشایط به بسته باشید داشته توجه. کنید ذخیره توانیدمی را سند 200 تا مجموع در
ذخیره را سند 200 نتوانید است ممکن  ،همزمان صورت به ذخیره ویژگی چند از استفاده و شده ذخیره اسناد
.کنید

چاپگر به متصل خارجی حافظه دستگاه یک در PDF هایفایل صورت به را دریافتی منابرهای: حافظه در ذخیره❏
.کندمی ذخیره

دلیل به. شوندمی ذخیره چاپگر حافظه در موقتاً دریافتی اسناد  ،چاپگر به متصل حافظه دستگاه در اسناد ذخیره از قبل
نگه چاپگر به متصل را حافظه دستگاه  ،شودمی منابر دریافت و ارسال شدن غیرفعال سبب حافظه بودن پر خطای اینکه
.دارید

پوشه یک به PDF هایفایل صورت به یا کندمی ارسال-باز دیگر منابر دستگاه یک به را دریافتی منابرهای: بازارسال❏
حذف چاپگر روی از شده ارسال-باز منابرهای. کندمی ارسال-باز ایمیل آدرس یک یا شبکه در شده ایجاد گذاریاشرتاک

تنظیامت است الزم  ،ایمیل آدرس ارسال-باز برای. کنید اضافه مخاطبین فهرست در را ارسال-باز مقصد ابتدا. شوندمی
.کنید پیکربندی نیز را ایمیل رسور

.کنید انتخاب ایدکرده اضافه قبالً که مخاطبینی لیست از توانیدمی را ارسال-باز مقصد: مقصد❏

ارسال-باز مقصد عنوان به را ایمیلی آدرس یا ایدکرده انتخاب شبکه در را گذاریاشرتاک پوشه اگر
اسکن حالت در را شده اسکن تصویر یک توانیدمی آیا کنید بررسی کنیممی توصیه  ،ایدکرده مشخص

صفحه طریق از را FTP/شبکه پوشه > اسکن یا ایمیل > اسکن گزینه. خیر یا کنید ارسال مقصد برای
.کنید اسکن به رشوع سپس و برگزینید را مقصد  ،کنید انتخاب اصلی

صندوق در یا شود چاپ ناموفق منابر کنید انتخاب توانیدمی: بود ناموفق هدایت حین های گزینه❏
.شود ذخیره دریافت

.کندمی چاپ را دریافتی منابرهای: چاپ❏

به توانیدمی را زیر هایقابلیت. کندمی ارسال تأییدیه ایمیل یک شود تکمیل کنیدمی انتخاب پایین در که فرآیندی وقتیایمیلی های اعالمیه
.کنید استفاده همزمان صورت

.کنید تنظیم را فرآیند تکمیل اعالم پیام مقصد: گیرنده❏

.کندمی ارسال تأییدیه اعالن یک  ،شود تکمیل منابر دریافت فرآیند وقتی: دریافت تکمیل از بعد رسانی اطالع❏

.کندمی ارسال تأییدیه اعالن یک  ،شود تکمیل منابر چاپ فرآیند وقتی: چاپ تکمیل از بعد رسانی اطالع❏

یک  ،شود تکمیل حافظه دستگاه یک در منابر ذخیره فرآیند وقتی: حافظه دستگاه در ذخیره تکمیل از بعد رسانی اطالع❏
.کندمی ارسال تأییدیه اعالن

.کندمی ارسال تأییدیه اعالن یک  ،شود تکمیل منابر بازارسال فرآیند وقتی: بازارسال تکمیل از بعد رسانی اطالع❏

.کندمی چاپ خودکار صورت به ارسال گزارش یک  ،دریافتی منابر ارسال-باز یا ذخیره از پسانتقال گزارش

دریافتی منابر ارسال-باز یا کردن ذخیره فرآیند که کندمی چاپ را گزارش زمانی تنها چاپگر شدن روشن خطای گزینه انتخاب با
.باشد شده مواجه خطا با

معمول تنظیامت

:نکته
:منایید دسرتسی را زیر منوی بود خواهید قادر Web Config صفحه در

Fax < Receive Settings < Inbox زبانه❏

Fax < Receive Settings < Fax Output زبانه❏

رسپرست راهنامی
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یا شود چاپ دریافتی منابر  ،دریافت صندوق حافظه بودن پر هنگام کنید تنظیم توانیدمی: است پر حافظه وقتی ها گزینه❏ورودی صندوق تنظیامت
.شود خودداری آن پذیرش از

را دریافتی منابرهای نتوانند کاربران تا کندمی محافظت دریافت صندوق از عبور رمز: دریافت صندوق عبور رمز تنظیامت❏
در. کنید انتخاب عبور رمز با محافظت لغو برای را بازنشانی یا کنید انتخاب عبور رمز تغییر برای را تغییر .کنند مشاهده

.دارید کنونی عبور رمز به نیاز  ،عبور رمز بازنشانی یا تغییر هنگام

را عبور رمز تنظیم امکان  ،باشد شده ها فکس چاپ و دریافت گزینه روی است پر حافظه وقتی ها گزینه حالت وقتی
.داشت نخواهید

.کنید مشخص ایمیل برای موضوع یک توانیدمی ایمیل آدرس یک به ارسال-باز هنگامهدایت تنظیامت

)منو( 

:نکته
.کنید چاپ Web Config صفحه طریق از توانیدمنی را لیست

توضیحاتمورد

هدایت/ذخیره فهرست چاپ
رشطی

.کندمی چاپ را رشطی هدایت/ذخیره فهرست

مرتبط اطالعات

162 صفحه در" رشط اعامل بدون شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای هاییگیویژ"|
162 صفحه در" )غیررشطی هدایت/ذخیره( دریافتی های فکس بازارسال و ذخیره برای تنظیم"|
165 صفحه در" رشط اعامل با شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای هاییگیویژ"|
165 صفحه در" )رشطی هدایت/ذخیره( دریافتی های فکس بازارسال و ذخیره برای تنظیم"|

چاپ تنظیامت منوی

:منایید دسرتسی زیر در چاپگر کنرتل پانل در توانیدمی را منو این

چاپ تنظیامت > دریافت تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

:نکته
:منایید دسرتسی را زیر منوی بود خواهید قادر Web Config صفحه در

Fax زبانه < Receive Settings < Fax Output

توضیحاتمورد

چاپ مطلوب شکل به  ،بگیرند جای کاغذ منبع در موجود کاغذ در که نحوی به بزرگ اسناد اندازه کاهش با را دریافتی منابرهایخودکار کاهش
غیرفعال گزینه این اگر. نباشد پذیرامکان اندازه کاهش  ،اسناد همه با رابطه در است ممکن دریافتی هایداده به بسته. کندمی

خارج سفید صورت به دوم صفحه است ممکن اینکه یا شودمی چاپ برگه چندین در و اصلی اندازه با بزرگ اسناد  ،باشد
.شود

مجزا صفحه چند در را دریافتی منابرهای  ،باشد چاپگر در شده بارگذاری کاغذ اندازه از بزرگرت شده دریافت سند اندازه وقتیصفحه تقسیم تنظیامت
.کندمی چاپ

.کنید تعیین را چاپ تنظیامت  ،است چاپگر در شده بارگذاری کاغذ اندازه از بزرگرت شده دریافت منابر سند اندازه وقتیچاپ انجام

با. شود چاپ صفحه چند در دریافتی سند تا شودمی تقسیم افقی طور به سند )صفحه چند به تقسیم (فعال گزینه انتخاب با
.کندمی چاپ و داده کاهش% 50 حداقل به را سند اندازه )تناسب ایجاد برای کاهش (فعال گزینه انتخاب

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت
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یا B5،  A4( A5 کاغذ روی درستی به تا چرخاندمی را) نامه یا A5 (B5،  A4 اندازه در افقی گیریجهت با شده دریافت منابرهایخودکار چرخش
مورد کاغذ منبع یک کمدست به مربوط کاغذ اندازه تنظیامت که گردندمی اعامل زمانی تنظیامت این. شوند چاپ) نامه

.باشد) نامه یا A5 )B5،  A4 حالت در منابرها کردن چاپ برای استفاده

اسناد عرض با واقع در که) نامه یا A5 (B5،  A4 اندازه در افقی گیریجهت با شده دریافت منابرهای  ،خاموش گزینه انتخاب با
به و شده گرفته نظر در) قطعنیم یا B4،  A3( A4 اندازه با منابرهای معادل  ،هستند یکسان) قطعنیم یا A4 )B4،  A3 عمودی
.شوندمی چاپ صورت همین

> چاپگر تنظیامت > تنظیم مسیر در زیر منوهای در را کاغذ منابع برای کاغذ اندازه و منابرها چاپ برای کاغذ منبع تنظیامت
.کنید بررسی کاغذ منبع تنظیامت > چاپگر تنظیامت

خودکار انتخاب تنظیامت❏

کاغذ اندازه > کاغذ تنظیم❏

اطالعات. باشد نکرده تنظیم را رسصفحه اطالعات  ،فرستنده اگر حتی  ،کندمی چاپ دریافتی منابر در را دریافت اطالعاتدریافت اطالعات افزودن
»)P1« مانند (صفحه شامره و») 001#« مانند (دریافت شناسه  ،فرستنده شناسه  ،دریافت زمان و تاریخ شامل دریافت

.شد خواهد درج نیز شدهتقسیم صفحه شامره  ،صفحه تقسیم تنظیامت گزینه بودن فعال هنگام. باشندمی

.کندمی چاپ رو دو صورت به را دریافتی منابرهای متعدد صفحاتطرفه 2

.کنید انتخاب دریافتی منابرهای چاپ آغاز برای را مربوطه هایگزینهچاپ رشوع زمان

یا اول صفحه از چاپ رشوع. شودمی آغاز صفحات متامی دریافت از پس چاپ فرآیند: شد دریافت ها صفحه همه❏
ترتیب تلفیق برای شده ارائه توضیحات. شودمی مشخص دریافت ترتیب تلفیق گیویژ تنظیامت طریق از آخر صفحه

.کنید مالحظه را دریافت

ترتیب به دریافتی صفحات همه سپس و شودمی رشوع چاپ فرآیند اول صفحه دریافت محض به: شد دریافت اول صفحه❏
چاپگر  ،کندمی چاپ را دیگری کارهای وقتی مثال طور به  ،نباشد چاپ رشوع به قادر چاپگر که صورتی در. شوندمی چاپ
.کندمی چاپ ایدسته صورت به را شده دریافت صفحات همه مجدد شدن مهیا از پس

ترتیب با شده چاپ اسناد  ،)گیردمی قرار همه باالی خروجی قسمت در (شودمی چاپ انتها در صفحه نخستین که آنجا ازدریافت ترتیب تلفیق
.نباشد دسرتس در ویژگی این است ممکن  ،است کم چاپگر حافظه کههنگامی. گیرندمی قرار هم روی صحیح صفحات

ذخیره چاپگر حافظه در کردن چاپ بدون را شده دریافت اسناد چاپگر  ،معین زمانی بازه یک طول در: چاپ تعلیق زمان❏چاپ تعلیق زمان
که زمانی در محرمانه اسناد افشای از جلوگیری یا شب در رسوصدا ایجاد از جلوگیری برای توانمی ویژگی این از. کندمی

از قبل حتی. دارد وجود کافی خالی حافظه که شوید مطمنئ  ،ویژگی این از استفاده از قبل. منود استفاده  ،ندارید حضور
چاپ و کرده بررسی را اصلی صفحه در کار وضعیت از تکی صورت به را دریافتی اسناد توانیدمی مجدد اندازیراه

.کنید

.سازدمی متوقف را اسناد چاپ فرآیند: توقف زمان❏

.کندمی مجدد اندازیراه خودکار طور به را اسناد چاپ: مجدد اندازی راه زمان❏

.دهد کاهش را چاپ رسعت است ممکن چند هر  ،دهدمی کاهش  ،کندمی ایجاد چاپگر که را نویزیسکوت حالت

مرتبط اطالعات

161 صفحه در" منابرها دریافت برای چاپ تنظیامت اعامل"|

گزارش تنظیامت منوی
:منایید دسرتسی زیر در چاپگر کنرتل پانل در توانیدمی را منو این

گزارش تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

:نکته
:منایید دسرتسی را زیر منوی بود خواهید قادر Web Config صفحه در

Fax < Report Settings زبانه

رسپرست راهنامی
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انجام نیز آن چاپ  ،شودمی ارسال-باز سند یک بار هر اینکه برای. کندمی چاپ گزارش یک  ،منابر سند یک ارسال-باز از پسگزارش بازارسال
.کنید انتخاب را چاپ گزینه  ،گیرد

چاپ گزارش یک  ،دهد رخ گیری پشتیبان مقصد به شده ارسال منابر ارسال-باز هنگام گیریپشتیبان خطای یک وقتیپشتیبان نسخه خطای گزارش
داشته توجه. کنید تنظیم گیری پشتیبان > فکس تنظیامت > فکس مسیر طریق از توانیدمی را موردنظرتان مقصد. کندمی

:که است دسرتس در هنگامی گیریپشتیبان گیویژ باشید

رنگتک منابر یک ارسال❏

دیگر فرصتی در فکس ارسال قابلیت از استفاده با منابر یک ارسال❏

گروهی ارسال قابلیت از استفاده با منابر یک ارسال❏

فکس های داده ذخیره قابلیت از استفاده با منابر یک ارسال❏

یک  ،شودمی کامل منابر کار 30 که بار هر تا کنید انتخاب را )30 هر(روشن .کندمی چاپ خودکار صورت به را منابر سابقهمنابر فهرست خودکار چاپ
بیش منابر کارهای تعداد اگر وجود این با. شود چاپ خاص زمانی در گزارش تا کنید انتخاب را )زمان(روشن .شود چاپ گزارش

.شودمی چاپ مشخص زمان از پیش سابقه  ،باشد 30 از

قسمت تا کنید انتخاب را )بزرگ تصویر(روشن .کندمی چاپ ارسالی سند اول صفحه از تصویری همراه به انتقال گزارش یکگزارش به تصویر کردن پیوست
کوچک آن اندازه و شود چاپ صفحه کل تا کنید انتخاب را )کوچک تصویر(روشن .شود چاپ شدن کوچک بدون صفحه باالی
.باشد گزارش اندازه با متناسب تا شود

انتخاب پروتکل جستجوی از غیر فکس گزارش > برگه بیشرت > برگه فکس مسیر در منابر هایگزارش برای قالب یکگزارش فرمت
.کنید انتخاب را جزئیات  ،خطا کدهای با همراه چاپ برای. کندمی

