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بيرون آوردن اسکنر از بسته بندي
١ مطمئن شويد كه همه لوازم مورد احتياج اسكنر ®EPSON در دسترس است: 

توجه: 
•  محتويات بسته ممکن است در برخي مناطق متفاوت باشد.

•  توضيحي كه جهت نصب اسكنر داده شده براي مدل ٢۴٨٠ است، اما اين دستورالعمل ها در مورد مدل ٢۵٨٠ نيز 
صادق است مگر در مواردي كه غير از اين ذكر شده باشد.

اگر ابزار اختياري Multi Photo Feeder، مدل (∗B81337) را خريداري 
كرده ايد، مورد زير را نيز خواهيد داشت.

با استفاده از ابزار اختياري Multi Photo Feeder، قادر به 
اسكن كردن تعدادي عكس يا كارت ويزيت در يك مرحله خواهيد بود. 

اين وسيله كه نصب آن آسان است موقعيت خوبي را در اختيارتان قرار 
 Online Reference Guide مي دهد. براي اطالع از جزئيات بيشتر، به

(راهنماي مرجع اينترنتي) مراجعه كنبد.
٢ همه نوارهاي بسته بندي را جدا کنيد، 

اما تا هنگامي كه دستورالعملي داده نشده، 
برچسب بزرگ را در 

جاي خود نگه داريد.

نصب نرم افزار
صبر کنيد! قبل از اتصال اسکنر به رايانه نرم افزار  بايد نصب شود.

از بسته بودن كليه برنامه هاي باز شده اطمينان حاصل كرده و همه برنامه هاي محافظت در برابر ويروس  را قبل از نصب 
نرم افزار ببنديد.

توجه: 
•  اين دستورالعمل براي سيستم عامل Windows® 98 SE يا مدل هاي باالتر، Mac® OS 9.1 يا مدل هاي باالتر، 

و سيستم عامل مکينتاش x.10.2 X يا مدل هاي باالتر مي باشد.
•  EPSON Scan سيستم پرونده يونيكس (UFS) را در سيستم عامل مکينتاش X پشتيباني نمي کند. نرم افزار بايد 

روي يک ديسک ويا پارتيشني که از UFS استفاده نمي کند نصب شود.
•  كاربران سيستم عامل مکينتاش X 10.3: در هنگام استفاده از اسكنر عملكرد تعويض سريع کاربر را بكار نبريد.

١ سي دي نرم افزار اسکنر را در گرداننده سي دي رام ويا دي وي دي رام بگذاريد. نصب کننده بطور خودكار شروع 
به كار مي كند.

اگر نصب خودكار شروع نشد، مراحل زير را انجام دهيد:
•  براي ويندوز XP: روي گزينه Start (شروع) كليك كرده، روي My Computer (رايانه من) دوبار كليك 

كرده، و سپس روي EPSON دوبار كليك كنيد.
•  براي ويندوز Me ،98 SE، و 2000: بر روي My Computer (رايانه من) دوبار کليک کرده، سپس بر 

روي EPSON دوبار کليک کنيد.
•  براي سيستم عامل مکينتاش X: روي نماد سي دي رام  EPSON دوبار كليك كنيد.

٢ براي كاربران مكينتاش: (اگر از سيستم عامل ويندوز استفاده مي كنيد، از اين مرحله بگذريد و به مرحله بعدي برويد).
نماد مناسب OS را در پوشه EPSON انتخاب كرده، و روي آن دوبار كليك كنيد.
نام و رمز عبور مديريت برنامه را وارد كرده، سپس روي OK (تأييد) كليك كنيد.

٣ اگر پيامي فرمان غيرفعال كردن برنامه حفاظت در برابر ويروس را داد، روي Continue (ادامه) كليك كنيد.
۴ مجوز استفاده را خوانده، سپس روي Agree (موافق) کليک کنيد.

