
EPSON Perfection® 1670 and 1670 Photo

١ أخرج املاسح الضوئي من العبوة
١ تأكد من وجود كل ملحقات املاسح الضوئي ®EPSON املوضحة أدناه:

  
  Perfection 1670 Photo املاسح الضوئي  Perfection 1670 املاسح الضوئي 
      (يحتوي الغطاء على وحدة الورق الشفاف)

 
 سلك الطاقة ومهايئ التيار املتردد

       

   
مالحظة:

• قد تتنوع احملتويات في بعض األماكن.
• تشرح الصور التوضيحية عملية إعداد Perfection 1670 Photo، أما اإلرشادات فهي 

نفس إرشادات Perfection 1670، ما لم يتم اإلشارة إلى غير ذلك.
٢ أزل شريط التغليف، واترك الالصق العريض في مكانه 

حتى يطلب منك في اإلرشادات إزالته.

    
٣ إذا رغبت في إدخال الغطاء أو إزالته، فأدخل املفصالت 

املوجودة في الغطاء في الفتحات املربعة املوجودة في اجلزء 
اخللفي من املاسح الضوئي. (تأكد من عدم انحشار كابل 

Perfection 1670 Photo أسفل غطاء املاسح الضوئي.) أغلق الغطاء.

٢ تثبيت البرنامج
التثبيت عدة دقائق.انتظر! يجب تثبيت البرنامج قبل توصيل املاسح الضوئي بالكمبيوتر. قد تستغرق عملية 

تأكد من غلق كل البرامج املفتوحة وأغلق أية برامج خاصة باحلماية من الفيروسات.
مالحظة: هذه اإلرشادات خاصة بأنظمة التشغيل ®Windows و®Macintosh من اإلصدار 

.OSX 10.2.x9 و.x إلى OS 8.6
١ أدخل القرص املضغوط اخلاص ببرنامج املاسح الضوئي في محرك األقراص املضغوطة أو 

محرك أقراص الفيديو الرقمية. سيبدأ برنامج التثبيت تلقائًيا.
 وإذا لم يبدأ، فقم بالتالي:

• بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP: انقر فوق Start (ابدأ)، انقر نقًرا مزدوًجا 
.EPSON (جهاز الكمبيوتر)، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق My Computer فوق

 My و2000: انقر نقًرا مزدوًجا فوق Meو Windows 98 بالنسبة لنظام التشغيل •
.EPSON (جهاز الكمبيوتر)، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق Computer

• بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh: انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز القرص املضغوط  
.EPSONاخلاص بـ

٢ إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Mac OS من 
اإلصدار 8.6 إلى x.9، فانقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز 

.EPSON املوجود في مجلد EPSON
 Mac OS إذا كنت تستخدم نظام التشغيل 

X، فانقر فوق مجلد Mac OS X املوجود في مجلد 
 .EPSON ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز ،EPSON
أدخل اسم املسؤول وكلمة مروره اخلاصة بك وانقر 

فوق OK (موافق).
٣ اقرأ اتفاقية الترخيص، ثم انقر فوق 

Agree (موافقة).
٤ انقر فوق Install (تثبيت) املوجودة على شاشة تثبيت البرنامج.

٥ اتبع اإلرشادات املوجودة على الشاشة في تثبيت كل برنامج. انقر فوق Next (التالي) 
أو Finish (إنهاء) (في إصدارات نظام التشغيل Windows) أو Quit (خروج) (في 

إصدارات نظام التشغيل Macintosh) لالستمرار كما يتطلب األمر. الحظ أنه يتم تثبيت 
EPSON Smart PanelTM في العديد من اخلطوات. 

٦ وفي نهاية عملية التثبيت، انقر فوق Exit (إنهاء).
٧ في حالة مشاهدة شاشة خاصة بتسجيل البرنامج، قم بالتسجيل كما هو موضح في 

اإلرشادات. ثم انقر في الشاشة األخيرة فوق Done (مت) أو أغلق املستعرض.
استمر مع القسم ٣، "توصيل املاسح الضوئي."

٣ توصيل املاسح الضوئي
بعد تثبيت البرنامج، حان الوقت للقيام بعملية التوصيل.

