
 إخراج محتويات عبوة الطابعة متعددة الوظائف

 . حدد موقعًا للطابعة.1

  
lمن المهم أيضًا ترك مساحة كافية حول الطابعة للحصول على تهوية مناسبة. اترك مساحةً كافيةً لتتمكن من فتح صينية اإلخراج واألغطية واألبواب وغير ذلك من الخيارات المتوفرة بالطابعة. 

 
   
lاحرص على توفير بيئة مناسبة للتشغيل: 

 
l ٍيتوفر بها سطح ثابت ومستو 

 
l تكون بعيدة عن تيار الهواء المباشر الصادر عن مكيفات الهواء أو السخانات أو أجهزة التهوية 

 
l تكون بعيدة عن أشعة الشمس أو الرطوبة الشديدة أو التغيرات الحادة في درجة الحرارة 

 
l تكون نظيفة وجافة وخالية من األتربة 

 :Dell اتصل بشركة 1815dn .¤ﬞƋǛƽƞƵǚ ƿө‖ әҳǐ әǃүǃ ƷәƝ ҒƵǛҳ ǈƧمتعددة الوظائف طراز  Dellطابعة الليزر تأكد من وجود الملحقات التالية في الصندوق مع .2

 

 
a. قد يختلف شكل سلك الطاقة وسلك خط الهاتف وفقًا للمواصفات المعمول بها في بلدك.  
b.  يتضمن القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة برامج تشغيل طابعةDell وبرامج تشغيل المسح الضوئي وPrinter Settings Utility وSet IP  وبرنامج تشغيلMacintosh  وبرنامج تشغيلLinux وDell 

Toner Management System™  وDell ScanCenter™  وPaperPort®  ودليل مستخدم بتنسيقHTML.  
c. يتم توفير هذا العنصر في بعض البالد فقط.  

 

 .قم بحفظ العبوة الكرتون ومواد التغليف الستخدامها عند الحاجة إلى إعادة تعبئة الطابعة.3

 
 

 .قم بإزالة شريط التغليف عن الجانبين األمامي والخلفي.4

 
 

  
 
 

. لضمان األمان عند حمل الطابعة٬ البد وأن يقوم فردين بحملها: تحذير 

.ال تُخرج الطابعة من الصندوق الخاص بها إال عند تركيبها: مالحظة

  

 خرطوشة مسحوق الحبر

  

┘سلك الطاقة

 

  

 دليل المشتري

  

 سلك خط الهاتف

  

Ѝالقرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة

 
  

ҿجهاز إيقاف ارتداد اإلشارة

 

  

 مخطط اإلعداد

  

 ) اختياري(الدليل المرجعي السريع 

.سم 250أو ما هو أقل و أال يتجاوز طوله  AWG #26 يجب أن يكون قطر السلك ƥƶҗһƹ ƭƶƃ Ʒǚәһҗƃǚ әǉﬞҗ ғƽƱ ǚөǔ¤. استخدم سلك خط الهاتف المرفق مع الطابعة: مالحظة

.يجب توصيل سلك الطاقة بمقبس طاقة أرضي: مالحظة



 
 .يتم دفع مفتاح إلغاء القفل الخاص بالمسح الضوئي لألمام تلقائيًا ليستقر في موضع إلغاء القفل. قم بإزالة الملصق نهائيًا من وحدة الماسح الضوئي وذلك بسحبه برفق.5

 
 

  
 
 

 

 .قم بإزالة الغطاء الالصق الموجود في الجزء الخلفي من الدليل المرجعي السريع. يتيح استخدام الدليل بسهولة وفي أي وقت) اختياري(يتوفر على لوحة التشغيل مكان مخصص لالحتفاظ بالدليل المرجعي السريع .6

 
 

  
 
 
 

 .على المكان المخصص له في لوحة التشغيل) اختياري(قم بلصق الدليل المرجعي السريع .7

 

  

  

 

 حول الطابعة متعددة الوظائف

  

 :االختيارية فيها 2القياسية في ظل وجود الصينية  Dell Laser MFP 1815dnتعرض الرسومات التوضيحية التالية طابعة . فيما يلي المكونات األساسية للطابعة

  

 الشكل األمامي

 
  

 ضع يدك تحت لوحة ƹƵǚ ƻƱǉ ƷƵ ǚөǔַײƳƬƨƵǚ ơǛƤƵǔ ƜƐǃ ǈƧ ңǠ¤). (للتأكد من إلغاء قفل الماسح الضوئي٬ افتح غطاء الماسح الضوئي ثم ألق نظرة على زجاج مسح المستندات ضوئيًا للتأكد من ضبط المزالج األزرق على وضع إلغاء القفل : مالحظة
.التشغيل واسحبه لألمام

. إذا كنت بصدد نقل الطابعة وال تعتزم استخدامها لفترة طويلة من الوقت٬ ادفع المفتاح للخلف ليستقر في وضع القفل٬ كما هو موضح فيما يلي: مالحظة
 

 .لمسح أحد المستندات ضوئيًا أو نسخه٬ يجب أن يكون المفتاح في وضع إلغاء القفل

 

  



  

  

 الشكل الخلفي
 
 

  

a.  Ǜưǉƶƃƶƃҗ ǛưƹǛƗƽ ƭәƶ  ǈƧ ǈƨҗǛǂƵǚ ƳǛƋҗǠǚ ƷǛƗƽ ƻǛƱ ǚөǔ)ǚﬞƃǉǃƃǃ ǛƃƽﬞƧǃ ǛǉƵǛƓǉǔǃ ǛƱǉүƶ ǃ ǛƃƹƽƵǚǃ ƭﬞǛƹƽǚәƵǚǃ әǉǃƃƵǚǃ ǛǉƽǛƹƵǐ ǈƧ ƳǛҳƵǚ ǃ‖ ǛƹƱ( يجب نزع القابس من مقبس موصل الهاتف وتركيب جهاز إيقاف ارتداد اإلشارة المزود .  
b. يمكنك شراء وحدة إقفال وتركيبها لمنع أية محاولة لنزع بطاقة الذاكرة التي تم تركيبها داخل الجهاز.  

  

 وظائف أزرار لوحة التشغيل

 

  

  

 المفاتيح شائعة االستخدام

 

 
 

 لوحة المفاتيح

 

 

 :ليتم :اضغط

 .الرجوع إلى المستوى السابق في القائمة  

.التمرير خالل الخيارات المتاحة  

.تأكيد التحديد المعروض  

 .بدء تشغيل أحد الوظائف  

.إيقاف أية عملية في أي وقت أو الرجوع إلى القائمة الرئيسية  

 :ليتم :اضغط

.إدخال رقم أو إدخال حروف أبجدية رقمية/طلب  

 .تخزين أرقام الفاكسات كثيرة االستخدام في الذاكرة أو البحث عن أرقام الفاكسات أو عناوين البريد اإللكتروني المخزنة  
.يتيح لك هذا الزر أيضًا طباعة قائمة باألرقام الموجودة في دليل الهاتف



  

 الخطوط

  

 :الخطوط التالية Dellتدعم طابعة الليزر 

 
 

  

  

 تركيب خرطوشة مسحوق الحبر 

 
 .افتح الغطاء األمامي.1

 
 

  
 
 

 
 

 .أخرج خرطوشة مسحوق الحبر من الكيس الخاص بها٬ ثم قم برّجها بحيث يتم توزيع مسحوق الحبر بالتساوي داخلها.2

 
 

  

 .إدراج فترة إيقاف مؤقت داخل رقم الفاكس في وضع التحرير  

. للحفاظ على خرطوشة مسحوق الحبر من التلف٬ تجنب تعريضها للضوء لفترة تزيد عن بضع دقائق: تحذير 



  
 

 
 
 

 .وأثناء حمل خرطوشة مسحوق الحبر من المقبض٬ أدخلها برفق في الطابعة حتى تثبت في مكانها بإحكام.3

 
 

  
 
 
 

 .أغلق الغطاء األمامي.4

 
 

  

  

 تحميل الورق

 
  

.في صينية الورق) 2م/جم 75(ورقة من الورق العادي  250قم بتحميل ما يصل إلى 

 

 
  

 :لتحميل الورق

 .قم بسحب صينية الورق لفتحها ثم أخرجها من الطابعة.1

 
 

  
 
 

 .٬ اضغط قفل الموجه الموجود ثم افتحه٬ ثم أخرج موجه طول الورق بالكامل لتمديد صينية الورق حتى أقصى طول لها٬Legal مثل الورق بحجم )A4أو Letter(في حالة تحميل ورق أطول من حجم الورق القياسي .2

 
 

.حيث يؤدي استعمال الماء الساخن إلى تثبيت بقع مسحوق الحبر على أنسجة المالبس.  قم بمسحه باستخدام قطعة قماش جافة ثم قم بغسل المالبس بماء باردҳƵǚ Ʃǃҳƃƹ ƻƹ ơǈƇƵ ƭƃ ǡƹ ƍﬞƞҗ ҒƵǛҳ ǈƧ ﬞ¤: مالحظة

. استخدم المقبض الموجود بالخرطوشة لتجنب لمس هذه المنطقة. ال تلمس الجانب األخضر السفلي من خرطوشة مسحوق الحبر: تحذير 

.للطباعة من جهاز الكمبيوتر" "الورق"عالمة التبويب "الخاصين بالورق المستخدم في النسخ وإرسال الفاكس أو " تعيين حجم الورق"و" تعيين نوع الورق"راجع . حدد نوع الورق وحجمه بعد تحميل الورق في صينية الورق: مالحظة

file:///C:/data/CHM_OUT/systems/prn1815/AR/ug/ug_ar.chm/ug_ar/paper.html#1030550
file:///C:/data/CHM_OUT/systems/prn1815/AR/ug/ug_ar.chm/ug_ar/paper.html#1030553
file:///C:/data/CHM_OUT/systems/prn1815/AR/ug/ug_ar.chm/ug_ar/printing.html#1016812


  
 
 

 .قم بمحاذاة الحواف على سطح مستوٍ . تجنب طي وسائط الطباعة أو ثنيها. قم بثني الورق إلى الخلف واألمام حتى يصبح غير ملتصق ببعضه٬ ثم قم بتذريته.3

 
 

  
 
 

 .قم بإدخال رزمة الورق في صينية الورق بحيث يكون الوجه الذي ستتم الطباعة عليه ألسفل.4

 
 

  
 
 

 .احرص على عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق عالمة الحد األقصى للورق الموجودة على الجدارين الداخلين لصينية الورق.5

 
 

  
 

 . قم بتحريك موجه طول الورق للداخل برفق حتى يقترب من مالمسة نهاية رزمة الورق.6

 
 

  
 

 .٬ اضبط موجه طول الورق األمامي حتى يقترب من مالمسة رزمة الورقLetterإذا كان مقاس الورق أصغر من الحجم 

  

 .اضغط موجه عرض الورق٬ كما هو موضح في الشكل أدناه٬ ثم قم بتحريكه باتجاه رزمة الورق حتى يالمس جانبها.7

 
 

.قد يؤدي التحميل الزائد في صينية الورق إلى انحشار الورق: مالحظة



  
 

 
 

 .قم بإعادة إدخال وتركيب صينية الورق في الطابعة.8

 
 

  
 
 

 ". تعيين حجم الورق"و" تعيين نوع الورق"راجع . قم بتعيين نوع الورق وحجمه.9

  

 

 إنشاء التوصيالت

 

 توصيل خط الهاتف

 
 .وتوصيل الطرف اآلخر بمقبس مثبت في الحائط وصالح للعمل) Line(قم بتوصيل أحد طرفي سلك خط الهاتف بمقبس خط الهاتف .1

 
 

  
 

 ).EXT(٬ ثم قم بتوصيل الهاتف أو جهاز الرد بمقبس الهاتف الداخلي )) (EXT(أو جهاز رد بالطابعة٬ انزع القابس من مقبس الهاتف الداخلي /لتوصيل هاتف و

 ).) (EXT(إذا لم يكن القابس متصالً بالطابعة٬ قم بتوصيل الهاتف أو جهاز الرد مباشرةً بمقبس الهاتف الداخلي 

 

 .وتركيب جهاز إيقاف ارتداد اإلشارة المزود) ) (EXT(٬ فإنه يتعين عليك نزع القابس من مقبس الهاتف الداخلي )كما هو الحال في ألمانيا والسويد والدانمارك والنمسا وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا(إذا كان نظام االتصال الهاتفي في بلدك نظامًا تسلسليًا 

 

 .يؤدي الضبط غير الصحيح لموجهي الورق إلى انحشاره: مالحظة
 

  

 ".استخدام مودم جهاز الكمبيوتر"أو " استخدام جهاز الرد"لمزيد من المعلومات٬ راجع : مالحظة 
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 توصيل كبل الطابعة

 

 توصيل الطابعة محليًا

 
  

 ". توصيل الطابعة بالشبكة" قم بتخطي هذه الخطوة ثم انتقل إلى Ǜǂү ƻƹ ưǠә  ҒƱ ƇƵǛ  Ғƞ ǛƓƵǚ ƳǉƋǃҗ ҒƵǛҳ ǈƧַײ USB .¤ﬞҗǃǉ ƹƱƵǚالطابعة المحلية هي طابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل 

  

 :لتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر٬ قم بإجراء ما يلي

 .تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر وأية أجهزة أخرى متصلة بأي منهما وكذلك تأكد من فصل التيار الكهربائي.1

 
 .في الطابعة USBبمنفذ  USBقم بتوصيل كبل .2

 

  
 
 

 .الخاص بلوحة المفاتيح USBالمتاح بجهاز الكمبيوتر٬ وليس منفذ  USBقم بتوصيل الطرف اآلخر من الكبل بمنفذ .3

 
 
 

 توصيل الطابعة بالشبكة

 .تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر وأية أجهزة أخرى متصلة بأي منهما وكذلك تأكد من فصل التيار الكهربائي.1

 
 

يتم ضبط الطابعة تلقائيًا لتتالءم . في الجزء الخلفي من الطابعة Ethernetثم قم بتوصيل الطرف اآلخر بمنفذ شبكة  LANبلوحة وصل أو بفتحة ) 5من الفئة ) UTP(الذي يتضمن أزواجًا من األسالك الملتوية غير المغطاة (قم بتوصيل أحد طرفي كبل الشبكة .2
 .مع سرعة الشبكة

 
 

  
 

  

 

.USBلشراء كبل  Dellرجاء االتصال بشركة . على حدة USBيتم بيع كبالت : مالحظة

.أمتار 3يبلغ طوله حوالي  USB 2.0سوف تحتاج إلى شراء كبل يتوافق مع . معتمد USBالخاص بجهاز الكمبيوتر وجود كبل  USBيتطلب توصيل الطابعة بمنفذ : مالحظة

".طباعة صفحة تكوين شبكة"راجع . بعد توصيل الطابعة٬ يجب تهيئة معلمات الشبكة باستخدام لوحة التشغيل: مالحظة
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 تشغيل الطابعة متعددة الوظائف

 

  

 :لتشغيل الطابعة٬ قم بإجراء ما يلي

 . قم بتوصيل أحد طرفي سلك الطاقة بمقبس الطاقة المناسب الموجود بالجزء الخلفي من الطابعة وتوصيل الطرف اآلخر بمأخذ تيار كهربائي أرضي مناسب.1

 
 .على شاشة العرض لإلشارة إلى أن الطابعة قيد التشغيل اآلن Warming Upتظهر رسالة . اضغط مفتاح الطاقة لتشغيل الطابعة.2

 

  
 

  

 ".تغيير لغة العرض"لعرض النص على الشاشة بلغة أخرى٬ راجع 

  

 

 1815dnمتعددة الوظائف طراز  Dellوظائف قائمة طابعة الليزر 
 

. تصبح منطقة االنصهار الموجودة في الجزء الخلفي من الحيز الداخلي للطابعة ساخنة٬ بمجرد تشغيل الطابعة: تحذير 

. احذر من المناطق الساخنة عند التعامل مع هذه المنطقة: تحذير 

.  لإلصابة بصدمة كهربائيةƭƵө ƭƐﬞƞǉ қǉҳ. ال تقم بفك الطابعة أثناء اتصالها بالطاقة: تحذير 

1 .Paper Setup 2 .Copy Defaults 3 .Fax Defaults 

Paper Size 

Paper Type 

 #  of copies 

Zoom 

Contrast 

Quality 

Select Tray 

Duplex 

Contrast 

Resolution 

Rings to Answr 

Receive Mode 

Redial Delay 

Redial Attmpts 

MSG Confirm 

Auto Report 

Auto Reduction 

Discard Size 

Receive Code 

DRPD Mode 

Duplex 

4 .Scan Defaults 5 .Advanced Fax 6 .Directory 

Image Size 

File Format 

Resolution 

Netscan Tm-out 

Send Forward 

Recv Forward 

Toll Save 

Junk Fax Setup 

Secure Receive 

Prefix Dial 

Stmp Rcvd Name 

ECM Mode 

Modem Speed 

Rcv Disable 

PhoneBook 

Email 

7 .Reports 8 .Email Setup 9 .Network CFG 

Phone Book 

Sent Report 

RCV Report 

System Data 

Scheduled Jobs 

MSG Confirm 

Junk Fax List 

Scan Journal 

Email Report 

SMTP Server 

User Setup 

Send to Self 

Default From 

Default Subj 

Email Forward 

Control Access 

Configuration 

Clear Settings 

Print Sys. Data 



 
 ). ( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 .لتمييز اإلعداد المطلوب) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .أو حدد اإلعداد المعروض) ( تماضغط زر .3

  

 

 تغيير لغة العرض

  

 :لتغيير اللغة المستخدمة للعرض على لوحة التشغيل٬ اتبع الخطوات التالية

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Languageلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .لعرض اللغة المطلوبة) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 . واللغات المتاحة هي اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واإليطالية واألسبانية والتشيكية واأليبيرية والبرتغالية والهولندية والبولندية والنرويجية والفنلندية والدانماركية والروسية

 . لحفظ التحديد) ( تماضغط زر .5

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .6

  

 

 تحديد البلد

  

 :لتغيير البلد الذي يظهر على لوحة التشغيل٬ اتبع الخطوات التالية

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Select Countryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تملعرض البلد المطلوب٬ ثم اضغط ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .5

  

 

 وضع توفير مسحوق الحبر

  

 .ويؤدي تنشيط هذا الوضع إلى إطالة عمر خرطوشة مسحوق الحبر لفترة أكثر من استخدامها في الوضع العادي٬ ولكنه يقلل من جودة الطباعة. للطابعة إمكانية استخدام مقدار أقل من الحبر أثناء طباعة كل صفحة) توفير مسحوق الحبر (Toner Saveيتيح وضع 

  

 ):توفير مسحوق الحبر (Toner Saveلتشغيل وضع 

Set Passcode 

10 .Sound/Volume 11 .Machine setup 12 .Maintenance 

Speaker 

Ringer 

Button 

Alarm Sound 

Machine ID 

Date&Time 

Clock Mode 

Language 

Power save 

Timeout 

CCD Power Save 

Toner Save 

Select Country 

Global Access 

Import Setting 

Export Setting 

Clean Drum 

Clear Settings 

"."الرسومات"عالمة التبويب "راجع . أو إيقافه من خالل خصائص الطابعة) توفير مسحوق الحبر (Toner Saveيمكنك كذلك٬ عند الطباعة باستخدام الكمبيوتر٬ تشغيل وضع : مالحظة
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 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Toner Saveلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Onلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 . للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .5

  

 

 وضع توفير الطاقة

  

 .يمكنك تشغيل هذا الوضع٬ بعد طباعة إحدى المهام٬ عن طريق تحديد فترة االنتظار الالزمة للطابعة قبل االنتقال إلى حالة توفير الطاقة. للطابعة إمكانية توفير الطاقة عند عدم استخدامها فعليًا) توفير الطاقة (Power Saveيتيح وضع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Power saveلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Onلعرض ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 .لعرض إعدادات الوقت المطلوبة) أو  (تمريراضغط أحد زري .5

 ). دقيقة (120و 60و 30و 15و 10و 5الخيارات المتاحة هي 

 .لحفظ التحديد) ( تماضغط زر .6

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .7

  

 

 )CCD(وضع توفير الطاقة بالنسبة للجهاز المرتبط بالشحنات 

  

يتم إيقاف المصباح تلقائيًا وتبدأ دورة اإلحماء عند ضغط أي مفتاح . ينطفئ مصباح الماسحة الضوئية الموجود تحت اللوح الزجاجي لمسح المستندات ضوئيًا بشكل تلقائي٬ في حالة عدم استخدامه فعليًا لفترة يتم تحديدها مسبقًا٬ وذلك لتوفير استهالك الطاقة وإلطالة عمر المصباح
 ).ADF(أو عند فتح غطاء المستند أو عند اكتشاف وجود أي مستند في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

  

 ). توفير الطاقة (Power Saveيمكن تحديد الفترة الزمنية التي ينتظرها مصباح الماسحة الضوئية بعد إكمال إحدى مهام المسح الضوئي٬ قبل أن ينتقل إلى وضع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر CCD Power Saveلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .لعرض إعدادات الوقت المطلوبة) أو  (تمريراضغط أحد زري .4

 ).دقيقة (120و 60و 30الخيارات الزمنية المتاحة هي 

 .لحفظ التحديد) ( تماضغط زر .5

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .6

  

 

 إعداد خيار المهلة

  

 .ƳǉƤƇҗƵǚ ҒҳǃƵ ǈƧ ғǚәǚәƝǟǚ ﬞǉǉƤҗ әƞ  ғǛƃƱǛƨƵǚ ƳǛƃﬞǔ ǃǐ ҺƃƽƵǚ ǐә җ ƷƵ ǚөǔيمكنك تعيين مهلة االنتظار الالزمة للطابعة قبل أن تقوم باستعادة إعدادات الفاكس أو النسخ االفتراضية٬ 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Timeoutلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 . لعرض مقدار المهلة المطلوبة) أو  (تمريراضغط أحد زري .4



ꜜ عدم استعادة الطابعة لإلعدادات االفتراضية حتى يتم ضغط زر  Offيترتب على تحديد ). ثانية (180و 60و 30و 15يمكنك االختيار من بين   .لإللغاء) ( إلغاء األمرلبدء النسخ أو إرسال الفاكسات أو ضغط زر ) ( ̳

 .لحفظ التحديد) ( تماضغط زر .5

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .6

  

 

 حماية الطابعة باستخدام رمز مرور

  

 .يمكنك تعيين رمز مرور للطابعة لحمايتها من أي مستخدم غير مصرح له باستخدامها

 
 

 تعيين رمز المرور

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Global Accessلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Setلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تمأدخل رمز مرور مكون من أربعة أرقام٬ ثم اضغط زر .5

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .6

 

 

 تنشيط ميزة الحماية

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Global Accessلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .Protectللوصول إلى ميزة ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Onلعرض ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .6

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 النسخ 

 

  

  

 تحميل الورق إلجراء النسخ

  

 .لتحميل الورق في الدرج الثانوي" استخدام الصينية الثانوية"لتحميل الورق في صينية الورق و" تحميل الورق"للحصول على مزيد من التفاصيل٬ راجع . تتطابق اإلرشادات الخاصة بتحميل مواد الطباعة في جميع عمليات الطباعة أو إرسال الفاكسات أو النسخ

  

 

 تحديد صينية الورق

  

 .بعد تحميل الوسائط الالزمة للطباعة٬ يجب تحديد صينية الورق الذي سيتم استخدامه لمهمة النسخ

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Select Trayلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .لعرض صينية الورق المطلوبة) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 .على الشاشة) اختياري (Tray2 قد ال يظهر عنصر القائمة Bypass . ҒǉƽǉƋƵǚ ǜǉƱﬞҗ ƷәƝ ҒƵǛҳ ǈƧ2 ¤ҒǉﬞǛǉҗһǠǚو) اختياري(Tray2و Tray1يمكنك االختيار من بين 

 .لحفظ التحديد) ( تماضغط زر .4

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .5

  

 

 إعداد المستند

  

ورقة من  50إمكانية تحميل ما يصل إلى ) ADF(يتيح استخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات . لتحميل المستندات األصلية إلجراء مهام النسخ والمسح الضوئي وإرسال الفاكسات) ADF(يمكنك استخدام زجاج مسح المستندات ضوئيًا أو وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

 .يمكنك تحميل ورقة واحدة في كل مرة٬ عند استخدام زجاج مسح المستندات ضوئيًا. للمهمة الواحدة 2م/جم 75مستندات وزنها 

 
  

 ):ADF(عند استخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

  
l مم 356 × 216مم أو يزيد عن  148 × 142تجنب تحميل المستندات التي يقل حجمها عن. 

 
   
lال تحاول التغذية باألنواع التالية من المستندات: 

 

 الورق الكربوني أو الورق المغطى ظهره بالكربون

 الورق المطلي

 الورق الرقيق الشفاف أو الورق الرفيع

 الورق المتجعد أو المتعرج

 الورق المطوي أو الملفوف

 الورق الممزق

   

إعداد خيارات النسخ تحميل الورق إلجراء النسخ 

استخدام ميزات النسخ الخاص تحديد صينية الورق 

طباعة النُسخ على وجهي الورقة إعداد المستند 

تغيير اإلعدادات االفتراضية تحميل المستند األصلي 

  عمل النُسخ 

).ADF(للحصول على أفضل مستوى من الجودة في المسح الضوئي٬ وخاصةً مع الصور الملونة أو ذات التدرجات الرمادية٬ استخدم زجاج مسح المستندات ضوئيًا بدال من وحدة التغذية التلقائية بالمستندات : مالحظة
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lقم بإزالة جميع الدبابيس ومشابك الورق قبل تحميل المستندات. 

 
   
lتأكد من جفاف المادة الالصقة أو الحبر أو سائل التصحيح تمامًا على الورق قبل القيام بتحميل المستندات. 

 
   
lال تقم بتحميل المستندات التي تحتوي على أوراق بأحجام أو أوزان مختلفة. 

 
   
lتجنب تحميل الكتيبات أو المنشورات أو الورق الشفاف أو المستندات التي تحتوي على خصائص أخرى غير معتادة.  

  

 

 تحميل المستند األصلي

  

يمكنك تحميل ورقة ). ADF(في المرة الواحدة٬ باستخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات  2م/جم 75ورقة بوزن  50يمكنك تحميل ما يصل إلى . أو استخدام زجاج مسح المستندات ضوئيًا لتحميل مستند أصلي) ADF(يمكنك استخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 
 .واحدة في كل مرة٬ عند استخدام زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 
  

 ):ADF(لتحميل المستند في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

 .بحيث يكون وجه الطباعة ألعلى مع إدخال الطرف العلوي من المستندات أوالً ) ADF(قم بوضع المستندات في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 

  
 
 

 .وتأكد من مطابقة قاعدة رزمة المستندات لمقاس الورق المبين على صينية إدخال المستندات. قم بضبط موجهي عرض المستند على حجم المستند الصحيح.2

 

  
 

 ".إعداد المستند"للحصول على إرشادات تفصيلية حول إعداد مستند أصلي٬ راجع 

 
 :لتحميل المستند على زجاج مسح المستندات ضوئيًا 

 .افتح غطاء المستندات.1

 

٬ تكون لهذا المستند األولوية على )ADF .( ғǚәƽҗƃƹƵǛ  ҒǉǘǛƬƶҗƵǚ ҒǉөƤҗƵǚ  әҳǃ ǈƧ әƽҗƃƹ әǃүǃ ƥǛƇҗƱǚ ҒƵǛҳ ǈƧ)ADF(لمسح أي مستند ضوئيًا باستخدام زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ تأكد من عدم وجود مستند في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات : مالحظة
.المستند الموجود على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

).ADF(للحصول على أفضل مستوى من الجودة في المسح الضوئي٬ وخاصةً مع الصور الملونة أو ذات التدرجات الرمادية٬ استخدم زجاج مسح المستندات ضوئيًا بدال من وحدة التغذية التلقائية بالمستندات : مالحظة



  
 
 

 . على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ ثم قم بمحاذاته مع موجه المحاذاة الموجود في الركن العلوي األيسر من الزجاجƳƨƃǝ ҒƝǛ ƓƵǚ ǀүǃضع المستند بحيث يكون .2

 

  
 

 ".إعداد المستند"للحصول على إرشادات تفصيلية حول إعداد مستند أصلي٬ راجع 

 
 . أغلق غطاء المستندات.3

 

  

 

 عمل النُسخ

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ".إعداد خيارات النسخ"راجع . تتضمن عملية تخصيص إعدادات النسخ عدد النُسخ وحجم النسخة والتباين وجودة الصورة٬ وذلك عن طريق تحديد قائمة النسخ واستخدام أزرار لوحة التشغيل.2

 ).( إلغاء األمرلمسح اإلعدادات٬ استخدم زر 

3.¤ﬞƹǝǚ ƷַײƵ ǚөǔ يمكنك استخدام ميزات النسخ الخاصة٬ مثل Auto Fit) المالءمة التلقائية (وClone) نسخ مطابق (وPoster) لوحة (وID) استخدام ميزات النسخ الخاص"٬ راجع )البطاقة الشخصية." 

 

ꜜ اضغط زر .4  .تظهر على الشاشة عملية النسخ الجارية. لبدء عملية النسخ) ( ̳

  

 

. قم بإجراء النسخ مع ترك الغطاء مفتوحًاǚөǔ30 ¤Ʒƹ ַײƻƝ ҒƶүƹƵǚ ǃǐ ǜǛҗƱƵǚ ƭƹƃ әǚ .  ارفع غطاء الماسحة الضوئية يوقف الحاجز حركة مفصلتيه ثم أغلق الغطاءҒƶүƹ ǃǐ ǜǛҗƱ ƻƹ ҒҳƨƋ Һƃƽ  ƷǃƬҗ ғƽƱ ǚөǔ¤: مالحظة

.قد يؤثر ترك الغطاء مفتوحًا أثناء إجراء النسخ على جودة النسخ واستهالك مسحوق الحبر: مالحظة

.ال يلزم االتصال بجهاز الكمبيوتر إلتمام عملية النسخ: مالحظة

للحصول على أفضل النتائج٬ قم بتنظيف زجاج وحدة التغذية التلقائية . أو زجاج مسح المستندات ضوئيًا إلى ظهور خطوط طولية سوداء أو بقع سوداء على النُسخ المطبوعة) ADF(قد يؤدي وجود األوساخ على زجاج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات : مالحظة
".تنظيف الماسح الضوئي"راجع . وزجاج مسح المستندات ضوئيًا قبل االستخدام) ADF(بالمستندات 

.إليقاف عملية النسخ) ( إلغاء األمراضغط زر . يمكنك إلغاء مهمة النسخ في أي وقت: مالحظة 
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 إعداد خيارات النسخ

  

ꜜ قم بتعيين الخيارات التالية لمهمة النسخ الحالية قبل ضغط زر . بلوحة التشغيل إمكانية تخصيص كل خيارات النسخ األساسية وعدد النُسخ وحجم النسخة والتباين وجودة الصورة) نسخ (Copyتتيح لك قوائم   .لعمل النُسخ) ( ̳

  

 عدد النسخ

  

 . نسخة 199إلى  1يمكنك تحديد عدد النُسخ من 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 .of copies# للوصول إلى ) ( تماضغط زر .2

 
 .أدخل القيمة المطلوبة باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.3

  

 تصغير النسخة/تكبير

  

الحظ أن معدل التكبير ). ADF(بالمائة عند نسخها من وحدة التغذية التلقائية بالمستندات  100بالمائة أو  25بالمائة٬ عند نسخ المستندات األصلية من زجاج مسح المستندات ضوئيًا أو من  400بالمائة إلى  25يمكنك تكبير أو تصغير حجم الصورة التي تم نسخها من 
 .والتصغير المتاح يختلف على حسب طريقة تحميل المستند

 
  

 :لالختيار من بين أحجام النُسخ المحددة مسبقًا

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Zoomلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تمللبحث عن إعداد الصورة المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

  

 :لضبط حجم النُسخ بدقة

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Zoomلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).(تم٬ ثم اضغط زر ))ADF(من وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (  Other (25-100)أو ) من زجاج مسح المستندات ضوئيًا( Other (25-400)لعرض ) أو  ( تمريراضغط .3

 
 .أدخل القيمة المطلوبة باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.4

  

 التباين

  

 . قم بضبط التباين لجعل النسخة أفتح أو أغمق من النسخة األصلية

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Contrastلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .لضبط التباين) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

  

 الجودة

  

 .لتحسين جودة الصورة عن طريق تحديد نوع المستند لمهمة النسخ الحالية) الجودة (Qualityيمكنك استخدام إعدادات 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Qualityلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تملتحديد وضع جودة الصورة٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 

.أو٬ قد ترجع إلى حالتها االفتراضية بعد الطباعة تلقائيًا. ٬ قد يتم إلغاء كافة الخيارات التي قمت بتعيينها لمهمة الطباعة الحالية وترجع هذه الخيارات إلى حالتها االفتراضية¤ ҺƃƽƵǚ ғǚﬞǛǉһ ƻǉǉƞҗ ơǛƽҝǐ() إلغاء األمرƓƤƐ ҒƵǛҳ ǈƧ ַײﬞ : مالحظة

.عند عمل نسخة مصغرة٬ قد تظهر في الجزء السفلي منها خطوطًا سوداء: مالحظة



lText :يتم استخدامه للمستندات ذات التفاصيل الدقيقة٬ مثل النص الدقيق . 

 
lText & Photo :درجات الصورة الملونة/يتم استخدامه للمستندات التي تتضمن كالً من النص ودرجات اللون الرمادي . 

 
lPhoto :يتم استخدامه للمستندات التي تتضمن درجات اللون الرمادي أو درجات الصورة الملونة.  

  

 استخدام ميزات النسخ الخاص

 
  

 :Layoutيمكنك استخدام ميزات النسخ من خالل قائمة 

  
lOff :تتيح هذه الميزة الطباعة في الوضع العادي. 

 
   
lID Copy :طباعة البطاقات الشخصية"راجع . تتيح هذه الميزة طباعة مستند أصلي من وجهين على ورقة واحدة." 

 
   
lAuto Fit :النسخ بمالءمة تلقائية"راجع . تتيح هذه الميزة إمكانية تصغير أو تكبير حجم الصورة األصلية ليتالءم مع حجم الورق المُحمل حاليًا بالطابعة." 

 
   
lPoster : نسخ اللوحات"راجع . ويمكنك بعد ذلك لصق الصفحات المطبوعة معًا لعمل مستند بحجم لوحة). 3×3(أوراق  9تتيح هذه الميزة طباعة صورة واحدة على." 

 
   
lClone :نسخ مطابق"راجع . ويتم تحديد عدد النُسخ تلقائيًا حسب حجم الصورة األصلية وحجم الورق. تتيح هذه الميزة طباعة نُسخ متعددة من المستند األصلي على صفحة واحدة." 

  

 طباعة البطاقات الشخصية

 ):البطاقة الشخصية (IDإلجراء نسخ 

 . قم بتحميل المستند المطلوب نسخه على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ ثم أغلق الغطاء.1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Layoutلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر ID Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
5.ƹﬞǝǚ ƷַײƵ ǚөǔ ٬ قم بتخصيص إعدادات النسخ بما في ذلك عدد النُسخ والتباين وجودة الصورة باستخدام قوائمCopy) إعداد خيارات النسخ"راجع ). نسخ." 

 

ꜜ اضغط زر .6  .لبدء عملية النسخ) ( ̳

 .تبدأ الطابعة في إجراء المسح الضوئي للوجه األمامي

 .أغلق غطاء المستندات. في السطر األخير٬ افتح غطاء المستندات ثم اقلب المستند يحيث يكون الوجه اآلخر ألسفل Set Backsideحين تظهر .7

ꜜ اضغط زر .8  .مرة أخرى) ( ̳

  

 النسخ بمالءمة تلقائية

).ADF(قد ال تكون بعض الميزات متاحة وذلك على حسب ما إذا قمت بتحميل المستند على زجاج مسح المستندات ضوئيًا أم وحدة التغذية التلقائية بالمستندات : مالحظة

تعتبر هذه الميزة مفيدة عند نسخ مستندات صغيرة . عند إجراء النسخ باستخدام هذه الميزة تقوم الطابعة بطباعة وجه واحد على النصف العلوي من الورق٬ كما تقوم بطباعة الوجه اآلخر على النصف السفلي وذلك دون تصغير حجم المستند األصلي
 . الحجم٬ مثل بطاقة االسم

  

¤ǛǂǉƶƝ ҒƝǛ ƓƵǚ ǜǃƶƓƹƵǚ ҒҳǛƃƹƵǚ ƻƹ ﬞ Ʊǐ ǈƶƋǝǚ әƽҗƃƹƵǚ Ʒүҳ ƻǛƱ ǚөǔقد ال تظهر بعض األجزاء في الطباعة . 

  

 ).البطاقة الشخصية (ID ال تعمل ميزة نسخ  )ADF(وحدة التغذية التقائية بالمستندات ǈƧ ғǚәƽҗƃƹƵǚ әҳǐ әǃүǃ ƥǛƇҗƱǚ ҒƵǛҳ ǈƧ . ويمكن تشغيل وضع الطباعة الخاص هذا عند تحميل مستندات باستخدام زجاج مسح المستندات ضوئيًا فقط

 

).البطاقة الشخصية (IDلنسخ  Zoomال يمكنك ضبط حجم النسخة باستخدام قائمة : مالحظة

  

  

.٬ تقوم الطابعة بإلغاء مهمة النسخ وترجع إلى وضع االستعدادǐ Ғǉǐ ƓƤƐ ƷәƝ ҒƵǛҳ ǈƧ ǃǐ30 Ǜư ǉﬞƬҗ ҒǉƽǛҝַײәƹƵ ﬞǚﬞ  ( ) إلغاء األمرƓƤƐ ҒƵǛҳ ǈƧ ַײﬞ : مالحظة

   Auto Fit ال تعمل خاصية النسخ بميزة  )ADF( وحدة التغذية التقائية بالمستندات ǈƧ ғǚәƽҗƃƹƵǚ әҳǐ әǃүǃ ƥǛƇҗƱǚ ҒƵǛҳ ǈƧ. ويمكن تشغيل وضع الطباعة الخاص هذا عند تحميل مستندات باستخدام زجاج مسح المستندات ضوئيًا فقط



  

 نسخ اللوحات

  

 نسخ مطابق

  

 ).المالءمة التلقائية(

  

 ):المالءمة التلقائية (Auto Fitإلجراء نسخ بميزة 

 . قم بتحميل المستند المطلوب نسخه على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ ثم أغلق غطاء المستندات.1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Layoutلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Auto Fitلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
5.ƹﬞǝǚ ƷַײƵ ǚөǔ ٬ قم بتخصيص إعدادات النسخ بما في ذلك عدد النُسخ والتباين وجودة الصورة باستخدام قوائمCopy) إعداد خيارات النسخ"راجع ). نسخ." 

 

ꜜ اضغط زر .6  . لبدء عملية النسخ) ( ̳

).المالءمة التلقائية (Auto Fitأثناء تمكين النسخ بميزة  Zoomال يمكنك ضبط حجم النسخة باستخدام زر : مالحظة

  

  

 ).لوحة (Poster ال تعمل ميزة النسخ  )ғǚәƽҗƃƹƵǛ  ҒǉǘǛƬƶҗƵǚ ҒǉөƤҗƵǚ  әҳǃ ǈƧ әƽҗƃƹ әǃүǃ ƥǛƇҗƱǚ ҒƵǛҳ ǈƧ)ADF . ويمكن تشغيل وضع الطباعة الخاص هذا عند تحميل مستندات باستخدام زجاج مسح المستندات ضوئيًا فقط

  

 ):لوحة (Posterإلجراء النسخ باستخدام ميزة 

 .قم بتحميل المستندات المطلوب نسخه على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ ثم أغلق الغطاء.1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Layoutلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Posterلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
5.ƹﬞǝǚ ƷַײƵ ǚөǔ ٬ قم بتخصيص إعدادات النسخ بما في ذلك عدد النُسخ والتباين وجودة الصورة باستخدام قوائمCopy) إعداد خيارات النسخ"راجع ). نسخ." 

 

ꜜ اضغط زر .6  .لبدء عملية النسخ) ( ̳

 :أجزاء٬ ويتم مسح كل جزء ضوئيًا ثم طباعته بالترتيب التالي 9يتم تقسيم المستند األصلي إلى 

  

.لعمل لوحة Zoomال يمكنك ضبط حجم النسخة باستخدام زر قائمة : مالحظة

  

  

 ).نسخ مطابق (٬Clone ال تعمل ميزة )ADF(ғǚәƽҗƃƹƵǛ  ҒǉǘǛƬƶҗƵǚ ҒǉөƤҗƵǚ  әҳǃ ǈƧ әƽҗƃƹ әǃүǃ ƥǛƇҗƱǚ ҒƵǛҳ ǈƧ . إال في حالة تحميل المستند باستخدام زجاج مسح المستندات ضوئيًا) نسخ مطابق (Cloneال تعمل ميزة 

  

 ): نسخ مطابق (Cloneإلجراء النسخ باستخدام ميزة 

 . قم بتحميل المستند المطلوب نسخه على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ ثم أغلق الغطاء.1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Layoutلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Cloneلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
5.¤ﬞƹǝǚ ƷַײƵ ǚөǔ قم بتخصيص إعدادات النسخ بما في ذلك عدد النُسخ والتباين وجودة الصورة باستخدام قوائم Copy) إعداد خيارات النسخ"راجع ). نسخ." 

 

ꜜ اضغط زر .6  . لبدء عملية النسخ) ( ̳

.أثناء عمل نسخة مطابقة Zoomال يمكنك ضبط حجم النسخة باستخدام قائمة : مالحظة

  



 طباعة النُسخ على وجهي الورقة

  

 .يمكنك إعداد الطابعة على طباعة النُسخ على وجهي الورق تلقائيًا

 .)ADF(وحدة التغذية التلقائية بالمستندات قم بتحميل المستندات المطلوب نسخها في .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Duplexلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تملتحديد خيار التجليد الذي تريده٬ ثم اضغط ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
lOff :تتيح هذه الميزة الطباعة في الوضع العادي . 

 
lLong Edge :تتيح هذه الميزة طباعة الصفحات المطلوب قراءتها في شكل الكتاب . 

 
lShort Edge :تتيح هذه الميزة طباعة الصفحات المطلوب قراءتها في شكل مفكرة يتم قلب الصفحات ألعلى . 

 
5.¤ﬞƹǝǚ ƷַײƵ ǚөǔ قم بتخصيص إعدادات النسخ بما في ذلك عدد النُسخ وحجم النسخة والتباين وجودة الصورة باستخدام قوائم Copy) إعداد خيارات النسخ"راجع ). نسخ." 

 

ꜜ اضغط زر .6  . لبدء عملية النسخ) ( ̳

 .تقوم الطابعة بالطباعة على الوجهين تلقائيًا

  

 

 تغيير اإلعدادات االفتراضية

  

 ).نسخ (Copyعند نسخ مستند٬ يتم استخدام اإلعدادات االفتراضية ما لم يتم تغييرها باستخدام قوائم . يمكن إعداد خيارات النسخ٬ بما فيها التباين وجودة الصورة وحجم النسخة وعدد النُسخ٬ على األوضاع األكثر استخدامًا

  

 :لضبط اإلعدادات االفتراضية الخاصة بك

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copyلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Copy Defaultsلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .للتمرير خالل خيارات اإلعداد) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .للوصول إلى هذا الخيار) ( تمعندما يظهر الخيار الذي تريد تعيينه٬ اضغط زر .4

 
 .أو أدخل القيمة باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية) أو   (Scrollقم بتغيير اإلعداد باستخدام أحد زري .5

 
 .لحفظ التحديد) ( تماضغط زر .6

 
 .٬ حسبما تقتضي الضرورة6إلى  3كرر الخطوات من .7

 
 ).( إلغاء األمرللرجوع إلى وضع االستعداد٬ اضغط .8

  

  

  

  

  

  

 

.إلى إلغاء اإلعدادات التي تم تغييرها والرجوع إلى الحالة االفتراضية) ( إلغاء األمرأثناء تعيين خيارات النسخ٬ يؤدي ضغط : مالحظة





 وظائف الفاكس 

 

  

 إعداد معرف الطابعة

  

 .يمكنك طباعة معرف الطابعة٬ الذي يحتوي على رقم هاتفك واسمك أو اسم الشركة٬ أعلى كل صفحة يتم إرسالها من الطابعة لديك. ينص القانون في أغلب البالد على ضرورة تحديد رقم جهاز الفاكس الخاص بك على أي فاكس تقوم بإرساله

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .Machine IDللوصول إلى ) ( تماضغط زر .3

 
 .أدخل رقم الفاكس الخاص بك باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.4

 .تظهر على الشاشة رسالة تطلب منك إدخال المعرف. عندما يظهر الرقم صحيحًا على الشاشة) ( تماضغط .5

 
 .أدخل اسمك أو اسم الشركة باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.6

 
 .1يمكنك إدخال حروف أبجدية رقمية باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية٬ مع تضمين رموز خاصة عن طريق ضغط زر .7

 ".استخدام لوحة المفاتيح الرقمية إلدخال الحروف"للحصول على التفاصيل حول كيفية استخدام لوحة المفاتيح الرقمية إلدخال الحروف األبجدية الرقمية٬ راجع 

 .٬ عندما يظهر االسم صحيحًا على الشاشة)( تماضغط .8

 
 . للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .9

  

 

 استخدام لوحة المفاتيح الرقمية إلدخال الحروف 

  

 .وعندما تقوم بحفظ أرقام الفاكسات في ذاكرة الجهاز٬ يمكنك أيضًا إدخال األسماء التابعة لها. على سبيل المثال٬ عند إعداد الطابعة٬ أدخل اسمك أو اسم الشركة ورقم الهاتف. قد تحتاج إلى إدخال أسماء وأرقام أثناء تنفيذ مهام عديدة

 

  

  
lعندما يُطلب منك إدخال حرف ما٬ اضغط الزر المناسب حتى يظهر الحرف الصحيح على الشاشة. 

 

 .٬6 اضغط زر Oعلى سبيل المثال٬ إلدخال الحرف 

  
l ٬ يظهر على الشاشة حرف مختلف 6في كل مرة تضغط فيها زرM  ثمN  ثمO  6وأخيرًا. 

 
   
lإلدخال حروف إضافية٬ كرر الخطوة األولى. 

 
   
l إلدخال حروف خاصة 1بشكل متكرر إلدخال مسافة٬ ثم اضغط أيضًا زر  1اضغط زر. 

 
   
l عند االنتهاء) ( تماضغط زر.  

 
 

إرسال الفاكسات إعداد معرف الطابعة 

استالم الفاكسات استخدام لوحة المفاتيح الرقمية إلدخال الحروف 

الطلب التلقائي إعداد الوقت والتاريخ 

الطرق األخرى إلرسال الفاكس تغيير وضع الساعة 

ميزات إضافية إعداد األصوات 

إرسال فاكس من جهاز كمبيوتر وضع توفير تكاليف المكالمات 

  إعداد نظام الفاكس 

.لحذف الرقم األخير) ( األيسر تمرير اضغط زر ƷǛƫﬞǝǚ ƳǛһәǔ ơǛƽҝǐ ǑƓһ Ǉǐ қǃәҳ ҒƵǛҳ ǈƧ¤: مالحظة



 حروف وأرقام لوحة المفاتيح
 

 
 

  

 تغيير األرقام أو األسماء

  

¤Ʒƃǚ ǃǐ Ʒƫﬞ ƳǛһәǔ ơǛƽҝǐ ǑƓһ қәҳ ǚөǔ أدخل بعد ذلك الرقم أو الحرف الصحيح. لحذف آخر رقم أو آخر حرف) ( األيسر تمرير اضغط زر. 

 
 

 إدخال فترة إيقاف مؤقت

  

" ,"تظهر عالمة . قبل إدخال رقم الهاتف) ( إيقاف مؤقت٬ ثم اضغط زر 9على سبيل المثال٬ ادخل رمز الوصول . يجب إدراج فترة إيقاف مؤقت حتى يعمل رمز الوصول. بالنسبة لبعض أنظمة الهاتف٬ يجب طلب رمز الوصول٬ ثم انتظار سماع نغمة طلب ثانية
 .على الشاشة لإلشارة إلى وقت إدراج فترة اإليقاف المؤقت

  

 

 إعداد الوقت والتاريخ

  

 .تتم طباعة التاريخ والوقت على كل الفاكسات

  

 :إلعداد الوقت والتاريخ

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Date&Timeلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .أدخل التاريخ والوقت الصحيحين باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.4

 12إلى  01من = الشهر 

 31إلى  01من = اليوم 

 2089إلى  1990من = السنة 

 )ساعة 12وضع  (12إلى  01من = الساعة 

 )ساعة 24وضع  (23إلى  00من 

 59إلى  00من = الدقيقة 

 .لنقل المؤشر أسفل الرقم المطلوب تصحيحه وإلدخال رقم جديد) أو  ( تمريريمكنك أيضًا استخدام أحد زري 

 . أو زر ساعة٬ اضغط زر  12الخاص بصيغة  PMأو  AMلتحديد .5

 . أو زر ٬ فيمكنك نقله أسفله في الحال من خالل ضغط زر PMأو  AMإذا لم يكن المؤشر موجودًا أسفل رمز 

 ".تغيير وضع الساعة"للحصول على التفاصيل٬ راجع ). 13:00مساءً إلى  01:00فمثالً تتحول الساعة (ساعة  24ساعة إلى صيغة  12يمكنك تغيير وضع الساعة من صيغة 

 . عندما يظهر الوقت والتاريخ الصحيحان على الشاشة) ( تماضغط زر .6

 

 األرقام أو األحرف أو الرموز المعينة المفتاح

1 1   @   .   _   space   ,   *    /   $   &   #  +   -`    

2 A   B   C   2  

3  D   E   F   3  

4 G   H   I   4 

5   J   K   L   5 

6 M   N   O   6 

7 P   Q   R   S   7 

8 T   U    V   8  

9 W   X   Y   Z   9 

0 0 

.Ғƞ ǛƓƵǚ ƻƝ ҒƫǛƓƵǚ ғƞƓƬƽǚ ǚөǔقد يتطلب األمر تغيير الوقت والتاريخ الصحيحين٬ : مالحظة



 

  

 

 تغيير وضع الساعة

  

 .ساعة 24ساعة أو  12يمكنك ضبط الطابعة على عرض الوقت الحالي باستخدام إحدى الصيغتين 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Clock Modeلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 .تعرض الطابعة وضع الساعة المستخدم حاليًا

 .لحفظ التحديد) ( تملتحديد الوضع اآلخر٬ ثم اضغط ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 . للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .5

  

 

 إعداد األصوات

 أصوات مكبر الصوت والرنين واألزرار والتنبيه

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Sound/Volumeلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .عندما يتم عرض خيار الصوت المطلوب) ( تماضغط . للتمرير خالل الخيارات) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 . لعرض الحالة أو مستوى الصوت المطلوب للخيار الذي تم تحديده) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 .تعمل الطابعة بصورة طبيعية حتى في حالة إيقاف صوت الرنين. إلى إيقاف صوت الرنين Offيؤدي تعيين . Highو Medو Lowو Offلتعيين مستوى صوت الرنين٬ يمكنك االختيار بين 

 . لحفظ التحديد) ( تماضغط زر .5

 
6.¤ﬞƹǝǚ ƷַײƵ ǚөǔ 5إلى  3 كرر الخطوات من. 

 
 . للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .7

  

 مستوى صوت مكبر الصوت

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر On Hook Dialلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .Yesللوصول إلى ) ( تماضغط زر .3

 
 . تعرض الشاشة مستوى الصوت الحالي. حتى تسمع مستوى ارتفاع الصوت المطلوب) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

  

 

 وضع توفير تكاليف المكالمات

  

 . في حفظ المستندات التي تم مسحها ضوئيًا ليتم إرسالها في وقت معين حتى تتم االستفادة من انخفاض أسعار المكالمات التي تتم عبر مسافات طويلة) توفير تكاليف المكالمات (Toll Saveيمكن استخدام وضع 

  

 ):توفير تكاليف المكالمات (Toll Saveلتشغيل وضع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 

. ǑƓһ Ʒƫﬞ ƳǛһәǔ ҒƵǛҳ ǈƧتصدر الطابعة صوت تنبيه وال تسمح لك باالنتقال إلى الخطوة التالية٬: مالحظة

.ال يمكنك ضبط مستوى صوت مكبر الصوت٬ إال إذا تم توصيل خط الهاتف: مالحظة



 ).( تم٬ ثم اضغط زر Advanced Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Toll Saveلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Onلعرض ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 .بعد مرور ثانية واحدة٬ أدخل الوقت والتاريخ الذي تبدأ فيه الطابعة إرسال الفاكسات التي تم حفظها لالستخدام في وضع توفير تكاليف المكالمات٬ باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.5

 . أو زر ساعة٬ اضغط زر  12الخاص بصيغة  PMأو  AMلتحديد 

 .عندما يكون وقت البدء الصحيح المعروض على شاشة العرض صحيحًا) ( تماضغط زر .6

 
 .بعد ثانية واحدة٬ أدخل الوقت والتاريخ الذي ينتهي عنده إرسال المستندات التي تم حفظها لالستخدام في وضع توفير تكاليف المكالمات٬ باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.7

 
 .لحفظ اإلعداد) ( تماضغط زر .8

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .9

 

  

 . ٬ تقوم الطابعة بتخزين جميع المستندات المطلوب إرسالها في الذاكرة الخاصة بها ثم إرسالها في الوقت المحدد لها في البرنامج)توفير تكاليف المكالمات (Toll Saveبمجرد تنشيط وضع 

  

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Offحتى يتم عرض ) أو  ( تمرير٬ ثم اضغط أحد زري "وضع توفير تكاليف المكالمات"في  3و ٬1 اتبع الخطوتين )توفير تكاليف المكالمات (Toll Saveإليقاف وضع 

  

 

 إعداد نظام الفاكس

 

 تغيير خيارات إعداد الفاكس

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Fax Defaultsلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ). ( تملعرض عنصر القائمة المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .للبحث عن الحالة أو استخدم لوحة المفاتيح الرقمية إلدخال قيمة للخيار الذي قمت بتحديده) أو  ( تمريراستخدم أحد زري .4

 
 . لحفظ التحديد) ( تماضغط زر .5

 
6.¤ﬞƹǝǚ ƷַײƵ ǚөǔ 5إلى  3 كرر الخطوات من. 

 
 . للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .7

  

 خيارات الفاكس االفتراضية المتاحة

  

 :يمكن استخدام خيارات اإلعداد التالية لتهيئة نظام الفاكس

 

 الوصف الخيار

Contrast يتيح لك إمكانية تحديد قيمة التباين االفتراضية إلرسال المستندات عبر الفاكس بألوان أفتح أو أغمق. 

Resolution  يتيح لك إمكانية اختيار ضبط دقة الطباعة االفتراضية علىStandard  أوfine  أوSuper fine. 

Rings to Answr  ٬ قبل الرد على أي مكالمة واردة7إلى  1يتيح لك إمكانية تحديد عدد مرات إصدار الطابعة للرنين بدءًا من. 

Receive Mode يتيح لك إمكانية تحديد الوضع االفتراضي الستالم الفاكسات. 