گزینه  ،کنیدمی انتخاب رابازارسال وقتی. کنید انتخاب منابر هایگزارش برای حافظه در ذخیره قبیل از خروجی روش یکخروجی روش
.منایید انتخاب مخاطبین از را مقصد

ایمنی تنظیامت منوی
:منایید دسرتسی زیر در چاپگر کنرتل پانل در توانیدمی را منو این

ایمنی تنظیامت > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

:نکته
:منایید دسرتسی را زیر منوی بود خواهید قادر Web Config صفحه در

Fax زبانه < Security Settings

توضیحاتمورد

گیری شامره های محدودیت
مستقیم

تنها را هاگیرنده دهدمی اجازه اپراتور به و شودمی غیرفعال گیرنده منابر هایشامره دستی کردن وارد روشن گزینه انتخاب با
.مناید انتخاب ارسال تاریخچه یا مخاطبین لیست از

وارد دوباره را آن  ،بود شده وارد دستی صورت به منابر شامره جا هر بایستمی اپراتور شود وارد بار دو گزینه انتخاب با
.کند

.کندمی پذیرامکان را گیرنده منابر هایشامره دستی کردن وارد خاموش گزینه انتخاب

.شودمی داده منایش گیرنده تأیید صفحه  ،انتقال رشوع از قبل  ،روشن گزینه انتخاب باآدرس لیست تأیید

 ،باشید داشته پشتیبان نسخه نیست الزم دیگر که زمانی و اسناد کامل دریافت یا ارسال از پس روشن گزینه انتخاب باپشتیبان داده خودکار کردن پاک
.شوندمی پاک خودکار صورت به پشتیبان هاینسخه

داشته را برق ناگهانی قطعی آمادگی دستگاه اشتباه عملکرد یا برق قطع موارد در اینکه برای خاموش گزینه انتخاب با
.کندمی ذخیره خود حافظه در را شده دریافت و ارسال اسناد پشتیبان کپی موقتاً چاپگر  ،باشد

رسپرست راهنامی
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فرد به چاپگر تحویل از پیش. کندمی پاک اندشده ذخیره چاپگر حافظه در موقت صورت به که را پشتیبانی هاینسخه همهپشتیبان داده کردن پاک
.کنید اجرا را برنامه این  ،آن ریخنت دور یا دیگر

.شودمنی داده منایش Web Config صفحه در منو این

فکس اتصال بررسی
:منایید دسرتسی زیر در چاپگر کنرتل پانل در توانیدمی را منو این

فکس اتصال بررسی > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

:نکته
.دهید منایش Web Config صفحه در توانیدمنی را منو این

کاغذ روی بر را نتیجه توانیدمی شام. شودمی بررسی منابر تبادل برای آن آمادگی و تلفن خط به چاپگر اتصال فکس اتصال بررسی گزینه انتخاب با
.کنید چاپ A4 اندازه معمولی

فکس تنظیم برنامه
:منایید دسرتسی زیر در چاپگر کنرتل پانل در توانیدمی را منو این

فکس تنظیم برنامه > فکس تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم

:نکته
.دهید منایش Web Config صفحه در توانیدمنی را منو این

.کنید دنبال را صفحه روی هایدستورالعمل. گرددمی پذیرامکان منابر اولیه تنظیامت تعیین فکس تنظیم برنامه گزینه انتخاب با

مرتبط اطالعات

156 صفحه در" )فکس تنظیم برنامه از استفاده (منابرها دریافت و ارسال برای چاپگر کردن آماده"|

مشکالت کردن برطرف

منابرها دریافت و ارسال به مربوط مشکالت

مرتبط اطالعات

180 صفحه در" شوندمنی دریافت یا ارسال منابرها"|
181 صفحه در" شوند منی ارسال منابرها"|
181 صفحه در" شوند منی ارسال خاصی گیرنده به منابرها"|
182 صفحه در" شوند منی ارسال منابرها خاصی های زمان در"|
182 صفحه در" شوندمنی دریافت منابرها"|
182 صفحه در" نیست ممکن حافظه دستگاه در دریافتی منابر کردن ذخیره"|
183 صفحه در" دهد می رخ" است پر حافظه "خطای"|
183 صفحه در" است ضعیف منابر کیفیت"|
184 صفحه در" است ضعیف دریافتی منابر کیفیت"|
184 صفحه در" شوند منی چاپ دریافتی منابرهای"|
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184 صفحه در" است شده چاپ دریافتی منابرهای دوم صفحه در منت کمی مقدار فقط یا هستند خالی صفحات"|

شوندمنی دریافت یا ارسال منابرها

را است شده چاپ گزارش در که هاییراهکار. منایید استفاده کنرتل پانل در فکس اتصال بررسی از  ،منابر خودکار اتصال بررسی اجرای برای❏
.کنید امتحان

امتحان را خطا کد فهرست در شده داده رشح هایراهکار و کنید بررسی را ناموفق منابر کار به مربوط شده داده منایش خطای کد❏
.کنید

نیاز خارجی خط یک دریافت برای شام سیستم اگر. شود برطرف مشکل است ممکن PBX روی بر تنظیم با. کنید بررسی را خط نوع تنظیامت❏
.کنید وارد ارسال هنگام در منابر شامره ابتدای در را) هشتگ # (و کنید ثبت چاپگر در را دسرتسی کد  ،دارد خارجی دسرتسی کد به

.دهید تغییر )9600bps( آهسته به کنرتل پانل در را فکس رسعت تنظیم  ،داد رخ ارتباطی خطای اگر❏

دریافت یا کرده برقرار متاس توانیدمنی اگر. خیر یا کندمی کار تلفن که کنید بررسی آن آزمایش و تلفن دیواری فیش به تلفن یک کردن وصل با❏
.بگیرید متاس مخابرات رشکت با  ،منایید

نصب خط روی جداگانه DSL فیلرت یک یا کنید استفاده داخلی DSL فیلرت دارای DSL مودم یک از باید  ،DSL تلفن خط یک کردن وصل برای❏
.بگیرید متاس خود DSL دهنده ارائه با. کنید

تواندمی چاپگر آیا که کنید بررسی تا کنید وصل تلفن دیواری فیش یک به مستقیم بطور را چاپگر  ،هستید وصل DSL تلفن خط یک به اگر❏
.بگیرید متاس خود DSL دهنده ارائه با. باشد DSL فیلرت از مشکل است ممکن  ،کندمی کار اگر. خیر یا کند ارسال منابر

.کنید دریافت یا ارسال رنگی منابرهای توانیدمنی است خاموش ECM که زمانی. کنید فعال کنرتل پانل در را ECM تنظیم❏

PC-FAX درایور اینکه و است وصل شبکه یک یا USB کابل یک طریق از چاپگر شوید مطمنئ  ،رایانه از استفاده با منابر دریافت یا ارسال برای❏
.شودمی نصب FAX Utility برنامه با همراه PC-FAX درایور. باشد نصب رایانه روی بر

.شودمی داده نشان دیگر افزارسخت و چاپگرها یا چاپگر  ،چاپگرها و هادستگاه در) منابر (چاپگر شوید مطمنئ  ،Windows در❏
دوباره و حذف را FAX Utility  ،نشد داده نشان) منابر (چاپگر اگر. شودمی داده نشان» EPSON XXXXX (FAX)« بصورت) منابر (چاپگر
.کنید مراجعه زیر موارد به دیگر افزارسخت و چاپگرها یا چاپگر  ،چاپگرها و هادستگاه به دسرتسی برای. کنید نصب

❏Windows 10/Windows Server 2016

انتخاب را صدا و افزارسخت از چاپگرها و هادستگاه مشاهده > کنرتل پنل > Windows سیستم سپس و کنید کلیک رشوع دکمه روی
.کنید

❏Windows 8.1/Windows 8

.کنید انتخاب را افزارسخت یا صدا و افزارسخت از چاپگرها و هادستگاه مشاهده > کنرتل پانل > تنظیامت > تاپدسک

❏Windows 7

.کنید انتخاب افزارسخت یا صدا و افزارسخت از را چاپگرها و هادستگاه مشاهده > کنرتل پانل و کنید کلیک رشوع دکمه روی

❏Windows Vista

.کنید انتخاب را صدا و افزارسخت از چاپگرها > کنرتل پانل و کرده کلیک رشوع دکمه روی

❏Windows XP

.کنید انتخاب را منابرها و چاپگرها > افزارهاسخت سایر و چاپگرها > کنرتل پانل > تنظیامت و کنید کلیک رشوع دکمه روی
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.کنید بررسی را زیر موارد Mac OS در❏

کنید بررسی سپس و کنید انتخاب) منابر و چاپ  ،اسکن و چاپ یا (اسکرنها و چاپگرها >  منو از را سیستم برگزیده تنظیامت❏
اگر. شودمی داده منایش» FAX XXXX (IP)« یا» FAX XXXX (USB)« صورت به) منابر (چاپگر. شود داده منایش) منابر (چاپگر
.منایید ثبت را) منابر (چاپگر سپس و کنید کلیک] +[ روی بر  ،نشد داده نشان) منابر (چاپگر

دو) منابر (چاپگر روی سپس و کنید انتخاب) منابر و چاپ  ،اسکن و چاپ یا (اسکرنها و چاپگرها >  منو از را سیستم برگزیده تنظیامت❏
.کنید کلیک) چاپگر ازرسگیری یا (ازرسگیری روی  ،است شده متوقف چاپگر اگر. کنید کلیک بار

مرتبط اطالعات

107 صفحه در" وضعیت منوی در خطا کد"|
154 صفحه در" تلفن خط به چاپگر اتصال"|
170 صفحه در" اصلی تنظیامت منوی"|
179 صفحه در" فکس اتصال بررسی"|

شوند منی ارسال منابرها

خود رسپرست با دانید منی را عبور رمز اگر. است الزم چاپگر با کردن کار برای عبور رمز و کاربر نام  ،است فعال کاربر محدودسازی قابلیت اگر❏
.بگیرید متاس

شده تنظیم عبور رمز و کاربر نام توسط کاربر اعتبار تایید  ،کنید می ارسال را منابر رایانه از و  ،است شده فعال کاربر محدودسازی قابلیت اگر❏
.بگیرید متاس خود رسپرست با کنید ارسال را منابر توانید منی اعتبار تایید خطای علت به وقتی. شود می انجام چاپگر درایور در

دارای که ورودی منابرهای خودکار طور به منابر های دستگاه از برخی. کنید تنظیم کنرتل پانل در خروجی منابرهای برای را رسصفحه اطالعات❏
.کنند می رد را نیستند رسصفحه اطالعات

های متاس خودکار طور به منابر های دستگاه یا ها تلفن از برخی. کنید لغو را آن انسداد اید کرده مسدود را خود گیرنده متاس شناسه اگر❏
.کنند می رد را ناشناس

.خیر یا است منابر دریافت آماده گیرنده منابر دستگاه اینکه و است صحیح منابر شامره آیا که کنید سوال گیرنده از❏

آدرس یک دارای گیرنده یک که صورتی در. اید کرده ارسال فرعی آدرس ویژگی از استفاده با را منابر یک اتفاقی صورت به آیا کنید بررسی❏
.شود ارسال فرعی آدرس گزینه از استفاده با منابر است ممکن  ،کنید انتخاب مخاطبین لیست از را فرعی

ویژگی از استفاده با منابرها دریافت امکان آنها منابر دستگاه آیا کنید سوال گیرنده از  ،فرعی آدرس ویژگی از استفاده با منابرها ارسال هنگام❏
.خیر یا دارید را فرعی آدرس

آدرس مطابقت. باشند شده وارد صحیح عبور رمز و فرعی های آدرس کنید بررسی  ،فرعی آدرس گیویژ از استفاده با منابرها ارسال هنگام❏
.کنید کنرتل گیرنده با را عبور رمز و فرعی های

مرتبط اطالعات

170 صفحه در" اصلی تنظیامت منوی"|
180 صفحه در" شوندمنی دریافت یا ارسال منابرها"|

شوند منی ارسال خاصی گیرنده به منابرها

.منایید دنبال را زیر موارد  ،کنید ارسال خاصی گیرنده به خطا بروز دلیلبه را منابرها توانید منی اگر

می پایان خطا یک با متاس  ،دهد پاسخ ثانیه 50 عرض در را شام متاس نتوانست گیرنده دستگاه  ،چاپگر توسط گیریشامره امتام از پس اگر❏
گیری شامره متصل تلفن یا) گوشی در(  ویژگی از استفاده با  ،بشنوید را منابر آهنگ تا کشد می طول چقدر که این بررسی برای. یابد

ملس را   ،وقفه کردن وارد برای. کنید اضافه منابر شامره از پس هایی وقفه  ،منابر ارسال برای  ،کشد می طول ثانیه 50 از بیش اگر. کنید
.کنید اضافه نیاز حسب بر وقفه چندین. است ثانیه سه حدود وقفه هر. شود می درج وقفه عالمت عنوان به فاصله خط یک. کنید
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را گیرنده  ،است صحیح اطالعات اگر. باشد درست شده ثبت اطالعات که کنید بررسی  ،اید کرده انتخاب متاس اطالعات لیست از را گیرنده اگر❏
.دهید تغییر )9600bps( آهسته به را فکس رسعت و کنید ملس را ویرایش  ،کنید انتخاب مخاطبین فهرست از

مرتبط اطالعات

65 صفحه در" مخاطبان از استفاده"|
180 صفحه در" شوندمنی دریافت یا ارسال منابرها"|

شوند منی ارسال منابرها خاصی های زمان در

.کنید تنظیم کنرتل پانل از را صحیح زمان و تاریخ

مرتبط اطالعات

79 صفحه در" زمان رسور با ساعت و تاریخ سازیهمگام"|
137 صفحه در" چاپگر تنظیامت در اصلی تنظیامت برای منو هایگزینه"|

شوندمنی دریافت منابرها

.بگیرید متاس رسویس دهنده ارائه با.نکند دریافت را منابرها چاپگر است ممکن  ،ایدشده مشرتک متاس ارسال-باز رسویس در اگر❏

.دهید قرار خودکار روی را دریافت حالت تنظیم  ،کنرتل پانل در  ،ایدنکرده وصل چاپگر به را تلفن اگر❏

بودن پر خطای بروز هنگام در اقدام درباره بیشرت اطالعات کسب برای.کند دریافت منابر تواندمنی و شودمی متام چاپگر حافظه  ،زیر رشایط در❏
.کنید مراجعه یابی عیب بخش به  ،حافظه

.است شده ذخیره محرمانه اسناد صندوق و ورودی صندوق در دریافتی سند 200  ،مجموع در❏

.)%100( است پر چاپگر حافظه❏

مطابقت.باشند شده وارد صحیح عبور رمز و فرعی هایآدرس کنید بررسی  ،فرعی آدرس گیویژ از استفاده با منابرها دریافت هنگام❏
.کنید کنرتل فرستنده با را عبور رمز و فرعی هایآدرس

