
ردن  از بسته خارج 
ه اقالم زير منظور شده و صدمه نديده اند. اگر اقالمي وجود نداشته ويا صدمه ديده اند،  ١. مطمئن شويد 

فوراً با فروشنده EPSON خود متاس بگيريد.

نر متناوبآداپتور برق سيم برقاس

USB ابل نر نگه دارنده فيلمسي دي نرم افزار اس
ن است در بعضي محل ها متفاوت باشد. محتويات مم

 نصب نرم افزار
نيد. امپيوترتان نصب  نر به  بايستي نرم افزار را قبل از اتصال اس

:Mac OS X ري براي تذ
ند. نرم افزار را بر روي ي   اين نرم افزار از سيستم فايل UNIX (UFS) براي Mac OS X استفاده مني 

نيد. ند نصب  ه از UFS استفاده مني  ديس ويا پارتيشني 
ند. نر از محيط Mac OS X Classic استفاده مني   اين اس

نيد، بايستي براي نصب نرم افزار بعنوان  اگر از Windows XP، Windows 2000 ويا Mac OS X استفاده مي 
مدير سيستم وارد شويد.

ننده بطور اتوماتي شروع مي  نيد. نصب  نر را وارد درايور سي دي ويا دي وي دي  ١. سي دي نرم افزار اس
شود.

نيد: ار را ب ننده شروع نشد، اين  اگر نصب 
نيد، سپس بر روي EPSON دوبار  لي   My Computer رده، بر روي لي   Start بر روي :WIndows XP 

نيد. لي 
لي  رده، سپس بر روي EPSON دوبار  لي   Windows Me، 98 و 2000: بر روي My Computer دوبار 

نيد.
نيد. لي  ينتاش: بر روي  مناد EPSON CD-ROM دوبار   م

نيد. شور محل اقامت خود را انتخاب  شور ظاهر شد،  ه پنجره انتخاب   هنگامي
نيد. لي  نيد، بر روي مناد EPSON در پوشه EPSON دوبار ٢. اگر از Mac OS 8.6 تا x.9 استفاده مي 

رده،  لي  نيد، بر روي پوشه Mac OS X در پوشه EPSON دوبار  ينتاش OS X استفاده مي   اگر از م
نيد. اگر جعبه گفتگوي اجازه ظاهر شد، اسم و اسم رمز مدير  لي  سپس بر روي مناد EPSON دوبار 

نيد. لي   OK رده و بر روي سيستم خود را وارد 

نر  تنظيم اس
نر برداريد. ١. برچسب زرد را از پشت اس

نيد. نر متصل  پارچه را به اتصالي انتخابي اس ٢. اتصالي TPU ي

٣. قفل حمل را تا آخر به سمت راست بلغزانيد.

٤. سيم برق و آداپتور برق متناوب را 
نيد. ه نشان داده وصل  بطوري

٥. آداپتور برق متناوب را به ورودي 
جريان مستقيم برق در پشت

نيد. نر وصل  اس

ه به شما گفته نشده برچسب زرد را سرجايش بگذاريد. نيد، ولي تا موقعي  ٢. همه نوارهاي بسته بندي را جدا 

مهم!
ه به شما تا موقعي 

آگاهي داده نشده برچسب
زرد را سرجايش بگذاريد

نيد. ٣. زبان خود را در پنجره انتخاب زبان انتخاب 
نيد. ٤. قبل از نصب نرم افزار چاپگر، همه برنامه هاي محافظت ويروس را خاموش 

نيد. لي   Agree ٥. جواز استفاده را خوانده، سپس بر روي
ه صفحه نصب نرم افزار ظاهر شد، بر روي  ٦. هنگامي
نيد. دستورات بر روي صفحه لي  Install (نصب) 

نيد.  را براي هر برنامه دنبال 

نيد. لي  ه همه نرم افزارها نصب شد، براي بسنت نصب نرم افزار بر روي Exit (خروج)  ٧. هنگامي

٦. سر ديگر سيم برق را به ي پريز برق بزنيد.
ه ولتاژ ورودي ويا خروجي آداپتور برق متناوب را تغيير داد. اگر برچسب بر روي c احتياط: ن نيست   مم

شورتان نشان مني دهد، با فروشنده خود متاس بگيريد.  آداپتور برق متناوب ولتاژ صحيح را براي 
سيم برق را به پريز نزنيد.