يمكن تعيين عدد الرنّات . تقوم الطابعة بالرد على المكالمة الواردة٬ ثم تنتقل تلقائيًا إلى وضع االستالم: )وضع االستالم التلقائي) (فاكس (Faxوضع  •
يجب . إذا كانت ذاكرة المستخدم ممتلئة٬ لن تتمكن الطابعة من استالم أية فاكسات واردة. Rings to Answrالالزمة٬ قبل قيام الطابعة بالرد في خيار 

.توفير مساحة خالية في الذاكرة لمتابعة العمل وذلك بإزالة البيانات المخزّنة في الذاكرة

.يتم تمكين وضع االستالم اليدوي٬ في حالة إيقاف استالم الفاكس تلقائيًا: )وضع االستالم اليدوي) (الهاتف (Telوضع  •

:يمكنك استالم الفاكس عن طريق

رفع سماعة الهاتف الداخلي غير المتصل مباشرةً بالجزء الخلفي من الطابعة٬ ثم ضغط رمز االستالم عن بُعد أو •

ꜜ رفع سماعة الهاتف الداخلي المتصل مباشرة بالجزء الخلفي من الطابعة متعددة الوظائف٬ ثم ضغط  • أو) ( ̳

ꜜ ٬ ثم ضغط الزر )يمكنك سماع صوت أو نغمة الفاكس من الجهاز البعيد(٬ حين يرن الجرس Fax  On Hook Dial  Yesالوصول إلى  • بلوحة ) ( ̳
.التشغيل

وفي هذا الوضع٬ قد ترصد الطابعة إشارة الفاكس وتقوم باستقبال . يمكن توصيل الطابعة وجهاز الرد بخط تليفون واحد: )فاكس/ꞈꜜ (Ans/Faxوضع  •
. ال يُتاح هذا الوضعƁƱǛƧ ғǛƹƤƽ әǃүǃ ҒƵǛҳ ǈƧ .¤ǈƶƃƶƃҗ ƭәƶ  ǈƧ ǈƨҗǛǂƵǚ ƳǛƋҗǠǚ ƻǛƱ ǚөǔالمكالمة٬ 

بعد توفير . ٬ يجب أن تقوم شركة الهاتف بتثبيت خدمة الرنين المميز على خط الهاتف)DRPD(قبل استخدام خيار اكتشاف نمط الرنين المميز : وضع اكتشاف نمط الرنين المميز •
.شركة الهاتف لرقم منفصل إلرسال الفاكسات باستخدام نمط الرنين المميز٬ قم بتهيئة إعداد الفاكس ليرصد نمط الرنين المعين



  

 

 إرسال الفاكسات

 .يتم تبديل الطابعة تلقائيًا إلى وضع الفاكس عند إدخال الرقم الرابع باستخدام لوحة األرقام. يمكنك إدخال الرقم باستخدام لوحة األرقام دون تحديد وضع الفاكس أوالً 

  

 ضبط تباين المستند

  

 .إلرسال المستندات عبر الفاكس بألوان أفتح أو أغمق) التباين (Contrastاستخدم إعداد 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Contrastلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تمالمطلوب٬ ثم اضغط زر  Contrast modeلتحديد ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
lLighter يعمل بكفاءة مع الطباعة الغامقة . 

 
lNormal يعمل بكفاءة مع المستندات العادية أو المطبوعة . 

 
lDarker يعمل بكفاءة مع المطبوعات الفاتحة أو العالمات الباهتة بالقلم الرصاص. 

  

 ضبط دقة المستندات

  

 .لتحسين جودة النُسخ المطبوعة للنسخة األصلية أو لمسح الصور الفوتوغرافية ضوئيًا) الدقة (Resolutionاستخدم إعداد 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Resolutionلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ لعرض الوضع المطلوب٬ ثم اضغط زر )أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 

  

 :يوضح الجدول التالي أنواع المستندات التي يوصى باستخدامها مع إعدادات الدقة

 

Redial Delay يتيح للطباعة إمكانية إعادة طلب رقم جهاز فاكس بعيد تلقائيًا٬ ưǠǃƤƇƹ ƻǛƱ ǚөǔ  . دقيقة 15إلى  1يمكن إدخال فترات زمنية تتراوح من. 

Redial Attmpts  13إلى  1يتيح لك تحديد عدد محاوالت إعادة الطلب٬ من. 

MSG Confirm الخيارات المتاحة هي . يتيح لك إمكانية إعداد الطابعة على طباعة تقرير يوضح ما إذا كان اإلرسال قد تم بنجاح وعدد الصفحات المرسلة وغير ذلكOn وOff وOn-Error ٬ ويتم استخدام
 .الخيار األخير لطباعة التقرير إذا لم يتم اإلرسال بنجاح فقط

Auto Report  الخيارات المتاحة هي . عملية اتصال سابقة٬ بما في ذلك الوقت والتواريخ 50يتيح لك إمكانية الحصول على تقرير يحتوي على معلومات مفصلة عنOn  أوOff. 

Auto Reduction يتيح للطابعة إمكانية تصغير حجم المستند ليتالءم مع حجم الورق الذي تم تحميله في الطابعة٬ في حالة استالم مستند في مثل طول الورق الذي تم تحميله في صينية الورق أو أطول منه . ꜜꜜ⃰On    
ǛưǉǘǛƬƶҗ ҒƹƶҗƃƹƵǚ ғǚәƽҗƃƹƵǚ Ʒүҳ ﬞǉƤƋҗ ғәﬞǐ ǚөǔ . 

 .وبالتالي يتم تقسيم المستند وطباعته بالحجم الفعلي في صفحتين أو أكثر. ٬ ال يمكن للطابعة تصغير حجم المستند ليتالءم مع حجم صفحة واحدةOffعند ضبط هذه الميزة على 

Discard Size عند استالم مستند بنفس طول الورق الذي تم تحميله في الطابعة أو أطول منه٬ يمكنك ضبط الطابعة على تجاهل أية زيادة في الجزء السفلي من الصفحة . ƅƹǛǂƵǚ ҒƹƶҗƃƹƵǚ ҒҳƨƋƵǚ ғַײǃǛүҗ ǚөǔ
¤әәҳƹƵǚقد تتم طباعتها بحجمها الفعلي على ورقتين . 

٬ تقوم الطابعة بتصغير المستند لكي يتالءم مع حجم الورق المناسب وال يتم تجاهل أية )التصغير التلقائي (Auto Reductionأما إذا كان المستند يقع في حدود الهامش وقد تم تشغيل ميزة 
 .مم 30إلى  0تتراوح اإلعدادات من .  قد يتم تجاهل البيانات التي تقع داخل نطاق الهامشǉƹ ƥǛƬǉǔ ҒƵǛҳ ǈƧǃAuto Reduction) ǈǘǛƬƶҗƵǚ ǉﬞƤƋҗƵǚ (¤ǛǂƶƓƞҗ ǃǐַײ  . زيادة

 Receive Code  يتيح لك خيارReceive Code) في الجزء الخلفي من الطابعة) (إمكانية بدء استالم الفاكس من هاتف داخلي موصل بمقبس الهاتف الداخلي ) رمز االستالم . ƥҗǛǂƵǚ ҒƝǛƹƃ ƜƧﬞ ҒƵǛҳ ǈƧ
¤ƁƱǛƨƵǚ ғǃƋ ƛǛƹƃǃ ǈƶһǚәƵǚ أدخل Receive Code) رمز االستالم .( يتم إعدادReceive Code) 9إلى  0وتتراوح اإلعدادات من . في المصنع *9*مسبقًا على ) رمز االستالم

 .٬ للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام الرمز"االستالم يدويًا باستخدام الهاتف الخارجي"راجع . 

DRPD Mode  يتيح لك إمكانية استقبال مكالمات باستخدام ميزة اكتشاف نمط الرنين المميز)DRPD (من هذه القائمة٬ . التي تسمح لك باستعمال خط هاتف واحد للرد على عدة مكالمات من أرقام هاتف مختلفة
 ".استالم الفاكسات باستخدام وضع اكتشاف نمط الرنين المميز"للحصول على التفاصيل حول هذه الميزة٬ راجع . يمكن ضبط الطابعة على التعرف على أنماط الرنين المختلفة للرد عليها

Duplex الخيارات المتاحة هي . يمكنك ضبط الجهاز على طباعة الفاكسات المستلمة على وجهي الورقOff وLong Edge وShort Edge. 

 :يوصى باستخدامه مع الوضع

Standard المستندات التي تحتوي على حروف بالحجم العادي. 

Fine المستندات التي تحتوي على حروف ذات حجم صغير أو سطور رفيعة أو المستندات المطبوعة باستخدام طابعة مصفوفة النقاط. 

Super Fine ال يتم تمكين وضع فائق الجودة٬ إال إذا كانت الطابعة البعيدة تدعم أيضًا وضع الدقة . المستندات التي تحتوي على تفاصيل دقيقة للغايةSuper Fine) راجع المالحظات الموجودة التالية). فائق الجودة. 

Photo المستندات التي تحتوي على ظالل رمادية أو صور. 

Color ال يكون اإلرسال من الذاكرة متاحًا في هذا الوضع. ال يتم تمكين إرسال مستند فاكس ملون٬ إال إذا كانت الطابعة البعيدة تدعم استالم الفاكسات الملونة وكذلك إذا كنت تقوم بإرسال الفاكس يدويًا. المستندات الملونة. 

.٬ بأعلى مستوى دقة يدعمها الجهاز المستلم)فائق الجودة (Super Fineيتم إرسال الفاكسات٬ التي تم مسحها ضوئيًا باستخدام مستوى الدقة : مالحظة



  

 إرسال الفاكسات تلقائيًا

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .قم بضبط تباين المستند ومستوى دقته بحيث تتناسب مع المتطلبات التي تريدها في الفاكس.3

 ".ضبط دقة المستندات"و" ضبط تباين المستند"للحصول على التفاصيل٬ راجع 

 .أدخل رقم الهاتف للفاكس البعيد باستخدام لوحة األرقام.4

 ".الطلب التلقائي"للحصول على التفاصيل٬ راجع . يمكنك أيضًا استخدام أرقام الطلب السريع أو الطلب الجماعي المكونة من رقم أو رقمين أو ثالثة أرقام

ꜜ اضغط زر .5 ̳ ).( 

 
 ثم قم بتحميل الصفحة التالية من Ǖ  Ʒƫ ¤ҒǉƧǛƐǔ ғǛҳƨƋ әǃүǃ ҒƵǛҳ ǈƧַײǛưǉǘǃƐ Ǜǂҳƃƹ Ʒҗ ǈҗƵǚ ҒҳƨƋƵǚ ҒƵǚ¤. في أعلى سطر بالشاشة بعد مسح المستند ضوئيًا إلى الذاكرة? Another Pageعند تحميل المستند من زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ تظهر رسالة .6

 .كرر هذه الخطوة عند الضرورة. Yesزجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ ثم حدد 

 .على الشاشة? ٬Another Page عندما تظهر رسالة Noبعد مسح كل الصفحات ضوئيًا٬ حدد 

 .وعند اتصال الطابعة بالجهاز المستلم٬ تقوم الطابعة بطلب الرقم وإرسال الفاكس.7

  

 إرسال الفاكسات يدويًا

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .قم بضبط تباين المستند ومستوى دقته بحيث تتناسب مع المتطلبات التي تريدها في الفاكس.3

 ".ضبط دقة المستندات"و" ضبط تباين المستند"للحصول على التفاصيل٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر On Hook Dialلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 .Yesلتحديد ) ( تماضغط زر .5

 
 .أدخل رقم جهاز الفاكس البعيد باستخدام لوحة المفاتيح.6

 

ꜜ عند سماع إشارات فاكس ذات مستوى صوت عالي من جهاز الفاكس البعيد٬ اضغط .7 ̳ ).( 

  

 تأكيد اإلرسال 

  

 . بعد إرسال آخر صفحة من المستند بنجاح٬ تصدر الطابعة صوت تنبيه ويتم الرجوع إلى وضع االستعداد

  

¤ƁƱǛƨƵǚ ƳǛƃﬞǔ ơǛƽҝǐ ǑƓһ Ǉǐ қǃәҳ ҒƵǛҳ ǈƧ Ǜƹǐشرح رسائل الخطأ التي تظهر على شاشة "للحصول على قائمة برسائل الخطأ وما تعنيه كل منها٬ راجع .  تظهر رسالة خطأ على شاشةLCD ." 

  

¤ǑƓһ ҒƵǛƃﬞ ǈƬƶҗ ҒƵǛҳ ǈƧ ٬ إلخفاء الرسالة٬ ثم حاول إرسال المستند مرة أخرى)( إلغاء األمر اضغط . 

  

 ".خيارات الفاكس االفتراضية المتاحة"في  MSG Confirmلمزيد من التفاصيل٬ راجع عنصر . يمكنك ضبط الطابعة على طباعة تقرير تأكيد اإلرسال تلقائيًا بعد كل عملية من عمليات إرسال الفاكسات

.إللغاء مهمة إرسال الفاكس في أي وقت أثناء إرساله) ( إلغاء األمراضغط : مالحظة

.إللغاء مهمة إرسال الفاكس في أي وقت أثناء إرساله) ( إلغاء األمراضغط : مالحظة 
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 إعادة الطلب تلقائيًا

  

 .إذا كان الرقم الذي تقوم بطلبه مشغوالً أو ال يوجد رد عند إرسال أحد الفاكسات٬ تقوم الطابعة بإعادة الطلب تلقائيًا بنفس الرقم كل ثالث دقائق لسبع مرات

  

 ).( إلغاء األمرإللغاء إعادة الطلب تلقائيًا٬ اضغط زر . إلعادة طلب الرقم بدون انتظار) ( تم٬ اضغط Waiting Redialعندما تعرض الشاشة رسالة 

  

 ".خيارات الفاكس االفتراضية المتاحة"لتغيير الفترة الزمنية الفاصلة بين مرات إعادة الطلب أو عدد محاوالت إعادة الطلب٬ راجع 

  

 استالم الفاكسات

 
 

 حول أوضاع االستالم

  

 . .يجب توفير مساحة خالية في الذاكرة لمتابعة العمل وذلك بإزالة البيانات المخزّنة في الذاكرة. عندما تكون الذاكرة ممتلئة٬ تصير الطابعة غير قادرة على استالم أية فاكسات واردة

  

 تحميل الورق الستالم الفاكسات 

  

للحصول على ". تحميل الورق"للحصول على التفاصيل حول تحميل الورق٬ راجع . Legalأو  A4أو  Letterتعد إرشادات تحميل الورق في صينية الورق واحدة بالنسبة لعمليات الطباعة أو إرسال الفاكس أو النسخ٬ إال أنه ال يمكن طباعة الفاكسات٬ إال على ورق بحجم 
 ".تعيين حجم الورق"و" تعيين نوع الورق"التفاصيل حول إعداد نوع الورق وحجمه في الصينية٬ راجع 

  

 االستالم التلقائي في وضع الفاكس 

  

 . تم ضبط الطابعة على وضع الفاكس مسبقًا في المصنع

  

 . وعند استالم أي فاكس٬ تقوم الطابعة بالرد على المكالمة بعد عدد محدد من الرنين٬ ثم تستلم الفاكس تلقائيًا

  

 ".خيارات الفاكس االفتراضية المتاحة"لتغيير عدد الرنات٬ راجع 

  

ƻǉƽﬞƵǚ ғǃƋ Ɠ Ɛ ғәﬞǐ ǚөǔ إعداد األصوات"٬ راجع." 

  

 االستالم يدويًا في وضع الهاتف 

  

يمكنك سماع (٬ عندما يرن الجرس ٬Yes  On Hook Dial  Fax أو عن طريق الوصول إلى ")Receive Code"راجع (٬ يمكنك استالم الفاكس عن طريق رفع سماعة الهاتف الخارجي٬ ثم ضغط رمز االستالم عن بعد )الهاتف (Telفي وضع 
ꜜ ٬ ثم ضغط )صوت أو نغمات الفاكس من الطابعة البعيدة  .بلوحة التشغيل) ( ̳

  

 .تبدأ الطابعة في استالم الفاكس ثم يتم الرجوع إلى وضع االستعداد بعد انتهاء عملية االستالم

  

 فاكس /االستالم التلقائي في وضع رد

  

.استالم الفاكسات الملونة Dell Laser MFP 1815dnال يمكن للطابعة : مالحظة

. الموجود بالجزء الخلفي من الطابعة) (٬ قم بتوصيل جهاز الرد بمقبس الهاتف الداخلي )فاكس/ꞈꜜ (Ans/Faxالستخدام وضع : مالحظة
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 . الموجود بالجزء الخلفي من الطابعة) (٬ قم بتوصيل الجهاز بمقبس الهاتف الداخلي )فاكس/ꞈꜜ (Ans/Fax Modeفي حالة استخدام جهاز الرد في وضع 

  

¤ƁƱǛƧ ҒƹƤƽƵ Ғƞ ǛƓƵǚ ƥǛƇҗƱǚ ƷәƝ ҒƵǛҳ ǈƧيتلقى جهاز الرد المكالمة  .¤ƁƱǛƧ ҒƹƤƽ Ғƞ ǛƓƵǚ ғƨƇҗƱǚ ǚөǔ Ǜƹǐتبدأ تلقائيًا عملية استالم الفاكس . 

  

 االستالم يدويًا باستخدام الهاتف الخارجي

  

 .ويمكنك استالم فاكس من شخص تتحدث إليه في الهاتف الداخلي دون الحاجة إلى االنتقال إلى جهاز الفاكس. الموجود بالجزء الخلفي من الطابعة) (تعمل هذه الميزة بأفضل كفاءة ممكنة في حالة استخدام هاتف داخلي متصل بمقبس الهاتف الداخلي 

  

 .بالهاتف الداخلي) نجمة تسعة نجمة (*9*عندما تتلقى مكالمة على الهاتف الداخلي وتسمع نغمة فاكس٬ اضغط أزرار 

  

 .فتقوم الطابعة باستقبال المستند

  

 .مرة أخرى *9* اضغط أزرار җ Ǡ ғƽƱ ǚөǔǃַײәǉƞ Ƶǚ Ғƞ ǛƓƵǚ ƻƹ ƁƱǛƨƵǚ ҒƹƤƽ Ɯƹƃҗ Ƴǚ ¤. اضغط األزرار ببطء وعلى نحو متسلسل

  

خيارات الفاكس االفتراضية "لمزيد من التفاصيل حول تغيير الرمز٬ راجع . يجب أن يتكون الرمز من رقم واحد. العالمات النجمية األولى واألخيرة ثابتة٬ ولكن يمكنك تغيير الرقم األوسط إلى أي رقم تختاره. هو رمز االستالم عن بعد الذي تم تعيينه مسبقًا في المصنع *9*
 ".المتاحة

  

 استالم الفاكسات باستخدام وضع اكتشاف نمط الرنين المميز

  

إذ يتم تمييز الرقم الذي يستخدمه المتصل بأنماط مختلفة من الرنين٬ وتتكون هذه األنماط من مجموعات . إحدى الخدمات التي تقدمها شركات الهواتف لتتيح للمستخدم إمكانية استخدام خط هاتف واحد للرد على العديد من أرقام الهواتف المختلفة" الرنين المميز"تعتبر ميزة 
 .متعددة من الرنات الطويلة والقصيرة

  

ويمكن أن يتم التعرف على نمط الرنين هذا والرد عليه كمكالمة فاكس٬ أما كل أنماط الرنين األخرى٬ فيمكن توجيهها لهاتف . على نمط الرنين الذي قمت بتحديده لكي يقوم جهاز الفاكس بالرد عليه" يتعرف"٬ يمكن لجهاز الفاكس أن "الرنين المميز"ومع تكرار استخدام ميزة 
 .يمكنك إيقاف أو تغيير وضع اكتشاف نمط الرنين المميز بسهولة في أي وقت.  الموجود بالجزء الخلفي من الطابعةخارجي أو جهاز رد تم توصيله بمقبس الهاتف الخارجي 

  

اكتشاف نمط  (Distinctive Ring Pattern Detectionوإلعداد خيار . على خط الهاتف" الرنين المميز"٬ يجب أن تقوم شركة الهاتف بتثبيت خدمة )اكتشاف نمط الرنين المميز (Distinctive Ring Pattern Detectionقبل استخدام خيار 
 . ٬ قد يتطلب األمر وجود خط هاتف آخر داخل الموقع٬ ثم قم بطلب رقم الفاكس الخاص بك من الخط اآلخر)الرنين المميز

  

 ):وضع اكتشاف نمط الرنين المميز (DRPDإلعداد وضع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Fax Defaultلتمييز ) أو  (اضغط أحد زري تمرير .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر DRPD Modeلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Setلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 . Waiting Ringرسالة  LCDتعرض شاشة 

 . ال يلزم إجراء المكالمة من جهاز فاكس. اتصل برقم الفاكس الخاص بك من هاتف آخر.5

 
 .فالبد وأن ترصد الطابعة عدة رنات حتى تتمكن من التعرف على النمط. عندما تبدأ الطابعة في إصدار رنين٬ ال ترد على المكالمة.6

 
 .على شاشة العرض  End DRPD [Set up]بعد االنتهاء من عملية التعرف٬ تظهر .7

 ƳƇƧ ҒƵǛҳ ǈƧDRPD) ַײǉƹƹƵǚ ƻǉƽﬞƵǚ Ɠƹƽ ƥǛƇҗƱǚ әǚәƝǔ( ٬ تظهر رسالةDRPD Ring Error . تماضغط زر )( ٬ في حالة عرضDRPD Mode ٬5 ثم أعد المحاولة بدءًا من الخطوة. 

 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .8

 

  

خيارات الفاكس االفتراضية "من القائمة٬ انظر  DRPDالستقبال الفاكسات في وضع الرنين المميز٬ يجب اختيار . Receive Modeمتاحًا في قائمة ) اكتشاف نمط الرنين المميز (٬DRPD يصبح خيار )اكتشاف نمط الرنين المميز (DRPDعند إعداد ميزة 

. بعد عدد من الرنات تم تحديده مسبقًا) فاكس (Faxوكان جهاز الرد مغلقًا٬ أو لم يكن هناك جهاز رد متصل بالطابعة٬ قد تنتقل الطابعة تلقائيًا إلى وضع ) فاكس/ꞈꜜ (Ans/Faxإذا قمت بضبط الطابعة على وضع : مالحظة



 ".المتاحة

  

 استالم الفاكسات في الذاكرة

  

وبمجرد االنتهاء من عملية النسخ أو الطباعة أو إعادة التزويد بالمواد .  تقوم الطابعة بحفظ الفاكسات الواردة في الذاكرةҳƵǚ ǃǐ ƩﬞǃƵǚ әǛƨƽ ǃǐ ҒƝǛ ƓƵǚ ǃǐ ҺƃƽƵǚ ҒǉƶƹƝ ơǛƽҝǐ ƁƱǛƧ Ʒǡҗƃǚ ҒƵǛҳ ǈƧ ﬞ¤. ونظرًا ألن الطابعة متعددة المهام٬ يمكنها تلقي الفاكسات أثناء القيام بمهام أخرى
 .القابلة لالستهالك٬ تقوم الطابعة بطباعة الفاكس تلقائيًا

  

 

 الطلب التلقائي

 الطلب السريع

  

 ). 399إلى  0من (رقم من األرقام التي تتصل بها من وقت آلخر بمواقع الطلب السريع المكون من رقم أو رقمين أو ثالثة أرقام  400يمكنك تخزين ما يصل إلى 

 

 تخزين رقم الطلب السريع

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 أو

 ). ( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر PhoneBookلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2
 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Add Personلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ".استخدام لوحة المفاتيح الرقمية إلدخال الحروف"للحصول على التفاصيل حول كيفية إدخال األسماء٬ راجع ). ( تمأدخل اسمًا٬ ثم اضغط زر .4

 
 ).( تم٬ باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية٬ ثم اضغط 399و 0أدخل رقم طلب سريع يتكون من رقم أو رقمين أو ثالثة أرقام ما بين .5

 ).( تم٬ ثم اضغط زر )أو  ( تمريرأو حدد الموقع عن طريق ضغط أحد زري 

 ).( تمأدخل رقم الفاكس الذي تريد تخزينه باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية٬ ثم اضغط .6

 .على شاشة العرض" ,"فتظهر ) ( إيقاف مؤقتإلدراج إيقاف مؤقت بين األرقام٬ اضغط زر 

 . 6إلى  3لتخزين المزيد من أرقام الفاكس٬ كرر الخطوات من .7

 أو

 ). ( إلغاء األمرللرجوع إلى وضع االستعداد٬ اضغط 

 

 تحرير أرقام الطلب السريع

  

 .يمكنك تحرير رقم طلب سريع معين

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 أو

 ). ( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

.مرة أخرى٬ في حالة إعادة تعيين رقم الفاكس٬ أو توصيل الطابعة بخط هاتف آخر) اكتشاف نمط الرنين المميز (DRPDيجب إعداد ميزة : مالحظة

ثم اتصل برقم مختلف تم تعيينه لنفس الخط للتأكد من توجيه المكالمة للهاتف الخارجي أو . ٬ قم باالتصال برقم الفاكس لديك مرة أخرى للتحقق من أن الطابعة تقوم بالرد باستخدام نغمة فاكس)اكتشاف نمط الرنين المميز (DRPDبعد االنتهاء من إعداد : مالحظة
.الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة) (جهاز الرد المتصل بمقبس الهاتف الخارجي 



 ).( تم٬ ثم اضغط زر PhoneBookلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Editلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .Edit Personللوصول إلى ميزة ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط )أو  ( تمريرأدخل رقم الطلب السريع المطلوب تحريره أو حدد رقم الطلب السريع عن طريق ضغط أحد زري .5

 
 ).( تمأدخل رقم الفاكس الصحيح المطلوب٬ ثم اضغط زر .6

 
 ).( تمأدخل االسم الصحيح المطلوب٬ ثم اضغط زر .7

 
8.¤ﬞһǎ Ɯǉﬞƃ ǜƶƓ Ʒƫﬞ ﬞǉﬞҳҗ ғәﬞǐ ǚөǔ 5 كرر الخطوات بدءًا من الخطوة. 

 أو

 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر 

 

 إرسال الفاكس باستخدام الرقم السريع

 . أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .قم بضبط تباين المستند ومستوى دقته بحيث تتناسب مع المتطلبات التي تريدها في الفاكس.3

 ".ضبط دقة المستندات"و" ضبط تباين المستند"للحصول على التفاصيل٬ راجع 

 :.٬Fax to لتحديد )( تماضغط زر .4

 
 .أدخل رقم الطلب السريع.5

 
lبالنسبة لرقم الطلب السريع الذي يتكون من رقم واحد٬ اضغط الزر الخاص بهذا الرقم واستمر في الضغط . 

 
lأما بالنسبة لرقم الطلب السريع الذي يتكون من رقمين٬ اضغط زر الرقم األول٬ ثم اضغط زر الرقم الثاني واستمر في الضغط . 

 
lوبالنسبة لرقم الطلب السريع الذي يتكون من ثالثة أرقام٬ اضغط زر الرقم األول٬ ثم اضغط الزر الخاص بالرقم الثاني واستمر في الضغط . 

 .يظهر االسم الخاص بهذا الرقم لبرهة على الشاشة

 . يتم مسح المستند ضوئيًا في الذاكرة.6

 . لبدء إرسال الفاكس مباشرة Noإلضافة مزيد من المستندات أو  Yes⃰ꜜꜜ . حول ما إذا كنت تريد إرسال صفحة أخرى LCDإذا تم تحميل المستند على زجاج مسح المستندات تلقائيًا٬ يظهر سؤال على شاشة 

 .ويتم إرسال المستند عندما يقوم جهاز الفاكس البعيد بالرد. يتم طلب أرقام الفاكس المخزنة في موقع الطلب السريع تلقائيًا.7

  

 الطلب الجماعي 

  

¤ғǛǂүǃ  әƝ ǆƵǔ әƽҗƃƹƵǚ Ɓƨƽ ƳǛƃﬞǔ ﬞǚﬞƱҗ ҒƵǛҳ ǈƧيتيح لك هذا اإلجراء إعداد رقم للطلب الجماعي واستخدامه إلرسال نفس المستند لكل الوجهات التي تتضمنها المجموعة.  يمكنك إنشاء مجموعة تضم هذه الوجهات وتسجيلها تحت موقع طلب مكون من رقم أو رقمين . 

 

 إعداد الطلب الجماعي

 . في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 أو

 ). ( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر PhoneBookلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Add Groupلتمييز )  أو ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تمأدخل اسمًا٬ ثم اضغط زر .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر 399و 0أدخل رقم مجموعة يقع بين .5

.ال يمكنك تضمين رقم للطلب الجماعي في رقم آخر للطلب الجماعي: مالحظة
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 ).( تم٬ ثم اضغط زر )أو  ( تمريرأو حدد الموقع المطلوب عن طريق ضغط أحد زري 

 ). (أدخل رقم طلب سريع يتكون من رقم أو رقمين أو ثالثة أرقام تريد تعيينه لمجموعة٬ ثم اضغط زر تم .6

 ). ( تم٬ ثم اضغط زر )أو  ( تمريرأو حدد الموقع عن طريق ضغط أحد زري 

 . ٬ إلدخال أرقام الطلب السريع األخرى في المجموعة)( تماضغط زر ) إضافة آخر؟(   ?Add Anotherعند ظهور عبارة .7

 .٬ وذلك بعد إدخال كل األرقام المطلوبة)( تم٬ ثم اضغط زر ٬No لعرض )أو  ( تمريرأو اضغط أحد زري 

8.¤ǅﬞһǐ ҒƝǃƹүƹ ƻǉǉƞҗ ғәﬞǐ ǚөǔ 3 كرر الخطوات بدءًا من الخطوة. 

 أو

 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر 

 

 تحرير أرقام الطلب الجماعي

  

 .يمكنك حذف رقم محدد للطلب السريع من مجموعة محددة٬ أو إضافة رقم جديد للمجموعة المحددة

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 أو

 ). ( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر PhoneBookلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Editلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Edit Groupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط )أو  ( تمريرأدخل رقم الطلب الجماعي المطلوب تحريره أو حدد رقم الطلب الجماعي عن طريق ضغط أحد زري .5

 
 ).( تمقم بتحرير االسم٬ ثم اضغط زر .6

 
 .Add Personللوصول إلى ) ( تمإلضافة رقم طلب سريع٬ اضغط .7

 ).( تم٬ ثم اضغط ٬Delete Person لعرض )أو  ( تمريرلحذف رقم طلب سريع٬ اضغط 

 .أدخل رقم الطلب السريع المطلوب إضافته أو حذفه.8

 ).( تماضغط زر .9

 
01.¤ǅﬞһǐ ҒƝǃƹүƹ ﬞǉﬞҳҗ ғәﬞǐ ǚөǔ 4 كرر الخطوات بدءًا من الخطوة. 

 أو

 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر 

 
 

 )اإلرسال لعدة عناوين(إرسال فاكسات باستخدام رقم الطلب الجماعي 

  

 .يمكن استخدام ميزة الطلب الجماعي في عملية اإلرسال للنشر أو اإلرسال المؤجل

  

 :عند الوصول إلى الخطوة التي تطالبك فيها الشاشة بإدخال رقم جهاز الفاكس البعيد"). إرسال فاكس مؤجل"وبالنسبة لعملية اإلرسال المؤجل٬ راجع " إرسال فاكسات للنشر"بالنسبة لعملية اإلرسال للنشر٬ راجع (اتبع إجراء العملية المطلوبة 

  
lبالنسبة لرقم الطلب الجماعي الذي يتكون من رقم واحد٬ اضغط الزر الخاص بهذا الرقم واستمر في الضغط. 

 
   
lأما بالنسبة لرقم الطلب الجماعي الذي يتكون من رقمين٬ اضغط على زر الرقم األول٬ ثم اضغط زر الرقم الثاني واستمر في الضغط. 

 
   
lوبالنسبة لرقم الطلب السريع الذي يتكون من ثالثة أرقام٬ اضغط زر الرقم األول٬ ثم اضغط الزر الخاص بالرقم الثاني واستمر في الضغط. 

 

  

 . ثم تابع اإلجراءات إلكمال العملية المطلوبة. يمكنك استخدام رقم جماعي واحد لعملية واحدة

.عند حذف آخر رقم من أرقام الطلب السريع في مجموعة٬ يتم حذف المجموعة نفسها: مالحظة



  

 . تقوم الطابعة بطلب كل رقم موجود بالمجموعة. أو المستند الموجود على زجاج مسح المستندات ضوئيًا إلى الذاكرة) ADF(تقوم الطابعة تلقائيًا بمسح المستند الذي تم تحميله في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

  

 البحث عن رقم في الذاكرة

  

 .٬ أو البحث باستخدام الحرف األول من االسم التابع لهذا الرقمZإلى  Aيمكنك إجراء مسح تسلسلي من . هناك طريقتان للبحث عن رقم في الذاكرة

 

 البحث بالتسلسل في الذاكرة

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 . في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .2

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 أو

 ). ( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر PhoneBookلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .Searchللوصول إلى ) ( تماضغط زر .4

 
 . Zحتى  Aيمكنك إجراء البحث ألعلى أو ألسفل في الذاكرة بالكامل بالترتيب الهجائي٬ من . ٬ للتمرير خالل القائمة حتى يتم عرض االسم أو الرقم الذي تريد طلبه)أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 .ويشير هذان الحرفان إلى كيفية تخزين الرقم. لرقم الطلب الجماعي" G"لرقم الطلب السريع أو " S"أثناء البحث في ذاكرة الطابعة٬ قد تجد أن كل إدخال يسبقه أحد هذين الحرفين٬ 

ꜜ أو الرقم المطلوب٬ اضغط زر /عند ظهور االسم و.6  . ليتم طلب الرقم) ( تمأو ) ( ̳

 

 البحث بحرف أول معين

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .2

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 أو

 ). ( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر PhoneBookلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .Searchللوصول إلى ) ( تماضغط زر .4

 
 .يظهر اسم يبدأ بهذا الحرف. اضغط الزر الموضح عليه الحرف الذي تريد البحث عنه.5

 ".MNO"٬ المكتوب عليه الحروف ٬6 اضغط زر "ƷƃǠǚ ƻƝ қҳ Ƶǚ ғәﬞǐ ǚөǔ"MOBILE على سبيل المثال٬ 

 .لعرض االسم التالي) أو  ( تمريراضغط أحد زري .6

 

ꜜ أو الرقم المطلوب٬ اضغط زر /عند ظهور االسم و.7  . ليتم طلب الرقم) ( تمأو ) ( ̳

  

 طباعة قائمة دفتر الهاتف
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 .يمكنك فحص إعداد الطلب التلقائي لديك عن طريق طباعة قائمة دفتر الهاتف

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 أو

 ). ( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر PhoneBookلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 

ꜜ ٬ ثم اضغط زر Printلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3  ).( تمأو ) ( ̳

 .تتم طباعة قائمة تعرض إدخاالت الطلب السريع والطلب الجماعي

  

 

 الطرق األخرى إلرسال الفاكس

 

 إعادة الطلب

  

 :إلعادة طلب آخر رقم تم االتصال به

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Redialلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

  

 .٬ تبدأ الطابعة عملية اإلرسال تلقائيًا)ADF(إذا تم تحميل مستند في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

  

 .Noأو حدد . لإلضافة Yes⃰ꜜꜜ . بالنسبة للمستند الذي تم تحميله على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ فإنه يظهر على الشاشة سؤال حول ما إذا كنت ترغب في تحميل صفحة أخرى

  

 إرسال فاكسات للنشر

  

 .بعد اإلرسال٬ يتم مسح المستندات تلقائيًا من الذاكرة. يتم تخزين المستندات تلقائيًا في الذاكرة٬ ثم إرسالها إلى محطة بعيدة. تتيح لك ميزة إرسال فاكسات للنشر إمكانية إرسال مستند إلى مواقع متعددة

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .قم بضبط تباين المستند ومستوى دقته بحيث تتناسب مع المتطلبات التي تريدها في الفاكس.3

 ".ضبط دقة المستندات"و" ضبط تباين المستند"للحصول على التفاصيل٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Broadcast Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 .أدخل رقم الطابعة البعيدة باستخدام لوحة األرقام.5
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 .يمكنك أيضًا استخدام أرقام الطلب السريع أو الطلب الجماعي المكونة من رقم أو رقمين أو ثالثة أرقام

 .تظهر على الشاشة رسالة تطلب إدخال رقم فاكس آخر. لتأكيد الرقم) ( تماضغط زر .6

 
 . إلدخال رقم آخر) ( تماضغط زر .7

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Noلتحديد ) أو  ( تمريرأو اضغط أحد زري 

8.¤ғǛƃƱǛƨƵǚ ƷǛƫﬞǐ ƻƹ әǉַײƹ ƳǛһәǔ ǈƧ Ғ ƣﬞƵǚ ҒƵǛҳ ǈƧ وجهات 10يمكنك إضافة ما يصل إلى . 6و 5 كرر الخطوتين. 

ꜜ عند االنتهاء من إدخال أرقام الفاكس٬ اضغط زر .9 ̳ ) .( 

 .وتظهر سعة الذاكرة على الشاشة ذلك باإلضافة إلى عدد الصفحات المخزنة بها. يتم إجراء مسح ضوئي للمستند إلى الذاكرة قبل بدء عملية اإلرسال

 .Noأو حدد . لإلضافة Yes⃰ꜜꜜ . وبالنسبة للمستندات التي تم تحميلها على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ تعرض الشاشة سؤاالً حول ما إذا كنت ترغب في تحميل صفحة أخرى

 .تبدأ الطابعة بعد ذلك في إرسال المستند بترتيب األرقام الذي قمت بإدخالها.01

  

 إرسال فاكس مؤجل

  

 . يمكنك ضبط الطابعة بحيث يتم تخزين الفاكس ثم إرساله في وقت الحق

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .قم بضبط تباين المستند ومستوى دقته بحيث تتناسب مع المتطلبات التي تريدها في الفاكس.3

 ".ضبط دقة المستندات"و" ضبط تباين المستند"للحصول على التفاصيل٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Fax Featuresلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Delay Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 .أدخل رقم الجهاز البعيد باستخدام لوحة األرقام.6

 .إلدخال الرقم٬ يمكنك استخدام أرقام الطلب السريع أو الطلب الجماعي المكونة من رقم أو رقمين أو ثالثة أرقام

 . تظهر على الشاشة رسالة تطلب إدخال رقم فاكس آخر. لتأكيد الرقم الظاهر على الشاشة) ( تماضغط زر .7

 
 .٬ إلدخال الرقم)( تماضغط زر .8

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Noلتحديد ) أو  ( تمريرأو اضغط أحد زري 

9.¤ƳǛƃﬞǟǚ ҒǉƶƹƝ ǆƵǔ Ʒƃǚ ƻǉǉƞҗ ғәﬞǐ ǚөǔأدخل االسم  .¤ƭƵө ǈƧ ǜƣﬞҗ ƻƱҗ ƷƵ ǚөǔتخط هذه الخطوة . 

 ".استخدام لوحة المفاتيح الرقمية إلدخال الحروف"للحصول على تفاصيل حول كيفية إدخال االسم باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية٬ راجع 

 . يظهر بشاشة العرض الوقت الحالي ويُطلب منك إدخال وقت بدء إرسال الفاكس). ( تماضغط زر .01

 
 .أدخل الوقت باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.11

 . أو زر ساعة٬ اضغط زر  12الخاص بصيغة  PMأو  AMلتحديد 

 . أو زر ٬ فيمكنك نقله أسفله في الحال من خالل ضغط زر PMأو  AMإذا لم يكن المؤشر موجودًا أسفل رمز 

¤ǈƵǛҳƵǚ ғƫǃƵǚ Ʃ ƃǉ ғƫǃ ƻǉǉƞҗ  ғƹƫ ǚөǔيتم إرسال المستند في هذا الوقت المعين من اليوم التالي  . 

 .عندما يظهر وقت البدء صحيحًا على شاشة العرض) ( تماضغط .21

 
 .وتظهر على شاشة العرض سعة الذاكرة وعدد الصفحات المخزنة بها. يتم إجراء مسح ضوئي للمستند إلى الذاكرة قبل بدء عملية اإلرسال.31

 .Noأو حدد . لإلضافة Yes⃰ꜜꜜ . بالنسبة للمستند الذي تم تحميله على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ فإنه يظهر على الشاشة سؤال حول ما إذا كنت ترغب في تحميل صفحة أخرى

 .تعرض الشاشة تنبيهًا يذكّرك بأنك في وضع االستعداد٬ وأنه قد تم تعيين فاكس مؤجل. تعود الطابعة إلى وضع االستعداد.41

 

  

 

.ال يمكنك استخدام أكثر من رقم واحد من أرقام الطلب الجماعي لكل عملية نشر: مالحظة

".إلغاء مهمة فاكس مجدولة" راجع ƳүǒƹƵǚ ƳǛƃﬞǟǚ ơǛƤƵǔ ғәﬞǐ ǚөǔ¤: مالحظة
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 إرسال فاكس عاجل

  

أي عند (باإلضافة إلى ذلك٬ يقاطع اإلرسال العاجل عملية النشر بين المحطات . يتم مسح المستند ضوئيًا إلى الذاكرة وإرساله فور انتهاء العملية الحالية. إلرسال المستند العاجل قبل إجراء العمليات األخرى المحجوزة) فاكس عاجل (Priority Faxيمكن استخدام ميزة 
 .٬ كما أنه يقاطع محاوالت إعادة الطلب)انتهاء اإلرسال إلى الوجهة األولى وقبل بدء اإلرسال إلى الوجهة الثانية

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .قم بضبط تباين المستند ومستوى دقته بحيث تتناسب مع المتطلبات التي تريدها في الفاكس.3

 ".ضبط دقة المستندات"و" ضبط تباين المستند"للحصول على التفاصيل٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Fax Featuresلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Priority Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 .أدخل رقم الجهاز البعيد باستخدام لوحة األرقام.6

 .إلدخال الرقم٬ يمكنك استخدام أرقام الطلب السريع أو الطلب الجماعي المكونة من رقم أو رقمين أو ثالثة أرقام

 . تظهر على الشاشة مطالبة بإدخال رقم آخر. لتأكيد الرقم الظاهر على الشاشة) ( تماضغط زر .7

 
 .٬ إلدخال الرقم)( تماضغط زر .8

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Noلتحديد ) أو  ( تمريرأو اضغط أحد زري 

9.¤ƳǛƃﬞǟǚ ҒǉƶƹƝ ǆƵǔ Ʒƃǚ ƻǉǉƞҗ ғәﬞǐ ǚөǔأدخل االسم  .¤ƭƵө ǈƧ ǜƣﬞҗ ƻƱҗ ƷƵ ǚөǔتخط هذه الخطوة . 

 ".استخدام لوحة المفاتيح الرقمية إلدخال الحروف"للحصول على تفاصيل حول كيفية إدخال االسم باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية٬ راجع 

 ). ( تماضغط زر .01

 .وتظهر سعة الذاكرة على الشاشة ذلك باإلضافة إلى عدد الصفحات المخزنة بها. يتم إجراء مسح ضوئي للمستند إلى الذاكرة قبل بدء عملية اإلرسال

 .Noأو حدد . لإلضافة Yes⃰ꜜꜜ . بالنسبة للمستند الذي تم تحميله على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ فإنه يظهر على الشاشة سؤال حول ما إذا كنت ترغب في تحميل صفحة أخرى

 .تعرض الطابعة الرقم الجاري طلبه وتبدأ في إرسال المستند.11

  

 إضافة مستندات إلى مهمة فاكس مجدولة

  

 .يمكن إضافة مستندات إلى اإلرسال المؤجل الذي تم حجزه في وقت سابق بذاكرة الطابعة

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .قم بضبط تباين المستند ومستوى دقته بحيث تتناسب مع المتطلبات التي تريدها في الفاكس.3

 ".ضبط دقة المستندات"و" ضبط تباين المستند"للحصول على التفاصيل٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Fax Featuresلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 .Add Pageللوصول إلى ) ( تماضغط زر .5

 .تظهر على الشاشة المهام التي تم حجزها في الذاكرة

 ).( تمحتى تظهر مهمة الفاكس التي تريد إضافة المستندات إليها٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .6

 . تقوم الطابعة بتخزين المستندات تلقائيًا في الذاكرة وتظهر على الشاشة سعة الذاكرة وعدد الصفحات

 .Noأو حدد . لإلضافة Yes⃰ꜜꜜ . بالنسبة للمستند الذي تم تحميله على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ فإنه يظهر على الشاشة سؤال حول ما إذا كنت ترغب في تحميل صفحة أخرى

 .بعد انتهاء التخزين٬ تعرض الطابعة إجمالي عدد الصفحات وعدد الصفحات المضافة٬ ثم يتم الرجوع إلى وضع االستعداد.7
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 إلغاء مهمة فاكس مجدولة

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Fax Featuresلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Cancel Jobلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 .تظهر على الشاشة المهام التي تم حجزها في الذاكرة

 ). ( تمحتى تظهر مهمة الفاكس المطلوب إلغاؤها٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تمعندما تظهر رسالة التأكيد على الشاشة٬ اضغط زر .5

 .يتم إلغاء المهمة المحددة

  

 

 ميزات إضافية

 

 استخدام وضع االستالم اآلمن

  

في وضع . ٬ لتقييد طباعة الفاكسات المستلمة في حالة عدم وجودك بجانب الطابعة)االستالم اآلمن (Secure Receiveيمكنك تشغيل وضع الفاكس اآلمن باستخدام خيار . قد تحتاج إلى حماية الفاكسات المستلَمة من أن يطّلع عليها األشخاص غير المصرح لهم بذلك
 .عند تعطيل هذا الوضع٬ قد تتم طباعة أية فاكسات مخزنة. الفاكس اآلمن٬ تنتقل كل الفاكسات الواردة إلى الذاكرة

   

 :لتشغيل وضع االستالم اآلمن

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 )( تم٬ ثم اضغط زر ٬Advanced Fax لتمييز )أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Secure Receiveلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .٬On عند ظهور )( تماضغط زر .4

 
 ).( تمأدخل رمز مرور مكون من أربعة أرقام٬ باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية٬ ثم اضغط زر .5

 
 ).( تمأعد إدخال رمز المرور٬ ثم اضغط زر .6

 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .7

 .٬ لتنبيهك بوجود فاكس مُخزّنSecure Receiveفي حالة استالم الفاكس في وضع االستالم اآلمن٬ تقوم الطابعة بتخزينه في الذاكرة ثم يتم عرض 

     

 :لطباعة المستندات المستلمة

 ".:لتشغيل وضع االستالم اآلمن "3إلى  1باتباع الخطوات التالية من ) االستالم اآلمن (Secure Receiveانتقل إلى قائمة .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Printلعرض ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ). ( تمأدخل رمز مرور مكون من أربعة أرقام٬ ثم اضغط زر .3

 .تتم طباعة الفاكسات المخزنة في الذاكرة

     

 :لتعطيل وضع االستالم اآلمن

 ".:لتشغيل وضع االستالم اآلمن "3إلى  1باتباع الخطوات التالية من  Secure Receiveانتقل إلى قائمة .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Offلعرض ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تمأدخل رمز مرور مكون من أربعة أرقام٬ ثم اضغط زر .3

 .يتم إلغاء تنشيط وضع االستالم اآلمن٬ وتقوم الطابعة بطباعة كل الفاكسات المخزنة في الذاكرة

 . للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .4

  

 طباعة التقارير

  

.يمكنك استخدام وضع االستالم اآلمن بدون إعداد رمز مرور٬ إال أنك لن تتمكن من حماية الفاكسات الخاصة بك: مالحظة



 : فيما يلي عرض للتقارير المتاحة

 

 قائمة دفتر الهاتف

  

 . تعرض هذه القائمة كافة األرقام المخزنة حاليًا في ذاكرة الطابعة كأرقام للطلب السريع والطلب الجماعي

  

 ".طباعة قائمة دفتر الهاتف"بلوحة التشغيل٬ راجع ) ( الدليليمكنك طباعة قائمة دفتر الهاتف باستخدام 

 

 تقرير الفاكس المرسل

  

 . يعرض هذا التقرير المعلومات الخاصة بالفاكسات التي قمت بإرسالها مؤخرًا

 

 تقرير الفاكس المستلم

  

 . يعرض هذا التقرير المعلومات الخاصة بالفاكسات التي قمت باستالمها مؤخرًا

 

 قائمة بيانات النظام

  

 . ويمكنك طباعة هذه القائمة لتأكيد التغييرات بعد إجراء أي تغيير على اإلعدادات. تعرض هذه القائمة حالة الخيارات التي يمكن تحديدها بواسطة المستخدم

 

 معلومات المهام المجدولة 

  

 . كما توضح هذه القائمة وقت بدء العملية ونوعها. تعرض هذه القائمة المستندات المخزنة حاليًا بغرض إرسالها كفاكسات مؤجلة أو المستندات التي تم حفظها لتوفير تكاليف المكالمات

 تأكيد الرسالة

  

 .يعرض هذا التقرير رقم الفاكس وعدد الصفحات والوقت المنقضي من المهمة ووضع االتصال ونتائج االتصال

 

 قائمة أرقام الفاكسات غير المرغوب فيها

  

٬ يتم حظر استالم )إعداد الفاكسات غير المرغوب فيها (Junk Fax Setupعند تمكين ميزة ". خيارات اإلعداد المتقدم للفاكس"٬ راجع Junk Fax Setupأرقام فاكسات تم تحديدها كأرقام غير مرغوب فيها باستخدام قائمة  10تعرض هذه القائمة ما يصل إلى 
 .الفاكسات الواردة من هذه األرقام غير المرغوب فيها

  

 .أرقام من رقم الفاكس وتتخذها كمعرف للجهاز البعيد الذي تم إرسال الفاكس منه 6تتعرف هذه الميزة على آخر 

 

 قائمة يومية المسح الضوئي

 .مهمة مسح ضوئي عبر الشبكة 50وتتم طباعة هذا التقرير تلقائيًا بعد كل . والوقت والتاريخ وعدد الصفحات التي تم مسحها ضوئيًا باإلضافة إلى النتيجة IPيعرض هذا التقرير معلومات حول سجالت المسح الضوئي عبر الشبكة٬ بما في ذلك عنوان 

 

 تقرير البريد اإللكتروني

 .يعرض هذا التقرير المعلومات الخاصة برسائل البريد اإللكتروني التي قمت بإرسالها مؤخرًا

 

 تقرير االتصاالت المتعددة

  

 . تتم طباعة هذا التقرير تلقائيًا بعد إرسال المستندات إلى أكثر من موقع

 

 تقرير انقطاع التيار

  

 . ǛﬞǉҗƵǚ ƛǛƓƬƽǠ Ғүǉҗƽ ғǛƽǛǉ Ƶǚ ƻǚәƬƧ ҒƵǛҳ ǈƧتتم طباعة هذا التقرير تلقائيًا عند استعادة التيار بعد انقطاعه٬



 

 طباعة تقرير

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Reportsلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .٬ لعرض التقرير أو القائمة المطلوب طباعتها في آخر سطر)أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
lPhoneBook : قائمة دفتر الهاتف 

 
lSent Report : تقرير الفاكس المرسل 

 
lRCV Report : تقرير الفاكس المستلم 

 
lSystem Data : قائمة بيانات النظام 

 
lScheduled Jobs : معلومات المهام المجدولة 

 
lMSG Confirm : تأكيد الرسالة 

 
lJunk Fax List : قائمة أرقام الفاكسات غير المرغوب فيها 

 
lScan Journal : قائمة جلسات المسح الضوئي عبر الشبكة 

 
lEmail Report : تقرير رسالة البريد اإللكتروني المرسلة 

 
 ).( تماضغط زر .4

 .تتم طباعة المعلومات المحددة

  

 استخدام اإلعدادات المتقدمة للفاكس

للحصول على . كي تتمكن من التعرف على الخيارات المعينة حاليًا٬ قم بطباعة قائمة بيانات النظام. يتم تعيين هذه الخيارات مسبقًا في المصنع٬ إال أنه قد يلزم تغييرها. تتميز الطابعة بوجود العديد من الخيارات التي يقوم المستخدم بتحديدها إلرسال الفاكسات أو استالمها
 ".طباعة تقرير"التفاصيل حول طباعة القائمة٬ راجع 

 

 تغيير خيارات اإلعداد

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Advanced Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ). ( تم٬ حتى يظهر عنصر القائمة المطلوب٬ ثم اضغط )أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .أو أدخل القيمة المطلوبة باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية) أو  ( تمريرعندما يظهر الخيار الذي تريده على الشاشة٬ اختر الحالة المطلوبة من خالل ضغط أحد زري .4

 
 .لحفظ التحديد) ( تماضغط زر .5

 
 ). ( إلغاء األمريمكنك الخروج من وضع اإلعداد في أي وقت عن طريق ضغط زر .6

 

 خيارات اإلعداد المتقدم للفاكس

 

 الوصف الخيار

 Send Forward┘يمكنك تعيين إعدادات الطابعة بحيث تقوم دائمًا بتوجيه كافة الفاكسات الصادرة إلى الوجهة المحددة باإلضافة إلى أرقام الفاكسات التي تم إدخالها. 

 ꜜꜜ⃰Off لتعطيل هذه الميزة. 

 ꜜꜜ⃰On يمكنك تعيين رقم جهاز الفاكس البعيد الذي يتم توجيه الفاكسات إليه. لتمكين هذه الميزة . 

Recv Forward┘ تقوم الطابعة بعد ذلك . عند وصول أحد الفاكسات إلى الطابعة٬ يتم تخزينه في الذاكرة. يمكنك تعيين إعدادات الطابعة بحيث تقوم بتوجيه الفاكسات الواردة إلى رقم فاكس آخر وذلك أثناء فترة زمنية محددة
 .بطلب رقم الفاكس الذي قمت بتحديده وإرسال الفاكس إليه

 ꜜꜜ⃰Off لتعطيل هذه الميزة. 

 ꜜꜜ⃰On رقمًا من أرقام الفاكس 25يمكنك أيضًا توجيه الفاكسات الواردة إلى ما يصل إلى . يمكنك تعيين رقم الفاكس الذي يتم توجيه الفاكسات إليه ووقت البدء ووقت االنتهاء. لتمكين هذه الميزة. 

Toll Save لمزيد من التفاصيل حول إرسال الفاكسات في وقت توفير تكاليف المكالمات٬ . يمكنك تعيين إعدادات الطابعة بحيث يتم تخزين الفاكسات في الذاكرة وإرسالها في الوقت المحدد لتوفير تكاليف المكالمات
 ".وضع توفير تكاليف المكالمات"راجع 

 ꜜꜜ⃰Off لتعطيل هذه الميزة. 

 ꜜꜜ⃰On يمكنك تعيين وقت البدء وتاريخه باإلضافة إلى وقت وتاريخ االنتهاء لوضع توفير تكاليف المكالمات. لتمكين هذه الميزة. 

Junk Fax Setup  يؤدي استخدام ميزةJunk Fax Setup) ويتم تخزين األرقام المتعلقة بهذه الفاكسات في . إلى عدم قبول النظام للفاكسات التي تم إرسالها من المحطات البعيدة) إعداد الفاكسات غير المرغوب فيها
 .تظهر أهمية هذه الميزة عند الحاجة إلى حظر استالم أية فاكسات غير مرغوب فيها. الذاكرة كأرقام فاكسات غير مرغوب فيها

 ꜜꜜ⃰Off يمكن ألي شخص إرسال فاكس إليك. لتعطيل هذه الميزة. 

 ꜜꜜ⃰On بعد تخزين هذه األرقام٬ ال يتم استالم أية فاكسات من المحطات التي تم تسجيلها. أرقام كأرقام فاكسات غير مرغوب فيها 10يمكنك إعداد ما يصل إلى . لتمكين هذه الميزة. 

Secure Receive يمكنك حماية الفاكسات المستلمة من االطالع عليها بواسطة األشخاص غير المصرح لهم . 

 ".استخدام وضع االستالم اآلمن"لمزيد من التفاصيل حول إعداد هذا الوضع٬ راجع 



a. توجيه الفاكسات إلى عناوين البريد اإللكتروني"راجع . يمكنك تعيين إعدادات الطابعة بحيث يتم توجيه كافة الفاكسات الصادرة أو الواردة إلى عناوين البريد اإللكتروني المحددة."  