١ حدد موقع قفل النقل املوجود في اجلزء 
السفلي من املاسح الضوئي ثم حرك 

القفل إلى موضع إلغاء القفل، كما هو 
موضح أدناه.

إنذار: ال تقم بقلب املاسح الضوئي فقد 
يتسبب ذلك في إحلاق الضرر به.

     
٢ أزل الالصق من على اجلزء السفلي للماسح الضوئي.

٣ قم بتوصيل كابل وحدة الورق الشفاف املدمجة 
.Perfection 1670 Photo في

٤ وصل سلك الطاقة ومهايئ التيار املتردد، كما هو 
موضح.      

    
٥ وصل مهايئ التيار املتردد باملاسح الضوئي.

٦ أدخل الطرف اآلخر من سلك الطاقة في منفذ 
كهرباء موصل.

إنذار:
• ال يسمح بتغيير جهد إدخال أو إخراج 

مهايئ التيار املتردد. إذا لم يوضح امللصق 
املوجود على مهايئ التيار املتردد اجلهد 

الصحيح، فاتصل باملوزع. ال تقم بإدخال سلك الطاقة.
• إذا قمت بفصل املاسح الضوئي في أي وقت، فانتظر ١٠ ثوان على األقل قبل توصيله 

مرة أخرى. فقد يتسبب توصيل وفصل املاسح الضوئي بسرعة إلى إحلاق الضرر به.
 يتم تشغيل املاسح الضوئي ويومض مصباح الزر [ Start (ابدأ) باللون األخضر. يتوقف 

املصباح عن الوميض ويصبح لونه أخضر عندما يكون املاسح الضوئي جاهًزا.
٧ استخدم كابل USB املرفق مع املاسح 

 USB الضوئي. أدخل الطرف املربع من كابل
في منفذ USB املوجود في املاسح الضوئي. 
 USB ثم أدخل الطرف املستو في أي منفذ

متاح في جهاز الكمبيوتر.
مـالحـظة: قد ال يعمل املاسح الضوئي 

بشكل سليم في حالة استخدام كابل 
 EPSON غير ذلك املرسل من شركة USB
أو في حالة توصيل املاسح الضوئي بنظام 

خاص مبوصالت احملور.

أساسيات املاسح الضوئي
عملية املسح الضوئي األولى

يفتح الزر [ Start (ابدأ) املوجـود على املاسـح الضوئي Smart Panel (اللوحة الذكية) تلقائًيا، 
 Start ] مما يسهل إجراء املسح الضوئي للصور الستخدامات متعددة. إليك كيفية استخدام الزر
وSmart Panel (اللوحة الذكية) إلجراء املسح الضوئي على الصور الفوتوغرافية وحفظها كملفات.

١ ارفع غطاء املاسح الضوئي وضع الصورة الفوتوغرافية 
بحيث يكون وجهها لألسفل على السطح الزجاجي. 

تأكد من أن اجلزء العلوي من املستند في مواجهة احلافة 
األمامية من السطح الزجاجي للماسح الضوئي.

 ثم أغلق الغطاء.
٢ اضغط على الزر [ Start (ابدأ) املوجود على املاسح 

الضوئي.

   
مالحظة: في نظام التشغيل Windows XP، قد تظهر لك رسالة عند الضغط ألول 

مرة على الزر [ Start (ابدأ). حدد Smart Panel for Scanner (اللوحة الذكية 
 Always use this program for this action اخلاصة باملاسح الضوئي)، انقر فوق

(استخدام هذا البرنامج دوًما) لهذا اإلجراء، ثم انقر فوق OK (موافق).
 يتم فتح EPSON Smart Panel (لوحة 

EPSON الذكية) على الكمبيوتر.
٣ انقر فوق رمز  Scan and Save (إجراء 

املسح الضوئي واحلفظ). يظهر عداد التقدم على 
الشاشة ويتم إجراء املسح الضوئي على املستند.

٤ بعد أن يتم إجراء املسح الضوئي للمستند، 
يتم فتح مربع احلوار Verify Assistant (مساعد 

التحقق). انقر فوق Next (التالي) لالستمرار.
٥ ستظهر الشاشة التالية. حدد موقًعا ونوع ملف للصورة التي مت إجراء املسح الضوئي 

لها، ثم انقر فوق Save (حفظ).

