
انجام دهید.باید مراتب ذیل  PVCمی خواهید چاپ کارت  L088 , L088 , T88, P88چنانچه با چاپگر اپسون مدلهای 
 را مرحله به مرحله پیش بروید.

را شناسایی کرده و چاپ  CDنرم افزار درایور آنها جای سوراخ وسط  L088برای اینکه در چاپگرهای جدید اپسون مثل 
چاپگر نصب شده بر  USBبر روی پورت  R068نمیزند مجبور به نصب درایور چاپگرهای قدیمی اپسون مثل مدل 

 L088بر روی پرینتر اپسون مدل   R068سیستم )که در حال حاضر با آن کار می کنیم( هستیم.برای نصب درایور 
 ابتدا باید فایل نصب را اجرا کنیم.

 
 کلیک کنید. OKاجرا کردن فایل پنجره ای به شکل زیر ظاهر خواد شد بر روی دکمه  پس از

 
 را می زنیم. OKسپس به پنجره بعد وارد خواهیم شد که مجدداً دکمه 

 
 



سوال پرسیده می شود که آیا مطمئن به از شما )به علت تشابه درایور(  08در بعضی از ویندوزها مثل ویندوز 
 کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید. INSTALLنصب این درایور هستید. شما بر روی دکمه 

 
نصب شده در حال  کلیک کنید تا بتوانید پُرت پرینتر که همان پرینتر  Manualدر این مرحله شما باید بر روی دکمه 

 حاضر می باشد را انتخاب کنید.

 
 که پرینتر ما روی چه پورتی نصب شده است. شویماز کجا متوجه حال 

 پرینتر می شویم. نمایشوارد کنترل پانل می شویم ، سپس وارد 

 



 
 را انتخاب می کنیم. Properties Printerروی پرینت نصب شده از قبل سمت راست کلیک کرده و گزینه 

 
 USB880ها متوجه می شویم که این پرینتر بر روی درگاه  Portکلیه کرده در قسمت   Portسپس بر روی سربرگ 

 فعال است.



 
 

 سپس از پنجره ها خارج شده و به ادامه نصب می رویم.

 
پرینتر   Port در این پنجره ما می توانیم که قبلاً کلیک کردیم  ، پنجره ای برای ما باز می شود.که Manualروی دکمه 

 را معرفی می کنیم.



 
را می  OKرا انتخاب می کنیم.سپس دکمه  USB880بود پورت  USB880پس در این حالت چون قبلاً پرینتر ما روی 

 زنیم.

 کلیک کنید. OKدر نهایت پنجره ای برای شما باز می شود که نصب با موفقیت انجام شد و شما می توانید روی دکمه 

 
 حال وارد برنامه فتوشاپ می شویم.

 پرینت می گیریم. R068فایل لایه باز را باز کرده و با پرینتر 


