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العربية

دليل البدء 1

تعليمية فيديو  مقاطع 

أدلة االستخدام

5 أو 6 مرات

قد يوجد بعض الحبر الملون الشفاف أو الفاتح بداخل غالف فضي وغطاء واٍق. ال يؤثر 
على جودة الطباعة. احترس لكي ال ينسكب الحبر عليك.

الواجهة الخلفية

أزل الشريط الالصق ومواد التغليف من الطابعة.

يلزم وجود شخصين لحمل الطابعة.

اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة لمتابعة اإلعدادات التالية:
االتفاق على إرسال معلومات المستخدم	 
إعدادات التاريخ والوقت	 

تأكد من ظهور الشاشة التالية.

УКРАЇНСЬКА

Посібник для початку  
роботи 1

Навчальні 
відеоматеріали

Посібники

5–6 разів

На внутрішній поверхні сріблястого пакування та 
захисного ковпачка може бути прозоре або світле 
чорнило. Це не впливає на якість друку. Будьте обережні, 
щоб не забруднитися чорнилом.

Задня сторона

Видаліть стрічку та пакувальні матеріали із зовнішньої 
частини принтера.

Переносити принтер потрібно вдвох.

Дотримуйтесь інструкцій, які з’являтимуться на екрані, 
щоб перейти до вказаних нижче налаштувань:
	 згода на надсилання інформації про користувача;
	 параметри дати та часу.

Переконайтеся, що з’явився наведений нижче екран.

РУССКИЙ

Руководство по началу 
работы 1

Обучающее видео

Руководства

5 или 6 раз

На внутренней стороне серебряной упаковки и защитного 
колпачка может быть немного прозрачных или светлых 
цветных чернил. Это не влияет на качество печати. Не 
допускайте попадания чернил на себя.

Сзади

Удалите ленту и упаковочные материалы с внешних 
поверхностей принтера.

Для переноски принтера требуется два человека.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы перейти к 
настройкам ниже:
	 Соглашение об отправке пользовательской информации
	 Настройки даты и времени

Убедитесь, что отображается следующий экран.

Yazıcının dışındaki bandı ve koruyucu malzemeleri 
çıkarın.

Yazıcıyı taşımak için iki kişi gerekir.

Gümüş renkli paketin ve koruyucu kapağın iç kısmında şeffaf 
veya açık renkli mürekkep olabilir. Bu durum baskı kalitesini 
etkilemez. Üstünüze mürekkep bulaşmamasına dikkat edin.

5 veya 6 kez

TÜRKÇE

Başlangıç Kılavuzu 1

Video Eğitimleri

El Kitapları

Arka

Aşağıdaki ayarları yapmak için ekrandaki yönergeleri 
izleyin:
	 Kullanıcı bilgilerini göndermeyle ilgili anlaşma
	 Tarih ve saat ayarları

Aşağıdaki ekranın göründüğünden emin olun.

Zdejmij z zewnętrznych powierzchni drukarki taśmę i 
materiały, w jakie została zapakowana.

Do przenoszenia drukarki potrzeba dwóch osób.

Po wewnętrznej stronie srebrnego opakowania i 
nasadki ochronnej może znajdować się niewielka ilość 
przezroczystego lub jasnego atramentu. Nie wpływa ona na 
jakość wydruku. Zachowaj ostrożność, aby nie ubrudzić się 
atramentem.

5 lub 6 razy

POLSKI

Pierwsze uruchomienie 1

Samouczki wideo

Podręczniki

Z tyłu

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie, aby przejść do poniższych ustawień:
	 Umowa dotycząca wysyłania informacji użytkownika
	 Ustawienia daty i godziny

Upewnij się, że jest wyświetlony poniższy ekran.
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Windows 
Mac OS 
iOS 
Android

Windows PC

طريقة االتصال

شبكة محلية السلكية

شبكة محلية سلكية

لتوصيل الطابعة في وقت الحق

 Windows/Mac الستئناف اإلعداد، راجع "جهاز الكمبيوتر (نظام
OS)" في دليل البدء 2.

يمكن الوصول إلى الدليل على اإلنترنت من موقع الويب.

الواجهة الخلفية

تابع حتى تظهر هذه الشاشة.

دليل البدء 2

اتبع الخطوات الموجودة في دليل البدء 2 إلجراء التوصيالت وتثبيت البرامج، ثم تابع 
إعداد الطابعة.

Безпроводова 
локальна 
мережа

Проводова 
локальна 
мережа

Щоб підключити принтер пізніше

Щоб продовжити настроювання, див. розділ 
"Комп’ютер (Windows або Mac OS)" у Посібнику 
для початку роботи 2.

Онлайновий посібник доступний на веб-сайті.

Задня сторона

Продовжуйте, доки не 
з’явиться цей екран.

Посібник для початку 
роботи 2

Щоб налагодити підключення та встановити програмне 
забезпечення, виконайте кроки, описані в Посібнику 
для початку роботи 2, а потім продовжте настроювання 
принтера.

Метод підключення

Беспроводная 
сеть

Проводная 
сеть

Чтобы подключить принтер позже

Чтобы возобновить настройку, см. "Компьютер 
(Windows/Mac OS)" в документе Руководство 
по началу работы 2.

Онлайн-руководство доступно на веб-сайте.

Сзади

Продолжайте, пока не 
появится данный экран.

Руководство по началу 
работы 2

Выполните действия, приведенные в документе 
Руководство по началу работы 2, чтобы установить 
соединение и программное обеспечение, а затем перейти 
к настройке принтера.

Метод соединения

Çevrimiçi El Kitabı, web sitesinden erişilebilir.

Yazıcıyı daha sonra bağlamak için

Kablosuz 
LAN

Bağlantıları yapmak ve yazılımı kurmak için Başlangıç 
Kılavuzu 2 içindeki adımları izleyin ve yazıcı kurulumuna 
devam edin.

Başlangıç Kılavuzu 2

Kuruluma devam etmek için Başlangıç Kılavuzu 
2 belgesinin "PC (Windows/Mac OS)" bölümüne 
bakın.

Kablolu 
LAN

Bağlantı yöntemi

Arka

Ekran görünene kadar 
ilerleyin.

Z dokumentu Podręcznik online można korzystać za pośrednictwem 
witryny sieci Web.

Aby podłączyć drukarkę później

Bezprzewodowa 
sieć LAN

Aby nawiązać połączenie i zainstalować program, 
postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku Pierwsze 
uruchomienie 2, a następnie przejdź do ustawień drukarki.

Pierwsze uruchomienie 2

Aby wznowić konfigurację, patrz rozdział "Komputer 
(Windows/Mac OS)" w podręczniku Pierwsze 
uruchomienie 2.

Przewodowa 
sieć LAN

Metoda nawiązania 
połączenia

Z tyłu

Kontynuuj, aż pojawi się ten 
ekran.