این به شده اضافه هایشامره از که منابرهایی.خیر یا است شده ثبت کردن رد شامره فهرست در فرستنده منابر شامره آیا که کنید بررسی❏
خواهند مسدود  ،باشد شده فعال منابر کردن رد تنظیامت در کردن رد شامره فهرست گزینه که صورتی در  ،باشند شده ارسال لیست

.شد

شده ارسال لیست این در نشده ثبت هایشامره از که منابرهایی.است شده ثبت مخاطبین لیست در فرستنده منابر شامره آیا کنید بررسی❏
.شد خواهند مسدود  ،باشد شده فعال منابر کردن رد تنظیامت در نشده ثبت مخاطبان گزینه که صورتی در  ،باشند

صورتی در  ،باشند رسصفحه اطالعات فاقد که منابرهایی.است شده تنظیم آنها منابر دستگاه در رسصفحه اطالعات آیا کنید سوال فرستنده از❏
.شد خواهند مسدود  ،باشد شده فعال منابر کردن رد تنظیامت در شد مسدود منابر خالی رسبرگ گزینه که

مرتبط اطالعات

170 صفحه در" اصلی تنظیامت منوی"|
180 صفحه در" شوندمنی دریافت یا ارسال منابرها"|
183 صفحه در" دهد می رخ" است پر حافظه "خطای"|

نیست ممکن حافظه دستگاه در دریافتی منابر کردن ذخیره

.کنید بررسی را دریافت تنظیامت سپس و  ،خیر یا است متصل چاپگر به حافظه دستگاه آیا که کنید بررسی
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مرتبط اطالعات

161 صفحه در" شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای تنظیامت اعامل"|
173 صفحه در" هدایت/ذخیره تنظیامت منوی"|

دهد می رخ" است پر حافظه "خطای

قبال که منابرهایی  ،است شده تنظیم محرمانه اسناد صندوق یا ورودی صندوق در شده دریافت منابرهای ذخیره گزینه روی بر چاپگر اگر❏
.کنید حذف محرمانه اسناد صندوق یا ورودی صندوق از را اید خوانده

ذخیره با. کنید روشن را منابرها ذخیره برای نظر مورد رایانه  ،کند ذخريه رایانه در را دریافتی منابرهای که است شده تنظیم طوری چاپگر اگر❏
.شوند می حذف چاپگر حافظه از آنها  ،رایانه در منابرها

برای ای پوشه آن در که کنید وصل را دستگاهی  ،است شده تنظیم حافظه دستگاه در شده دریافت منابرهای ذخیره ویژگی روی بر چاپگر اگر❏
دستگاه که شوید مطمنئ. شوند می حذف چاپگر حافظه از  ،شوند ذخیره دستگاه در منابرها وقتی. اید کرده ایجاد چاپگر در منابرها ذخیره
.است نشده محافظت نوشنت برابر در و دارد کافی حافظه

.بفرستید منابر زیر راهکارهای از یکی با توانیدمی  ،حافظه بودن پر وجود با حتی❏

.کنید استفاده مستقیم ارسال قابلیت از توانیدمی رنگتک منابر فرستادن برلی❏

.کنید ارسال منابر خارجی تلفن دستگاه از گیریشامره با❏

.بفرستید منابر) گوشی در( قابلیت با❏

.شود ارسال دسته چندین در منابر تا کنید تقسیم قسمت چند یا دو به را خود سندهای❏

را چاپگر مشکل. دهد رخ است پر حافظه خطای است ممکن نگردد دریافت منابر  ،چاپگر در کاغذ کردن گیر نظیر خطاهایی بروز دلیلبه اگر❏
.کند ارسال دوباره را منابر که بخواهید او از و بگیرید متاس فرستنده با سپس و کنید رفع

مرتبط اطالعات

161 صفحه در" شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای تنظیامت اعامل"|
173 صفحه در" هدایت/ذخیره تنظیامت منوی"|
169 صفحه در" رایانه یک در منابرها دریافت و ارسال برای تنظیامت اعامل"|

است ضعیف منابر کیفیت

.کنید متیز را اسکرن شیشه❏

❏ADF کنید متیز را.

.کنید انتخاب را عکس  ،هستند عکس و منت حاوی شام اسناد اگر. دهید تغییر کنرتل پانل در را اصلی نوع تنظیم❏

.دهید تغییر کنرتل پانل در را تراکم تنظیم❏

انتخاب وضوح تنظیم عنوان به را خوب یا کنید فعال را مستقیم ارسال ویژگی  ،نیستید مطمنئ گیرنده منابر دستگاه قابلیتهای مورد در اگر❏
.منایید

است ممکن  ،مستقیم ارسال ویژگی از استفاده بدون منابر ارسال و  ،رنگ تک منابر برای عالی خیلی یا عالی العاده فوق انتخاب صورت در
.دهد کاهش خودکار طور به را وضوح چاپگر

.کنید فعال کنرتل پانل در را ECM تنظیم❏

مرتبط اطالعات

170 صفحه در" اصلی تنظیامت منوی"|
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شوند می ارسال نادرست اندازه با منابرها

انتخاب کنرتل پانل در را سند اندازه. کنید تراز سند عالمت با درستی به را سند های گوشه  ،اسکرن شیشه از استفاده با منابر یک ارسال هنگام❏
.کنید

تا یابد گسرتش اسکن قسمت است ممکن  ،باشد داشته وجود شیشه روی بر هایی لکه یا غبار گردو اگر. کنید متیز را اسناد درپوش و اسکرن شیشه❏
.شود کوچک تصویر یا کند ایجاد نادرستی اسکن محل نتیجه در  ،دربرگیرد نیز را لکه یا غبار و گرد

است ضعیف دریافتی منابر کیفیت

.کنید فعال کنرتل پانل در را ECM تنظیم❏

.کند ارسال باالتر کیفیت با حالت یک از استفاده با بخواهید او از و بگیرید متاس فرستنده با❏

.کنید انتخاب کار وضعیت از را گزارش  ،منابر مجدد چاپ برای. کنید چاپ دوباره را دریافتی منابر❏

مرتبط اطالعات

170 صفحه در" اصلی تنظیامت منوی"|

شوند منی چاپ دریافتی منابرهای

.کنید بررسی را چاپگر. کند چاپ را دریافتی منابرهای تواند منی چاپگر  ،کاغذ کردن گیر نظیر  ،است داده رخ چاپگر در خطایی اگر❏

طور به شده دریافت منابرهای  ،است شده تنظیم محرمانه صندوق یا دریافت صندوق در شده دریافت منابرهای ذخیره روی بر چاپگر اگر❏
.کنید بررسی را دریافت تنظیامت .شوند منی چاپ خودکار

مرتبط اطالعات

161 صفحه در" شده دریافت منابرهای ارسال-باز و ذخیره برای تنظیامت اعامل"|
173 صفحه در" هدایت/ذخیره تنظیامت منوی"|

است شده چاپ دریافتی منابرهای دوم صفحه در منت کمی مقدار فقط یا هستند خالی صفحات

.کنید چاپ صفحه یک توانیدمی صفحه تقسیم تنظیامت در تقسیم از بعد چاپ داده حذف ویژگی از استفاده با

مقداری آستانه سطح افزایش صورت در. کنید تنظیم را آستانه سپس و کنید انتخاب تقسیم از بعد چاپ داده حذف در را حذف دکمه یا باال حذف
.کند می پیدا افزایش واحد صفحه یک روی بر چاپ احتامل  ،باشد باالتر آستانه سطح چه هر یافت؛ خواهد افزایش شود می حذف که

مرتبط اطالعات

176 صفحه در" چاپ تنظیامت منوی"|

منابر به مربوط مشکالت سایر

مرتبط اطالعات

185 صفحه در" نیست ممکن شده وصل تلفن طریق از متاس برقراری"|
185 صفحه در" دهد پاسخ صوتی های متاس به تواند منی پاسخگویی دستگاه"|

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت
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نیست ممکن شده وصل تلفن طریق از متاس برقراری

به را تلفن کابل  ،بشنوید را گیرنده گیری شامره آهنگ توانید منی اگر. کنید گیری شامره را گیرنده و کنید متصل چاپگر در .EXT درگاه به را تلفن
.کنید وصل درستی

مرتبط اطالعات

155 صفحه در" چاپگر به تلفن دستگاه کردن وصل"|

دهد پاسخ صوتی های متاس به تواند منی پاسخگویی دستگاه

.کنید تنظیم پاسخگو دستگاه به مربوط های زنگ تعداد از بیشرت تعدادی روی را چاپگر پاسخگویی برای زنگ تنظیم  ،کنرتل پانل در

مرتبط اطالعات

160 صفحه در" گیرپیغام از استفاده برای تنظیامت اعامل"|

رسپرست راهنامی

منابر تنظیامت

185



رشکت به مربوط پیرشفته امنیتی تنظیامت
.دهیممی رشح را پیرشفته امنیتی امکانات ما  ،فصل این در



خطر از پیشگیری و امنیتی تنظیامت
و بگذارند اشرتاک به را چاپگر توانندمی افراد از بسیاری  ،ضمن در. کنید پیدا دسرتسی آن به دور راه از توانیدمی  ،شود متصل شبکه به چاپگر اگر

در چاپگر از اگر. یابدمی افزایش هاداده دستکاری و غیرمجاز استفاده  ،غیرقانونی دسرتسی احتامل  ،چند هر. دهند افزایش را راحتی و کارآیی
.شوندمی نیز بیشرت مخاطرات  ،کنید استفاده اینرتنت به متصل محیط

.دارد وجود اینرتنت طریق از چاپگر در شده ذخیره چاپ کار هایگزارش خواندن امکان  ،خارجی دسرتسی محافظ فاقد چاپگرهای برای

.گیرندمی بهره مختلفی امنیتی هایفناوری از Epson چاپگرهای  ،خطرها این از پیشگیری برای

.کنید تنظیم است شده گنجانده مشرتی محیط اطالعات در که محیطی رشایط اساس بر را چاپگر لزوم صورت در

شود جلوگیری باید آنچهشود تنظیم باید آنچهقابلیت نوعنام

رسور بین ارتباط برقراری هنگام درSSL/TLS ارتباط
Epson اینرتنت محیط در دستگاه و، 

طریق از رایانه با ارتباط مثال برای
Epson از استفاده  ،وب مرورگر

Connect افزارثابت روزرسانیبه و، 
/SSL ارتباطات با ارتباطی محتوای

TLS شودمی رمزنگاری.

و بگیرید CA امضای دارای گواهی یک
.کنید چاپگر وارد را آن

گواهی با چاپگر شناسه کردن پاک
و هویت جعل مانع CA امضای دارای

 ،ضمن در. شودمی غیرمجاز دسرتسی
محافظت SSL/TLS ارتباط محتوای

نشت از ترتیب بدین و شودمی
و چاپ هایداده به مربوط محتویات
.گرددمی جلوگیری تنظیم اطالعات

است قرار که را خدماتی و هاپروتکلپروتکل کنرتل
گرفته کار به هارایانه و چاپگرها بین

و فعال را امکانات و کندمی کنرتل شود
.کندمی غیرفعال

هاقابلیت روی که رسویسی یا پروتکل
یا مجاز جداگانه  ،شودمی اعامل

.گرددمی غیرمجاز

از ناشی خطرهای بروز احتامل کاهش
از جلوگیری طریق از ناخواسته استفاده
عملکردهای به کاربران دسرتسی

.غیررضوری

به ارسال که دهید ترتیبی توانیدمیIPsec/IP فیلرتگذاری
از که هاییداده ارتباط قطع و رسور
یا است خاصی گیرندهرسویس طرف

آنجا از. شود ممکن  ،دارند خاصی نوع
رمزنگاری (IP بسته واحد با IPsec که
محافظت هاداده از) هویت تأیید و

بدون را پروتکل توانیدمی  ،کندمی
.کنید منتقل خطر

ایجاد فردی سیاستی و ابتدایی سیاستی
داده نوع یا گیرندهرسویس و کنید

را چاپگر به دسرتسی قابلیت دارای
.منایید مشخص

رهگیری و غیرمجاز دسرتسی از
جلوگیری چاپگر با ارتباط هایداده
.کنید

IEEE 802.1Xبرای آن هویت که کاربری به فقط Wi-
Fi اجازه  ،است شده تأیید اترنت و

مجاز کاربر به فقط. دهدمی اتصال
.دهدمی را چاپگر از استفاده اجازه

رسور در هویت تأیید تنظیم
RADIUS) هویت تأیید رسور(.

استفاده و غیرمجاز دسرتسی از
.کنید جلوگیری چاپگر از غیرمجاز

مرتبط اطالعات

188 صفحه در" چاپگر با SSL/TLS ارتباط"|
196 صفحه در" هاپروتکل با کردن کنرتل"|
201 صفحه در" IP فیلرتینگ/IPsec با شده رمزگذاری ارتباط"|
213 صفحه در" IEEE802.1X شبکه به چاپگر اتصال"|

امنیتی عملکرد تنظیامت
Web Config وارد SSL/TLS از استفاده با است بهرت تنظیم اطالعات انتقال برای  ،IEEE802.1X یا IP فیلرتینگ/IPsec کردن تنظیم هنگام در

.یابد کاهش رهگیری یا دستکاری مانند امنیتی مشکالت تا شوید

Web از توانیدمی  ،وب مرورگر در IP نشانی کردن وارد سپس و اترنت کابل از استفاده با رایانه به چاپگر مستقیم کردن وصل با  ،همچنین
Config کرد وصل امن محیطی در را چاپگر توانمی امنیتی تنظیامت اعامل از پس. کنید استفاده.