۵ در صفحه نصب نرم افزار، روي Install (نصب) کليک کنيد. 
توجه: اگر اين نرم افزار را روي سيستم عامل 

مکينتاش ٩، نصب مي كنيد، ممكن است فرمان به روز 
كردن Carbon Library را مشاهده كنيد.  بعد از اينکه 

نصب CarbonLib کامل شد و سيستم را دوباره راه اندازي 
 EPSON کرديد، روي نماد سيستم عامل  مناسب در پوشه

دوبار کليك کرده، سپس براي ادامه نصب روي Install (نصب) 
کليک کنيد.

۶ جهت نصب هر برنامه اي دستورات روي
 صفحه را دنبال کنيد. توجه داشته باشيد که 

 EPSON Smart Panel™
در چندين مرحله نصب مي شود. 

٧ پس از اين كه نصب برنامه پايان يافت، روي Exit (خروج) يا Restart Now (شروع مجدد اكنون) كليك كنيد. 
به بخش بعدي مراجعه كنيد، "اتصال اسکنر".

اتصال اسکنر
بعد از اينکه نرم افزار نصب شد، زمان اتصال اسكنر فرا مي رسد.

١ محل قفل انتقال را روي دكمه اسكنر مشخص كنيد، و سپس برچسب روي قفل انتقال را برداريد.
تذكر: هيچگاه اسكنر را وارونه نكنيد، ممكن است به آن آسيب وارد شود.

٢ قفل را روي وضعيت قفل نشده قراردهيد. 
٣ برچسب را از پشت اسکنر برداريد.

۴ كابل درپوش اسكنر را به اتصال دهنده وسيله وصل كنيد. 

۵ سيم برق و آدابتور AC را به هم وصل كرده، از اينجا 
و سپس سيم برق را به اسكنر وصل كنيد.

سر ديگر سيم برق را به يك پريز برق 
داراي سيم زمين وصل كنيد. 

اسکنر روشن شده و چراغ دكمه Start [ (شروع) به رنگ سبز چشمک مي زند. هنگاميکه اسکنر آماده شد 
اين چراغ ديگر چشمک نمي زند و سبز مي شود.

تذكر: 
•  ولتاژ ورودي يا خروجي آدابتور را به هيچ عنوان نمي توان عوض كرد. اگر برچسب روي آدابتور AC ولتاژ 

صحيح را نشان نمي دهد، با فروشنده تماس بگيريد. سيم برق را در پريز نزنيد.
•  هرگاه اسكنر را از پريز خارج كرديد، حداقل ١٠ ثانيه قبل از زدن مجدد آن به پريز برق صبر كنيد. اگر اسكنر را 

پشت سرهم به پريز برق بزنيد يا از پريز درآوريد به آن آسيب وارد مي آيد. 
۶ انتهاي مربعي شكل بافه USB را كه با اسكنر همراه است 

به درگاه USB بزنيد. سپس انتهاي مسطح آن را به هر يک 
از درگاه هاي USB موجود در رايانه متصل کنيد. 

تذكر: اتصال دهنده هاي كابل رابط تنها يك جهت صحيح دارند. 
قبل از وارد كردن اتصال دهنده به درگاه مناسب آن از صحيح 

بودن جهت آن مطمئن شويد.
توجه: اگر از بافه USB غير از آنکه توسط Epson تأمين شده 
استفاده کنيد ويا اسکنر را از طريق بيش از يک هاب متصل کنيد، 

ممکن است اسکنر بطور صحيح کار نکند.

اصول اوليه اسکنر
اولين اسكن

دكمه Start [ (شروع) روي اسكنر بصورت خودكار EPSON Smart Panel را باز كرده، اسكن كردن اسناد را 
 EPSON Smart Panel (شروع) و ] Start براي استفاده هاي مختلف آسان مي سازد. در اينجا روش استفاده از دكمه

براي اسكن كردن عكس ها و ذخيره آنها بعنوان پرونده توضيح داده شده است.
١ درپوش روي اسكنر را بلند كرده و سندي را روي صفحه 
اسكنر به حالتي قرار دهيد كه قسمتي از سند كه بايد اسكن 
شود به طرف پايين و قسمت باالي سند به طرف عالمت 
تراز باشد. اطمينان حاصل كنيد كه مركز سند با عالمت 

تراز منطبق باشد. سپس درپوش را ببنديد. 
٢ دکمه Start [ (شروع) روي اسکنر را فشار دهيد.  