نر را از پريز بيرون مي آوريد، قبل از زدن دوباره آن به پريز، حداقل ٠١ ثانيه صبر  ه اس  هر موقع 
ن است به آن صدمه بزند. نر مم نيد. به پريز زدن و از پريز بيرون آوردن سريع اس

ر: تذ
رده و سپس سيم برق را به پريز بزنيد  ه آداپتور برق متناوب را وصل  مه نيرو ندارد. هنگامي نر د اين اس

روشن مي شود.
نر روشن شده و شروع به گرم شدن مي  اس

مه استارت [ به رنگ سبز چشم زده  ند. د
نر به گرم شدن خامته داده، سپس  ه اس تا اين

چشم نزده و سبز باقي مي ماند. اين نشان مي 
نر براي استفاده آماده است.  ه اس دهد 

ر: تذ
ند، چراغ فلورسنت خاموش مي شود. امپيوتر دستوري دريافت ن نر از  اگر در ظرف ١٥ دقيقه اس

ابل  نيد. سپس سر ديگر  نر وصل  ابل USB را به پورت USB در پشت اس ل بر روي  ٧. اتصالي مربع ش
نيد. امپيوترتان وصل  USB را به ي پورت USB موجود در 

ر: تذ
نيد. نر را از طريق هرگونه هاب وصل ن  اس

نيد. نر، سيم برق را از پريز برق خارج  ردن اس  براي خاموش 

ن شما  اولني اس
ه هنگام  اربري اجنام دهيد  ن را با استفاده از همان حساب  نيد، اولني اس اگر از Mac OS X استفاده مي 

رديد. نر استفاده  نصب نرم افزار اس

نيد. مه استارت [ و EPSON Smart Panel، مراحل زير را دنبال  ردن با استفاده از د ن  براي اس
رده و سند خود را بسمت پايني روي ميز  پارچه را باز  ١. TPU ي

پارچه را ببنديد. اسناد بگذاريد. سپس TPU ي

ه نرم افزار  نر فشار دهيد. بعد از اين مه استارت [ را در اس ٢. د
ن و ذخيره)  EPSON Smart Panel بطور اتوماتي شروع شد، بر روي مناد  Scan and Save (اس

نيد. لي 

ر: تذ
ن است ي پيغام را ببينيد. در  مه استارت [ را فشار مي دهيد مم هدر Windows XP د اولني باري 

 Always use this program for this action رده بر روي اينصورت Smart Panel for Scanner را انتخاب 
نيد. لي   OK رده و سپس بر روي لي  نيد)  (هميشه براي اين اقدام از اين برنامه استفاده 

ي نوار پيشرفت بر روي صفحه ظاهر شده و نوشتار شما بطور 
ن مي شود. اتوماتي اس

مشاهده راهنماي مراجعه
نيد. راهنماي مراجعه  نرتان، به Reference Guide (راهنماي مراجعه) رجوع  براي آگاهي بيشتر در مورد اس

ند. الت و اميني تأمني مي  ردن، نگه داري، حل مش ن  اطالعات مشروحي در مورد اس
رديد،  ه نرم افزار را از سي دي نرم افزار نصب  پس از اين

امپيوترتان نصب شده است. راهنماي مراجعه بر روي 

 P2400P براي مشاهده راهنماي مراجعه، بر روي منـاد
Reference Guide (راهنماي مراجعه) در "دس تاپ" دوبار 

نيد. لي 
در ويندوز، مي توانيد از طريق منوي استارت نيز به راهنماي مراجعه 

لي  ار، بر روي Start (استارت)  نيد. براي اين دسترسي پيدا 
رده در Windows XP به All Programs (همه برنامه ها) ويا 

در Windows Me، 98 ويا 2000 به Programs (برنامه ها) اشاره 
 P2400P Reference نيد و سپس رده، به EPSON اشاره 

نيد. Guide (راهنماي مراجعه P2400P) را انتخاب 

ن  ه سند ديگري را اس ٣. جعبه گفتگوي View Images (متاشاي تصاوير) باز مي شود. اگر مي خواهيد 
 Scan More button  پارچه را بسته، سپس بر روي نيد، آنرا بر روي ميز اسناد گذاشته، TPU ي
نيد. لي  نيد. در غير اينصورت، براي ادامه دادن بر روي Next (بعدي)  لي  ن بيشتر)  مه اس (د

ردن ي سند ديگر  ن  براي اس
 Scan More button  بر روي

نيد. لي 

دستورالعمل براي 
استفاده از برنامه 

Smart Panel اينجا 
ظاهر مي شود.