 
 

 استخدام جهاز الرد
 

  

 .1مباشرةً في الجزء الخلفي من الطابعة كما هو موضح في الشكل ) TAD(ال يمكنك توصيل جهاز الرد الهاتفي 

  

 ). TAD(في جهاز الرد الهاتفي ) الرنّ قبل الرد (Rings to Answrعلى رقم أكبر من قيمة إعداد الخيار ) الرنّ قبل الرد (٬Rings to Answer ثم قم بإعداد قيمة الخيار )فاكس/ꞈꜜ (Ans/Faxقم بإعداد الطابعة على وضع 

  
l عند تلقي جهاز الرد الهاتفي)TAD (للمكالمة٬ تقوم الطابعة بعملية المراقبة والتقاط الخط في حالة تلقي نغمة فاكس وتبدأ في استالم الفاكس . 

 
   
l¤әﬞƵǚ ַײǛǂү ƳǉƤƇҗ ƥǛƬǉǔ ҒƵǛҳ ǈƧ تنتقل الطابعة تلقائيًا إلى وضع Fax) بعد عدد من الرنات محدد مسبقًا) فاكس . 

 
   
l¤ƁƱǛƨƵǚ ғǛƹƤƽ ƛǛƹƃǃ ҒƹƵǛƱƹ ǆƶƝ әﬞƵǛ  ƭƹǛǉƫ ҒƵǛҳ ǈƧ يمكن للطابعة استقبال الفاكس٬ في حالة  

 

ꜜ ٬ ثم ضغط Fax On Hook Dial Yesالوصول إلى   ٬ ثم وضع السماعة٬ أو )( ̳

 .٬ ثم وضع السماعة*9*ضغط رمز االستالم عن بعد 

 
 

 استخدام مودم جهاز الكمبيوتر 
 

  

  

 . التالي 2كما هو موضح في الشكل ) TAD(إذا أردت استخدام مودم جهاز الكمبيوتر إلرسال الفاكسات أو لالتصال باإلنترنت٬ قم بتوصيل مودم جهاز الكمبيوتر مباشرةً بالجزء الخلفي من الطابعة باستخدام جهاز الرد الهاتفي 

  
l قم بإعداد الطابعة على وضعAns/Fax) ꜜꞈ/فاكس( ٬ ثم قم بإعداد قيمة الخيارRings to Answer) الرنّ قبل الرد ( على رقم أكبر من قيمة إعداد الخيارRings to Answr) (في جهاز الرد الهاتفي ) الرنّ قبل الردTAD .( 

 
   

Prefix Dial وتظهر فائدة هذا الخيار عند التعامل مع وحدة سنترال داخلي . ويتم طلب هذا الرقم قبل أي رقم طلب تلقائي. يمكنك تعيين بادئة اتصال لرقم الطلب تصل إلى خمسة أرقامPABX. 

Stmp Rcvd Name يتتيح هذا الخيار للطابعة إمكانية طباعة رقم الصفحة وتاريخ االستالم ووقته تلقائيًا في أسفل كل صفحة من صفحات المستند المستلم. 

 ꜜꜜ⃰Off لتعطيل هذه الميزة. 

 ꜜꜜ⃰On لتمكين هذه الميزة. 

 

ECM Mode 

٬ في حالة انخفاض جودة الخط٬ كما يعمل هذا الوضع على التأكد من إرسال الفاكسات بسالسة إلى جهاز فاكس مزود بنفس )وضع تصحيح األخطاء (Error Correction Modeتظهر فائدة 
 ).وضع تصحيح األخطاء (ECM فإن عملية اإلرسال تستغرق وقتًا أطول عند استخدامك لوضع ҒƐƨһƽƹ ƓһƵǚ  әǃү ғƽǛƱ ǚөǔ¤). وضع تصحيح األخطاء (ECMالوضع 

 ꜜꜜ⃰Off لتعطيل هذه الميزة. 

 ꜜꜜ⃰On لتمكين هذه الميزة. 

Modem Speed ثانية/ك بت 4.8أو , 9.6أو  12.0أو  14.4أو  28.8أو  33.6يمكنك تحديد . حدد الحد األقصى لسرعة المودم المطلوبة في حالة فشل خط الهاتف في االحتفاظ بسرعة أعلى للمودم. 

Rcv Disable يمكنك تعيين إعدادات الطابعة بحيث ال تقوم باستالم الفاكسات الواردة. 

 ꜜꜜ⃰Off لتعطيل هذه الميزة. 

 ꜜꜜ⃰On لتمكين هذه الميزة. 
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lقم بتعطيل ميزة استالم الفاكسات من خالل مودم جهاز الكمبيوتر. 

 
   
lال تستخدم مودم جهاز الكمبيوتر في حالة قيام الطابعة بإرسال الفاكس أو استالمه. 

 
   
lإلرسال فاكس من خالل مودم جهاز الكمبيوتر٬ اتبع إرشادات مودم جهاز الكمبيوتر لديك وتطبيق الفاكس. 

 
   
l يمكنك التقاط الصور باستخدام الطابعة وبرنامجDell ScanDirect وإرسالها باستخدام تطبيق الفاكس بمودم جهاز الكمبيوتر.  

  

 

 إرسال فاكس من جهاز كمبيوتر

  

 .إلرسال فاكس من جهاز الكمبيوتر٬ قم بتثبيت برنامج فاكسات يعمل على جهاز الكمبيوتر وتخصيص إعدادات البرنامج. يمكنك إرسال فاكس من جهاز كمبيوتردون استخدام الطابعة

 تثبيت برنامج فاكسات يعمل على جهاز الكمبيوتر

  

 ꜜꜜ⃰Custom Installation) ٬ عند تثبيت برنامج )تثبيت مخصصDell تثبيت البرامج في "للحصول على التفاصيل٬ راجع . فاكس-كمبيوتر٬ ثم انقر فوق مربعWindows." 

  

 تخصيص إعدادات الفاكس

 .Dell  DELL Laser MFP 1815  Configure PC Faxطابعات  Dell  البرامجمن القائمة ابدأ٬ حدد .1

 

  
 
 

 .أدخل االسم ورقم الفاكس.2

 
 .حدد دفتر العناوين الذي سوف تستخدمه.3

 
 .شبكة أو محليحدد الطابعة متعددة الوظائف التي سوف تستخدمها عن طريق اختيار .4

әǉәҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧҒƱ Ƈ ٬ ثم قم بالبحث عن الطابعة التي ستستخدمهااستعراض٬ انقر فوق. 

 .موافقانقر فوق .5

  

 إرسال فاكس من جهاز الكمبيوتر لديك

 .افتح المستند المطلوب إرساله.1

 
 . ملف من قائمة طباعة  ⃰ꜜꜜ .2

 . قد يبدو اإلطار مختلفًا قليالً وذلك حسب التطبيق الذي تستخدمه". طباعة"يظهر إطار 

3. ꜜꜜ⃰Dell PC Fax طباعة"من إطار." 
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 .موافقانقر فوق .4

 
 .متابعةقم بتكوين صفحة الغالف٬ ثم انقر فوق .5

 

  
 
 

 .متابعةأدخل أرقام المستلمين٬ ثم انقر فوق .6

 

  
 
 

 .ارسال فاكسحدد الدقة٬ ثم انقر فوق .7

 

  

 .يبدأ جهاز الكمبيوتر لديك في إرسال بيانات الفاكس وتقوم الطابعة بإرسال الفاكس

  

  



  

  

  



 البحث عن المعلومات

 هنا تجد ما تريد عما تبحث؟

برامج تشغيل للطابعة •

دليل المستخدم •

 القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة 

  

. ƷәһҗƃƹƵǚ ƳǉƵәإعادة تثبيت برامج التشغيل واألدوات المساعدة أو من أجل الوصول إلى /إزالة تثبيت/يمكنك استخدام القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة من أجل تثبيت
 ".نظرة عامة على البرامج"للحصول على التفاصيل٬ راجع 

قد يتضمن القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة ملفات تمهيدية تتوفر فيها آخر التحديثات المتعلقة بالتغييرات الفنية التي تمت على الطابعة أو مراجع فنية متقدمة للمستخدمين 
 . المحترفين أو الفنيين

معلومات األمان •

كيفية استخدام الطابعة •

معلومات الضمان •

 دليل المشتري 

  

. يجب قراءة كافة إرشادات األمان الموجودة في دليل المشتري واتباعها قبل إعداد الطابعة وتشغيلها: تحذير 

 مخطط اإلعداد  كيفية إعداد الطابعة

  

 رمز الخدمة السريعة  رمز الخدمة السريعة

 

 .أو عند االتصال بفريق الدعم الفني support.dell.comقم بتعريف طابعتك عند استخدام الموقع 

 .ال يتوفر رمز الخدمة السريعة في جميع الدول. أدخل رمز الخدمة السريعة لتوجيه مكالمتك الهاتفية عند االتصال بقسم الدعم الفني

أحدث برامج تشغيل للطابعة •

اإلجابات على األسئلة المتعلقة بالدعم والخدمة الفنية •

مستندات الطابعة •

 على الويب Dellموقع دعم شركة 

 : على الويب أدوات متنوعة عبر اإلنترنت٬ وتتضمن هذه األدوات Dellيوفر موقع دعم شركة 

 WELCOME TO DELL SUPPORTحدد منطقتك في صفحة الترحيب . support.dell.comمن خالل الموقع  Dellيمكنك الوصول إلى قسم الدعم الخاص بشركة 
 . ٬ ثم أدخل التفاصيل المطلوبة للوصول إلى أدوات ومعلومات المساعدة )DELLمرحبًا بك في قسم الدعم بموقع (

.تلميحات ونصائح حول استكشاف األخطاء وإصالحها ومقاالت من الفنيين وبرامج تدريبية عبر اإلنترنت -حلول •

معلومات حول ترقية المكونات٬ مثل الذاكرة -ترقيات •

معلومات االتصال وحالة الطلب والضمان ومعلومات اإلصالح -رعاية العمالء •

برامج تشغيل -تحميالت •

 مستندات الطابعة ومواصفات المنتج  -مراجع •
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Linux  
 

    

  

 البداية

  

 .Linuxالستخدام الطابعة مع جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل  Dellيحتوي القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة المرفق مع الجهاز على حزمة برامج تشغيل الجهاز متعدد الوظائف من 

  

كما تتضمن الحزمة أيضًا تطبيقات فعالة لتهيئة الطابعة ومعالجة المستندات التي تم مسحها . برامج تشغيل الطابعة والماسح الضوئي٬ مما يتيح للمستخدم إمكانية طباعة المستندات ومسح الصور ضوئيَ◌ًا Dellوتتضمن حزمة برامج تشغيل الجهاز متعدد الوظائف من 
 .ضوئيًا

  

يمكن بعد ذلك تحرير المستندات الواردة أو طباعتها على نفس الجهاز متعدد الوظائف المحلي أو من خالل الطابعات المتصلة . ٬USB تتيح لك حزمة برامج التشغيل إمكانية مراقبة عدد من األجهزة متعددة الوظائف من خالل منفذ Linuxبعد تثبيت برنامج التشغيل على نظام 
 .خارجي) OCR(٬ أو نقلها إلى نظام تعرف ضوئي على األحرف FTPعبر شبكة اتصال٬ أو يمكن إرسالها بالبريد اإللكتروني٬ أو تحميلها إلى موقع 

  

حيث يتم نقل جميع الحزم الضرورية إلى النظام لديك وتثبيتها تلقائيًا؛ ويمكن إجراء : ولن تحتاج للبحث عن أية مكونات إضافية قد تكون ضرورية لبرنامج الجهاز متعدد الوظائف. تم توفير برنامج تثبيت يمتاز بالذكاء والمرونة مع حزمة برامج تشغيل الجهاز متعدد الوظائف
 .Linuxذلك على مجموعة كبيرة من النُسخ المطابقة األكثر شيوعًا لنظام 

  

 

 تثبيت برنامج تشغيل الجهاز متعدد الوظائف

 

 متطلبات النظام

 

 أنظمة التشغيل المعتمدة

  
lRedhat  8 9و 

 
   
lMandrake  9 10و 

 
   
lSuSE  8.2 9.1و 

 
   
lFedora Core  1 3و 2و  

 

 متطلبات األجهزة الموصى بتوافرها

  
l معالجPentium IV  جيجاهرتز أو أعلى 1بسرعة 

 
   
l ذاكرة وصول عشوائي)RAM ( ميجابايت أو أكثر 256سعة 

 
   
l جيجابايت أو أعلى 1محرك أقراص ثابتة سعة 

 

 
 

 البرامج

  

البداية 

تثبيت برنامج تشغيل الجهاز متعدد الوظائف 

استخدام وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف 

تهيئة خصائص الطابعة 

طباعة مستند 

مسح أحد المستندات ضوئيًا 

.ميجابايت أو أكبر للتعامل مع الصور الكبيرة التي تم مسحها ضوئيًا 300يجب أيضًا توفير قسم لتبادل البيانات بسعة : مالحظة

.أقصى حد ممكن من الدقة الضوئية Linuxيدعم برنامج تشغيل الماسح الضوئي لنظام : مالحظة



lLinux Kernel 2.4 أو أعلى 

 
   
lGlibc 2.2 أو أعلى 

 
   
lCUPS 

 
   
lSANE  

  

 تثبيت برنامج تشغيل الجهاز متعدد الوظائف

 .بعد ذلك٬ قم بتشغيل الكمبيوتر والطابعة. تأكد من توصيل الطابعة بالكمبيوتر.1

 
 .٬ ثم أدخل كلمة مرور النظامLoginفي حقل  ٬root اكتب Administrator Loginعندما يظهر إطار .2

 

 .سيتم تشغيل القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة تلقائيًا. أدخل القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة.1

ǛưǉǘǛƬƶҗ Ғƞ ǛƓƵǚ ƳǉƤƇҗ ҮƹǛƽﬞ Ƶ ƓǃƤƐƹƵǚ ƉﬞƬƵǚ ƳǉƤƇҗ Ʒҗǉ ƷƵ ǚөǔ وعند ظهور الشاشة .  الموجود في الجزء السفلي من سطح المكتب٬ انقر فوق رمزTerminal) ٬ اكتب)وحدة طرفية: 

]root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux 

]root@localhost root]#./install.sh 

 .Installانقر فوق .2

 
 .Nextعند ظهور شاشة الترحيب٬ انقر فوق .3

 

  
 
 

 .Nextانقر فوق . تلقائيًا) معالج إضافة طابعة (Add printer wizardعند اكتمال عملية التثبيت٬ يظهر . تبدأ عملية التثبيت.4

 

  
 
 

 .Nextحدد طابعتك من القائمة المنسدلة٬ ثم انقر فوق . ٬ يظهر اإلطار التاليUSBفي حالة توصيل الطابعة باستخدام كبل .5

 

  

.٬ الرجاء االتصال بمسئول النظامǉƹҗƹ Ǜưƹәһҗƃƹ ƻƱҗ ƷƵ ǚөǔַײǚư. لتتمكن من تثبيت برنامج الطابعة) root(يجب عليك تسجيل الدخول كمستخدم متميز : مالحظة

.ҳ ғǉ ҝҗ ҒƵǛҳ ǈƧַײǛǂҗǘǉǂҗǃ ǈǘǛƬƶҗ ƳǉƤƇҗ Үƹǚﬞ  Ғƹيتم تشغيل برنامج التثبيت تلقائيًا٬ : مالحظة



 أو

 .في حالة توصيل الطابعة باستخدام كبل الشبكة٬ يظهر اإلطار التالي

  

 ꜜꜜ⃰Network printerانقر فوق . ٬ ثم حدد طابعتك من القائمة المنسدلةNext . 

  

 .Nextبعد اختيار المنفذ٬ انقر فوق . ٬ اختر المنفذ الذي ستستخدمه مع الطابعةUSBفي حالة توصيل الطابعة باستخدام كبل .6

 

  

 أو

 .في حالة توصيل الطابعة باستخدام كبل الشبكة٬ انتقل إلى الخطوة التالية

 .Nextحدد برنامج التشغيل٬ ثم انقر فوق .7

 

  
 
 

 .Nextأدخل اسم الطابعة وموقعها ووصفها٬ ثم انقر فوق .8

 



  
 
 

 .إلتمام عملية التثبيت Finishانقر فوق .9

 

  
 
 

 .Finishعند ظهور اإلطار التالي٬ انقر فوق .01

 

  

٬ راجع التعليمات التي ғǛ ǃƞƋ Ғǉǐ ƭҗǂүǚǃ ǚөǔ. في قائمة النظام لتسهيل استخدامها Dellولمجموعة األجهزة متعددة الوظائف من ) وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف (MFP Configuratorيعمل برنامج التثبيت على إضافة رمز على سطح المكتب لوحدة 
 ).محرر الصور (Image Editorأو ) وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف (MFP Configuratorلحزمة برامج التشغيل٬ مثل  windowsتظهر على الشاشة والمتاحة من خالل قائمة النظام أو في تطبيقات 

  

 إزالة تثبيت برنامج تشغيل الجهاز متعدد الوظائف

 .٬ ثم أدخل كلمة مرور النظامLoginفي حقل  ٬root اكتب Administrator Loginعندما يظهر إطار .1

 

 .سيتم تشغيل القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة تلقائيًا. أدخل القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة.2

ǛưǉǘǛƬƶҗ  әƝǛƃƹƵǚ ғǚǃәǝǚǃ ƳǉƤƇҗƵǚ Үƹǚﬞ Ƶ ƓǃƤƐƹƵǚ ƉﬞƬƵǚ ƳǉƤƇҗ Ʒҗǉ ƷƵ ǚөǔ وعند ظهور الشاشة .  الموجود في الجزء السفلي من سطح المكتب٬ انقر فوق رمزTerminal) ٬ اكتب)وحدة طرفية: 

]root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux 

]root@localhost root]#./install.sh 

 

 .Uninstallانقر فوق .3

 
 .Nextانقر فوق .4

 

.٬ الرجاء االتصال بمسئول النظامǉƹҗƹ Ǜưƹәһҗƃƹ ƻƱҗ ƷƵ ǚөǔַײǚư. لتتمكن من تثبيت برنامج الطابعة) root(يجب عليك تسجيل الدخول كمستخدم متميز : مالحظة

.ҳ ғǉ ҝҗ ҒƵǛҳ ǈƧַײǛǂҗǘǉǂҗǃ ǈǘǛƬƶҗ ƳǉƤƇҗ Үƹǚﬞ  Ғƹيتم تشغيل برنامج التثبيت تلقائيًا٬ : مالحظة



  
 
 

 . Finishانقر فوق .5

  

 

 استخدام وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف

  

ونظرًا ألن الجهاز متعدد الوظائف يجمع ما بين الطابعة والماسح الضوئي٬ تقدم وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف خيارات تم تجمعيها بشكل منطقي ألداء وظائف الطابعة . تمثل وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف أداة تم تصميمها بصفة أساسية لتهيئة األجهزة متعدد الوظائف
 .واحدة) I/O(كما يوجد أيضًا خيار خاص لمنفذ الجهاز متعدد الوظائف مسئول عن تنظيم الوصول للطابعة والماسح الضوئي للجهاز المتعدد الوظائف من خالل قناة إدخال وإخراج . والماسح الضوئي

  

 .تلقائيًا على سطح المكتب لديك) وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف (MFP Configuratorبعد تثبيت برنامج تشغيل الجهاز متعدد الوظائف٬ يتم إنشاء رمز 

  

 فتح وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف

 .على سطح المكتب MFP Configuratorانقر نقرًا مزدوجًا فوق .1

 

 .MFP Configuratorثم  Dell MFPوتحديد ) قائمة بدء التشغيل (Startup Menuيمكنك أيضًا النقر فوق رمز 

 .لالنتقال إلى إطار التهيئة المقابل Modulesاضغط كل زر من األزرار الموجودة في إطار .2

 

  
 

 .Helpيمكنك استخدام التعليمات التي تظهر على الشاشة بالنقر فوق 

 . إلغالق وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف Exitبعد تغيير إعدادات التهيئة٬ انقر فوق .3

  

 تهيئة الطابعات

  

 . Classesو Printersيحتوي إطار تهيئة الطابعات على عالمتي تبويب؛ هما 

 

 Printersعالمة التبويب 

  

 .MFP Configuratorيمكنك االطالع على إعدادات تهيئة الطابعة الحالية الخاصة بالنظام بالنقر فوق زر رمز الطابعة الموجود على الجانب األيسر من إطار 

 



  

  

 :يمكنك استخدام أزرار التحكم التالية الخاصة بالطابعات

  
lRefresh :يتيح تحديث قائمة الطابعات المتاحة. 

 
   
lAdd Printer :يتيح لك إضافة طابعة جديدة. 

 
   
lRemove Printer :يتيح إزالة الطابعة المحددة. 

 
   
lSet as Default :يتيح تعيين الطابعة الحالية كطابعة افتراضية. 

 
   
lStop/Start :يتيح إيقاف أو تشغيل الطابعة. 

 
   
lTest : يتيح لك طباعة صفحة اختبار للتحققәǉү ƳƱƇ  Ƴƹƞǉ ַײǛǂүƵǚ ƻǛƱ ǚөǔ Ǜƹƹ. 

 
   
lProperties :تهيئة خصائص الطابعة"للحصول على التفاصيل٬ راجع . يتيح لك عرض خصائص الطابعة وتغييرها ." 

 

 Classesعالمة التبويب 

  

 .قائمة بفئات الطابعات المتاحة) فئات (Classesتعرض عالمة التبويب 

 

  

  
lRefresh :يتيح تحديث قائمة الفئات. 

 
   
lAdd Class... :يتيح لك إضافة فئة طابعة جديدة. 

 
   
lRemove Class :يتيح إزالة فئة الطابعة المحددة. 

  

 تهيئة الماسحات الضوئية

  

 .التي تم تركيبها٬ كما يمكنك تغيير خصائص األجهزة٬ ومسح الصور ضوئيًا Dellيمكنك في هذا اإلطار مراقبة نشاط أجهزة الماسحات الضوئية وعرض قائمة باألجهزة متعددة الوظائف من 

 



  

  
lProperties... :مسح أحد المستندات ضوئيًا"راجع . يتيح لك تغيير خصائص المسح الضوئي٬ كما يمكّنك من مسح أحد المستندات ضوئيًا." 

 
   
lDrivers... :يتيح لك مراقبة نشاط برامج تشغيل المسح الضوئي. 

  

 تهيئة منافذ الجهاز متعدد الوظائف

  

 .يمكنك في هذا اإلطار عرض قائمة بالمنافذ المتاحة للجهاز متعدد الوظائف٬ والتحقق من حالة كل منفذ٬ وتحرير أحد المنافذ التي تم تعطيلها في وضع االنشغال عندما يتم إيقاف تشغيل البرنامج المستفيد منها ألي سبب من األسباب

 

  

  
lRefresh :يتيح تحديث قائمة المنافذ المتاحة. 

 
   
lRelease port :يتيح تحرير المنفذ المحدد . 

 
 

 مشاركة المنافذ بين الطابعات والماسحات الضوئية

  

بشكل مناسب إلى هذين المكونين من " المستفيدة"٬ فمن الضروري تنظيم وصول التطبيقات )طابعة وماسح ضوئي(ونظرًا ألن الجهاز متعدد الوظائف يحتوي على أكثر من مكون . USBقد تكون الطابعة متصلة بجهاز كمبيوتر مضيف من خالل المنفذ المتوازي أو منفذ 
 .واحد) I/O(خالل منفذ إدخال وإخراج 

  

ويمكن . تتعامل برامج التشغيل مع األجهزة الخاصة بها من خالل منافذ تسمى منافذ الجهاز متعدد الوظائف. Dellآلية مالئمة لمشاركة المنافذ يتم استخدامها من قِبل برامج تشغيل الطابعة والماسح الضوئي  Dellتوفر حزمة برامج تشغيل األجهزة متعددة الوظائف من 
 .وتعمل مشاركة المنافذ على منع وصولك ألحد المكونات الوظيفية للجهاز متعدد الوظائف أثناء استخدام مكون وظيفي آخر). تهيئة منافذ الجهاز متعدد الوظائف (MFP Ports Configurationعرض الحالة الحالية ألي منفذ جهاز متعدد الوظائف من خالل 

  

سيوفر هذا االختيار إعدادات التهيئة . للجهاز الجديد) I/O(وفي هذه الحالة سوف يُطلب منك اختيار منفذ لإلدخال واإلخراج . عندما تقوم بتثبيت طابعة جديدة متعددة الوظائف على النظام لديك٬ يوصى بشدة باالستعانة بوحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف أثناء القيام بذلك
 .وبالنسبة للماسحات الضوئية متعددة الوظائف٬ يتم اختيار منافذ اإلدخال واإلخراج تلقائيًا بواسطة برامج تشغيل الماسح الضوئي٬ حيث يتم تطبيق اإلعدادات المناسبة بشكل افتراضي. المناسبة لوظائف الجهاز متعدد الوظائف

  

 

 تهيئة خصائص الطابعة

  

 .يمكنك من خالل استخدام إطار الخصائص الذي تعرضه تهيئة الطابعات أن تقوم بتغيير الخصائص العديدة للجهاز لديك كطابعة



 ).وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف (MFP Configuratorافتح .1

ƹﬞǝǚ ƷַײƵ ǚөǔ٬ انتقل إلى تهيئة الطابعات. 

 .Propertiesحدد طابعتك من قائمة الطابعات المتاحة٬ ثم انقر فوق .2

 
 .Printer Propertiesيتم فتح إطار .3

 

  
 

 :تظهر عالمات التبويب الخمس التالية أعلى اإلطار

lGeneral :يظهر االسم الذي يتم إدخاله في عالمة التبويب هذه في قائمة الطابعة في تهيئة الطابعات. تتيح لك تغيير مكان الطابعة واسمها . 

 
lConnection :تتيح لك عرض منفذ آخر أو تحديده . ƻƹ Ғƞ ǛƓƵǚ өƨƽƹ ﬞǉǉƤҗ  ғƹƫ ǚөǔUSB ƷǚәһҗƃǠǚ ơǛƽҝǐ ƁƱƞƵǚ ǃǐ Ǉַײǚǃҗƹ өƨƽƹ ǆƵǔ٬ يجب أن تقوم بإعادة تهيئة منفذ الطابعة في عالمة التبويب هذه . 

 
lDriver :من خالل النقر فوق . تتيح لك عرض برنامج تشغيل آخر للطابعة أو تحديدهOptions٬ يمكنك تعيين خيارات الجهاز االفتراضية . 

 
lJobs :انقر فوق . تعرض قائمة بمهام الطباعةCancel Job  إللغاء المهمة المحددة وحدد خانة اختيارShow completed jobs لعرض المهام السابقة في قائمة المهام . 

 
lClasses :انقر فوق . تتيح عرض فئة طابعتكAdd to Class  إلضافة طابعتك إلى فئة معينة٬ أو انقر فوقRemove from Class إلزالة الطابعة من الفئة المحددة . 

 

 . Printer Propertiesلتطبيق التغييرات وإغالق إطار  OKانقر فوق .4

  

 

 طباعة مستند

 

 الطباعة من التطبيقات

  

 .يمكنك الطباعة على الجهاز لديك من أيٍ من تلك التطبيقات.  )UNIXنظام الطباعة العام ألنظمة تشغيل (  Common UNIX Printing System (CUPS)التي يمكنك الطباعة منها باستخدام  Linuxهناك العديد من تطبيقات 

 .Fileمن القائمة  Printمن التطبيق الذي تستخدمه٬ حدد .1

 
2. ꜜꜜ⃰Print  مباشرةً باستخدامlpr. 

 
 .٬Properties ثم انقر فوق )الطابعة (٬Printer حدد اسم طراز جهازك من قائمة Dell LPRفي إطار .3

 

  
 
 

 .قم بتغيير خصائص الطابعة ومهام الطباعة.4

 



  
 
 

 .تظهر عالمات التبويب األربع التالية أعلى اإلطار

lGeneral :تتيح لك تغيير حجم الورق ونوعه واتجاه المستندات٬ باإلضافة إلى تمكين ميزة الطباعة على الوجهين وإضافة شعارات البداية والنهاية٬ إلى جانب تغيير عدد الصفحات لكل ورقة . 

 
lText :تتيح لك تحديد هوامش الصفحة وتعيين خيارات النص٬ مثل التباعد أو األعمدة . 

 
lGraphics :الملفات٬ مثل خيارات اللون أو حجم الصورة أو موضع الصورة/تتيح لك تعيين خيارات الصور المستخدمة عند طباعة الصور . 

 
lDevice :تتيح لك تعيين دقة الطباعة ومصدر الورق والوجهة . 

 

 . Propertiesلتطبيق التغييرات وإغالق إطار  OKانقر فوق .5

 
 .لبدء الطباعة Dell LPRفي إطار  OKانقر فوق .6

 
 .٬ مما يتيح لك متابعة حالة مهمة الطباعةPrintingيظهر إطار .7

 

 .Cancelإليقاف المهمة الحالية٬ انقر فوق 

  

 طباعة الملفات

  

أكثر سهولة  Dell LPRومع هذا٬ تستخدم حزمة برامج التشغيل برنامج . المساعدة القيام بذلك CUPS lprوتتيح لك أداة . القياسية من واجهة سطر األوامر مباشرةً  CUPSباستخدام طريقة  Dellيمكنك طباعة العديد من أنواع الملفات على جهاز متعدد الوظائف من 
 .القياسية lprبدالً من أداة 

  

 :لطباعة أي ملف مستند

 .Dell LPRيظهر إطار . ٬Enter ثم اضغط Linux shellمن سطر أوامر   <lpr <file_nameاكتب .1

 . Openقم فقط بتحديد أية ملفات تريد طباعتها٬ ثم انقر فوق . ٬Select file(s)  to print يظهر أوالً إطار Enterفقط ثم ضغط  lprعند كتابة 

 .٬ حدد طابعتك من القائمة٬ ثم قم بتغيير خصائص الطابعة ومهام الطباعةDell LPRفي إطار .2

 ".طباعة مستند"لالطالع على تفاصيل حول إطار الخصائص٬ راجع 

 . لبدء الطباعة OKانقر فوق .3

  

 

 مسح أحد المستندات ضوئيًا

  

 .MFP Configuratorيمكنك إجراء المسح الضوئي ألحد المستندات باستخدام إطار 

 .الموجود على سطح المكتب) وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف (MFP Configuratorانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز .1

 

 .Scanners Configuration لالنتقال إلى إطار انقر فوق زر .2

 
 .حدد الماسح الضوئي من القائمة.3

 



  
 

 .عندما يكون لديك جهاز واحد متعدد الوظائف متصل بالكمبيوتر وفي وضع التشغيل٬ فإن الماسح الضوئي يظهر في القائمة ويتم تحديده تلقائيًا

җﬞǃǉ ƹƱƵǚ ַײǛǂү  ƳǛƋҗǠǚ әǉƫ ﬞҝƱǐ ǃǐ ƻǛǉǘǃƐ ƻǛҳƃǛƹ ƭǉәƵ ғƽǛƱ ǚөǔ Ǜƹǐفيمكنك مثالً أثناء عملية االلتقاط على الماسح الضوئي األول اختيار الماسح الضوئي الثاني وتعيين خيارات الجهاز وبدء عملية التقاط . ٬ يمكنك تحديد أي ماسح ضوئي الستخدامه في أي وقت
 .الصورة في نفس الوقت

 .Propertiesانقر فوق .4

 
 .أو وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا) ADF(قم بتحميل المستند المراد مسحه ضوئيًا بحيث يكون وجهه ألعلى في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .5

 
 .Scanner Propertiesفي إطار  Previewانقر فوق زر .6

 .Preview Paneيتم مسح المستند ضوئيًا وتظهر معاينة الصورة في 

 

  

 ).منطقة المسح الضوئي (Scan Areaو) جودة الصورة (Image Qualityقم بتغيير خيارات المسح الضوئي في قسمي .7

 
lImage Quality :يتيح لك تحديد تركيب األلوان ودقة المسح الضوئي للصورة . 

 
lScan Area :ويتيح لك زر . يتيح لك تحديد حجم الصفحةAdvanced تعيين حجم الصفحة يدويًا . 

ǛưƬ ƃƹ Ǜǂƽǉǉƞҗ Ʒҗ ǈҗƵǚ ǈǘǃƐƵǚ ҲƃƹƵǚ ғǚﬞǛǉһ ғǚәǚәƝǔ әҳǐ Ʒǚәһҗƃǚ ғәﬞǐ ǚөǔ ٬ حدد اإلعداد من القائمة المنسدلةJob Type) نوع المهمة .( لالطالع على تفاصيل حول إعداداتJob Type) إضافة "التي تم تعيينها مسبقًا٬ راجع ) نوع المهمة
 ".إعدادات نوع المهمة

 .Defaultيمكنك استعادة اإلعدادات االفتراضية لخيارات المسح الضوئي بالنقر فوق 

 .لبدء المسح الضوئي Scanعند االنتهاء٬ انقر فوق .8

 .Cancelإللغاء مهمة المسح الضوئي٬ انقر فوق . يظهر شريط الحالة في الجزء السفلي األيسر من اإلطار لعرض مستوى تقدم عملية المسح الضوئي

 .Image Editorتظهر الصورة التي تم مسحها ضوئيًا في إطار .9

 

.مختلفًا عن اسم الجهاز Scanners configurationقد يكون اسم الماسح الضوئي المعروض في : مالحظة



  
 

ǛưǉǘǃƐ Ǜǂҳƃƹ Ʒҗ ǈҗƵǚ  ǃﬞƋƵǚ ﬞǉﬞҳҗ ғәﬞǐ ǚөǔاستخدام "لالطالع على مزيد من التفاصيل حول تحرير إحدى الصور٬ راجع . ٬ استخدم شريط األدواتImage Editor) محرر الصور(." 

 .الموجود على شريط األدوات Saveعند االنتهاء٬ انقر فوق زر .01

 
 . حدد دليل الملفات الذي تريد حفظ الصورة فيه وأدخل اسم الملف.11

 
 . Saveانقر فوق .21

 

 إضافة إعدادات نوع المهمة

  

 .يمكنك حفظ إعدادات خيارات المسح الضوئي الستعادتها في إحدى العمليات الالحقة للمسح الضوئي

  

 :لحفظ إعداد جديد لنوع المهمة

 .Scanner Propertiesقم بتغيير الخيارات من إطار .1

 
 .Save asانقر فوق .2

 
 .أدخل اسم اإلعداد.3

 
 . OKانقر فوق .4

 

 ).إعدادات محفوظة (Saved Settingsتتم إضافة اإلعداد الخاص بك في القائمة المنسدلة 

  

 :الستخدامه مع مهمة المسح الضوئي التالية) نوع المهمة (Job Typeلحفظ إعداد 

 ).نوع المهمة (Job Typeحدد اإلعداد الذي تريد استخدامه من القائمة المنسدلة .1

 
 .Saveانقر فوق .2

 .في المرة التالية٬ يتم تلقائيًا تحديد اإلعداد الذي سبق حفظه لمهمة المسح الضوئي Scanner Propertiesعند فتح إطار 

  

 ):نوع المهمة (Job Typeلحذف إعداد 

 ).نوع المهمة (Job Typeحدد اإلعداد الذي تريد حذفه من القائمة المنسدلة .1

 
 .Deleteانقر فوق .2

 .يتم حذف اإلعداد من القائمة

  

 )محرر الصور (Image Editorاستخدام 

  

 .أوامر من خالل القوائم وأدوات تتيح تحرير الصورة التي تم مسحها ضوئيًا Image Editorيقدم لك إطار 

 



  

  

 :يمكنك استخدام األدوات التالية لتحرير إحدى الصور

 

  

 .٬ الرجاء الرجوع إلى التعليمات التي تظهر على الشاشة)محرر الصور (Image Editorلالطالع على مزيد من التفاصيل حول برنامج 

 الوظيفة األدوات

.تتيح حفظ الصورة  

.تتيح إلغاء اإلجراء األخير  

 .تتيح استعادة اإلجراء الذي قمت بإلغائه  

.تتيح تصغير الصورة  

.تتيح تكبير الصورة  

.تتيح لك التمرير خالل الصورة  

.تتيح قص المساحة المحددة من الصورة  

  

.تتيح لك ضبط حجم الصورة؛ حيث يمكنك إدخال قيمة الحجم يدويًا٬ أو تعيين معدل إلجراء ضبط الحجم بشكل تناسبي أو رأسي أو أفقي

.تتيح لك تدوير الصورة٬ حيث يمكنك تحديد عدد الدرجات من القائمة المنسدلة  

.تتيح لك قلب الصورة رأسيًا أو أفقيًا  

.تتيح لك ضبط مستوى سطوع أو تباين الصورة أو عكس الصورة  

.تعرض خصائص الصورة  



 Macintoshأنظمة تشغيل 
 

 
      

٬ يمكنك استخدام برنامج التشغيل Macintoshعندما تقوم بطباعة ملف من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل . Base-TX ٬10/100 أو بطاقة اتصال بالشبكة من النوع USBالمزودة بواجهة اتصال  Macintoshتدعم الطابعة أنظمة تشغيل 
PostScript  من خالل تثبيت ملفPPD . 

  

 Macintoshتثبيت برنامج التشغيل الخاص بنظام 

  

 . Macintoshللطباعة على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل  PostScriptيتيح لك استخدام برنامج التشغيل  PPDيحتوي القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة المرفق مع الطابعة على ملف 

  

 :تأكد مما يلي قبل تثبيت برنامج الطابعة

 

 
 

 تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

 .بعد ذلك٬ قم بتشغيل الكمبيوتر والطابعة. تأكد من توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر.1

 
 .أدخل القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة المرفق مع الطابعة في محرك األقراص المضغوطة.2

 
 .لديك Macintoshالذي يظهر فوق سطح مكتب ) القرص المضغوط (CD-ROMانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز .3

 
 .MAC_Installerانقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد .4

 
 .MAC_Printerانقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد .5

 
 .Dell Laser MFP Installerانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز .6

 
 . Quitبعد االنتهاء من التثبيت٬ انقر فوق .7

  

 

 إعداد الطابعة 

  

 .USBيختلف إعداد الطابعة تبعًا لنوع الكبل الذي تستخدمه لتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر٬ سواء كان كبل شبكة أو كبل 

 

 المتصلة بالشبكة Macintoshأنظمة 

 .وملفات عوامل التصفية على جهاز الكمبيوتر لديك PPDكي تتمكن من تثبيت ملفات " Macintoshتثبيت برنامج التشغيل الخاص بنظام "اتبع التعليمات الواردة في قسم .1

 
 .Utilitiesمن مجلد  Print Setup Utilityافتح .2

 
 .)قائمة الطابعات (Printer Listمن  Addانقر فوق .3

 
 .IP Printingانقر فوق عالمة التبويب .4

 
 .Printer Addressالخاص بالطابعة في حقل  IPأدخل عنوان .5

 
 . حاول استخدام قائمة االنتظار االفتراضية أوالً Queue Name .¤ƭǉәƵ Ғƞ ǛƓƵǚ ƷƬƶƹƵ ﬞǛƗҗƽǠǚ ҒƹǘǛƫ Ʒƃǚ әǉәҳҗ ƻƹ ƻƱƹҗҗ ƷƵ ǚөǔأدخل اسم قائمة االنتظار في حقل .6

 
7. ꜜꜜ⃰Dell  فيPrinter Model  وحدد طابعتك فيModel Name. 

 
 .Addانقر فوق .8

 
 . ٬ ويتم تعيينها كطابعة افتراضية)قائمة الطابعات (Printer Listالخاص بالطابعة في  IPيظهر عنوان .9

Macintoshتثبيت برنامج التشغيل الخاص بنظام  

إعداد الطابعة 

الطباعة 

المسح الضوئي 

 المتطلبات العنصر

 أو أحدث Mac OS 10.3.xنظام التشغيل  نظام التشغيل

 ميجابايت RAM( 128(ذاكرة الوصول العشوائي 

 ميجابايت 200 المساحة المتوفرة على القرص



 

 USBالمتصلة من خالل  Macintoshأنظمة 

 .وملفات عوامل التصفية على جهاز الكمبيوتر لديك PPDكي تتمكن من تثبيت ملفات " Macintoshتثبيت برنامج التشغيل الخاص بنظام "اتبع التعليمات الواردة في قسم .1

 
 .Utilitiesمن مجلد  Print Setup Utilityافتح .2

 
 .)قائمة الطابعات (Printer Listمن  Addانقر فوق .3

 
 .USBانقر فوق عالمة التبويب .4

 
5. ꜜꜜ⃰Dell  فيPrinter Model  وحدد طابعتك فيModel Name. 

 
 .Addانقر فوق .6

 .٬ ويتم تعيينها كطابعة افتراضية)قائمة الطابعات (Printer Listتظهر طابعتك في 

  

 

 الطباعة

 طباعة مستند

  

 .Macintoshاتبع الخطوات التالية للطباعة من جهاز يعمل بنظام . ٬ يجب التحقق من إعداد برنامج الطابعة في كل تطبيق تستخدمهMacintoshعندما تقوم بالطباعة من خالل نظام 

 .٬ ثم حدد الملف الذي تريد طباعتهMacintoshافتح تطبيق .1

 
 Page Setupثم انقر فوق  Fileافتح قائمة .2  ).في بعض التطبيقات Document Setupأو قد يكون ( 

 
 .OKحدد خيارات حجم الورق واتجاه الطباعة وضبط الحجم وغيرها من الخيارات األخرى٬ ثم انقر فوق .3

 

  
 
 

 .٬Print ثم انقر فوق Fileافتح قائمة .4

 
 .اختر عدد النُسخ المطلوبة وحدد الصفحات التي تريد طباعتها.5

 
 . عند االنتهاء من تعيين الخيارات Printانقر فوق .6

  

 تغيير إعدادات الطابعة

  

 .يمكنك االستفادة من ميزات الطباعة المتقدمة عند استخدام الطابعة

  

 .Fileمن قائمة  Printالذي تستخدمه٬ حدد  Macintoshمن تطبيق 

 

 )Layout(إعداد التخطيط 

  

 .حيث يمكنك على سبيل المثال طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة. خيارات لضبط كيفية ظهور المستند على الصفحة المطبوعة Layoutتوفر لك عالمة التبويب 

  

 ꜜꜜ⃰Layout  من القائمة المنسدلةPresets الطباعة على الوجهين"و" طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة"للحصول على التفاصيل٬ راجع . كي تتمكن من الوصول إلى الميزات التالية." 
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 طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

  

 .وتعد هذه الميزة من الوسائل الفعالة في خفض تكلفة طباعة المسودات. يمكنك طباعة أكثر من صفحة على ورقة واحدة

ꜜꜜ Macintoshمن داخل تطبيق .1 ⃰   Print  من قائمةFile. 

 
2. ꜜꜜ⃰Layout. 

 

  
 
 

 .Pages per Sheetحدد عدد الصفحات التي تريد طباعتها على ورقة واحدة من القائمة المنسدلة .3

 
 .Layout Directionحدد ترتيب الصفحات من خالل خيار .4

 .Borderلطباعة حد حول كل صفحة على الورقة٬ حدد الخيار الذي تريده من القائمة المنسدلة 

 . ٬ حيث ستقوم الطابعة بطباعة العدد المحدد من الصفحات على وجه واحد من كل صفحةPrintانقر فوق .5

  

 الطباعة على الوجهين

  

 :خيارات التجليد هي. قبل الطباعة في وضع الطباعة على الوجهين٬ يجب أن تحدد الحافة التي سيتم تجليد المستند المطبوع من عندها. يمكنك الطباعة على وجهي الورقة

  

Long-Edge Binding :التخطيط التقليدي المستخدَم في تجليد الكتب. 

  

Short-Edge Binding :النوع المستخدَم عادةً مع التقويمات. 

ꜜꜜ Macintoshمن داخل تطبيق .1 ⃰   Print  من قائمةFile. 

 
2. ꜜꜜ⃰Layout. 

 

٬ ستتم طباعة الصفحة األخيرة من النسخة األولى والصفحة األولى من "ترتيب النسخ"وفي حالة اختيار .  قد ال تقوم الطابعة بطباعة المستند بالطريقة التي تريدهاǛƹ әƽҗƃƹ ƻƹ  әәƞҗƹ Һƃ ƽ ҒƝǛ Ɠ ғƵǃǛҳ Ʒҝ ƻǉǂүǃƵǚ ǆƶƝ ҒƝǛ ƓƵǚ әǉәҳҗ  ғƹƫ ǚөǔ¤: تحذير 
لذلك٬ إذا كنت تريد طباعة نُسخ . ٬ ستتم طباعة نفس الصفحة على الوجهين األمامي والخلفي لورقة واحدة"عدم ترتيب النسخ"أما في حالة اختيار . النسخة التالية على الوجهين األمامي والخلفي لورقة واحدة إذا كان المستند يحتوي على صفحات فردية

. متعددة من أحد المستندات وتريد طباعة هذه النُسخ على وجهي الورقة٬ يجب أن تقوم بطباعة نسخة في كل مرة٬ كمهمة طباعة منفصلة



  
 
 

 .Two Sided Printingحدد اتجاه التجليد من خالل خيار .3

 
 . كي تقوم الطابعة بالطباعة على وجهي الورقة Printانقر فوق .4

 
 

 إعداد ميزات الطابعة

  

 .عدة خيارات لتحديد نوع الورق وضبط جودة الطباعة Printer Featuresتتيح عالمة التبويب 

  

 ꜜꜜ⃰Printer Features  من القائمة المنسدلةPresets ليمكنك الوصول إلى الميزات التالية: 

 

  

 
 

Image Mode) وضع الصورة( 

  

 .Text Enhanceو Normalالخيارات المتوفرة هي . للمستخدم إمكانية تحسين النُسخ المطبوعة Image Modeتتيح ميزة 

 
 

Fit to Page) احتواء ضمن الصفحة( 

  

 .وتظهر أهمية استخدام هذه الميزة عندما ترغب في استعراض أدق التفاصيل الموجودة في مستند صغير. تتيح لك هذه الميزة إمكانية ضبط حجم مهمة الطباعة إلى أي حجم ورق محدد٬ بغض النظر عن حجم المستند الرقمي

 
 

Paper Type) نوع الورق( 

  

 . حدد نوع الورق المناسبPrinter Default .¤ҒƝǛ ƓƵǚ әǚǃƹ ƻƹ ƥƶҗһƹ ƛǃƽ Ƴǉƹҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧعلى  Paper Typeتأكد من ضبط 

 
 

Resolution) الدقة( 

  

 .وقد تؤدي زيادة قيمة اإلعداد أيضًا إلى زيادة الوقت المستغرق في طباعة المستند. وكلما ارتفعت قيمة اإلعداد٬ ازداد وضوح الحروف والرسومات المطبوعة. يمكنك تحديد دقة الطباعة



  

 

 المسح الضوئي

  

¤ﬞһǎ ҮƹǛƽﬞ  ƷǚәһҗƃǛ  ǛưǉǘǃƐ ғǚәƽҗƃƹƵǚ Ҳƃƹ әǉﬞҗ ғƽƱ ǚөǔ يجب استخدام برنامج متوافق مع TWAIN ٬ مثلAdobe PhotoDeluxe  أوAdobe Photoshop . في المرة األولي التي تقوم فيها بإجراء المسح الضوئي باستخدام الطابعة٬ حدد الطابعة
 .في التطبيق الذي تستخدمه TWAINكمصدر 

  

 :تشتمل عملية المسح األساسية على عدد من الخطوات

 .أوالً ) ADF(بحيث يكون وجهه ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منه في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات ) المستندات(قم بتحميل المستند .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 .Photoshopأو  PhotoDeluxeقم بفتح تطبيق٬ مثل .2

 
 .٬ ثم قم بتعيين خيارات المسح الضوئيTWAINافتح إطار .3

 
 .قم بإتمام عملية المسح الضوئي ثم احفظ الصورة التي تم مسحها ضوئيًا.4

 

  

  

  

  

  

.الخاص بالتطبيق" دليل المستخدم"يُرجى الرجوع إلى . يجب اتباع تعليمات البرنامج للحصول على الصورة: مالحظة
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 الصيانة 

 

  

  

 
 
 

 مسح الذاكرة

  

 .يمكنك اختيار مسح المعلومات المخزَّنة في ذاكرة الطابعة

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Maintenanceلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Clear Settingsلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .حتى ترى العنصر الذي تريد مسحه) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
lAll Settings :يتيح مسح كل البيانات المخزَّنة في الذاكرة وإعادة ضبط كل اإلعدادات على اإلعدادات االفتراضية للمصنع . 

 
lPaper Setup : يتيح استعادة كل خياراتPaper Setting) إلى اإلعدادات االفتراضية للمصنع) إعداد الورق . 

 
lCopy Setup : يتيح استعادة كل خياراتCopy Setup) إلى اإلعدادات االفتراضية للمصنع) إعداد النسخ . 

 
lFax Setup : يتيح استعادة كل خياراتFax Setup) إلى اإلعدادات االفتراضية للمصنع) إعداد الفاكس . 

 
lFax Features :يتيح إلغاء كل مهام الفاكس المجدولة المخزَّنة في ذاكرة الطابعة . 

 
lAdvanced Fax : يتيح استعادة كل خياراتAdvanced Fax) إلى اإلعدادات االفتراضية للمصنع) اإلعدادات المتقدمة للفاكس . 

 
lSent Report :يتيح مسح كافة سجالت الفاكسات المرسَلة . 

 
lRCV Report :يتيح مسح كافة سجالت الفاكسات المستلَمة . 

 
lAddress Book :يتيح مسح إدخاالت البريد اإللكتروني المخزّنة في الذاكرة . 

 
lPhone Book :يتيح مسح أرقام الطلب السريع أو أرقام الطلب الجماعي المخزّنة في الذاكرة . 