توجه: در ويندوز XP، ممكن است اولين باري كه دکمه Start [ (شروع) را فشار مي دهيد پيامي مشاهده كنيد. 
 Always use this (براي اسكنر) را انتخاب کرده، روي EPSON Smart Panel for Scanner

program for this action (هميشه از اين برنامه براي اين عملكرد استفاده شود) کليک کرده و سپس روي 
OK (تأييد) کليک کنيد.

EPSON Smart Panel روي رايانه باز مي شود. 

٣ روي نماد  Scan and Save (اسكن و ذخيره) كليك كنيد.
صفحه زير ظاهر مي شود. مكان و نوع پرونده را براي تصوير 
 Scan and Save اسكن شده انتخاب كنيد، سپس روي دكمه

(اسكن و ذخيره) كليك كنيد. 

توجه: 
• براي اسكن كردن تصوير با گزينه اي خاص، روي Scan with Options (اسكن با گزينه) كليك كنيد. 

•  در Home Mode (حالت خانگي) يا Professional Mode (حالت حرفه اي)، مي توان عكس هاي رنگ رفته 
 Adjustments (تغييرات تصوير) (يا Image Adjustments يا عكس هاي كثيف را با استفاده از تنظيمات
in the Professional Mode) (تغييرات در حالت حرفه اي) اسكن كرد. براي جزئيات در مورد تغيير حالت و 

ديگر عملكردها، به Online Reference Guide (راهنماي مرجع اينترنتي) مراجعه كنيد.
EPSON Scan ۴ بصورت خودكار شروع به كار مي كند. اين نرم افزار شروع به اسكن كرده و تصاوير را در پوشه 

تعيين شده ذخيره مي كند.
Perfection 2480/2580 Photo عملكردهاي مفيد متنوعي در اختيار شما قرار مي دهد تا بتوانيد با بهترين كيفيت تصاوير 

خود را اسكن كنيد. براي به دست آوردن اطالعات بيشتر به Online Reference Guide (راهنماي مرجع اينترنتي) 
مراجعه كنيد.

استفاده از دكمه هاي اسكنر
دكمه هاي اسكنر عمل اسكن كردن را راحت تر ميكند. فقط كافي است كه سند را وارونه روي اسكنر قرار دهيد و دكمه را 

براي انتخاب نوع اسكني كه مي خواهيد فشار دهيد. EPSON Smart Panel بصورت خودكار باز شده و سند را اسكن 
مي كند. سپس براي تكميل كار خود دستورالعمل هاي آسان روي صفحه را دنبال كنيد. براي به دست آوردن اطالعات بيشتر به 

Online Reference Guide (راهنماي مرجع اينترنتي) مراجعه كنيد.
توجه: 

•  قبل از استفاده از دكمه هاي روي اسكنر، مطمئن شويد كه EPSON Scan و EPSON Smart Panel نصب شده 
باشد. 

• اگر از سيستم عامل مکينتاش X استفاده مي 
 EPSON Smart Panel كنيد، مطمئن شويد كه

در محيط مکينتاش X نصب شده باشد نه در 
محيط كالسيك. درغير اينصورت، هنگامي كه 

دكمه اي از اسكنر را فشار مي دهيد حالت كالسيك
 شروع به كار مي كند.

گذاشتن فيلم در دستگاه
توجه: 

• مطمئن شويد كه گرداننده EPSON Scan درست نصب شده باشد.
• همچنين مطمئن شويد كه اسكنر و رايانه هردو روشن بوده و بصورت صحيح به هم متصل شده اند (به مرحله ۴ در 

"اتصال اسکنر" مراجعه كنيد).
• توصيه مي شود كه هنگام حمل فيلم لبه هاي آن را به آرامي بگيريد، يا از دستكش براي دست زدن به فيلم استفاده كنيد؛ 

درغير اينصورت ممكن است فيلم آسيب ببيند.