ارتان متام شد بر  ه  هنگامي
نيد. لي  روي Next (بعدي) 

ر: تذ
نيد. لي  براي مشاهده راهنما، بر روي عالمت سئوال در گوشه پايني سمت راست صفحه 

رده و پوشه اي را براي  لي  مه Browse (براوز)  ه جعبه گفتگوي زير ظاهر شد، بر روي د ٤. هنگامي
نيد. براي ذخيره  نيد. سپس ي فايل فرمت را از فهرست فايل فرمت انتخاب  ذخيره تصاويرتان مشخص 

نيد. لي  تصاويرتان بر روي  Save (ذخيره) 

براي ذخيره تصاويرتان بر 
لي  روي Save (ذخيره) 

نيد.

مسير پوشه اي 
ه تصاويرتان در آن 
ذخيره خواهند شد 
نيد. را مشخص  دستورالعمل براي 

استفاده از برنامه 
 Smart Panel ي فايل فورمت را

نيد مشخص 

فايلهاي تصوير در پوشه تعيني شده ذخيره مي شوند. حاال مي توانيد از نرم افزار انتخابي خود براي متاشا، 
نيد. ويرايش ويا چاپ تصاوير استفاده 

ر: تذ
ند. مه استارت [ نرم افزار EPSON Smart Panel را بطور پيش فرض شروع مي  فشردن د

ن  EPSON Smart Panel به شما اجازه مي دهد تا داده ها را بطور مستقيم به ي برنامه خاص اس
ه بر روي سي دي نرم افزار منظور شده  رده و بفرستيد. براي اطالعات بيشتر، به راهنماي مراجعه اي 

رده و راهنماي EPSON Smart Panel را ببينيد. رجوع 

نر مه هاي اس استفاده از د
 EPSON Smart Panel نر با مه هاي اس د

ن  ردهاي اس رده تا ميانبرهايي براي عمل ار 
ن  نند. مي توانيد از آنها براي اس عادي فراهم 
س به  س، الصاق ي ع و چاپ اتوماتي ي ع
سها به ي سايت  ن و آپ لود ع امييل، ويا اس

س EPSON بر روي وب استفاده  اشترا ع
 Reference Guide نيد. براي اطالعات بيشتر، به

ه بر روي سي دي نرم افزار  (راهنماي مراجعه)  
 EPSON Smart Panel منظور شده و راهنماي

نيد. ي رجوع  تروني ال
Mac OS X اربران ري براي  تذ

ه Smart Panel در ي محيط OS X و نه محيط Classic نصب شده است. در غير  مطمئن شويد 
السي شروع شود. نر را فشار مي دهيد حالت  مه اس ه ي د ن است هنگامي اينصورت، مم

ردن نگه دارنده فيلم انبار 
پارچه نگه داريد. نيد، مي توانيد آنرا در داخل TPU ي ه از نگه دارنده فيلم استفاده مني  هنگامي

سرجايش بگذاريد. ورقه اسناد را  پارچه را باز  TPU ي
رده و ورقه اسناد 

را برداريد.

نگه دارنده فيلم را 
پارچه  بگذاريد.در TPU ي

00-4043856

قفل حمل
اتصالي انتخابي

 TPU اتصالي
پارچه ي

فارسي

امپيوترتان  ابل USB را به  اين سر 
نيد. وصل 

 USB پورت

دستورات اميني
نيد. نر عالمت گذاري شده را دنبال  ه بر روي اس همه دستورات را خوانده و براي مراجعه مجدد نگه داريد. همه اخطارها و دستوراتي 

