
نيد اينجا شروع 

مهم!
ه به  تا موقعي 

شما گفته نشده 
برچسب را سرجايش 

بگذاريد

نيد. لي   Install بر روي

برچسب 
را برداريد

ه نشان داده شده در نگه دارنده بگذاريد.  فيلم را بطوري
سپس پوشش را پايني آورده و روي زبانه ها فشار بياوريد. 

ه همه زبانه ها سرجايشان قفل شده اند. مطمئن شويد 

نوارهاي ٣٥ ميلي متري نگاتيو ويا فيلم
زبانه پوشش

ه  مطمئن شويد 
اين فضاي درجه بندي 
پوشانده نشده است

فارسي

ن EPSON، نرم افزار و  سي دي با درايور اس
ي تروني راهنماهاي ال

سي دي 
LaserSoft® SilverFast®

 Adobe® Photoshop® سي دي
Elements 2.0

اسكنر Perfection 4870 Photo (پوشش 
حاوي آداپتور فيلم است)

USB كابل
نگه دارنده هاي فيلم

40044127 -00

EPSON Perfection™ 4870 Photo
نر را از جعبه بيرون بياوريد  اس

نر ®EPSON خود داريد: ه در زير نشان داده شده را براي اس ١ مطمئن شويد همه قطعاتي 

ن است در بعضي محل ها متفاوت باشد.  تذكر: محتويات مم
ه به شما گفته نشده برچسب بزرگ را  نيد، ولي تا موقعي  ٢ همه نوارهاي بسته بندي را جدا 

سرجايش بگذاريد.

نيد در  ل  ٣ لوال هاي بر روي پوشش را وارد سوراخهاي مربع ش
نر. پشت اس

٤ قفل حمل را به وضعيت قفل نشده بلغزانيد سپس پوشش را 
ببنديد.

نيد  نرم افزار را نصب 
نيد. روند  امپيوترتان نصب  نر به  نيد!بايستي نرم افزار خود را قبل از اتصال اس ه همه برنامه ها را بسته و صبر  شد.  مطمئن شويد  ن است چندين دقيقه طول ب ردن مم نيد.نصب  هرگونه برنامه محافظت ويروسي را خاموش 

ند.  ار مي   OS X 10.2.x. 9 و.x تا OS 8.6 ينتاش نرم افزار با ويندوز Me ،98، 2000  و XP و م
نيد. ينتاش) دنبال  مراحل زير را (براي ويندوز) و مراحل در ستون بعدي را (براي م

امپيوترتان  تذكر: اگر در حال حاضر Adobe Photoshop ويا Photoshop Elements را بر روي 
نيد. نرتان منظور شده نصب  ه با اس نداريد، Photoshop Elements را از سي دي 

ويندوز
ننده بطور  نيد. نصب  نر را به درايو سي دي ويا دي وي دي وارد  ١ سي دي نرم افزار اس

نيد: ار را ب اتوماتي شروع مي شود. اگر شروع نشد، اين
نيد،  لي  رده، بر روي My Computer دوبار  لي   Start بر روي :XP نيد.• ويندوز لي  سپس بر روي EPSON دوبار 

رده، سپس بر روي  لي  نيد.• Me ،Windows 98 و 2000: بر روي My Computer دوبار  لي  EPSON دوبار 
نيد. لي   Continue  ردن نرم افزار ضد ويروس را ديديد، بر روي ه پيغام در مورد غير فعال  ٢ هنگامي

نيد. نيد، زبان مرجح خود را انتخاب  ه زبان را انتخاب  ٣ اگر از شما خواسته شد 
نيد. لي   Agree ٤ جواز استفاده را خوانده، سپس بر روي

نيد. لي   Install ٥ در صفحه نصب نرم افزار بر روي
٦ دستورالعمل هاي بر روي صفحه را براي هر برنامه دنبال 

ه شامل ®.ABBYY® FineReader مي شود.  نيد 
ه ™EPSON Smart Panel در چندين  متوجه باشيد 

مرحله نصب مي شود.
نيد. لي   Exit ٧ در پايان نصب، بر روي

ه در برنامه گنجانده شده،  ردن دستورالعمل هايي  با دنبال 
نيد. سپس دستورالعمل هايي  LaserSoft SilverFast را نصب 

