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L805 راهنماي نصب پرینتر اپسون
را بزنید .  بعدینرم افزار داخل کامپیوتر مطابق عکس زیر گزینه  تایید قراداد مجوز را انتخاب نمایید و سپس دگمه   CDبعد از قراردادن -1

را بزنید . بعدیدر صورت تمایل به آپدیت نرم افزار های مربوط به پرینتر گزینه ها را مطابق عکس زیر انتخاب نمایید و در غیر اینصورت دگمه  -2
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متصل شده جهت پلمپ را باز نمایید . دقت نمایید که هیچ چسبی باقی نماند تا در عملکرددستگاه را از جعبه به بیرون اورده و با دقت تمامی چسب های -3

را بزنید . بعدیدستگاه خللی وارد نگردد . سپس دگمه 

در دستگاه را بسته و سپس دگمه بعدی را بزنید .-4
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را بزنید .بعدی  نمایید و سپس دگمهمخزن جوهر را مطابق شکل زیر جدا -5

را بزنید . بعدی، سپس دگمه روکش  مخزن جوهر را باز کنید و درپوش مخزن جوهر را بردارید -6
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را بزنید . بعدیدرب جوهرهای داخل بسته بندی دستگاه را به طریقه عکس زیر باز نمایید و سپس دگمه -7

)دقت نمایید جوهرها باید بصورت را بزنید . بعدیبعد از باز کردن هر جوهر ، آن را مطابق شکل داخل مخزن مربوطه به آن جوهر بریزید و سپس دگمه -8

کامل در مخزن ریخته شود و داخل بطری چیزی باقی نماند (

WWW.EPSONSTORE.IR
WWW.EPSONSTORE.IR
WWW.EPSONSTORE.IR


فروشگاه آنالین تخصصی محصوالت اپسون 5

88811250 – 88321907               Email :  info@epsonstore.ir

WWW.EpsonStore.ir 

را بزنید . بعدیدرپوش بطری ها را مطابق شکل زیر بگذارید و سپس دگمه -9

را بزنید . بعدیدرپوش مخزن ها را گذاشته و سپس دگمه -10
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را بزنید . بعدیاینکار را به ترتیب برای برای تمامی جوهرها انجام داده و سپس دگمه -11

را بزنید . بعدیروکش مخزن جوهر را مطابق شکل زیر ببندید و سپس دگمه -12
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را بزنید . بعدیمخزن را مطابق عکس زیر در جای خود قرار داده و سپس دگمه -13

پرینتر را به برق وصل کرده و سپس دگمه بعدب را بزنید .-14
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مطابق شکل زیر به عالئم دقت نمایید . ثابت گردد .            پرینتر را روشن نموده منتظر بمانید تا چراغ -15

دراین مرحله از شما خواسته می شود تا از پرکردن جوهرها داخل مخزن اطمینان حاصل فرمایید .-16

WWW.EPSONSTORE.IR
WWW.EPSONSTORE.IR
WWW.EPSONSTORE.IR


فروشگاه آنالین تخصصی محصوالت اپسون 9

88811250 – 88321907               Email :  info@epsonstore.ir

WWW.EpsonStore.ir 

ثانیه نگه دارید به محض شنیده شدن صدای عملیات مکش جوهر توسط دستگاه دگمه را رها کنید . اینکار ممکن است 5تا  3را به مدت       دگمه قطره -17

دقیقه بطول انجامد .  30تا  20حدود 

در این قسمت طریقه اتصال خود را انتخاب نمایید . -18
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رتباطیبرای اولین بار هست که بر روی کامپیوتر خود نصب میکنید گزینه اول  و اگر قبال روی کامپیوتر شما نصب بوده است و قصد تعویض پروتکل ااگر -19

را دارید گزینه دوم را انتخاب نمایید .

بروید . 23 اینصورت به مرحلههمین مراحل را دنبال کنید و در غیر  USBدر صورت انتخاب گزینه  -20
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اگر در حال حاضر شرایط اتصال پرینتر را ندارید میتوانید گزینه را به پرینتر و کامپیوتر وصل کرده و منتظر تمام شده نصب بمانید .  USBکابل  -21

را انتخاب و دگمه بعدی را بزنید . "درفرصتی دیگر چاپگر را وصل کنید"

با دیدن این صفحه عملیات نصب به پایان رسیده و پرینترشما آماده استفاده می باشد .-22
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عمل نمیکند . ضمنا در   wifi directرا انتخاب باید حتما مودم وایرلس جهت راه اندازی پرینتر موجود باشد . این پرینتر بصورت  wifiدر صورتی که گزینه -23

 .که دارای شبکه بیسیم می باشد نیز میتوان استفاده نمود   adslصورتی که در محل مودم 

انتیدر صورت برقراری اتصال بین کامپیوتر و پرینتر مشخصات پرینتر در شکل زیر نمایش داده می شود . در غیر اینصورت مواردی مثل فایروال ، -24

را بزنید            ویروس و ... را بررسی نمایید یا غیر فعال نمایید و سپس دگمه 

پرینتر در شبکه اتصمشخ  
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منتظر بمانید تا ابزارهای مورد نیاز شبکه نصب گردد . -25

ا آماده استفاده می باشد .لیات نصب به پایان رسیده و پرینترشمبا دیدن این صفحه عم-26
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