Perfection 2480 Photo براي
١ مطمئن شويد كه كابل درپوش اسكنر به اتصال دهنده وسيله وصل شده باشد (به مرحله ۴ در "اتصال اسکنر" مراجعه كنيد).

٢ درپوش اسكنر را كامًال بلند كرده، و سپس صفحه منعكس 
كننده سند را به باال لغزانده و از درپوش اسكنر خارج كنيد. 

٣ فيلمي را در حالتي كه روي آن (طرفي كه مي توان تصوير 
را درست مشاهده كرد) به طرف پايين باشد در نگهدارنده فيلم بلغزانيد. 

۴ نگهدارنده فيلم را بسته به نوع فيلم در محل صحيح آن قرار دهيد.  مطمئن شويد كه عالئم تراز روي زبانه نگهدارنده 
فيلم با عالئم روي اسكنر مطابقت كند. با قرار دادن برآمدگي زبانه فيلم در سوراخ هاي تعبيه شده در اسكنر آن را 

تنظيم كنيد. 

توجه: براي اينكه عمل اسكن كردن خوب انجام شود، مطمئن شويد كه پنجره باريك درجه بندي در قسمت باالي 
نگهدارنده فيلم تميز بوده و هيچگونه شيئي روي آن را نپوشانده باشد.

۵ سپس درپوش اسکنر را ببنديد.
۶ هنگامي كه عمل اسكن كردن به پايان 

رسيد، فيلم را از نگهدارنده فيلم بيرون 
بياوريد.  با مراجعه به تصاوير زير، 
نگهدارنده فيلم را در درپوش اسكنر 

لغزانده بيرون آوريد و صفحه منعكس 
كننده سند را به جاي آن قرار دهيد.

 

Perfection 2580 Photo براي
استفاده از Auto Film Loader (دستگاه جاگذاري خودكار فيلم) 

(براي نوار فيلم ٣۵ ميليمتري)
درپوش اسكنر Perfection 2580 Photo داراي يك Auto Film Loader (دستگاه جاگذاري خودكار فيلم) جهت 

بارگذاري آسان فيلم مي باشد.
توجه: 

•  مطمئن شويد كه نوار فيلم بيش از ٧۴ ميليمتر و كمتر از ٢٣٢ ميليمتر باشد: درغيراينصورت ممكن است فيلم جمع 
شود.

• فيلم آسيب ديده را با استفاده از Auto Film Loader (دستگاه جاگذاري خودكار فيلم) اسكن نكنيد، ممكن است به 
فيلم، اسكنر، يا هردو آسيب برساند. 

• بعضي از پرونده ها با Auto Film Loader (دستگاه جاگذاري خودكار فيلم) پشتيباني نمي شوند. براي دريافت 
جزئيات بيشتر به Online Reference Guide (راهنماي مرجع اينترنتي) مراجعه كنيد.

١ مطمئن شويد كه چراغ دكمه Start [ (شروع) روشن و سبز بوده 
و كابل درپوش به اتصال دهنده وسيله متصل باشد (به مرحله ۴ در 

"اتصال اسکنر" مراجعه كنيد).
٢ درپوش اسكنر را كامًال بلند كرده، و سپس صفحه منعكس كننده 

سند را به باال لغزانده و از درپوش اسكنر خارج كنيد. 
٣ مطمئن شويد كه چيزي روي شيشه قرار نگرفته باشد، 

سپس درپوش اسكنر را ببنديد.
۴ درپوش تغذيه كننده فيلم را فشار دهيد تا باز شود. 

۵ هدايت كننده فيلم را بازكنيد. به آرامي قسمت انتهاي جلوي 
هدايت كننده فيلم را به پايين فشار دهيد تا صداي كليك شنيده 

شده و محكم شود. 
توجه: اگر هنگامي كه هنوز در حال استفاده از هدايت كننده 

فيلم هستيد آن را ببنديد، فيلمي كه در آن گذاشته شده ممكن است 
آسيب ببيند.