ند. ه سيم برق متناوب استانداردهاي اميني محلي مربوطه را برآورده مي  cc  ااحتياط: مطمئن شويد 
ثافت ويا گردوغبار زياد، آب، منابع حرارتي  ي  نر ويا آداپتور برق متناوب را در هواي آزاد، در نزدي ابل رابط براحتي به آن برسد. اس امپيوتر قرار دهيد تا  ي  نر را در نزدي اس
ان خوردن، ارتعاش، حرارت ويا رطوبت زياد، نور مستقيم خورشيد، منابع نوري قوي ويا تغييرات ناگهاني در حرارت و رطوبت قرار مي گيرد نگذاشته  ه مورد ت ويا محل هايي 

نيد. نيد. با دستهاي خيس از آن استفاده ن و انبار ن
ي ي پريز برق بگذاريد تا سيم برق را بتوان بآساني از پريز بيرون آورد. نر و آداپتور برق متناوب را در نزدي اس

سي پا روي  ه  ه از خراش، بريدگي، ساييدگي، فر و تاب خوردن جلوگيري شود. اشياء را بر روي سيم برق نگذاشته واجازه ندهيد  سيم برق را بايستي در جايي گذاشت 
ه وارد و خارج ترانسفورمر مي شوند  ه انتهاي همه سيم هاي برق و نقطه اي  آداپتور برق متناوب ويا سيم برق گذاشته ويا از روي آن رد شود. مخصوصاً مراقب باشيد 

را صاف نگه داريد.
نيد. استفاده از هرگونه آداپتورديگري باعث آتشسوزي، شو برقي ويا صدمه مي شود. نرتان آمده استفاده  ه با اس  A171B/E فقط از آداپتور برق متناوب مدل

نيد. ر شده باشد، در استفاده از آن با وسايل برقي ديگر خوداري  ه ذ ه با آن آمده طراحي شده است. مگر آن نري  آداپتور برق متناوب براي استفاده با اس
ه  نيد، و هميشه نيرو را از ي پريز برق خانگي استاندارد با سيم برق متناوب  ر شده استفاده  ه بر روي برچسب آداپتور برق متناوب ذ فقط از منبع نيرويي 

نيد. ند بطور مستقيم تأمني  استانداردهاي اميني محلي مربوطه را برآورده مي 
نيد. ه بطور متداوم روشن و خاموش مي شوند خودداري  نترل هوا هستند  پي ويا سيستم  ه بر روي مدار ماشني فتو از پريزهايي 

ه  ند. همچنني مطمئن شويد  نيد از آمپر برق سيم جتاوز ن ه به سيم رابط وصل مي  ه آمپر برق وسيله اي  نيد، مطمئن شويد  اگر از ي سيم رابط استفاده مي 
نيد. ند. چندين وسيله مختلف را به پريز برق وارد ن ه به پريز برق مي زنيد از آمپر برق پريز برق جتاوز ن آمپر برق همه وسايلي 

نر  ه بطور خاص در راهنماهاي اس نيد بغير از زماني  نيد ويا سعي در تعمير آنها ب نر را خودتان پياده  ه آداپتور برق متناوب ، سيم برق و اس نيد  هرگز سعي ن
توضيح داده شده باشد.

ن است به نقاط ولتاژ خطرنا بخورند ويا باعث اتصالي شوند. مواظب خطرات شو برقي باشيد.  يند چون مم افها وارد ن اشياء را در ش

نيد: نان مجرب خدماتي محول  ار نر و آداپتور برق متناوب را از پريز بيرون آورده و در شرايط زير تعميرات را به  اس
نر ويا آداپتور  نر ويا آداپتور برق متناوب به زمني افتاده ويا جعبه صدمه ديده؛ اس نر ويا آداپتور برق متناوب شده؛ اس سيم برق ويا پريز صدمه ديده است؛ مايعات داخل اس

اربرد حتت پوشش قرار مني دهند تغييري ندهيد.) ه دستورات  نترل هايي  اربرد آن تغيير قابل محسوسي ديده مي شود. (در  رده ويا در  ار ن برق متناوب درست 
نيد. ننده هاي مايع ويا ايروسول استفاده ن نيد. از متيز نر و آداپتور برق متناوب را از پريز بيرون بياوريد. فقط با ي پارچه من دار متيز  ردن اس قبل از متيز 

ه آداپتور برق متناوب از پريز برق خارج شده است. نيد، مطمئن شويد  نر براي مدت طوالني استفاده ن ه از اس اگر در نظر داريد 
اربران مقيم بريتانيا:  براي 

اطالعات اميني زير مربوط به آداپتور برق متناوب مي شوند.