رسپرست راهنامی

رشکت به مربوط پیرشفته امنیتی تنظیامت
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چاپگر با SSL/TLS ارتباط
رمزگذاری را هارایانه بین ارتباط مسیر توانیدمی  ،شود تنظیم چاپگر با) حمل الیه امنیت/امن سوکت الیه (SSL/TLS ارتباط با رسور گواهی اگر

.کنید استفاده روش این از  ،شوید غیرمجاز و دور راه دسرتسی مانع خواهیدمی اگر. کنید

دیجیتالی گواهی درباره

❏CA-signed Certificate
این. آورید دست به گواهی صدور مرجع به اعامل برای را آن توانیدمی شام. است) گواهی صدور مرجع (CA توسط شده امضا گواهی یک این

هاداده تبادل امنیت درباره توانیدمی نتیجه در شودمی استفاده SSL/TLS ارتباط برقراری برای و است موجود چاپگر که کندمی تأیید گواهی
.کنید حاصل اطمینان

.شد خواهد استفاده رسور گواهی عنوان به  ،کنیدمی استفاده SSL/TLS ارتباط برای آن از وقتی

.شد خواهد استفاده گیرندهرسویس گواهی عنوان به  ،شودمی تنظیم IEEE 802.1X ارتباط یا IPsec/IP فیلرتگذاری روی وقتی

CA گواهی❏

گواهی این. شودمی نامیده نیز حدواسط CA گواهی و شودمی برده بکار CA-signed Certificate زنجیره در که است گواهی یک این
.شودمی استفاده Web Config یا مقابل طرف رسور دسرتسی هنگام چاپگر گواهی مسیر اعتبار تأیید برای وب مرورگر توسط

برای را تنظیامت  ،چاپگر با رابطه در. کنید تنظیم را چاپگر طریق از دسرتسی تحت رسور گواهی اعتبار تأیید زمان  ،CA گواهی با رابطه در
.کنید تنظیم SSL/TLS ارتباط برای CA-signed Certificate مسیر تأیید

.بیاورید دست به کندمی صادر را CA گواهی که گواهی صدور مرجع طریق از را چاپگر CA گواهی توانیدمی شام

که گواهی صدور مرجع طریق از توانیدمی را مقابل طرف رسور اعتبار تأیید برای استفاده مورد CA گواهی  ،همچنین
CA-signed Certificate بیاورید دست به  ،است کرده صادر را دیگر رسور.

❏Self-signed Certificate

نیز کننده تأیید خود کننده صادر که آنجا از. شودمی گفته نیز» ریشه گواهی «آن به. کندمی صادر و امضا چاپگر که است گواهی یک این
.باشدمنی هویت جعل از جلوگیری به قادر و باشدمنی اطمینان قابل  ،باشدمی

.کنید استفاده را آن CA-signed Certificate بدون ساده SSL/TLS ارتباط برقراری و امنیتی تنظیامت اعامل هنگام

یک در گواهی زیرا  ،شود داده نشان مرورگر روی امنیتی هشدار یک است ممکن  ،کنید استفاده SSL/TLS ارتباط یک برای گواهی این از اگر
.کنید استفاده SSL/TLS ارتباط برای تنها Self-signed Certificate از. است نشده ثبت وب مرورگر

مرتبط اطالعات

188 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی کردن وارد و دریافت"|
193 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی حذف"|
195 صفحه در" امضاء خود گواهی روزرسانی به"|

CA طریق از شده امضاء گواهی کردن وارد و دریافت

CA طریق از شده امضاء گواهی دریافت

صدور مرجع برای را آن درخواست برای و کنید ایجاد) گواهی امضای درخواست (CSR یک  ،CA طریق از شده امضاء گواهی دریافت برای
.کنید ایجاد CSR یک رایانه و Web Config از استفاده با توانید می. کنید ارسال گواهی

از استفاده با CSR ایجاد زمان. کنید دریافت CA طریق از شده امضاء گواهی یک Web Config از استفاده با و کنید دنبال را CSR ایجاد مراحل
Web Config،  فرمت دارای گواهی PEM/DER است.

رسپرست راهنامی

رشکت به مربوط پیرشفته امنیتی تنظیامت
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> IPsec/IP Filtering یا SSL/TLS < Certificate سپس. کنید انتخاب را Network Security زبانه و شوید Web Config وارد.1
Client Certificate یا IEEE802.1X < Client Certificate کنید انتخاب را.

.کنید استفاده مشرتک صورت به را آن و بیاورید دست به را گواهی هامن توانیدمی  ،کنید انتخاب را کدام هر

.کنید کلیک CSR از Generate روی.2

.شودمی باز CSR ایجاد صفحه

.کنید وارد مقدار یک مورد هر برای.3

:نکته
.کنید ایجاد درخواست یک گواهی صدور مرجع قوانین طبق. دارد فرق گواهی صدور مرجع اساس بر هاسازی مخفف و موجود کلید طول

.کنید کلیک OK روی.4

.شودمی داده نشان تکمیل پیام یک

یا IPsec/IP Filtering < Client Certificate یا SSL/TLS < Certificate سپس. کنید انتخاب را Network Security زبانه.5
IEEE802.1X < Client Certificate کنید انتخاب را.

.کنید کلیک CSR دانلود هایدکمه از یکی روی  ،رایانه در CSR دانلود برای گواهی صدور مرجع طرف از شده مشخص فرمت طبق.6

c
:مهم

.کنید وارد را شده صادر CA-signed Certificate نتوانید است ممکن  ،دهید انجام را اینکار اگر. نکنید ایجاد CSR یک دوباره

7.CSR یک و کنید ارسال گواهی صدور مرجع برای را CA-signed Certificate کنید دریافت.

.کنید دنبال را ارسال روش و شکل برای گواهی صدور مرجع به مربوط قوانین

8.CA-signed Certificate کنید ذخیره چاپگر به متصل رایانه در را شده صادر.

.است کامل CA-signed Certificate دریافت کنید ذخیره مقصد در را گواهی که زمانی

رسپرست راهنامی

رشکت به مربوط پیرشفته امنیتی تنظیامت
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CSR تنظیم هایگزینه

توضیحات و تنظیامتموارد

Key Lengthیک برای را کلید طول CSR کنید انتخاب.

Common Nameآدرس یک این اگر. کنید وارد نویسه 128 تا 1 بین توانید می IP آدرس یک باید  ،است IP شام. باشد ثابت
بین ویرگول از استفاده با و کنید وارد هایFQDN و میزبان نام  ،IPv6 آدرس  ،IPv4 آدرس 5 تا 1 توانیدمی
.بگذارید فاصله آنها

گواهی موضوع به مربوط مستعار نام کادر در اجزاء سایر و شودمی ذخیره مشرتک نام کادر در جزء نخستین
.گردندمی ذخیره

:مثال

EPSONA1B2C3 :چاپگر نام  ،192.0.2.123 :چاپگر IP آدرس

Common Name: EPSONA1B2C3, EPSONA1B2C3.local, 192.0.2.123

Organization/ Organizational Unit/
Locality/ State/Province

Organizational Unit( کنید وارد) ASCII )0x20–0x7E قالب در را نویسه 64 تا 0 بین توانیدمی شام
.کنید جدا ویرگول با را متامیز هاینام توانید می). باشد نویسه 55 از بیش نباید

Countryتوسط که رقمی دو کشور کد یک ISO-3166 کنید وارد شده تعیین.

مرتبط اطالعات

188 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی دریافت"|

رسپرست راهنامی

رشکت به مربوط پیرشفته امنیتی تنظیامت
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CA طریق از شده امضاء گواهی کردن وارد

CA-signed Certificate کنید وارد چاپگر به را شده کسب.

c
:مهم

.باشد نامعترب گواهی است ممکن. باشد شده تنظیم درستی به چاپگر زمان و تاریخ که کنید دقت❏

.کنید وارد گواهی یک زمانی توانیدمی  ،کنید دریافت گواهی یک است شده ایجاد Web Config از که CSR از استفاه با اگر❏

> IPsec/IP Filtering یا SSL/TLS < Certificate سپس. کنید انتخاب را Network Security زبانه و شوید Web Config وارد.1
Client Certificate یا IEEE802.1X < Client Certificate کنید انتخاب را.

کنید کلیک Import روی.2

.شودمی باز گواهی کردن وارد صفحه

و CA Certificate 1  ،دارد دسرتسی مرورگر به که وبی مرورگر در گواهی مسیر تأیید هنگام. کنید وارد مقدار یک مورد هر برای.3
CA Certificate 2 کنید تنظیم را.

موارد برای را مقادیر. باشد داشته فرق نیاز مورد تنظیامت است ممکن  ،گواهی فایل فرمت و کنیدمی ایجاد CSR یک کجا اینکه به بسته
.کنید وارد زیر رشایط طبق نیاز مورد

باشد شده دریافت Web Config از PEM/DER قالب با گواهی یک❏

❏Private Key :است خصوصی کلید یک محتوی چاپگر زیرا نکنید پیکربندی.

❏Password :نکنید پیکربندی.

❏CA Certificate 1/CA Certificate 2 :اختیاری

باشد شده دریافت رایانه از PEM/DER قالب با گواهی یک❏

❏Private Key :کنید تنظیم است الزم.

❏Password :نکنید پیکربندی.

❏CA Certificate 1/CA Certificate 2 :اختیاری

باشد شده دریافت رایانه از PKCS#12 قالب با گواهی یک❏

❏Private Key :نکنید پیکربندی.

❏Password :اختیاری

❏CA Certificate 1/CA Certificate 2 :نکنید پیکربندی.

.کنید کلیک OK روی.4

.شودمی داده نشان تکمیل پیام یک

:نکته
.کنید کلیک گواهی اطالعات تأیید برای Confirm روی

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
192 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی کردن وارد تنظیم موارد"|
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CA طریق از شده امضاء گواهی کردن وارد تنظیم موارد

توضیحات و تنظیامتموارد

Server Certificate یا Client Certificateکنید انتخاب را گواهی فرمت.

.شودمی داده منایش Server Certificate وضعیت  ،SSL/TLS اتصال با رابطه در

داده منایش Client Certificate وضعیت  ،IEEE 802.1X یا IPsec/IP فیلرتگذاری با رابطه در
.شودمی

Private Keyیک از استفاده با اگر CSR قالب با گواهی  ،است شده ایجاد رایانه طریق از که PEM/DER دریافت
.کنید تعیین دارد مطابقت گواهی با که خصوصی کلید فایل یک  ،کنیدمی

Passwordفایل قالب اگر Certificate with Private Key (PKCS#12) رمزنگاری برای مربوطه عبور رمز  ،است
.کنید وارد را بود شده تنظیم گواهی دریافت هنگام که خصوصی کلید

CA Certificate 1گواهی قالب اگر Certificate (PEM/DER) که گواهی صدور مرجع از گواهی یک  ،است
CA-signed Certificate است نیاز اگر. کنید وارد کندمی صادر را رسور گواهی عنوان به استفاده مورد

.کنید تعیین فایل یک

CA Certificate 2گواهی قالب اگر Certificate (PEM/DER) که گواهی صدور مرجع از گواهی یک  ،است
CA Certificate 1 کنید تعیین فایل یک است نیاز اگر. کنید وارد کندمی صادر.

مرتبط اطالعات

191 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی کردن وارد"|
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CA طریق از شده امضاء گواهی حذف
.کنید حذف را شده وارد گواهی توانید می نیست نیازی شده رمزگذاری اتصال به دیگر که زمانی یا است شده منقضی گواهی که زمانی

c
:مهم

در.کنید وارد دوباره را شده حذف گواهی توانید منی  ،کنید دریافت گواهی یک  ،است شده ایجاد Web Config از که CSR یک از استفاه با اگر
.کنید دریافت را گواهی دوباره و کرده ایجاد CSR یک حالت این

> IPsec/IP Filtering یا SSL/TLS < Certificate سپس.کنید انتخاب را Network Security زبانه و شوید Web Config وارد.1
Client Certificate یا IEEE802.1X < Client Certificate کنید انتخاب را.

.کنید کلیک Delete روی.2

.کنید حذف را گواهی خواهید می که کنید تایید  ،شده داده نشان پیام در.3

CA Certificate کنید پیکربندی را
تواندمی این. کنید ارزیابی را دارد دسرتسی آن به چاپگر که رسوری CA گواهی مسیر اعتبار توانیدمی  ،کنیدمی تنظیم را CA Certificate وقتی

.کند جلوگیری هویت جعل از

CA Certificate کننده صادر گواهی صدور مرجع طریق از توانیدمی را CA-signed Certificate بیاورید دست به.

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
190 صفحه در" CSR تنظیم هایگزینه"|
191 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی کردن وارد"|

CA Certificate کردن وارد

CA Certificate کنید وارد چاپگر به را.

.کنید انتخاب را Network Security < CA Certificate زبانه سپس و شوید Web Config وارد.1

.کنید کلیک Import روی.2
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3.CA Certificate کنید مشخص را کنید وارد خواهیدمی که.

.کنید کلیک OK روی.4

.شودمی داده منایش  ،شده وارد CA Certificate و شودمی بازگردانده CA Certificate صفحه به شد تکمیل کردن وارد وقتی

CA Certificate یک حذف

.کنید حذف را شده وارد CA Certificate توانید می

.کنید انتخاب را Network Security < CA Certificate زبانه سپس و شوید Web Config وارد.1
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.کنید کلیک  ،کنید حذف خواهیدمی که CA Certificate کنار در Delete روی.2

.کنید حذف را گواهی خواهیدمی که کنید تأیید  ،شده داده نشان پیام در.3

.است نشده لیست شده روزبه صفحه در شده حذف CA گواهی کنید بررسی سپس و کنید کلیک Reboot Network روی.4

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

امضاء خود گواهی روزرسانی به

روزبه را آن بود خواهید قادر شدهترشیح محتوای تغییر یا انقضا صورت در  ،شودمی صادر چاپگر توسط Self-signed Certificate که آنجا از
.کنید

.کنید انتخاب را Network Security tab < SSL/TLS < Certificate زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید کلیک Update روی.2

3.Common Name کنید وارد را.

آنها بین ویرگول از استفاده با و کنید وارد را نویسه 128 الی 1 شامل هایFQDN و میزبان نام  ،IPv6 آدرس  ،IPv4 آدرس 5 تا توانیدمی شام
ذخیره گواهی موضوع به مربوط مستعار نام کادر در موارد سایر و شودمی ذخیره مشرتک نام کادر در پارامرت نخستین. بگذارید فاصله

.گردندمی

:مثال
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EPSONA1B2C3 :چاپگر نام  ،192.0.2.123 :چاپگر IP آدرس

EPSONA1B2C3, EPSONA1B2C3.local, 192.0.2.123 :مشرتک نام

.کنید مشخص گواهی برای اعتبار دوره یک.4

.کنید کلیک Next روی.5

.شودمی داده نشان تأیید پیام یک

.کنید کلیک OK روی.6

.شودمی روزرسانی به چاپگر

:نکته
در و SSL/TLS < Certificate < Self-signed Certificate > سپس و Network Security Settings زبانه طریق از توانیدمی را گواهی اطالعات

.کنید بررسی Confirm گزینه روی کلیک با نهایت

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

هاپروتکل با کردن کنرتل
.کنید چاپ مختلف هایپروتکل و هادروازه از استفاده با توانید می

استفاده شبکه هایرایانه از نامشخص تعداد یک از PC-FAX و شبکه اسکن از توانیدمی  ،کنیدمی استفاده عملکردی چند چاپگر یک از اگر
.کنید
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.دهید کاهش را امنیتی ناخواسته خطرات موجود عملکردهای کنرتل با یا مشخص هایگذرگاه از چاپ کردن محدود با توانید می

ها پروتکل کنرتل
.کنید پیکربندی را پروتکل تنظیامت

.کنید انتخاب را Network Security < Protocol زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید پیکربندی را مورد هر.2

.کنید کلیک Next روی.3

.کنید کلیک OK روی.4

.شوند می اعامل چاپگر در تنظیامت

کنید غیرفعال یا فعال توانیدمی که هاییپروتکل

توضیحاتپروتکل

Bonjour Settingsاز آیا کنید مشخص توانید می Bonjour خیر یا شود استفاده. Bonjour این مانند و چاپ  ،هادستگاه جستجوی برای
.شودمی استفاده

SLP Settingsعملکرد توانید می SLP کنید غیرفعال یا فعال را. SLP در شبکه جستجوی و همزمان ارسال و اسکن برای EpsonNet
Config شودمی استفاده.