۶ فيلم را در تغذيه كننده فيلم طوري قرار دهيد كه روي آن (طرفي كه 
مي توان تصوير را درست مشاهده كرد) به سمت پايين باشد.
فيلمي كه در تغذيه كننده فيلم قرار دارد بصورت خودكار در 

محل اسكن شدن قرار مي گيرد، سپس چراغ دكمه Start [ (شروع) 
روشن و سبز مي شود. 

توجه: هنگامي كه جاگذاري فيلم در اسكنر شروع مي شود، دستتان 
را از روي فيلم برداريد، زيرا ممكن است باعث جمع شدن فيلم شود. 

٧ پس از پايان اسكن كردن، دكمه Eject (بيرون راندن) را فشار 
دهيد تا فيلم از دستگاه بيرون بيايد. پس از اينكه چراغ دكمه 

Start [ (شروع) روشن و سبز شد، مي توانيد فيلم را برداريد.
پس از اينكه فيلم از دستگاه خارج شد، هدايت كننده فيلم را بسته 

و درپوش تغذيه كننده فيلم را نيز ببنديد. 
توجه: 

•  فيلم را با زور بيرون نكشيد. صبر كنيد تا كامًال بيرون رانده شود.
• قبل از اينكه فيلم كامًال بيرون رانده نشود اسكنر را خاموش نكنيد.

• اگر چراغ دكمه Start (شروع) بصورت قرمز چشمك زن است، 
ممكن است فيلمي در اسكنر جمع شده باشد (به "مشکل چيست؟" مراجعه كنيد).

استفاده از نگهدارنده اساليد ٣۵ ميليمتري
مي توان با استفاده از نگهدارنده اساليد ٣۵ ميليمتري يك اساليد ٣۵ ميليمتري را اسكن كرد.

١ نگهدارنده اساليد ٣۵ ميليمتري را با قرار دادن عالمت تراز 
آن "D" روي عالمت مشابه آن در اسكنر قرار دهيد، 

سپس برآمدگي زبانه فيلم را در سوراخ اسكنر جفت كنيد.
پس از آن، يك اساليد ٣۵ ميليمتري را همانطوري كه در 

زير نشان داده شده بصورت عمودي و وارونه 
(طوري كه بتوان تصوير داخل اساليد را عمودي 
مشاهده كرد) قرار داده، و سپس آن را روي نگهدار

نده اساليد ٣۵ ميليمتري محكم كنيد. 
توجه: مراقب باشيد كه اساليد را افقي 
قرار ندهيد، در اينصورت ممكن است 

نتوانيد آن را به حالت عادي اسكن كنيد.
٢ هنگامي كه عمل اسكن كردن به پايان 

رسيد، اساليد ٣۵ ميليمتري را از 
نگهدارنده اساليد بيرون بياوريد.

با مراجعه به تصاوير زير، نگهدارنده 
اساليد ٣۵ ميليمتري را در درپوش اسكنر 

لغزانده بيرون آوريد و صفحه منعكس 
كننده سند را به جاي آن قرار دهيد. 

مشکل چيست؟
ابتدا چراغ دكمه Start [ (شروع) روي اسكنر را بررسي كنيد.

در حال گرم شدن يا اسکن کردن است.

براي اسکن كردن آماده است.

مطمئن شويد كه قفل انتقال باز باشد (به بخش ٣ "اتصال اسکنر" مراجعه شود).
اگر از اسكنر مدل Perfection 2580 Photo استفاده مي كنيد، فيلم جمع 
شده را بصورت زير از اسكنر خارج كنيد: دكمه بيرون راندن را فشار داده 

و فيلم جمع شده را از اسكنر خارج كنيد، سپس سيم اسكنر را از رايانه بيرون 
بكشيد. ١٠ ثانيه صبر كنيد، و مجددًا سيم اسكنر را به رايانه وصل كنيد. براي 

اطالع از جزئيات بيشتر، به Online Reference Guide (راهنماي مرجع 
اينترتني) مراجعه كنيد.