نيد. نر دنبال  ه در قسمت ٣ در زير آمده براي اتصال به اس
ينتاش م

ند.  بايستي  تذكر: EPSON Scan از سيستم فايل UNIX (UFS) براي Mac OS X استفاده مني 
نيد. ند نصب  ه از UFS استفاده مني  نرم افزار را بر روي ي ديس ويا پارتيشني 

ننده بطور اتوماتي  نيد. نصب  نر را به درايو سي دي ويا دي وي دي وارد  ١ سي دي نرم افزار اس
نيد. لي  شروع مي شود. اگر شروع نشد، بر روي مناد  EPSON CD-ROM دوبار 

نيد، بر روي پوشه Mac OS X در پوشه EPSON دوبار  ينتاش OS X استفاده مي  ٢ اگر از م
نيد. لي  رده، سپس بر روي مناد EPSON دوبار  لي 

نيد. لي  نيد، بر روي مناد EPSON در پوشه EPSON دوبار  اگر از Mac OS 8.6 تا x.9 استفاده مي 
نيد. لي   Continue ردن نرم افزار ضد ويروس را ديديد، بر روي ه پيغام در مورد غير فعال  ٣ هنگامي

نيد. نيد، زبان مرجح خود را انتخاب  ه زبان را انتخاب  ٤ اگر از شما خواسته شد 
نيد. لي   Agree ٥ اگر ي موافقت نامه جواز ديديد، براي ادامه دادن بر روي

لمه رمز مدير  نيد. در صورت لزوم اسم و  لي   Install ٦ در صفحه نصب نرم افزار بر روي
نيد. برنامه را وارد 

ه  ن است از شما خواسته شود  نيد، مم ينتاش OS 8.6 تا x.9 نصب مي  تذكر: اگر بر روي م
امپيوتر خود را دوباره شروع  امل شد و  ه نصب  Carbon Library خود را بروز بياوريد. بعد از اين

نيد. لي   Install رده، سپس براي ادامه نصب بر روي ليد  رديد، بر روي مناد  EPSON دوبار 
ه شامل ABBYY FineReader مي شود  ٧ دستورات بر روي صفحه را براي نصب هر برنامه 

ه EPSON Smart Panel در چندين مرحله نصب مي شود. نيد. توجه داشته باشيد  دنبال 
نيد. لي   Exit ٨ در پايان نصب، بر روي

نيد.  ه در برنامه گنجانده شده، LaserSoft SilverFast را نصب  ردن دستورالعمل هايي  با دنبال 
ردن  نيد.  سپس سيستم خود را براي فعال  نر دنبال  دستورالعمل هاي زير را براي اتصال به اس

نر و نرم افزار دوباره براه بياندازيد. امل اس

نر  اتصال اس
ه وصل شويد. ه نرم افزار شما نصب شد، زمان آن رسيده  بعد از اين

١ برچسب را از روي قفل حمل برداريد. از ي 
ه براي چرخاندن قفل در جهت عقربه  س

ردن  ساعت باندازه ي چهارم گردش براي باز
نيد. نر استفاده  نورد اس

نر برداريد. ٢ برچسب را از پشت اس
نر)  ابل آداپتور فيلم توسازي شده (پوشش اس  ٣

نيد. را متصل 

ابل IEEE 1394 (FireWire) انتخابي را  نر ارائه شده ويا  ه بهمراه اس  USB ابل ٤ ي 
نيد. ابل را متصل  نيد. هر دو  متصل 

نيد  اگر از USB استفاده مي 
نيد. سپس سر مسطح را به هر  نر وصل  ابل USB را به پورت USB اس ل   سر مربع ش

نيد. امپيوتر ويا هاب متصل  ي پورتهاي USB موجود در 
ه  ابل بغير از آن تذكر: اگر از ي 

توسط EPSON تأمني شده استفاده 
نرتان را از طريق بيش  نيد ويا اگر اس

ن است  نيد، مم از ي هاب متصل 
ند. ار ن نر بطور صحيح  اس

  IEEE 1394 (FireWire) نيد اگر از استفاده مي 
ابل IEEE 1394 (گنجانده  ي سر 

نر  نشده) را به پورت IEEE 1394 اس
نيد. سپس سر ديگر را به پورت  وصل 

IEEE 1394 (FireWire, iLink) در 
نيد. امپيوترتان وصل 

نر را به ي پريز برق بزنيد. ٥ سيم برق اس
ه پوشش بسته است،  ٦ مطمئن شويد 
نر  مه نيرو P را در جلوي اس سپس د

ردن آن فشار دهيد. براي روشن 

نر آماده شد  ه اس نر روشن شده و چراغ نشانگر به رنگ سبز چشم مي زند. هنگامي  اس
اين چراغ ديگر چشم مني زند و سبز مي شود.