WSD Settingsعملکرد توانید می WSD های دستگاه توانیدمی  ،باشد فعال که زمانی. کنید غیرفعال یا فعال را WSD از و کنید اضافه را
.کنید چاپ WSD درگاه طریق

LLTD Settingsعملکرد توانید می LLTD شبکه نقشه روی  ،باشد فعال که زمانی. کنید غیرفعال یا فعال را Windows داده نشان
.شودمی

LLMNR Settingsعملکرد توانید می LLMNR بدون نام جداسازی از توانیدمی  ،باشد فعال که زمانی. کنید غیرفعال یا فعال را NetBIOS
.کنید استفاده .DNS از نتوانید اگر حتی کنید استفاده

LPR Settingsچاپ کنید مشخص توانید می LPR درگاه طریق از توانیدمی  ،باشد فعال که زمانی. خیر یا باشد مجاز LPR چاپ
.کنید

RAW(Port9100) Settingsدرگاه طریق از چاپ آیا که کنید مشخص توانید می RAW توانیدمی  ،باشد فعال که زمانی). 9100 درگاه (خیر یا باشد مجاز
.)9100 درگاه (کنید چاپ RAW درگاه طریق از

IPP Settingsاز چاپ آیا که کنید مشخص توانید می IPP چاپ اینرتنت طریق از توانیدمی  ،باشد فعال که زمانی. خیر یا باشد مجاز
.کنید

FTP Settingsچاپ کنید مشخص توانید می FTP رسور طریق از توانیدمی  ،باشد فعال که زمانی. خیر یا باشد مجاز FTP چاپ
.کنید

SNMPv1/v2c Settingsآیا کنید مشخص توانید می SNMPv1/v2c استفاده این مانند و کنرتل  ،هادستگاه تنظیم برای این از. خیر یا شود فعال
.شودمی

SNMPv3 Settingsآیا کنید مشخص توانید می SNMPv3 غیره و کنرتل  ،شده رمزنگاری هایدستگاه تنظیم برای این از. خیر یا شود فعال
.شودمی استفاده
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پروتکل تنظیم موارد

Bonjour Settings

تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Use Bonjourطریق از هادستگاه از استفاده یا جستجو برای Bonjour .انتخاب را این
.کنید

Bonjour Nameنام Bonjour دهدمی منایش را.

Bonjour Service Nameرسویس نام Bonjour دهدمی منایش را.

Locationمکان نام Bonjour دهدمی منایش را.

Top Priority Protocolبرای را دار-اولویت پروتکل Bonjour کنید انتخاب.

Wide-Area Bonjourاز آیا کنید مشخص Wide-Area Bonjour شود استفاده.

SLP Settings

تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Enable SLPعملکرد سازیفعال برای SLP کنید انتخاب را این.

.شودمی استفاده EpsonNet Config در شبکه جستجوی هامنند ااین

WSD Settings
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تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Enable WSDاز استفاده با هادستگاه کردن فعال برای WSD درگاه طریق از اسکن و چاپ و
WSD کنید انتخاب را این.

Printing Timeout (sec)چاپ برای ارتباط مهلت پایان زمان مقدار WSD وارد ثانیه 600 ,3 تا 3 بین را
.کنید

Scanning Timeout (sec)اسکن برای ارتباط مهلت پایان زمان مقدار WSD وارد ثانیه 600 ,3 تا 3 بین را
.کنید

Device Nameدستگاه نام WSD دهدمی منایش را.

Locationمکان نام WSD دهدمی منایش را.

LLTD Settings

تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Enable LLTDتا کنید انتخاب را این LLTD شبکه نقشه در چاپگر. شود فعال Windows
.شودمی داده منایش

Device Nameدستگاه نام LLTD دهدمی منایش را.

LLMNR Settings

تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Enable LLMNRتا کنید انتخاب را این LLMNR بدون نام جداسازی از توانید می. شود فعال
NetBIOS از نتوانید اگر حتی کنید استفاده DNS کنید استفاده.

LPR Settings

تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Allow LPR Port Printingدرگاه طریق از چاپ دادن اجازه برای LPR کنید انتخاب را گزینه این.

Printing Timeout (sec)چاپ برای مهلت پایان زمان مقدار LPR اگر. کنید وارد ثانیه 600 ,3 تا 0 بین را
.کنید وارد را 0 عدد  ،نیستید مهلت پایان زمان تعیین به مایل

RAW(Port9100) Settings

تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Allow RAW(Port9100) Printingدرگاه طریق از چاپ دادن اجازه برای RAW) را گزینه این) 9100 درگاه
.کنید انتخاب

Printing Timeout (sec)چاپ برای مهلت پایان زمان مقدار RAW) ثانیه 600 ,3 تا 0 بین) 9100 درگاه
وارد را 0 عدد  ،نیستید مهلت پایان زمان تعیین به مایل اگر. کنید وارد
.کنید

IPP Settings

تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Enable IPPطریق از ارتباط تا کنید انتخاب IPP از که چاپگرهایی فقط. شود فعال IPP
.شوندمی داده منایش کنندمی پشتیبانی
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تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Allow Non-secure Communicationامنیتی معیارهای بدون بدهید اجازه چاپگر به تا کنید انتخاب )IPP (ارتباط
.کند برقرار

Communication Timeout (sec)چاپ برای مهلت پایان زمان مقدار IPP کنید وارد ثانیه 600 ,3 تا 0 بین را.

URL) به سیم توسط چاپگر وقتی)شبکه LAN یا Wi-Fi است شده وصل،  URL های IPP
(http و https (دهدمی نشان را. URL آدرس از ترکیبی مقداری IP چاپگر، 
.است IPP چاپگر نام و درگاه شامره

URL )Wi-Fi با چاپگر اگر)مستقیم  Wi-Fi Direct باشد شده وصل،  URL های IPP (http و https (را
نام و درگاه شامره  ،چاپگر IP آدرس از ترکیبی مقداری URL .دهدمی نشان

.است IPP چاپگر

Printer Nameچاپگر نام IPP دهدمی منایش را.

Locationمکان IPP دهدمی منایش را.

FTP Settings

تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Enable FTP Serverطریق از کردن چاپ تا کنید انتخاب FTP از که چاپگرهایی فقط. شود فعال
.شوندمی داده منایش کنندمی پشتیبانی FTP چاپ

Communication Timeout (sec)ارتباط برای مهلت پایان زمان مقدار FTP اگر. کنید وارد ثانیه 600 ,3 تا 0 بین را
.کنید وارد را 0 عدد  ،نیستید مهلت پایان زمان تعیین به مایل

SNMPv1/v2c Settings

تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Enable SNMPv1/v2cتا کنید انتخاب SNMPv1/v2c از که چاپگرهایی فقط. شود فعال SNMPv3
.شوندمی داده منایش کنندمی پشتیبانی

Access Authorityوقتی SNMPv1/v2c کنید تنظیم را دسرتسی مرجع  ،است فعال. Read Only
.کنید انتخاب را Read/Write یا

Community Name (Read Only)نویسه 32 تا 0 بین ASCII )0x20 0 تاx7E (کنید وارد.

Community Name (Read/Write)نویسه 32 تا 0 بین ASCII )0x20 0 تاx7E (کنید وارد.

SNMPv3 Settings

تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Enable SNMPv3باشد داشته عالمت کادر که زمانی،  SNMPv3 شودمی فعال.

User Nameکنید وارد بایتی 1 هاینویسه از استفاده با نویسه 32 تا 1 بین.

Authentication Settings
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تنظیامت ترشیح و مقدارموارد

Algorithmبرای هویت تأیید الگوریتم یک SNMPv3 کنید انتخاب.

Passwordبرای را هویت تأیید عبور رمز SNMPv3 کنید وارد.

خواهیدمنی اگر. کنید وارد (ASCII )0x20–0x7E قالب با نویسه 32 تا 8 بین
.بگذارید خالی را آن  ،کنید مشخص را گزینه این

Confirm Passwordمنایید وارد را کردید پیکربندی تأیید برای که عبوری رمز.

Encryption Settings

Algorithmبرای رمزنگاری الگوریتم یک SNMPv3 کنید انتخاب.

Passwordبرای را رمزنگاری عبور رمز SNMPv3 کنید وارد.

خواهیدمنی اگر. کنید وارد (ASCII )0x20–0x7E قالب با نویسه 32 تا 8 بین
.بگذارید خالی را آن  ،کنید مشخص را گزینه این

Confirm Passwordمنایید وارد را کردید پیکربندی تأیید برای که عبوری رمز.

Context Nameقالب در کمرت یا نویسه 32 با Unicode (UTF-8 (خواهیدمنی اگر. کنید وارد
به بسته مجاز هاینویسه تعداد. بگذارید خالی را آن  ،کنید مشخص را گزینه این

.کندمی فرق زبان

IP فیلرتینگ/IPsec با شده رمزگذاری ارتباط

IPsec/IP Filtering درباره
ترکیب با. کنید فیلرت درگاه و هارسویس  ،IP هایآدرس اساس بر  ،IPsec/IP فیلرتگذاری عملکرد از استفاده با توانیدمی را هاداده ترافیک

بر عالوه. کنید پیکربندی شده تعیین هایداده و شده تعیین هایگیرندهرسویس کردن مسدود یا پذیرفنت برای را چاپگر توانیدمی  ،فیلرتینگ
.ببخشید بهبود IPsec یک از استفاده با را امنیتی سطح توانیدمی  ،این

:نکته
.کنندمی پشتیبانی IPsec از کنندمی کار جدیدتر نسخه یا Windows Server 2008 یا جدیدتر نسخه یا Windows Vista با که هاییرایانه

فرضپیش سیاست پیکربندی
برای. شودمی اعامل چاپگر به متصل گروه یا کاربر هر برای فرضپیش سیاست. کنید پیکربندی را فرضپیش سیاست  ،ترافیک کردن فیلرت برای

.کنید پیکربندی را گروهی هایسیاست  ،کاربران هایگروه و کاربران تردقیق کنرتل

.کنید انتخاب را Network Security < IPsec/IP Filtering < Basic زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید وارد مقدار یک مورد هر برای.2

.کنید کلیک Next روی.3

.شودمی داده نشان تأیید پیام یک

.کنید کلیک OK روی.4

.شودمی روزرسانی به چاپگر
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مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
202 صفحه در" Default Policy تنظیم موارد"|

Default Policy تنظیم موارد

Default Policy

توضیحات و تنظیامتموارد

IPsec/IP Filteringفیلرتگذاری قابلیت IPsec/IP کنید غیرفعال یا فعال توانیدمی را.

❏Access Control

.کنید پیکربندی IP هایبسته ترافیک برای کنرتل روش یک

توضیحات و تنظیامتموارد

Permit Accessهایبسته عبور کردن مجاز برای IP کنید انتخاب را این  ،شده پیکربندی.

Refuse Accessهایبسته عبور کردن رد برای IP کنید انتخاب را این  ،شده پیکربندی.

IPsecهایبسته عبور کردن مجاز برای IPsec کنید انتخاب را این  ،شده پیکربندی.
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❏IKE Version

.کنید انتخاب چاپگر به متصل دستگاه به توجه با را آنها از یکی. کنید انتخاب IKE Version برای را IKEv2 یا IKEv1 گزینه

❏IKEv1

.شودمی داده منایش زیر موارد  ،کنید انتخاب IKE Version برای را IKEv1 اگر

توضیحات و تنظیامتموارد

Authentication Methodانتخاب برای Certificate،  طریق از شده امضاء گواهی یک قبل از است الزم CA کنید وارد و دریافت.

Pre-Shared Keyاگر Pre-Shared Key برای را Authentication Method و 1 بین شده مشرتک قبل از کلید یک  ،کنیدمی انتخاب
.کنید وارد نویسه 127

Confirm Pre-Shared Keyمنایید وارد کردید پیکربندی تأیید برای که کلیدی.

❏IKEv2

توضیحات و تنظیامتموارد

LocalAuthentication Methodانتخاب برای Certificate،  طریق از شده امضاء گواهی یک قبل از است الزم CA وارد و دریافت
.کنید

ID Typeاگر Pre-Shared Key برای را Authentication Method را چاپگر شناسه نوع باید  ،کنید انتخاب
.کنید انتخاب

IDکنید وارد دارد مطابقت شناسه نوع با که را چاپگر شناسه.

.باشد = یا  # ، @نباید نخست نویسه

Distinguished Name :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (باید. کنید وارد
.بگیرید نظر در نیز را» = «نویسه

IP Address :قالب IPv4 یا IPv6 کنید وارد را.

FQDN :از استفاده با نویسه 255 و 1 بین ترکیبی A–Z،  a–z،  0–9، -  کنید وارد) . (نقطه و.

Email Address :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (باید نیز را. @ کنید وارد
.کنید حساب

Key ID :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (کنید وارد.

Pre-Shared Keyاگر Pre-Shared Key برای را Authentication Method مشرتک قبل از کلید یک  ،کنیدمی انتخاب
.کنید وارد نویسه 127 و 1 بین شده

Confirm Pre-Shared Keyمنایید وارد کردید پیکربندی تأیید برای که کلیدی.
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توضیحات و تنظیامتموارد

RemoteAuthentication Methodانتخاب برای Certificate،  طریق از شده امضاء گواهی یک قبل از است الزم CA وارد و دریافت
.کنید

ID Typeاگر Pre-Shared Key برای را Authentication Method برای را شناسه نوع باید  ،کنیدمی انتخاب
.منایید انتخاب  ،کنید تأیید خواهیدمی که دستگاهی

IDکنید وارد دارد مطابقت شناسه نوع با که را چاپگری شناسه.

.باشد = یا  # ، @نباید نخست نویسه

Distinguished Name :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (باید. کنید وارد
.بگیرید نظر در نیز را» = «نویسه

IP Address :قالب IPv4 یا IPv6 کنید وارد را.