رايانه را شروع مجدد كرده و سيم اسكنر را از آن خارج كنيد. ١٠ ثانيه صبر 
كرده، سپس مجددًا اسكنر را به رايانه وصل كنيد.

اگر چراغ قرمز هنوز چشمک مي زند، با فروشنده يا Epson تماس بگيريد.

  چشمك زدن با رنگ سبز
  سبز

  چشمك زدن با رنگ قرمز

مطمئن شويد كه اسكنر به رايانه وصل بوده و به يك پريز برق متصل باشد.  خاموش

اگر مشکل در اينجا قيد شده، اين توصيه ها را انجام دهيد. 

New Hardware Wizard (جادوگر 
سخت افزار جديد) روي صفحه نمايان مي شود.

هنگامي كه اسكنر به پريز برق زده مي شود 
يك صداي سائيده شدن شنيده مي شود.

هنگام اسكن كردن، پيام خطا مشاهده مي 
شود يا اسكنر اسكن نمي كند.

روي Cancel (لغو) کليک کرده و مراحل را در "نصب نرم افزار" روي 
اين صفحه دنبال کنيد. اسکنر را قبل از نصب نرم افزار قطع کنيد.

مطمئن شويد كه قفل انتقال باز باشد (به بخش ٣ مراجعه كنيد).

مطمئن شويد كه اسكنر به رايانه وصل بوده و به يك پريز برق متصل باشد. 
EPSON Scan را از سيستم كامًال حذف كرده و مجددًا نصب كنيد. 

براي به دست آوردن پاسخ بيشتر به سواالت خود به منابع زير مراجعه كنيد: 
•  در "دسک تاپ" (محيط كار) خود روي نماد Perf2480P_2580P Reference Guide دوبار کليک کنيد. 
(اگر راهنماي مرجع را نصب نكرده ايد، سي دي نرم افزار اسكنر را در گرداننده سي دي رام يا دي وي دي قرار 

دهيد. از صفحه Custom Installation (نصب اختصاصي)، Reference Guide (راهنماي مرجع) را 
انتخاب كرده و سپس روي Install (نصب) كليك كنيد).

•  از راهنمايي هاي روي صفحه براي EPSON Smart Panel و EPSON Scan استفاده كنيد: هنگام 
استفاده از اين برنامه ها روي دكمه Help (راهنما) يا عالمت سوالي كه در صفحه ظاهر مي شود كليك كنيد.

دستورات ايمني
همه دستورات را خوانده و آن ها را براي مراجعه بعدي نگهداري كنيد. همه هشدارها و دستوراتي که بر روي اسکنر عالمت گذاري شده را دنبال کنيد.

تذكر: مطمئن شويد كه استانداردهاي ايمني در سيم برق AC رعايت شده باشد.
اسکنر را در نزديکي رايانه قرار دهيد تا کابل رابط براحتي به آن برسد. اسکنر يا آداپتور برق متناوب را در هواي آزاد، در نزديکي  گردوغبار زياد، 

آب، منابع حرارتي ويا محل هايي که در معرض تکان هاي زياد، ارتعاشات، حرارت ويا رطوبت زياد، نور مستقيم خورشيد، منابع نوري قوي ويا تغييرات 
ناگهاني در حرارت و رطوبت قرار مي گيرد نگهداري و انبار نکنيد. با دستهاي خيس از اسكنر استفاده نکنيد.

وقتي اين محصول را بوسيله يك كابل به رايانه يا دستگاه ديگري وصل مي كنيد، اطمينان حاصل كنيد كه جهت اتصال دهنده ها درست باشد. هر اتصال دهنده 
فقط يك جهت صحيح دارد. وارد كردن اتصال دهنده در جهت اشتباه باعث آسيب رسيدن به هر دو دستگاه مي شود.