استخدام أزرار املاسح الضوئي
تسهل أزرار املاسح الضوئي عملية املسح 
الضوئي. فقط ضع املستند بحيث يكون 

وجهه لألسفل على املاسح الضوئي 
واضغط على زر نوع املسح الضوئي الذي 

تريده. يتم فتح Smart Panel (اللوحة الذكية) 
وإجراء املسح الضوئي للمستندات. ثم اتبع 

اإلرشادات السهلة التي تظهر على الشاشة 
إلنهاء املهمة.

مالحظة: إذا كنت تستخدم OS X، فتأكد من 
تثبيت Smart Panel (اللوحة الذكية) في بيئة 
OS X وليس في النمط Classic (كالسيكي). 

وإال فقد يبدأ الوضع Classic (كالسيكي) عند الضغط على أحد أزرار املاسح الضوئي.
للصور الفوتوغرافية إلى موقع ويب للمشاركة احلرة للصور الفوتوغرافية{ Scan to Web (املسح الضوئي إلى الويب): يقوم بإجراء املسح الضوئي 

١ إذا كنت تستخدم ®AOL على اإلنترنت، فقم بتسجيل الدخول أوالً.
٢ اضغط على الزر { املوجود على املاسح الضوئي.

٣ اتبع اإلرشادات املوجودة على الشاشة.
فوتوغرافية ببريدإلكتروني| Scan to E-mail (املسح الضوئي إلى بريد إلكتروني): إرفاق صورة 

١ اضغط على الزر | املوجود على املاسح الضوئي. ستشاهد الصورة الفوتوغرافية 
اخلاصة بك على الشاشة.
٢ انقر فوق Finish (إنهاء).

.(AOL ال يتم دعم) (تشغيل) Launch ٣ حدد برنامج البريد اإللكتروني وانقر فوق
٤ أدخل العنوان الذي تريد إرسال الصورة الفوتوغرافية إليه، ثم اكتب الرسالة وانقر فوق 

Send (إرسال).
ماكينة تصوير} نسخ: إجراء املسح الضوئي وطباعة املستند تلقائًيا-كما لو كانت 

١ تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل.
٢ اضغط على الزر } املوجود على املاسح الضوئي.

 Smart (البدء): إجراء املسح الضوئي تلقائًيا للملفات وفتح Start ](اللوحة الذكية) Smart Panel (اللوحة الذكية) أو أحد تطبيقات Panel
وضع الفيلم على املاسح الضوئي

يحتوي املاسح الضوئي Perfection 1670 Photo على 
وحدة ورق شفاف مدمجة. إلجراء املسح الضوئي على 
أشرطة الصور أو الشرائح، فستحتاج إلى إزالة حامل 

املستندات العاكس من الغطاء ووضع الفيلم في حامل على 
السطح الزجاجي للماسح الضوئي.

١ تأكد من توصيل كابل وحدة الورق الشفاف باملوصل اخلياري 
(راجع اخلطوة٣ في "توصيل املاسح الضوئي").

٢ ارفع غطاء املاسح الضوئي لألعلى وحرك حامل املستندات 
العاكس لألعلى وأخرجه من غطاء املاسح الضوئي. 

٣ حرك الفيلم إلى داخل حامل الفيلم، بحيث يكون اجلزء 
الالمع منه مواجًها لألسفل.

٤ ضع حامل الفيلم في املوضع الصحيح لنوع الفيلم. تأكد 
من مطابقة احلرف املوجودة على شريط حامل الفيلم مع 

احلرف املقابل على املاسح الضوئي.

مالحظة: تأكد من نظافة إطار املعايرة الضيق املوجود في اجلزء العلوي من حامل 
الفيلم ومن أنه غير مغطى للتأكد من احلصول على عملية مسح ضوئي صحيحة.

٥ أغلق غطاء املاسح الضوئي.
حفظ حامل الفيلم

عند االنتهاء من عملية املسح الضوئي، ميكن حفظ حامل الفيلم في غطاء املاسح الضوئئ.
١ ارفع الغطاء وأزل حامل املستندات.

