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Epson Smart Panel
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قد يتم تضمني عنارص إضافية حسب املوقع. 

В зависимости от региона в комплект поставки могут входить дополнительные компоненты. 
Залежно від розташування, може бути включено додаткові елементи. 

يُرجى قراءة هذا الدليل أوالً

يجب التعامل مع حرب هذه الطابعة بحذر. قد تتناثر قطرات من الحرب يف أثناء تعبئة خزانات الحرب أو إعادة تعبئتها بالحرب. إذا المس الحرب مالبسك أو أمتعتك، فقد ال تتمكن من إزالته.

Прочтите это в первую очередь
Чернила для этого принтера требуют осторожного обращения. Чернила могут расплескиваться при заправке или дозаправке контейнеров. 
Если чернила попадут на одежду или вещи, возможно, отчистить их не удастся.

Прочитайте перед початком роботи
З чорнилом для цього принтера слід поводитись обережно. Чорнило може розлитися під час заправлення чорнильних картриджів або доливання 
чорнила. Якщо чорнило потрапить на одяг або особисті речі, можливо, його не вдасться вивести.

A

ستُستخدم زجاجات الحرب األولية جزئيًا لشحن رأس الطباعة. قد تطبع هذه الزجاجات صفحات أقل مقارنة بزجاجات الحرب الالحقة.

Часть чернил из первых бутылок может использоваться для заправки печатающей головки. Поэтому рабочий ресурс этих бутылок может оказаться 
несколько ниже по сравнению со следующими бутылками.
Перші флакони із чорнилом буде частково використано для заправки друкувальної головки. Цих флаконів, можливо, вистачить на меншу кількість 
сторінок у порівнянні з наступними флаконами із чорнилом.

A

O .أزل الغطاء مع إبقاء زجاجة الحرب يف وضع عمودي؛ وإال فقد يترسب الحرب

O .استخدم زجاجات الحرب املرفقة مع طابعتك

O  أن تضمن جودة الحرب غري األصيل أو موثوقيته. قد يؤدي استخدام حرب غري أصيل إىل Epson ال ميكن لرشكة
.Epson حدوث تلف ال تشمله ضامنات

 O Снимите крышку, держа бутылку с чернилами в вертикальном 
положении. В противном случае чернила могут вытечь.

 O Используйте бутылки с чернилами, поставляемые в комплекте 
с принтером.

 O Epson не гарантирует качество и надежность чернил стороннего 
производителя. Использование неоригинальных чернил может 
привести к повреждениям, которые не подпадают под условия 
гарантии Epson.

 O Зніміть кришку, тримаючи флакон із чорнилом у вертикальному 
положенні; інакше чорнило може протікати.

 O Використовуйте флакони з чорнилом, що постачалися 
в комплекті із принтером.

 O Компанія Epson не гарантує якість і надійність чорнила 
інших виробників. Використання неоригінального чорнила 
може завдати шкоди, усунення якої не покриватиметься 
гарантією Epson.
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تأكّد من تعبئة الخزانات بالحرب، ومن ثّم اضغط مع االستمرار عىل الزر  ملدة 5 ثواٍن لبدء شحن الحرب. يستغرق 
شحن الحرب حوايل 11 دقيقة.

Убедитесь, что емкости заполнены чернилами, затем нажмите 
и удерживайте кнопку  нажатой в течение 5 секунд, чтобы 
запустить заправку чернил. Заправка чернил занимает примерно 
11 минут.
Переконайтеся, що чорнильні картриджі заповнено чорнилом 
і натисніть та утримуйте кнопку  протягом 5 секунд, щоб почати 
заправлення чорнилом. Заправлення чорнилом триває близько 
11 хвилин.
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.B — 1 اتبع تلك اإلرشادات إذا حددت "ال" يف القسم

Если вы выбрали ответ «Нет» в разделе 1 — B, следуйте инструкциям 
данного раздела.
Якщо у розділі 1 — B ви вибрали «Ні», виконайте ці вказівки.

مُيكنك إعداد الطابعة بينام تُشاهد التعليامت عىل جهازك الذيك. وباستخدام التطبيق، مُيكنك التحّكم يف الطابعة 
عىل جهازك الذيك عن بُعد أو إجراء طباعة أكرث تنّوًعا من خالل التطبيق.

Инструкции, отображаемые на вашем интеллектуальном 
устройстве, помогут настроить принтер. С помощью 
приложения можно удаленно управлять принтером со своего 
интеллектуального устройства и выполнять более сложные 
операции печати.
Принтер можна налаштувати, переглянувши інструкцію 
на смарт-пристрої. За допомогою програми можна віддалено 
керувати принтером на смарт-пристрої або виконувати різні 
завдання друку через програму.

تحقق من الخط العلوي للحرب يف خزّان الحرب.