اسکنر و آداپتور برق متناوب را در نزديکي يک پريز خروجي برق بگذاريد تا سيم برق را بتوان به آساني از پريز بيرون آورد.
سيم برق را بايد در جايي گذاشت که از خراش، بريدگي، پوسيدگي، چپن خوردگي و فر و تاب خوردگي آن جلوگيري شود. اشياء را در قسمت باالي سيم برق 

نگذاشته واجازه ندهيد که کسي پا روي آداپتور برق متناوب ويا سيم برق گذاشته ويا از روي آن رد شود. مخصوصًا مراقب باشيد که انتهاي همه سيم هاي 
برق و نقطه اي که به آدابتور وارد يا از آن خارج مي شوند صاف نگه داشته شود.

فقط از آدابتور متناوب مدل A291B/E كه همراه با اسكنر است استفاده كنيد. استفاده از آدابتورهاي ديگر ممكن است منجر به آتش سوزي، شوك الكتريكي 
يا جراحت شود.

آدابتور برق متناوب تنها براي استفاده در اسكنري كه با آن همراه است مي باشد. از اين آدابتور در وسايل الكترونيكي ديگر استفاده نكنيد مگر اينكه در خود 
دستگاه قيد شده باشد.

تنها از نوع منبع نيرويي كه در برچسب آدابتور ذكر شده استفاده كنيد، و هميشه منبع نيرو را مستقيمًا از خروجي برق خانگي استاندارد و سيم برقي كه 
استانداردهاي ايمني در آن رعايت شده بگيريد. 

از پريزهايي که در يك مدار هستند، مانند ماشين هاي فتوکپي ويا سيستم کنترل هوا، که بطور مداوم روشن و خاموش مي شوند خودداري کنيد.
اگر براي اسكنر از يک سيم رابط استفاده مي کنيد، مطمئن شويد که آمپر برق وسيله اي که به سيم رابط وصل مي کنيد از آمپر برق سيم تجاوز نکند. همچنين 

مطمئن شويد که آمپر برق همه وسايلي که به پريز برق مي زنيد از آمپر برق پريز برق تجاوز نکند. چندين وسيله مختلف را به پريز برق وارد نکنيد.
هرگز سعي نکنيد که قطعات آداپتور برق متناوب، سيم برق و اسکنر را خودتان پياده کنيد ويا سعي در تعمير آنها بکنيد غير از زماني که مشخصًا در 

راهنماهاي اسکنر توضيح داده شده باشد.
اشياء را در شکافها وارد نکيند چون ممکن است به نقاط ولتاژ خطرناک بخورند ويا باعث اتصالي شوند. مواظب خطرات شوک برقي باشيد.

در موارد زير اسكنر را از برق و از آدابتور AC خارج كرده، و تعمير آن را به افراد واجد شرايط بسپاريد:
سيم برق متناوب يا پريز آسيب ديده باشد؛ مايع وارد اسكنر يا آدابتور برق متناوب شده باشد، اسكنر يا آدابتور AC افتاده باشد يا محفظه آن آسيب ديده باشد؛ 

اسكنر يا آدابتور AC درست كار نكند يا تغيير مشخصي در عملكرد آنها نمايان باشد. (در کنترل هايي که دستورات کاربرد تحت پوشش قرار نمي دهند 
تغييري ندهيد.)

قبل از تميز كردن اسكنر و آدابتور AC را از برق خارج كنيد. تنها با يك پارچه مرطوب آن را تميز كنيد. از مايع يا پاك كننده هاي افشانه اي استفاده نكنيد.
اگر نمي خواهيد براي يك مدت طوالني از اسكنر استفاده كنيد، مطمئن شويد كه آدابتور AC در پريز برق نباشد.

تذكرات و هشدارها:
تذكر: بايد جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به دستگاه رعايت شود.