 
 .يتم مسح الذاكرة المحددة٬ ويُطلب منك على الشاشة االستمرار في مسح العنصر التالي). ( تماضغط زر .5

 
 .لمسح عنصر آخر 5و 4كرر الخطوتين .6

 أو

 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر 

  

 

 النسخ االحتياطي للبيانات

  

دفتر الهاتف وإعدادات النظام عن طريق تخزينها كملفات احتياطية على مفتاح /وتتيح لك ميزة النسخ االحتياطي إمكانية حماية اإلدخاالت الموجودة في دفتر العناوين. قد تُفقد البيانات المخزَّنة على ذاكرة الطابعة عن طريق الخطأ بسبب انقطاع التيار أو فشل عملية التخزين
 .USBذاكرة 

  

 النسخ االحتياطي للبيانات

 .الموجود في الطابعة USBفي منفذ ذاكرة  USBأدخل مفتاح ذاكرة .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Export Settingلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 .USBيتم نسخ البيانات احتياطيًا ويتم حفظها على مفتاح ذاكرة 

مسح الذاكرة 

النسخ االحتياطي للبيانات 

تنظيف الطابعة متعددة الوظائف 

صيانة خرطوشة مسحوق الحبر 

قطع الغيار البديلة 

طلب مستلزمات الطباعة 



 . للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .5

  

 استعادة البيانات

 .الموجود في الطابعة USBفي منفذ ذاكرة  USBأدخل مفتاح ذاكرة .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Machine Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Import Settingلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 .USBتتم استعادة ملف النسخ االحتياطي إلى مفتاح ذاكرة 

 . للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .5

 
  

  

 تنظيف الطابعة متعددة الوظائف

  

 .للحفاظ على جودة الطباعة٬ اتبع إجراءات التنظيف التالية في كل مرة يتم فيها استبدال خرطوشة مسحوق الحبر أو في حالة حدوث مشكالت تتعلق بجودة الطباعة

 
 

 تنظيف األجزاء الخارجية

  

 .تجنب سقوط قطرات المياه على سطح الطابعة أو داخلها. قم بتنظيف جسم الطابعة بقطعة مبللة من القماش الناعم الخالي من الوبر

  

 تنظيف األجزاء الداخلية

  

 .ولذلك عليك أن تحرص على تنظيف الطابعة من الداخل لتجنب مثل هذه المشكالت. قد تتراكم جزيئات من الورق ومسحوق الحبر واألتربة داخل الطابعة مما يتسبب في حدوث مشكالت متعلقة بجودة الطباعة٬ متمثلة في البقع والتلطخات التي يخلفها مسحوق الحبر

 .انتظر فترة مناسبة حتى تبرد الطابعة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة وفصل سلك الطاقة.1

 
 .ضع الخرطوشة على سطحٍ مستوٍ نظيف. افتح الغطاء األمامي٬ ثم اسحب خرطوشة مسحوق الحبر للخارج بشكل مستقيم.2

 

  
 

 
 .باستخدام قطعة قماش جافة وخالية من الوبر٬ امسح أية أتربة وأية بقايا من مسحوق الحبر المنسكب في منطقة خرطوشة مسحوق الحبر والتجويف الذي يتم وضعها فيه.3

 

.فقد تتسبب المواد الدهنية التي تخلفها أصابعك في حدوث مشكالت تتعلق بجودة الطباعة. تجنب لمس أسطوانة النقل الموجودة أسفل خرطوشة مسحوق الحبر عند تنظيف الطابعة من الداخل: مالحظة

. قد يؤدي استخدام سوائل التنظيف التي تحتوي على الكحول أو أية مواد تنظيف أخرى قوية إلى تغير لون جسم الطابعة أو إصابته ببعض التصدعات: تحذير 

. للحفاظ على خرطوشة مسحوق الحبر من التلف٬ تجنب تعريضها للضوء لفترة تزيد عن بضع دقائق: تحذير 

. استخدم المقبض الموجود بالخرطوشة لتجنب لمس هذه المنطقة. ال تلمس الجانب األخضر السفلي من خرطوشة مسحوق الحبر: تحذير 



  
 

 
 .داخل الجزء العلوي من حيز الخرطوشة٬ ثم امسح الزجاج برفق لترى ما إذا كانت هناك أية أتربة اللتقاطها بقطعة القطن البيضاء) وحدة المسح الضوئي بالليزر(حدد مكان الشريحة الزجاجية الطويلة .4

 

  
 
 

 .أعد تركيب خرطوشة مسحوق الحبر٬ ثم أغلق الغطاء األمامي.5

 
 . قم بتوصيل سلك الطاقة٬ ثم قم بتشغيل الطابعة.6

  

 تنظيف الماسح الضوئي

  

بتنظيف الماسح الضوئي  Dellولذلك توصي شركة . ٬ يمكنك أن تضمن الحصول على أعلى مستويات الجودة في النُسخ المطبوعة والممسوحة ضوئيًا وفي الفاكسات المرسَلة)ADF(من خالل الحفاظ على نظافة زجاج الماسح الضوئي وزجاج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 
 .في بداية كل يوم وخالل اليوم٬ حسب الحاجة

 .بلل قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر أو منشفة ورقية بقليل من الماء.1

 
 .افتح غطاء المستندات.2

 
 .حتى يتم تنظيفه ويصبح جافًا) ADF(قم بمسح سطح زجاج مسح المستندات ضوئيًا وزجاج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .3

 

  
 

 
 

 .امسح الجزء السفلي من غطاء المستندات األبيض والورقة البيضاء حتى يصبح نظيفًا وجافًا.4

 
 . أغلق غطاء المستندات.5

 

. فقد تتسبب المواد الدهنية التي تخلفها أصابعك في حدوث مشكالت تتعلق بجودة الطباعة. تجنب لمس أسطوانة النقل الموجودة داخل الطابعة: تحذير 

).ADF( تأكد من عدم وجود أي جزيئات متبقية على زجاج الماسح الضوئي وزجاج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات ƁƱǛƨƵǛ  Ғƶ ƃﬞƹƵǚ ǃǐ ҒһǃƃƽƹƵǚ ғǚәƽҗƃƹƵǚ ǆƶƝ ƓǃƓһ Ғǉǐ ﬞǃǂƗ ҒƵǛҳ ǈƧ¤: مالحظة

 ورقة بيضاء 1

 غطاء المستندات 2

 )ADF(زجاج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات  3

 زجاج مسح المستندات ضوئيًا 4



  

 صيانة خرطوشة مسحوق الحبر

 

 تخزين خرطوشة مسحوق الحبر

  

 .ال تُخرج خرطوشة مسحوق الحبر من عبوتها األصلية إال عند تركيبها

  

 : تجنب تخزين خرطوشة مسحوق الحبر في

  
l درجة مئوية 40درجات حرارة تزيد عن 

 
   
lالبيئات التي عادةَ ما يحدث بها تغيرات شديدة في درجات الحرارة أو الرطوبة 

 
   
lضوء الشمس المباشر 

 
   
lاألماكن المتسخة 

 
   
lالسيارة لفترة طويلة 

 
   
lالبيئات التي توجد بها غازات تسبب التآكل 

 
   
lالبيئات التي يوجد بها هواء محمّل باألمالح 

  

 إعادة توزيع مسحوق الحبر

  

مرات لكي يتم توزيع مسحوق الحبر  6أو  5قم برجّ الخرطوشة جيدًا من جانب إلى آخر . LCDعلى شاشة  Toner Lowتظهر رسالة التحذير . عندما توشك خرطوشة مسحوق الحبر على النفاد٬ تظهر خطوط بيضاء على النُسخ المطبوعة أو تكون الطباعة باهتة
 .بالتساوي داخل الخرطوشة ولتحسين جودة الطباعة مؤقتًا

 .افتح الغطاء األمامي.1

 
 .اسحب خرطوشة مسحوق الحبر للخارج.2

 

  
 
 

 .مرات لكي يتم توزيع مسحوق الحبر بالتساوي داخل الخرطوشة 6أو  5قم برجّ الخرطوشة جيدًا من جانب إلى آخر .3

 

  
 

 

.حيث يؤدي استعمال الماء الساخن إلى تثبيت بقع مسحوق الحبر على أنسجة المالبس.  قم بمسحه باستخدام قطعة قماش جافة ثم قم بغسل المالبس بماء باردҳƵǚ Ʃǃҳƃƹ ƻƹ ơǈƇƵ ƭƃ ǡƹ ƍﬞƞҗ ҒƵǛҳ ǈƧ ﬞ¤: مالحظة

. استخدم المقبض الموجود بالخرطوشة لتجنب لمس هذه المنطقة. ال تلمس الجانب األخضر السفلي من خرطوشة مسحوق الحبر: تحذير 



 .أمسك خرطوشة مسحوق الحبر من خالل المقبض٬ ثم أدخلها برفق في الفتحة المخصصة لها في الطابعة.4

 
 .يعمل اللسانان الموجودان على جانبي الخرطوشة مع التجويفين المقابلين في الطابعة على توجيه الخرطوشة إلى وضعها الصحيح حتى يتم تثبيتها في مكانها بإحكام.5

 

  
 
 

 .تأكد من إغالق الغطاء بإحكام. أغلق الغطاء األمامي.6

  

 استبدال خرطوشة مسحوق الحبر

  

 . عند هذه المرحلة٬ يجب استبدال خرطوشة مسحوق الحبر. وفي هذه الحالة٬ يتم حفظ الفاكسات الواردة في الذاكرة فقط وال تتم طباعتها. عند نفاد مسحوق الحبر٬ تتم طباعة صفحات فارغة فقط عند إرسال مهمة طباعة أو مهمة نسخ

  
 

 . لطلب خراطيش مسحوق الحبر" طلب مستلزمات الطباعة"راجع . اطلب شراء خرطوشة مسحوق حبر إضافية لكي تكون متاحة بين يديك عندما تحصل على جودة طباعة غير مرضية من الخرطوشة الحالية

  
 

 :الستبدال خرطوشة مسحوق الحبر

 .افتح الغطاء األمامي.1

 
 .اسحب خرطوشة مسحوق الحبر للخارج.2

 

  
 
 

 .أخرج خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة من الكيس.3

 
 .قم بإزالة شريط التغليف٬ ثم قم برجّ الخرطوشة جيدًا من جانب إلى آخر لكي يتم توزيع مسحوق الحبر.4

 

  
 

 .احتفظ بالعبوة والغالف الستخدامهما في نقل الخرطوشة

 

 .أمسك خرطوشة مسحوق الحبر من خالل المقبض٬ ثم أدخلها برفق في الفتحة المخصصة لها في الطابعة.5

 
 .يعمل اللسانان الموجودان على جانبي الخرطوشة مع التجويفين المقابلين في الطابعة على توجيه الخرطوشة إلى وضعها الصحيح حتى يتم تثبيتها في مكانها بإحكام.6

 

".تجاهل الرسالة الخاصة بنفاد مسحوق الحبر"لمزيد من المعلومات٬ راجع . بطباعة الفاكسات المستلَمة عند نفاد مسحوق الحبر 1815طراز  Dellيمكن أن تقوم طابعة الليزر : مالحظة

. ƶҗƃƹ Ʒәһҗƃҗ ғƽƱ ǚөǔ ǠǔDellַײƻƹ ҒƝǛ Ɠ ғǛƹ لن يمكنك أن تضمن الحصول على جودة طباعة عالية أو أن تثق في أداء الطابعة . Dellللحصول على أفضل النتائج٬ استخدم خرطوشة مسحوق حبر من : تحذير 

.حيث يؤدي استعمال الماء الساخن إلى تثبيت بقع مسحوق الحبر على أنسجة المالبس.  قم بمسحه باستخدام قطعة قماش جافة ثم قم بغسل المالبس بماء باردҳƵǚ Ʃǃҳƃƹ ƻƹ ơǈƇƵ ƭƃ ǡƹ ƍﬞƞҗ ҒƵǛҳ ǈƧ ﬞ¤: مالحظة

. استخدم المقبض الموجود بالخرطوشة لتجنب لمس هذه المنطقة. ال تلمس الجانب األخضر السفلي من خرطوشة مسحوق الحبر: تحذير 



 
 .تأكد من إغالق الغطاء بإحكام. أغلق الغطاء األمامي.7

  

 تنظيف األسطوانة

  

¤ғǛƝǃ ƓƹƵǚ ǆƶƝ ƜƬ  ǃǐ ƓǃƓһ ﬞǃǂƗ әƽƝ قد يلزم تنظيف أسطوانة التوصيل العضوية للصور )OPC (الخاصة بخرطوشة مسحوق الحبر. 

 . قبل إعداد إجراء التنظيف٬ تأكد من تحميل الورق في صينية الورق.1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Maintenanceلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 .Clean Drumيظهر أول عنصر متاح في القائمة٬ 

 .مرتين) ( تماضغط زر .4

 .يتم تأكيد التحديد الذي قمت به من خالل شاشة العرض

 . وتلتصق جزيئات مسحوق الحبر الموجودة على سطح األسطوانة بالورقة. تقوم الطابعة بطباعة صفحة تنظيف

5.¤ҒƶƱƇƹƵǚ ғﬞƹҗƃǚ ǚөǔ حتى تخرج الورقة نظيفة وخالية من أية جزيئات من مسحوق الحبر ملتصقة بها 4و 3 كرّر الخطوتين. 

  

 تجاهل الرسالة الخاصة بنفاد مسحوق الحبر

  

 يمكنك ضبط الطابعة بحيث تستمر في طباعة الفاكسات الواردة من الذاكرة رغم أن مستوى ҳƵǚ Ʃǃҳƃƹ ǅǃҗƃƹ ƍǛƨһƽǚ ҒƵǛҳ ǈƧ ƁƱǛƧ ҒƝǛ Ɠ ғәﬞǐ ǚөǔǃ ﬞ¤. عندما توشك خرطوشة مسحوق الحبر على النفاد٬ تقوم الطابعة بحفظ الفاكسات الواردة في الذاكرة بدون طباعتها
 .جودة الطباعة سيكون أقل من المعتاد

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Faxلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Fax Featuresلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Ignore Tonerلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تملتحديد الحالة المطلوبة٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 . للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .5

  

 

 قطع الغيار البديلة

  

 .يجب أن تقوم من وقت إلى آخر باستبدال األسطوانات ووحدة المصهر للحفاظ على أفضل مستوى ممكن لألداء وتجنب حدوث مشكالت في جودة الطباعة ومشكالت التغذية بالورق الناتجة عن استخدام قطع غيار بالية

  

 .يجب استبدال العناصر التالية بعد طباعة عدد الصفحات المحدد

 

  

 .نوصي بشدة بأن يتم تركيب هذه العناصر بواسطة فني صيانة مدرَّب. أو بائع التجزئة التي اشتريت منه الطابعة Dellلشراء قطع الغيار البديلة٬ اتصل بموزع منتجات 

  

 )ADF(استبدال القطعة المطاطية لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

  

 .أو بائع التجزئة الذي قمت بشراء الطابعة منه Dellمن موزع منتجات ) ADF(يمكنك شراء القطعة المطاطية لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

 ).ADF(افتح غطاء وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 

 )المتوسط(اإلنتاجية  العنصر

 صفحة تقريبًا ADF( 20000(القطعة المطاطية لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

 صفحة تقريبًا 70000 أسطوانة النقل

 صفحة تقريبًا 80000 وحدة المصهر 

 صفحة تقريبًا 250000 القطعة المطاطية للصينية 

 صفحة تقريبًا 150000 أسطوانة السحب 



 
 .في اتجاه وحدة التغذية٬ ثم أخرج األسطوانة من الفتحة) ADF(قم بتدوير الجلبة الموجودة في الحافة اليمنى من أسطوانة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .2

 

  
 
 

 .من وحدة التغذية٬ كما في الشكل الموضح) ADF(قم بإزالة القطعة المطاطية لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات .3

 

  
 
 

 ).ADF(قم بتركيب قطعة مطاطية جديدة لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات .4

 
 ).ADF(وقم بتدوير الجلبة الموجودة في الحافة اليمنى من األسطوانة في اتجاه وحدة التغذية التلقائية بالمستندات . مع الفتحة٬ ثم ادفع الحافة اليمنى لألسطوانة في الفتحة اليمنى) ADF(قم بمحاذاة الحافة اليسرى من أسطوانة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .5

 

  
 
 

 ).ADF(أغلق غطاء وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .6

  

 

 طلب مستلزمات الطباعة

  

 ).على الويب Dellأداة تهيئة طابعة  (Dell Printer Configuration Web Toolأو   )Dellنظام إدارة مسحوق الحبر من  (Dell™ Toner Management Systemيمكنك طلب مستلزمات الطباعة باستخدام 

  

¤ҒƱ Ƈ  ҒƶƋҗƹ Ғƞ ǛƓƵǚ ғƽǛƱ ǚөǔ اكتب عنوان IP  الخاص بطابعتك في مستعرض الويب أو افتحNetwork Status Monitor Center) لبدء تشغيل ") مركز مراقبة حالة الشبكة"راجع ) (مركز مراقبة حالة الشبكةDell Printer Configuration

Web Tool)  أداة تهيئة طابعةDell ٬ ثم انقر فوق ارتباط مستلزمات مسحوق الحبر)على الويب . 

 .الموجود على سطح المكتب Dell 1815dnانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز إعادة طلب الحبر للطابعة .1
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 أو

 . Dell 1815dnإعادة طلب الحبر للطابعة   Dell  DELL Laser MFP 1815طابعات   DELL  كافة البرامج أو البرامجمن قائمة ابدأ٬ انقر فوق .2

 .لطلب مستلزمات الطباعة عبر اإلنترنت www.premier.dell.comأو  premier.dell.comتفضّل بزيارة الموقع 

¤ƥҗǛǂƵǚ Ƴǡһ ƻƹ ǜƶƓƵǚ ƷǉәƬҗ ҒƵǛҳ ǈƧ عبر الهاتف اتصل بالرقم الذي يظهر تحت عنوان. 

 أو

3.¤ҒƱ Ƈ  ҒƶƋҗƹ Ғƞ ǛƓƵǚ ғƽǛƱ ǚөǔ اكتب عنوان IP  الخاص بالطابعة في مستعرض الويب لبدء تشغيلDell Printer Configuration Web Tool)  أداة تهيئة طابعةDell ٬ ثم انقر فوق ارتباط مستلزمات الطباعة)على الويب. 

 

a.  تصل إنتاجية خرطوشة مسحوق الحبر ذات السعة القياسية منDell  صفحة بينما تصل إنتاجية خرطوشة مسحوق الحبر ذات السعة العالية من  3000إلىDell  صفحة 5000إلى.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

".طلب خرطوشات حبر"يظهر إطار 

 

.لعمالئها البارزين Dellهو موقع آمن وقابل للتخصيص وموقع شراء ودعم خاص بشركة  premier.dell.com: مالحظة

 .راجع الجدول التالي لطلب خراطيش مسحوق الحبر: مالحظة

 

 رقم الصنف  خرطوشة مسحوق الحبر  

Dell┘NF485خرطوشة مسحوق الحبر ذات السعة القياسية من 

DellRF223خرطوشة مسحوق الحبر ذات السعة العالية من 

http://www.dell.com/supplies
http://www.premier.dell.com/
http://premier.dell.com/




 التوصيل عبر الشبكة

 

    

  

 حول مشاركة الطابعة على الشبكة

 

 مشاركة الطابعة محليًا

  

أو  Windows 98بعد ذلك يمكن للمستخدمين اآلخرين المشاركة في استخدام الطابعة على الشبكة من خالل توصيل الطابعة بالشبكة بالتوافق مع أنظمة التشغيل . ٬ على الشبكة"الكمبيوتر المضيف"يمكنك توصيل الطابعة مباشرةً بجهاز كمبيوتر محدد٬ يطلق عليه اسم 
Windows Me  أوWindows 2000  أوWindows XP  أوWindows Server 2003  أوWindows NT 4.0  أوWindows Vista. 

  

 توصيل الطابعة بشبكة سلكية

  

 ".توصيل الطابعة بالشبكة"للحصول على التفاصيل٬ راجع . تحتوي الطابعة على واجهة اتصال بالشبكة مضمنة

  

 الطباعة عبر شبكة

  

 .على كل جهاز كمبيوتر يستخدم الطابعة في طباعة المستندات Dell Laser MFP 1815dnسواء كانت الطابعة متصلة محليًا أو متصلة بشبكة٬ يجب تثبيت برنامج الطابعة 

  

 

 إعداد الطابعة التي تتم مشاركتها محليًا

  

أو  Windows 98ويمكن للمستخدمين اآلخرين المشاركة في استخدام الطابعة على الشبكة من خالل توصيل الطابعة بالشبكة بالتوافق مع أنظمة التشغيل . ٬ على الشبكة"الكمبيوتر المضيف"يمكنك توصيل الطابعة مباشرةً بجهاز كمبيوتر محدد٬ يطلق عليه اسم 
Windows Me  أوWindows 2000  أوWindows XP  أوWindows Server 2003  أوWindows NT 4.0  أوWindows Vista. 

  

 Windows Meأو  Windows 98في نظام التشغيل 

 

 إعداد الكمبيوتر المضيف

 .Windowsابدأ تشغيل .1

 
 .شبكة اتصال٬ ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز لوحة التحكم وأشر إلى ̳ ꜜ┘انقر فوق زر .2

 
 .موافق٬ ثم انقر فوق أريد إمكانية السماح لآلخرين بالطباعة من طابعتي٬ حدد خانة االختيار المجاورة للعبارة المشاركة في الملفات والطابعاتانقر فوق مربع .3

 
 .انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم الطابعة. إعدادات من الطابعات٬ ثم أشر إلى ̳ ꜜ┘انقر فوق .4

 
 ".الطابعة" في قائمة خصائصانقر فوق .5

 
 .موافق٬ ثم انقر فوق اسم المشاركةامأل حقل . مشترك كـ٬ ثم حدد مربع مشاركةانقر فوق عالمة التبويب .6

 

 إعداد الكمبيوتر العميل

 . استكشاف٬ ثم حدد ̳ ꜜ┘انقر بزر الماوس األيمن فوق زر .1

 
 . افتح مجلد الشبكة في العمود األيمن.2

 
 . توجيه منفذ الطابانقر بزر الماوس األيمن فوق االسم المشترك٬ ثم انقر فوق .3

 
 .موافق٬ ثم انقر فوق إعادة االتصال عند تسجيل الدخولحدد المنفذ الذي تريد استخدامه٬ ثم حدد مربع .4

 
 .الطابعات ثم إعدادات٬ ثم أشر إلى ̳ ꜜ┘انقر فوق زر .5

 

حول مشاركة الطابعة على الشبكة 

إعداد الطابعة التي تتم مشاركتها محليًا 

إعداد الطابعة المتصلة بالشبكة 
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 .انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطابعة.6

 
 .خصائص٬ ثم أشر إلى طابعةانقر فوق قائمة .7

 
 . موافق وأشر إلى منفذ الطابعة٬ ثم انقر فوق تفاصيلانقر فوق عالمة التبويب .8

  

 Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vistaفي أنظمة التشغيل 

 إعداد الكمبيوتر المضيف

 . Windowsابدأ تشغيل .1

 
 . الطابعات  إعدادات  ̳ ꜜ┘٬ انقر فوق زر Windows NT 4.0/2000في نظامي التشغيل .2

 . ٬ انقر فوق زر ابدأ٬ ثم أشر إلى الطابعات والفاكساتWindows XP/Server 2003في نظام التشغيل 

 .الطابعات  األجهزة والصوت  لوحة التحكم ثم انقر فوق ٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل  

 . انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطابعة.3

 
 . مشاركة٬ ثم أشر إلى طابعةانقر فوق قائمة .4

 
 . مشترك٬ حدد مربع Windows NT 4.0في نظام التشغيل .5

 .مشترك كـ٬ حدد مربع Windows 2000في نظام التشغيل 

 .مشاركة هذه الطابعة٬ حدد مربع Windows XP/Server 2003/Vistaفي نظام التشغيل 

 . موافق٬ ثم انقر فوق اسم المشاركةامأل حقل .6

 

 إعداد الكمبيوتر العميل

 .استكشافانقر بزر الماوس األيمن فوق ابدأ٬ ثم أشر إلى .1

 
 . افتح مجلد الشبكة في العمود األيمن.2

 
 . انقر فوق االسم المشترك.3

 
 . الطابعات٬ ثم أشر إلى إعدادات٬ انقر فوق ̳ ꜜ┘٬ من زر Windows NT 4.0/2000في نظامي التشغيل .4

 . ثم انقر فوقهالطابعات والفاكسات٬ أشر إلى ̳ ꜜ┘٬ من زر Windows XP/Server 2003في نظام التشغيل 

 .الطابعات  األجهزة والصوت  لوحة التحكم ثم انقر فوق ٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل  

 .انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطابعة.5

 
 . خصائص٬ ثم أشر إلى طابعةانقر فوق قائمة .6

 
 . إضافة منفذ٬ ثم أشر إلى المنافذانقر فوق عالمة التبويب .7

 
 . منفذ جديد٬ ثم أشر إلى منفذ محليانقر فوق .8

 
 . ٬ ثم أدخل االسم المشتركأدخل اسم منفذامأل حقل .9

 
 . إغالق٬ ثم أشر إلى موافقانقر فوق .01

 
 .موافق٬ انقر فوق Windows NT 4.0في نظام التشغيل .11

 .موافق٬ ثم أشر إلى تطبيق٬ انقر فوق Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaفي نظامي التشغيل 

  

 

 إعداد الطابعة المتصلة بالشبكة

  

 :ويمكن إعداد البروتوكوالت باستخدام الطريقتين التاليتين. يمكنك إعداد بروتوكوالت الشبكة على الطابعة الستخدامها كطابعة الشبكة

 

 عن طريق برامج إدارة الشبكة -1

  

 :يمكنك تكوين إعدادات ملقم الطباعة الخاصة بالطابعة وإدارة الطابعة من خالل البرامج التالية

  
lEmbedded Web Service) هو ملقم ويب مضمَّن في ملقم طباعة الشبكة ويتيح لك: )خدمة الويب المضمنة: 

 



 

 .تكوين معلمات الشبكة الالزمة لتوصيل الطابعة ببيئات الشبكات المختلفة

  
lSetIP : هو برنامج مساعد يتيح لك تحديد بطاقة واجهة االتصال بالشبكة وتكوين العناوين التي سيتم استخدامها مع بروتوكولTCP/IP يدويًا.  

  

 من خالل لوحة التشغيل -2

  

 :استخدم لوحة التشغيل الخاصة بالطابعة للقيام بما يلي. يمكنك تكوين معلمات الشبكة األساسية من خالل لوحة التشغيل الخاصة بالطابعة

  
l طباعة صفحةNetwork Configuration) تكوين الشبكة( 

 
   
l تكوين بروتوكولTCP/IP 

 
   
l تكوين بروتوكولEtherTalk  

  

 تكوين معلمات الشبكة من لوحة التشغيل

 
 

  

 طباعة صفحة تكوين شبكة

  

 .وتعتبر اإلعدادات االفتراضية مناسبة لمعظم التطبيقات. كيفية تهيئة بطاقة واجهة االتصال بالشبكة في الطابعة) تكوين الشبكة (Network Configurationتعرض صفحة 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Network CFGلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Print Sys. Dataلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 .٬ في السطر السفليYesيظهر أول عنصر متاح في القائمة٬ 

 .لطباعة صفحة تكوين الشبكة) ( تماضغط زر .4

 .تتم طباعة صفحة تكوين الشبكة

 

 إعداد بروتوكوالت الشبكة

  

. وقد يؤدى ذلك إلى زيادة الضغط على الشبكة قليالً .  قد تقوم الطابعة بتنفيذ مهام اإلرسال عبر الشبكة حتى فى حالة عدم استخدام البروتوكولҒƱ ƇƵǚ ғǠǃƱǃҗǃﬞ  әҳǐ ƻǉƱƹҗ ҒƵǛҳ ǈƧ¤. عند تركيب الطابعة وتشغيلها ألول مرة٬ يتم تمكين جميع بروتوكوالت الشبكة المدعمة
 .للتخلص من هذا الضغط الزائد٬ يمكنك تعطيل البروتوكوالت غير المستخدمة

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Network CFGلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Configurationلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تمحتى يظهر البروتوكول المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
5. әǉәҳҗ  ғƹƫ ǚөǔEthernet٬ حدد سرعة الشبكة. 

 әǉәҳҗ  ғƹƫ ǚөǔTCP/IP ٬ قم بتعيين عنوانTCP/IP . تكوين "للحصول على التفاصيل٬ راجعTCP/IP ." 

 әǉәҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧEtherTalk أو  ( تمرير٬ اضغط أحد زري ( لتغيير اإلعداد إلىOn) تمكين ( أوOff) تعطيل.( 

 . لحفظ التحديد) ( تماضغط زر .6

 

 TCP/IPتكوين 

 المتطلبات العنصر

  Base-TX 10/100 واجهة االتصال بالشبكة

 Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vista نظام تشغيل الشبكة

Windowsمع أنظمة  TCP/IP • بروتوكوالت الشبكة

• Port9100  مع نظامي التشغيلWindows 2000/XP/Server 2003/Vista

BOOTPو DHCP • ملقم العنونة الحيوية



  
lيتم تعيين عنوان : العنونة الثابتةTCP/IP يدويًا بواسطة مسئول النظام. 

 
   
l العنونة الحيويةBOOTP/DHCP) يتم تعيين عنوان ): افتراضىTCP/IP  تلقائيًا باستخدام ملقمDHCP  أوBOOTP المتصل بالشبكة. 

 

Ғҗ ǛҝƵǚ ҒƽǃƽƞƵǚ 

  

 : من لوحة التشغيل الخاصة بالطابعة٬ اتبع الخطوات التالية TCP/IPإلدخال عنوان

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Network CFGلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Configurationلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر TCP/IPلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 ).( تم٬ ثم اضغط Manualيظهر أول عنصر متاح في القائمة٬ 

 .IP Addressيظهر أول عنصر متاح في القائمة٬ .5

 
 .IP Addressللوصول إلى قائمة ) ( تماضغط زر .6

 

 
 ).( تمللتنقل بين مجموعات األرقام٬ ثم اضغط ) أو   (Scrollأدخل األرقام باستخدام لوحة المفاتيح واستخدم أحد زري .7

 
 ).( تم٬ ثم اضغط Primary DNSأو  GateWayأو  Subnet Maskأدخل معلمات أخرى٬ مثل .8

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمربعد إدخال جميع المعلمات٬ اضغط .9

 
 

 ҒǉǃǉҳƵǚ ҒƽǃƽƞƵǚ)BOOTP/DHCP( 

  

 .المتصل بالشبكة BOOTPأو  DHCPتلقائيًا باستخدام ملقم  TCP/IPلتعيين عنوان 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Network CFGلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Configurationلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر TCP/IPلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 ).( تم٬ ثم اضغط زر DHCPلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 .BOOTPعند عرض ) ( تم٬ اضغط زر BOOTPلتعيين العنوان من ملقم 

 
 

 استعادة إعدادات تكوين الشبكة

  

 .يمكنك استرجاع اإلعدادات االفتراضية لتكوين الشبكة

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Network CFGلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Clear Settingsلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 .٬ في السطر السفليYesيظهر أول عنصر متاح في القائمة٬ 

 . الستعادة إعدادات تكوين الشبكة) ( تماضغط زر .4

 
 .قم بإيقاف تشغيل الطابعة٬ ثم أعد تشغيلها أو قم بإعادة ضبط بطاقة واجهة االتصال بالشبكة.5

.من أربعة مقاطع IPيتكون عنوان 

  



 تركيب الملحقات 

 

    

  

 التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها عند تركيب ملحقات الطابعة

 

 :فصل سلك الطاقة 

 .تجنب تمامًا إزالة وحدة التحكم أثناء توصيل الطابعة

  

 .لتفادي احتمال التعرض لصدمة كهربائية٬ احرص دائمًا على فصل سلك الطاقة عند تركيب أي أجزاء داخلية أو خارجية للطابعة أو إزالتها

 :تفريغ الكهرباء الساكنة 

التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها عند تركيب ملحقات الطابعة 

تركيب ذاكرة الطابعة 

2تركيب الصينية االختيارية  

ǜǉﬞƫ ƻǛƱƹƵ ﬞǉƃƵǚ әƽƝǃ . لذا يجب عليك٬ قبل تركيب الذاكرة الداخلية للطابعة أو إزالتها٬ أن تقوم بتفريغ الكهرباء الساكنة من جسمك عن طريق لمس جسم معدني مثبّت على أي جهاز موصَّل بمصدر طاقة أرضي. تتأثر وحدة التحكم والذاكرة الداخلية للطابعة بالكهرباء الساكنة
¤ǜǉƱﬞҗƵǚ ƻƹ ơǛǂҗƽǠǚ Ƴ ƫيجب تفريغ أية كهرباء ساكنة من الجسم مرةً أخرى . 

  

 

 تركيب ذاكرة الطابعة

  

 ).DIMM(توجد ذاكرة الطابعة اإلضافية في وحدة ذاكرة مزدوجة مضمَّنة 

  

 .التي تم تركيبها مسبقًا قبل البدء في زيادة سعة الذاكرة DIMMقم بإزالة وحدة ذاكرة . ميجابايت192ومن الممكن زيادة سعتها إلى . ميجابايت 92سعة ذاكرة الطابعة تساوي 

 .قم بإيقاف تشغيل الطابعة وفصل كل الكبالت عن الطابعة.1

 
 .أمسك غطاء وحدة التحكم ثم افتحه.2

 

  
 
 

 .التي تم تركيبها مسبقًا DIMMقم بإزالة وحدة ذاكرة بشكل كامل٬ ثم  DIMMقم بفتح المزالجين الموجودين على جانبي فتحة وحدة ذاكرة .3

  

.www.dell.comعبر اإلنترنت على الموقع  Dellالخاصة بشركة  DIMMاطلب وحدات الذاكرة . فقط Dellالخاصة بشركة  DIMMتدعم الطابعة وحدات الذاكرة : مالحظة

http://dell.com/


 .الجديدة من عبوتها المضادة للكهرباء الساكنة DIMMأخرج وحدة الذاكرة .4

 
 .DIMMمع التجويفين الموجودين في الجزء العلوي من فتحة  DIMMمن الحواف٬ وقم بمحاذاة الفتحتين الموجودتين على وحدة الذاكرة  DIMMأمسك وحدة الذاكرة .5

 

  
 
 

 .DIMMتأكد من توافق المزالجين مع الفتحتين الموجودتين على جانبي وحدة . حتى تستقر في مكانها DIMMمباشرةً في فتحة  DIMMادفع وحدة الذاكرة .6

 

  
 
 

 .أعد غطاء وحدة التحكم إلى مكانه.7

 

  
 
 

 .قم بتوصيل سلك الطاقة وكبل الطابعة مرة أخرى وابدأ تشغيل الطابعة.8

  

   PSتنشيط الذاكرة المضافة في خصائص طابعة

  

 :حتى تتمكن من استخدامها ٬PostScript يجب أن تقوم بتحديدها في خصائص الطابعة ببرنامج تشغيل الطابعة DIMMبعد تركيب وحدة الذاكرة 

 ".Windowsتثبيت البرامج في "٬ راجع PSللحصول على تفاصيل حول تثبيت برنامج تشغيل الطابعة . مُثبت على جهاز الكمبيوتر لديك PostScriptتأكد من أن برنامج تشغيل الطابعة .1

 
 .Windows في نظام تشغيل ̳ ꜜ┘انقر فوق قائمة .2

 
 .الطابعات٬ حدد إعدادات ثم Windows 98/Me/NT 4.0/2000في أنظمة التشغيل .3

ꜜꜜ Windows XP/Server 2003في نظام التشغيل  ⃰   .الطابعات والفاكسات 

 .الطابعات  األجهزة والصوت  لوحة التحكم٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل  

 .Dell Laser MFP 1815 PSحدد الطابعة .4

 
 : انقر بزر الماوس األيمن فوق رمز الطابعة٬ ثم قم بما يلي.5

 .خصائص٬ انقر فوق Windows 98/Meفي نظامي التشغيل 

 .تفضيالت الطباعة٬ ثم أشر إلى خصائص أو انقر فوق إعداد الطباعة٬ انقر فوق Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaفي نظامي التشغيل 

 .اإلعداد االفتراضي للمستند٬ انقر فوق Windows NT 4.0في نظام التشغيل 

ꜜꜜ Windows 98/Meفي نظامي التشغيل .6 ⃰   .خيارات الجهاز 

ꜜꜜ Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vistaفي أنظمة التشغيل  ⃰   .إعدادات الجهاز 

 .الخيار القابل للتثبيت الموجود في قسم ذاكرة الطابعةالتي قمت بتركيبها من خالل خيار  DIMMحدد وحدة الذاكرة .7

ꜜꜜ Windows 98في نظام التشغيل  ⃰   .تغيير الذاكرة  VMOption:تغيير اإلعدادات  VMOption  الخيار القابل للتثبيت 

 . موافقانقر فوق .8
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 2تركيب الصينية االختيارية 

  

 . ورقة 250تصل سعة هذه الصينية إلى . 2يمكنك زيادة إمكانية استيعاب الورق بالطابعة عن طريق تركيب الصينية االختيارية 

 .قم بإيقاف تشغيل الطابعة وفصل كل الكبالت عن الطابعة.1

 
 .2من أسفل الصينية االختيارية  2قم بإزالة شريط التغليف وشريط تثبيت كبل الصينية االختيارية .2

 

  
 
 

 .حدد موقع الموصل وفتحات التثبيت الخاصة بالصينية االختيارية.3

 

  
 
 

 .2ضع الطابعة فوق الصينية وقم بمحاذاة أرجل الطابعة مع فتحات التثبيت الموجودة في الصينية االختيارية .4

 

  
 
 

 .قم بتوصيل الكبل بالموصل الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة.5

 

  
 
 

 ".تحميل الورق"للحصول على معلومات حول تحميل الورق في هذه الصينية٬ راجع . 2قم بتحميل الورق في الصينية االختيارية .6

 
 . أعد توصيل سلك الطاقة والكبالت٬ ثم قم بتشغيل الطابعة.7

 
 

  

 . ٬ يجب تهيئة خصائص برنامج تشغيل الطابعة2عند طباعة مستند على الورق المحمَّل في الصينية االختيارية 
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 :للوصول إلى خصائص برنامج تشغيل الطابعة٬ قم بما يلي

 .Windows في نظام تشغيل ̳ ꜜ┘انقر فوق زر .1

 
 .الطابعات٬ ثم أشر إلى إعدادات٬ انقر فوق Windows 98/Me/NT 4.0/2000في أنظمة التشغيل .2

 .الطابعات والفاكسات٬ انقر فوق Windows XP/Server 2003في نظام التشغيل 

 .الطابعات  األجهزة والصوت  لوحة التحكم٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل  

 .Dell Laser MFP 1815انقر فوق الطابعة .3

 
 : انقر بزر الماوس األيمن فوق رمز الطابعة٬ ثم قم بما يلي.4

 .خصائص٬ انقر فوق Windows 98/Meفي نظامي التشغيل 

 .تفضيالت الطباعة٬ ثم أشر إلى خصائص أو انقر فوق إعداد الطباعة٬ انقر فوق Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaفي نظامي التشغيل 

 .اإلعداد االفتراضي للمستند٬ انقر فوق Windows NT 4.0في نظام التشغيل 

 .الصينية االختياريةمن القائمة المنسدلة  2الصينية ٬ ثم حدد الطابعةانقر فوق عالمة التبويب .5

 

  
 
 

 . ٬ ثم قم بطباعة المستندموافقانقر فوق .6

 
  

 .PostScriptلتعيين الصينية في خصائص الطابعة ببرنامج تشغيل الطابعة 

 .Windows في نظام تشغيل ̳ ꜜ┘انقر فوق زر .1

 
ꜜꜜ Windows 98/Me/NT4.0/2000في أنظمة التشغيل .2 ⃰   .الطابعات ثم إعدادات 

ꜜꜜ Windows XP/Server 2003في نظام التشغيل  ⃰   .الطابعات والفاكسات 

 .الطابعات  األجهزة والصوت  لوحة التحكم٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل  

 .Dell Laser MFP 1815 PSحدد الطابعة .3

 
 : انقر بزر الماوس األيمن فوق رمز الطابعة٬ ثم قم بما يلي.4

 .خصائص٬ انقر فوق Windows 98/Meفي نظامي التشغيل 

 .تفضيالت الطباعة٬ ثم أشر إلى خصائص أو انقر فوق إعداد الطباعة٬ انقر فوق Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaفي نظامي التشغيل 

 .اإلعداد االفتراضي للمستند٬ انقر فوق Windows NT 4.0في نظام التشغيل 

 .2الصينية من القائمة المنسدلة  ٬Installed ثم حدد إعدادات الجهازانقر فوق عالمة التبويب .5

 



  
 
 

 .موافقانقر فوق .6

 



 تداول الورق 
 

    

  

 توجيهات خاصة بوسائط الطباعة

  

يعرض هذا . يساعد اختيار وسيط الطباعة المناسب لطابعتك على تجنب مشكالت الطباعة. حيث توفر الطابعة جودة عالية من الطباعة على مجموعة متنوعة من الوسائط. يشير مصطلح وسائط الطباعة إلى كل من الورق وورق البطاقات والورق الشفاف والملصقات والمغلفات
 .أو الصينية الثانوية 2أو الصينية االختيارية  1الفصل معلومات تفيدك في كيفية اختيار وسائط الطباعة وكيفية العناية بوسائط الطباعة وتحميلها في الصينية 

 
 

 الورق

  

.جرّب عينة من أي ورق تفكر في استخدامه مع الطابعة قبل شراء كميات كبيرة منه). رطالً  20 (2م/جم75للحصول على أفضل جودة طباعة٬ استخدم ورق تصوير جاف بحبيبات نسيج طويلة بوزن 

 

  

 .للحصول على إرشادات تفصيلية حول عملية التحميل" استخدام الصينية الثانوية"و" تحميل وسائط الطباعة في صينية الورق"راجع . عند تحميل الورق٬ حدد الوجه المفضل للطباعة من على رزمة الورق وقم بتحميل الورق طبقًا لذلك

 
 

 خصائص الورق

  

 .وبناءً على ذلك٬ فإننا نوصي باتباع هذه التوجيهات عند تقييم ورق جديد. تؤثر الخصائص التالية للورق على جودة الطباعة والوثوق بها

 الوزن

  

بحبيبات نسيج ) رطالً  24إلى  16سندات بوزن  (2م/جم 90إلى  60وبين ) ADF(بحبيبات نسيج طويلة في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات ) رطالً  28إلى  16سندات بوزن  (2م/جم 105إلى  60يمكن للطابعة إجراء تحميل تلقائي لورق يتراوح وزنه بين 
 20سندات بوزن  (2م/جم 75للوصول إلى أفضل أداء٬ استخدم ورق بحبيبات نسيج طويلة بوزن . متماسكًا بدرجة تكفي لتغذيته بالشكل المناسب٬ مما يؤدي إلى حدوث حاالت انحشار) رطالً  16 (2م/جم 60قد ال يكون الورق األقل من . طويلة في صينية الورق

 ).رطالً 

  

).رطالً  24إلى  20سندات بوزن  (2م/جم 90إلى  75بالنسبة للطباعة على الوجهين٬ استخدم ورق بوزن 

 

 االلتفاف

  

وقد يؤدي تخزين الورق دون التفاف في ظروف . ويحدث االلتفاف عادةً بعد مرور الورق عبر الطابعة٬ حيث يتعرض لدرجات حرارة عالية. يمكن أن يؤدي االلتفاف الزائد إلى حدوث مشكالت في تغذية الورق. يشير االلتفاف إلى اتجاه وسائط الطباعة لالنثناء عند الحواف
 .رطبة٬ حتى في صينية الورق٬ إلى حدث التفاف الورق قبل الطباعة وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكالت في التغذية

 النعومة

  

يجب أن تتراوح درجة .  فقد يؤدي ذلك إلى مشكالت في تغذية الورقҒǉǛƤƶƵ ǛưƹƝǛƽ ƩﬞǃƵǚ ƻǛƱ ǚөǔǃ¤.  فإن مسحوق الحبر لن ينصهر بشكل سليم على الورق مما يؤدي إلى تدني جودة الطباعةҒǉǛƤƶƵ ǛưƽƇһ ƩﬞǃƵǚ ƻǛƱ ǚөǔ¤. تؤثر درجة نعومة الورق بشكل مباشر على جودة الطباعة
 .شيفيلد تعطي أفضل جودة طباعة 250و 150شيفيلد؛ ومع ذلك فإن درجة النعومة ما بين  300و 100النعومة بين 

 محتوى الرطوبة

  

 .ويعمل ذلك على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة التي قد تؤدي إلى خفض أدائه. اترك الورق في غالف الحفظ األصلي إلى أن يحين وقت استخدامه. يؤثر مقدار الرطوبة بالورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطابعة على تغذية الورق بشكل صحيح

 اتجاه حبيبات النسيج

  

 .وتكون حبيبات النسيج طويلة٬ بطول الورقة٬ أو قصيرة٬ بعرض الورقة. تشير حبيبات النسيج إلى اتجاه محاذاة نسيج الورق في أية ورقة

  

تحميل وسائط الطباعة في صينية الورق توجيهات خاصة بوسائط الطباعة 

استخدام الصينية الثانوية تخزين وسائط الطباعة 

تعيين حجم الورق تحديد مصادر وسائط الطباعة والمواصفات 

تعيين نوع الورق اختيار مكان اإلخراج 



 2م/جم 90إلى  60بالنسبة للصينية الثانوية وورق وزن . ٬ يُفضل حبيبات نسيج قصيرة)رطالً  24سندات بوزن  (2م/جم 90أما بالنسبة للورق األثقل من . ٬ يوصى بحبيبات نسيج طويلة)رطالً  24إلى  16سندات بوزن  (2م/جم 90إلى  60بالنسبة للورق وزن 
 .٬ يوصى بحبيبات نسيج طويلة)رطالً  24إلى  16سندات بوزن (

 محتوى النسيج

  

أما الورق الذي يحتوي على أنسجة مثل القطن . ويزود هذا المحتوى الورق بدرجة عالية من الثبات مما يقلل من مشكالت تغذية الورق ويؤدي للحصول على جودة طباعة أفضل. من الخشب المعالج كيميائيًا% 100تتم صناعة معظم ورق التصوير الجاف عالي الجودة بنسبة 
 .فيكون له خصائص قد تؤدي إلى تداول منخفض للورق

 
 

 الورق المفضل

  

.كما يمكن الحصول على جودة طباعة مقبولة من خالل ورق األعمال المصمم لالستخدام العام لألعمال). رطالً  20 (2م/جم 75لضمان الحصول على أفضل جودة طباعة وأفضل تغذية٬ استخدم ورق تصوير جاف يزن 

 

  

 .عند اختيار أي وسائط طباعة٬ احرص على مراعاة الوزن والنسيج والمحتوى واللون. احرص دائمًا على طباعة عدة عينات قبل شراء كميات كبيرة من أي نوع من وسائط الطباعة

  

 .ارجع إلى الشركة المصنِّعة للورق أو المورِّد لتحديد ما إذا كان الورق الذي اخترته مقبوالً مع طابعات الليزر. استخدم فقط الورق الذي تتوفر به إمكانية تحمل درجات الحرارة هذه دون أن يتغير لونه أو يسيل عليه الحبر أو يصدر منه انبعاثات خطرة

 
 

 الورق غير المقبول

  

 :ال يوصى باستخدام الورق التالي مع الطابعة

  
l الورق المعالج كيميائيًا المستخدم لعمل نُسخ بدون ورق كربوني٬ والمعروف أيضًا بالورق الكيماوي الناسخ أو ورق النسخ الكيماوي)CCP ( أو ورق ال يحتاج إلى كربون)NCR( 

 
   
lالورق المطبوع مسبقًا بمواد كيميائية قد تؤدي إلى تلوث الطابعة 

 
   
lالورق المطبوع مسبقًا والذي قد يتأثر بدرجة الحرارة في مصهر الطابعة 

 
   
l (بوصة٬ مثل نماذج التعرف الضوئي على األحرف  0.09 واألكبر من ) الموضع الدقيق للطباعة على الصفحة(الورق المطبوع مسبقًا ويتطلب محاذاةOCR( 

 
   
l والورق الصناعي والورق الحراري) ورق السندات القابل للمسح(الورق المطلي 

 
   
lالورق خشن الحواف أو الورق ذو نسيج السطح الخشن أو الورق الملفوف 

 
   
l ٬ وهو ما ال يتوافق مع معيار %25الورق المعاد تصنيعه الذي يحتوي على نسبة من نفاية المستهلكين تزيد عنDIN 19 309 

 
   
l رطالً  16 (2م/جم 60الورق المعاد تصنيعه الذي يقل وزنه عن( 

 
   
l النماذج أو المستندات متعددة األجزاء 

 
 

 اختيار الورق

  

 .يساعد التحميل السليم للورق على منع حدوث انحشار للورق كما يضمن إتمام الطباعة بدون مشكالت

  

 :للمساعدة على تجنب حدوث انحشار أو تدني جودة الطباعة

  
lاحرص دائمًا على استخدام ورق جديد وسليم. 

 
   
lعادةً ما تتوفر هذه المعلومات على رزمة الورق. قبل تحميل الورق٬ احرص على معرفة وجه الورق الموصى بالطباعة عليه. 

 
   
lتجنب استخدام الورق الذي قمت بقطعه أو تمزيقه بنفسك. 

 
   
lال تخلط وسائط طباعة مختلفة الحجم أو الوزن أو النوع في نفس المصدر حيث ينتج عن ذلك حاالت انحشار. 

 
   
lتجنب استخدام الورق المطلي. 

 



   
lتذكر أن تقوم بتغيير تعيين حجم الورق عند استخدام مصدر ال يدعم االستشعار التلقائي للحجم. 

 
   
l احرص على عدم إخراج األدراج أثناء القيام بمهمة طباعة أو عند ظهور كلمة"Busy) "على لوحة التشغيل) مشغولة. 

 
   
lتأكد من تحميل الورق في المصدر بشكل صحيح. 

 
   
lقم بمساواة أطراف الورق على سطح مستو. تجنب طي الورق أو تجعيده. قم بثني الورق لألمام وللخلف. 

 

  

 
 

 اختيار الورق ذي الرأسية والنماذج المطبوعة مسبقًا

  

 :اتبع التوجيهات التالية عند اختيار الورق ذي الرأسية والنماذج المطبوعة مسبقًا الستخدامها بالطابعة

  
lاستخدم ورق بحبيبات نسيج طويلة للحصول على أفصل النتائج. 

 
   
lاستخدم الورق ذي الرأسية والنماذج التي تمت طباعتها فقط باستخدام عملية طباعة باألوفسيت أو طباعة منقوشة. 

 
   
lاختر الورق الذي يمتص الحبر وال يسيل عليه. 

 
   
lتجنب استخدام الورق الذي له سطح خشن أو نسيج ثقيل. 

 

  

استخدم األحبار التي ال تتأثر . دون أن ينصهر أو يصدر عنه انبعاثات خطرة) درجة فهرنهيت 356(درجة مئوية  180يجب أن يكون الحبر مقاومًا لدرجات حرارة تصل إلى . استخدم الورق المطبوع بحبر مقاوم للحرارة والمصمم لالستخدام في آالت التصوير الجاف
٬ اتصل بمورِّد Ʃ ƃ Ǜƹ ƻǑƇ  ƭƇ ƭ Ǜҗƽǚ ǚөǔ. يجب أن تستوفي األحبار التي يدخل في صناعتها أكاسيد أو المشتقة من الزيوت هذه المتطلبات٬ وذلك على عكس األحبار المصنوعة من عصارة األشجار. بالراتينج الموجود في مسحوق الحبر أو بالسليكون الموجود في المصهر

 . الورق

  

 .دون االنصهار أو إصدار انبعاثات خطرة) درجة فهرنهيت 356(درجة مئوية  180يجب أن يتميز الورق المطبوع مسبقًا٬ مثل الورق ذي الرأسية٬ بمقاومة درجات الحرارة التي تصل إلى 

 
 

 الطباعة على الورق ذي الرأسية

  

 .ارجع إلى الشركة المصنِّعة أو المورِّد لتحديد ما إذا كان الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقًا الذي اخترته مناسبًا للعمل مع طابعات الليزر

  

 .يمكنك االستعانة بالجدول التالي ليساعدك عند تحميل الورق ذي الرأسية في مصادر وسائط الطباعة. يمثل اتجاه الصفحة مسألة مهمة عند الطباعة على الورق ذي الرأسية

 

 
 

 اختيار الورق المثقوب مسبقًا

  

 أعلى الصفحة مصدر وسائط الطباعة

 أفقي عمودي وجه الطباعة

 ) الصينية األساسية (1الصينية 

  2والصينية االختيارية 

 وجه الطباعة ألسفل 

 

  

 الجانب األيسر من الصينية  الجزء األمامي من الصينية 

 وجه الطباعة ألعلى الصينية الثانوية

 

  

 الجانب األيسر من الصينية  إدخال الشعار إلى الطابعة أوالً 



 .قد تختلف ماركات الورق المثقوب مسبقًا في عدد الثقوب ومكانها وفي أساليب الصناعة

  

 :اتبع التوجيهات التالية الختيار الورق المثقوب مسبقًا واستخدامه

  
lاحرص على اختبار أنواع مختلفة من الورق من شركات مصنّعة متعددة قبل طلب كميات كبيرة واستخدامها من الورق المثقوب مسبقًا. 

 
   
lقد يتسبب الورق المثقوب في حدوث بعض حاالت االنحشار عند تغذية عدة ورقات في الطابعة. يجب أن يكون قد تم ثقب الورق في الشركة المصنِّعة وال يتم إجراء ذلك مع الورق الموجود بالفعل في الغالف. 

 
   
lقد تتطلب الطابعة مزيد من التنظيف المتكرر وقد ال تكون درجة التغذية جيدة كما هو الحال في الورق العادي. قد يحتوي الورق المثقوب مسبقًا على كميات من األتربة تزيد عن الكميات التي قد تتواجد بالورق العادي . 

  

 الورق الشفاف

  

 :جرّب عينة من أي ورق شفاف تنوي استخدامه مع الطابعة قبل شراء كميات كبيرة

  
lدون أن ينصهر أو يتغير لونه أو يصدر منه انبعاثات خطرة) درجة فهرنهيت 356(درجة مئوية  180يجب أن يتميز الورق الشفاف بمقاومة درجات حرارة تصل إلى . استخدم الورق الشفاف المصمم خصيصًا لطابعات الليزر. 

 
   
lتجنب ترك بصمات األصابع على الورق الشفاف حيث قد يتسبب ذلك في تدني جودة الطباعة. 

 
   
lقبل تحميل الورق الشفاف٬ قم بتذرية الرزمة لمنع التصاق الورق. 

 
   
lقم بتحميل ورقة شفافة واحدة في الصينية الثانوية . 

 
 

 اختيار الورق الشفاف

  

 . احرص دائمًا على طباعة عينات على الورق الشفاف الذي تنوي استخدامه قبل شراء كميات كبيرة. تعتمد جودة الطباعة والثبات على الورق الشفاف المستخدم. يمكن للطابعة إجراء الطباعة مباشرةً على الورق الشفاف المصمم لالستخدام في طابعات الليزر

  

استخدم الورق الشفاف فقط الذي يتميز بإمكانية تحمل درجات الحرارة هذه دون أن ). درجة فهرنهيت 356(درجة مئوية  180ارجع إلى الشركة المصنِّعة أو المورِّد لتحديد ما إذا كان الورق الشفاف متوافق مع طابعات الليزر التي تصل بدرجة حرارة الورق الشفاف إلى 
 .ينصهر أو يتغير لونه أو يلتوي أو يصدر منه انبعاثات خطرة

  

 المغلفات

  

 .للتعرف على اإلرشادات الخاصة بتحميل المغلفات" استخدام الصينية الثانوية"راجع . جرّب عينة من أية مغلفات تنوي استخدامها مع الطابعة قبل شراء كميات كبيرة. يمكنك تحميل مغلف واحد في كل مرة في الصينية الثانوية

  

 :عند الطباعة على المغلفات

  
lلتحقيق أفضل جودة طباعة ممكنة٬ استخدم مغلفات عالية الجود فقط والتي تم تصميمها لالستخدام في طابعات الليزر. 

 
   
l بالمائة أو  25كحد أقصى بالنسبة للصينية الثانوية طالما أن محتوى القطن يصل إلى ) رطالً  24سندات بوزن  (2م/جم90يمكنك استخدام ورق يزن ). رطالً  20سندات بوزن  (2م/جم 75للوصول إلى أفضل أداء٬ استخدم مغلفات مصنوعة من ورق بوزن

 .أقل

 
   
lاستخدم مغلفات جديدة وسليمة فقط. 

 
   
lللوصول إلى أفضل أداء وتقليل حاالت االنحشار٬ تجنب استخدام المغلفات التالية: 

 المغلفات التي بها التفاف أو تجعد زائد -

 المغلفات الملتصقة ببعضها أو غير سليمة بأي شكل من األشكال -

 المغلفات التي تحتوي على فتحات أو ثقوب أو قطوع أو بروز -

 المغلفات التي يتم استخدامها مع مشابك أو روابط خيطية أو أشرطة طي معدنية -

 المغلفات المصممة على نحو متشابك -

 المغلفات الملصق بها طوابع بريد -

 المغلفات التي بها مادة الصقة تم كشفها عند وجود اللسان في وضع اإلغالق أو اللصق المحكم -



 المغلفات التي بها حواف محززة أو زوايا في حالة انثناء -

 المغلفات التي بها زخارف خشنة أو متجعدة أو غائرة -

  
l دون أن يحدث بها إغالق تام أو التفاف زائد أو تجعد أو يصدر عنها انبعاثات خطرة) درجة فهرنهيت 356(درجة مئوية  180استخدم المغلفات التي يمكنها أن تتحمل درجات حرارة تصل إلى . ¤Ǜǂƹǚәһҗƃǚ Ǉǃƽҗ ǈҗƵǚ ғǛƨƶƤƹƵǚ ƻǑƇ  ƭǃƱƇ Ғǉǐ ƭǉәƵ ƻǛƱ ǚөǔ

 .يمكنك الرجوع إلى مورِّ المغلفات واستشارته
 

   
lقم بضبط موجه العرض بحيث يتوافق مع عرض المغلفات. 

 
   
lيتم إدخال طرف المغلف الذي يحتوي على منطقة الطابع في الصينية الثانوية أوالً . قم بتحميل المغلف بحيث يكون الوجه الذي يحتوي على اللسان مواجهًا ألسفل وتكون منطقة الطابع في الناحية العلوية اليسرى. 

 

 .للتعرف على اإلرشادات الخاصة بتحميل المغلفات" استخدام الصينية الثانوية"راجع 

 

  

  
l مع وجود درجات حرارة عالية أثناء الطباعة إلى إغالق المغلفات%) 60أكثر من (قد تؤدي الرطوبة العالية . 

  

 الملصقات

  

والطالءات الخارجية بالقدرة على تحمل ) القابل للطباعة عليه(يجب أن تتميز المواد الالصقة بالملصق والوجه األمامي . legalو A4و letterيتم توفير هذه الملصقات بأوراق بحجم . يمكن للطابعة إجراء طباعة على ملصقات كثيرة مصممة لالستخدام مع طابعات الليزر
 .يمكنك تحميل ملصق واحد في المرة بالصينية الثانوية. رطالً لكل بوصة مربعة 25ومقدار ضغط يصل إلى ) درجة فهرنهيت 356(درجة مئوية  180درجات حرارة تصل إلى 

  

 :جرّب عينة من أي ملصقات تنوي استخدامها مع الطابعة قبل شراء كمية كبيرة

  
lكما يمكن أن تتسبب أجزاء الورق في تلويث الطابعة والخرطوشة من خالل المادة الالصقة٬ ويمكن أن يتسبب ذلك في . حيث قد يؤدي استخدام أجزاء من الورق إلى حدوث انفصال للملصقات أثناء الطباعة٬ مما يؤدي إلى وقوع انحشار. استخدم ورق ملصقات كامل

 .إبطال الحق في ضمانات الطابعة والخرطوشة

 
   
l دون التصاق أو التفاف زائد أو تجعد أو إصدار انبعاثات خطرة) درجة فهرنهيت 356(درجة مئوية  180استخدم الملصقات التي يمكنها احتمال درجات حرارة تصل إلى. 

 
   
l من طرف الملصق أو الثقوب أو بين الفراغات الموجودة في الملصق) مم 1(بوصة  0.04تجنب الطباعة على مسافة. 

 
   
lتعمل المادة الالصقة على تلويث الطابعة وقد يبطل الضمان بناءً على ذلك. على األقل من األطراف) مم 1(بوصة  0.04نوصي بأن يكون تغطية منطقة المادة الالصقة على بُعد . تجنب استخدام ورق الملصقات الذي يحتوي على مواد الصقة على طرف الورقة. 

 
   
l¤ҒƽƱƹƹ ҒƬƋǡƵǚ  әǛƹƵǚ ҒƬƓƽƹ ҒǉƓƤҗ ƻƱҗ ƷƵ ǚөǔ من الطرف األمامي أو اإلرشادي مع استخدام مادة الصقة غير قابلة لالرتشاح) مم 3(بوصة  0.125 يجب إزالة شريط بطول. 

 
   
l من الطرف األمامي لمنع انفصال الملصقات داخل الطابعة) مم 3(بوصة  0.125قم بإزالة شريط بطول. 

 
   
lيفضل االتجاه العمودي٬ خاصةً عند طباعة األشرطة الرمزية. 