Проверьте верхнюю линию в контейнере для чернил.
Перевірте верхню лінію в чорнильному картриджі.

الخط العلوي

Верхняя линия

Верхня лінія

أدخل زجاجة الحرب بشكل مبارش داخل املنفذ لتعبئة الحرب حتى الخط العلوي.

Вставьте бутылку с чернилами в отверстие, чтобы заправить 
чернила до верхней линии.
Щоб заправити чорнило до верхньої лінії, вставте флакон із 
чорнилом прямо в порт.

O  عند إدخالك زجاجة الحرب باللون الصحيح داخل منفذ التعبئة، يبدأ سكب الحرب ويتوّقف التدفق تلقائًيا عند
وصول الحرب إىل الخط العلوي.

O  إذا مل يبدأ الحرب يف التدفق إىل الخزّان، فأزل زجاجة الحرب ثم أعد إدخالها. ومع ذلك، ال تزيل زجاجة الحرب وتعيد
إدخالها عندما يصل الحرب إىل الخط العلوي؛ فقد يؤدي ذلك إىل ترّسب الحرب أو تلف الطابعة عندما يرتفع الحرب 

فوق الخط العلوي.

O .قد يتبّقى حرب يف الزجاجة. ومُيكن استخدام الحرب املُتبقي يف وقٍت الحق

O .ال ترتك زجاجة الحرب داخل الخزان؛ إذ قد يؤدي ذلك إىل تلف الزجاجة أو ترّسب الحرب

 O Когда бутылка с чернилами вставляется в отверстие для 
заправки, соответствующее нужному цвету, начинается 
подача чернил, которая автоматически прекращается, когда 
уровень чернил достигает верхней отметки.

 O Если чернила не заливаются в контейнер, извлеките бутылку 
с чернилами и заново вставьте ее. Однако не вынимайте 
и не вставляйте бутылку с чернилами, если уровень чернил 
достиг верхней линии; если уровень чернил поднимется 
выше верхней линии, это может привести к утечке чернил или 
повреждению принтера.

 O Чернила могут оставаться в бутылке. Оставшиеся в бутылке 
чернила можно использовать позже.

 O Не забудьте извлечь бутылку. В противном случае она может 
повредиться или чернила могут вытечь.

 O Після вставлення флакона з чорнилом у порт заправлення 
відповідного кольору почнеться виливання чорнила, а після 
досягнення верхньої лінії потік зупиниться автоматично.

 O Якщо чорнило не почало вливатися в картридж, витягніть 
флакон із чорнилом і вставте його повторно. Однак не виймайте 
і не вставляйте повторно флакон із чорнилом, коли чорнило 
досягло верхньої лінії; це може призвести до витікання чорнила 
або пошкодження принтера, коли чорнило підніметься вище 
верхньої лінії.

 O У флаконі може залишитися чорнило. Залишки чорнила можна 
використати пізніше.

 O Не залишайте флакон із чорнилом вставленим, інакше флакон 
може бути пошкоджено або чорнило може протікати.

E
عند وصول الحرب إىل الخط العلوي للخزّان، اسحب الزجاجة.

Когда уровень чернил достигнет верхней линии контейнера, 
вытащите бутылку.
Коли чорнило досягне верхньої лінії картриджа, витягніть флакон.
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ل ورقًا عاديًا مقاس A4 يف منتصف داعم الورق مع توجيه الجانب القابل للطباعة نحو األعىل. حمِّ

Загрузите бумагу формата A4 по центру подставки для бумаги 
стороной для печати вверх.
Завантажте папір формату A4 по центру пюпітра лицьовою 
стороною догори.
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اضغط عىل الزر  إليقاف تشغيل الطابعة.

Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.
Натисніть кнопку , щоб вимкнути принтер.

حدد طريقة إعداد الطابعة.

Выберите метод настройки принтера.
Виберіть спосіб налаштування принтера.

نعم.

Да.
Так.

هل لديك جهاز ذيك؟

У вас есть интеллектуальное устройство?
У вас є смарт-пристрій?

ال.

Нет.
Ні.

انتقل إىل القسم 2.

Перейдите в раздел 2.

Перейдіть до розділу 2.

.Epson Smart Panel ثبِّت 
سيساعدك ذلك يف إعداد الطابعة حتى إذا استخدمت الطابعة مع جهاز الكمبيوتر.

Установите приложение Epson Smart Panel. 
Оно поможет настроить принтер, даже если вы используете 
принтер с компьютера.
Установіть Epson Smart Panel. 
Це допоможе налаштувати принтер, навіть якщо принтер 
використовуватиметься з комп’ютером.

شّغل تنظيف رأس الطباعة. تستخدم ميزة تنظيف رأس الطباعة بعًضا من الحرب املوجود يف جميع خزانات الحرب.