FQDN :از استفاده با نویسه 255 و 1 بین ترکیبی A–Z،  a–z،  0–9، -  کنید وارد) . (نقطه و.

Email Address :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (باید نیز را. @ کنید وارد
.کنید حساب

Key ID :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (کنید وارد.

Pre-Shared Keyاگر Pre-Shared Key برای را Authentication Method مشرتک قبل از کلید یک  ،کنیدمی انتخاب
.کنید وارد نویسه 127 و 1 بین شده

Confirm Pre-Shared Keyمنایید وارد کردید پیکربندی تأیید برای که کلیدی.

❏Encapsulation

.کنید پیکربندی بندیبسته حالت یک است الزم  ،کنیدمی انتخاب Access Control برای را IPsec اگر

توضیحات و تنظیامتموارد

Transport Modeدر اگر LAN هایبسته. کنید انتخاب را این  ،کنیدمی استفاده چاپگر از فقط مشابه IP رمزنگاری باالتر الیه یا 4 الیه
.شوندمی

Tunnel Modeمانند اینرتنت دارای شبکه در چاپگر از اگر IPsec-VPN هایداده و عنوان. کنید انتخاب را گزینه این  ،کنیدمی استفاده
.شوندمی رمزنگاری IP هایبسته

Remote Gateway(Tunnel Mode) :گزینه اگر Tunnel Mode برای را Encapsulation یک  ،کنیدمی انتخاب
.کنید وارد نویسه 39 و 1 بین درگاه آدرس

❏Security Protocol

.منایید انتخاب گزینه یک  ،کنیدمی انتخاب Access Control برای را IPsec اگر

توضیحات و تنظیامتموارد

ESPکنید رمزنگاری را هاداده و کنید انتخاب را گزینه این  ،هاداده و اعتبار تأیید یکپارچگی از اطمینان برای.

AHممنوع هاداده رمزنگاری اگر حتی. کنید انتخاب را گزینه این  ،هاداده و اعتبار تأیید یکپارچگی از اطمینان برای
.کنید استفاده IPsec از توانیدمی  ،باشد
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❏Algorithm Settings

برخی برای را Any اگر. منایید انتخاب تنظیم هر برای Any از غیر مورد یک یا کنید انتخاب تنظیامت همه برای را Any گزینه شودمی توصیه
تأیید قصد که دیگری دستگاه به بسته است ممکن دستگاه  ،کنید انتخاب دیگر تنظیامت برای را Any از غیر موردی و کنید انتخاب تنظیامت از

.نکند برقرار ارتباط دارید را آن

توضیحات و تنظیامتموارد

IKEEncryptionبرای را رمزنگاری الگوریتم IKE کنید انتخاب.

.کندمی فرق IKE نسخه به بسته موارد

Authenticationبرای را هویت تأیید الگوریتم IKE کنید انتخاب.

Key Exchangeبرای را کلید تبادل الگوریتم IKE کنید انتخاب.

.کندمی فرق IKE نسخه به بسته موارد

ESPEncryptionبرای را رمزنگاری الگوریتم ESP کنید انتخاب.

.باشد شده انتخاب Security Protocol برای ESP که است موجود زمانی این

Authenticationبرای را هویت تأیید الگوریتم ESP کنید انتخاب.

.باشد شده انتخاب Security Protocol برای ESP که است موجود زمانی این

AHAuthenticationبرای را رمزنگاری الگوریتم AH کنید انتخاب.

.باشد شده انتخاب Security Protocol برای AH که است موجود زمانی این

مرتبط اطالعات

201 صفحه در" فرضپیش سیاست پیکربندی"|

گروه سیاست پیکربندی
هایسیاست با که را IP هایبسته چاپگر. شودمی اعامل کاربر گروه یک یا کاربر یک برای که است قوانین از بیشرتی تعداد یا یک گروهی سیاست

تأیید فرضپیش سیاست یک سپس 10 تا 1 گروهی سیاست یک ترتیب به IP هایبسته. کندمی کنرتل دارند مطابقت شده پیکربندی
.شوندمی

.کنید انتخاب را Network Security < IPsec/IP Filtering < Basic زبانه و شوید Web Config وارد.1

.منایید کلیک کنید پیکربندی خواهیدمی که عددی زبانه روی.2

.کنید وارد مقدار یک مورد هر برای.3

.کنید کلیک Next روی.4

.شودمی داده نشان تأیید پیام یک

.کنید کلیک OK روی.5

.شودمی روزرسانی به چاپگر

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
206 صفحه در" Group Policy تنظیم موارد"|
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Group Policy تنظیم موارد

توضیحات و تنظیامتموارد

Enable this Group Policyکنید غیرفعال یا فعال را گروهی سیاست یک توانید می.

Access Control

.کنید پیکربندی IP هایبسته ترافیک برای کنرتل روش یک

توضیحات و تنظیامتموارد

Permit Accessهایبسته عبور کردن مجاز برای IP کنید انتخاب را این  ،شده پیکربندی.

Refuse Accessهایبسته عبور کردن رد برای IP کنید انتخاب را این  ،شده پیکربندی.

IPsecهایبسته عبور کردن مجاز برای IPsec کنید انتخاب را این  ،شده پیکربندی.

Local Address(Printer)

توانیدمی  ،شود تعیین خودکار طور به IP آدرس یک اگر. باشد داشته مطابقت شبکه محیط با که کنید انتخاب را IPv6 آدرس یا IPv4 آدرس
Use auto-obtained IPv4 address کنید انتخاب را.

:نکته
.کنید پیکربندی ثابت IPv6 آدرس یک. نباشد دسرتسی قابل اتصال است ممکن  ،شود تعیین خودکار طور به IPv6 آدرس یک اگر

Remote Address(Host)
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کنرتل هاآدرس همه  ،نکنید وارد IP آدرس اگر. باشد نویسه 43 حداکرث باید IP آدرس. کنید وارد دستگاه IP آدرس یک دسرتسی کنرتل برای
.شوندمی

:نکته
پیکربندی ثابت IP آدرس یک. نباشد دسرتسی قابل اتصال است ممکن  ،)شود تعیین DHCP طریق از مثالً (شود تعیین خودکار طور به IP آدرس یک اگر

.کنید

Method of Choosing Port

.کنید انتخاب هادرگاه تعیین برای روشی

❏Service Name

.منایید انتخاب گزینه یک  ،کنیدمی انتخاب Method of Choosing Port برای را Service Name اگر

❏Transport Protocol

.کنید پیکربندی بندیبسته حالت یک است الزم  ،کنیدمی انتخاب Method of Choosing Port برای را Port Number اگر

توضیحات و تنظیامتموارد

Any Protocolکنید انتخاب را این هاپروتکل انواع کنرتل برای.

TCPکنید انتخاب را این بخشی تک حالت برای هاداده کنرتل برای.

UDPکنید انتخاب را این بخشی چند حالت و پخش برای هاداده کنرتل برای.

ICMPv4فرمان کنرتل برای ping کنید انتخاب را این.

❏Local Port

 ،کنیدمی انتخاب Transport Protocol برای را UDP یا TCP اگر و Method of Choosing Port برای را Port Number اگر
وارد درگاه شامره 10 تا حداکرث توانیدمی. منایید وارد ویرگول با آنها جداسازی  ،دریافتی هایبسته کنرتل برای را درگاه هایشامره

.کنید

5220 ,119 ,80 ,20 :مثال

.شوندمی کنرتل هادرگاه همه  ،نکنید وارد را درگاه شامره اگر

❏Remote Port

 ،کنیدمی انتخاب Transport Protocol برای را UDP یا TCP اگر و Method of Choosing Port برای را Port Number اگر
وارد درگاه شامره 10 تا حداکرث توانیدمی. منایید وارد ویرگول با آنها جداسازی  ،ارسالی هایبسته کنرتل برای را درگاه هایشامره

.کنید

5220 ,143 ,80 ,25 :مثال

.شوندمی کنرتل هادرگاه همه  ،نکنید وارد را درگاه شامره اگر

IKE Version

.کنید انتخاب چاپگر به متصل دستگاه به توجه با را آنها از یکی. کنید انتخاب IKE Version برای را IKEv2 یا IKEv1 گزینه

❏IKEv1

.شودمی داده منایش زیر موارد  ،کنید انتخاب IKE Version برای را IKEv1 اگر

توضیحات و تنظیامتموارد

Authentication Methodاگر IPsec برای را Access Control سیاست یک با شده استفاده گواهی. منایید انتخاب گزینه یک  ،کنیدمی انتخاب
.است همراه فرضپیش

Pre-Shared Keyاگر Pre-Shared Key برای را Authentication Method و 1 بین شده مشرتک قبل از کلید یک  ،کنیدمی انتخاب
.کنید وارد نویسه 127

Confirm Pre-Shared Keyمنایید وارد کردید پیکربندی تأیید برای که کلیدی.
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❏IKEv2

توضیحات و تنظیامتموارد

LocalAuthentication Methodاگر IPsec برای را Access Control با شده استفاده گواهی. منایید انتخاب گزینه یک  ،کنیدمی انتخاب
.است همراه فرضپیش سیاست یک

ID Typeاگر Pre-Shared Key برای را Authentication Method را چاپگر شناسه نوع باید  ،کنید انتخاب
.کنید انتخاب

IDکنید وارد دارد مطابقت شناسه نوع با که را چاپگر شناسه.

.باشد = یا  # ، @نباید نخست نویسه

Distinguished Name :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (باید. کنید وارد
.بگیرید نظر در نیز را» = «نویسه

IP Address :قالب IPv4 یا IPv6 کنید وارد را.

FQDN :از استفاده با نویسه 255 و 1 بین ترکیبی A–Z،  a–z،  0–9، -  کنید وارد) . (نقطه و.

Email Address :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (باید نیز را. @ کنید وارد
.کنید حساب

Key ID :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (کنید وارد.

Pre-Shared Keyاگر Pre-Shared Key برای را Authentication Method مشرتک قبل از کلید یک  ،کنیدمی انتخاب
.کنید وارد نویسه 127 و 1 بین شده

Confirm Pre-Shared Keyمنایید وارد کردید پیکربندی تأیید برای که کلیدی.

RemoteAuthentication Methodاگر IPsec برای را Access Control با شده استفاده گواهی. منایید انتخاب گزینه یک  ،کنیدمی انتخاب
.است همراه فرضپیش سیاست یک

ID Typeاگر Pre-Shared Key برای را Authentication Method برای را شناسه نوع باید  ،کنیدمی انتخاب
.منایید انتخاب  ،کنید تأیید خواهیدمی که دستگاهی

IDکنید وارد دارد مطابقت شناسه نوع با که را چاپگری شناسه.

.باشد = یا  # ، @نباید نخست نویسه

Distinguished Name :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (باید. کنید وارد
.بگیرید نظر در نیز را» = «نویسه

IP Address :قالب IPv4 یا IPv6 کنید وارد را.

FQDN :از استفاده با نویسه 255 و 1 بین ترکیبی A–Z،  a–z،  0–9، -  کنید وارد) . (نقطه و.

Email Address :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (باید نیز را. @ کنید وارد
.کنید حساب

Key ID :نویسه 128 تا 1 بین ASCII 1-0( بایتیx20 0 تاx7E (کنید وارد.

Pre-Shared Keyاگر Pre-Shared Key برای را Authentication Method مشرتک قبل از کلید یک  ،کنیدمی انتخاب
.کنید وارد نویسه 127 و 1 بین شده

Confirm Pre-Shared Keyمنایید وارد کردید پیکربندی تأیید برای که کلیدی.

Encapsulation

.کنید پیکربندی بندیبسته حالت یک است الزم  ،کنیدمی انتخاب Access Control برای را IPsec اگر

توضیحات و تنظیامتموارد

Transport Modeدر اگر LAN هایبسته. کنید انتخاب را این  ،کنیدمی استفاده چاپگر از فقط مشابه IP رمزنگاری باالتر الیه یا 4 الیه
.شوندمی
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توضیحات و تنظیامتموارد

Tunnel Modeمانند اینرتنت دارای شبکه در چاپگر از اگر IPsec-VPN هایداده و عنوان. کنید انتخاب را گزینه این  ،کنیدمی استفاده
.شوندمی رمزنگاری IP هایبسته

Remote Gateway(Tunnel Mode) :گزینه اگر Tunnel Mode برای را Encapsulation یک  ،کنیدمی انتخاب
.کنید وارد نویسه 39 و 1 بین درگاه آدرس

Security Protocol

.منایید انتخاب گزینه یک  ،کنیدمی انتخاب Access Control برای را IPsec اگر

توضیحات و تنظیامتموارد

ESPکنید رمزنگاری را هاداده و کنید انتخاب را گزینه این  ،هاداده و اعتبار تأیید یکپارچگی از اطمینان برای.

AHممنوع هاداده رمزنگاری اگر حتی. کنید انتخاب را گزینه این  ،هاداده و اعتبار تأیید یکپارچگی از اطمینان برای
.کنید استفاده IPsec از توانیدمی  ،باشد

Algorithm Settings

از برخی برای را Any اگر. منایید انتخاب تنظیم هر برای Any از غیر مورد یک یا کنید انتخاب تنظیامت همه برای را Any گزینه شودمی توصیه
را آن تأیید قصد که دیگری دستگاه به بسته است ممکن دستگاه  ،کنید انتخاب دیگر تنظیامت برای را Any از غیر موردی و کنید انتخاب تنظیامت

.نکند برقرار ارتباط دارید

توضیحات و تنظیامتموارد

IKEEncryptionبرای را رمزنگاری الگوریتم IKE کنید انتخاب.

.کندمی فرق IKE نسخه به بسته موارد

Authenticationبرای را هویت تأیید الگوریتم IKE کنید انتخاب.

Key Exchangeبرای را کلید تبادل الگوریتم IKE کنید انتخاب.

.کندمی فرق IKE نسخه به بسته موارد

ESPEncryptionبرای را رمزنگاری الگوریتم ESP کنید انتخاب.

.باشد شده انتخاب Security Protocol برای ESP که است موجود زمانی این

Authenticationبرای را هویت تأیید الگوریتم ESP کنید انتخاب.

.باشد شده انتخاب Security Protocol برای ESP که است موجود زمانی این

AHAuthenticationبرای را رمزنگاری الگوریتم AH کنید انتخاب.