نر اصول اس
س را  رده و ع نر را بلند  س، پوشش اس ردن ي ع ن  براي اس
ه گوشه باال  بطرف پايني بر روي شيشه بگذاريد. مطمئن شويد 

نر واقع شده است. س در گوشه باال سمت راست اس سمت راست ع
سپس پوشش را ببنديد.

مه استارت [ با استفاده از  مي توانيد با فشردن د
نيد ويا مي توانيد از  ن  EPSON Smart Panel اس

لي داريد،  ردن مش ن  نيد. اگر در اس EPSON Scan استفاده 
نيد. نر رجوع  لطفاً به راهنماي مراجعه اس

مه استارت ردن با د ن  اس
نر فشار دهيد. مه استارت [ را در اس د

مه استارت [ را فشار مي  هدر Windows XP د تذكر: اولني باري 
دهيد  ي پيغام را خواهيد ديد. EPSON Smart Panel را انتخاب 
لي   Always use this program for this action رده بر روي

نيد. لي   OK رده و سپس بر روي

امپيوترتان باز مي شود. EPSON Smart Panel بر روي 

ه مي خواهيد فشار داده،  ني  مه ها را براي نوع اس ي از د ي
نيد. سپس دستورالعمل هاي روي صفحه را دنبال 

EPSON Scan ردن بوسيله ن  اس
مي توانيد EPSON Scan را از Adobe Photoshop Elements ويا هر برنامه سازگار با TWAIN ديگر 

نيد. امپيوترتان شروع  نيد. همچنني مي توانيد برنامه EPSON Scan را مستقيماً از  شروع 
ن دارد: EPSON Scan سه حالت اس

ن نترل اتوماتي تنظيمات اس امل براي  • حالت اتوماتي 
ن،  نترل بيشتر بر روي تنظيمات اس ردن فيلم و  ن  شامل ™Digital ICE.• حالت خانه براي اس

ن. امل بر روي متامي تنظيمات اس نترل  • حالت حرفه اي براي 

س ها تعمير و بهبود ع
م رنگ،  ه  سهايي  مي توانيد از Digital ICE و Color Restoration براي تعمير اتوماتي ع

نيد. Digital ICE و Color Restoration را مي  يده ويا پاره شده اند استفاده  ثيف، چرو خراشيده، 
ار برد س، نگاتيو و فيلم ب توان براي ع

رده و حالت خانه ويا حرفه اي را  ١ EPSON Scan را شروع 
نيد. صفحه اي مشابه اين مي بينيد. انتخاب 

نيد.  لي  مه Preview (پيش منايش) در پايني صفحه  ٢ روي د
س شما در پنجره پيش منايش ظاهر مي  شود. ع

نيد: ارهاي زير را ب ي از  ٣ ي
مه  نيد، بر روي د نيد.• اگر از حالت خانه استفاده مي  لي  Image Adjustments (تغييرات تصوير) 
نيد، به پايني  نيد.• اگر از حالت حرفه اي استفاده مي  رول  صفحه اس

 تنظيمات تغييرات تصوير را مني بينيد.
 Color Restoration ويا Digital ICE ٤ جعبه تي

نيد. را انتخاب 
ثيف، خراشيده، مچاله ويا پاره مي  ستان  نيد.• اگر ع باشد، Digital ICE را انتخاب 

نيد. م رنگ شده، Color Restoration را انتخاب  ستان  • اگر رنگهاي ع
نيد. ن مي شود را در پنجره پيش منايش انتخاب  ه اس ي  وچ ٥ منونه 