٢ حرك حامل الفيلم إلى داخل الغطاء.
٣ قم بإعادة حامل املستندات إلى مكانه.

املشكالت؟
أوالً، حتقق من مصباح الزر [ Start (البدء) املوجود على املاسح الضوئي.

 وميض أخضر جارى اإلحماء أو املسح الضوئي.
 أخضر  جاهز إلجراء املسح الضوئي.

  وميض أحمر تأكد من إلغاء قفل قفل النقل (راجع القسم ٣).
    حاول إعادة تشغيل الكمبيوتر وفصل املاسح الضوئي. انتظر ١٠ ثوان،  

    ثم وصل املاسح الضوئي مرة أخرى.
    في حالة استمرار وميض املصباح األحمر، اتصل باملوزع أو بشركة  

.EPSON    
 مطفأ  تأكد من توصيل املاسح الضوئي بالكمبيوتر ومبصدر للطاقة.

إذا كانت املشكلة مدرجة هنا، فجرب هذه االقتراحات. 
يظهر The New Hardware Wizard انقر فوق Cancel (إلغاء األمر) واتبع اخلطوات

(معالج األجهزة اجلديدة) على الشاشة. املوضحة في قسم "تثبيت البرنامج" املوجود على  
      اجلانب اآلخر من هذه الورقة. قم بفصل املاسح  

      الضوئي قبل تثبيت البرنامج.
يصدر املاسح الضوئي ضوضاء عالية  تأكد من إلغاء قفل قفل النقل (راجع القسم ٣).

عند توصيله مبصدر للطاقة.
تظهر لك رسالة خطأ عند محاولة  تأكد من توصيل املاسح الضوئي بالكمبيوتر 

إجراء املسح الضوئي، أو ال يقوم املاسح  ومبصدر للطاقة.
الضوئي بإجراء املسح الضوئي.  قم بإلغاء تثبيت EPSON Scan ثم إعادة تثبيته.

انظر هنا للبحث عن املزيد من احللول:
 Perfection دليل) Perfection 1670 Reference Guide انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز •

1670 املرجعي)  املوجود على سطح املكتب. (إذا كنت لم تقم بتثبيته، فأدخل القرص 
املضغوط اخلاص ببرنامج املاسح الضوئي في محرك األقراص املضغوطة أو محرك أقراص 

 Scanner (التثبيت اخملصص)، حدد Custom Installation الفيديو الرقمية. في شاشة
Reference Guide (دليل املاسح الضوئي املرجعي) ثم انقر فوق Install (تثبيت).

• اإلرشادات التي تظهر على الشاشة اخلاصة ببرنامجي Smart Panel (اللوحة 
الذكية) وEPSON Scan: انقر فوق الزر Help (اإلرشادات) أو عالمة االستفهام التي 

تظهر على الشاشة عند استخدام هذين البرنامجني.

تعليمات األمان
اقرأ كل هذه التعليمات واحفظها كمرجع لك فيما بعد. اتبع كل التحذيرات والتعليمات اخلاصة باملاسح الضوئي.

إنذار: تأكد من توافق سلك طاقة التيار املتردد مع معايير األمان احمللية املعنية.
ضع املاسح الضوئي بالقرب من الكمبيوتر بشكل كاف حتى يسهل توصيل كابل الواجهة به بسهولة. ال تضع 

أو حتفظ املاسح الضوئي أو مهايئ التيار املتردد خارج املنزل، بالقرب من القاذورات أو أتربة كثيفة أو املاء أو مصادر 
حرارية أو في مواضع عرضة للصدمات أو لالهتزازات أو لدرجة عالية من احلرارة أو الرطوبة أو ضوء الشمس 

املباشر أو مصادر الضوء القوية أو التعرض لتغيرات سريعة في درجات احلرارة أو الرطوبة. ال تستخدم املاسح 
الضوئي ويداك مبتلتان.