 
   
lتجنب استخدام الملصقات التي بها مادة الصقة مكشوفة . 

  

 ورق البطاقات

  

للحصول على معلومات " تحديد مصادر وسائط الطباعة والمواصفات"راجع . يكون ورق البطاقات على شكل طية واحدة ويحتوي على مجموعة كبيرة من الخصائص٬ مثل محتوى الرطوبة والسُمك والنسيج٬ تلك العوامل التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة الطباعة
 .حول الوزن المفضل التجاه حبيبات وسائط الطباعة

  

 :جرّب عينة من أي وق بطاقات تنوي استخدامه مع الطابعة قبل شراء كمية كبيرة

  
lعليك أن تدرك تمامًا أن الطباعة المسبقة والثقب والتجعد كل هذه عوامل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة الطباعة وقد تتسبب في مشكالت لتداول وسائط الطباعة أو حاالت انحشار. 

 
   



lتجنب استخدام ورق البطاقات الذي قد يصدر عنه انبعاثات خطرة عند تعرضه للحرارة. 

 
   
lفالطباعة المسبقة تشكّل مكونات شبه سائلة ومتطايرة بالطابعة. تجنب استخدام ورق البطاقات المطبوع مسبقًا بمواد كيميائية قد تؤدي إلى تلوث الطابعة. 

 
   
lنوصي باستخدام ورق بطاقات بحبيبات نسيج طويلة. 

  

 

 تخزين وسائط الطباعة

  

 :تساعد هذه التوجيهات على تجنب مشكالت التغذية بوسائط الطباعة ومشكالت تفاوت جودة الطباعة. اتبع التوجيهات التالية للتعرف على الطريقة المناسبة لتخزين وسائط الطباعة

  
l 40تقريبًا والرطوبة النسبية ) درجة فهرنهيت 70(درجة مئوية  21للحصول على أفضل النتائج٬ احرص على تخزين وسائط الطباعة في بيئة فيها درجة الحرارة.% 

 
   
lقم بتخزين العبوات الكرتونية الخاصة بوسائط الطباعة على حوامل تخزين أو أرفف وتجنب وضعها على األرض. 

 
   
l¤ҒǉƶƋǝǚ ҒǉƽǃҗﬞƱƵǚ ғǚǃ ƞƵǚ ңﬞǛһ  әﬞƨƽƹ ҒƝǛ ƓƵǚ ƓǘǛƃǃ Ʒַﬞײ ƻǉַײһҗ ҒƵǛҳ ǈƧتأكد من أنها مرتكزة على سطح مستوٍ بحيث ال تلتف األطرف أو تنثني . 

 
   
lتجنب وضع أي شيء أعلى رزم وسائط الطباعة . 

  

 

 تحديد مصادر وسائط الطباعة والمواصفات

  

 .تقدم الجداول التالية معلومات حول المصادر األساسية واالختيارية٬ بما في ذلك أحجام وسائط الطباعة التي يمكنك تحديدها من القائمة الخاصة بحجم الورق واألوزان المدعمة

  

 أحجام وسائط الطباعة والدعم

 

    
 

 وسائط الطباعة المدعمة

 

. حدد الحجم التالي األكبرҒƹǘǛƬƵǛ  әǃүǃƹ ﬞǉƣ ҒƝǛ Ɠ Ɠǉƃǃ Ʒүҳ Ʒǚәһҗƃǚ ҒƵǛҳ ǈƧ¤: مالحظة

 إيضاح

 تشير إلى الدعم -نعم 

 حجم وسيط الطباعة

 صينية الورق األبعاد

 )2والصينية االختيارية  1الصينية (

 الطباعة على الوجهين الصينية الثانوية

A4  210 × 297 نعم نعم نعم  مم 

A5  148 × 210 نعم نعم  مم - 

A6 105 × 148.5 نعم نعم مم - 

JIS B5  182 × 257 نعم نعم  مم - 

ISO B5 176 × 250 نعم نعم  مم - 

Letter  215.9 × 279.4 نعم نعم نعم مم 

Legal  215.9 × 355.6 نعم نعم نعم مم 

Executive  184.2 × 266.7 نعم نعم  مم - 

Oficio 216 × 343 نعم نعم نعم مم 

Folio 216 × 330 نعم نعم نعم مم 

Envelope 7-3/4 (Monarch( 98.4 × 190.5 نعم - مم - 

Envelope COM-10 105 × 241 نعم - مم - 

Envelope DL  110 × 220 نعم - مم - 

Envelope C5  162 × 229 نعم - مم - 

Envelope C6  114 × 162 نعم - مم - 

Custom 76 × 127  نعم - مم 356 × 216مم إلى - 



  

 
 
 

 أنواع وسائط الطباعة وأوزانها

 
  

a.  2م/جم 163يفضل استخدام حبيبات النسيج القصيرة مع الورق الذي يزيد وزنه عن .

 

  

 

 اختيار مكان اإلخراج

  

 ).وجه الطباعة ألعلى(والغطاء الخلفي ) وجه الطباعة ألسفل(صينية اإلخراج : تتميز الطابعة بوجود مكانين الستقبال المطبوعات وهما

 

  

  

 صينية اإلخراج األساسية الصينية الثانوية صينية الورق وسائط الطباعة

 نعم نعم نعم الورق

 نعم نعم - ورق البطاقات 

 - نعم - الورق الشفاف

 نعم نعم - الملصقات 

 نعم نعم - الملصقات المزدوجة والمتكاملة 

 نعم نعم - المغلفات

 أوزان وسائط الطباعة النوع وسائط الطباعة

 و 1الدرج 
 االختياري 2الدرج 

 الصينية الثانوية

 بحبيبات نسيج طويلة 2م/جم 90-60 ورق التصوير الجاف أو األعمال  الورق
 بحبيبات نسيج طويلة 2م/جم 60-135

 2م/جم Index Bristol  - 120 ┘)حبيبات نسيج طويلة(الحد األقصى لورق البطاقات 

 2م/جم 120 - بطاقة 

 2م/جم 135 - غالف 

 2م/جم Index Bristol  - 163 ┘)حبيبات نسيج قصيرة(الحد األقصى لورق البطاقات 

 2م/جم 163 - بطاقة 

 2م/جم 163 - غالف 

 2م/جم 146-138 - طابعة ليزر  الورق الشفاف 

 2م/جم 163 - الورق  الحد األقصى للملصقات

 2م/جم 163 - ورق مزدوج 

 2م/جم 163 - بوليستر 

 2م/جم 163 - فينيل 

 2م/جم 140-135 - ) يجب أن يتم إدخالها إلى الطابعة أوالً (منطقة حساسة للضغط  نماذج متكاملة

 2م/جم 135-75 - )حبيبات نسيج طويلة(مادة أساسية من الورق 

 2م/جم 90-75 - قطن % 100سندات كبريتيد خالية من الخشب بنسبة  رطالً  24قطن بحد أقصى % 100مغلفات بمحتوى 



 .الستخدام الغطاء الخلفي٬ افتحه. الستخدام صينية اإلخراج٬ تأكد من إغالق الغطاء الخلفي

  

 )Ƴƨƃǝ ҒƝǛ ƓƵǚ ǀүǃ(الطباعة إلى صينية اإلخراج 

  

 .يجب استخدام هذه الصينية في أغلب مهام الطباعة. يقوم صينية اإلخراج بتجميع الورق المطبوع بالترتيب الصحيح بحيث يكون وجهه متجهًا إلى أسفل

  

¤ﬞƹǝǚ ƷַײƵ ǚөǔقم بتوسيع ملحق إخراج الورق حتى تحافظ على وسائط الطباعة من السقوط من صينية اإلخراج . 

 

  

  

 )ǆƶƝǝ ҒƝǛ ƓƵǚ ǀүǃ(الطباعة إلى الغطاء الخلفي 

  

 .عند استخدام الغطاء الخلفي٬ يخرج الورق من الطابعة بحيث يكون وجهه ألعلى

  

 .وقد يساعد استخدام الغطاء الخلفي في تحسين جودة النُسخ المطبوعة عند استعمال وسائط طباعة خاصة. مسارًا مستقيمًا للورقتوفر الطباعة من الصينية الثانوية إلى الغطاء الخلفي 

  

 :الستخدام الغطاء الخلفي

  

 .افتح الغطاء الخلفى عن طريق سحبه

 

  

  

 

 تحميل وسائط الطباعة في صينية الورق

  

بالنسبة لوظائف الفاكس٬ يمكنك استخدام ورق بحجم . للتعرف على اإلرشادات الخاصة بالتركيب" 2تركيب الصينية االختيارية " راجع  ҒǉﬞǛǉҗһǠǚ ҒǉƽǉƋƶƵ ƭǘǚﬞƇ ҒƵǛҳ ǈƧ2 . 2أو الصينية االختيارية  1ورقة تقريبًا من الورق العادي في الصينية  250يمكنك تحميل 
A4  أوletter  أوlegal تحديد مصادر وسائط الطباعة والمواصفات"وفيما يتعلق بالنسخ أو الطباعة من جهاز كمبيوتر٬ يمكنك استخدام أنواع عديدة من مقاسات وأحجام الورق٬ راجع . فقط." 

  

 .يتم تحميل هاتين الصينيتين بالوسائط بنفس الطريقة. 2أو الصينية االختيارية  1اتبع هذه اإلرشادات لتحميل وسائط الطباعة إلى الصينية 

.  حاول إجراء الطباعة مستخدمًا الغطاء الخلفي في اإلخراجƳƱƇ  ƩﬞǃƵǚ ƥǛƨҗƵǚ Ƴҝƹ ¤ңǚﬞһǟǚ ҒǉƽǉƋ ƻƹ ﬞәǛƋƵǚ ƛǃ ƓƹƵǚ ƩﬞǃƵǚ ǈƧ ҒƶƱƇƹ ƭǛƽ‖ ғƽǛƱ ǚөǔ ַײәǘǚ¤: مالحظة

.لتجنب حدوث انحشار للورق٬ ال تفتح الغطاء الخلفي أو تغلقه أثناء تنفيذ الطابعة لمهمة الطباعة: مالحظة

. لذا عليك توخي الحذر عند التعامل مع هذه المنطقة. عادةً ما تكون منطقة المصهر الموجودة داخل الغطاء الخلفي بالطابعة شديدة السخونة أثناء التشغيل: تحذير 
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 .اسحب صينية الورق لفتحها ثم قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه المراد الطباعة عليه إلى أسفل.1

 

  
 

 .ويجب وضع الطرف العلوي المطبوع عليه الشعار على الجانب األمامي من الصينية. يمكنك تحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الجانب الموجود عليه التصميم إلى أسفل

 

  

 ".تحميل الورق"لالطالع على التفاصيل الخاصة بتحميل الورق في صينية الورق٬ راجع 

  

 

 استخدام الصينية الثانوية

  

 .استخدم الصينية الثانوية إلجراء طباعة على ورق شفاف أو ملصقات أو مغلفات أو بطاقات بريدية باإلضافة إلى إجراء طباعة سريعة لمجموعات من الورق مختلفة األنواع واألحجام بخالف الورق المحمل في صينية الورق

  

 216(بوصة  14 × 8.5والحد األقصى إلى ) مم 127 × 76(بوصة  5.0 × 3.0إذ يصل الحد األدنى للحجم إلى . بوصة والمواد األخرى ذات الحجم المخصص باستخدام هذه الطابعة 5.83 × 3.5بحجم ) الفهرسة(يمكن طباعة البطاقات البريدية وبطاقات 
 ).مم 356× 

  

 43رطالً و ٬16 إذ يعد ذلك أكبر المقاسات المقبولة ويتراوح في الوزرن بين )مم 356 × 216(بوصة  14 × 8.5بمقاس  Legalوورق حجم ) مم 127 × 76(بوصة  5.0 × 3.0مواد الطباعة المقبولة هي الورق العادي الذي تتراوح أحجامه بين 
 .رطالً 

  

 :الستخدام الصينية الثانوية

 .افتح الصينية الثانوية ثم قم بفرد ملحق حمل الورق كما هو موضح.1

 

  
 
 

2.¤Ǜưƫﬞǃ Ʒәһҗƃҗ ғƽƱ ǚөǔقم بتذرية طرف رزمة الورق لفصل الصفحات قبل تحميلها . 

 

  
 

 . فقد تتسبب المواد الدهنية التي تخلفها أصابعك على الورق في حدوث مشكالت تتعلق بجودة الطباعة. بالنسبة للورق الشفاف٬ أمسك الورق من األطراف وتجنب لمس الوجه الذي ستتم الطباعة عليه

.  ضع الورق في الصينية الثانويةƩﬞǃƵǛ  Ғƞ ǛƓƵǚ ҒǉөƤҗ  ҒƋǛһ ғǡƱƇƹ Ғǉǐ ƭҗǂүǚǃ ǚөǔ¤: مالحظة

مع العلم أن .  قم بقلب الورق إلى الجانب اآلخرƩﬞǃƵǛ  Ғƞ ǛƓƵǚ ҒǉөƤҗ  ҒƋǛһ ғǡƱƇƹ Ғǉǐ ƭҗǂүǚǃ ǚөǔ¤. ولكن يجب أن يكون الوجه المطبوع ألعلى مع وضع أحد األطراف غير الملتفة جهة األمام. يمكنك تحميل الورق الذي تم استخدامه في الطباعة مسبقًا: مالحظة
.جودة الطباعة ليست أمرًا مضمونًا

. وذلك لتجنب حدوث انحشار للورق وحدوث مشكالت في جودة الطباعة" مواصفات الورق"احرص دائمًا على تحميل مواد الطباعة المحددة فقط في المواصفات الواردة في : مالحظة

.احرص على فرد أي جزء مجعد بالبطاقات البريدية والمغلفات والملصقات قبل تحميلها في الصينية الثانوية: مالحظة
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 .بحيث يكون الوجه الذي ستتم الطباعة عليه مواجهًا ألعلىقم بتحميل مواد الطباعة .3

 

  
 
 

 :حسب نوع الورق الذي تستخدمه٬ احرص على اتباع طريقة التحميل التالية

lقم بتحميلها بحيث يكون الوجه الذي يحتوي على اللسان مواجهًا ألسفل وتكون منطقة الطابع في الناحية العلوية اليسرى: المغلفات . 

 
lقم بتحميله بحيث يكون وجه الطباعة متجهًا ألعلى في حين يتم إدخال الجزء العلوي الذي يحتوي على شريط المادة الالصقة إلى الطابعة أوالً : الورق الشفاف . 

 
lقم بتحميلها بحيث يكون وجه الطباعة متجهًا ألعلى ويتم إدخال الطرف القصير العلوي إلى الطابعة أوالً : الملصقات . 

 
lقم بتحميله بحيث يكون الوجه الذى يحمل التصميم ألعلى والطرف العلوي للورق باتجاه الطابعة: الورق المطبوع مسبقًا . 

 
lقم بتحميله بحيث يكون وجه الطباعة متجهًا ألعلى ويتم إدخال الطرف القصير العلوي إلى الطابعة أوالً : ورق البطاقات . 

 
lيجب أن يكون الوجه المطبوع عليه مواجهًا ألسفل على أن يكون الطرف غير الملتف باتجاه الطابعة: الورق المطبوع مسبقًا . 

 

. ال تضغط الموجه أكثر من الالزم وإال سيتم ثني الورق٬ مما ينجم عنه انحشار الورق أو انحرافه. اضغط موجه عرض الورق وقم بضبطه حسب عرض مادة الطباعة .4

  

 
 

 .للتعرف على كيفية الطباعة من جهاز كمبيوتر" "الورق"عالمة التبويب "للتعرف على كيفية النسخ واستخدام وظائف الفاكس أو " تعيين نوع الورق"راجع . بعد تحميل الورق٬ قم بتعيين نوع الورق وحجمه بالنسبة للصينية الثانوية.5

 

 .بعد االنتهاء من الطباعة٬ قم بطي ملحق حمل الورق ثم أغلق الصينية الثانوية.6

  

 تلميحات حول استخدام الصينية الثانوية

  
lقم بتحميل درجة حجم واحدة فقط من وسائط الطباعة في كل مرة إلى الصينية الثانوية. 

 
   
lوينطبق هذا على األنواع األخرى من مواد الطباعة. لتجنب حدوث انحشار للورق٬ ال تقم بإضافة ورق إذا كان الصينية الثانوية ال يزال به ورق. 

 
   
lيجب تحميل وسائط الطباعة بحيث يكون وجهها ألعلى٬ مع إدخال الطرف العلوي للورق داخل الصينية الثانوية أوال٬ً كما يجب وضع الوسائط في منتصف الصينية. 

 
   
l وذلك لتجنب مشكالت انحشار الورق والمشكالت المتعلقة بجودة الطباعة" توجيهات خاصة بوسائط الطباعة"احرص دائمًا على تحميل مواد الطباعة المحددة فقط في. 

 
   
lاحرص على فرد أي جزء مجعد بالبطاقات البريدية والمغلفات والملصقات قبل تحميلها في الصينية الثانوية. 

 
   
l من الصينية الثانوية٬ افتح الغطاء الخلفي لتوفير مسار مستقيم للورق وذلك لتجنب حدوث انحشار للورق) مم 127 × 76(بوصة  5 × 3عند الطباعة على وسائط بحجم. 

 
   
lتأكد من فتح الغطاء الخلفي عند الطباعة على الورق الشفاف .¤Ǜưҳǃҗƨƹ ơǛƓƤƵǚ ƻƱǉ ƷƵ ǚөǔفقد يتمزق الورق الشفاف أثناء الخروج من الجهاز  . 

  

 

 

.تتجاوز اإلعدادات التي يتم تعيينها من برنامج تشغيل الطابعة إعدادات لوحة التشغيل: مالحظة

. إذا لم يكن الغطاء مفتوحًا٬ فقد يتمزق الورق الشفاف أثناء الخروج من الجهاز. تأكد من فتح الغطاء الخلفي عند الطباعة على الورق الشفاف: تحذير 
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 تعيين حجم الورق

  

 .للطباعة من جهاز كمبيوتر٬ يجب تحديد نوع الورق في البرنامج الذي تستخدمه. ينطبق هذا اإلعداد على وضعي الفاكس والنسخ. بعد تحميل الورق في صينية الورق٬ عليك تعيين حجم الورق مستخدمًا أزرار لوحة التشغيل

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 .Paper Setupللوصول إلى ) ( تماضغط زر .2

 
 .Paper Sizeللوصول إلى ) ( تماضغط زر .3

 
 ).( تم٬ لتحديد صينية الورق المطلوب استخدامه٬ ثم اضغط زر )أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تمللبحث عن حجم الورق الذي تستخدمه٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .6

  

 

 تعيين نوع الورق

  

للطباعة من جهاز ). ورق عادي (Plain Paperبالنسبة لوظائف الفاكس٬ يمكنك فقط تعيين نوع الورق على . ينطبق هذا اإلعداد على وضعي الفاكس والنسخ. بعد تحميل الورق في صينية الورق أو الصينية الثانوية٬ عليك تعيين نوع الورق مستخدمًا أزرار لوحة التشغيل
 . كمبيوتر٬ يجب تحديد نوع الورق في البرنامج الذي تستخدمه

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 .Paper Setupللوصول إلى ) ( تماضغط زر .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Paper Typeلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تمللبحث عن نوع الورق الذي تستخدمه٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .5

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الطباعة 

 

  

 

 طباعة مستند

  

٬ تقوم الطابعة بتثبيت برنامجي التشغيل Dellوعند تثبيت برامج .  Postscript (PS)أو   Printer Control Language (PCL)أو   Graphic Device Interface (GDI)تقوم الطابعة بطباعة المستندات باستخدام برنامج تشغيل الطابعة 
GDI وPCL أما تثبيت برنامج تشغيل الطابعة . تلقائيًاPS تثبيت برامج "راجع . فهو اختياريDell للطباعة المحلية ." 

  

 .استخدم المخطط التالي لتحديد برنامج تشغيل الطابعة المناسب للمهمة. تتيح برامج التشغيل المتوفرة مع الطابعة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات

  

 :وفيما يلي عرض للميزات التي يوفرها كل برنامج تشغيل للطابعة

 

 
 

  

 .  الخاص بالتطبيق للتعرف على إجراءات الطباعة بدقةƷәһҗƃƹƵǚ ƳǉƵәولذلك٬ يجب الرجوع إلى . وقد تختلف الخطوات الدقيقة لطباعة مستند حسب التطبيق الذي تستخدمه. Windowsيشرح اإلجراء التالي الخطوات العامة المطلوبة للطباعة من مختلف تطبيقات 

 .افتح المستند الذي تريد طباعته.1

 
 . ملف من قائمة طباعة  ⃰ꜜꜜ .2

 . قد يبدو اإلطار مختلفًا قليالً وذلك حسب التطبيق الذي تستخدمه". طباعة"يظهر إطار 

 .تتضمن هذه اإلعدادات عدد النُسخ ونطاق الطباعة". طباعة"يتم تحديد إعدادات الطباعة األساسية ضمن إطار 

 

  

 ".طباعة"حدد برنامج تشغيل الطابعة الذي تريد استخدامه من إطار .3

 
 . ٬5 في اإلطار السابق تبعًا للبرنامج أو نظام التشغيل المستخدم٬ ثم انتقل إلى الخطوة خصائص أو تفضيالتللتمتع بميزات الطباعة التي توفرها طابعتك٬ انقر فوق .4

 . في الشاشة التاليةخصائصثم انقر فوق . ٬ انقر فوقه)خيارات (Optionsأو  )الطابعة (Printerأو  )إعداد (Setupفي حالة وجود زر 

طباعة اللوحات طباعة مستند 

الطباعة على وجهي الورقة إعدادات الطابعة 

استخدام العالمات المائية طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة 

استخدام نماذج التراكب طباعة مستند مصغّر أو مكبّر 

  ضبط المستند لمالءمة حجم ورق معين 

 برنامج تشغيل الطابعة الميزة

GDI PS PCL 

Toner Save) متوفرة متوفرة متوفرة )توفير مسحوق الحبر 

Print quality option) متوفرة متوفرة متوفرة )خيار جودة الطباعة 

Poster) متوفرة غير متوفرة متوفرة )لوحة 

Reduce/Enlarge) متوفرة متوفرة متوفرة )تكبير/تصغير 

Multiple Pages per Side)  صفحات متعددة لكل
 )جانب

 متوفرة متوفرة متوفرة

Fit to Page) متوفرة متوفرة متوفرة )احتواء ضمن الصفحة 

Watermark) متوفرة غير متوفرة متوفرة )عالمة مائية 

Overlay) متوفرة غير متوفرة متوفرة )نموذج تراكب 

file:///C:/data/CHM_OUT/systems/prn1815/AR/ug/ug_ar.chm/ug_ar/software.html#1012501


 .  إلغالق إطار خصائص الطابعةموافقانقر فوق .5

 
 .تبعًا للبرنامج أو نظام التشغيل المستخدم" طباعة"٬ في إطار موافق أو طباعة  لبدء مهمة الطباعة٬ انقر فوق .6

  

 إلغاء مهمة طباعة

  

 :هناك طريقتان إللغاء مهمة طباعة

 

 :إيقاف مهمة الطباعة من لوحة التشغيل

  

 ). ( إلغاء األمراضغط زر 

  

  

 . يجب ضغط الزر مرة واحدة لكل مهمةҒƞ ǛƓƵǚ  Ʊﬞǚө ǈƧ ҒƝǛ Ɠ Ғƹǂƹ ƻƹ ﬞҝƱǐ әǃүǃ ҒƵǛҳ ǈƧ¤. ويؤدي ضغط هذا الزر إلى إلغاء مهمة الطباعة الحالية فقط. تقوم الطابعة بإنهاء طباعة الصفحة الجاري طباعتها٬ ثم تقوم بإلغاء ما تبقى من مهمة الطباعة

 

 :إيقاف مهام الطباعة من مجلد الطابعات

 .إعدادات٬ انقر فوق Windows في نظام تشغيل ̳ ꜜ┘من زر .1

 
 .الطابعات٬ ثم أشر إلى إعدادات٬ انقر فوق Windows 98/Me/NT 4.0/2000أفي أنظمة التشغيل .2

 .الطابعات والفاكسات٬ انقر فوق Windows XP/Server 2003في نظام التشغيل 

 .الطابعات  األجهزة والصوت  لوحة التحكم٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل  

 .Dell Laser MFP 1815أشر إلى الطابعة  .3

 
 ).Windows 98/Meفي نظامي التشغيل ( إلغاء الطباعةأو ) Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vistaفي أنظمة التشغيل ( إلغاء االمر٬ انقر فوق مستندمن قائمة .4

 

  

  

 

 إعدادات الطابعة

  

 .وعند عرض إطار خصائص الطابعة٬ يمكنك مراجعة أية إعدادات مطلوبة لمهمة الطباعة وتغييرها. يمكنك استخدام إطار خصائص الطابعة٬ والذي يتيح لك إمكانية الوصول إلى كافة خيارات الطابعة التي قد تحتاج إليها عند استخدام الطابعة

  

الخاص  Printing Preferences إطار ƷәһҗƃƹƵǚ ƳǉƵәيعرض ". طباعة مستند"لالطالع على تفاصيل حول تحديد برنامج تشغيل للطابعة٬ راجع . قد يختلف شكل إطار خصائص الطابعة٬ تبعًا لبرنامج تشغيل الطابعة الذي قمت بتحديده ونظام التشغيل الذي تستخدمه
 .Windows XPفي نظام التشغيل  GDIببرنامج تشغيل الطابعة 

Windowsيمكنك أيضًا الوصول لهذا اإلطار بمجرد النقر المزدوج فوق رمز الطابعة الموجود في الركن السفلي األيسر من سطح المكتب في نظام : مالحظة

. قم بتغيير كافة إعدادات الطباعة المتوفرة في التطبيق أوال٬ً ثم قم بتغيير أية إعدادات متبقية باستخدام برنامج تشغيل الطابعة. اإلعدادات التي يتم تحديدها في برنامج تشغيل الطابعة Windowsتتجاوز اإلعدادات الخاصة بمعظم تطبيقات : مالحظة

:اتبع الخطوات التالية. الطابعاتوحتى تصبح التغييرات التي تقوم بها دائمة٬ يجب أن يتم إجراؤها في مجلد . تظل اإلعدادات التي تقوم بتغييرها فعالة فقط أثناء استخدام البرنامج الحالي: مالحظة



a.  في نظام تشغيل ̳ ꜜ┘انقر فوق زر Windows . 

 
b.  في أنظمة التشغيلWindows 98/Me/NT 4.0/2000 الطابعات٬ ثم أشر إلى إعدادات٬ انقر فوق. 

 .الطابعات والفاكسات٬ انقر فوق Windows XP/Server 2003في نظام التشغيل 

 .الطابعات  األجهزة والصوت  لوحة التحكم٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل  

c.  أشر إلى الطابعةDell Laser MFP 1815. 

 
d. انقر بزر الماوس األيمن فوق رمز الطابعة٬ ثم قم بما يلي : 

 
l في نظامي التشغيلWindow 98/Me خصائص٬ انقر فوق . 

 
l في نظامي التشغيلWindows 2000/XP/Server 2003/Vista تفضيالت الطباعة٬ ثم أشر إلى خصائص أو انقر فوق إعداد الطباعة٬ انقر فوق . 

 
l في نظام التشغيلWindows NT 4.0 اإلعداد االفتراضي للمستند٬ انقر فوق . 

 
e.  موافققم بتغيير اإلعدادات الموجودة في كل عالمة تبويب٬ ثم انقر فوق. 

  

 "تخطيط"عالمة التبويب 

  

 .طباعة لوحات وصفحات متعددة لكل جانب خيارات الطباعة المتقدمة٬ مثل خيارات التخطيطيتضمن قسم . مجموعة من الخيارات التي تمكّنك من ضبط شكل المستند في الصفحة المطبوعة" تخطيط"توفر عالمة التبويب 

 

  
 
 

  

 "الورق"عالمة التبويب 

  

 . للوصول إلى خصائص الورقالورقانقر فوق عالمة التبويب . استخدم الخيارات التالية لتعيين متطلبات معالجة الورق عند الوصول إلى خصائص الطابعة

 

 الوصف الخاصية

 . تتيح لك تحديد اتجاه طباعة المعلومات على الصفحةاتجاه الورقاتجاه الورق

 Ғǉǃǚַײ  ҒҳƨƋƵǚ ﬞǉǃәҗ ғәﬞǐ ǚөǔ180  ѹԛꞈ  .من القائمة المنسدلة تدوير 180 ⃰ꜜꜜ ꜜ

 

  

. يتيح هذا الخيار الطباعة بعرض الصفحة٬ بنمط الرسائلعمودي•

. يتيح هذا الخيار الطباعة بطول الصفحة٬ بنمط جدول البياناتأفقي•

 ".طباعة اللوحات"و" طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة"للحصول على التفاصيل٬ راجع .  تتيح لك تحديد خيارات الطباعة المتقدمةخيارات التخطيطخيارات التخطيط

 ".الطباعة على وجهي الورقة"للحصول على التفاصيل٬ راجع .  تتيح لك الطباعة على وجهي الورقةالطباعة على الوجهينالطباعة على الوجهين



  
 
 

  

 "الرسومات"عالمة التبويب 

  

 . لعرض الخصائص الموضحة أدناهالرسوماتانقر فوق عالمة التبويب . يمكنك استخدام خيارات الرسومات التالية لضبط جودة الطباعة لتناسب احتياجاتك الخاصة

 

  
 
 

 الوصف الخاصية

 .نسخة 999يمكنك إدخال أي عدد من النُسخ حتى . تتيح لك تحديد عدد النُسخ المطلوب طباعتها )999-1(عدد النسخ )999-1(عدد النسخ 

 .  إمكانية اختيار حجم الورق المحمَّل في صينية الورقالحجميتيح لك خيار الحجم

 .تتم إضافة اإلعداد إلى القائمة وبالتالي يمكنك تحديده. تم٬ قم بتعيين حجم الورق٬ ثم انقر فوق "إعداد الورق المخصص"عند ظهور إطار . تخصيص٬ انقر فوق الحجمإذا كان الحجم المطلوب غير مدرج في مربع 

 

  

 . على صينية الورق المناسبالمصدرتأكد من ضبط خيار المصدر

 .٬ تقوم الطابعة أوالً بسحب مواد الطباعة تلقائيًا من الصينية الثانوية٬ ثم من صينية الورقتحديد تلقائيفي حالة ضبط مصدر الورق على 

 ".توجيهات خاصة بوسائط الطباعة"لمزيد من المعلومات حول مواد الطباعة٬ الرجاء الرجوع إلى .  حدد نوع الورق المناسبҒƝǛ ƓƵǚ әǚǃƹ ƻƹ ƥƶҗһƹ ƛǃƽ Ƴǉƹҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧ¤. افتراضي الطابعة على النوعتأكد من ضبط النوع

 .يمكنك تحديد مصدر الورق للصفحة األولى. تتيح لك هذه الخاصية إمكانية طباعة الصفحة األولى باستخدام نوع ورق مختلف عن النوع المستخدم في طباعة باقي أجزاء المستندالصفحة األولى

 . تتيح لك تحديد خيارات الطباعة المتقدمةنوع الطباعةنوع الطباعة

 ".ضبط المستند لمالءمة حجم ورق معين"و" طباعة مستند مصغّر أو مكبّر"للحصول على التفاصيل٬ راجع 

 الوصف الخاصية

وقد تؤدي زيادة قيمة اإلعداد أيضًا إلى زيادة . وكلما ارتفعت قيمة اإلعداد٬ ازداد وضوح الحروف والرسومات المطبوعة. )ب عادي/ن 600أو  )األفضل(Ѝ /ن 1200يمكنك تحديد دقة الطباعة عن طريق اختيار الدقة
 .الوقت المستغرق في طباعة المستند

 . لتحسين جودة طباعة النص ولكي تظهر الحروف أكثر وضوحًاوضع الصورةقم بضبط هذا الخيار . تظهر بعض الحروف المطبوعة ذات حواف ناتئة أو غير متساويةوضع الصورة
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 "زيادات"عالمة التبويب 

  

 : للوصول إلى الميزات التاليةزياداتانقر فوق عالمة التبويب 

 

  
 
 

.يؤدي هذا اإلعداد إلى طباعة النص في الوضع العادي: عادي•

.يؤدي هذا اإلعداد إلى تحسين جودة طباعة الحروف من خالل تسوية الحواف الناتئة التي يمكن أن تظهر على زوايا ومنحنيات كل حرف: تحسين النص•

 . يؤدي تحديد هذا الخيار إلى إطالة عمر خرطوشة مسحوق الحبر وتخفيض تكاليف طباعة الصفحة دون التأثير على جودة الطباعةوضع توفير الحبر

.باستخدام اإلعداد الذي حددته في لوحة التشغيل Toner Saveفي حالة تحديد هذا الخيار٬ يتم تحديد ميزة : إعداد الطابعة•

•On :حدد هذا الخيار لتمكين الطابعة من استخدام مسحوق حبر أقل في طباعة كل صفحة.

.في حالة عدم الحاجة لتوفير مسحوق الحبر المستخدم في طباعة مستند٬ حدد هذا الخيار: إيقاف•

 خيارات متقدمةيمكنك ضبط اإلعدادات المتقدمة بالنقر فوق زر خيارات متقدمة

 

  

 تعتيم

 .استخدم هذا الخيار لتفتيح الصورة أو تعتيمها في النسخة المطبوعة

 TrueTypeخيارات 

 .حدد اإلعداد المناسب وفقًا لحالة المستند. يحدد هذا الخيار المعلومات المرسلة من برنامج التشغيل إلى الطابعة حول تصوير النص الموجود في المستند لديك

 طباعة كل النص باللون األسود

وفي حالة عدم تحديده٬ يُسمح بطباعة النص الملون بظالل اللون . ٬ تتم طباعة كافة النصوص في المستند بلون أسود موحد٬ بغض النظر عن اللون الذي يظهر على الشاشةطباعة كل النص باللون األسودعند تحديد خيار 
 .الرمادي

 طباعة كل النص بتعتيم

 .٬ يُسمح بطباعة كافة النصوص في المستند بدرجة أكثر تعتيمًا من المستند العاديطباعة كل النص بتعتيمعند تحديد خيار 

.حدد هذا الخيار لطباعة الصور في الوضع العادي: عادي•

.حدد هذا الخيار لتفتيح الصورة: فاتح•

.حدد هذا الخيار لتعتيم الصورة: معتم•

وتتم طباعة المستندات ذات الخطوط المعقدة٬ مثل الكورية أو الصينية٬ بشكل أسرع . عند تحديد هذا الخيار٬ يقوم برنامج تشغيل الطابعة بتحميل بيانات الخط كصور نقطية: تنزيل كصورة نقطية•
.باستخدام هذا اإلعداد

الطباعة٬ عند طباعة المستندات التي تشتمل على كمية كبيرة ) سرعة(وقد يساعد تعيين هذا اإلعداد على تحسين أداء . عند تحديد هذا الخيار٬ يقوم برنامج تشغيل الطابعة بتحميل أية خطوط كرسومات: طباعة كرسومات•
.TrueTypeمن الرسومات٬ وكمية قليلة نسبيًا من خطوط 

 الوصف الخاصية

 .  Postscript (PS)ال تتوفر هذه الميزة عند استخدام برنامج التشغيل ". استخدام العالمات المائية"راجع . يمكنك إنشاء صورة خلفية للنص لتتم طباعتها على كل صفحة من المستندعالمة مائية

 ".استخدام نماذج التراكب"راجع . يتم غالبًا استخدام نماذج التراكب بدالً من النماذج المطبوعة مسبقًا والورق ذي الرأسيةتراكب



  

 "حول المنتج"عالمة التبويب 

  

 .وإذا كان جهازك يحتوي على برنامج مستعرض إنترنت مثبّت عليه٬ يمكنك االتصال باإلنترنت بالنقر فوق رمز موقع الويب. لعرض إشعار حقوق النشر ورقم إصدار برنامج التشغيل" حول المنتج"استخدم عالمة التبويب 

  

 "المفضلة"استخدام خيار 

  

 .  الذي يظهر في كل عالمات تبويب الخصائص٬ إمكانية حفظ إعدادات الخصائص الحالية الستخدامها في المستقبلالمفضلةيتيح لك خيار 

  

 ":المفضلة"لحفظ أحد عناصر 

 . قم بتغيير اإلعدادات الموجودة في كل عالمة تبويب حسب الحاجة.1

 
 .المفضلةأدخل اسمًا للعنصر في مربع إدخال .2

 

  
 
 

 . انقر فوق حفظ.3

 

  

 . المفضلةالستخدام أحد اإلعدادات المحفوظة٬ حدد اإلعداد المطلوب من القائمة المنسدلة 

  

 . حذفلحذف عنصر إعداد مفضل٬ حدد العنصر من القائمة٬ ثم انقر فوق 

  

 . من القائمةافتراضي الطابعةيمكنك أيضًا استعادة اإلعدادات االفتراضية لبرنامج تشغيل الطابعة عن طريق تحديد 

  

 استخدام التعليمات

  

 .وتقدم لك شاشات التعليمات هذه معلومات تفصيلية حول ميزات الطابعة التي يوفرها برنامج تشغيل الطابعة.  في إطار خصائص الطابعةدليلتحتوي الطابعة على شاشة تعليمات يمكن تنشيطها باستخدام زر 

  

 .  في الزاوية العلوية اليمنى من اإلطار٬ ثم النقر فوق أي إعداديمكنك أيضًا النقر فوق رمز 

  

 

 طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

 .حدد ترتيب النُسخ المطبوعة من القائمة المنسدلة. يمكنك تحديد تسلسل الصفحات المطلوب طباعتهاخيارات اإلخراج

 

1(عادي •  2 .تقوم الطابعة بطباعة كافة الصفحات من أول صفحة إلى آخر صفحة: )3 

3(عكس جميع الصفحات •  2 .تقوم الطابعة بطباعة كافة الصفحات من آخر صفحة إلى أول صفحة: )1 

.تقوم الطابعة بطباعة الصفحات الفردية فقط من المستند: طباعة صفحات فردية•

.تقوم الطابعة بطباعة الصفحات الزوجية فقط من المستند: طباعة صفحات زوجية•



  

 طباعة مستند مصغّر أو مكبّر

  

 .صفحة بحد أقصى على ورقة واحدة 16ويمكنك طباعة . لطباعة أكثر من صفحة في الورقة الواحدة٬ سيتم تصغير حجم الصفحات وترتيبها في الورقة. يمكنك تحديد عدد الصفحات المطلوب طباعتها على ورقة واحدة

 .لتغيير إعدادات الطباعة من تطبيق البرنامج٬ يجب الوصول إلى خصائص الطابعة.1

 
ꞈ تخطيطمن عالمة التبويب .2 ⱳ҇   نوع التخطيط من القائمة المنسدلة صفحات متعددة لكل جانب . 

 
 .صفحات لكل جانبمن القائمة المنسدلة ) 16أو  9أو  6أو  4أو  2أو  1(حدد عدد الصفحات التي تريد طباعتها على الورقة .3

 

  
 
 

4.¤ﬞƹǝǚ ƷַײƵ ǚөǔ ترتيب الصفحات حدد ترتيب الصفحات من القائمة المنسدلة. 

 

  
 

 . على رقم أكبر من واحدصفحات لكل جانب في حالة ضبط إعداد طباعة حدود الصفحةيتم تمكين خيار .  لطباعة حد حول كل صفحة على الورقةطباعة حدود الصفحة⃰ꜜꜜ 

 .٬ ثم حدد مصدر الورق وحجمه ونوعهالورقانقر فوق عالمة التبويب .5

 
 . لطباعة المستندتمانقر فوق .6

  

  

 . يمكنك ضبط حجم مهمة الطباعة في أي صفحة

 .لتغيير إعدادات الطباعة من تطبيق البرنامج٬ يجب الوصول إلى خصائص الطابعة.1

 
ꜜꜜ الورقمن عالمة التبويب .2 ⃰   . نوع الطباعة من القائمة المنسدلة تكبير/تصغير 

 
 . نسبة مئويةأدخل معدل ضبط الحجم في مربع إدخال .3

 . أو يمكنك أيضًا النقر فوق زر 

 

  

 . حدد مصدر الورق وحجمه ونوعه.4

 

  



  

 ضبط المستند لمالءمة حجم ورق معين

  

 طباعة اللوحات

 . لطباعة المستندتمانقر فوق .5

  

 . وتظهر أهمية استخدام هذه الميزة عندما ترغب في استعراض أدق التفاصيل الموجودة في مستند صغير. يمكنك ضبط حجم مهمة الطباعة على أي حجم ورق يتم تحديده بغض النظر عن حجم المستند الرقمي

 .لتغيير إعدادات الطباعة من تطبيق البرنامج٬ يجب الوصول إلى خصائص الطابعة.1

 
ꜜꜜ الورقمن عالمة التبويب .2 ⃰   . نوع الطباعة من القائمة المنسدلة احتواء ضمن الصفحة 

 
 .حجم اإلخراجحدد الحجم المناسب من القائمة المنسدلة .3

 

  
 
 

 .حدد مصدر الورق وحجمه ونوعه.4

 
 . لطباعة المستندتمانقر فوق .5

  

  

 .ورقة٬ ويمكنك بعد ذلك لصق هذه الصفحات معًا لتكوين مستند بحجم لوحة 16ورقات أو  9ورقات أو  4يمكنك طباعة مستند من صفحة واحدة على 

 .لتغيير إعدادات الطباعة من تطبيق البرنامج٬ يجب الوصول إلى خصائص الطابعة.1

 
ꜜꜜ تخطيطمن عالمة التبويب .2 ⃰   .نوع التخطيط من القائمة المنسدلة طباعة لوحات 

 

  
 

 :قم بتكوين خيار اللوحة.3

 .صفحات فعلية 4يتم توسيع ناتج الطباعة تلقائيًا بحيث يغطي , لوحة في حالة تحديد . >4x4<لوحة أو  >3x3<لوحة أو  >2x2<لوحة يمكنك تحديد تخطيط الصفحة من 

 

  



  

 الطباعة على وجهي الورقة

 .لتغيير إعدادات الطباعة من تطبيق البرنامج٬ يجب الوصول إلى خصائص الطابعة.1

 
 .٬ حدد اتجاه الورقتخطيطمن عالمة التبويب .2

 
 .٬ حدد خيار التجليد الذي تريدهالطباعة على الوجهينمن قسم .3

 

  
 
 

 .٬ ثم حدد مصدر الورق وحجمه ونوعهالورقانقر فوق عالمة التبويب .4

 

  

 .حدد مقدار التراكب بالمليمتر أو البوصة لتيسير عملية إعادة تركيب اللوحة الناتجة

 

  

 .٬ ثم حدد مصدر الورق وحجمه ونوعهالورقانقر فوق عالمة التبويب .4

 
 .يمكن إكمال اللوحة عن طريق إعادة تركيب النتائج.  لطباعة المستندتمانقر فوق .5

  

 .تقوم الطابعة بالطباعة على الوجهين تلقائيًا

  

 :الخيارات المتوفرة للتجليد هي. قبل الطباعة٬ يجب تحديد حافة تجليد المستند المطبوع

  
l٬ وهو خيار التخطيط التقليدي المستخدم في تجليد الكتبحافة طويلة. 

   
l٬ وهو الخيار المستخدم غالبًا في تجليد التقويماتحافة قصيرة. 

 

  

  

.قد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة وانحشار الورق. تجنب الطباعة على كال وجهي الملصقات أو الورق الشفاف أو المغلفات أو الورق السميك: مالحظة

.Folioو Legalو Letterو A4: الستخدام ميزة الطباعة على الوجهين٬ يمكنك استخدام أحجام الورق التالية فقط: مالحظة



 .٬ ثم قم بطباعة المستندتمانقر فوق .5

 .تقوم الطابعة بالطباعة على الوجهين تلقائيًا

  

 استخدام العالمات المائية

 
 

 استخدام عالمة مائية موجودة

 .لتغيير إعدادات الطباعة من تطبيق البرنامج٬ يجب الوصول إلى خصائص الطابعة.1

 
 .تظهر العالمة المائية في إطار معاينة الصورة. عالمة مائية وحدد إحدى العالمات المائية من القائمة المنسدلة زياداتانقر فوق عالمة التبويب .2

 

  
 

 . وابدأ الطباعةتمانقر فوق .3

 

  

 إنشاء عالمة مائية

 .لتغيير إعدادات الطباعة من تطبيق البرنامج٬ يجب الوصول إلى خصائص الطابعة.1

 
 ".تحرير العالمات المائية"يظهر إطار . عالمة مائية٬ ثم انقر فوق تحرير في قسم زياداتانقر فوق عالمة التبويب .2

 

  
 

 . رسالة العالمة المائيةأدخل الرسالة النصية التي تريد طباعتها في مربع .3

 .يُستخدم إطار معاينة الصورة لالطالع على الشكل الذي ستظهر به العالمة المائية على الصفحة المطبوعة. يتم عرض الرسالة في إطار معاينة الصورة

 .٬ تتم طباعة العالمة المائية على الصفحة األولى فقطالصفحة األولى فقطفي حالة تحديد مربع 

 . حدد خيارات العالمة المائية.4

 . زاوية الرسالة٬ كما يمكنك تعيين زاوية العالمة المائية من قسم سمات الخطيمكنك تحديد اسم الخط ونمطه وحجمه ومستوى تدرج الرمادي من قسم 

 .  إلضافة عالمة مائية جديدة إلى القائمةإضافةانقر فوق .5

 
 .  لبدء الطباعةتمعند االنتهاء من إنشاء العالمة المائية٬ انقر فوق .6

  

 . بأحرف رمادية كبيرة بشكل قطري على الصفحة األولى أو على جميع صفحات المستند" سري"أو " مسودة"على سبيل المثال٬ قد ترغب في طباعة كلمة . طباعة نص فوق مستند) عالمة مائية (Watermarkيتيح لك خيار 

  

   . ويمكن تعديل هذه العالمات المائية أو إضافة عالمات جديدة أخرى إلى القائمة. تحتوي برامج الطابعة على عدة عالمات مائية محددة مسبقًا



  

 . عالمة مائية من القائمة المنسدلة بدون عالمة مائيةإليقاف طباعة العالمة المائية٬ حدد 

  

 تحرير عالمة مائية

 .لتغيير إعدادات الطباعة من تطبيق البرنامج٬ يجب الوصول إلى خصائص الطابعة.1

 
 ".تحرير العالمات المائية"يظهر إطار . عالمة مائية في قسم تحرير٬ ثم انقر فوق زياداتانقر فوق عالمة التبويب .2

 
 .٬ ثم قم بتغيير رسالة العالمة المائية والخياراتعالمات مائية حاليةحدد العالمة المائية التي تريد تحريرها من قائمة .3

 
 . لحفظ التغييراتتحديثانقر فوق .4

 
 .تمانقر فوق .5

  

 حذف عالمة مائية

 .لتغيير إعدادات الطباعة من تطبيق البرنامج٬ يجب الوصول إلى خصائص الطابعة.1

 
 ".تحرير العالمات المائية"يظهر إطار . عالمة مائية في قسم تحرير٬ انقر فوق زياداتمن عالمة التبويب .2

 
 . حذف٬ ثم انقر فوق عالمات مائية حاليةحدد العالمة المائية التي تريد حذفها من قائمة .3

 
 .تمانقر فوق .4

  

 

 استخدام نماذج التراكب

 ما هو نموذج التراكب؟

   
 

 إنشاء نموذج تراكب جديد للصفحة

يتم غالبًا استخدام نماذج التراكب بدالً من النماذج المطبوعة مسبقًا والورق . لجهاز الكمبيوتر كتنسيق ملف خاص يمكن طباعته على أي مستند) HDD(أو صور مخزَّنة على محرك األقراص الثابتة /نموذج التراكب هو عبارة عن نصوص و
فإذا كنت تريد طباعة خطاب يحتوي على رأسية تتضمن اسم شركتك٬ لن تحتاج إلى . فبدالً من استخدام الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقًا٬ يمكنك إنشاء نموذج تراكب يحتوي على نفس المعلومات الموجودة بالورق ذي الرأسية. ذي الرأسية

 .كل ما عليك هو أن تعطي للطابعة أمرًا بطباعة نموذج تراكب ذي رأسية في المستند. تحميل ورق ذي رأسية مطبوع مسبقًا في الطابعة

  

  

 .الستخدام نموذج تراكب لصفحة٬ يجب إنشاء نموذج تراكب جديد للصفحة يحتوي على شعار أو صورة

⃰ Ѝ احفظ الملف كي يمكنك استخدامه فيما بعد . ضع العناصر في الوضع الذي تريد ظهورها به عند طباعتها كنموذج تراكب. قم بإنشاء أو فتح مستند يحتوي على نص أو صورة الستخدامه في نموذج تراكب جديد للصفحة.1
ҒүǛҳƵǚ. 

 
 .لتغيير إعدادات الطباعة من تطبيق البرنامج٬ يجب الوصول إلى خصائص الطابعة.2

 
 .تراكب في قسم تحرير٬ ثم انقر فوق زياداتانقر فوق عالمة التبويب .3

 

  
 

 .إنشاء تراكب٬ انقر فوق "تحرير نموذج التراكب"في إطار .4

 

.تجنب إنشاء نموذج تراكب مع عالمة مائية. يجب أن يكون حجم مستند التراكب هو نفس حجم المستندات التي ستقوم بطباعتها باستخدام نموذج التراكب: مالحظة

  



 
 

 استخدام نموذج تراكب لصفحة

  

 :لطباعة نموذج تراكب مع مستند. بعد إنشاء نموذج التراكب٬ فإنه يصبح جاهزًا للطباعة مع المستند

 . قم بإنشاء أو فتح المستند المطلوب طباعته.1

 
 .لتغيير إعدادات الطباعة من خالل التطبيق المستخدم٬ يجب الوصول إلى خصائص الطابعة.2

 
 . زياداتانقر فوق عالمة التبويب .3

 
 . تراكبحدد نموذج التراكب الذي تريد طباعته من مربع القائمة المنسدلة .4

 
 .٬ ثم حدد ملف التراكبتحميل تراكب ثم تحرير٬ انقر فوق قائمة التراكبفي حالة عدم ظهور ملف التراكب المطلوب في .5

 

  
 

¤ƻﬞƹ Ɖﬞƫ ǃǐ ƓǃƤƐƹ Ɖﬞƫ Ƴҝƹ ¤ǈүﬞǛһ ﬞәƋƹ ǆƶƝ ǀƹǚәһҗƃǚ әǉﬞҗ ǇөƵǚ ǜƱǚﬞҗƵǚ ƥƶƹ ƻǉַײһҗ ҒƵǛҳ ǈƧ تحميل تراكب" يمكنك تحميل الملف عند الوصول إلى إطار ." 

 .قائمة التراكبحدد نموذج التراكب من مربع .  ويكون متاحًا للطباعةقائمة التراكبيظهر الملف في مربع .  فتحانقر فوق , بعد تحديد الملف

 

  

 .عند تحديد هذا المربع٬ يظهر إطار رسالة في كل مرة يتم فيها إرسال مستند للطباعة يطلب منك تأكيد ما إذا كنت تريد طباعة نموذج تراكب على المستند. تأكيد تراكب الصفحة عند الطباعةإذا لزم األمر٬ انقر فوق .6

  
 

 ).C:\FormOverالمسار االفتراضي هو . (حدد مسار الوجهة إذا لزم األمر.  اسم الملف٬ اكتب اسمًا بطول ثمانية أحرف بحد أقصى في مربع "إنشاء نموذج تراكب"في إطار .5

 

  
 

 . قائمة التراكبيمكنك رؤية االسم في . حفظانقر فوق .6

 
 .  حتى يتم اإلنشاءنعم أو موافقانقر فوق .7

 . ال تتم طباعة الملف٬ ويتم تخزينه في جهاز الكمبيوتر

. يجب أن تكون دقة نموذج التراكب مماثلة لدقة المستند الذي ستتم طباعته بنموذج التراكب: مالحظة



 .  فسوف يتم إلغاء استخدام صفحة التراكبالوإذا كانت اإلجابة .  فهذا يعني أنه ستتم طباعة نموذج التراكب المحدد مع المستندنعمإذا كانت اإلجابة 

 . إذا كان هذا المربع خاليًا وتم تحديد نموذج تراكب٬ فسوف تتم طباعة نموذج التراكب تلقائيا مع المستند

 . حتى تبدأ عملية الطباعةنعم أو تمانقر فوق .7

 . يتم تحميل نموذج التراكب مع مهمة الطباعة وتتم طباعته على المستند

  

 حذف نموذج تراكب لصفحة

  

 . يمكنك حذف نماذج تراكب الصفحات التي لم تعد مستخدمة

 . زياداتفي إطار خصائص الطابعة٬ انقر فوق عالمة التبويب .1

 
 . تراكب في قسم تحريرانقر فوق .2

 
 . قائمة التراكبحدد نموذج التراكب الذي تريد حذفه من مربع .3

 
 . حذف التراكبانقر فوق .4

 
 .نعمعندما يظهر إطار رسالة للتأكيد٬ انقر فوق .5

 
 ".طباعة" حتى تخرج من إطار تمانقر فوق .6

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المسح الضوئي 

 

  

  

 نظرة عامة على المسح الضوئي

  

بعد تثبيت البرامج من القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة٬ يمكنك البدء في مسح . الخاصة بك لتحويل الصور الفوتوغرافية والنصوص إلى صور يمكن تحريرها على جهاز الكمبيوتر لديك Dell Laser MFP 1815dnاستخدم طابعة الليزر 
Adobeو PaperPortو  ™Dell ScanCenterالصور ضوئيًا باستخدام لوحة التشغيل أو تطبيقات مثل   PhotoShop  التي تتيح مسح أحد المستندات " المسح الضوئي عبر الشبكة"على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو من خالل الشبكة باستخدام ميزة

 .أو يمكنك إرسال الصورة التي تم مسحها ضوئيًا كمرفق في رسالة بريد إلكتروني مباشرةً من الطابعة. ثم حفظه على جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة PDFأو  TIFFأو  JPEGضوئيًا على الطابعة بتنسيق 

  

للحصول على أفضل النتائج٬ يُرجى استخدام اإلعدادات . على نوع العنصر وعلى الغرض الذي سيتم استخدام الصورة أو المستند فيه بعد مسحه ضوئيًا في جهاز الكمبيوتر PaperPortيعتمد إعداد الدقة الذي سيتم استخدامه عند مسح أي عنصر ضوئيًا باستخدام برنامج 
 .التالية الموصى بها

 

  

واالقتصاص قبل مسح ) أو المسح الضوئي األولي( يجب تصغير حجم الصورة من خالل المعاينة ƿǡƝǐ ƳǃәүƵǚ ǈƧ  ǃﬞƱөƹƵǚ Ǜǂ  ǆƋǃƹƵǚ ғǚәǚәƝǟǚ ƿө‖ ƻƹ ǆƶƝǐ Ғƫә ǅǃҗƃƹ ǆƵǔ ҒүǛҳƵǚ әƽƝ¤. قد يتجاوز المسح الضوئي بناءً على هذه اإلعدادات الموصى بها قدرات التطبيق
 . الصور ضوئيًا

  

 ҮƹǛƽﬞ  Ƴҝƹ ¤ﬞһǎ Ʃǉ Ɠҗ Ʒǚәһҗƃǚ ƳƐƨҗ ғƽƱ ǚөǔAdobe PhotoShop األداة المساعدة إلعدادات الطابعة"يرجى الرجوع إلى .  يجب تعيين التطبيق إلى الطابعة من خالل تحديده من قائمة التطبيقات المتوفرة. " 

  

 Dellيتم تشغيل برنامج . أوالً  PaperPortأو إلى البرامج األخرى الموجودة على جهاز الكمبيوتر بدون تشغيل  PaperPortيتيح لك مسح العناصر ضوئيًا ثم إرسالها مباشرةً إلى  PaperPortهو أحد تطبيقات  Dell ScanCenterبرنامج 
ScanCenter  في أنظمة تشغيل " ̳ ꜜ┘"كتطبيق مستقل من قائمةWindows  ويتم عرض شريطDell ScanCenter . للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدامDell ScanCenter ٬ راجع قائمة التعليمات الخاصة ببرنامجPaperPort. 