نيد. لي  ن)  مه Scan (اس ٦ روي د
ردن فيلم ن  اس

ردن فيلم، نگاتيو ويا اساليد، بايستي  ن  نر ي آداپتور توسازي شده دارد. براي اس پوشش اس
نيد. صفحه اسناد را از پوشش برداشته و فيلم را در ي نگه دارنده وارد 

ابل آداپتور فيلم  ه قفل حمل باز شده و  ١ مطمئن شويد 
نر متصل شده است. اگر الزم است  نر) به اس (پوشش اس
نيد. سپس  نر را خاموش  نيد، ابتدا اس ابل را وصل  ه 

نيد. رديد، آنرا دوباره روشن  ابل را وصل  ه  بعد از اين
ننده اسناد  س  نيد. صفحه منع نر را تا آخر بلند  ٢ پوشش اس

نيد. نر جدا  را بباال لغزانده و آنرا از پوشش اس
نيد: نيد دنبال  ن مي  ه اس ٣ دستورالعمل ها را براي نوع فيلمي 
ه طرف  نيد، فيلم را در حالي ن مي  اگر فيلم ويا نگاتيو را اس

نيد. براق آن بطرف پايني است وارد نگه دارنده مربوطه 

ه نشان داده شده  نگه دارنده فيلم را بطوري
ه  نر قرار دهيد. مطمئن شويد  روي اس

مثلث سفيد در نگه دارنده، به گوشه سمت 
ند. نر اشاره مي  راست و باالي اس

نيد، نگه دارنده را روي  ن مي  اگر ي اساليد را اس
نر قرار دهيد. سپس اساليد ها را در نگه دارنده بگذاريد. اس

نر را ببنديد. ٤ سپس پوشش اس
 Document Type ه رده و مطمئن شويد  ٥ EPSON Scan را شروع 

 Color Negative Film، B&W Negative Film :انتخاب شده است
ويا Positive Film (براي اساليدها و ترنسپارنسي ها).

نيد. لي  مه Preview (پيش منايش) در پايني صفحه  ٦ روي د
س شما در پنجره پيش منايش ظاهر مي  شود. ٧ ع

نيد: ارهاي زير را ب ي از  مه • ي نيد، بر روي د اگر از حالت خانه استفاده مي 
نيد. لي  Image Adjustments (تغييرات تصوير) 
نيد، به پايني  نيد.• اگر از حالت حرفه اي استفاده مي  رول  صفحه اس

 تنظيمات تغييرات تصوير را مني بينيد.
نيد: ارهاي زير را ب ي از  ٨ ي

 Digital ICE ،نيد.• اگر فيلم شما گردآلود ويا خراشيده است را انتخاب 
ردن گردوغبار) • اگر نگاتيوهاي سياه و سفيد ويا فيلم Kodachrome را  نيد، Dust Removal (پا  ن مي  اس

نيد. بجاي Digital ICE را انتخاب 
نيد.  م رنگ شده، Color Restoration را انتخاب  ستري است.• اگر رنگها  اگر پنجره پيش منايش نشان داده نشده، اين گزينش خا
نيد. ن مي شود را در پنجره پيش منايش انتخاب  ه اس ي  وچ ٩ منونه 

نيد. لي  ن)  مه Scan (اس ١٠ روي د
ن است صداي  نيد، مم ن مي  ه با استفاده از Digital ICE فيلمي را اس تذكر: هنگامي

ي را بشنويد. اين موضوع عادي است. لي

لي داريد؟ مش
نيد. نر رسيدگي  ابتدا به چراغ نشانگر بر روي اس

ردن. ن   سبز چشم زن  گرم شدن ويا اس
ن.  سبز   آماده براي اس

ه هر دو قفل حمل باز شده اند.  قرمز چشم زن  مطمئن شويد 
امپيوتر را دوباره براه انداخته  ه  نيد       سعي 
نيد. رده و دوباره روشن  نر را خاموش       و اس

     اگر چراغ قرمز هنوز چشم مي زند، با فروشنده 
     خود ويا EPSON متاس بگيريد.