ضع املاسح الضوئي ومهايئ التيار املتردد بالقرب من منفذ كهربائي بحيث يسهل فصل سلك الطاقة.
يجب وضع أسالك مصدر التيار بشكل يعمل على جتنب الكشط والقطع والتنسيل والتجعيد وااللتواء. ال تضع 

أي شيء فوق أسالك مصدر الطاقة وال تسمح باملشي فوق أسالك مصدر الطاقة أو مهايئ التيار املتردد أو 
تعليقها. كن حريًصا على االحتفاظ بكل أسالك مصدر الطاقة مستوية عند األطراف والنقاط التي يتم إدخالها 

في مهايئ التيار املتردد وإخراجها منه.
استخدم فقط مهايئ التيار املتردد من طراز A241B/E أو A181B الذي يتم إرفاقه مع املاسح الضوئي. فقد 

يتسبب استخدام أي مهايئ آخر في وقوع حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.
ولقد مت تصميم مهايئ التيار املتردد لالستخدام فقط مع املاسح الضوئي الذي مت إرفاق املهايئ معه. ال حتاول 

استخدامه مع أية أجهزة كهربائية أخرى إال إذا مت حتديد ذلك.
استخدم فقط نوع مصدر الطاقة املشار إليه على امللصق املوجود على مهايئ التيار املتردد، ووفر دائًما مصدرًا 
للطاقة مباشرة من منفذ كهربائي محلي قياسي على أن يتوافق سلك طاقة التيار املتردد مع معايير األمان 

احمللية املعنية.
جتنب استخدام منافذ موجودة على نفس الدائرة الكهربائية موصل بها أجهزة مثل ماكينات التصوير أنظمة 

التحكم الهوائي التي يتم إغالقها وتشغيلها بشكل منتظم.
إذا كنت تستخدم سلك إطالة مع املاسح الضوئي، فتأكد من عدم جتاوز معدل األمبير الكلي لألجهزة املوصلة 
بسلك اإلطالة معدل أمبير السلك. تأكد أيًضا من عدم جتاوز معدل األمبير الكلي لكل األجهزة املوصلة باملنفذ 

الكهربائي معدل أمبير املنفذ الكهربائي.  ال تضع أحمال متعددة على املنفذ الكهربائي.
ال تقم بفك أو تعديل أو محاولة إصالح مهايئ التيار املتردد أو سلك الطاقة أو املاسح الضوئي وال حتاول القيام 

بأي شيء خالف ما هو موضح في أدلة املاسح الضوئي.
ال تدخل أي شيء في أية فتحة حيث قد يؤدي ذلك إلى التالمس مع نقاط جهد خطيرة أو فصل الكهرباء عن 

بعض األجزاء. احترس من مخاطر الصدمات الكهربائية.
افصل املاسح الضوئي ومهايئ التيار املتردد، واترك عملية الصيانة لفني الصيانة املتخصص في الظروف التالية:
تلف سلك الطاقة أو املوصل أو تسرب سائل إلى املاسح الضوئي أو مهايئ التيار املتردد أو تلف حافظة مهايئ 

التيار املتردد أو سقوطه أو في حالة عدم عمل مهايئ التيار املتردد بشكل طبيعي أو ظهور تغير واضح في األداء. 
(ال تقم بضبط وحدات التحكم التي ال توجد عليها تعليمات التشغيل.)

افصل املاسح الضوئي ومهايئ التيار املتردد قبل التنظيف. نظف بقطعة قماش مبتلة فقط. ال تستخدم سوائل 
أو منظفات الرش.

إذا كنت لن تستخدم املاسح الضوئي لفترة طويلة، فتأكد من فصل مهايئ التيار املتردد من منفذ الكهرباء.
حتذير: ارجع إلى لوحة معدل اجلهد وتأكد من توافق اجلهد املستخدم مع جهد املصدر.

هام: األسالك املوجودة في قنوات التوجيه واملوافقة لالستخدام تكون ملونة وفًقا للرموز التالية: Blue (أزرق) 
- Neutral (محايد)، Brown (بني) - Live (مشحون)

في حالة ضرورة توفيق موصل:
مبا أن ألوان قنوات التوجيه التي ستستخدم قد ال تتوافق مع العالمات امللونة املستخدمة لتحديد أطراف 

املوصل، فيرجى مالحظة التالي:
.N يجب توصيل السلك األزرق بالطرف املوجود في املوصل واملميز باحلرف
.L يجب توصيل السلك البني بالطرف املوجود في املوصل واملميز باحلرف