.باشد شده انتخاب Security Protocol برای AH که است موجود زمانی این

مرتبط اطالعات

205 صفحه در" گروه سیاست پیکربندی"|
210 صفحه در" Group Policy در Remote Address(Host) و Local Address(Printer) ترکیب"|
210 صفحه در" گروهی سیاست در رسویس نام مرجع"|
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Group Policy در Remote Address(Host) و Local Address(Printer) ترکیب

Local Address(Printer) تنظیم

IPv4IPv6*2Any addresses*3

تنظیم
Remote Address(Host)

IPv4*1✓–✓

IPv6*1,  *2–✓✓

✓✓✓خالی

.کنید تعیین را پیشوند طول توانید منی  ،شود انتخاب Access Control برای IPsec اگر 1*

.شود می غیرفعال گروهی سیاست ولی کنید انتخاب::) fe80( محلی لینک آدرس یک توانید می شود انتخاب Access Control برای IPsec اگر 2*

.IPv6 محلی لینک های آدرس جز به 3*

گروهی سیاست در رسویس نام مرجع

:نکته
.شوند انتخاب توانندمنی ولی شوندمی داده منایش نباشند موجود که هایرسویس

شده کنرتل هایویژگیدورراه درگاه شامرهمحلی درگاه شامرهپروتکل نوعرسویس نام

Any–––هارسویس همه

ENPCUDP3289مانند هاییبرنامه از چاپگر برای جستجودرگاه هر Epson
Device Admin،  اسکرن درایور و چاپگر درایور

SNMPUDP161پیکربندی و دستیابیدرگاه هر MIB مانند هاییبرنامه از
Epson Device Admin،  چاپگر درایور Epson و

Epson اسکرن درایور

LPRTCP515داده ارسالدرگاه هر LPR

RAW (Port9100)TCP9100داده ارسالدرگاه هر RAW

WSDTCPکنرتل5357درگاه هر WSD

WS-DiscoveryUDP3702از چاپگر برای جستجودرگاه هر WSD

Network ScanTCP1865از اسکن داده ارسالدرگاه هر Document Capture Pro

Network Push
Scan

TCPارسال و اسکن فرآیند کار اطالعات دریافت2968درگاه هر
Document Capture برنامه طریق از همزمان

Pro

Network Push
Scan Discovery

UDP2968ارسال و اسکن فرآیند که هنگامی رایانه جستجویدرگاه هر
Document Capture برنامه طریق از همزمان

Pro شودمی انجام

FTP Data (Local)TCP20رسوردرگاه هر FTP) چاپ از داده ارسال FTP(

FTP Control
(Local)

TCP21رسوردرگاه هر FTP) چاپ کنرتل FTP(

رسپرست راهنامی

رشکت به مربوط پیرشفته امنیتی تنظیامت

210



شده کنرتل هایویژگیدورراه درگاه شامرهمحلی درگاه شامرهپروتکل نوعرسویس نام

FTP Data
(Remote)

TCPگیرندهرسویس20درگاه هر FTP) داده و اسکن داده ارسال
)شده دریافت منابر

را FTP رسور یک تواندمی فقط این  ،حال این با
استفاده 20 دور راه درگاه شامره از که کند کنرتل

.کندمی

FTP Control
(Remote)

TCPگیرندهرسویس21درگاه هر FTP) داده ارسال برای کنرتل
)شده دریافت منابر داده و اسکن

CIFS (Local)TCP445رسوردرگاه هر CIFS) شبکه پوشه یک اشرتاک(

CIFS (Remote)TCPگیرندهرسویس445درگاه هر CIFS) داده و اسکن داده ارسال
)پوشه یک به شده دریافت منابر

NetBIOS Name
Service (Local)

UDP137رسوردرگاه هر CIFS) شبکه پوشه یک اشرتاک(

NetBIOS
Datagram Service
(Local)

UDP138درگاه هر

NetBIOS Session
Service (Local)

TCP139درگاه هر

NetBIOS Name
Service (Remote)

UDPگیرندهرسویس137درگاه هر CIFS) داده و اسکن داده ارسال
)پوشه یک به شده دریافت منابر

NetBIOS
Datagram Service
(Remote)

UDP138درگاه هر

NetBIOS Session
Service (Remote)

TCP139درگاه هر

HTTP (Local)TCP80رسوردرگاه هر HTTP(S) (داده انتقال Web Config و
WSD(

HTTPS (Local)TCP443درگاه هر

HTTP (Remote)TCPگیرندهرسویس80درگاه هر HTTP(S) (بین ارتباط Epson
Connect یا Google Cloud Print،  روزرسانیبه

)ریشه گواهی روزرسانیبه و افزارثابت HTTPS (Remote)TCP443درگاه هر

IPsec/IP Filtering های مثال پیکربندی

IPsec های بسته فقط دریافت

.است فرض پیش سیاست یک پیکربندی برای فقط مثال این

Default Policy:

❏IPsec/IP Filtering: Enable

❏Access Control: IPsec

❏Authentication Method: Pre-Shared Key

❏Pre-Shared Key :کنید وارد نویسه 127 تا.

Group Policy:
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.نکنید پیکربندی

چاپگر تنظیامت و چاپ داده دریافت

.کند می مجاز را شده تعیین های رسویس از چاپگر پیکربندی و چاپ داده ارتباطات مثال این

Default Policy:

❏IPsec/IP Filtering: Enable

❏Access Control: Refuse Access

Group Policy:

❏Enable this Group Policy :بزنید عالمت را کادر.

❏Access Control: Permit Access

❏Remote Address(Host) :آدرس IP کالینت

❏Method of Choosing Port: Service Name

❏Service Name :کادر ENPC, SNMP, HTTP (Local), HTTPS (Local) و RAW (Port9100) بزنید عالمت را.

شده تعیین IP آدرس یک از فقط دسرتسی دریافت

.کند می مجاز را چاپگر به دسرتسی برای شده تعیین IP آدرس مثال این

Default Policy:

❏IPsec/IP Filtering: Enable

❏Access Control:Refuse Access

Group Policy:

❏Enable this Group Policy :بزنید عالمت را کادر.

❏Access Control: Permit Access

❏Remote Address(Host) :آدرس IP رسپرست کالینت یک از

:نکته
.کند پیکربندی را آن و باشد داشته دسرتسی چاپگر به تواند می کالینت  ،سیاست پیکربندی وجود با

IPsec/IP فیلرتگذاری برای گواهی پیکربندی
روش یک عنوان به را گواهی بود خواهید قادر  ،کنید تنظیم را آن وقتی. کنید پیکربندی را IPsec/IP فیلرتگذاری برای گیرندهرسویس گواهی

.بروید CA Certificate به کنید پیکربندی را گواهی صدور مرجع خواهیدمی اگر. کنید انتخاب IPsec/IP فیلرتگذاری برای هویت تأیید

.کنید انتخاب را Network Security < IPsec/IP Filtering < Client Certificate زبانه و شوید Web Config وارد.1
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.کنید وارد Client Certificate در را گواهی.2

در و کنید کپی را گواهی توانیدمی  ،ایدکرده وارد SSL/TLS یا IEEE 802.1X در را گواهی صدور مرجع توسط شده نرش گواهی یک قبالً اگر
.کنید کلیک Copy روی سپس و کنید انتخاب Copy From از را گواهی  ،کردن کپی برای. کنید کپی IPsec/IP فیلرتگذاری

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
188 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی دریافت"|

IEEE802.1X شبکه به چاپگر اتصال

IEEE 802.1X شبکه پیکربندی
عملکرد با LAN سوییچ یک  ،RADIUS رسور یک به متصل شبکه در آن از بود خواهید قادر  ،کنیدمی تنظیم چاپگر در را IEEE 802.1X وقتی
.کنید استفاده دسرتسی نقطه یک یا هویت تأیید

.کنید انتخاب را Network Security < IEEE802.1X < Basic زبانه و شوید Web Config وارد.1

.کنید وارد مقدار یک مورد هر برای.2

.کنید وارد یا انتخاب SSID یک و کنید کلیک Wi-Fi Setup روی  ،کنید استفاده Wi-Fi شبکه روی چاپگر از خواهیدمی اگر

:نکته
.بگذارید اشرتاک به Wi-Fi و اترنت بین را تنظیامت توانید می
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.کنید کلیک Next روی.3

.شودمی داده نشان تأیید پیام یک

.کنید کلیک OK روی.4

.شودمی روزرسانی به چاپگر

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
214 صفحه در" IEEE802.1X شبکه تنظیم موارد"|
220 صفحه در" باشید داشته دسرتسی اسکرن یا چاپگر به توانید منی IEEE 802.1X پیکربندی از بعد"|

IEEE802.1X شبکه تنظیم موارد

توضیحات و تنظیامتموارد

IEEE802.1X (Wired LAN)صفحه تنظیامت توانید می )IEEE802.1X < Basic (برای IEEE802.1X (LAN کنید غیرفعال یا فعال را) باسیم.

IEEE802.1X (Wi-Fi)اتصال وضعیت IEEE802.1X (Wi-Fi (شود می داده نشان.

Connection Methodشود می داده نشان فعلی شبکه اتصال روش.
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توضیحات و تنظیامتموارد

EAP Typeرسور و چاپگر بین اعتبار تأیید روش یک برای ای گزینه RADIUS کنید انتخاب.

EAP-TLSطریق از شده امضاء گواهی یک است الزم CA کنید وارد و دریافت.

PEAP-TLS

PEAP/MSCHAPv2کنید پیکربندی عبور رمز یک است الزم.

User IDرسور یک اعتبار تأیید از استفاده برای RADIUS،  کنید پیکربندی شناسه یک.

.کنید وارد) 0x7E تا 0x20( بایت-1 اسکی نویسه128 تا 1 بین

Passwordکنید پیکربندی عبور رمز یک چاپگر اعتبار تأیید برای.

استفاده RADIUS رسور عنوان به Windows رسور از اگر.کنید وارد) 0x7E تا 0x20( بایت-1 اسکی نویسه128 تا 1 بین
.کنید وارد را نویسه 127 تا توانید می کنید می

Confirm Passwordمنایید وارد کردید پیکربندی تأیید برای که عبوری رمز.

Server IDرسور یک با اعتبار تأیید برای رسور شناسه یک توانید می RADIUS کند می تأیید کننده تأیید.کنید پیکربندی شده تعیین
یا دارد قرار شود می ارسال RADIUS رسور از که رسور گواهی  ،موضوع دیگر نام/موضوع قسمت در رسور شناسه آیا

.خیر

.کنید وارد) 0x7E تا 0x20( بایت-1 اسکی نویسه128 تا 0 بین

Certificate Validationدر را گواهی.کنید تعیین را گواهی تایید توانید می اعتبار تأیید روش از مستقل CA Certificate کنید وارد.

Anonymous Nameاگر PEAP-TLS یا PEAP/MSCHAPv2 برای را Authentication Method ناشناس نام یک توانید می  ،کنید انتخاب
.کنید پیکربندی PEAP اعتبار تأیید 1 مرحله برای کاربر شناسه جای به

.کنید وارد) 0x7E تا 0x20( بایت-1 اسکی نویسه128 تا 0 بین

Encryption Strengthکنید انتخاب را زیر موارد از یکی توانید می.

HighAES256/3DES

MiddleAES256/3DES/AES128/RC4

مرتبط اطالعات

213 صفحه در" IEEE 802.1X شبکه پیکربندی"|

IEEE 802.1X برای گواهی پیکربندی
به را PEAP-TLS و EAP-TLS بود خواهید قادر  ،کنیدمی تنظیم را آن وقتی. کنید پیکربندی را IEEE802.1X برای گیرندهرسویس گواهی
CA Certificate به کنید پیکربندی را گواهی صدور مرجع گواهی خواهیدمی اگر. کنید استفاده IEEE 802.1X هویت تأیید روش عنوان
.بروید

.کنید انتخاب را Network Security < IEEE802.1X < Client Certificate زبانه و شوید Web Config وارد.1
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.کنید وارد گواهی یک Client Certificate در.2

انتخاب Copy From از را گواهی  ،کردن کپی برای. کنید کپی را گواهی توانیدمی  ،باشد شده منترش گوای صدور مرجع توسط گواهی اگر
.کنید کلیک Copy روی سپس و کنید

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
188 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی کردن وارد و دریافت"|

IEEE802.1X شبکه وضعیت بررسی
وضعیت صفحه چاپ مورد در بیشرت اطالعات دریافت برای. کنید بررسی شبکه وضعیت صفحه یک چاپ با را IEEE802.1X وضعیت توانید می

.کنید مراجعه چاپگر مدارک و اسناد به  ،شبکه

IEEE802.1X وضعیتوضعیت شناسه

Disableویژگی IEEE802.1X است غیرفعال.

EAP Successاعتبار تأیید IEEE802.1X است موجود شبکه اتصال و است شده انجام.

Authenticatingاعتبار تأیید IEEE802.1X است نشده کامل.

Config Errorاست نشده تنظیم کاربر شناسه زیرا شود منی انجام اعتبار تأیید.

Client Certificate Errorاست گذشته کالینت گواهی تاریخ زیرا شود منی انجام اعتبار تأیید.

Timeout Errorرسور طرف از پاسخی زیرا شود منی انجام اعتبار تأیید RADIUS ندارد وجود کننده تأیید یا و.
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IEEE802.1X وضعیتوضعیت شناسه

User ID Errorاست نادرست گواهی پروتکل یا و چاپگر کاربر شناسه زیرا شود منی انجام اعتبار تأیید.

Server ID Errorندارند مطابقت رسور شناسه و رسور گواهی رسور شناسه زیرا شود منی انجام اعتبار تأیید.

Server Certificate Errorدارد وجود رسور گواهی در زیر خطاهای زیرا شود منی انجام اعتبار تأیید.

.است گذشته رسور گواهی تاریخ❏

.است نادرست رسور گواهی زنجیره❏

CA Certificate Errorگواهی در زیر خطاهای زیرا شود منی انجام اعتبار تأیید CA دارد وجود.

.است نادرست شده تعیین CA گواهی❏

.است نشده وارد صحیح CA گواهی❏

.است گذشته CA گواهی تاریخ❏

EAP Failureدارد وجود چاپگر تنظیامت در زیر خطاهای زیرا شود منی انجام اعتبار تأیید.