توجه: شامل اطالعات مهم و نكات مفيدي در مورد عملكرد اسكنر مي باشد.
همه حقوق محفوظ مي باشد. هيچ بخشي از اين دفترچه را نمي توان دوباره توليد کرد، در يک سيستم بازيابي ذخيره کرد ويا به هر صورتي ويا هر وسيله اي، 

الکترونيکي، مکانيکي، فتوکپي، ضبط ويا موارد ديگر بدون اجازه کتبي قبلي از شرکت Seiko Epson منتقل كرد. اطالعاتي که در اينجا آمده فقط براي استفاده 
 Seiko در مورد هرگونه استفاده از اين اطالعات و به كار بردن آن در اسکنرهاي ديگر مسئول نمي باشد. شرکت Epson .طراحي شده است Epson در اسکنر

Epson و شرکتهاي وابسته به آن براي صدمات، زيان ها، هزينه ها و مخارجي که خريدار ويا اشخاص ثالت در نتيجه موارد زير متحمل مي شوند دربرابر خريدار اين 
محصول و اشخاص ثالت مسئول نخواهد بود: تصادف، استفاده نابجا ويا سوء استفاده از اين محصول ويا اصالح، تعمير ويا تغيير غير مجاز در اين محصول، ويا (غير 

.Seiko Epson از اياالت متحده) قصور در پيروي دقيق از دستورات کاربرد و نگهداري شرکت
 Original در قبال هرگونه زيان ويا مشکلي که در نتيجه استفاده از هرگونه وسيله ويا محصول خريداري شده، غير از قطعاتي که بعنوان Seiko Epson شرکت

 Seiko Epson (محصوالت تأييد شده اپسون) كه توسط شرکت Epson Approved Products (محصوالت اصلي اپسون) شناخته شده يا Epson Products
تأييد شده باشد، مسئوليتي نخواهد داشت. شرکت Seiko Epson در برابر هرگونه صدمه ناشي از تداخل الکترومغناطيسي در نتيجه استفاده از هرگونه کابل رابط، 

غير از كابل هايي که بعنوان Epson Approved Products (محصوالت تأييد شده اپسون) که توسط شرکت Seiko Epson تأييد شده باشد، مسئول نخواهد بود. 
 Macintosh .عالئم ثبت شده شرکت مايکروسافت مي باشند Windows و Microsoft .مي باشد Seiko Epson عالمت تجاري ثبت شده شرکت EPSON

عالمت ثبت شده شركت رايانه اي Apple مي باشد.
اطالعيه كلي: نام محصوالت ديگري که در اينجا آمده فقط به منظور شناسايي بوده و ممکن است که عالمت تجاري دارندگان آن محصوالت باشد. Epson هرگونه 

حقوقي را در مورد اين عالئم از خود سلب مي کند.
حق چاپ © ٢٠٠۴ توسط شرکت Seiko Epson محفوظ مي باشد.

مهم!
تا زماني كه 

دستورالعملي براي 
برداشتن برچسب داده 

نشده آن را در جاي 
خود نگه داريد. 

روي Install (نصب) 
کليک کنيد

Perfection 2480 Photo اسكنر

USB بافه

يا

Perfection 2580 Photo اسكنر

سي دي رام با گرداننده 
 ،EPSON Scan

و نرم افزار 
نگهدارنده اساليد ٣۵ ميلي متري 

 (Perfection 2580 Photo فقط در مورد)

نگهدارنده
 (Perfection 2480 Photo فقط در مورد)

سيم برق و آدابتور متناوب 

پايين

عالمت 
تراز

مسير پوشه اي 
كه مي خواهيد تصوير 

اسكن شده را در آن 
ذخيره كنيد تعيين كنيد

 Scan and Save روي
(اسكن و ذخيره) كليك كنيد

قالب پرونده را انتخاب كنيد
صفحه منعكس 

كننده سند

الف. فيلم (٣ تصوير اول نوار فيلم). نگهدارنده فيلم را 
در مقابل لبه چپ اسكنر قرار دهيد.

ج. اساليدها. نگهدارنده را روي شيشه اسكنر 
قرار داده، سپس اساليدها را درحالي كه روي 

آن به. سمت پايين است در آن قرار دهيد.

ب. فيلم (٣ تصوير آخر نوار فيلم). 
نگهدارنده فيلم را وارونه كرده و آن را در 
مقابل طرف راست لبه اسكنر قرار دهيد. 

صفحه منعكس 
كننده سند

سي
فار

باال

Scan and شروعکپی
Save

اسکن و ذخيره 

 Scan to
 E-mail

(ذخيره به نامه 
الكترونيكي)
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