Выполните очистку печатающей головки. При чистке 
печатающей головки потребляется небольшое количество 
чернил из всех контейнеров с чернилами.
Запустіть очищення друкувальної головки. Для очищення 
друкувальної головки використовується невелика кількість 
чорнил з усіх чорнильних картриджів.

إذا كان هناك حرب متبٍق يف كل زجاجة، فأِعد تعبئة خزان الحرب. راجع الخطوات 
من A إىل H يف القسم 2.

Если в бутылках остаются чернила, дозаправьте 
контейнер для чернил. Следуйте инструкциям 
A–H в разделе 2.
Якщо в кожному флаконі залишилося чорнило, 
долийте його. Див. кроки A–H у розділі 2.

تفضل بزيارة موقع الويب لتثبيت الربنامج وتهيئة الشبكة. إذا كانت طابعتك مزودة بقرص مضغوط، فيمكنك استخدام 
ذلك أيًضا )مع نظام التشغيل Windows فقط(. عند اكتامل هذه العمليات، ستكون الطابعة جاهزة لالستخدام.

Посетите указанный ниже веб-сайт, чтобы установить 
программное обеспечение и настроить сеть. Для этой цели вы 
также можете использовать компакт-диск, если он прилагается 
к вашему принтеру (только для Windows). После этого принтер 
будет готов к работе.
Щоб встановити програмне забезпечення та налаштувати 
мережу, відвідайте вебсайт. Ви також можете використовувати 
компакт-диск, якщо він входить у комплект із принтером 
(лише для Windows). Після завершення цих операцій принтер 
буде готовий до роботи.

اضغط مع االستمرار عىل الزر  حتى يومض. ثم استخدم جهازك الذيك الستكامل بقية خطوات عملية اإلعداد.

Удерживайте нажатой кнопку , пока она не начнет мигать. Затем выполните остальные шаги процесса установки 
со своего интеллектуального устройства.
Натисніть і утримуйте кнопку , доки вона не почне блимати. Після цього завершіть процес налаштування за допомогою 
смарт-пристрою.

تأكد من أن لون خزّان الحرب يُطابق لون الحرب الذي ترغب يف تعبئته.

Цвет контейнера для чернил должен совпадать с цветом чернил, 
которые вы хотите дозаправить.
Переконайтеся, що колір чорнильного картриджа відповідає 
кольору чорнила, яке потрібно заправити.

وميض متناوب.

Попеременное мигание.

Блимання по черзі.

تشغيل.

Горит.

Увімкнено.

وميض.

Мигает.

Блимання.

تشغيل.

Горит.

Увімкнено.

اطبع منوذج فحص الفوهة للتحقق مام إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أم ال.

При выполнении данной функции распечатывается шаблон 
проверки дюз, чтобы проверить, не засорены ли дюзы.
Роздрукуйте шаблон перевірки сопел, щоб побачити, чи не 
засмічено сопла друкувальної головки.
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. ، اضغط عىل  يف أثناء الضغط مع االستمرار عىل 

Удерживая нажатой кнопку , 
нажмите кнопку .

Утримуючи кнопку , натисніть .

وميض.

Мигает.
Блимання.

تشغيل.

Горит.

Увімкнено.

إيقاف التشغيل.

Не горит.

Вимкнено.

متت طباعة منوذج فحص الفوهة. تحقق من النموذج املطبوع ملعرفة ما إذا كانت فوهات رأس الطباعة 
مسدودة أم ال.

Будет напечатан шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон 
печати, чтобы проверить, не засорены ли дюзы печатающей 
головки.
Буде надруковано шаблон перевірки сопел. Огляньте 
надрукований шаблон, щоб перевірити, чи не засмічені сопла 
друкувальної головки.
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. تجاهل هذا املصباح يف الوقت الحايل ألنه ال ينطبق إال عند الطباعة  عند تحميل الورق، سييضء املصباح 
.Mopria أو AirPrint باستخدام

При загрузке бумаги загорается индикатор . Пока игнорируйте 
этот индикатор, так как он применим только при печати 
с помощью AirPrint или Mopria.
Після завантаження паперу індикатор  вмикається. Наразі не 
зважайте на цей індикатор, оскільки він застосовується лише під 
час друку за допомогою AirPrint або Mopria.
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General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be 
trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) 
oder weniger gemäss EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz 
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt 
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Для пользователей из России срок службы: 5 лет.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır. 

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem 
heyetlerine yapılabilir.

 Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
 Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
 Tel: 3131-52-266-81
 Web: http://www.epson.com/

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to 
change without notice. 
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L3550 Series

رموز زجاجة الحرب / 
Коды бутылок с чернилами / 
Коди флаконів із чорнилом

ألوروبا  /

 Для европейских стран / Для Європи

BK C M Y

ET-2830 Series 104

L3550 Series 103

إزالة انحشار الورق / 
Устранение замятия бумаги /  
Усунення зминання паперу

لخارج أوروبا / 

Для неевропейских стран / Для країн поза Європою

ألوروبا / 

Для Европы / Для Європи

  http://support.epson.net/

  http://www.epson.eu/support

استكشاف املشكالت وإصالحها /
Устранение неполадок /
Виправлення неполадок

التخزين والنقل /
Хранение и транспортировка /
Зберігання та транспортування

A

B

C

For Australia and New Zealand

BK C M Y
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التحقق من مستويات الحرب وإعادة تعبئة الحرب /
Проверка уровней чернил 
и дозаправка чернил /
Перевірка рівня чорнил і заправлення 
чорнилом

تحقق من مستويات الحرب. إذا كان أيٌّ من مستويات الحرب أقل من الخط األدىن، راجع الخطوات من A إىل H يف القسم 2 
إلعادة تعبئة الخزان.

Проверьте уровни чернил. Если какой-либо из уровней чернил 
не достигает нижней линии, выполните действия A–H из раздела 2, 
чтобы заправить соответствующий контейнер.
Перевірте рівні чорнил. Якщо рівень будь-якого чорнила нижче 
нижньої лінії, див. кроки A–H у розділі 2, щоб заправити картридж.

راجع دليل املستخدم عرب اإلنرتنت لالطالع عىل معلومات أكرث تفصيالً. إذ يوفّر لك 
تعليامت التشغيل، والسالمة، واستكشاف املشكالت وإصالحها مثل إزالة انحشار 
الورق أو ضبط جودة الطباعة. مُيكنك الحصول عىل أحدث اإلصدارات من جميع 

األدلة من موقع الويب التايل.

Дополнительные сведения см. в интерактивном 
Руководстве пользователя. Оно содержит 

инструкции по эксплуатации изделия, соблюдению безопасности 
и устранению неполадок (например, инструкции по устранению 
замятия бумаги или регулировке качества печати). Последние версии 
всех руководств можно загрузить на следующем веб-сайте.
Щоб отримати докладніші відомості, див. Посібник користувача онлайн. 
У ньому ви знайдете інструкції з роботи, безпеки й виправлення 
неполадок, як-от видалення зім’ятого паперу або налаштування якості. 
Найновіші версії всіх посібників можна отримати на вебсайті, який 
наведено нижче.

آلسيا / 

Для Азии / Для Азії 
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للتأكد من الحرب الفعيل املتبقي، افحص بعينيك مستويات الحرب املوجودة يف جميع خزانات الحرب بالطابعة. قد يؤدي 
استخدام الطابعة ملدة طويلة عندما يكون مستوى الحرب دون الخط السفيل إىل تلف الطابعة.

Действительное оставшееся количество чернил можно проверить 
по уровню чернил во всех контейнерах для чернил принтера. 
Длительное использование принтера при уровне чернил ниже 
нижней линии может привести к повреждению устройства.
Щоб перевірити фактичний залишок чорнила, візуально 
перевірте рівні чорнил у картриджах принтера. Якщо продовжити 
користуватися принтером, коли рівень чорнила є нижчим 
за нижню лінію, це може призвести до пошкодження принтера.

يجب إغالق الوحدة متاًما قبل أن تتمكن من فتحها مرة أخرى.

Устройство должно быть полностью закрыто, прежде чем его 
снова можно будет открыть.
Перед повторним відкриванням пристрій повинен бути повністю 
закритий.

الدعم / 
Поддержка /  
Підтримка 

O  تأكد من إبقاء زجاجة الحرب يف وضعية قامئة عند إحكام ربط الغطاء. ضع الطابعة والزجاجة يف كيس بالستييك
كالً عىل حدة واحتفظ بالطابعة يف شكل مستٍو بينام تقوم بتخزينها ونقلها، وإال فقد يترّسب الحرب.

O .إذا انخفضت جودة الطباعة يف املرة القادمة للطباعة، فنظِّف رأس الطباعة وقم مبحاذاتها

 O Во время затягивания крышки всегда держите бутылку 
с чернилами в вертикальном положении. Поместите принтер 
и бутылку в отдельные пластиковые пакеты. Во время 
хранения и транспортировки принтер должен находиться 
в горизонтальном положении. В противном случает чернила 
могут вылиться.

 O Если при включении принтера качество печати ухудшилось, 
выполните процедуры очистки и калибровки печатающей 
головки.

 O Під час закручування кришки тримайте флакон із чорнилом 
вертикально. Покладіть принтер і флакон у пластиковий пакет 
окремо й під час зберігання та транспортування тримайте 
принтер у горизонтальному положенні. Інакше може протікати 
чорнило.