خاصی مشکل یا است نادرست کالینت گواهی است PEAP-TLS یا EAP Type EAP-TLS اگر❏
.دارد

.نیست صحیح عبور رمز یا کاربر شناسه  ،است EAP Type PEAP/MSCHAPv2 اگر❏

پیرشفته امنیت به مربوط مشکالت رفع

امنیتی تنظیامت بازگرداندن
رسور یا دستگاه در مشکل بروز یا نادرست تنظیامت  ،کنید ایجاد IEEE802.1X یا IP فیلرتینگ/IPsec مانند امن بسیار محیطی خواهیدمی اگر

یا شود اعامل دوباره دستگاه به مربوط تنظیامت تا بازگردانید را امنیتی تنظیامت  ،صورت این در. شود هادستگاه با ارتباط ایجاد مانع است ممکن
.گردد فراهم شام موقت استفاده امکان

کنرتل پانل از استفاده با امنیتی عملکرد کردن غیرفعال

.کنید غیرفعال چاپگر کنرتل پانل طریق از توانیدمی را IEEE 802.1X یا IPsec/IP فیلرتگذاری

.کنید انتخاب را شبکه تنظیامت > چاپگر تنظیامت > تنظیم.1

.کنید انتخاب را پیرشفته گزینه.2

.کنید انتخاب زیر موارد بین از را کردن غیرفعال برای نظر مورد گزینه.3

IPsec/IP Filtering کردن غیرفعال❏

IEEE802.1X کردن غیرفعال❏

.کنید انتخاب تأیید صفحه در را ادامه گزینه.4

.کنید ملس را بسنت  ،شد داده نشان شدن کامل پیام که زمانی.5

.شودمی بسته شده تعیین زمان مدت از بعد و خودکار طور به صفحه  ،نکنید انتخاب را بسنت اگر
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شبکه امنیت های ویژگی از استفاده به مربوط مشکالت

شده گذاشته اشرتاک قبل از کلید کردن فراموش

.کنید مجدد پیکربندی را شده گذاشته اشرتاک قبل از کلید یک

یا Network Security < IPsec/IP Filtering < Basic < Default Policy زبانه و شوید وارد Web Config به  ،کلید تغییر برای
Group Policy کنید انتخاب را.

.کنید پیکربندی هارایانه برای را مشرتک-پیش کلید  ،مشرتک-پیش کلید دادن تغییر از پس

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|

کنید برقرار ارتباط IPsec Communication با توانید منی

.کنید مشخص را کندمنی پشتیبانی رایانه یا چاپگر که الگوریتمی

.کنید بررسی را رایانه تنظیامت. کندمی پشتیبانی زیر هایالگوریتم از چاپگر

ها الگوریتمامنیتی هایروش

-IKEAES-CBC-128،  AES-CBC-192،  AES-CBC-256،  AES-GCM-128*،  AES رمزنگاری الگوریتم
GCM-192*،  AES-GCM-256*،  3DES

IKESHA-1،  SHA-256،  SHA-384،  SHA-512،  MD5 هویت تأیید الگوریتم

IKEDH Group1،  DH Group2،  DH Group5،  DH Group14،  DH Group15،  DH کلید تبادل الگوریتم
Group16،  DH Group17،  DH Group18،  DH Group19،  DH Group20،  DH
Group21،  DH Group22،  DH Group23،  DH Group24،  DH Group25،  DH
Group26،  DH Group27*،  DH Group28*،  DH Group29*،  DH Group30*

-ESPAES-CBC-128،  AES-CBC-192،  AES-CBC-256،  AES-GCM-128،  AES رمزنگاری الگوریتم
GCM-192،  AES-GCM-256،  3DES

ESPSHA-1،  SHA-256،  SHA-384،  SHA-512،  MD5 هویت تأیید الگوریتم

AHSHA-1،  SHA-256،  SHA-384،  SHA-512،  MD5 هویت تأیید الگوریتم

IKEv2 برای فقط *

مرتبط اطالعات

201 صفحه در" IP فیلرتینگ/IPsec با شده رمزگذاری ارتباط"|

کند برقرار ارتباط ناگهانی طور به تواند منی

.باشدمنی استفاده قابل یا یافته تغییر چاپگر IP آدرس

از. گیردمنی شکل IPsec ارتباط  ،نباشد استفاده قابل یا باشد یافته تغییر Group Policy در محلی آدرس در شده ثبت IP آدرس که هنگامی
.کنید غیرفعال را IPsec چاپگر کنرتل پانل قسمت
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ثبت IP آدرس است ممکن  ،است نشده دریافت یا است گذشته IPv6 آدرس تاریخ یا شودمی اندازی راه دوباره  ،است گذشته DHCP تاریخ اگر
)Web Config )Network Security < IPsec/IP Filtering < Basic < Group Policy < Local Address(Printer) زبانه برای شده

.نشود یافت چاپگر

.کنید استفاده ثابت IP آدرس از

.باشدمنی استفاده قابل یا یافته تغییر رایانه IP آدرس

شکل IPsec ارتباط  ،نباشد استفاده قابل یا باشد یافته تغییر Group Policy در دورراه آدرس در شده ثبت IP آدرس که هنگامی
.گیردمنی

.کنید غیرفعال را IPsec چاپگر کنرتل پانل قسمت از

ثبت IP آدرس است ممکن  ،است نشده دریافت یا است گذشته IPv6 آدرس تاریخ یا شودمی اندازی راه دوباره  ،است گذشته DHCP تاریخ اگر
)Web Config )Network Security < IPsec/IP Filtering < Basic < Group Policy < Remote Address(Host) زبانه برای شده

.نشود یافت چاپگر

.کنید استفاده ثابت IP آدرس از

مرتبط اطالعات

31 صفحه در" Web Config به دسرتسی"|
201 صفحه در" IP فیلرتینگ/IPsec با شده رمزگذاری ارتباط"|

امن IPP چاپ درگاه ایجاد امکان عدم

.است نشده تعیین SSL/TLS ارتباط برای رسور گواهی عنوان به صحیح گواهی یک

.کنید استفاده صحیح گواهی یک از کنید دقت. شودمنی ایجاد درگاه  ،نباشد صحیح شده تعیین گواهی اگر

.دارد دسرتسی چاپگر به که شودمنی وارد ایرایانه در CA گواهی

.شود وارد CA گواهی شوید مطمنئ. نباشد ممکن درگاه ایجاد است ممکن  ،نشود وارد رایانه در CA گواهی اگر

مرتبط اطالعات

201 صفحه در" IP فیلرتینگ/IPsec با شده رمزگذاری ارتباط"|

IPsec/IP فیلرتگذاری پیکربندی از بعد اتصال امکان عدم

.باشندمی نادرست IPsec/IP فیلرتگذاری تنظیامت

مجدداً را IPsec/IP فیلرتگذاری تنظیامت و کنید وصل هم به را رایانه و چاپگر. کنید غیرفعال چاپگر کنرتل پانل طریق از را IPsec/IP فیلرتگذاری
.کنید اعامل

مرتبط اطالعات

201 صفحه در" IP فیلرتینگ/IPsec با شده رمزگذاری ارتباط"|
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باشید داشته دسرتسی اسکرن یا چاپگر به توانید منی IEEE 802.1X پیکربندی از بعد

.باشندمی نادرست IEEE 802.1X تنظیامت

پیکربندی را IEEE 802.1X دوباره سپس و کنید وصل را رایانه و چاپگر. کنید غیرفعال را Wi-Fi و IEEE 802.1X  ،چاپگر کنرتل پانل از
.کنید

مرتبط اطالعات

213 صفحه در" IEEE 802.1X شبکه پیکربندی"|

دیجیتالی گواهی یک از استفاده به مربوط مشکالت

CA-signed Certificate کردن وارد در موفقیت عدم

CA-signed Certificate در شده ارائه اطالعات و CSR ندارند مطابقت.

:کنید بررسی را زیر موارد. نیست کردن وارد قابل CSR  ،باشند نداشته یکسانی اطالعات CSR و CA-signed Certificate اگر

ندارد؟ مشابهی اطالعات که کنید وارد دستگاهی در را گواهی خواهیدمی آیا❏

.کنید وارد دارد مشابه اطالعات که دستگاهی در را گواهی سپس و کنید بررسی را CSR اطالعات

کردید؟ رونویسی را چاپگر در شده ذخیره CSR  ،گواهی صدور مرجع به CSR ارسال از بعد آیا❏

.کنید دریافت CSR طریق از دوباره را CA طریق از شده امضاء گواهی

.است کیلوبایت 5 از بیش CA-signed Certificate حجم

.کنید وارد است کیلوبایت 5 از تربزرگ که را CA-signed Certificate توانیدمنی شام

.است نادرست گواهی کردن وارد برای عبور رمز

دریافت مجدداً را CA-signed Certificate .کنید وارد را گواهی توانیدمنی  ،کنید فراموش را عبور رمز اگر. کنید وارد را صحیح عبور رمز
.کنید

مرتبط اطالعات

191 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی کردن وارد"|

کنید روزرسانی به را امضاء خود گواهی توانید منی

Common Name است نشده وارد.

Common Name شود وارد باید.

.اندشده وارد Common Name کادر در نشده پشتیبانی هاینویسه

.کنید وارد 0x20–0x7E) ASCII( قالب در FQDN فرمت یا میزبان نام  ،IPv4،  IPv6 از نویسه 128 و 1 بین

.است شده وارد مشرتک نام کادر در فاصله یا ویرگول یک

خطایی  ،باشد شده وارد ویرگول از بعد یا قبل فاصله یک فقط اگر. شودمی تقسیم نقطه آن در Common Name  ،است شده وارد ویرگول اگر
.دهدمی روی

رسپرست راهنامی

رشکت به مربوط پیرشفته امنیتی تنظیامت

220



مرتبط اطالعات

195 صفحه در" امضاء خود گواهی روزرسانی به"|

کنید ایجاد CSR توانید منی

Common Name است نشده وارد.

Common Name شود وارد باید.

وارد State/Province و Common Name،  Organization،  Organizational Unit،  Locality در نشده پشتیبانی هاینویسه
.اندشده

.کنید وارد 0x20–0x7E) ASCII( قالب در FQDN قالب یا میزبان نام  ،IPv4،  IPv6 از هایینویسه

.است شده استفاده فاصله یا ویرگول از Common Name کادر در

خطایی  ،باشد شده وارد ویرگول از بعد یا قبل فاصله یک فقط اگر. شودمی تقسیم نقطه آن در Common Name  ،است شده وارد ویرگول اگر
.دهدمی روی

مرتبط اطالعات

188 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی دریافت"|

شود می ظاهر دیجیتالی گواهی یک به مربوط هشداری

داد انجام کاری چه باید/علتها پیام

Enter a Server Certificate.علت:

.اید نکرده انتخاب کردن وارد برای را فایلی

:داد انجام کاری چه باید

.کنید کلیک Import روی و کرده انتخاب فایل یک

CA Certificate 1 is not entered.علت:

.است شده وارد 2 شامره CA گواهی فقط و است نشده وارد 1 شامره CA گواهی

:داد انجام کاری چه باید

.کنید وارد را 1 شامره CA گواهی ابتدا

Invalid value below.علت:

.دارد قرار عبور رمز یا و فایل مسیر در ای نشده پشتیبانی های نویسه

:داد انجام کاری چه باید

.شوند وارد مورد برای صحیح طور به ها نویسه کنید دقت

Invalid date and time.علت:

.اند نشده تنظیم چاپگر زمان و تاریخ

:داد انجام کاری چه باید

.کنید تنظیم را زمان و تاریخ  ،چاپگر کنرتل پانل یا Web Config،  EpsonNet Config از استفاده با
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داد انجام کاری چه باید/علتها پیام

Invalid password.علت:

.ندارند مطابقت شده وارد عبور رمز و CA گواهی برای شده تنظیم عبور رمز

:داد انجام کاری چه باید

.کنید وارد را صحیح عبور رمز

Invalid file.علت:

.کنید منی وارد X509 فرمت با گواهی فایل

:داد انجام کاری چه باید

انتخاب است شده ارسال گواهی صدور اعتامد مورد مرجع طرف از که را صحیحی گواهی کنید دقت
.کنید

:علت

.است کیلوبایت 5 فایل اندازه حداکرث. است بزرگ بسیار اید کرده وارد که فایلی

:داد انجام کاری چه باید

.باشد جعلی یا خراب گواهی است ممکن  ،اید کرده انتخاب را صحیح فایل اگر

:علت

.است نامعترب گواهی در موجود زنجیره

:داد انجام کاری چه باید

.کنید مراجعه گواهی صدور مرجع سایت وب به  ،گواهی درباره بیشرت اطالعات برای

Cannot use the Server Certificates that
include more than three CA certificates.

:علت

.دارد CA گواهی 3 از بیشرت PKCS#12 فرمت با گواهی فایل

:داد انجام کاری چه باید

PKCS#12 فرمت با گواهی فایل یا کنید وارد PEM فرمت به PKCS#12 فرمت از تبدیل با را گواهی هر
.دارد CA گواهی 2 که کنید وارد

The certificate has expired. Check if the
certificate is valid,  or check the date and
time on your printer.

:علت

.است گذشته گواهی تاریخ

:داد انجام کاری چه باید

.کنید وارد و دریافت جدیدی گواهی  ،است گذشته گواهی تاریخ اگر❏

.باشند شده تنظیم درستی به چاپگر زمان و تاریخ کنید دقت  ،نیست گذشته تاریخ گواهی اگر❏
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داد انجام کاری چه باید/علتها پیام

Private key is required.علت:

.ندارد وجود گواهی با ای شده جفت خصوصی کلید

:داد انجام کاری چه باید

فایل  ،باشد شده دریافت رایانه طریق از و CSR یک از استفاده با و دارد PEM/DER فرمت گواهی اگر❏
.کنید مشخص را خصوصی کلید

فایلی  ،باشد شده دریافت رایانه طریق از و CSR یک از استفاده با و دارد PKCS#12 فرمت گواهی اگر❏
.باشد خصوصی کلید محتوی که کنید ایجاد

:علت

کرده وارد دوباره را Web Config از استفاده با و CSR طریق از شده دریافت PEM/DER گواهی
.اید

:داد انجام کاری چه باید

شده دریافت Web Config طریق از و CSR یک از استفاده با و دارد PEM/DER فرمت گواهی اگر
.کنید وارد را آن بار یک توانید می فقط  ،باشد

Setup failed.علت:

فایل  ،خطاهایی دلیل به یا است نشده برقرار رایانه و چاپگر بین ارتباط زیرا کنید متام را پیکربندی توانید منی
.نیست خواندن قابل

:داد انجام کاری چه باید

.کنید وارد را فایل دوباره  ،ارتباط و شده مشخص فایل بررسی از بعد

مرتبط اطالعات

188 صفحه در" دیجیتالی گواهی درباره"|

اشتباه به CA طریق از شده امضاء گواهی حذف

.ندارد وجود CA توسط شده امضا گواهی برای پشتیبان فایل هیچ

.کنید وارد را گواهی دوباره  ،دارید پشتیبان فایل اگر

یک. کنید وارد دوباره را شده حذف گواهی توانیدمنی  ،کنید دریافت گواهی یک  ،است شده ایجاد Web Config از که CSR یک از استفاه با اگر
CSR کنید دریافت جدیدی گواهی و کنید ایجاد.

مرتبط اطالعات

193 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی حذف"|
191 صفحه در" CA طریق از شده امضاء گواهی کردن وارد"|
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