امپيوترتان وصل شده و روشن است. نر به  ه اس  خاموش   مطمئن شويد 
لتان در اينجا قيد شده، اين توصيه ها را اجنام دهيد. اگر مش

رده و مراحل را در  لي  The New Hardware Wizard بر روي Cancel (لغو) 
نر را  نيد". اس بر روي صفحه منايان مي شود. "روي اين برگه دنبال 

نيد.      قبل از نصب نرم افزار قطع 
ه هر دو قفل حمل باز شده اند. نر روشن مي  مطمئن شويد  ه اس هنگامي

ند. شود ي صداي ساييدن مي 
نيد.  لي  در Windows XP پيغامي در مورد روي x در گوشه پيغام براي بسنت آن 

ثر سرعت ولي  نرتان اگرچه نه با حدا HI-SPEED USB device   اس
رد. ار خواهد  مي بينيد.   درست 

امپيوترتان وصل  نر به  ه اس ردن مطمئن شويد  ن  ه سعي به اس هنگامي
نيد ي پيغام خطا مي است، به پريز برق وصل شده و سويچ نيرو  مي 

ند. روشن است. ن مني  نر اس بينيد، يا اس
ه هر دو قفل حمل باز شده اند.      مطمئن شويد 

 ،ABBYY FineReader :نيد      برنامه هاي زير را حذف 
 EPSON Smart Panel ،EPSON Photo Print     

نترل پنل ويندوز،       EPSON Scan، و ScanToWeb. در 
     از ابزار Add/Remove Programs براي حذف نرم افزار استفاده 

نيد. سپس دستورات زير در اين برگه را براي دوباره       
نيد. نرتان دنبال  ردن نرم افزار اس      نصب 

نر) به  ابل آداپتور فيلم (پوشش اس ه  مني توانيد نگاتيو ويا  مطمئن شويد 
اسي  نر وصل است (به قسمت ٣ رجوع شود) و صفحه انع نيد.  اس ن  اساليد را اس

     اسناد برداشته شده است. از حالت خانه ويا حرفه اي استفاده 
ن  ه نوع سند ويا نوع فيلم با آنچه اس نيد. مطمئن شويد       

 B&W Negative Film :نيد سازگار است      مي 
     ،Color Negative Film ويا Positive Film (براي اساليدها و 

ه هر دو قفل حمل باز       ترنسپارنسي ها). مطمئن شويد 
نر متيز بوده  ه شيشه اس      شده اند. همچنني مطمئن شويد 

     و نگه دارنده فيلم بطور صحيح قرار گرفته است.
س را حداقل ١٫٥ ميلي متر از گوشه باال  ن  ع ستان اس گوشه ع

نيد. مني شود.   و راست ميز اسناد دور 
نيد: براي جوابهاي بيشتر به اين مراجع رجوع 

نيد. اگر آنرا نصب  لي  • در "دس تاپ" خود بر روي Perf4870 Reference Guide دوبار 
 Custom نيد. در صفحه نر را به درايو سي دي ويا دي وي دي وارد  رديد، سي دي نرم افزار اس ن
رده، سپس  نر) را انتخاب  Scanner Reference Guide ،Installation (راهنماي مراجعه اس

 Microsoft® Internet نيد. براي خواندن راهنماي مراجعه بايستي لي  روي Install (نصب) 
Explorer ويا Netscape® Navigator (نسخه ٥٫٠ ويا جديدتر) داشته باشيد.

 Help مه • راهنماي روي صفحه براي Smart Panel و EPSON Scan: در اين برنامه ها بر روي د
نيد. لي  ه روي صفحه ظاهر مي شود  ويا عالت سئوال 

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

نيد. گذاري شده را دنبال 
ثافت  ي  نر 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  ه مورد ت ويا گردوغبار زياد، آب، منابع حرارتي ويا محل هايي 
نيد. با دستهاي  خورشيد، منابع نوري قوي ويا تغييرات ناگهاني در حرارت و رطوبت قرار مي گيرد نگذاشته و انبار ن

نيد. خيس از آن استفاده ن
ي ي پريز برق بگذاريد تا سيم برق را بتوان بآساني از پريز بيرون آورد. نر را در نزدي اس

ه از خراش، بريدگي، ساييدگي، فر و تاب خوردن جلوگيري شود. اشياء را بر روي  سيم برق را بايستي در جايي گذاشت 
سي پا روي سيم برق گذاشته ويا از روي آن رد شود. مخصوصاً مراقب باشيد  ه  سيم برق نگذاشته واجازه ندهيد 