 O Якщо під час наступного друку якість погіршилася, очистьте 
та вирівняйте друкувальну головку.

D

A

B

C

D

E

دليل لوحة التحكم

األزرار والوظائف
تشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.

إزالة خطأ الشبكة. اضغط مع االستمرار ملدة 5 ثواٍن أو أكرث لضبط إعدادات الشبكة باستخدام زر ضغط 

.WPS

طباعة تقرير اتصال الشبكة لتحديد أسباب أي مشكالت يف الشبكة. للحصول عىل مزيٍد من املعلومات، 

اضغط مع االستمرار عىل هذا الزر ألكرث من 5 ثواٍن لطباعة ورقة حالة الشبكة.

للطباعة باستخدام AirPrint أو Mopria فقط: اضغط عىل هذا الزر لتحديد حجم الورق ونوعه. سييضء 

املصباح )  /  /  ( الخاص بالورق املحدد.

قبل استخدام هذا الزر للمرة األوىل، استخدم Web Config لتعيني حجم الورق ونوعه املرتبط بـ 

. ملزيد من التفاصيل، راجع قسم "تحميل الورق" يف دليل املستخدم.  /  / 

يبدأ النسخ أحادي اللون أو النسخ امللون عىل ورق عادي مقاس A4. لزيادة عدد النسخ )مبا يصل إىل 30 

نسخة(، اضغط عىل هذا الزر بفواصل زمنية مدتها ثانية واحدة.

إيقاف العملية الحالية. اضغط مع االستمرار عىل هذا الزر ملدة 5 ثواٍن حتى يومض الزر  لتشغيل 

تنظيف رأس الطباعة.

التحقق من الصور املمسوحة ضوئًيا: اضغط عىل الزرين  و يف وقٍت واحد 

لتشغيل الربنامج عىل جهاز كمبيوتر متصل بـ USB وتحقق من الصور املمسوحة ضوئيًا.

إعداد رمز )PIN (WPS: اضغط مع االستمرار عىل الزرين  و يف وقٍت واحد 

.PIN )WPS( لبدء إعداد رمز

إعداد شبكة Wi-Fi Direct )نقطة الوصول البسيط): اضغط مع االستمرار عىل الزرين 

 و يف وقٍت واحد لبدء إعداد شبكة Wi-Fi Direct )نقطة الوصول البسيط(.

تعطيل خدمة الشبكة: شّغل الطابعة يف أثناء الضغط مع االستمرار عىل الزر  

.Epson Connect لتعطيل إعدادات

استعادة إعدادات الشبكة االفرتاضية: شّغل الطابعة يف أثناء الضغط مع االستمرار عىل الزر 

 الستعادة إعدادات الشبكة االفرتاضية.

عند استعادة إعدادات الشبكة، تومض املصابيح التي تشري إىل حالة الشبكة بالتناوب ثم 

تنطفئ.

طباعة منوذج فحص الفوهة: شّغل الطابعة يف أثناء الضغط مع االستمرار عىل الزر  

لطباعة منوذج فحص الفوهة.

قراءة مصابيح املؤرشات

  :  ُمضاء   :  وامض

الحالة الطبيعية

.)Wi-Fi( الطابعة متصلة بشبكة السلكية

الطابعة متصلة بشبكة يف وضع Wi-Fi Direct )نقطة الوصول البسيط(.

للطباعة باستخدام AirPrint أو Mopria فقط: الطابعة مضبوطة للطباعة عىل الورق الذي يشري إليه املصباح. 

. تجاهل املصباح عند الطباعة باستخدام طرق أخرى. ملزيد من التفاصيل، راجع الرشح الخاص بالزر 

حالة الخطأ

حدث خطأ يف اتصال شبكة Wi-Fi. اضغط عىل الزر  إلزالة الخطأ وحاول مرة أخرى.

قد يكون شحن الحرب األويل غري مكتمل. راجع القسم 2 يف صفحة الغالف إلكامل شحن الحرب األويل.

. ل الورق واضغط عىل الزر  أو  مل يتم تحميل أوراق أو متت تغذية أكرث من ورقة يف املرة الواحدة. حمِّ

. راجع القسم "إزالة الورق املحشور". إذا استمر  حدث انحشار للورق. أخرج الورق واضغط عىل الزر  أو 

مصباح املؤرش يف الوميض، فراجع قسم الورق املحشور من قسم "حل املشكالت" يف دليل املستخدم.

أوشك أحد صناديق الصيانة عىل الوصول إىل نهاية عمره االفرتايض. يستمر املصباح يف الوميض لحني استبدال صندوق 

الصيانة.

ميكنك متابعة الطباعة إىل أن يومض املصباحان  و بالتناوب.