إذا تعرض املوصل للتلف، فاستبدل مجموعة األسالك أو استشر فني كهرباء متخصص.
جميع احلقوق محفوظة. ال يجوز إعادة نسخ أية جزء من هذه النشرة أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل أو 
بأية وسيلة كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو تصوير أو تسجيل أو بأية وسيلة أخرى دون احلصول على إذن كتابي مسبق من 
 EPSON مت إعداد املعلومات املوجودة هنا لالستخدام فقط مع ماسح .SEIKO EPSON CORPORATION شركة
الضوئي هذا. ال تتحمل شركة EPSON مسؤولية استخدام أي من هذه املعلومات وتطبيقها على أية ماسحات ضوئية 
أخرى. لن تكون شركة SEIKO EPSON CORPORATION أو أي من املنافذ التابعة لها مسؤولة أمام مشتري هذا 
املنتج أو أية أطراف ثالثة عن أية أضرار أو فقد أو نفقات يتحملها املشتري أو األطراف الثالثة كنتيجة لـ: احلوادث أو سوء 
استخدام هذا املنتج أو القيام بتعديالت غير مصرح بها أو اإلصالحات أو التغييرات في هذا املنتج أو العجز عن التوافق مع 

.SEIKO EPSON CORPORATION (باستثناء الواليات املتحدة) تعليمات الصيانة أو التشغيل اخلاصة بشركة
لن تكون شركة SEIKO EPSON CORPORATION مسؤولة عن أية أضرار أو مشكالت تظهر من استخدام أي 
من اخليارات أو أي من املنتجات االستهالكية خالف نلك املشار إليها Original EPSON Products (منتجات شركة 

EPSON األصلية) أو EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION (منتجات شركة 
 SEIKO EPSON ولن تكون شركة .(SEIKO EPSON CORPORATION املصرح بها من شركة EPSON

CORPORATION مسؤولة عن أية أضرار تنجم عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث من استخدام أية كابالت 
 EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION للواجهة خالف تلك املشار إليها

(منتجات شركة EPSON املصرح بها من شركة SEIKO EPSON CORPORATION). تعد EPSON عالمة جتارية 
مسجلة لشركة SEIKO EPSON CORPORATION. تعد Microsoft وWindows عالمتني مسجلتني لشركة 

:Apple Computer, Inc. عالمة جتارية مسجلة لشركة Macintosh تعد .Microsoft Corporation
إشعار عام: مت استخدام أسماء املنتجات املذكورة هنا ألغراض التعريف فقط وقد تكون عالمات جتارية مسجلة ألصحابها 

املعنيني.  تتخلى شركة EPSON عن كل احلقوق املتعلقة بهذه العالمات.
SEIKO EPSON CORPORATION حقوق النسخ © لعام ٢٠٠٣ لشركة

ابدأ من هنا

أو

USB كابل

القرص املضغوط الذي 
يحتوي على برنامج 

 EPSON Scan تشغيل
واألدلة اإللكترونية

حامل ورق األفالم
(مع Perfection 1670 Photo فقط)

هام!
اترك الالصق في مكانه حتى 

يطلب منك في اإلرشادات 
إزالته

انقر فوق Install (تثبيت)

مهايئ التيار املتردد  سلك الطاقة

أزل الالصق

حدد مسار امللف الذي تريد 
أن حتفظ به الصورة التي مت 

إجراء املسح الضوئي لها.

حدد تنسيق ملف
انقر فوق Save (حفظ)

 Scan
 to Web
(املسح 
الضوئي 

إلى الويب)

 Scan to
 E-mail
(املسح 
الضوئي 
إلى بريد 
إلكتروني)

 Copy
(نسخ)

 Start
(البدء)

ج. الشرائح. ضع احلامل على 
السطح الزجاجي للماسح الضوئي، 

ثم ضع الشرائح في احلامل.

ب. الفيلم (اإلطارات 
الثالث األخيرة من 

شريط الفيلم). قم 
بعكس موضع حامل 

الفيلم وضعه في 
مواجهة احلافة اليمنى 

من املاسح الضوئي.

أ. الفيلم (اإلطارات الثالث األولى 
من شريط الفيلم).
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