 

  

  

Dell ScanCenterيقوم . لمسح أحد العناصر ضوئيًا ثم إرساله إلى أحد البرامج٬ انقر فوق رمز البرنامج ثم قم بمسح العنصر ضوئيًا. Dell ScanCenterو PaperPortالبرامج المقتصرة على  Dell ScanCenterتمثل الرموز الموجودة على شريط 
 .بتشغيل البرنامج المحدد تلقائيًا عند تمام عملية المسح الضوئي

  

 المسح الضوئي إلى تطبيق

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

إعداد البريد اإللكتروني نظرة عامة على المسح الضوئي 

إجراء المسح الضوئي وإرسال بريد إلكتروني المسح الضوئي إلى تطبيق 

إعداد دفتر العناوين مسح ضوئي باستخدام برنامج المسح الضوئي عبر الشبكة 

أرقام مجموعات Windows Image Acquisition (WIA) إجراء المسح الضوئي باستخدام برنامج التشغيل  

تغيير اإلعدادات االفتراضية USBمسح ضوئي إلى مفتاح ذاكرة  

توجيه الفاكسات إلى عناوين البريد اإللكتروني USBإدارة مفتاح ذاكرة  

. هو برنامج المسح الضوئي المتوفر مع الطابعة PaperPort: مالحظة

.Vistaو  )x64اإلصدار (  XPو Windows Server 2003في أنظمة التشغيل  PaperPortو Dell ScanCenterال يتم دعم تطبيقي   : مالحظة

 الدقة نوع العنصر

 نقطة في البوصة للنسخ بتدرج ألوان الرمادي أو النسخ الملونة 200نقطة في البوصة للنسخ باللونين األبيض واألسود أو  300 المستندات

 نقطة في البوصة للنسخ بتدرج ألوان الرمادي 300نقطة في البوصة للنسخ باللونين األبيض واألسود أو  400 المستندات رديئة الجودة أو التي تحتوي على نص صغير الحجم

 نقطة في البوصة للنسخ بتدرج ألوان الرمادي 200نقطة في البوصة للنسخ الملونة أو  200إلى  100من  الصور العادية والفوتوغرافية

 نقطة في البوصة  300نقطة في البوصة إلى  150من  صور طابعات نفث الحبر

 نقطة في البوصة 600نقطة في البوصة إلى  300من   صور الطابعات األعلى جودة

لنسخ النص من المستندات التي تم مسحها ضوئيًا بحيث يمكنك استخدام النص وتحريره في برنامج تحرير نصوص أو معالجة النصوص أو جداول  PaperPortالمدمج في برنامج ) OCR(يمكنك استخدام برنامج التعرف الضوئي على األحرف : مالحظة
. نقطة في البوصة للرسومات 600نقطة في البوصة أو  300نقطة في البوصة ويوصى بمعدل  600إلى  150صور نصية تم مسحها ضوئيًا بمعدل من ) OCR(تتطلب عملية التعرف الضوئي على األحرف . بيانات

.على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل بدء عملية المسح الضوئي من أجل تخزين المستند الذي تم مسحه ضوئيًا في جهاز الكمبيوتر الخاص بك PaperPortألول مرة٬ يجب فتح  PaperPortعند استخدام : مالحظة
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 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scanلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر PCلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).OCR(والتعرف الضوئي على األحرف  PaperPortو My Documentsو Emailو MS Paintالتطبيقات االفتراضية هي . لتحديد تطبيق تريد إرسال الصورة التي تم مسحها ضوئيًا إليه) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
lMS Paint : إرسال الصور التي تم مسحها ضوئيًا إلى برنامجMicrosoft Paint . 

 
lEmail :ويتم فتح إطار رسالة جديدة مع إرفاق الصورة به. يتيح إرسال الصور التي تم مسحها ضوئيًا إلى برنامج البريد اإللكتروني االفتراضي الموجود على جهاز الكمبيوتر . 

 
lMy Documents : على جهاز الكمبيوتر" المستندات"يتيح حفظ الصورة التي تم مسحها ضوئيًا في مجلد . 

 
lPaperPort : يتيح إرسال الصورة التي تم مسحها ضوئيًا إلىPaperPort . 

 
lOCR : يتيح إرسال الصورة التي تم مسحها ضوئيًا إلى برنامج التعرف الضوئي على األحرف)OCR .( 

ꜜ اضغط زر .5  .للحصول على تفاصيل٬ راجع دليل االستخدام الخاص بالتطبيق. قم بضبط إعدادات المسح الضوئي ثم ابدأ في عملية المسح الضوئي. يتم فتح إطار التطبيق المحدد). ( ̳

  

 مسح ضوئي باستخدام برنامج المسح الضوئي عبر الشبكة

 

 حول برنامج المسح الضوئي عبر الشبكة

  

والستخدام هذه الميزة٬ يجب تثبيت برنامج المسح الضوئي عبر الشبكة على جهاز . وحفظها على أحد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة PDFأو  TIFFأو  JPEGيتيح لك المسح الضوئي عبر الشبكة مسح أحد المستندات الموجودة على الطابعة الخاصة بك كملفات من نوع 
 . الكمبيوتر

  

 إضافة مستخدم

  

 ".Dellمدير المسح الضوئي عبر الشبكة من "لكي يمكنك تسجيل نفسك كأحد مستخدمي برنامج المسح الضوئي عبر الشبكة المعتمدين٬ يُرجى اتباع التعليمات التالية التي تظهر على شاشات برنامج 

 .إضافة جهازانقر فوق زر .1

 
 .التاليانقر فوق .2

 
إضافة ماسح "٬ راجع IPللحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام أحد عناوين . الخاص بهذا الماسح أو إدخاله لالتصال بالماسح مباشرةً  IPوبعد ذلك يجب تحديد الماسح الضوئي المتصل بالشبكة الذي ترغب في استخدامه٬ وذلك من خالل استعراض عنوان .3

 .التاليانقر فوق ". ضوئي

 
 . التاليالخاص بك٬ ثم انقر فوق ) PIN(أدخل المعرف ورقم التعريف الشخصي .4

  

 إزالة مستخدم

  

 . ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلتمام عملية اإلزالةإزالة جهازإلزالة مستخدم معتمد٬ انقر فوق زر 

  

 مسح ضوئي باستخدام برنامج المسح الضوئي عبر الشبكة

  

 .يمكنك من خالل برنامج المسح الضوئي عبر الشبكة مسح أحد المستندات من الطابعة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر الشبكة

 .أو على زجاج مسح المستندات ضوئيًا) ADF(وعليك أن تقوم بتحميل المستند الذي ترغب في مسحه ضوئيًا في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scanلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Networkلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر PCلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 

.تطبيقًا ويتم عرضها باإلنجليزية فقط 30تدعم قائمة التطبيق الخاصة بلوحة التشغيل حتى : مالحظة

مقطع "راجع ). أداة إعدادات الطابعة (Printer Settings Utilityمن  Adobe Photoshopأو  Adobe Photoshop Deluxeالخاصة بالمسح الضوئي٬ مثل  TWAINيمكنك إضافة مزيد من البرامج المتوافقة مع نظام : مالحظة
".الوجهة

. لالطالع على دليل برنامج المسح الضوئي عبر الشبكة المتاحة عبر اإلنترنتتعليماتاستخدم زر : مالحظة
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 ).( تملتحديد االسم المسجل المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 ).( تمالذي تم تسجيله٬ ثم اضغط زر  PINأدخل رقم .6

 
 ).( تملعرض البرنامج الذي سيتم استخدامه٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .7

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scan Settingلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .8

 
 ). ( تماختر نوع الملف ومستوى الدقة٬ ثم اضغط زر .9

 
lBlack & White :¤ﬞǛǉһƵǚ ǚө‖ әǉәҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧ حدد نوع الملف PDF  أوTIFF . 

 
lColor JPEG-200 :¤ﬞǛǉһƵǚ ǚө‖ әǉәҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧ نقطة في البوصة ونوع الملف  200 ربما يتم تحديد مستوى دقة بمعدلJPEG تلقائيًا . 

 
lResolution : نقطة في البوصة 300أو  200أو  100اختر مستوى الدقة من بين . 

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Start Scanningلعرض ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .01

 ƓƤƐ ҒƵǛҳ ǈƧعندما تعرض الشاشة ) ( تمLogout٬ تقوم الطابعة بتسجيل الخروج. 

أو  ( تمريرباستخدام أحد زري  Yes⃰ꜜꜜ . ٬ توجه لك الشاشة سؤاالً إذا ما كنت تريد إجراء مسح ضوئي لصفحة أخرىƥƶƹƵǚ ƛǃƽ ƻǛƱ ǚөǔTIFF  ǃǐPDF . قد يتم مسح المستند ضوئيًا إلى جهاز الكمبيوتر أثناء تشغيل برنامج المسح الضوئي عبر الشبكة.11
 . Noكرر هذه العملية حتى يتم مسح كافة الصفحات ضوئيًا٬ ثم حدد . وبالتالي يتم مسح الصفحة التالية ضوئيًا وتخزينها باعتبارها الصفحة الثانية في المستند). ( تم٬ ثم اضغط زر )

  

 إضافة ماسح ضوئي

  

 ".Dellمدير المسح الضوئي عبر الشبكة من "لتسجيل الماسح الضوئي كماسح معتمد للشبكة٬ استخدم إطار برنامج 

 .إضافة جهاز أو انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز إضافة جهاز٬ انقر فوق زر "Dellمدير المسح الضوئي عبر الشبكة من "في إطار برنامج .1

 

  
 
 

 .التاليانقر فوق .2

 
 .التالي٬ ثم انقر فوق ٬IP أدخل أحد عناوين .توصيل بالماسحة الضوئيةәǉәҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧ . .توصيل بالماسحة الضوئيةأو  )مفضل. (استعراض للوصول لماسحة ضوئية⃰ꜜꜜ .3

 

  
 
 

 .التاليانقر فوق ). PIN(اختر الطابعة من القائمة٬ ثم أدخل اسم الطابعة والمعرف ورقم التعريف الشخصي . وستظهر قائمة بالماسحات الضوئية المتصلة بالشبكة.4

 
lولكن يجب أن يكون الحرف األول أبجديًا. ويمكنك إدخال معرف يتكون من ثمانية أحرف بحد أقصى . 

 
l يجب أن يتكون رقمPIN يمكنك تحديد خيار كلمة المرور االفتراضي. يرجى مالحظة أن هذا األمر اختياري. من أربعة أرقام. 

 

  
 

 . ٬ ويمكنك اآلن مسح المستندات عبر الشبكة"Dellمدير المسح الضوئي عبر الشبكة من "وستظهر الطابعة الخاصة بك في إطار برنامج . إنهاءعند قيامك بإضافة الطابعة إلى الشبكة٬ انقر فوق .5



  

 إعداد الخصائص

 .٬ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الماسح الضوئي أو انقر فوق زر خصائص"Dellمدير المسح الضوئي عبر الشبكة من "في إطار برنامج .1

 

  
 

 . موافقبعد إعداد الخصائص٬ انقر فوق .2

  

 "عام"صفحة 

 

  

  

 "الملقم"صفحة 

 

  

  

 "متقدمة"صفحة 

 



  

  

 "تفضيالت"صفحة 

 
 

  
 
 
 

 مسح ضوئي باستخدام برنامج المسح الضوئي عبر الشبكة

 .تأكد من إتاحة الماسح الضوئي لالستخدام عبر الشبكة٬ وذلك من خالل التحقق من رمز حالة الماسح الضوئي.1

 
 ".إعداد الخصائص"راجع . ثم قم بتهيئة إعدادات الماسح الضوئي المتصل بالشبكة.2

 
 .قم بتحميل المستند الذي ترغب في مسحه ضوئيًا.3

 
 ".مسح ضوئي باستخدام برنامج المسح الضوئي عبر الشبكة"ابدأ عملية المسح الضوئي وفقًا للتوصيات الموجودة في .4

 
 "."متقدمة"صفحة "راجع ". خصائص المسح الضوئي عبر الشبكة"يمكن تغيير الموقع في صفحة متقدمة الموجودة في شاشة . تبدأ عملية المسح الضوئي ويتم إرسال المستند الذي تم مسحه ضوئيًا إلى الموقع الذي قمت بتحديده مسبقًا.5

  

رموز الماسح الضوئي

  

  

 

  Windows Image Acquisition (WIA)إجراء المسح الضوئي باستخدام برنامج التشغيل 

  

٬ وهو يعمل مع Microsoft Windows XP/Server 2003/Vistaهو أحد المكونات القياسية التي يتم توفيرها من خالل نظام التشغيل  WIAبرنامج التشغيل . إلجراء المسح الضوئي للصور WIAتدعم الطابعة الخاصة بك أيضًا برنامج التشغيل 
 .يتيح لك مسح الصور ضوئيًا والتعامل معها بسهولة بدون استخدام برامج إضافية ٬WIA فإن برنامج التشغيل TWAINوعلى عكس برنامج التشغيل . الكاميرات الرقمية والماسحات الضوئية



 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 .الكاميرات والماسحات الضوئية  طابعات وأجهزة أخرى لوحة التحكم  ̳ ꜜ┘انقر فوق .2

 .الماسحات الضوئية والكاميرات  األجهزة والصوت  لوحة التحكم ثم انقر فوق ٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل  

 
 .في العمل" معالج الماسح الضوئي والكاميرا"يبدأ . انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الماسح الضوئي.3

 
 . ليتم عرض كيفية تأثير هذه اإلعدادات على الصورةمعاينةاختر تفضيالت المسح الضوئي ثم انقر فوق .4

 

  
 

 .أدخل اسمًا للصورة ثم اختر تنسيقًا للملف ووجهة ليتم حفظ الصورة فيها.5

 
 .اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة ليتم تحرير الصورة بعد نسخها إلى الكمبيوتر.6

 

  

 

 USBمسح ضوئي إلى مفتاح ذاكرة 

  

 .باستخدام اإلعدادات االفتراضية أو تخصيص اإلعدادات الخاصة بك يدويًا USBيمكنك إجراء مسح ضوئي إلى مفتاح ذاكرة : للقيام بهذا٬ هناك طريقتان. USBيمكنك مسح أحد المستندات ضوئيًا وحفظ الصورة التي تم مسحها على مفتاح ذاكرة 

 

 USBحول مفتاح ذاكرة 

  

 .بسعات ذاكرة متنوعة ليتيح لك مساحة كافية لتخزين المستندات والعروض التقديمية وملفات الموسيقى والفيديو التي تم تحميلها والصور الفوتوغرافية عالية الدقة أو أي ملفات أخرى تريدها معك USBيتوفر مفتاح ذاكرة 

  

 :االختياري USBيمكنك استخدام الميزات التالية من خالل مفتاح ذاكرة 

  
l مسح المستندات ضوئيًا وحفظها على مفتاح ذاكرةUSB. 

 
   
l تنسيق مفتاح ذاكرةUSB. 

 
   
lفحص المساحة المتاحة في الذاكرة.  

  

 USBتركيب مفتاح ذاكرة 

  

 .Aمعتمد مزود بنوع موصل من الطراز  USBيجب أال يتم استخدام مفتاح ذاكرة إال مفتاح ذاكرة . USB V2.0و USB V1.1الموجود في الجزء األمامي من الطابعة بحيث يالئم طرازي الذاكرة  USBتم تصميم منفذ ذاكرة 

 

.فقط Windows XP/Server 2003/Vistaمع نظام التشغيل  WIAيعمل برنامج التشغيل : مالحظة

تتطلب عملية التعرف الضوئي على . نسخ النصوص من المستندات التي تم مسحها ضوئيًا إلى أي برنامج تحرير نصوص أو معالجة النصوص أو جداول بيانات PaperPortالمدمج في برنامج ) OCR(يمكن لبرنامج التعرف الضوئي على األحرف : مالحظة
. نقطة في البوصة للرسومات 600نقطة في البوصة أو  300ويوصى بمعدل . نقطة في البوصة 600إلى  150صور نصية تم مسحها ضوئيًا بمعدل من ) OCR(األحرف 
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 .الموجود في الجزء األمامي من الطابعة USBفي منفذ ذاكرة  USBأدخل مفتاح ذاكرة 

 

  

  

 مسح ضوئي باستخدام اإلعدادات االفتراضية

  

 .يعرض الجدول التالي اإلعدادات االفتراضية

 

 .الموجود في الطابعة USBفي منفذ ذاكرة  USBأدخل مفتاح ذاكرة .1

 
 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .2

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scanلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .USB keyللوصول إلى ) ( تماضغط زر .4

 
 .Quick Scanللوصول إلى ) ( تماضغط زر .5

 .USBتبدأ الطابعة في عملية مسح المستند ضوئيًا وحفظه في مفتاح ذاكرة 

 .Noأو حدد . لإلضافة Yes⃰ꜜꜜ . بالنسبة للمستند الذي تم تحميله على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ فإنه يظهر على الشاشة سؤال حول ما إذا كنت ترغب في تحميل صفحة أخرى

  .USBيتم حفظ المستندات التي تم مسحها ضوئيًا على مفتاح ذاكرة 

  

 مسح ضوئي باستخدام اإلعدادات الخاصة بي

  

 .يعرض الجدول التالي الخيارات التي يمكن تحديدها

 

 .الموجود في الطابعة USBفي منفذ ذاكرة  USBأدخل مفتاح ذاكرة .1

 
 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .2

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

. فقد يتسبب هذا في تلف الطابعة. والطابعة قيد التشغيل USBال تقم بإخراج مفتاح ذاكرة : تحذير 

. USBللحصول على تفاصيل حول هذه الميزات٬ راجع دليل المستخدم المرفق مع مفتاح ذاكرة .  قد ال تكتشف الطابعة تلقائيًا وجود الذاكرةǉƹ  ƜҗƹҗǉַײƱﬞǚө ұǛҗƨƹ ƻǛƱ ǚөǔUSB ¤ﬞǃﬞƹƵǚ ҒƹƶƱ ғǚәǚәƝǔ ǃǐ ƻǛƹǝǚ ғǚәǚәƝǔ Ƴҝƹ ¤Ғƽǉƞƹ ғǚ  : تحذير 

 الدقة تنسيق الملف حجم الصورة

Letter (USA) , A4 (UK )  JPEG 200 نقطة في البوصة 

 الدقة اللون تنسيق الملف حجم الصورة

Letter وA4 وLegal وFolio 
 B5و A6و A5و Executiveو

JPEG وBMP وTIFF وPDF نقطة في  300و 200و 100 ملون ورمادي وأحادي اللون
 البوصة
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 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scanلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .USB keyللوصول إلى ) ( تماضغط زر .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Custom Scanلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 ).( تملتحديد حجم الصورة المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .6

 
 ).( تملتحديد نوع الملف المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .7

 әǉәҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧBMP٬ حدد لون النسخة المطلوب مسحها ضوئيًا ومستوى دقتها. 

 әǉәҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧTIFF٬ حدد خيار مستوى الدقة والصفحات المتعددة. 

 .يتم بدء المسح الضوئي.8

 .Noأو حدد . لإلضافة Yes⃰ꜜꜜ . بالنسبة للمستند الذي تم تحميله على زجاج مسح المستندات ضوئيًا٬ فإنه يظهر على الشاشة سؤال حول ما إذا كنت ترغب في تحميل صفحة أخرى

 .USBيتم حفظ المستندات التي تم مسحها ضوئيًا على مفتاح ذاكرة 

  

 تغيير اإلعدادات االفتراضية

  

 .لتغيير اإلعدادات االفتراضية في عملية المسح الضوئي السريعة٬ اتبع الخطوات المذكورة أدناه

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scanلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 .USB keyللوصول إلى ) ( تماضغط زر .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Default Changeلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .Image Sizeللوصول إلى ) ( تماضغط زر .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر A6أو  B5أو  A5أو  Executiveأو  Folioأو  Legalأو  A4أو  Letterلتمييز حجم الصورة ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Versionلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .6

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر JPEGأو  PDFأو  TIFFأو  BMPلتمييز تنسيق الملف ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .7

 
 . ٬11 انتقل مباشرةً إلى الخطوة JPEGفي حالة تحديد .8

 ).( تملتحديد خيار الصفحات المتعددة٬ ثم اضغط ) أو  ( تمرير٬ اضغط زري PDFأو  TIFFفي حالة تحديد 

 ).( تم٬ ثم اضغط Monoأو  Grayأو  Colorلتحديد وضع األلوان٬ ) أو  ( تمرير٬ اضغط زري BMPفي حالة تحديد 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Resolutionلتمييز ) أو  ( تمرير٬ اضغط زري BMPللملفات من نوع  Monoأو وضع األلوان  PDFأو  TIFFفي حالة تحديد .9

 
 ).( تمنقطة في البوصة٬ ثم اضغط  300نقطة في البوصة أو  200نقطة في البوصة أو  100لتمييز مستوى الدقة٬ ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .01

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .11

  

 

 USBإدارة مفتاح ذاكرة 

 
  

 .واحدًا تلو اآلخر أو كل الملفات في وقت واحد عن طريق تهيئة الجهاز USBيمكنك حذف ملفات الصور المُخزنة في أحد مفاتيح ذاكرة 

 

 حذف ملف صورة

 .USBلحذف أحد ملفات الصور التي تم مسحها ضوئيًا وحفظها على مفتاح ذاكرة 

 .الموجود في الطابعة USBفي منفذ ذاكرة  USBأدخل مفتاح ذاكرة .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scanلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .USB keyللوصول إلى ) ( تماضغط زر .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر File Manageلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 .Deleteعند ظهور ) ( تماضغط زر .5

 
 ).( تملتحديد المجلد أو الملف المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .6

 ҒƹǡƝ ғǉǐﬞ ǚөǔ"\ "¤ғǚәƶүƹƵǚ әҳǐ Ʒƃǚ ƷǛƹǐ  әǃүǃƹفهذا يعني وجود مجلد أو أكثر داخل المجلد المحدد . 
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7.  ǃƓһƵǚ ǈƧ ғǛƨƶƹƵǚ әҳǐ әǉәҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧ6 وانتقل إلى الخطوة التالية.  تعرض الشاشة حجم الملف لمدة ثانيتين تقريبًا. 

¤ғǚәƶүƹƵǚ әҳǐ әǉәҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧ ( تملتحديد الملف المطلوب حذفه٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمرير اضغط أحد زري.( 

 .لتأكيد التحديد Yesعند ظهور ) ( تماضغط زر .8

 
 .تسألك الشاشة عما إذا كنت تريد حذف ملف آخر.9

 ꜜꜜ⃰Yes  أوNo. 

 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .01

  

 USBتهيئة مفتاح ذاكرة 

 .الموجود في الطابعة USBفي منفذ ذاكرة  USBأدخل مفتاح ذاكرة .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scanلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .USB keyللوصول إلى ) ( تماضغط زر .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر File Manageلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Formatلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 .لتأكيد التحديد Yesعند ظهور ) ( تماضغط زر .6

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .7

  

 USBطباعة من مفتاح ذاكرة  

 .PRNو PDFو TXTو BMPو TIFFتنسيقات الملفات المدعمة هي . USBيمكنك طباعة الملفات المخزنة في مفتاح ذاكرة 

 .الموجود في الطابعة USBفي منفذ ذاكرة  USBأدخل مفتاح ذاكرة .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scanلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .USB keyللوصول إلى ) ( تماضغط زر .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر PRINT fromلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تملتحديد المجلد أو الملف المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 . ٬ انتقل إلى الخطوة التالية5إذا قمت بتحديد ملف في الخطوة .6

 ).( تملتحديد الملف المطلوب طباعته٬ ثم اضغط ) أو  ( تمريرفي حالة تحديد أحد المجلدات٬ اضغط زري 

 ).( تمأدخل عدد النُسخ٬ ثم اضغط .7

 .تبدأ بذلك عملية الطباعة

 .Version Not supportedإذا كان تنسيق الملف المحدد غير مدعم٬ تظهر رسالة 

 .تعرض الشاشة سؤاالً عما إذا كنت تريد طباعة ملف آخر.8

 ꜜꜜ⃰Yes  أوNo. 

 . للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .9

  

 USBعرض حالة مفتاح ذاكرة 

  

 .يمكنك التحقق من المساحة المتوفرة على الذاكرة إلجراء مسح ضوئي للمستندات وحفظها

 .الموجود في الطابعة USBفي منفذ ذاكرة  USBأدخل مفتاح ذاكرة .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scanلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .USB keyللوصول إلى ) ( تماضغط زر .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Show Spaceلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 .تظهر مساحة الذاكرة المتاحة على شاشة العرض

 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .5

  

.باللغة اإلنجليزية ٬TXT التي تم تكوينها باستخدام هذه الطابعة٬ وملفات PDFوملفات  TIFF 6.0أنواع الملفات المتوفرة فقط هي ملفات : مالحظة



 

 إعداد البريد اإللكتروني

  

٬ يجب أوالً تكوين إعدادات الشبكة وإعداد حساب )توجيه فاكسات إلى عناوين بريد إلكتروني (Fax Forward to E-mail addressesو) المسح الضوئي إلى رسالة بريد إلكتروني (Scanning to E-mailالستخدام ميزات البريد اإللكتروني مثل 
 .للحصول على معلمات الشبكة" إعداد الطابعة المتصلة بالشبكة"راجع . البريد اإللكتروني الخاص بك

 
 

 إعداد حساب البريد اإللكتروني

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Email Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تملتمييز عنصر القائمة المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
4.¤ ﬞǃﬞƐƵǚ әƽƝ ( تمحتى يظهر عنصر القائمة الفرعية المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمرير اضغط أحد زري.( 

 
 ).( تمأدخل المعلومات المطلوبة أو حدد الحالة المطلوبة٬ ثم اضغط زر .5

 
 .لتغيير الخيارات األخرى 5إلى  3كرر الخطوات من .6

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .7

 
 

 الخيارات المتوفرة إلعداد حساب البريد اإللكتروني

  

 

 إجراء المسح الضوئي وإرسال بريد إلكتروني

 .تأكد من توصيل الطابعة بالشبكة.1

 
 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .2

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scanلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Networkلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 .Emailللوصول إلى ) ( تماضغط زر .5

 
 ).( تم تسجيل الدخول الخاص بك٬ ثم اضغط زر معرفأدخل .6

 
 ).( تمأدخل كلمة مرور تسجيل الدخول الخاصة بك٬ ثم اضغط زر .7

 

 ). ( تمأدخل عنوان البريد اإللكتروني للمستلِم٬ ثم اضغط زر .8

 الوصف الخيار

SMTP Server يمكنك إعداد الطابعة على الوصول إلى أحد ملقماتSMTP للبريد الصادر .
• SMTP Server IP : يتيح لك إدخال عنوانIP  أو اسم المضيف لملقمSMTP . ويمكن إدخال هذه المعلومات على هيئة أرقام مفصولة بعالمات

)smtp.xyz.comأو  444. 333. 222. 111على سبيل المثال . (عشرية أو كاسم مجال

• Max Mail Size :يتيح لك تحديد أقصى حجم لرسالة البريد اإللكتروني التي يمكن إرسالها.

User Setupيمكنك إعداد المستخدمين المسموح لهم إرسال رسائل بريد إلكتروني باستخدام الطابعة .
• Secure Mode :عند تمكين عملية المصادقة٬ يمكنك تعيين ما إذا كانت الطابعة ستقوم بتذكير . يتيح لك تمكين عملية مصادقة المستخدم أو تعطيلها

.مستخدم معتمد بتسجيل الخروج في كل مرة يتم فيها إرسال رسالة بريد إلكتروني

• Add Users :يتيح لك إضافة البيانات الخاصة بأحد المستخدمين مثل اسم تسجيل الدخول وكلمة المرور.

• Delete Users :يتيح لك حذف مستخدم معتمد.

Send to Selfيمكنك تعيين ما إذا كان سيتم إرسال رسائل البريد اإللكتروني الواردة إلى حساب البريد اإللكتروني الخاص بك.

Default From يمكنك تعيين عنوان البريد اإللكتروني االفتراضي الموجود في حقل"From) ":يتم عرض العنوان عند ضبط :) منSecure Mode  علىDisable.

Default Subj.يمكنك تعيين الموضوع االفتراضي في رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بك.

Email Forwardتوجيه الفاكسات إلى عناوين البريد اإللكتروني"راجع . يمكنك إعداد الطابعة على توجيه كافة الفاكسات الصادرة أو الواردة إلى عناوين البريد اإللكتروني المحددة."

Control Access يمكنك حماية ميزةEmail Setup) باستخدام رمز مرور) إعداد البريد اإللكتروني.

Set Passcode يمكنك تغيير رمز المرور المستخدم من أجل الوصول إلى ميزةEmail Setup) إعداد البريد اإللكتروني.( 
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 .يظهر على الشاشة سؤال عما إذا كنت تريد إدخال عنوان آخر

 .٬8 ثم كرر الخطوة Addلتحديد ) أو  ( تمريرإلدخال عناوين إضافية٬ اضغط أحد زري .9

 . Doneعند ظهور ) ( تملمتابعة التقدم إلى الخطوة التالية٬ اضغط زر 

 .يظهر على الشاشة سؤال عما إذا كنت تريد مراجعة العناوين.01

 .Yesلتحديد ) ( تملمراجعة العناوين٬ اضغط زر 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Noلتحديد ) أو  ( تمريرلمتابعة التقدم إلى اإلعداد التالي٬ اضغط أحد زري 

 .يظهر على الشاشة سؤال عما إذا كنت تريد إرسال رسالة البريد اإللكتروني إلى نفسك.11

 .Yesلتحديد ) ( تمإلرسال رسالة البريد اإللكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك٬ اضغط زر 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Noلتحديد ) أو  ( تمريرأو اضغط أحد زري 

 ).( تمأدخل عنوان رسالة البريد اإللكتروني٬ ثم اضغط زر .21

 
 ).( تملتحديد نوع الملف الذي سيتم تحويل الصورة التي تم مسحها ضوئيًا إليه٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .31

 
 ).( تملتحديد مستوى الدقة المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .41

 

ꜜ اضغط زر .51  . تبدأ الطابعة في عملية المسح الضوئي٬ ثم تقوم بإرسال البريد اإللكتروني). ( تمأو زر ) ( ̳

 
61.¤ƭ  ƉǛһƵǚ ǜǛƃҳƵǚ ƻƹ ңǃﬞһƵǚ Ƴǉүƃҗ әǉﬞҗ ғƽƱ ǚөǔ ǛƹƝ ҒƇǛƇƵǚ ǆƶƝ Ƴǚǒƃ ﬞǃǂƗ ҒƵǛҳ ǈƧ أو  ( تمرير اضغط أحد زري ( لتحديدYes  أوNo تم٬ ثم اضغط زر ).( 

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .71

  

 

 إعداد دفتر العناوين

 ). دفتر العناوين (Address Bookيمكنك بعد ذلك بسرعة وبسهولة إدخال عناوين البريد اإللكتروني من خالل إدخال االسم الذي قمت بتعيينه في . يمكنك إعداد دفتر العناوين بحيث يحتوي على عناوين البريد اإللكتروني التي تستخدمها بصورة متكررة

 
 

 إضافة عنوان بريد إلكتروني إلى دفتر العناوين 

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز )  أو ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Emailلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Email Addressلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 .Newلتحديد ) ( تماضغط زر .4

 
 ).( تمأدخل االسم الذي تريده٬ ثم اضغط .5

 
 ).( تمأدخل عنوان البريد اإللكتروني الخاص باالسم٬ ثم اضغط .6

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .7

  

 إرسال بريد إلكتروني باستخدام عنوان بريد إلكتروني

 .أو قم بوضعه على زجاج مسح المستندات ضوئيًا) ADF(قم بتحميل مستند في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .2

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Emailلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Email Addressلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Sendلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 

".إعداد دفتر العناوين"راجع ). دفتر العناوين (Address Bookيمكنك إدخال اسم تم تخزينه في : مالحظة



 ).( تمأدخل اسم المرسل٬ ثم اضغط زر .6

 
 ).( تماضغط زر . يظهر عنوان البريد اإللكتروني الذي قمت بتعيينه لهذا االسم.7

 ).( تمأدخل اسم المستلم٬ ثم اضغط زر .8

 ".استخدام لوحة المفاتيح الرقمية إلدخال الحروف"للحصول على مزيد من المعلومات حول إدخال الحروف٬ راجع 

 ).( تماضغط زر . يظهر عنوان البريد اإللكتروني الذي قمت بتعيينه لهذا االسم.9

 
 .يظهر على الشاشة سؤال عما إذا كنت تريد إدخال عنوان آخر.01

 .9و ٬8 ثم كرر الخطوتين Addلتحديد ) أو  ( تمريرإلدخال عنوان إضافي٬ اضغط أحد زري 

 .Doneعند ظهور ) ( تملمتابعة التقدم إلى الخطوة التالية٬ اضغط زر 

 .يظهر على الشاشة سؤال عما إذا كنت تريد مراجعة العناوين.11

 .٬ ثم راجع العناوين التي تريد إدخالهاYesلتحديد ) ( تملمراجعة العناوين٬ اضغط زر 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Noلتحديد ) أو  ( تمريرلمتابعة التقدم إلى الخطوة التالية٬ اضغط أحد زري 

 .تعرض الشاشة سؤاالً عما إذا كنت تريد إرسال رسالة البريد اإللكتروني إلى نفسك.21

 ꜜꜜ⃰Yes  أوNo تم٬ ثم اضغط زر ).( 

 ).( تمأدخل عنوان رسالة البريد اإللكتروني٬ ثم اضغط زر .31

 
 ).( تملتحديد نوع الملف الذي سيتم تحويل الصورة التي تم مسحها ضوئيًا إليه٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .41

 
 ).( تملتحديد مستوى الدقة المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .51

 

ꜜ اضغط زر .61  ).( تمأو زر ) ( ̳

 .تبدأ الطابعة في عملية المسح الضوئي٬ ثم تقوم بإرسال البريد اإللكتروني

 .?Logoff Nowعندما تعرض الشاشة ) ( تماضغط زر .71

 .تعود الطابعة إلى وضع االستعداد

  

 تحرير عنوان بريد إلكتروني أو حذفه

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Emailلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Email Addressلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Editلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تملتحديد عنوان البريد اإللكتروني المطلوب تحريره أو حذفه٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 ).( تملحذف العنوان المحدد٬ اضغط زر .6

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Editلتحديد ) أو  ( تمريرلتحرير العنوان المحدد٬ اضغط أحد زري 

7. әǉәҳҗ ҒƵǛҳ ǈƧEdit , ( تمقم بتحرير عنوان البريد اإللكتروني٬ ثم اضغط ). ( تمقم بتحرير االسم٬ ثم اضغط.( 

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .8

  

 

 أرقام مجموعات

  

¤ﬞﬞƱҗƹ ƳƱƇ   әәƞҗƹ ғǛǂүǃ ǆƵǔ әƽҗƃƹƵǚ Ɓƨƽ ƳǛƃﬞǕ  ƷǃƬҗ ғƽƱ ǚөǔإلى  1من  (50يمكنك إعداد حتى . يتيح لك ذلك استخدام إعداد رقم طلب جماعي إلرسال نفس المستند لكل الوجهات المتضمنة في المجموعة.  يمكنك تجميع هذه الوجهات وتعيينها تحت موقع طلب جماعي
 .رقم من أرقام الطلب الجماعي) 50

 

 تعيين عناوين بريد إلكتروني إلى رقم مجموعة
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 . في لوحة التشغيل) (اضغط زر الدليل .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Emailلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .Group Mailلتحديد ) ( تماضغط زر .3

 
 .Newلتحديد ) ( تماضغط زر .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر 50و 1أدخل رقم موقع مجموعة يقع بين .5

 
 ).( تمأدخل اسم المجموعة٬ ثم اضغط زر .6

 
 ).( تمأدخل اسم المستلِم الذي قمت بحفظه٬ ثم اضغط زر .7

 
 .7كرر الخطوة ). ( تم٬ ثم اضغط زر Addلعرض ) أو  ( تمرير٬ اضغط أحد زري Another Addressعند ظهور المطالبة .8

 أو

 .Doneلتحديد ) ( تماضغط زر 

 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .9

  

 حذف رقم مجموعة

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Emailلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .Group Mailلتحديد ) ( تماضغط زر .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Deleteلتحديد ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تمأدخل رقم موقع المجموعة المطلوب حذفه٬ ثم اضغط زر .5

 
 .Yesعند ظهور ) ( تماضغط زر .6

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .7

  

 تحرير أرقام المجموعة

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Emailلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .Group Mailلتحديد ) ( تماضغط زر .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Editلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تمأدخل رقم موقع المجموعة المطلوب تحريره٬ ثم اضغط زر .5

 
 ).( تمقم بتحرير اسم المجموعة٬ ثم اضغط زر .6

 
 .لمراجعة قائمة عناوين المجموعة Viewعند ظهور ) ( تماضغط زر .7

 أو

 ).( تمأدخل اسم المستلِم الذي قمت بحفظه٬ ثم اضغط زر . إلضافة عناوين بريد إلكتروني أخرى) ( تم٬ ثم اضغط زر Addلعرض ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 أو

 .لحذف عناوين البريد اإللكتروني الموجودة في المجموعة) ( تم٬ ثم اضغط زر Deleteلعرض ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

  

 



 إرسال بريد إلكتروني باستخدام رقم مجموعة

 .أوالً ) ADF(قم بتحميل المستندات بحيث يكون وجهها ألعلى مع إدخال الطرف العلوي منها في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 أو

 .قم بوضع مستند واحد بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا

 ".تحميل المستند األصلي"للحصول على تفاصيل حول كيفية تحميل أحد المستندات٬ راجع 

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .2

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Emailلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Group Mailلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Sendلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 ).( تم٬ أدخل اسم المرسل٬ ثم اضغط زر )وضع األمان (Secure Modeعند تعطيل .6

 
 ).( تماضغط زر . يظهر عنوان البريد اإللكتروني الذي قمت بتعيينه لهذا االسم.7

 
 .يظهر على الشاشة سؤال عما إذا كنت تريد رسالة البريد اإللكتروني إلى نفسك.8

 ꜜꜜ⃰Yes  أوNo تم٬ ثم اضغط زر ).( 

 ).( تمأدخل رقم موقع المجموعة٬ ثم اضغط زر .9

 
 .يظهر على الشاشة سؤال عما إذا كنت تريد مراجعة العناوين.01

 .٬ ثم راجع العناوين التي تريد إدخالهاYesلتحديد ) ( تملمراجعة العناوين٬ اضغط زر 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Noلتحديد ) أو  ( تمريرلمتابعة التقدم إلى الخطوة التالية٬ اضغط أحد زري 

 ).( تمأدخل عنوان رسالة البريد اإللكتروني٬ ثم اضغط زر .11

 
 ).( تملتحديد نوع الملف الذي سيتم تحويل الصورة التي تم مسحها ضوئيًا إليه٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .21

 
 ).( تملتحديد مستوى الدقة المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .31

 

ꜜ اضغط زر .41  ). ( تمأو زر ) ( ̳

 .تبدأ الطابعة في عملية المسح الضوئي٬ ثم تقوم بإرسال البريد اإللكتروني

 . ?Logoff Nowعندما تعرض الشاشة ) ( تماضغط زر .51

 .تعود الطابعة إلى وضع االستعداد

  

 طباعة دفتر العناوين

  

 ).دفتر العناوين (Address Bookالخاص بك في قائمة ) دفتر العناوين (Address Bookيمكنك فحص إعداد 

 .في لوحة التشغيل) ( الدليلاضغط زر .1

 أو

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Directoryلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Emailلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Printلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Allأو  Group Addressأو  Individual Addressلتحديد ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 .تتم طباعة القائمة المحددة

  

 

 تغيير اإلعدادات االفتراضية

file:///C:/data/CHM_OUT/systems/prn1815/AR/ug/ug_ar.chm/ug_ar/copy.html#1027636


  

 .يمكنك ضبط إعدادات المسح الضوئي االفتراضية

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Scan Defaultsلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 .Image Sizeللوصول إلى ) ( تماضغط زر .3

 
 ).( تملتمييز حجم الصورة المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .4

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Versionلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .5

 
 ).( تملتمييز تنسيق الملف المطلوب٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .6

 ).( تملتحديد خيار الصفحات المتعددة٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمرير٬ اضغط زري PDFأو  TIFFفي حالة تحديد 

 ).( تم٬ ثم اضغط Monoأو  Grayأو  Colorلتحديد وضع األلوان٬ ) أو  ( تمرير٬ اضغط زري BMPفي حالة تحديد 

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Resolutionلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .7

 
 ).( تملتمييز دقة العرض المطلوبة٬ ثم اضغط زر ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .8

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Netscan Tm-outلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .9

 
 ).( تمأدخل مقدار الوقت المطلوب٬ ثم اضغط زر .01

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .11

  

 

 توجيه الفاكسات إلى عناوين البريد اإللكتروني

  

 .يمكنك إعداد الطابعة على توجيه كافة الفاكسات الصادرة أو الواردة إلى عناوين البريد اإللكتروني

 ).( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Email Setupلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Email Forwardلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر )أو  ( تمريرحدد الحاالت المطلوبة من خالل ضغط أحد زري .4

 
lOff :يتيح لك إيقاف تشغيل هذه الميزة . 

 
lTx Only :يتيح لك توجيه الفاكسات الصادرة فقط إلى عنوان بريد إلكتروني محدد . 

 
lRcv Only :عند تحديد هذا الخيار٬ يجب اختيار ما إذا كانت الطابعة ستقوم بطباعة الفاكسات الواردة. يتيح لك توجيه الفاكسات الواردة فقط إلى عنوان بريد إلكتروني محدد . 

 
lAll Faxes :يتيح لك توجيه الفاكسات الواردة والصادرة إلى عنوان بريد إلكتروني محدد . 

 
 .للرجوع إلى وضع االستعداد) ( إلغاء األمراضغط زر .5

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 نظرة عامة على البرامج

مع الطابعة الخاصة بك في نفس   ™Dellإذا كنت قد اشتريت جهاز كمبيوتر من نوع . بعد إعداد الطابعة وتوصيلها بجهاز الكمبيوتر الخاص بك٬ قم بتثبيت برامج التشغيل واألدوات المساعدة من القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة المرفق مع الطابعة
 :يتضمن القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة ما يلي. وهذا يعني أنك لن تحتاج إلى تثبيتها بنفسك. الوقت٬ يتم تثبيت برامج التشغيل واألدوات المساعدة تلقائيًا

  
l برامج تشغيل طابعةDell- والستخدام الطابعة في أنظمة تشغيل . تتيح لجهاز الكمبيوتر االتصال بالطابعةWindowsللحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت برامج تشغيل الطابعة في أنظمة تشغيل . ٬ يجب تثبيت برامج تشغيل الطابعة

Windows تثبيت البرامج في "٬ راجعWindows." 

 
   
lDell Printer Configuration Web Tool)  أداة تهيئة طابعةDell تتيح لك مراقبة حالة الطابعة المتصلة بشبكة بدون مغادرة مكتبك -) على الويب. 

 
   
lPrinter Settings Utility) كما يمكنك أيضًا تكوين تطبيق وجهة المسح الضوئي الذي يتم بدء تشغيله عند الوصول إلى . تتيح لك إعداد دفتر أرقام الفاكس وخيارات الطابعة األخرى من سطح مكتب الكمبيوتر -) أداة إعدادات الطابعةScan  ثم إلى

 . PCالقائمة 

 
   
lDell Toner Management System™- كما يعرض إطار . يعرض حالة الطابعة واسم المهمة عندما يتم إرسال مهمة طباعة إلى الطابعةDell Toner Management System)  نظام إدارة مسحوق الحبر منDell(   مستوى

 . مسحوق الحبر المتبقي ويتيح لك طلب خراطيش مسحوق حبر بديلة

 
   
l برنامجPaperPort -  يتيح لك مسح المستندات ضوئيًا وإنشاء ملفاتPDF  وتحويل الصور التي تم مسحها ضوئيًا إلى ملفاتMicrosoft Word  أوExcel ويوفر لك . أو ملفات نصية يمكن التحرير فيهاPaperPort  ميزات مسح ضوئي

 . البحث عن العناصر من خالل خصائص معينة خاصة بهم PaperPortكما تتيح لك ميزة البحث المتقدم في . متطورة وهو يدعم إضافة تعليقات إلى كافة أنوع الصور

 
   
lDell ScanCenter™ - هو الواجهة األمامية التي تتيح لك مسح المستندات ضوئيًا بسرعة في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل برامج البريد اإللكتروني وبرامج تحرير الصور وبرامج تحرير النصوص. 

 
   
lبرنامج التشغيل  -برنامج تشغيل المسح الضوئيTWAIN  أوWindows Image Acquisition (WIA)  متاح لعملية المسح الضوئي للمستندات على الطابعة. 

 
   
l مستندات بتنسيق  -دليل المستخدمHTML تتضمن معلومات تفصيلية حول استخدام الطابعة. 

 
   
lSet IP -  استخدم هذا البرنامج لتعيين عناوينTCP/IP للحصول على تفاصيل حول هذا البرنامج٬ راجع دليل . للطابعةNetwork Printer User's Guide) الموجود على القرص المضغوط الخاص ) دليل المستخدم لتوصيل الطابعة بالكمبيوتر

 .باألدوات المساعدة للشبكة

 
   
l برنامج تشغيلPS -  ملف وصف الطابعةPostscript  )PPD .( يمكنك استخدام برنامج تشغيلPostScript في طباعة المستندات. 

 
   
l يتيح لك هذا البرنامج إجراء المسح الضوئي لمستند من الطابعة ثم حفظه على جهاز كمبيوتر متصل بشبكة -المسح الضوئي عبر الشبكة. 

 
   
lيتيح لك إرسال فاكس من جهاز الكمبيوتر -من الشبكة إلى الفاكس /من الكمبيوتر إلى الفاكس . 

 
   
l برنامج تشغيلLinux -  يتيح لك إجراء عمليتي الطباعة والمسح الضوئي في أية بيئة من بيئات تشغيلLinux. 

 
   
l برنامج تشغيل طابعةMacintosh -  يتيح لك استخدام الطابعة مع جهاز يعمل بنظام تشغيلMacintosh.  

  

 

 على الويب Dellأداة تهيئة طابعة 

  

أو /قم بعرض إعدادات تهيئة الطابعة و. ٬ والتي تعرف أيضًا باسم ملقم الويب المضمن الخاص بالطابعة٬ مراقبة حالة الطابعة المتصلة بالشبكة وأنت جالس على مكتبك)على الويب Dellأداة تهيئة طابعة  (Dell Printer Configuration Web Toolتتيح لك 
 .من مستعرض الويب الخاص بك مباشرةً  Dellتغييرها وبمراقبة مستوى مسحوق الحبر وعندما يحين وقت طلب خراطيش مسحوق حبر بديلة٬ كل ما عليك فعله هو النقر فوق رابط مستلزمات 

  

 Dell Printerكما يمكنك بدء تشغيل . الخاص بطابعتك المتصلة بالشبكة في مستعرض الويب الخاص بك ٬IP ما عليك سوى كتابة عنوان )على الويب Dellأداة تهيئة طابعة  (Dell Printer Configuration Web Toolلبدء تشغيل 
Configuration Web Tool)  أداة تهيئة طابعةDell على الويب ( منNetwork Status Monitor Center) مركز مراقبة حالة الشبكة"للحصول على التفاصيل٬ راجع ). مركز مراقبة حالة الشبكة." 

  

 :IPالخاص بالطابعة٬ قم بطباعة صفحة تهيئة الشبكة التي يتم فيها عرض عنوان  IPلمعرفة عنوان 

 ). ( تم٬ ثم اضغط زر Menuلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .1

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Network CFGلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .2

 
 ).( تم٬ ثم اضغط زر Print Sys. Dataلتمييز ) أو  ( تمريراضغط أحد زري .3

 .Yesيظهر أول عناصر القائمة 

 .لطباعة صفحة تكوين الشبكة) ( تماضغط زر .4

 

.Vistaو  )x64اإلصدار (  XPو Windows Server 2003في أنظمة التشغيل  PaperPortو Dell ScanCenterال يتم دعم تطبيقي   : مالحظة

".Dellاستخدام نظام إدارة مسحوق الحبر من "راجع صفحة . فقط عندما تكون الطابعة متصلة بالشبكة) على الويب Dellأداة تهيئة طابعة  (Dell Printer Configuration Web Toolتتوفر : مالحظة



  

 ƻǚǃƽƝ ƻǉǉƞҗ Ʒҗǉ ƷƵ ǚөǔIP تكوين "راجع .  قم بتعيين عنوان للطابعةTCP/IP." 

  

 .أو لتغيير إعدادات تهيئة الطابعة/لعرض حالة الطابعة المتصلة بالشبكة و" إعداد الطابعة المتصلة بالشبكة"حدد رابطًا مناسبًا مثل 

 
 

 حالة الطابعة

  

 .عندما ينخفض مستوى مسحوق الحبر٬ انقر فوق رابط مستلزمات مسحوق الحبر الموجود في الشاشة األولى لطلب خراطيش مسحوق حبر إضافية. يمكنك الحصول على رد فوري حول كل ما يتعلق بحالة مستلزمات الطابعة

 
 

 إعدادات الطابعة

  

 .يمكنك تغيير إعدادات الطابعة وعرض لوحة التشغيل عن بُعد وتحديث البرامج الثابتة لملقم الطباعة

 
 

 إعدادات الفاكس 

 .تكوين إعدادات الفاكس مثل غالف الفاكس والبروتوكول ودفتر الهاتف ووضع االستالم

 
 

 إعدادت البريد اإللكتروني  

 .وتنبيه البريد اإللكتروني والعنوان SMTPتكوين إعدادات البريد اإللكتروني مثل ملقم 

 
 

 نسخ إعدادات الطابعة

  

 .الخاص بكل طابعة IPيمكنك نسخ إعدادات الطابعة بسرعة إلى طابعات أخرى متصلة بالشبكة من خالل كتابة عنوان 

 
 

 إحصائيات الطباعة

  

 .تتبع الجوانب المختلفة المرتبطة بعملية الطباعة مثل استخدام الورق وأنواع مهام الطباعة

 
 

 معلومات الطابعة

  

 .يمكنك الحصول على المعلومات التي تريد من أجل مكالمات الصيانة أو تقارير المخزون أو حالة الذاكرة الحالية ومستويات رموز المحرك

 
 

 تعيين كلمة المرور

  

 .يمكنك تأمين لوحة التشغيل باستخدام كلمة مرور بحيث ال يتمكن المستخدمين اآلخرين من تغيير إعدادات الطابعة التي قمت بتحديدها ولو بدون قصد

 
 

 التعليمات الفورية

  

.يجب أن تمتلك صالحيات مسؤول الشبكة الستخدام هذا الميزة: مالحظة

.يجب أن تمتلك صالحيات مسؤول الشبكة الستخدام هذا الميزة: مالحظة

).خالية(٬ و كلمة المرور االفتراضية فارغة adminاسم المستخدم االفتراضي هو : مالحظة
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 .على الويب من أجل الحصول على معلومات حول استكشاف األخطاء وإصالحها Dellلزيارة موقع  Helpانقر فوق 

  

 

 Windowsتثبيت البرامج في 

  

 ".الحد األدنى للمتطلبات"قبل البدء٬ تأكد من أن النظام يستوفي 

 أنظمة التشغيل المعتمدة

  
l أنظمة التشغيلWindows 98/98 SE/Me/NT 4 Workstation  أوServer  المزودة بحزمة الخدمةService Pack 3. 

 
   
l نظام التشغيلWindows 2000 Professional  أوAdvanced Server 

 
   
l نظام التشغيلWindows XP Home edition  أوProfessional 

 
   
l نظام التشغيلWindows 2003 Server 

l نظام التشغيلWindows Vista   

 
 

 الحد األدنى للمتطلبات

  
lأنظمة التشغيل : مساحة القرصWindows 98/Me/NT4.0/2000  :300 ميجابايت 

 

 جيجابايت Windows XP/Server 2003/Vista  :1نظام التشغيل 

  
lأنظمة التشغيل : الذاكرةWindows 98/Me/NT4.0/2000  :64 ميجابايت 

 

 ميجابايت Windows XP/Server 2003  :128نظام التشغيل 

  ميجابايت Windows Vista  :512نظام التشغيل 

  
lأنظمة التشغيل : وحدة المعالجة المركزيةWindows 98/Me/NT4.0/2000  :Pentium II  ميجاهرتز أو أعلى 400بسرعة 

 

 ميجاهرتز أو أعلى 933بسرعة  Windows XP/Server 2003/Vista  :Pentium IIIنظام التشغيل 

  
lالبرامج المطلوبة :Internet Explorer 5.0 

 
 

 للطباعة المحلية Dellتثبيت برامج 

  

 ".للطباعة من خالل الشبكة Dellتثبيت برامج "في حالة توصيل الطابعة بالشبكة بدالً من جهاز الكمبيوتر٬ قم بتخطي هذه الخطوة ثم انتقل إلى . USBالطابعة المحلية هي طابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل 

  

 .ويعتمد إجراء تثبيت برامج التشغيل على نظام التشغيل المستخدَم. برنامج تشغيل الطابعة هو برنامج يتيح لجهاز الكمبيوتر إمكانية االتصال بالطابعة

 .أغلق كل البرامج غير الضرورية. تأكد من أن الطابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر وأنها قيد التشغيل.1

 

 .أدخل القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة.2

 

. الموجود في الركن األيمن العلوي من الشاشةتعليماتاستكشاف األخطاء وإصالحها٬ انقر فوق رابط /للحصول على مزيد من المعلومات حول صفحة الكل في واحد الرئيسية أو صفحة عرض الصور المحفوظة أو صفحة الصيانة: مالحظة

. ٬Dell ينبغي أن يقوم مسؤول النظام بتثبيت برامج Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vistaبالنسبة ألنظمة التشغيل : مالحظة

.Dellقم بإغالق الشاشة واستخدم القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة لتثبيت برامج . في الحال Windowsبينما الطابعة وجهاز الكمبيوتر قيد التشغيل٬ يبدأ تشغيل معالج أجهزة  USBفي حالة توصيل كبل طابعة : مالحظة

.اتبع اإلرشادات لتثبيت البرامج). لم يتم العثور على الطابعة (No Printer Foundإذا لم تكن الطابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر أثناء تثبيت القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة٬ تظهر شاشة : مالحظة

.التحكم في حساب المستخدم عند ظهور شاشة متابعة٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل   : مالحظة



  
 
 

3.¤ ﬞǃﬞƐƵǚ әƽƝ لتحديد لغةاللغة اضغط زر . 