، اضغط عىل الزر   مل يتم إيقاف تشغيل الطابعة بصورة صحيحة. بعد إزالة الخطأ بالضغط عىل الزر  أو 

إللغاء أي مهام طباعة معلقة. نويص بإجراء فحص فوهات؛ ألن الفوهات قد تكون جافة أو مسدودة.

. إليقاف تشغيل الطابعة، تأكد من الضغط عىل الزر 

وميض متناوب: أوشكت إحدى لبادات امتصاص حرب الطباعة دون حدود عىل الوصول إىل نهاية عمرها االفرتايض أو 

وصلت بالفعل إىل نهاية عمرها االفرتايض. ال تتوفر الطباعة دون حدود، بينام تتوفر الطباعة بحدود.

الستبدال لبادة امتصاص حرب الطباعة دون حدود، اتصل برشكة Epson أو بأحد مقدمي الخدمات املعتمدين 

.Epson من

وميض متناوب: أوشك أحد صناديق الصيانة عىل الوصول إىل نهاية عمره االفرتايض. استبدل صندوق 

الصيانة واضغط عىل الزر  أو  ملتابعة الطباعة. الستبدال صندوق الصيانة، راجع دليل 

املستخدم.

غطاء درج اإلخراج ليس مفتوًحا.

افتح غطاء درج اإلخراج وحرك درج اإلخراج للخارج. 

. بدأ تشغيل الطابعة يف وضع االستعادة نظرًا لتعذر تحديث الربنامج الثابت.جميع املصابيح ُمضاءة باستثناء املصباح 

لالطالع عىل مزيد من التفاصيل، راجع جدول مؤرشات الخطأ من قسم "حل 

املشكالت" يف دليل املستخدم.

. حدث خطأ يف الطابعة. أخرج أي ورق داخل الطابعة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة جميع املصابيح تومض مبا يف ذلك املصباح 

وشّغلها مرة أخرى. إذا استمرت رسالة الخطأ يف الظهور بعد إيقاف تشغيل الطاقة 

.Epson وإعادة تشغيلها مرًة أخرى، فاتصل بدعم

إذا مل تتمكن من العثور عىل الخطأ الذي حدث يف هذه القامئة، راجع جدول مؤرشات الخطأ من قسم "حل املشكالت" يف دليل 
املستخدم.

Руководство по панели управления

Кнопки и функции
Служит для включения и выключения принтера.

Сброс сетевой ошибки. Удерживайте кнопку нажатой 
в течение 5 секунд и больше, чтобы внести сетевые 
настройки с помощью кнопки WPS.

Печатается отчет о подключении к сети для определения 
причин любых сетевых проблем. Чтобы получить 
дополнительные сведения, удерживайте эту кнопку нажатой 
более 5 секунд для печати листа состояния носителя.

Только для печати с помощью AirPrint или Mopria:  
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать размер и тип бумаги. 
Загорится индикатор (  /  /  ) для выбранной бумаги.
Перед первым использованием этой кнопки установите размер 
и тип бумаги, связанной с индикатором  /  / , с помощью 
Web Config. Подробнее см. в разделе «Загрузка бумаги» 
Руководства пользователя.

Запускает монохромное или цветное копирование 
на простой бумаге размера А4. Для увеличения количества 
копий (до 30 шт.) нажимайте эту кнопку с интервалом 
в одну секунду.

Остановка текущей операции. Удерживайте эту кнопку 
нажатой в течение 5 секунд, пока не замигает кнопка , 
для запуска очистки печатающей головки.

Проверка отсканированных изображений: 
одновременно нажмите кнопки  и , чтобы 
запустить программу на компьютере, подключенном 
через USB, и проверить отсканированные 
изображения.

Настройка PIN-кода (WPS): удерживайте 
нажатыми кнопки  и  одновременно, чтобы 
начать процедуру настройки PIN-кода (WPS).

Настройка Wi-Fi Direct (простая точка доступа): 
удерживайте нажатыми кнопки  и  
одновременно, чтобы начать настройку Wi-Fi Direct 
(простая точка доступа).

Отключение сетевой службы: включите принтер, 
удерживая нажатой кнопку , чтобы отключить 
настройки Epson Connect.

Восстановления сетевых настроек по умолчанию: 
включите принтер, удерживая нажатой кнопку , 
чтобы восстановить настройки сети по умолчанию.
После восстановления сетевых настроек индикаторы 
состояния сети попеременно мигают, а затем гаснут.

Печать шаблона проверки дюз: включите 
принтер, удерживая нажатой кнопку , чтобы 
напечатать шаблон проверки дюз.

Показания индикаторов

  :  Горит   :  Мигает

Обычное состояние
Принтер подключен к беспроводной сети (Wi-Fi).