نيد. ند مراجعه  ه با ولتاژ جريان مطابقت مي  رده و به ولتاژ اسباب  cc  اخطار: به صفحه فلزي رده بندي ولتاژ مراجعه 
د زير رنگي مي باشد: ه در اين اسباب گذاشته شده بر طبق  مهم: سيمهايي 

آبي - خنثي
قهوه اي - زنده 

ه به ي پريز بزنيد: اگر الزم است 
نيد: نند جور نشوند، لطفاً موارد زير را دنبال  ه پايانه هاي ي پريز را معني مي  ن است به عالماتي  چون رنگ سيم برق اين اسباب مم

ه با حرف N عالمت گذاري شده وصل شود. سيم آبي بايستي به پايانه اي در پريز 
ه با حرف L عالمت گذاري شده وصل شود. سيم قهوه اي بايستي به پايانه اي در پريز 

نيد. نيسني برق مجرب مشورت  رده ويا با ي ت اگر صدمه اي به پريز وارد شد، سيم را تعويض 

رات اخطارها، احتياطها و تذ
اخطارها: بايستي به دقت دنبال شود تا از 

صدمه بدني جلوگيري شود.
احتياطها: بايستي براي جلوگيري از 

صدمه به وسايلتان رعايت شوند.
رات: حتاوي اطالعات مهم و راهنمايي هاي تذ
نرتان مي باشند. مفيد در مورد استفاده از اس wc

مه استارت د

نر طراحي شده است.  ه در اينجا آمده فقط براي اپسان اس و اپسان فرستاده شود. اطالعاتي  ت سي تبي قبلي شر پي، ضبط ويا از جهات ديگر بدون اجازه  ي، فتو اني ي، م تروني رده ويا بهر صورتي ويا هر وسيله اي، ال رد، در ي سيستم بازيابي انبار  همه حقوق محفوظ مي باشد. هيچ بخشي از اين نشريه را مني توان دوباره توليد 
ه خريدار ويا اشخاص ثالت متحمل مي شوند به خريدار اين محصول و اشخاص ثالت در نتيجه موارد زير مسئول نخواهد بود: حادثه، استفاده  تهاي وابسته به آن براي صدمات، زيانها، هزينه ها و مخارجي  ت SEIKO EPSON و شر نرهاي ديگر مربوط مي شود مسئول نيست. شر ه به اس اپسان براي هرگونه استفاده از اين اطالعات بطوري

.SEIKO EPSON ت اربرد و نگهداري شر نابجا ويا بدرفتاري با اين محصول ويا تغيير غيرمجاز، تعميرات ويا تغيير در اين محصول، ويا (بغير از اياالت متحده) قصور در پيروي دقيق از دستورات 
ت SEIKO EPSON براي هرگونه  و اپسان تأييد شده باشد. شر ت سي ه توسط شر ه بعنوان محصوالت اصلي اپسان شناخته شده ويا محصوالت تأييد شده اپسان  ه در نتيجه استفاده از هرگونه گزينه ويا محصول خريداري شده بوجود مي آيد مسئول نبوده بغير از قطعاتي  لي  ت SEIKO EPSON براي هرگونه زيان ويا مش شر

ت  روسافت و ويندوز عالئم ثبت شده شر ت SEIKO EPSON مي باشد. ماي و اپسان تأييد شده باشد بوجود بيايد مسئول نخواهد بود. اپسان ي عالمت ثبت شده شر ت سي ه توسط شر ه بعنوان محصوالت تأييد شده اپسان  ابل رابط بغير از آنهايي  ه در نتيجه استفاده از هرگونه  ترومغناطيسي  ه در نتيجه تداخل ال صدمه اي 
روسافت مي باشند. ماي

ند. ذيب مي  ه عالمت جتاري صاحبانشان باشد. EPSON هرگونه حقوقي را در مورد آن عالئم ت ن است  ه در اينجا آمده فقط براي منظور شناسايي بوده و مم لي: اسم محصوالت ديگري  اطالعيه 
ت SEIKO EPSON ، ناگانو، ژاپن حق چاپ 2003 © بوسيله شر
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