ه وارد و خارج ترانسفورمر مي شوند را صاف نگه داريد. ه انتهاي همه سيم هاي برق و نقطه اي 
نر قيد شده است. ه در برچسب اس نيد  تنها از نوع منبع نيرويي استفاده 

ه بطور متداوم روشن و خاموش مي  نترل هوا هستند  پي ويا سيستم  ه بر روي مدار ماشني فتو از پريزهايي 
نيد. شوند خودداري 

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

نيد. ند. چندين وسيله مختلف را به پريز برق وارد ن برق جتاوز ن
نيد  نيد تغيير داده ويا سعي در تعمير آنها ب نر ويا گزينه ها را خودتان پياده  ه سيم برق، اس نيد  هرگز سعي ن

نر توضيح داده شده باشد. ه بطور خاص در راهنماهاي اس بغير از زماني 
ن است به نقاط ولتاژ خطرنا بخورند ويا باعث اتصالي شوند. مواظب  يند چون مم افها وارد ن اشياء را در ش

خطرات شو برقي باشيد.
نيد. نر را بلند  امل پوشش اس نر فضا قائل شويد تا بتوانيد بطور  ابلها  و باالي اس نر براي  در پشت اس

نيد: نان مجرب خدماتي محول  ار نر را از پريز بيرون آورده و در شرايط زير تعميرات را به  اس
نر بطور  نر پرتاب شده ويا محفظه صدمه ديده؛ اس نر شده؛ اس سيم برق ويا پريز صدمه ديده؛ مايعات وارد اس
اربرد حتت پوشش  ه دستورات  نترل هايي  ار نشان مي دهد. (در  رده ويا تغييرات محسوسي در طرز  ار ن عادي 

قرار مني دهند تغييري ندهيد.)
ن ١٠ يا ١٦ آمپري  نيد، تأسسيات ساختماني بايستي توسط مدارش نر در آملان استفاده  ه از اس اگر در نظر داريد 

افي تأمني شود. نر محافظت  محافظت شده باشد تا در مقابل اتصالي و جريان زياد براي اين اس

رده ويا بهر  رد، در ي سيستم بازيابي انبار  همه حقوق محفوظ مي باشد. هيچ بخشي از اين نشريه را مني توان دوباره توليد 
 Seiko Epson ت تبي قبلي شر پي، ضبط ويا از جهات ديگر بدون اجازه  ي، فتو اني ي، م تروني صورتي ويا هر وسيله اي، ال

نر طراحي شده است. اپسان براي هرگونه استفاده از اين اطالعات  ه در اينجا آمده فقط براي اپسان اس فرستاده شود. اطالعاتي 
تهاي وابسته به آن براي صدمات، زيانها،  ت Seiko Epson و شر نرهاي ديگر مربوط مي شود مسئول نيست. شر ه به اس بطوري
ه خريدار ويا اشخاص ثالت  متحمل مي شوند به  خريدار اين محصول و اشخاص ثالت در نتيجه موارد زير  هزينه ها و مخارجي 
مسئول نخواهد بود: حادثه، استفاده نابجا ويا بدرفتاري با اين محصول ويا تغيير غيرمجاز، تعميرات ويا تغيير در اين محصول، ويا 

.Seiko Epson ت اربرد و نگهداري شر (بغير از اياالت متحده) قصور در پيروي دقيق از دستورات 
ه در نتيجه استفاده از هرگونه گزينه ويا محصول خريداري شده بوجود مي  لي  ت Seiko Epson براي هرگونه زيان ويا مش شر
ه توسط  ه بعنوان محصوالت اصلي اپسان شناخته شده ويا محصوالت تأييد شده اپسان  آيد مسئول نبوده بغير از قطعاتي 

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

ينتاش عالمت جتاري ثبت شده .Apple Computer, Inc مي باشد.  روسافت مي باشند. م ت ماي ويندوز عالئم ثبت شده شر
ت Eastman Kodak مي باشد. Digital ICE عالمت جتاري شر

ه عالمت  ن است  ه در اينجا آمده فقط براي منظور شناسايي بوده و مم لي: اسم محصوالت ديگري  اطالعيه 
ند. ذيب مي  جتاري صاحبانشان باشد. EPSON هرگونه حقوقي را در مورد آن عالئم ت
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