Принтер подключен к сети в режиме Wi-Fi Direct (простая точка 
доступа).

Только для печати с помощью AirPrint или Mopria: принтер 
настроен для печати на бумаге, на которую указывает индикатор. 
При печати другими способами игнорируйте этот индикатор. 
Дополнительные сведения см. в описании функций кнопки .

Состояние ошибки
Возникла ошибка подключения по Wi-Fi. Нажмите кнопку , 
чтобы сбросить ошибку, и повторите попытку.

Исходная заправка чернил еще не завершена. Чтобы завершить 
исходную заправку чернил, изучите раздел 2.

Не загружена бумага или подано более одного листа 
одновременно. Загрузите бумагу и нажмите кнопку  или .

Произошло замятие бумаги. Извлеките бумагу и нажмите кнопку 
 или . См. раздел «Устранение замятия бумаги». Если 

индикатор продолжает мигать, обратитесь за инструкциями 
к подразделу о замятии бумаги в разделе «Устранение неполадок» 
Руководства пользователя.

Скоро закончится срок службы емкости для отработанных 
чернил. Индикатор будет продолжать мигать до тех пор, пока не 
будет заменена емкость для отработанных чернил.
Вы можете продолжать печать до тех пор, пока индикаторы  и  
не начнут мигать попеременно.

Принтер не был выключен надлежащим образом. Сбросьте 
ошибку, нажав кнопку   или , а затем нажмите 
кнопку , чтобы отменить все невыполненные задания на печать. 
Рекомендуется выполнять проверку дюз, так как дюзы могут 
пересохнуть или засориться.
Чтобы выключить принтер, нажмите кнопку .

Мигают попеременно: срок службы прокладки, впитывающей 
чернила при печати без полей, истекает или истек. Печать 
без полей недоступна, но печать с полями можно выполнять.
Для замены прокладки, впитывающей чернила при печати 
без полей, обратитесь в компанию Epson или к авторизованному 
поставщику услуг Epson.

Мигают попеременно: скоро закончится срок службы 
емкости для отработанных чернил. Замените емкость для 
отработанных чернил, затем нажмите кнопку  или , 
чтобы продолжить печать. Информацию о замене емкости 
для отработанных чернил см. в Руководстве пользователя.

Крышка выходного лотка закрыта.
Откройте крышку выходной лоток и вытяните выходной лоток. 

Загорятся все индикаторы, 
кроме .

Принтер запустился в режиме восстановления, 
так как во время обновления встроенного ПО 
произошла ошибка.
Дополнительные сведения см. в таблице 
индикации ошибок в разделе «Устранение 
неполадок» Руководства пользователя.

Мигают все индикаторы, 
включая .

Произошла ошибка принтера. Извлеките 
всю бумагу из принтера. Выключите и вновь 
включите питание. Если после выключения 
и включения питания сообщение об ошибке 
все еще появляется, обратитесь в службу 
поддержки Epson.

Если не удается найти возникшую ошибку в этом списке, обратитесь 
к таблице индикации ошибок в разделе «Устранение неполадок» 
Руководства пользователя.

إغالق. ألغراض السالمة، يتم إغالق الوحدة يف خطوتني.

Закройте. В целях безопасности устройство закрывается 
в два действия.
Закрийте. Задля безпеки закривання блока здійснюється 
у два кроки.

.Epson بخالف تلك املوىص بها إىل تلف ال تشمله ضامنات Epson وقد يؤدي استخدام أي أحبار أصلية أخرى من

Использование других оригинальных чернил Epson, отличных 
от указанных, может привести к повреждениям, которые не 
подпадают под условия гарантии Epson.
Використання іншого оригінального чорнила Epson, крім того, яке 
вказано в цьому документі, може завдати шкоди пристрою, яка не 
покриватиметься гарантією Epson.

Робота з панеллю керування

Кнопки та функції
Вмикання та вимикання принтера.

Очищення помилки мережі. Щоб виконати налаштування 
мережі за допомогою кнопки WPS, натисніть і утримуйте 
її протягом щонайменше 5 секунд.

Буде надруковано звіт про мережеве з’єднання для 
встановлення причин проблем із мережею. Щоб отримати 
докладніші відомості, натисніть і утримуйте цю кнопку понад 
5 секунд — буде надруковано аркуш стану мережі.

Лише для друку за допомогою AirPrint або Mopria: 
натисніть цю кнопку, щоб вибрати розмір і тип паперу. 
Вмикається індикатор (  /  /  ) для вибраного паперу.
Перш ніж використовувати цю кнопку вперше, скористайтеся 
Web Config, щоб встановити розмір і тип паперу, пов’язаний 
з  /  / . Додаткову інформацію див. у розділі 
«Завантаження паперу» у Посібнику користувача.