 
 .التالي٬ ثم انقر فوق تثبيت شخصي⃰ꜜꜜ .4

 
 .باعتبارها اإلعدادات االفتراضية ٬PaperPort وبرامج تشغيل الطابعة وبرنامج تشغيل الماسح الضوئي وƷǚәһҗƃǠǚ ƳǉƵә لتثبيت التالي٬ ثم انقر فوق )مستحسن(تثبيت نموذجي ⃰ꜜꜜ .5

 

  
 

 .ويمكنك تغيير المجلد الوجهة. التالي٬ ثم انقر فوق تثبيت مخصصالخاص بالطابعة٬ حدد  Postscriptلتثبيت البرامج المحددة بما في ذلك برنامج تشغيل 

 .أنت اآلن على استعداد تام للقيام بالطباعة. ٬ ثم أغلق المعالجإنهاءانقر فوق . عند انتهاء عملية التثبيت٬ قم بطباعة صفحة اختبار.6

 
 

 IPتعيين عنوان 

  

 .متصل بالشبكة BOOTPأو  DHCPتلقائيًا٬ البد من وجود ملقم  IPلتعيين عنوان . وقناع الشبكة الفرعية والمدخل IPقبل استخدام الطابعة من خالل الشبكة٬ يجب تعيين المعلومات الخاصة بالطابعة مثل عنوان 

  

 .ستحتاج إلى هذه المعلومات من أجل تكوين الطابعة للشبكة. MACقم بطباعة صفحة التكوين الخاصة بالطابعة لالطالع على تكوين الشبكة الحالية وعنوان . يدويًا٬ يمكنك استخدام القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة المرفق IPلتكوين عنوان 

 .أغلق كل البرامج غير الضرورية. تأكد من أن الطابعة متصلة بالشبكة وأنها قيد التشغيل.1

 
 .أدخل القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة.2

 

  
 
 

 . لتحديد لغةاللغةعند الضرورة٬ اضغط زر .3

 
 .تظهر قائمة بالطابعات المتاحة على الشبكة. IPتعيين أداة عنوان ⃰ꜜꜜ .4

 

.التحكم في حساب المستخدم عند ظهور شاشة متابعة٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل   : مالحظة



  
 
 

 .االفتراضي للطابعة موجود في صفحة التكوين IPعنوان . لها IPحدد الطابعة المطلوب تعيين عنوان .5

 
 .للطابعة٬ قم بإنهاء البرنامج IPبعد تعيين عنوان .6

 
 

 للطباعة من خالل الشبكة Dellتثبيت برامج 

  

 .على كل طابعة متصلة الشبكة Dellللطابعة قبل تثبيت برامج  TCP/IPعند توصيل الطابعة بالشبكة٬ قم بتكوين إعدادات 

  

 .على أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة محليًا أو عن بُعد Dellيمكنك تثبيت برامج 

 ".توصيل الطابعة بالشبكة"للحصول على مزيد من التفاصيل حول التوصيل بالشبكة٬ راجع . أغلق كل البرامج غير الضرورية. تأكد من أن الطابعة متصلة بالشبكة وأنها قيد التشغيل.1

 
 .أدخل القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة.2

 

  
 
 

 . لتحديد لغةاللغةعند الضرورة٬ اضغط زر .3

 
 .التالي٬ ثم انقر فوق تثبيت على الشبكة⃰ꜜꜜ .4

 
5.¤ҒƱ ƇƵǚ ﬞ Ɲ ƳǉƤƇҗƶƵ ǈƵǛҳƵǚ ﬞҗǃǉ ƹƱƵǚ ַײǛǂү ǆƶƝ ƳǉƤƇҗƵǚ Үƹǚﬞ  ғǉ ҝҗ ǈƧ ǜƣﬞҗ ғƽƱ ǚөǔ ꜜꜜ ⃰   .التالي٬ ثم انقر فوق تثبيت محلي 

 

  
 

 Үƹǚﬞ  ғǉ ҝҗ ǈƧ ǜƣﬞҗ ғƽƱ ǚөǔDell ¤ҒƱ ƇƵǚ Ɓƨƽ  ҒƶƋҗƹƵǚ ғǛƱ ƇƵǚ ғǛƹƬƶƹ ǃǐ  әǉƞ Ƶǚ ﬞҗǃǉ ƹƱƵǚ  ַײǂүǐ ǆƶƝ ꜜꜜ⃰ حدد أجهزة الكمبيوتر العمالء الموجودة في نفس المجال . والبد من توفر بيانات مسؤولي المجال مثل المعرف وكلمة المرور. تثبيت عن بعد
 .التاليوالمتصلة بالشبكة٬ ثم انقر فوق 

 .التاليحدد الطابعة التي تريد تثبيتها٬ ثم انقر فوق . تظهر قائمة بالطابعات المتاحة على الشبكة.6

 

.ينبغي أن يقوم مسؤول النظام بتثبيت برامج تشغيل الطابعة على أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالطابعة: مالحظة

.التحكم في حساب المستخدم عند ظهور شاشة متابعة٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل   : مالحظة

 Windows Vistaأو  Windows NT4.0أو  Windows Server 2003 أو Windows 2000أو  Windows XP: البد من توفر أحد أنظمة التشغيل التالية على الملقم وعلى جهاز الكمبيوتر العميل: مالحظة

.IPيجب أن تتوفر للملقم القدرة على تحليل اسم الكمبيوتر العميل الموجود في أي عنوان : مالحظة
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¤ҒƹǘǛƬƵǚ ǈƧ Ғƞ ǛƓƵǚ ﬞǃǂƗ ƷәƝ ҒƵǛҳ ǈƧ وإلضافة الطابعة إلى الشبكة٬ أدخل بيانات الطابعة مثل اسم المنفذ وعنوان .  إلضافة الطابعة إلى الشبكةإضافة طابعة لتحديث القائمة أو انقر فوق تحديث انقر فوقIP موجود . 

¤ƷƬƶƹ ǆƶƝ Ғƞ ǛƓƵǚ ғǉ ҝҗ ǈƧ ǜƣﬞҗ ғƽƱ ǚөǔ إعداد هذه الطابعة على خادم حدد خانة االختيار . 

 .التاليانقر لتحديد برامج التشغيل واألدوات المساعدة المطلوبة التي سوف يتم استخدامها٬ ثم انقر فوق . تظهر قائمة ببرامج التشغيل واألدوات المساعدة.7

 

  
 
 

 .التاليحدد الطابعة التي تريد تثبيتها٬ ثم انقر فوق . تظهر قائمة بالطابعات المتاحة على الشبكة.8

 

  
 

¤ҒƹǘǛƬƵǚ ǈƧ Ғƞ ǛƓƵǚ ﬞǃǂƗ ƷәƝ ҒƵǛҳ ǈƧ وإلضافة الطابعة إلى الشبكة٬ أدخل بيانات الطابعة مثل اسم المنفذ وعنوان .  إلضافة الطابعة إلى الشبكةإضافة طابعة لتحديث القائمة أو انقر فوق تحديث انقر فوقIP موجود . 

 
 .وسيظهر على الشاشة برامج تشغيل الطابعة التي تم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.9

 . التاليانقر فوق . ويمكنك تغيير اسم الطابعة وتعيين الطابعة كإعداد افتراضي تتم مشاركته من خالل الشبكة

  

 .إنهاءانقر فوق . عند االنتهاء من تثبيت الطابعة٬ يمكنك طباعة صفحة على سبيل االختبار.01

¤Ғƞ ǛƓƵǚ ғǉ ҝҗ әƞ  ҒƱ ƇƵǚ ﬞ Ɲ ǈǘǃƐ Ҳƃƹ Ƴƹƞ  ҒƋǛһƵǚ  әƝǛƃƹƵǚ  ǚәǝǚ ғǉ ҝҗ  ғƹƫ ǚөǔإضافة ماسح "راجع الخطوات المذكورة في . وعندئذ يجب تكوين إعدادات المسح الضوئي عبر الشبكة.  يظهر إطار برنامج إدارة المسح الضوئي عبر الشبكة على الشاشة
 ".ضوئي

  

 

 إزالة تثبيت البرامج
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 .Windowsيمكنك إزالة البرامج باستخدام القرص المضغوط لبرامج التشغيل واألدوات المساعدة أو باستخدام خيار إزالة التثبيت من أنظمة تشغيل . يجب إزالة تثبيت برامج تشغيل الطابعة٬ إذا كنت تقوم بتحديثها أو إذا فشلت عملية التثبيت

ꜜꜜ ̳ ꜜ┘من قائمة .1 ⃰   .Dell MFPإلغاء تثبيت برنامج   Dell  DELL Laser MFP 1815طابعات   DELL  كافة البرامج أو البرامج 

 

  
 

 .حدد البرامج التي تريد إزالتها.2

 
 .موافقانقر فوق .3

 
 .أعد تشغيل الكمبيوتر.4

  

 

 Dellاستخدام نظام إدارة مسحوق الحبر من 

  

واسم مهمة الطباعة الجاري )) افحص الطابعة-خطأ (Error-Check Printerو ) الطابعة غير متصلة (Printer Offlineو ) الطابعة جاهزة (Printer Ready(حالة الطابعة ) مراقبة الحالة المحلية (Local Status Monitorيعرض برنامج 
 . للطابعة)) الحبر منخفض (Toner Lowو % 50و % 100(تنفيذها ومستوى مسحوق الحبر 

  

¤ғǛƱ ƇƵǚ ǈƹәһҗƃƹ әҳǐ ғƽƱ ǚөǔ يمكنك الوصول إلى Network Status Monitor Center) الذي يعرض حالة كافة الطابعات المتوفرة في الشبكة) مركز مراقبة حالة الشبكة. 

 

 مراقبة حالة الطابعة المحلية

  

التي يتم تشغيلها باختالف كمية ) مراقبة الحالة المحلية (Local Status Monitorوتختلف شاشة . ال تظهر هذه الشاشة إال على شاشة الكمبيوتر. في العمل عند إرسال مهمة طباعة إلى الطابعة) مراقبة الحالة المحلية (Local Status Monitorتبدأ شاشة 
 .مسحوق الحبر المتبقية

 

  

  

 مركز مراقبة حالة الشبكة

  

¤ҒƱ Ƈ  ҒƶƋҗƹ Ғƞ ǛƓƵǚ ғƽǛƱ ǚөǔ يمكنك استخدام Network Status Monitor Center) مركز مراقبة حالة الشبكة .( باستخدامNetwork Status Monitor Center) ٬ يمكنك تشغيل )مركز مراقبة حالة الشبكةDell Printer 
Configuration Web Tool)  أداة تهيئة طابعةDell وإدارة حالة العديد من الطابعات المتصلة بالشبكة) على الويب. 

 .مركز مراقبة حالة الشبكة  Dell  DELL Laser MFP 1815طابعات   DELL  البرامج  ̳ ꜜ┘انقر فوق  .1

 
 .لطابعة معينة) شاشة بيان الحالة (Status Monitorلكي يتم فتح  ...تشغيلالخاصة بها أو حدد ) شاشة بيان الحالة (Status Monitorانقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم إحدى الطابعات لكي يتم فتح .2

 
 . لتغيير الشكل الذي يتم به عرض قائمة الطابعاتتحديث⃰ꜜꜜ .3

  

 

.قم بإغالق كافة البرامج قبل إزالة تثبيت البرامج٬ ثم قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر بعد االنتهاء من عملية إزالة التثبيت: مالحظة

.التحكم في حساب المستخدم عند ظهور شاشة متابعة٬ انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل   : مالحظة

.يتوفر هذا التطبيق فقط عند تكون الطابعة متصلة بشبكة: مالحظة



 األداة المساعدة إلعدادات الطابعة

  

 . PC ثم مسح ضوئيكما يمكنك تكوين الوجهة التي يتم بدء تشغيلها عند الوصول إلى . ٬ يمكنك إعداد خيارات بيانات نظام الفاكس وإنشاء إدخاالت دفتر الهاتف وتحريرها من جهاز الكمبيوتر)أداة إعدادات الطابعة (Printer Settings Utilityباستخدام إطار 

  

 . تلقائيًا) أداة إعدادات الطابعة (٬Printer Settings Utility يتم تثبيت Dellعند تثبيت برامج 

  

 ".Windowsتثبيت البرامج في "للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت البرامج٬ راجع 

  

 :لفتح أداة إعدادات الطابعة

 . أداة إعداد الطابعة  Dell  DELL Laser MFP 1815طابعات   DELL  البرامج  ̳ ꜜ┘انقر فوق .1

 ).أداة إعدادات الطابعة (Printer Settings Utilityيظهر إطار 

 

  

إظهار  ولون المسح الضوئي والدقة والوجهة( مسح ضوئيو) ورقة غطاء الفاكس( إعداد الفاكسو) دفتر العناوين ودفتر الهاتف( الدليلالوصول إلى العديد من الميزات مثل ) أداة إعدادات الطابعة (Printer Settings Utilityيمكن من خالل إطار .2
 ).المعاينة

 .للحصول على مزيد من التفاصيل٬ انقر فوق زر 

 .افتراضيات الطابعةالستخدام اإلعدادات االفتراضية٬ انقر فوق زر 

 . الموجود في الجزء السفلي من اإلطارخروجللخروج من الشاشة الحالية٬ انقر فوق زر 

  

 مقطع الدليل

  

 . إلنشاء إدخاالت دفتر الهاتف أو البريد وتحريرهاإعداد والزر دفتر العناوين أو دفتر الهاتفانقر فوق المقطع 

 

  

  

 مقطع إعداد الفاكس
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تحتوي صفحة غالف الفاكس على التاريخ ورقم الفاكس الخاص بالمرسل ومعرف الطابعة ورقم فاكس المستلم ومعرف الطابعة المخزن في دفتر ". خيارات اإلعداد المتقدم للفاكس"للحصول على التفاصيل٬ راجع .  إلنشاء صفحة غالف الفاكسإعداد الفاكسانقر فوق المقطع 
 .الهاتف الخاص بالمرسل والعدد اإلجمالي للصفحات التي تم إرسالها

 

  

  

 مقطع المسح الضوئي 

 مقطع الوجهة

 .يمكنك باستخدام قائمة وجهات المسح الضوئي أن تحدد البرامج التي يمكن مسح الصور ضوئيًا إليها. إعداد ثم زر الوجهة٬ انقر فوق PCثم  Scanلتكوين قائمة وجهة المسح الضوئي لشاشة عرض لوحة التشغيل التي تظهر عند الوصول إلى 

 

  

  

 مقطع الدقة

 .نقطة في البوصة 600 أو عادي-نقطة في البوصة 300 أو نقطة في البوصة 200 أو نقطة في البوصة 150 أو مسودة-نقطة في البوصة 75يمكنك تحديد . ٬ ثم حدد مستوى الدقة االفتراضي من القائمة المنسدلةالدقةانقر فوق المقطع 

  

 مقطع لون نسخة المسح الضوئي

 .لون حقيقي أو لون 256 أو رمادي أو أبيض وأسود أو لون المسح الضوئييمكنك تحديد . ٬ ثم حدد لون نسخة المسح الضوئي االفتراضي من القائمة المنسدلةلون المسح الضوئيانقر فوق المقطع 

  

 مقطع إظهار المعاينة

 .٬ ثم ضع عالمة اختيار لالطالع على شاشة المعاينةإظهار المعاينةانقر فوق المقطع 
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 المواصفات 

 

  

 
    

 المواصفات العامة

 
 

a.  للصفحة٬ طبقًا لمنهج اختبار المعيار القياسي % 5تتوقف إنتاجية مسحوق الحبر على طباعة الصفحة بنسبة تغطيةISO/IEC 19752 .تتباين اإلنتاجية تبعًا لظروف االستخدام والبيئة المحيطة.  

  

 

 مواصفات الماسح الضوئي ووحدة النسخ
 

المواصفات العامة 

مواصفات الماسح الضوئي ووحدة النسخ 

مواصفات الطابعة متعددة الوظائف 

مواصفات جهاز الفاكس  

مواصفات الورق 

 الوصف العنصر

 )2م/جم 75بوزن (ورقة  50حتى  ) ADF(وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

 مم 216 - 142: العرض )ADF(حجم الورق في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 
 مم 356 - 148 :الطول

 )2م/جم 75: بوزن(ورقة  250: صينية الورق سعة إدخال الورق

 ورقات 5: ٬ ورق خاص)2م/جم 75: بوزن(ورقة  50: ورق عادي: الصينية الثانوية

 )وجه الورق ألسفل(ورقة  150: صينية اإلخراج سعة إخراج الورق
 )وجه الورق ألعلى(ورقة واحدة : الغطاء الخلفي

 )2م/جم 90 - 60(ورق عادي : صينية الورق نوع الورق

 )2م/جم 90 - 75(ومغلفات ) 2م/جم 163 - 60(ورق عادي وورق شفاف وملصقات وبطاقات وبطاقات بريد : الصينية الثانوية

 )2م/جم 90 - 75(ورق عادي : الطباعة على الوجهين

 نظام بخرطوشة مسحوق حبر واحدة األجزاء القابلة لالستهالك

 .أمبير 5.4هرتز٬ بقوة  50/60للتيار المتردد٬ تردد  127إلى  110جهد كهربي بمقدار  متطلبات الطاقة
 .أمبير 3.0هرتز٬ بقوة  50/60للتيار المتردد٬ تردد  127إلى  220جهد كهربي بمقدار 

 واط 450أقل من : المتوسط استهالك الطاقة
 واط 30أقل من : وضع السكون

 ديسيبل 55: نسخ الضوضاء
 ديسيبل 33: وضع االستعداد

 ديسيبل 54 :طباعة

 ثانية 42أقل من  وقت اإلحماء

 درجة مئوية 32 -درجة مئوية  10: درجة الحرارة ظروف التشغيل
 رطوبة نسبية% 80 -% 20 :الرطوبة

 سطرين× حرف أو رقم  LCD 16شاشة العرض 

 ┘صفحة Dell  :3000عمر خرطوشة مسحوق الحبر ذات السعة القياسية من  عمر خرطوشة مسحوق الحبر

 ┘صفحة Dell  :5000عمر خرطوشة مسحوق الحبر ذات السعة العالية من 

 أبعاد الطابعة متعددة الوظائف 

 )االرتفاع× العمق × العرض (
 مم 457,2 × 438 × 450

 )ميجابايت  192بحد أقصى ( ميجابايت  96 )RAM(ذاكرة الوصول العشوائي 

 )بما في ذلك خرطوشة مسحوق الحبر(كجم  16: الصافي الوزن  )بدون خرطوشة مسحوق الحبر(كجم  14.5 
 )بما في ذلك العناصر القابلة لالستهالك والملحقات والعبوة(كجم  22.3 :اإلجمالي

 كجم 2.7: الورق وزن العبوة
 كجم 0.7 :بالستيكي

 الوصف العنصر

 WIAمعيار /TWAINمعيار  التوافق

 )ADF(وحدة تغذية تلقائية بالمستندات  طريقة المسح الضوئي
 ) CCD(وجهاز مرتبط بالشحنات مسطح ملون 

 )أحادي اللون وملون(نقطة في البوصة  1200 × 600: بصري الدقة
 نقطة في البوصة  4800 × 4800 :مُحسّن

 مم 293: زجاج مسح المستندات ضوئيًا طول المساحة الفعالة للمسح الضوئي
 مم ADF( : 352(وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 



  

 

 مواصفات الطابعة متعددة الوظائف
 

  

 

 مواصفات جهاز الفاكس
 

 مم 208 عرض المساحة الفعالة للمسح الضوئي

 Ѽ̳ 24 عمق بت األلوان

 بت للرسم الخطي 1 عمق البت أحادي اللون
 بت لتدرج الرمادي 8

 )رسم خطي(ثانية  15: زجاج مسح المستندات ضوئيًا )) نص (Textوضع (سرعة النسخ الضوئي   )رمادي(ثانية  20   )ألوان(ثانية  30 
 )رسم خطي(ثانية  26 : )ADF(وحدة التغذية التلقائية بالمستندات   )رمادي(ثانية  26     )ألوان(ثانية  64 

  )letterللورق بحجم (نسخة في الدقيقة  27:  )SDMC(النسخ المتعدد لمستند واحد  سرعة النسخ   )A4للورق بحجم (نسخة في الدقيقة  25 
 نسخ في الدقيقة 7): مختلط (Mixedو) نص (Textفي الوضعين ) MDMC(النسخ المتعدد لمستندات متعددة 
 نسخ في الدقيقة MDSC(  :7(النسخ المنفرد لمستندات متعددة 

 نسخ في الدقيقة 4: النسخ المتعدد لمستندات متعددة في وضع الصور الفوتوغرافية

 B5و A6و A5و Executiveو Folioو Legalو A4و Letter حجم الورق

 %400-%25: زجاج مسح المستندات ضوئيًا معدل التكبير والتصغير
 ADF( : 25%-100%(وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

 صفحة 199 - 1 النُسخ المتعددة

 نص٬ نص وصور فوتوغرافية٬ صور فوتوغرافية )حسب نوع المستند األصلي(وضع النَسخ 

 الوصف العنصر

 الطباعة بأسلوب شعاع الليزر طريقة الطباعة

 صفحة في الدقيقة Letter  :27مع الورق بحجم  )الطباعة على وجه واحد(سرعة الطباعة 
 صفحة في الدقيقة A4 : 25مع الورق بحجم 

 صورة في الدقيقة Letter  :18مع الورق بحجم  )الطباعة على الوجهين(سرعة الطباعة 
 صورة في الدقيقة A4 : 17مع الورق بحجم 

  A6و A5و Folioو Oficioو Legalو A4و Letter: صينية الورق حجم الورق
و Envelope 7-3/4و HagaKiو Post Card 4x6و A6 cardو A6و A5و Executiveو Folioو Oficioو A4و Legalو Letter: الصينية الثانوية

Envelope 9 وEnvelope 10 وEnvelope COM-10 وEnvelope DL وEnvelope C5 وEnvelope C6 وEnvelope B5 وJIS B5 وISO B5 

 مم 127 × 76: الحد األدنى* 
 مم 356 × 216 :الحد األقصى

 Folioو Oficioو Legalو A4و Letter: الطباعة على الوجهين

 نقطة في البوصة 1200نتائج طباعة رائعة بدقة طباعة تصل إلى  دقة الطباعة

 PostScript Level3و PCL5eو PCL6و GDI المحاكاة

 USB 2.0واجهة اتصال  واجهة الكمبيوتر

 Base TX 10/100 واجهة االتصال بالشبكة

 Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vista التوافق
 Red Hat 8.0 ~9.0بما في ذلك  Linux OSإصدارات متنوعة من 

Fedora Core 1~3 وMandrake 9~10 وSuSE 8.2~9.1 
Mac. 10.3 واإلصدارات الالحقة 

 ثوان 10أقل من : وضع االستعداد الوقت الالزم لبدء الطباعة

 الوصف العنصر

 3المجموعة  ITU-T التوافق

 PABXأو الشبكات التي تسبق ) PSTN(شبكة الهاتف العامة  الخط القابل لالستخدام

 إلرسال الفاكس باأللوان JPEG/JBIGو  )ECMالوضع  (MH/MR/MMR ترميز البيانات

 ثانية/ك بت 33.6 سرعة المودم

 صفحة/ثوان 3حوالي  سرعة اإلرسال

 .فقط 1رقم  ITU-Tباستخدام تخطيط  ECMينطبق وقت اإلرسال على إرسال الذاكرة للبيانات النصية مع ضغط * 

 )في وضع الدقة القياسية للفاكس (A4/ثوانٍ تقريبًا 3: زجاج مسح المستندات ضوئيًا سرعة المسح الضوئي
 )في وضع الدقة القياسية للفاكس (Letter/ثوان 5حوالي  ):ADF(وحدة التغذية التلقائية بالمستندات   )في وضع الدقة الجيدة للفاكس (Letter/ثانية 7.5 

 مم 297: زجاج مسح المستندات ضوئيًا الحد األقصى لطول المستند
 مم ADF( : 356(وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

 Legalو A4و Letter حجم الورق

 نقطة في البوصة 98 × 203: قياسي الدقة
 نقطة في البوصة 196 × 203 :جيد

 نقطة في البوصة  300 × 300: فائق الجودة



  

 

 مواصفات الورق

 نظرة عامة

  

تعتبر بعض الخصائص كالوزن والتركيب وحبيبات . والمغلفات والملصقات والورق الشفاف والورق ذو األحجام المخصصة%) 100بما في ذلك الورق الذي يحتوي على ألياف والمعاد تصنيعه بنسبة تصل إلى (تقبل الطابعة العديد من مواد الطباعة٬ كالورق المقصوص 
 : هذا في حدوث المشكالت التاليةƷәһҗƃƹƵǚ ƳǉƵәقد يتسبب الورق غير المطابق للتوجيهات الواردة في . نسيج الورق ومحتوى الرطوبة من العوامل الهامة التي تؤثر على أداء الطابعة وجودة المخرجات

  
lالحصول على جودة طباعة رديئة 

 
   
lتزايد حاالت انحشار الورق 

 
   
lحدوث بلى مبكر للطابعة 

 

 
 

  

 أحجام الورق المدعمة

 

a. تدعم الطابعة أنواعًا كثيرةً من أحجام الوسائط.  
b. قد تختلف سعة الطابعة تبعًا لوزن مواد الطباعة وسمكها وتبعًا للظروف البيئية . 

  

 توجيهات حول استخدام الورق

  

.تأكد من أن الورق المستخدم ذو جودة عالية٬ وال يحتوي على أية تمزقات أو شقوق أو ثقوب أو تلف أو بقع أو جسيمات متناثرة٬ ومن أنه سليم كذلك من أي أو اتساخ أو تغضن أو حواف مجعدة أو منثنية. 2م /جم 75للحصول على أفضل النتائج٬ استخدم ورقًا بوزن 

 

  

¤ưǡҝƹ ǀƞǉƽƋҗ әǛƞƹ Ʃﬞǃ ǃǐ ғǚәƽƃ ƻǛƱ ǚөǔ Ǜƹ ¤ǀƶǉƹҳҗ  ƷǃƬҗ ǇөƵǚ ƩﬞǃƵǚ ƛǃƽ ƻƹ әƱǑҗƵǚ ƷәƝ ҒƵǛҳ ǈƧيمكن مراجعة الملصق الموجود على العبوة . 

  

 :قد تؤدي المشكالت التالية إلى انخفاض جودة الطباعة أو انحشار الورق أو تلف الطابعة

 

 )صفحة 320(ميجابايت  4 ذاكرة المستخدم

 مستوى 256 اللون النصفي 

قد ينتج ذلك عن أسلوب غير صحيح في التعامل مع المواد أو عدم مالءمة درجة الحرارة أو مستويات الرطوبة أو متغيرات أخرى ال تستطيع طابعة . قد تتوافق بعض أنواع الورق مع هذه اإلرشادات ولكنها لن تؤدي بالرغم من ذلك إلى نتائج مرضية: مالحظة
Dell التكيف معها.

. هذاƷәһҗƃƹƵǚ ƳǉƵәقبل شراء كميات كبيرة من الورق٬ تأكد من أن الورق مطابق للمتطلبات الواردة في : مالحظة

. Dellوال تخضع أعمال التصليح هذه للضمان أو اتفاقيات الخدمة الخاصة بشركة . قد يؤدي استخدام الورق غير المطابق لتلك المواصفات إلى حدوث مشكالت تتطلب إجراء أعمال تصليح: تحذير 

 Ѝالسعة الوزن ┘األبعاد الورق

Letter 216 × 279 لصينية الورق 2م/جم 90 - 60سندات بوزن • مم

للصينية الثانوية 2م/جم 163 - 60سندات بوزن •

للطباعة على الوجهين 2م/جم 90 - 75سندات بوزن •

لصينية الورق 2م/جم 75ورقة من السندات بوزن  250•

للصينية الثانوية 2م/جم 75ورقة من السندات بوزن  50• A4 210 × 297 مم 

Executive 184 × 267 مم 

Legal 216 × 356 مم 

Oficio 216 × 343 مم 

Folio 216 × 330 مم 

 ورقات للصينية الثانوية 5 2م/جم 163 - 60 مم 127 × 76 )مخصص(الحد األدنى للحجم 

 مم Legal( 216 × 356(الحد األقصى للحجم 

 2م/جم 146 - 138 .نفس الحجمين األصغر واألكبر الموضحين أعاله ورق شفاف

 2م/جم 150 - 120 الملصقات

 2م/جم 163 - 105 بطاقات

 2م/جم 90 - 75 المغلفات

".بيئة عمل الطابعة وتخزين الورق"راجع . للحصول على األداء األمثل٬ يجب التأكد من تخزين الورق والتعامل معه بشكل صحيح. مم 127قد يحدث انحشار للورق إذا تم استخدام مواد للطباعة بأطوال أقل من : مالحظة

.للطباعة على الوجهين Legalو Oficioو Folioو Letterو A4يمكن استخدام ورق بحجم : مالحظة



 

  

 مواصفات الورق
 

  

 سعة إخراج الورق
 

  

 بيئة عمل الطابعة وتخزين الورق

  

 .تؤثر ظروف بيئة تخزين الورق على عملية التغذية بالورق بشكل مباشر

  

 .تذكر أن الورق يمتص الرطوبة بسرعة ويفقدها بسرعة. من األمثل أن يكون جو بيئة عمل الطابعة وتخزين الورق بنفس درجة حرارة الغرفة أو قريبًا منها٬ ويجب أال يكون شديد الجفاف أو الرطوبة

  

لذلك عند فتح الورق واستخدامه٬ فإنه يفقد الرطوبة مما . وتعمل أجهزة التدفئة ومكيفات الهواء علي إزالة نسب كبيرة من الرطوبة من الغرف. تؤدي الحرارة إلى تبخر الرطوبة من الورق٬ بينما تؤدي البرودة إلى تكثف الرطوبة عليه. تعمل الحرارة والرطوبة على إتالف الورق
قد يؤدي . وكذلك مع اكتساب الورق للرطوبة وفقدانه لها٬ يصبح مموجًا. عند فتح الورق واستخدامه٬ يمتص الرطوبة الزائدة مما ينتج عنه طباعة باهتة وعيوب متفرقة. ويؤدي الجو الرطب أو مبردات المياه إلى زيادة الرطوبة في جو الغرفة. يؤدي إلى ظهور الخطوط والبقع

 .هذا إلى انحشار الورق

  

يعتبر التخطيط الجيد أمرًا هامًا لمنع إتالف كميات كبيرة من . فقد يتعرض الورق٬ الذي يتم تخزينه لفترات طويلة٬ للرطوبة والحرارة الشديدتين مما قد يؤدي إلى إتالفه). أشهر تقريبًا 3(يجب توخي الحذر وعدم شراء كمية من الورق أكثر مما يمكن استخدامه في فترة قصيرة 
 .الورق

  

 .Ғ ǃƓﬞƶƵ ƷǃǛƬƹ ƥǡƣ ǈƧ ưҒƗǃƨҳƹ ƻƱҗ ƷƵ ǚөǔأما رزم الورق المفتوحة فإنها معرضةً للتلف بشكل أكبر٬ خاصةً . يمكن للورق المحفوظ في غالفه المغلق أن يظل على حالته لعدة أشهر قبل استخدامه

  

 :يجب مراعاة التوجيهات التالية عند تقييم بيئة تخزين الورق. بالمائة 55إلى  4درجة مئوية٬ ورطوبة نسبية تتراوح من  24درجة مئوية إلى  20الظروف المطلوبة هي . وينبغي الحفاظ على بيئة تخزين الورق بشكل سليم لضمان الحصول على المستوى المثالي من األداء

  
lيجب تخزين الورق في درجة حرارة الغرفة أو في درجة قريبة منها. 

 

 الحل المشكلة المتعلقة بالورق الحالة

رزمة الورق معيبة٬ بها رطوبة شديدة أو خشونة شديدة أو نعومة شديدة أو بها بروز أو  انخفاض جودة الطباعة أو التصاق مسحوق الحبر٬ مشكالت في التغذية
 مليء بالعيوب

شيفيلد٬ محتوى  400إلى  100جرّب استخدام نوع آخر من الورق٬ بدرجة نعومة من 
 %.5إلى % 4الرطوبة 

 .قم بتخزين الورق في وضع مستوٍ في غالفه المقاوم للرطوبة تم تخزين الورق بصورة غير سليمة عيوب متفرقة٬ انحشار للورق٬ تجعد

 .استخدم ورقًا أخف وزنًا٬ أو استخدم الغطاء الخلفي وزن الورق أثقل من الالزم حدوث تلف بالطابعة/زيادة الظالل الرمادية في الخلفية

.استخدم الغطاء الخلفي• .رطب للغاية٬ أو اتجاه خاطئ لحبيبات الورق٬ أو مكونات ذات حبيبات قصيرة حدوث مشكالت تجعد مفرطة أثناء عملية التغذية

.استخدم ورقًا ذا حبيبات نسيج طويلة•

 .ال تستخدم ورقًا به تجاويف أو ثقوب وجود تجاويف أو ثقوب بالورق حدوث انحشار للورق٬ تلف في الطابعة

 .استخدم ورقًا ذا جودة عالية حواف الورق ممزقة مشكالت في عملية التغذية

.ال تستخدم الورق ذا الرأسية المطبوع بحبر منخفض الحرارة كالورق المستخدم في بعض أنواع الطباعة الحرارية البارزة: مالحظة

ال تستخدم عناوين علوية ذات رسوم بارزة أو غائرة: مالحظة

).ثانية 0.1درجة مئوية لمدة  180(تأكد من أن األحبار المستخدمة في طباعة الورق الملون أو المطبوع مسبقًا متوافقةً مع درجة حرارة االنصهار . تستخدم الطابعة كالً من الحرارة والضغط لصهر مسحوق الحبر على الورق: مالحظة

 المواصفات الفئة

 أو أقل 5.5مستوى الحموضة  المحتوى الحمضي

 مم 0.18 - 0.094 السُمك

 مم 5مستوٍ في محيط  التجعد داخل الرزمة

 .يتم التقطيع باستخدام شفرات حادة دون ترك أثار ظاهرة شروط تقطيع الحواف

 .ثانية 0.1درجة مئوية لمدة  180يجب عدم تعريض الورق لالحتراق أو الذوبان أو التلطخ٬ وكذلك تجنب صدور انبعاثات خطيرة منه عند تعرضه لدرجة حرارة  توافق درجة حرارة االنصهار

 حبيبات نسيج طويلة حبيبات النسيج

 حسب الوزن% 6 -% 4 محتوى الرطوبة

 شيفيلد 400 - 100 النعومة

 السعة مكان اإلخراج

 ²م/جم 75ورقة من السندات بحجم  150 )وجه الورق ألسفل(صينية اإلخراج 

 ²م/جم 75ورقة واحدة من السندات بحجم  )وجه الورق ألعلى(الغطاء الخلفي 



 
   
lيجب أال يكون الهواء المحيط شديد الجفاف أو شديد الرطوبة. 

 
   
lأفضل طريقة لتخزين رزمة ورق مفتوحة هي إعادة تغليفها بإحكام بغالفها المقاوم للرطوبة .¤ ǛﬞƐƵǚ ƳƹǚǃƞƶƵ ưҒƐﬞƞƹ Ғƞ ǛƓƵǚ Ғǘǉ  ғƽǛƱ ǚөǔ قم بإزالة الغالف عن كمية ورق تكفي لعمل يوم واحد فقط لتجنب التغيرات غير المرغوب فيها٬ والتي تطرأ على نسبة 

 .الرطوبة

 

  

  

  



 1815dnمتعددة الوظائف طراز   ™Dellدليل مستخدم طابعة الليزر 

 
  

 ".البحث عن المعلومات"وللحصول على معلومات حول المستندات األخرى المرفقة مع الطابعة٬ راجع . انقر فوق االرتباطات الموجودة جهة اليمين للحصول على معلومات حول ميزات الطابعة وخياراتها وتشغيلها

  

 :Dellلطلب استبدال خراطيش مسحوق الحبر أو طلب مستلزمات الطباعة من 

 .الموجود على سطح المكتب Dell 1815dnانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز إعادة طلب الحبر للطابعة .1

 

  

 أو

 .من خالل الهاتف Dellعلى الويب أو اطلب مستلزمات الطابعة  Dellتفضّل بزيارة موقع .2

 

www.dell.com/supplies 

 أو

premier.dell.com : هو موقع آمن وقابل للتخصيص وموقع شراء ودعم خاص بشركةDell لعمالئها البارزين. 

  

 المالحظات والتنبيهات والتحذيرات

 
 

----------------------------------------------------------------- 

 . تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار مسبق
 ©2006 Dell Inc.  كافة الحقوق محفوظة.  

 . .Dell Incيُحظر بشدة النسخ بأي شكل من األشكال بدون الحصول على تصريح مكتوب من شركة 

عالمة تجارية  EMCوتعتبر  Video Electronics Standards Associationعالمة تجارية مسجلة لشركة  ٬VESA وتعتبر Microsoft Corporationعالمة تجارية مسجلة لشركة  Windows Vistaعالمتان تجاريتان مسجلتان٬ كما تعتبر  Windowsو  Microsoft تعتبر 
٬ أن يكون هذا ٬ENERGY STAR PARTNER بصفتها شريكًا في برنامج Dell Computer Corporationولقد قررت شركة . عالمتان تجاريتان مسجلتان بالواليات المتحدة وكالة حماية البيئة ENERGY STARوشعار  ENERGY STARويعتبر  EMC Corporationمسجلة لشركة 

 .فيما يتعلق بكفاءة استهالك الطاقة ENERGY STARالمنتج مطابقًا لتوصيات 

  .Dell Incهي عالمات تجارية لشركة  Dell Toner Management Systemو Dell Precision ǃPowerEdge ǃPowerConnect ǃPowerVault ǃXPS ǃDimension ǃOptiplex ǃLatitudeو DELLوشعار  Dell: العالمات التجارية المستخدمة في هذا النص   
 . Microsoft Corporationهما عالمتان تجاريتان مسجَّلتان لشركة  Windowsو Microsoftو

PaperPort®  هي عالمة تجارية مسجَّلة لشركةScanSoft, Inc.

 

Adobe® وPhotoShop®  هما عالمتان تجاريتان مسجَّلتان لشركةAdobe Systems Incorporated.

 

 .مسئوليتها عن ملكية أية عالمات تجارية أو أسماء تجارية بخالف المملوكة لها  .Dell Incتخلي شركة . قد تُستخدم العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى الواردة في هذا المستند لإلشارة إلى الجهات التي تدعي ملكيتها للعالمات وإلى أسماء المنتجات الخاصة بها

----------------------------------------------------------------- 

 1815الطراز 
 SRV       Rev. A03      2006يونيو 

  

  

  

  

. إلى معلومات مهمة تساعدك على استخدام الطابعة بالشكل األمثلالمالحظةتشير : مالحظة

. إلى احتمال حدوث تلف باألجهزة أو فقدان للبيانات٬ كما يرشدك إلى كيفية تفادي المشكلةالتنبيهيشير : تنبيه

. إلى احتمال حدوث تلف في الممتلكات أو إصابة شخصية أو وفاة" التحذير"يشير : تحذير 
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 استكشاف األخطاء وإصالحها 

 

  

  

 )ADF(إزالة انحشار الورق في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

  

 .على شاشة العرض ٬Document Jam تظهر رسالة )ADF(عند حدوث انحشار ألحد المستندات أثناء مروره عبر وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 

 ).ADF(قم بإزالة المستندات المتبقية من وحدة التغذية التلقائية بالمستندات .1

 

ƩﬞǃƵǛ  ҒǉөƤҗƵǚ ҒƬƓƽƹ ǆƧ әƽҗƃƹƵǚ ﬞǛƇҳƽǚ ҒƵǛҳ ǆƧ: 

a.  افتح غطاء وحدة التغذية التلقائية بالمستندات)ADF.( 

 

  
 
 

b. قم بإخراج المستند عن طريق سحبه للخارج برفق. 

 

  
 
 

c.  أغلق غطاء وحدة التغذية التلقائية بالمستندات)ADF .( ثم قم بتحميل المستند مرةً أخرى إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات)ADF.( 

 

ƩﬞǃƵǚ ңǃﬞһ ҒƬƓƽƹ ǆƧ әƽҗƃƹƵǚ ﬞǛƇҳƽǚ ҒƵǛҳ ǆƧ: 

a. افتح غطاء المستندات وحرِّك بكرة تحرير الورق إلزالة المستندات التي تمت تغذيتها بطريقة غير صحيحة من صينية إخراج المستندات. 

 

  
 
 

)ADF(إزالة انحشار الورق في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات  

إزالة انحشار الورق في مسارات الورق 

LCDشرح رسائل الخطأ التي تظهر على شاشة  

حل المشكالت 

.لتجنب حاالت انحشار المستندات٬ استخدم زجاج مسح المستندات ضوئيًا للتعامل مع المستندات السميكة أو الرقيقة أو مختلطة األنواع: مالحظة



 
b. ثم قم بتحميل المستندات مرةً أخرى إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات . أغلق غطاء المستندات)ADF.( 

 

2.¤ǀ өү әƽƝ ƭﬞҳҗǉ Ǡ ƩﬞǃƵǚ ƻǛƱ ǚөǔ ǃǐ ƩﬞǃƵǚ ǅﬞҗ Ǡ ғƽƱ ǚөǔافتح غطاء المستندات . 

 
 .قم بتحريك بكرة تحرير الورق بحيث تتمكن بسهولة من اإلمساك بالمستند الذي تمت تغذيته بطريقة غير صحيحة وقم بإخراج المستند من األسطوانة أو من منطقة التغذية بالورق وذلك بسحبه ناحية اليمين برفق.3

 

  
 
 

 ).ADF(ثم قم بتحميل المستندات مرةً أخرى إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات . أغلق غطاء المستندات.4

  

 

 إزالة انحشار الورق في مسارات الورق

  

 .راجع الجدول الموجود أدناه لتحديد مكان انحشار الورق وإزالته. على شاشة العرض Paper Jamعند حدوث انحشار للورق٬ تظهر رسالة 

 

  

 . اتبع الخطوات التالية إلزالة انحشار الورق. لتفادي تمزق الورق٬ اسحب الورق المحشور للخارج برفق وبطء

  

 )1الصينية (االنحشار أثناء التغذية بالورق 

 .يخرج الورق المحشور تلقائيًا من الطابعة. افتح الغطاء األمامي ثم أغلقه.1

 

¤ƩﬞǃƵǚ ңǃﬞһ ƷәƝ ҒƵǛҳ ǈƧانتقل إلى الخطوة التالية . 

 .اسحب صينية الورق لفتحه.2

 

  
 
 

 .قم بإزالة الورق وذلك بسحبه برفق للخارج بشكل مستقيم.3

 

 انتقل إلى مكان االنحشار رسالة لوحة التشغيل

Paper Jam 0  
Open Front Door 

 )1الصينية (االنحشار أثناء التغذية بالورق 
 )2الصينية االختياري (االنحشار أثناء التغذية بالورق 

االنحشار أثناء التغذية بالورق "أو " )1الصينية (االنحشار أثناء التغذية بالورق "
 ".)2الصينية االختياري (

Paper Jam 1 
Cartridge Area 

 ".االنحشار في منطقة المصهر" االنحشار في منطقة المصهر

JAM 2 OPEN REAR 
 &FRONT DOOR 

 ".االنحشار في منطقة خروج الورق" االنحشار في منطقة خروج الورق

Duplex jam 0  
Check Inside 

 ".1االنحشار في وحدة الطباعة على الوجهين " في وحدة الطباعة على الوجهين

Duplex Jam 1  
Check Inside 

 ".0االنحشار في وحدة الطباعة على الوجهين " بين وحدة الطباعة على الوجهين ومنطقة المصهر



  
 

¤ǀ өү әƽƝ ƭﬞҳҗǉ Ǡ ƩﬞǃƵǚ ƻǛƱ ǚөǔ ǃǐ ƩﬞǃƵǚ ǅﬞҗ Ǡ ғƽƱ ǚөǔاالنحشار في منطقة المصهر"لمزيد من المعلومات٬ راجع .  افحص منطقة المصهر ." 

 .أدخل صينية الورق في الطابعة حتى يستقر في مكانه.4

 .يتم استئناف الطباعة تلقائيًا

  

 )2الصينية االختياري (االنحشار أثناء التغذية بالورق 

 .لفتحه 2اسحب الصينية االختياري .1

 
 .أخرج الورق المحشور من الطابعة.2

 

  
 

¤ǀ өү әƽƝ ƭﬞҳҗǉ Ǡ ƩﬞǃƵǚ ƻǛƱ ǚөǔ ǃǐ ҒƬƓƽƹƵǚ ƿө‖ ǈƧ ƩﬞǃƵǚ ǅﬞҗ Ǡ ғƽƱ ǚөǔانتقل إلى الخطوة التالية . 

 .حتى المنتصف 1اسحب الدرج .3

 
 .اسحب الورق بشكل مستقيم ألعلى وللخارج.4

 

  
 

 .أدخل الصينيتين مرة أخرى إلى الطابعة.5

 .يتم استئناف الطباعة تلقائيًا

  

 االنحشار في الصينية الثانوية

1.¤ҒҳǉҳƋ ҒƬǉﬞƓ  ƩﬞǃƵǛ  ҒǉөƤҗƵǚ Ʒҗҗ ƷƵ ǚөǔاسحب الورق إلى خارج الطابعة . 

 



  
 
 

 .افتح الغطاء األمامي ثم أغلقه الستئناف الطباعة.2

  

 االنحشار في منطقة المصهر

 .افتح الغطاء األمامي واسحب خرطوشة مسحوق الحبر برفق للخارج بشكل مستقيم.1

 

  
 
 

 .قم بإزالة الورق وذلك بسحبه برفق للخارج بشكل مستقيم.2

 

  
 
 

 . أعد تركيب خرطوشة مسحوق الحبر وأغلق الغطاء األمامي.3

 .يتم استئناف الطباعة تلقائيًا

  

 االنحشار في منطقة خروج الورق

 .يخرج الورق المحشور تلقائيًا من الطابعة. افتح الغطاء األمامي ثم أغلقه.1

¤ƩﬞǃƵǚ ңǃﬞһ ƷәƝ ҒƵǛҳ ǈƧانتقل إلى الخطوة التالية . 

 .اسحب الورق إلى خارج صينية اإلخراج برفق.2

 

.توخ الحذر عند إزالة الورق من الطابعة. منطقة المصهر ساخنة: تنبيه



  
 
 

3. ǈƧ ƩﬞǃƵǚ ǅﬞҗ Ǡ ғƽƱ ǚөǔصينية اإلخراج¤ǀ өү әƽƝ ƭﬞҳҗǉ Ǡ ƩﬞǃƵǚ ƻǛƱ ǚөǔ ǃǐ افتح الغطاء الخلفي . 

 
4.¤ﬞǃƇҳƹƵǚ ƩﬞǃƵǚ ǅﬞҗ ғƽƱ ǚөǔ9انتقل إلى الخطوة .  ارفع ذراعي الضغط األزرقين ألعلى وقم بإخراج الورق. 

 

  
 

¤ƩﬞǃƵǚ ǅﬞҗ Ǡ ғƽƱ ǚөǔانتقل إلى الخطوة التالية . 

 .قم بفك الشريط األزرق وتحرير حاجز الغطاء الخلفي٬ ثم افتح الغطاء الخلفي على آخره كما هو موضح.5

 

  
 
 

 .قم ببسط موجه الطباعة على الوجهين بشكل كامل.6

 

  
 
 

 .أثناء دفع ذراع المصهر إلى اليمين٬ افتح مزالج المصهر.7

 .اسحب الورق المحشور للخارج.8

¤ǀ өү әƽƝ ﬞǃƇҳƹƵǚ ƩﬞǃƵǚ ƭﬞҳҗǉ ƷƵ ǚөǔارفع ذراعي الضغط األزرقين ألعلى لتحرير الورق ثم أخرج الورق . 

 

. تأكد من بسط موجه الطباعة على الوجهين قبل فتح باب المصهر وإال فقد يتلف الباب: تنبيه

  



 

  

 .أعد الذراعين ومزالج المصهر وحاجز الغطاء الخلفي وموجه الطباعة على الوجهين إلى مواضعهم األصلية.9

 
 .أغلق الغطاء الخلفي.01

 
 . افتح الغطاء األمامي ثم أغلقه.11

 .يتم استئناف الطباعة تلقائيًا

  

 االنحشار في وحدة الطباعة على الوجهين

 0االنحشار في وحدة الطباعة على الوجهين 

 .أخرج وحدة الطباعة على الوجهين من الطابعة.1

 

  
 
 

 .أخرج الورق المحشور من وحدة الطباعة على الوجهين.2

 

  
 

¤ƻǉǂүǃƵǚ ǆƶƝ ҒƝǛ ƓƵǚ  әҳǃ Ɯƹ ƩﬞǃƵǚ ңﬞһǉ ƷƵ ǚөǔقم بإزالة الورق من الجزء السفلي من الطابعة . 

 

  

 .ادفع وحدة الطباعة على الوجهين إلى داخل الطابعة.3

 
 .افتح الغطاء األمامي ثم أغلقه.4

 .يتم استئناف الطباعة تلقائيًا

 
 

 1االنحشار في وحدة الطباعة على الوجهين 

.  فقد يحدث انحشار للورقҲǉҳƋ ƳƱƇ  ƻǉǂүǃƵǚ ǆƶƝ ҒƝǛ ƓƵǚ  әҳǃ ǜǉƱﬞҗ  ƷƬҗ ƷƵ ǚөǔ¤: تحذير 



 .افتح الغطاء الخلفي.1

 
 .قم ببسط موجه الطباعة على الوجهين بشكل كامل.2

 

  
 
 

 .اسحب الورق المحشور للخارج.3

 

  
 
 

 . أعد موجه الطباعة على الوجهين إلى مكانه وأغلق الغطاء الخلفي.4

 
 . افتح الغطاء األمامي ثم أغلقه.5

 .يتم استئناف الطباعة تلقائيًا

  

 تلميحات لتجنب حدوث انحشار الورق

  

 ". إزالة انحشار الورق في مسارات الورق"وفي حالة حدوث انحشار للورق٬ يجب اتباع الخطوات الموضحة في قسم . يمكن تجنب حدوث أغلب حاالت انحشار الورق وذلك باختيار أنواع الورق المناسبة

  
l تأكد من ضبط موجهي الورق المتحركين بشكل صحيح". تحميل وسائط الطباعة في صينية الورق"اتبع اإلجراءات الموجودة في قسم. 

 
   
lوتأكد من أن الورق ال يتجاوز عالمة سعة الورق الموجودة على الجانب الداخلي من صينية الورق. ال تقم بتحميل صينية الورق بكمية زائدة من الورق. 

 
   
lال تقم بإخراج الورق من صينية أثناء الطباعة. 

 
   
lقم بثني الورق وتذريته وفرده قبل تحميله . 

 
   
lال تستخدم الورق الملفوف أو الرطب أو المتجعد. 

 
   
lال تقم بتحميل أنواع مختلفة من الورق في صينية الورق. 

 
   
lمواصفات الورق"راجع . ال تستخدم إال مواد الطباعة الموصى باستخدامها." 

 
   
lتأكد من أن وجه مواد الطباعة الموصى بالطباعة عليه مواجهًا ألسفل في صينية الورق ومواجهًا ألعلى في الصينية الثانوية. 

 
   
lتأكد من تركيب وحدة الطباعة على الوجهين بشكل صحيح.  

  

 

 LCDشرح رسائل الخطأ التي تظهر على شاشة 

 

 الحلول المقترحة المعني رسالة شاشة العرض

 #  not assigned Choose Another تحقق من الرقم المطلوب حذفه وحاول مرةً أخرى .لقد حاولت حذف رقم مهمة الفاكس المؤجل. 

file:///C:/data/CHM_OUT/systems/prn1815/AR/ug/ug_ar.chm/ug_ar/paper.html#1027448
file:///C:/data/CHM_OUT/systems/prn1815/AR/ug/ug_ar.chm/ug_ar/spec.html#1010806


 أو

 .قم بحذف الرقم بعد إرسال مهمة الفاكس المؤجل

Add Paper & Press Start قم بتحميل ورقة من مواد الطباعة٬ ثم اضغط زر  .الصينية الثانوية فارغة في وضع وحدة التغذية اليدوية ꜜ يجب عليك ضغط هذا الزر لكل ). ( ̳
 .صفحة تريد طباعتها

Comm. Error Retry اطلب من المرسل إعادة المحاولة .تعاني الطابعة من مشكالت في االتصال. 

Connection Error  فشل االتصال بملقمSMTP. افحص إعدادات الملقم وكبل الشبكة. 

Data Read Fail 
 

Check USB Mem. 

 .كرر المحاولة .انتهى المهلة أثناء قراءة البيانات

Data Write Fail 
 

Check USB Mem. 

 .USBافحص المساحة المتاحة في ذاكرة  .USBفشل التخزين في مفتاح ذاكرة 

Document Jam 

Check Feeder 

(إزالة انحشار الورق في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات "راجع . قم بإزالة انحشار المستندات ).ADF(المستند الذي تم تحميله انحشر في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 
ADF(." 

Door Open 

Front Door 

 .أغلق الغطاء بإحكام حتى يستقر في مكانه .لم يتم غلق الغطاء األمامي بإحكام

Duplex jam 0 

Check Inside 

 ".0االنحشار في وحدة الطباعة على الوجهين "راجع . قم بإزالة انحشار الورق .حدث انحشار للورق أثناء الطباعة على الوجهين

Duplex jam 1 

Check Inside 

 ".1االنحشار في وحدة الطباعة على الوجهين "راجع . قم بإزالة انحشار الورق .حدث انحشار للورق أثناء الطباعة على الوجهين

Enter Again أدخل العنصر الصحيح مرة أخرى .تم إدخال عنصر غير متاح. 

File Format 
 

Not supported 

 .استخدم تنسيق الملف الصحيح .تنسيق الملف المحدد غير مدعم

Fuser Door Open لمعرفة موقع مزالج المصهر٬ . افتح الغطاء الخلفي وأغلق مزالج المصهر حتى يستقر في مكانه .لم يتم إغالق مزالج المصهر بإحكام
 ".االنحشار في منطقة خروج الورق"راجع 

Group Not Available  لقد حاولت اختيار رقم موقع مجموعة بينما ال يمكن استخدام سوى رقم موقع فردي٬ مثل الحاالت
 .التي يتم فيها إضافة مواقع لعملية بث

 .استخدم رقم طلب سريع أو اطلب الرقم يدويًا باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية

Hsync Error  حدثت مشكلة في وحدة المسح الضوئي بالليزر)LSU.( افصل سلك الطاقة٬ ثم أعد توصيله مرةً أخرى .¤ҒƶƱƇƹƵǚ ғﬞƹҗƃǚ ǚөǔǃ يُرجى االتصال بمركز 
 .الخدمة

Invalid Cartridge يجب أن تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية من  .خرطوشة مسحوق الحبر التي قمت بتركيبها ال تتوافق مع الطابعةDell ومتوافقة مع الطابعة لديك. 

JAM 2 OPEN REAR 

 &FRONT DOOR 

 ".االنحشار في منطقة خروج الورق"راجع . قم بإزالة انحشار الورق .حدث انحشار للورق في منطقة خروج الورق

Job cancelled by user  كرر المحاولة بعد بضع دقائق .أثناء اإلرسال) ( إلغاء األمرتم ضغط زر. 

Job limit (15)  reached  قم بحذف المهام المخزَّنة في الطابعة أو كرر المحاولة بعد إتمام بعض المهام .16بينما تتم محاولة إضافة المهمة رقم  15أقصى عدد للمهام المخزَّنة في الطابعة هو. 