Початок монохромного або кольорового копіювання 
на звичайному папері формату A4. Щоб збільшити кількість 
копій (не більше, ніж на 30 копій), натискайте цю кнопку 
з інтервалом в 1 секунду.

Зупинка поточної операції. Утримуйте цю кнопку протягом 
5 секунд, доки не засвітиться кнопка , щоб очистити 
друкувальну головку.

Перевірка сканованих зображень: натисніть 
одночасно кнопки  і , щоб запустити 
програмне забезпечення на комп’ютері, 
підключеному через USB, і перевірити скановані 
зображення.

Налаштування PIN-коду (WPS): натисніть 
і утримуйте кнопки  і  одночасно, щоб 
запустити налаштування PIN-коду (WPS).

Налаштування Wi-Fi Direct (Простого режиму AP): 
натисніть і утримуйте кнопки  і   одночасно, 
щоб запустити налаштування Wi-Fi Direct 
(Простого режиму AP).

Вимкнення мережевої служби: увімкніть 
принтер, утримуючи кнопку , щоб вимкнути 
налаштування Epson Connect.

Відновлення параметрів мережі за замовчуванням: 
увімкніть принтер, натиснувши й утримуючи кнопку , 
щоб відновити параметри мережі за замовчуванням.
Коли параметри мережі відновлено, індикатори стану 
мережі блимають по черзі, а потім вимикаються.

Друк шаблона перевірки сопел: увімкніть 
принтер, утримуючи кнопку , щоб надрукувати 
шаблон перевірки сопел.

Розпізнавання індикаторних спалахів

  :  Увімкн.   :  Блимання

Нормальний стан
Принтер підключено до безпровідної мережі (Wi-Fi).

Принтер підключено до мережі Wi-Fi Direct (Простий режим AP).

Лише для друку за допомогою AirPrint або Mopria: принтер 
налаштовано на друк на папері, що позначається індикатором. 
Не зважайте на індикатор, коли друкуєте іншими методами. Щоб 
отримати докладнішу інформацію, див. пояснення кнопки .

Стан помилки
Сталася помилка Wi-Fi-підключення. Натисніть кнопку , щоб 
очистити помилку та повторіть спробу.

Початкова заправка чорнил може бути незавершена. Щоб завершити 
заправлення картриджів чорнилом уперше, див. Розділ 2.

Папір не завантажено або відбувалась подача більше одного 
аркуша на раз. Завантажте папір і натисніть кнопку  або .

Сталося зминання паперу. Видаліть зайвий папір і натисніть кнопку 
 або . Виберіть розділ «Виймання зім’ятого паперу». Якщо 

індикатор продовжує блимати, перегляньте пункт про зім’ятий 
папір у розділі «Вирішення проблем» у Посібнику користувача.

Термін служби блока для обслуговування добігає або добіг кінця. 
Індикатор продовжує блимати, поки не буде замінено блок для 
обслуговування.
Можна продовжувати друк, доки індикатори  та  
не блиматитимуть по черзі.

Принтер було вимкнено неправильно. Очистивши помилку 
шляхом натискання кнопки  або , натисніть кнопку , щоб 
скасувати завдання друку, що перебувають у черзі. Рекомендуємо 
провести перевірку сопел, оскільки вони могли висохнути або 
засмітитися.
Щоб вимкнути принтер, натисніть кнопку .

Блимання по черзі: термін служби чорнильної подушки 
для друку без полів добігає або добіг кінця. Друк без полів 
недоступний, але можливий друк із рамкою.
Для заміни чорнильної подушки для друку без полів зверніться 
до компанії Epson або авторизованого постачальника послуг 
компанії Epson.

Блимання по черзі: термін служби блока для обслуговування 
добіг кінця. Встановіть блок для обслуговування та натисніть 
кнопку  або , щоб продовжити друк. Щоб замінити блок 
для обслуговування, див. Посібник користувача.

Кришка вихідного лотка не відкрита.
Відкрийте кришку вихідного лотка й витягніть вихідний лоток. 

Увімкнуться всі індикатори, 
крім індикатора .

Принтер запущено в режимі відновлення 
під час збою оновлення мікропрограмного 
забезпечення.
Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте 
таблицю індикаторів помилок у розділі 
«Вирішення проблем» у Посібнику користувача.

Блимають усі індикатори, 
включно з індикатором .

Сталася помилка принтера. Вийміть із принтера 
весь папір. Вимкніть живлення й увімкніть 
знову. Якщо помилка все ще відображається 
після вимкнення та увімкнення живлення, 
зверніться до служби підтримки Epson.

Якщо в цьому списку немає помилки, яка сталася, перегляньте 
таблицю індикаторів помилок у розділі «Вирішення проблем» 
у Посібнику користувача.
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