Junk Fax Job Cancelled قم بتغيير خيار  .رقم الفاكس المستلَم يمثل رقمًا مخزَّنًا في الذاكرة باعتباره رقم فاكس غير مرغوب فيهJunk Fax Setup) إعداد الفاكس غير المرغوب فيه.( 

Line Busy  

Try Later 

 .كرر المحاولة بعد بضع دقائق .لم يقم المرسل إليه بالرد٬ أو أن الخط مشغول بالفعل

Line Error Retry  ال تتمكن الطابعة من االتصال بطابعة بعيدة أو أنها قد فقدت االتصال لوجود مشكلة في خط
 .الهاتف

انتظر لمدة ساعة أو حاول استخدام خط هاتف مختلف إن أمكن٬ ثم ҒƶƱƇƹƵǚ ғﬞƹҗƃǚ ǚөǔ¤ .كرر المحاولة
 .حاول االتصال مرةً أخرى

 ".ECM Mode"راجع . ECMأو قم بتشغيل وضع 

Low Heat Error Cycle Power Once افصل سلك الطاقة٬ ثم أعد توصيله مرةً أخرى .توجد مشكلة في وحدة المصهر .¤ҒƶƱƇƹƵǚ ғﬞƹҗƃǚ ǚөǔǃ يُرجى االتصال بمركز 
 .الخدمة

Mail Exceeds 

Server Support 

 .قم بتقسيم رسالة البريد أو تخفيض مستوى الدقة .SMTPحجم رسالة البريد أكبر من الحجم الذي يدعمه ملقم 

Memory Full 

Cancel or Start 

 .قم بحذف أية مستندات غير ضرورية وأعد اإلرسال بعد أن تتوفر مساحة أكبر من الذاكرة .الذاكرة ممتلئة

Memory Full 

Divide the Job 

 .قم بتقسيم عملية اإلرسال إلى أكثر من عملية .الذاكرة ممتلئة

Network Error قم باالتصال بمسؤول الشبكة .توجد مشكلة في الشبكة. 

No Answer Try Later تحقق من الرقم كي تتأكد من إمكانية استالم الفاكس. كرر المحاولة .لم يصدر أي رد من جهاز الفاكس البعيد بعد عدة محاوالت من إعادة الطلب. 

No Cartridge  

Load Cartridge 

 ".تركيب خرطوشة مسحوق الحبر"راجع . قم بتركيب خرطوشة مسحوق الحبر .عدم تركيب خرطوشة مسحوق الحبر

No Paper 

Add Paper 

 ".تحميل الورق"راجع . قم بتحميل ورق إلى درج الورق .نفد الورق الموجود في درج الورق

No such job  جاري محاولة إجراء عمليةAdd/Cancel) يجب أن تعرض الشاشة أي مهام . قم بفحص شاشة العرض لمعرفة ما إذا كان هناك أية مهام مجدولة .٬ ولكن ال توجد مهام قيد االنتظار)إلغاء/إضافة
 ).تأجيل إرسال فاكس (Delay Faxمجدولة موجودة في وضع االستعداد٬ مثل مهمة 

One Page is قم بتخفيض مستوى الدقة٬ ثم حاول مرة أخرى .بيانات الصفحة الفردية تتجاوز حجم البريد الذي تم تكوينه. 

file:///C:/data/CHM_OUT/systems/prn1815/AR/ug/ug_ar.chm/ug_ar/fax.html#1029298
file:///C:/data/CHM_OUT/systems/prn1815/AR/ug/ug_ar.chm/ug_ar/about.html#1011375
file:///C:/data/CHM_OUT/systems/prn1815/AR/ug/ug_ar.chm/ug_ar/about.html#1014661


  

 

 حل المشكالت

  

 .Dell يجب االتصال بشركة ҒƶƱƇƹƵǚ ғﬞƹҗƃǚ ǚөǔǃ¤. يجب اتباع الحلول المقترحة حتى يتم حل المشكلة. يوضح المخطط التالي بعض الحاالت التي قد تحدث والحلول الموصى بها لحل هذه المشكالت

 

 مشكالت التغذية بالورق

 

Too Large 

Open Heat Error Call Service افصل سلك الطاقة٬ ثم أعد توصيله مرةً أخرى .توجد مشكلة في وحدة المصهر .¤ҒƶƱƇƹƵǚ ғﬞƹҗƃǚ ǚөǔǃ يُرجى االتصال بمركز 
 .الخدمة

Over Heat  

Call Service 

 يُرجى االتصال بمركز ҒƶƱƇƹƵǚ ғﬞƹҗƃǚ ǚөǔǃ¤. افصل سلك الطاقة٬ ثم أعد توصيله مرةً أخرى .توجد مشكلة في وحدة المصهر
 .الخدمة

Paper Jam 0 

Open Front Door 

االنحشار أثناء "أو " )1الصينية (االنحشار أثناء التغذية بالورق "راجع . قم بإزالة انحشار الورق .حدث انحشار للورق في منطقة التغذية بدرج الورق
 ".)2الصينية االختياري (التغذية بالورق 

Paper Jam 1 

Cartridge Area 

 ".االنحشار في منطقة المصهر"راجع . قم بإزالة انحشار الورق .حدث انحشار للورق في منطقة المصهر

Power Failure 

Data Lost 

يجب بدء تنفيذ . لم يتم حفظ المعلومات المخزَّنة في ذاكرة الطابعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي .انقطع التيار ثم عاد مرةً أخرى ولكن لم يتم حفظ المعلومات المخزَّنة في ذاكرة الطابعة
 .المهمة من جديد

Printer Error Cycle Power  حدثت مشكلة في وحدة المسح الضوئي بالليزر)LSU.( افصل سلك الطاقة٬ ثم أعد توصيله مرةً أخرى .¤ҒƶƱƇƹƵǚ ғﬞƹҗƃǚ ǚөǔǃ يُرجى االتصال بمركز 
 .الخدمة

Ready-toner 0% 

TONER EMPTY 

استبدال خرطوشة مسحوق "راجع . استخدم خرطوشة مسحوق حبر جديدة بدالً من الخرطوشة القديمة .خرطوشة مسحوق الحبر فارغة
 ".الحبر

Ready-toner 7% 

TONER LOW 

ويمكنك بذلك العودة الستئناف عمليات الطباعة . أخرج خرطوشة مسحوق الحبر وقم برجّها بالكامل .خرطوشة مسحوق الحبر أوشكت على النفاد
 .بشكل مؤقت

 أو

. استخدم خرطوشة مسحوق حبر جديدة بدالً من الخرطوشة القديمة للحصول على أفضل جودة طباعة
 ".استبدال خرطوشة مسحوق الحبر"راجع 

Scanner locked 

Unlock scanner 

ꜜ قم بإلغاء تأمين الماسح الضوئي٬ ثم اضغط  .تم تأمين وحدة الماسح الضوئي ̳ ).( 

Self Diagnostic الرجاء االنتظار بضع دقائق .يقوم محرك الطابعة بفحص بعض المشكالت التي تم اكتشافها. 

Send Error 
 
)AUTH( 

 .قم بتكوين إعداد المصادقة . SMTPتوجد مشكلة في مصادقة 

Send Error 
 
)DNS( 

 .DNSقم بتكوين إعداد  . DNSتوجد مشكلة في 

Send Error 
 
)POP3( 

 .POP3قم بتكوين إعداد  . POP3توجد مشكلة في 

Send Error 
 
)SMTP( 

 .قم بالتبديل إلى الملقم المتاح . SMTPتوجد مشكلة في 

Send Error 
 
)Wrong Config( 

 .قم بتكوين بطاقة واجهة االتصال بالشبكة بشكل صحيح . توجد مشكلة في بطاقة واجهة االتصال بالشبكة

Waiting Redial الرجاء االنتظار بضع دقائق .الجهاز قيد انتظار الفاصل المحدد للقيام بمهمة إعادة الطلب تلقائيًا. 

 الحلول المقترحة الحالة

 ".إزالة انحشار الورق في مسارات الورق"راجع . قم بإزالة انحشار الورق .حدث انحشار للورق أثناء الطباعة

.ورقة حسب سُمك الورق المستخدم 250يتسع درج الورق لحوالي . تحقق من عدم وجود ورق بشكل أكثر من الالزم في درج الورق• .الورق يلتصق ببعضه

".مواصفات الورق"راجع . تأكد من أنك تستخدم النوع الصحيح من الورق•

.أخرج الورق من درج الورق وقم بثنيه أو تذريته•

.قد تتسبب ظروف الرطوبة في التصاق بعض الورق ببعضه•

.ال تقم بتحميل أي ورق سوى الورق الذي له نفس النوع والحجم والوزن فقط. ربما حدث التصاق لألوراق ذات األنواع المختلفة في درج الورق• .ال يمكن تغذية الطابعة بعدة أوراق

•¤ƩﬞǃƶƵ ﬞǛƇҳƽǚ қǃәҳ ǈƧ Ʃǚﬞǃǐ  әƝ ǜ ƃҗ ҒƵǛҳ ǈƧإزالة انحشار الورق في مسارات الورق"راجع .  قم بإزالة هذا االنحشار."

".تنظيف األجزاء الداخلية"راجع . قم بإزالة أية عوائق قد تكون موجودة في الطابعة• .ال يتم تغذية الورق في الطابعة

.قم بإخراج الورق من الدرج٬ ثم أعد تحميله بطريقة صحيحة. لم يتم تحميل الورق بشكل سليم•

.أخرج الورق الزائد من درج الورق. تم تحميل كمية ورق أكثر من الالزم في درج الورق•
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 مشكالت الطباعة

  

 مشكالت جودة الطباعة

  

 .راجع الجدول التالي لحل هذه المشكلة. قد يؤدي اتساخ األجزاء الداخلية للطابعة أو تحميل الورق بصورة غير صحيحة إلى خفض جودة الطباعة

 

".مواصفات الورق"راجع . ال تستخدم غير الورق الذي يطابق المواصفات التي تتطلبها الطابعة. الورق سميك جدًا•

".تعيين حجم الورق"راجع . تأكد من تحديد حجم الورق المناسب• .حاالت انحشار الورق تحدث بشكل متكرر

".مواصفات الورق"راجع . ال تستخدم غير الورق الذي يطابق المواصفات التي تتطلبها الطابعة. يتم استخدام نوع غير مناسب من الورق•

.افتح الغطاء األمامي وقم بإزالة هذه البقايا. قد تكون هناك بقايا ورق ممزق داخل الطابعة•

 .التقط الورق الشفاف عند خروجه من الطابعة ورقة بورقة. ال تستخدم إال الورق الشفاف المصمم خصيصًا لطابعات الليزر .الورق الشفاف يلتصق ببعضه في مكان خروج الورق

 .تأكد من ضبط موجهي الورق على جانبي األظرف .األظرف تنحرف عند تلقيمها أو يتعذر تلقيمها بشكل صحيح

 الحلول المقترحة السبب المحتمل الحالة

 .افحص مفتاح الطاقة ومصدر الطاقة. تحقق من توصيل سلك الطاقة .الطابعة ال تصلها أي طاقة كهربائية .الطابعة ال تقوم بالطباعة

لتكون الطابعة االفتراضية في نظام تشغيل  Dell Laser MFP 1815⃰ꜜꜜ  .لم يتم تحديد هذه الطابعة لتكون الطابعة االفتراضية
Windows الذي تستخدمه. 

 Dellانقر بزر الماوس األيمن فوق رمز الطابعة . الطابعات  إعدادات ̳ ꜜ┘انقر فوق زر 
Laser MFP 1815  تعيين كطابعة افتراضيةوحدد. 

 :افحص الطابعة للتحقق من االحتماالت اآلتية

¤Ғƞ ǛƓƵǚ ƷǛƗƽ ǈƧ ǑƓһ қәҳ ǚөǔاتصل بأقرب ممثل خدمة لديك . 

.عدم غلق أي من الغطاء الخلفي أو األمامي•

.حدوث انحشار للورق•

.عدم تحميل أي ورق•

.عدم تركيب خرطوشة مسحوق الحبر•

 .قم بفصل كبل الطابعة وإعادة توصيله .كبل التوصيل بين الكمبيوتر والطابعة غير متصل بشكل صحيح

 قم بتوصيل الكبل بجهاز كمبيوتر آخر يعمل بشكل جيد وقم بإجراء مهمة طباعة من خالل ƻƱƹǐ ƻǔ¤ .يوجد عيب في كبل التوصيل بين الكمبيوتر والطابعة
 .يمكنك أيضًا تجربة استخدام كبل مختلف للطابعة. هذا الجهاز

 . تحقق من خصائص الطابعة للتأكد من أن جميع إعدادات الطباعة صحيحة . ربما لم تتم تهيئة الطابعة بشكل صحيح

تثبيت البرامج "و" إزالة تثبيت البرامج"قم بإزالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته٬ راجع  .قد يكون برنامج تشغيل الطابعة قد تم تثبيته بشكل غير صحيح
 . بالترتيب" Windowsفي 

تحقق من الرسالة المعروضة على لوحة التشغيل لمعرفة ما إذا كانت الطابعة تعرض خطأ في النظام  .يوجد خلل في وظائف الطابعة
 .أم ال

 في الورقفي العديد من تطبيقات البرامج٬ يكون تحديد مصدر الورق موجودًا تحت عالمة التبويب  .قد يكون مصدر الورق المحدد في خصائص الطابعة غير مناسب .الطابعة تقوم باختيار مواد الطباعة من مصدر ورق غير مناسب
 "."الورق"عالمة التبويب "راجع . حدد مصدر الورق المناسب. خصائص الطابعة

 .قم بتقليل درجة تعقيد الصفحة٬ أو جرب ضبط إعدادات جودة الطباعة .قد تكون مهمة الطباعة معقدة جدًا .إحدى مهام الطباعة تتم ببطء شديد

صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق بحجم  27الحد األقصى لسرعة الطباعة في هذه الطابعة هو 
Letter. 

 ٬Spooling فربما تم تعيين Windows 98/Meإذا كنت تستخدم نظام التشغيل 
Setting) بشكل غير صحيح) إعداد التخزين المؤقت. 

 Dellانقر بزر الماوس األيمن فوق رمز الطابعة . الطابعات  إعدادات ̳ ꜜ┘انقر فوق زر 
Laser MFP 1815 إعدادات اإلرسال لمخزن   تفاصيل  خصائص٬ ثم انقر فوق

 .حدد اإلعداد المطلوب للتخزين المؤقت. مؤقت

 "."تخطيط"عالمة التبويب "راجع . قم بتغيير اتجاه الصفحة في التطبيق الذي تستخدمه .قد يكون اتجاه طباعة الصفحة غير صحيح .نصف الصفحة فارغ

تأكد من أن حجم الورق المحدد في إعدادات برنامج تشغيل الطابعة يتطابق مع الورق الموجود في  .حجم الورق الموجود ال يطابق إعدادات حجم الورق
 .الدرج

تقوم الطابعة بتنفيذ مهام الطباعة٬ ولكن النص به أخطاء أو مشوه 
 .أو غير مكتمل

 ƻƱƹǐ ƻǔ¤. جرّب تنفيذ مهمة طباعة سبق لك إنجازها بنجاح. قم بفصل كبل الطابعة وإعادة توصيله .كبل الطابعة غير محكم التثبيت أو به عيب
. قم بتوصيل الكبل والطابعة بجهاز كمبيوتر آخر وحاول إجراء مهمة طباعة تم تنفيذها من قبل بنجاح

 .وأخيرًا٬ حاول استخدام كبل جديد للطابعة

 .تحقق من قائمة تحديد الطابعة داخل التطبيق للتأكد من أن الطابعة قد تم تحديدها .تم اختيار برنامج تشغيل غير صحيح للطابعة

 .حاول طباعة إحدى المهام باستخدام تطبيق آخر .يوجد خلل في أداء تطبيق البرنامج

قم بإيقاف تشغيل الطابعة٬ ثم . وإعادة تشغيل الكمبيوتر Windowsقم بالخروج من نظام تشغيل  .يوجد خلل في أداء نظام التشغيل
 .أعد تشغيلها مرةً أخرى

 ".إعادة توزيع مسحوق الحبر"راجع . قم برجّ خرطوشة مسحوق الحبر .يوجد عيب في خرطوشة مسحوق الحبر٬ أو نفد الحبر منها .تتم طباعة الصفحات ولكنها تخرج فارغة

ƹﬞǝǚ ƷַײƵ ǚөǔ٬ استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. 

 .تحقق من الملف للتأكد من عدم احتوائه على صفحات فارغة .يحتمل وجود صفحات فارغة في الملف

 .اتصل بممثل الخدمة .يحتمل وجود عيب في بعض األجزاء مثل وحدة التحكم أو اللوحة

 Adobeتتم طباعة الرسومات التوضيحية بشكل غير سليم في 
Illustrator. 

 لخصائص خيارات متقدمة في إطار تنزيل كصورة نقطيةقم بطباعة المستند من خالل تحديد  .اإلعداد الموجود بتطبيق البرنامج غير صحيح
Graphics) رسومات.( 

 الحلول المقترحة الحالة

 :ҒҳƨƋƵǚ ǆƶƝ Ғ ҳǛƇ ҒƬƓƽƹ ǃǐ ҒǉәǃƹƝ ơǛƐǉ  ƓǃƓһ ﬞǃǂƗ ҒƵǛҳ ǈƧ الطباعة باهتة أو شاحبة
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ǆƵǔ ƭƵө Ǉәǒǉ ƷƵ ǚөǔ ". إعادة توزيع مسحوق الحبر"راجع . ويمكنك بصفة مؤقتة إطالة عمر خرطوشة مسحوق الحبر. قد يكون منسوب الحبر منخفضًا•
¤ҒƝǛ ƓƵǚ  әǃү ƻǉƃҳҗاستخدم خرطوشة مسحوق حبر جديدة .

".مواصفات الورق"راجع . قد ال يكون الورق مطابقًا للمواصفات المطلوبة للورق٬ فقد يكون مثالً بالغ الرطوبة أو شديد الخشونة•

•¤Ғҗ‖Ǜ  ǛǂƶƹƱǑ  ҒҳƨƋƵǚ ғƽǛƱ ǚөǔقم بضبط دقة الطباعة وإيقاف تشغيل وضع توفير مسحوق .  فهذا يعني أن إعداد دقة الطباعة مضبوط على قيمة منخفضة جدًا٬ أو أن وضع توفير مسحوق الحبر قيد التشغيل
"."الرسومات"عالمة التبويب "راجع . الحبر

".تنظيف األجزاء الداخلية"راجع . عند ظهور مجموعة من العيوب المتعلقة بشحوب الطباعة أو ظهور البقع٬ فقد يشير ذلك إلى الحاجة لتنظيف خرطوشة مسحوق الحبر•

").تنظيف األجزاء الداخلية"راجع ) (LSU(قم بتنظيف وحدة المسح الضوئي بالليزر . الموجودة داخل الطابعة متسخًا) LSU(قد يكون سطح وحدة المسح الضوئي بالليزر •

 ظهور بقع حبر

  

".مواصفات الورق"راجع . قد ال يكون الورق مطابقًا للمواصفات المطلوبة للورق٬ فقد يكون مثالً بالغ الرطوبة أو شديد الخشونة•

".تنظيف األجزاء الداخلية"راجع . قم بتنظيف الطابعة من الداخل. قد تكون أسطوانة النقل متسخة•

".تنظيف األسطوانة"راجع . قد يحتاج مسار الورق للتنظيف•

 عيوب متفرقة

  

Ғҗ‖Ǜ  ƩƓǛƽƹ ﬞǃǂƗ ҒƵǛҳ ǈƧمستديرة على الصفحة بشكل غير منتظم : 

.حاول إعادة طباعة المهمة. قد يكون العيب في إحدى األوراق•

".مواصفات الورق"راجع . جرب نوع آخر من الورق. قد يكون مستوى الرطوبة في الورق غير متساو٬ٍ أو قد يحتوي الورق على بقع رطبة على سطحه•

.جرب نوعًا أو ماركة أخرى من الورق. فربما تم تصنيع الورق بحيث ال يمكن استخدام مسحوق الحبر في بعض مساحات الورق. قد تكون رزمة الورق معيبة•

.في الصفحة التالية" ظهور عيوب عمودية متكررة"راجع . قد يوجد عيب في خرطوشة مسحوق الحبر•

•¤ғǡƱƇƹƵǚ Ƴҳ ǆƵǔ ғǚǃƓһƵǚ ƿө‖ Ǉәǒҗ ƷƵ ǚөǔاتصل بممثل الخدمة .

 ظهور خطوط عمودية

  

•¤ҒҳƨƋƵǚ ǆƶƝ ơǚәǃƃ ҒǉәǃƹƝ ƓǃƓһ ғﬞǂƗ ǚөǔاستبدال خرطوشة مسحوق "راجع . استخدم خرطوشة مسحوق حبر جديدة.  فقد تكون األسطوانة الموجودة داخل خرطوشة مسحوق الحبر مخدوشة
".الحبر

•¤ҒҳƨƋƵǚ ǆƶƝ ơǛƐǉ  ҒǉәǃƹƝ ƓǃƓһ ғﬞǂƗ ǚөǔ فقد يكون سطح وحدة المسح الضوئي بالليزر )LSU (قم بتنظيف وحدة المسح الضوئي بالليزر . داخل الطابعة متسخًا)LSU) ( تنظيف األجزاء "راجع
").الداخلية

 ظهور خلفية رمادية

  

Ƴǃ Ƭƹ ﬞǉƣ ǅǃҗƃƹ ǆƵǔ ҒǉƨƶһƵǚ ǈƧ ƳǉƶƗҗƵǚ ƷƱ ƳƋǃ ǚөǔ: 

".مواصفات الورق"راجع . استخدم ورق أخف وزنًا•

.إلى زيادة مقدار التظليل في الخلفية%) 80بنسبة رطوبة نسبية تزيد عن (أو الرطوبة المرتفعة ) انخفاض الرطوبة(تحقق من بيئة عمل الطابعة؛ فقد تؤدي ظروف الجفاف الشديد •

".استبدال خرطوشة مسحوق الحبر"راجع . استخدم خرطوشة مسحوق حبر جديدة بدالً من الخرطوشة القديمة•

 ظهور بقع من مسحوق الحبر

  

".تنظيف األجزاء الداخلية"راجع . قم بتنظيف الطابعة من الداخل•

".مواصفات الورق"راجع . تحقق من نوع الورق وجودته•

".استبدال خرطوشة مسحوق الحبر"راجع . استخدم خرطوشة مسحوق حبر جديدة بدالً من الخرطوشة القديمة•

 

 ظهور عيوب عمودية متكررة

  

ҒƹƗҗƽƹ ғǚﬞҗƧ ǆƶƝ ҒҳƨƋƵǚ ƻƹ ƛǃ ƓƹƵǚ ǜƽǛүƵǚ ǆƶƝ ғǛƹǡƞƵǚ ﬞǃǂƗ ﬞǚﬞƱҗ ҒƵǛҳ ǈƧ: 

بعد الطباعة٬ ". تنظيف األسطوانة" قم بطباعة صفحة تنظيف عدة مرات لتنظيف خرطوشة مسحوق الحبر٬ راجع ҒҳƨƋƵǚ ǆƶƝ  ﬞƱﬞҗƹ ҒƹǡƝ ﬞǃǂƗ ҒƵǛҳ ǈƧ¤. قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر تالفة•
¤ғǡƱƇƹƵǚ Ɓƨƽ ﬞǃǂƗ ﬞƹҗƃǚ ǚөǔاستبدال خرطوشة مسحوق الحبر"راجع .  استخدم خرطوشة مسحوق حبر جديدة."

. فيحتمل أن تزول هذه المشكلة من تلقاء نفسها بعد طباعة بضع صفحاتҒҳƨƋƵǚ ƻƹ ǈƨƶһƵǚ ǜƽǛүƵǚ ǆƶƝ ǜǃǉƞƵǚ ƿө‖ ғﬞǂƗ ǚөǔ¤. يحتمل وجود مسحوق حبر على بعض أجزاء الطابعة•

.اتصل بممثل الخدمة. قد تكون وحدة االنصهار تالفة•

 تناثر مسحوق الحبر على الخلفية

  

 . ينتج تناثر مسحوق الحبر على الخلفية من جزيئات مسحوق الحبر الموزعة على الصفحة المطبوعة

.ال تفتح رزم الورق ما لم يكن ذلك ضروريًا حتى ال يمتص الورق نسبة زائدة من الرطوبة. جرب الطباعة باستخدام مجموعة أخرى من الورق. قد يكون الورق بالغ الرطوبة•

•¤ƥƶƤƹ ǆƶƝ ﬞ ҳƶƵ ﬞҝǛƽҗ қәҳ ǚөǔحيث قد تؤدي الطباعة على الدرز إلى حدوث مشكالت.  قم بتغيير تخطيط الطباعة لتجنب الطباعة فوق المساحات التي تشتمل على دُرز متداخلة على الوجه المعاكس.

•¤ǛǂƶƹƱǑ  ҒƝǃ ƓƹƵǚ ҒҳƨƋƵǚ ҲƓƃ ǈƓƤǉ ҒǉƨƶһƵǚ ǈƧ ﬞҝǛƽҗƹƵǚ ﬞ ҳƵǚ ƻǛƱ ǚөǔقم بضبط دقة الطباعة من خالل تطبيق البرنامج أو خصائص الطابعة .
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 ظهور حروف مشوهة

  

•¤ҒƧǃүƹ ﬞǃƋ ﬞǃǂƗǃ ƥǃﬞҳƵǚ ƿǃƇҗ ҒƵǛҳ ǈƧمواصفات الورق"راجع . جرّب استخدام نوع مختلف من الورق.  فقد يكون الورق أملس للغاية."

•¤ғǛүǃƹҗ ﬞǃǂƗǃ ƥǃﬞҳƵǚ ƿǃƇҗ ҒƵǛҳ ǈƧيجب االتصال بممثل الخدمة للحصول على الخدمة المطلوبة.  فمن المحتمل أن تكون وحدة الماسح الضوئي بحاجة إلى الصيانة.

 انحراف الصفحات

  

.تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح•

".مواصفات الورق"راجع . تحقق من نوع الورق وجودته•

.تأكد من أن الورق أو غيره من مواد الطباعة األخرى قد تم تحميله بشكل صحيح٬ ومن عدم تقريب أو إبعاد موجهي ضبط الورق بشكل زائد من رزمة الورق•

 الثني أو التموج

  

.تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح•

".مواصفات الورق"راجع . يمكن أن تؤدي درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة إلى تجعد الورق. تحقق من نوع الورق وجودته•

.درجة في الدرج 180وحاول أيضًا تدوير الورق بزاوية مقدارها . اقلب رزمة الورق في درج الورق•

.جرب الطباعة من خالل الغطاء الخلفي•

 التعاريج أو التجعد

  

.تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح•

".مواصفات الورق"راجع . تحقق من نوع الورق وجودته•

.درجة في الدرج 180وحاول أيضًا تدوير الورق بزاوية مقدارها . اقلب رزمة الورق في درج الورق•

.جرب الطباعة من خالل الغطاء الخلفي•

 اتساخ ظهر النسخ المطبوعة

  

 ".تنظيف األجزاء الداخلية"راجع . قم بتنظيف الطابعة من الداخل. تأكد من عدم تسرب مسحوق الحبر

 طباعة صفحات سوداء

  

.قم بإخراج الخرطوشة وإعادة تركيبها. ربما تم تركيب خرطوشة مسحوق الحبر بشكل غير صحيح•

".استبدال خرطوشة مسحوق الحبر"راجع . استخدم خرطوشة مسحوق حبر جديدة. قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر بها عيب ويلزم استبدالها•

.اتصل بممثل الخدمة. قد تكون الطابعة بحاجة إلى الصيانة•

 تناثر مسحوق الحبر

  

".تنظيف األجزاء الداخلية"راجع . قم بتنظيف الطابعة من الداخل•

".مواصفات الورق"راجع . تحقق من نوع الورق وجودته•

".استبدال خرطوشة مسحوق الحبر"راجع . استخدم خرطوشة مسحوق حبر جديدة•

•¤ҒƶƱƇƹƵǚ ғﬞƹҗƃǚ ǚөǔاتصل بممثل الخدمة.  قد تكون الطابعة بحاجة إلى الصيانة.

 ظهور حروف متآكلة

  

 :تحتوي األحرف المتآكلة على مساحات بيضاء يُفترض أن تكون سوداء

•¤ƥǛƨƇƵǚ ƩﬞǃƵǚ Ʒәһҗƃҗ ғƽƱ ǚөǔويعتبر ظهور األحرف المتآكلة ظاهرة طبيعية نظرًا لتركيب الورق الشفاف.  جرّب استخدام نوع آخر من الورق الشفاف.

.اقلب رزمة الورق في درج الورق. من المحتمل أنك تقوم بالطباعة على الوجه غير الصحيح للورق•

".مواصفات الورق"راجع . قد ال يكون الورق مطابقًا لمواصفات الورق•

 :ҒǉƬƧǐ ơǚәǃƃ ƓǃƓһ ǃǐ ƜƬ  ﬞǃǂƗ ҒƵǛҳ ǈƧ ظهور خطوط أفقية
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 مشكالت الفاكس

  

 مشكالت النسخ

  

.قم بإخراج خرطوشة مسحوق الحبر٬ ثم أعد تركيبها. ربما تم تركيب خرطوشة مسحوق الحبر بشكل غير صحيح•

".استبدال خرطوشة مسحوق الحبر"راجع . استخدم خرطوشة مسحوق حبر جديدة. قد يوجد عيب في خرطوشة مسحوق الحبر•

•¤ҒƶƱƇƹƵǚ ғﬞƹҗƃǚ ǚөǔاتصل بممثل الخدمة.  قد تكون الطابعة بحاجة إلى الصيانة.

 االلتفاف

  

ƩﬞǃƵǛ  Ғƞ ǛƓƵǚ ҒǉөƤҗ ﬞөƞҗ ǃǐ ƛǃ ƓƹƵǚ ƩﬞǃƵǚ ƥǛƨҗƵǚ ҒƵǛҳ ǈƧ: 

.درجة في الدرج 180وحاول أيضًا تدوير الورق بزاوية مقدارها . اقلب رزمة الورق في درج الورق•

.جرب الطباعة من خالل غطاء خلفي آخر•

 الحلول المقترحة الحالة

.افصل كبل الكهرباء٬ وأعد تركيبه مرةً أخرى• .الطابعة ال تعمل٬ ال تظهر شاشة العرض واألزرار ال تعمل

.تحقق من وصول الطاقة إلى المقبس الكهربائي•

".توصيل خط الهاتف"راجع . تأكد من أن خط الهاتف متصل بشكل صحيح• .ال يوجد صوت لنغمة االتصال

.تأكد من أن مقبس الهاتف الموجود على الحائط يعمل٬ وذلك بتوصيل هاتف آخر•

 ".طباعة قائمة دفتر الهاتف"قم بطباعة قائمة لدفتر الهاتف٬ مستعينًا بقسم . تأكد من أن األرقام قد تم تخزينها في الذاكرة بشكل صحيح .ال يتم طلب األرقام المخزَّنة في الذاكرة بشكل صحيح

.وتأكد كذلك من أن حجم المستند هو الحجم الصحيح٬ وأنه غير سميك أو رفيع للغاية. تأكد من عدم تجعد المستند ووضعه بالشكل الصحيح• .تعذر تغذية الطباعة بالمستند

).ADF(تأكد من إحكام غلق غطاء وحدة التغذية التلقائية بالمستندات •

).الفاكس (FAXيجب تحديد وضع • .ال يتم استالم الفاكسات تلقائيًا

.تأكد من وجود ورق في درج الورق•

.على شاشة العرض Memory Fullتحقق من ظهور رسالة •

.أو على زجاج مسح المستندات ضوئيًا) ADF(تأكد من أن المستند قد تم تحميله في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات • .الطابعة ال تقوم باإلرسال

.على شاشة العرض Sendingيجب أن تظهر عبارة •

.تحقق من جهاز الفاكس اآلخر الذي ترسل إليه وتأكد من إمكانية استالمه للفاكس الذي ترسله•

.جهاز الفاكس الذي يرسل إليك الفاكس قد يكون به عطل• .توجد مساحات فارغة على مستند الفاكس الوارد٬ أو أن درجة جودته رديئة

.قد يتسبب خط الهاتف الذي يوجد به ضوضاء في حدوث أخطاء في الخط•

.افحص الطابعة من خالل طباعة نسخة•

".استبدال خرطوشة مسحوق الحبر"استبدل خرطوشة مسحوق الحبر مستعينًا بقسم . قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر فارغة•

 . قد يكون جهاز الفاكس الذي يرسل إليك الفاكس به انحشار مستندات مؤقت .تظهر بعض الكلمات الممتدة على الفاكس الوارد

 ".تنظيف الماسح الضوئي"راجع . تأكد من عدم وجود أية عالمات على زجاج المسح الضوئي وقم بتنظيفه .توجد خطوط على المستندات التي تقوم بإرسالها

 .اتصل بمشغِّل الجهاز اآلخر واطلب منه فحص المشكلة. قد يكون جهاز الفاكس األخر مغلقًا أو ال يوجد به ورق أو ال يتمكن من الرد على المكالمات الواردة .تقوم الطابعة بطلب أحد األرقام ولكن االتصال بجهاز الفاكس اآلخر يفشل

 قم بحذف أية مستندات غير ضرورية من الذاكرة٬ ثم قم ҒƵǛƃﬞ ﬞǃǂƗ ҒƵǛҳ ǈƧMemory Full ¤ƍﬞƞƵǚ ҒƇǛƇ ǆƶƝ . قد ال تكون هناك مساحة كافية في الذاكرة لتخزين المستند . ال يتم تخزين المستندات في الذاكرة
 .باستعادة المستند

تظهر مساحات فارغة أسفل كل صفحة أو على الصفحات األخرى مع شريط 
 .نصي قصير أعلى الصفحة

 ".تعيين حجم الورق"و" تعيين نوع الورق"راجع . ربما قمت باختيار إعداد ورق غير صحيح في إعداد خيار المستخدم

 الحلول المقترحة الحالة

 .لتعتيم أو تفتيح خلفية النُسخ Contrastاستخدم قائمة  النُسخ فاتحة للغاية أو داكنة للغاية

ꜜꜜ ǈƶƋǝǚ әƽҗƃƹƵǚ ǆƶƝ ǜǃǉƝ ғﬞǂƗ ǚөǔ• .ظهور تلطيخ أو خطوط أو عالمات أو بقع على النُسخ ⃰   COPY  Contrast لتفتيح خلفية النُسخ.

•¤ǈƶƋǝǚ әƽҗƃƹƵǚ ǆƶƝ ǜǃǉƝ Ғǉǐ ﬞǂƗҗ ƷƵ ǚөǔتنظيف الماسح الضوئي"راجع .  قم بتنظيف زجاج مسح المستندات ضوئيًا والجزء السفلي من غطاء المستندات."

.تأكد من وضع المستند األصلي على زجاج مسح المستندات ضوئيًا بشكل صحيح• .صورة النٌسخة منحرفة

.تحقق من تحميل ورق النسخ بشكل صحيح•

 .إذا كان المستند األصلي فوق زجاج المستندات٬ فتأكد من أن وجه المسح الضوئي ألسفل٬ وإذا كان في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات٬ فتأكد من أن وجه المسح الضوئي ألعلى ظهور نسخ فارغة

.استبدل الورق الموجود في درج الورق بآخر من رزمة جديدة• .يتم مسح الصورة من على النسخة المطبوعة بسهولة

.في المناطق التي تكون فيها نسبة الرطوبة مرتفعة جدًا٬ يجب عدم ترك الورق في الطابعة لفترات طويلة•

.ضبط موجهي الورق/ قم بفحصƵ ǚөǔַײƹǝǚ Ʒﬞ¤. استبدل الورق الموجود في الدرج برزمة جديدة من الورق. قم بتذرية رزمة الورق٬ ثم اقلبها في درج الورق• .حدوث انحشار لورق النسخ بشكل متكرر

).رطل 20 (2م/ҿ 75يوصي باستخدام ورق سندات وزن . تأكد من أن وزن الورق هو الوزن الصحيح•

.تأكد من عدم وجود أي ورق نسخ أو قطع متبقية من ورق النسخ في الطابعة بعد إزالة انحشار الورق•

فقد تكون المستندات األصلية مثالً عبارة عن نماذج أو نشرات إخبارية أو كتب أو غيرها من المستندات . قد تحتوي المستندات األصلية على صور أو أشكال مجسّمة أو خطوط غليظة• .انخفاض إنتاجية خرطوشة مسحوق الحبر إلى عدد نُسخ أقل من المتوقع
.التي تستهلك نسبة أكبر من مسحوق الحبر

.ربما تم تشغيل الطابعة وإيقافها بشكل متكرر•
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 مشكالت المسح الضوئي

  

 مشكالت المسح الضوئي عبر الشبكة

  

 Windowsمشكالت شائعة مرتبطة بأنظمة تشغيل 

 

  

 Linuxمشكالت شائعة مرتبطة بأنظمة تشغيل 

.ربما تم ترك غطاء المستندات مفتوحًا أثناء طباعة النُسخ•

 الحلول المقترحة الحالة

تأكد من وضع المستند المراد مسحه ضوئيًا بحيث يكون وجهه ألسفل على زجاج مسح المستندات ضوئيًا أو وجهه ألعلى في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات • الماسح الضوئي ال تعمل

)ADF.(
حاول . للتأكد من أن الماسحة الضوئية تعمل) مسح ضوئي تمهيدي (Prescanجرّب استخدام وظيفة . قد ال تتوفر مساحة كافية في الذاكرة لتخزين المستند الذي تريد مسحه ضوئيًا•

.تخفيض معدل دقة المسح الضوئي

.بشكل صحيح USBتأكد من توصيل كبل •

. استبدل الكبلƵ ǚөǔַײUSB .¤ﬞƹǝǚ Ʒتأكد من عدم وجود عيب في كبل •

.تحقق من التطبيق الذي تريد استخدامه للتأكد من إرسال مهمة الماسح الضوئي إلى المنفذ الصحيح. تحقق من تهيئة الماسح الضوئي بشكل صحيح•

.قم بمسح المستند ضوئيًا بعد انتهاء المهمة الحالية. تحقق مما إذا كانت الطابعة تقوم بطباعة بيانات تم تلقيها• .تقوم الوحدة بإجراء المسح الضوئي بشكل بطيء للغاية

.يتم المسح الضوئي للصور بشكل أبطأ من مسح النصوص•

.تقل سرعة االتصال عندما تكون الطابعة في وضع المسح الضوئي بسبب ضخامة حجم الذاكرة المطلوبة لتحليل ونسخ الصورة الممسوحة ضوئيًا•

 :تظهر الرسائل التالية على شاشة الكمبيوتر

•"Device can't be set to the H/W mode 

you want) . ال يمكن ضبط الجهاز على وضع

H/W) المطلوب) األجهزة("

•"Port is being used by another program
المنفذ قيد االستخدام بواسطة برنامج . (
")آخر

•"Port is Disabled) .المنفذ معطل("

•"Scanner is busy receiving or printing 

data. When the current job is 

completed, try again) . الماسح الضوئي
. مشغول في استالم البيانات أو طباعتها
بعد إتمام المهمة الحالية٬ حاول مرةً 

")أخرى

•"Invalid handle) .معامل غير صالح("

•"Scanning has failed) . تعذر إجراء
")المسح الضوئي

.عند انتهاء المهمة الحالية٬ أعد المحاولة. قد تكون هناك مهمة طباعة أو نسخ جاري القيام بها•

.أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر٬ ثم كرر المحاولة. جاري استخدام المنفذ المحدد حاليًا•

.ربما تم توصيل كبل الطابعة بشكل غير صحيح٬ أو ربما تم إيقاف تشغيل الجهاز•

.لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الماسح الضوئي أو لم يتم إعداد بيئة التشغيل على نحو صحيح•

.ثم أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر. تأكد من أن المنفذ متصل بشكل صحيح ومن أن الجهاز قيد التشغيل•

.بشكل صحيح USBتأكد من توصيل كبل •

 الحلول المقترحة الحالة

 ". خصائص المسح الضوئي عبر الشبكة"في شاشة " إعدادات متقدمة"يمكنك التحقق من وجهة الملف الذي تم مسحه ضوئيًا من خالل صفحة  . ال يمكن العثور على ملف الصور الذي تم مسحه ضوئيًا

ال يمكن العثور على ملف الصور الذي تم مسحه ضوئيًا بعد انتهاء عملية 
 . المسح

 .تأكد من تثبيت تطبيق ملف الصور الممسوح ضوئيًا على جهاز الكمبيوتر لديك

صفحة  (Advanced Pageمن ) فتح باستخدام التطبيق االفتراضي فورًا(' Open immediately with the default application'تأكد من تحديد الخيار 
٬ حيث يؤدي ذلك إلى فتح الصورة التي تم مسحها ضوئيًا مباشرةً بعد انتهاء )Network Scanخصائص  (Network Scan Propertiesفي شاشة ) إعدادات متقدمة
 .المسح الضوئي

 ). Network Scanخصائص  (Network Scan Propertiesفي شاشة ) صفحة الملقم (Server Pageمن خالل  PINتحقق من الهوية الخاصة بك ورقم  .PINنسيان الهوية ورقم 

 . أو أية إصدارات أحدث 2وحزمة الخدمة اإلصدار  4اإلصدار  Microsoft Internet Explorerلكي تتمكن من عرض ملف الدليل٬ يجب أن يتوفر لديك برنامج  . ال يمكن عرض ملف التعليمات

 .تحقق من نظام التشغيل لديك . ال يمكن استخدام مدير المسح الضوئي عبر الشبكة

 .Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vistaأنظمة التشغيل المعتمدة هي 

 الحلول المقترحة الحالة

 .قم بإعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة. ٬Windows أعد تشغيل "مجموعة بدء التشغيل"قم بإزالة كافة البرامج من . قم بإنهاء كافة تطبيقات البرامج .أثناء التثبيت" الملف قيد االستخدام"تظهر رسالة 

.تأكد من توصيل الكبالت بشكل صحيح ومن أن الجهاز في وضع التشغيل• ".LPTxخطأ في الكتابة إلى "تظهر رسالة 

.قد تظهر هذه الرسالة أيضًا في حالة عدم تشغيل االتصال ثنائي االتجاه في برنامج التشغيل•

Spool32"أو " OEاستثناء "أو " خطأ في الحماية العامة"تظهر رسائل 

 ".عملية غير قانونية"أو " 

 .ثم حاول إعادة الطباعة مرة أخرى Windowsقم بإغالق كافة التطبيقات األخرى وإعادة تشغيل 

أو ما إذا /إذا ظهرت الرسالة في وضع االستعداد أو بعد إتمام الطباعة٬ افحص االتصال و. ما عليك إال االنتظار حتى ينتهي الجهاز من الطباعة. يمكن أن تظهر هاتان الرسالتان أثناء الطباعة ".حدث خطأ في مهلة الطابعة"أو " فشل في الطباعة"تظهر رسالة 
 .كان قد حدث خطأ أم ال

.المرفق مع جهاز الكمبيوتر لديك ٬Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista راجع دليل مستخدم Windowsلمزيد من المعلومات حول رسائل الخطأ في أنظمة تشغيل : مالحظة



  

 Macintoshمشكالت شائعة مرتبطة بأنظمة تشغيل 

 مشكالت في وحدة االختيار

  

 وإصالحها  Postscript (PS)استكشاف أخطاء 

  

 .ويمكن أن تحدث عند استخدام عدة لغات للطابعة PSالحاالت التالية خاصة بلغة 

 الحلول المقترحة الحالة

) الطابعات (Printersوانتقل إلى عالمة التبويب ) وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف (MFP configuratorافتح . تحقق من تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على النظام لديك• .الطابعة ال تقوم بالطباعة
 Add new قم باستدعاء معالج ҒƐǃﬞƞƹ ƻƱҗ ƷƵ ƻǔǃ¤. تأكد من أن الطابعة الخاصة بك معروضة في القائمة. في إطار تهيئة الطابعات لالطالع على قائمة بالطابعات المتاحة

printer) إلعداد الجهاز) إضافة طابعة جديدة.

. اطلع على الوصف المبين في إطار الطابعة المحددة. وحدد الطابعة من قائمة الطابعات) تهيئة الطابعات (Printers configurationقم بفتح . تحقق من بدء تشغيل الطابعة•
 Ғƞ ǛƓƵǚ ҒƵǛҳ ғƽǛƱ ǚөǕƧ)"stopped"(  اضغط زر Start)  ꜜ عند حدوث بعض " stopped"قد يتم تنشيط الحالة . ينبغي بعد ذلك أن تعود الطابعة للتشغيل العادي). ̳
قيد االستخدام بواسطة أحد تطبيقات المسح ) MFP(فقد يحدث ذلك مثالً عند محاولة طباعة أحد المستندات في الوقت الذي يكون فيه منفذ الجهاز متعدد الوظائف . المشكالت في الطباعة

.الضوئي

تشترك في الواجهة البينية إلدخال ) الطابعة والماسح الضوئي(ونظرًا ألن بعض المكونات الوظيفية للجهاز متعدد الوظائف . تحقق من عدم انشغال منفذ الجهاز متعدد الوظائف•
لتجنب حدوث حاالت . إلى نفس منفذ الجهاز متعدد الوظائف" المستفيدة"٬ فمن الممكن حدوث وصول متزامن لبعض التطبيقات )منفذ الجهاز متعدد الوظائف(وإلخراج البيانات 

ينبغي فتح ). الجهاز مشغول" (device busy"األخرى فتتلقى رسالة " المستفيدة"أما التطبيقات . للتعارض٬ فال يسمح إال ألحد تلك التطبيقات بالتحكم في الجهاز في كل مرة
٬ يمكنك معرفة ما إذا كان المنفذ قيد اإلشغال )المنفذ المحدد (Selected portومن خالل إطار . وحدات تهيئة منافذ الجهاز متعدد الوظائف وتحديد المنفذ المخصص للطابعة

إذا كنت متأكدًا من أن ) تحرير المنفذ (Release port يجب عليك االنتظار حتى تكتمل المهمة الحالية٬ أو يمكنك ضغط زر ưǠǃƤƇƹ өƨƽƹƵǚ ƻǛƱ ǚөǕƧ¤. بواسطة أي تطبيق آخر
.التطبيق المستفيد حاليًا من المنفذ ال يعمل بصورة صحيحة

محددًا في معلمة سطر األوامر٬ قم بإزالة هذا الخيار إلجراء الطباعة بشكل " oraw-"وإذا كان . في التطبيق الذي تستخدمه" oraw-"تحقق من وجود خيار خاص للطباعة مثل •
ꜜꜜ Gimpللطباعة من خالل واجهة برنامج . سليم ⃰   "print) "طباعة (" Setup printer) "٬ وقم بتحرير معلمة سطر األوامر في بند األوامر)إعداد الطابعة.

.ومن أنها في وضع التشغيل USBتأكد من توصيل الطابعة بشكل صحيح من خالل منفذ . تحقق من توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر لديك• .الطابعة ال تظهر في قائمة الماسحات الضوئية

 Scannersوانتقل إلى ) وحدة تهيئة الجهاز متعدد الوظائف (MFP Configuratorافتح . تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الماسح الضوئي للطابعة على النظام لديك•
configuration) ٬ ثم اضغط )تهيئة الماسحات الضوئيةDrivers .تأكد من ظهور برنامج للتشغيل باسم يقابل اسم الطابعة الخاصة بك في اإلطار.

تشترك في الواجهة البينية إلدخال ) الطابعة والماسح الضوئي(ونظرًا ألن بعض المكونات الوظيفية للجهاز متعدد الوظائف . تحقق من عدم انشغال منفذ الجهاز متعدد الوظائف•
لتجنب حدوث حاالت . إلى نفس منفذ الجهاز متعدد الوظائف" المستفيدة"٬ فمن الممكن حدوث وصول متزامن لبعض التطبيقات )منفذ الجهاز متعدد الوظائف(وإلخراج البيانات 

وعادةً ما ). الجهاز مشغول" (device busy"األخرى فتتلقى رسالة " المستفيدة"أما التطبيقات . للتعارض٬ فال يسمح إال ألحد تلك التطبيقات بالتحكم في الجهاز في كل مرة
.يحدث ذلك أثناء الشروع في إجراء المسح الضوئي٬ وتظهر رسالة دالة عليه في مربع للرسائل

مع التسمية  MFPالخاص بمنفذ  dev/mfp0/يتوافق رمز . لتحديد مصدر المشكلة٬ يجب فتح وحدات تهيئة منافذ الجهاز متعدد الوظائف واختيار المنفذ المخصص للماسح الضوئي•
LP :0  التي تظهر في خيارات الماسحات٬ ويتوافق الرمز/dev/mfp1  مع التسميةLP :1 تبدأ منافذ . وهكذاUSB  من/dev/mfp4  بحيث يشير الماسح الضوئي الموجودة

٬ يمكنك معرفة ما إذا كان المنفذ قيد اإلشغال )المنفذ المحدد (Selected portومن خالل إطار . على الترتيب وهكذا يستمر الترتيب dev/mfp4/إلى  USB :0على المنفذ 
إذا كنت متأكدًا من أن ) تحرير المنفذ (Release port يجب عليك االنتظار حتى تكتمل المهمة الحالية٬ أو يمكنك ضغط زر ưǠǃƤƇƹ өƨƽƹƵǚ ƻǛƱ ǚөǕƧ¤. بواسطة أي تطبيق آخر

.التطبيق المستفيد حاليًا من المنفذ ال يعمل بصورة صحيحة

.تحقق من تحميل أحد المستندات إلى الطابعة• .الطابعة ال تقوم بالمسح الضوئي

.تأكد من إحكام توصيل الجهاز في حالة ظهور خطأ في اإلدخال واإلخراج أثناء إجراء المسح الضوئي. تحقق من توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر لديك•

تشترك في الواجهة البينية إلدخال ) الطابعة والماسح الضوئي(ونظرًا ألن بعض المكونات الوظيفية للجهاز متعدد الوظائف . تحقق من عدم انشغال منفذ الجهاز متعدد الوظائف•
لتجنب حدوث حاالت . إلى نفس منفذ الجهاز متعدد الوظائف" المستفيدة"٬ فمن الممكن حدوث وصول متزامن لبعض التطبيقات )منفذ الجهاز متعدد الوظائف(وإلخراج البيانات 

وعادةً ما ). الجهاز مشغول" (device busy"األخرى فتتلقى رسالة " المستفيدة"أما التطبيقات . للتعارض٬ فال يسمح إال ألحد تلك التطبيقات بالتحكم في الجهاز في كل مرة
.يحدث ذلك أثناء الشروع في إجراء المسح الضوئي٬ وتظهر رسالة دالة عليه في مربع للرسائل

مع التسمية  MFPالخاص بمنفذ  dev/mfp0/يتوافق رمز . لتحديد مصدر المشكلة٬ يجب فتح وحدات تهيئة منافذ الجهاز متعدد الوظائف واختيار المنفذ المخصص للماسح الضوئي 
LP :0  التي تظهر في خيارات الماسحات٬ ويتوافق الرمز/dev/mfp1  مع التسميةLP :1 تبدأ منافذ . وهكذاUSB  من/dev/mfp4  بحيث يشير الماسح الضوئي الموجودة

٬ يمكنك معرفة ما إذا كان المنفذ قيد اإلشغال )المنفذ المحدد (Selected portومن خالل إطار . على الترتيب وهكذا يستمر الترتيب dev/mfp4/إلى  USB :0على المنفذ 
إذا كنت متأكدًا من أن ) تحرير المنفذ (Release port يجب عليك االنتظار حتى تكتمل المهمة الحالية٬ أو يمكنك ضغط زر ưǠǃƤƇƹ өƨƽƹƵǚ ƻǛƱ ǚөǕƧ¤. بواسطة أي تطبيق آخر

.التطبيق المستفيد حاليًا من المنفذ ال يعمل بصورة صحيحة

  Linux Print Package (LPP)تعذر الطباعة عند تثبيت كل من 
وبرنامج تشغيل الجهاز متعدد الوظائف في نفس   )Linuxحزمة طباعة (

 .الوقت على نفس الجهاز

وبرنامج تشغيل الجهاز متعدد الوظائف يقومان بعمل ارتباط رمزي بأمر   )Linuxحزمة طباعة  (Linux Print Packageنظراً ألن كالً من •
.٬ ال يوصى باستخدام البرنامجين على نفس الجهاز٬Unix وهو المستخدم عادةً في النُسخ المطابقة لنظام "lpr"الطباعة 

 يجب تثبيت ملحق ƭƵөƱ ﬞƹǝǚ ƻƱǉ ƷƵ ƻǕƧ¤). اكتساب" (Acquire"في قائمة " Xsane :Device dialog"تحتوي على  Gimpتحقق مما إذا كانت واجهة برنامج • .Gimpال يمكن إجراء المسح الضوئي باستخدام واجهة برنامج 
Xsane  لبرنامجGimp ستجد ملحق . على جهاز الكمبيوتر لديكXsane  لبرنامجGimp  على قرص مضغوط لتوزيعLinux  أو على الصفحة الرئيسية لموقعGimp .

.Gimpأو تطبيق واجهة  Linuxلمزيد من المعلومات٬ راجع دليل القرص المضغوط لتوزيع 

 ¤ǈǘǃƐƵǚ ҲƃƹƵǚ ғǛƬǉ Ɠҗ ƻƹ ﬞһǎ ƛǃƽ Ʒǚәһҗƃǚ ǈƧ ǜƣﬞҗ ғƽƱ ǚөǔراجع دليل التطبيق .

 Unable to open MFP port device"تظهر رسالة الخطأ 
file) "!عند طباعة أحد ) تعذر فتح ملف أجهزة منفذ الجهاز متعدد الوظائف

 .المستندات

تقوم بقطع مهمة الطباعة كلما تم  CUPSتوجد إصدارات معروفة من ملقم . أثناء تنفيذ إحدى مهام الطباعة  )SLPRمثالً من خالل األداة المساعدة (تجنب تغيير معلمات مهمة الطباعة 
يقوم بإغالق منفذ الجهاز أثناء الطباعة٬ فإن إيقاف عمل  Linuxنظرًا ألن برنامج تشغيل الجهاز متعدد الوظائف على نظام . تغيير خيارات الطباعة٬ ثم تحاول إعادة بدء المهمة من البداية

 . ٬ يجب محاولة تحرير منفذ الجهاز متعدد الوظائفҒƵǛҳƵǚ ƿө‖ ǈƧǃ. برنامج التشغيل بشكل غير طبيعي يُبقي المنفذ مغلقًا٬ وبالتالي يظل غير متاح لمهام الطباعة التالية

 الحلول المقترحة الحالة

 .Acrobat Readerعند الطباعة من  Print as Imageإلى ) أسلوب الطباعة (Print Methodقم بتغيير خيار  .Acrobat Readerال تقوم الطابعة بطباعة مستند من برنامج 

تمت طباعة المستند إال أنه لم يتم حذف مهمة الطباعة من المخزن المؤقت للطباعة في نظام 
 .Mac OS 10.3.2التشغيل 

 .أو أي إصدار أحدث. OS 10.3.3إلى اإلصدار  Mac OSقم بالتحديث من إصدار نظام التشغيل 

 . )PostScriptأخطاء  (PostScript errorsوانقر فوق التحديد المطلوب بجوار قسم ) خيارات الطباعة (٬Print Options افتح إطار PSلتلقي رسالة مطبوعة أو يتم عرضها على الشاشة عند حدوث أخطاء في : مالحظة

 

 الحل السبب المحتمل المشكلة

 .متاح للطباعة PSقم بطباعة صفحة تهيئة وتأكد من أن إصدار  .PostScriptربما لم يتم تثبيت خيار  .PostScriptتعذر طباعة ملف 

 . قم بتقليل درجة تعقيد الصفحة٬ أو جرب ضبط إعدادات جودة الطباعة .قد تكون مهمة الطباعة معقدة جدًا خطأ في فحص التحديد



 .أو قم بزيادة سعة الذاكرة

تحقق مما إذا كان تطبيق البرنامج قيد انتظار ملف إعداد أو . PSتأكد من أن مهمة الطباعة من نوع  .PSقد تكون مهمة الطباعة ليست من نوع  .PSتتم طباعة صفحة أخطاء 
 .إلرساله إلى الطابعة PSملف عنوان من نوع 

 الخاص بخيار الصينية االختياريةوقم بإعداد عنصر  PostScriptافتح خصائص برنامج التشغيل  .2لم تتم تهيئة برنامج تشغيل الطابعة بحيث يتعرف على الدرج االختياري  .غير محدد في برنامج التشغيل2الدرج االختياري 
 .Installed على الجهاز


