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القوائم الئحة
الورقالمرجعية اإلشارة إعدادطباعةجهاز

التفضيالت

اإلخطارات

المجموعات قوائم

التنبيهات أنواع

المرغوبة غير الرسائل مآافحة منطق وصف

التنبيهات تآرار منع

الطاقة إدارة

Lexmark إلى الُمرسلة المعلومات

الوصول إمآانية

للمصنع االفتراضية اإلعدادات استعادة

الصيانة

المرئية الرئيسية الشاشة رموز

الثابتة البرامج تحديث

الطابعة هذه حول معلومات

:التخطيط

اإلنهاء

اإلعداد

الجودة

المهام حساب

صورة

XPS

PDF

HTML

PostScript

PCL

PPDS

مرجعية إشارة إضافة

مجلد إضافة

حذف

الدرج تهيئة

الوسائط تهيئة

الحاوية تهيئة

التقاريراألمانUSB تشغيل برنامجالمنافذ/االتصال شبآة

الشبآة حول عامة نظرة

السلآي

AirPrint

المباشرة Wi-Fi طباعة

إيثرنت

TCP/IP

IPv6

SNMP

IPSec

LPD تآوين

HTTP/FTP

ThinPrint

USB

]x [متوازي

تسلسلي

الدخول تسجيل طرقفالش أقراص محرك بواسطة الطباعة

الشهادات إدارة

TCP/IP لمنفذ الوصول

USB أجهزة جدولة

األمان مراقبة سجل

الدخول تسجيل قيود

سرية طباعة

القرص تشفير

الموقتة البيانات ملفات مسح

متنوع

القائمة إعدادات صفحة

جهاز

طباعة

االختصارات

االتصال شبآة

األحداث سجل ملخص

Menu Map )القائمة خريطة(
3 من 1 الصفحة



التحآم لوحة استخدام

لغرضاستخدم

.الطابعة حالة اعرض•العرض1

.وتشغيلها الطابعة بإعداد قم•

.الرئيسية الشاشة إلى االنتقال"الرئيسية الصفحة "زر2

.الطابعة على الرموز أو األرقام إدخالالرقمية المفاتيح لوحة3

.تشغيلها إيقاف أو الطابعة تشغيل•الآهربي التيار زر4

.اإلسبات أو السآون وضع من الطابعة إخراج•

.الحالية المهمة إيقاف"إلغاء "أو" إيقاف "الزر5

".المؤشر مصباح ألوان فهم "موضوع انظر المعلومات، من المزيد على للحصول. الطابعة حالة فحصالمؤشر مصباح6

.السماعة أو الرأس سماعة صوت مستوى ضبطالصوت مستوى أزرار7

.السماعة أو الرأس سماعة ترآيبالسماعة أو الرأس سماعة منفذ8

.السابقة الشاشة إلى الرجوعالرجوع زر9

المؤشر ضوء ألوان فهم
الطابعة حالةالمؤشر مصباح

".اإلسبات "وضع في أو التشغيل إيقاف قيد الطابعةإيقاف

.البيانات معالجة ُتجري أو جاهزة الطابعةأزرق

.المستخدم تدخل الطابعة تتطلبأحمر

الرئيسية الشاشة استخدام
.ما إجراء لبدء الرئيسية الشاشة ورموز أزرار استخدم. الرئيسية الشاشة العرض شاشة ُتظهر الطابعة، تشغيل عند

.النشطة المضمنة والحلول المسؤول الشخص وإعداد الرئيسية الشاشة تخصيص إلعدادات وفًقا الرئيسية الشاشة تختلف قد: مالحظة
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إلىالمس

.الطابعة عرض شاشة على اللغة تغييراللغة تغيير1

.المعالجة لمتابعة التدخل تتطلب عندما الطابعة من خطأ رسالة أو تحذير رسالة عرض•المستلزمات / الحالة2

.مسحها آيفية وحول الطابعة، من الخطأ رسالة أو التحذير رسالة حول المعلومات من مزيد على االطالع•

.الرئيسية الشاشة من العلوي القسم بلمس اإلعداد هذا إلى الوصول أيًضا يمآنك: مالحظة

.الطابعة قوائم إلى الوصولاإلعدادات3

قوائم>  التهيئة قائمة>  الصيانة>  الجهاز>  إعدادات فوق انقر ،Embedded Web Server من. الطابعة قوائم تمآين من التأآد: مالحظة
.تشغيل>  اللوحة

.االختصارات جميع تنظيماالختصارات4

5USBمحمول أقراص محرك من طباعتها أو تحديدها أو المستندات أو الفوتوغرافية الصور بعرض قم.

.والتطبيقات المرجعية واإلشارات المحجوزة المهام إلى الوصولالمستندات مدير6

:الرئيسية الشاشة على أيًضا اإلعدادات هذه تظهر قد

إلىالمس

.الحالية الطباعة مهام جميع إظهارالمهام انتظار قائمة

.الرئيسية الشاشة من العلوي القسم بلمس اإلعداد هذا إلى الوصول أيًضا يمآنك: مالحظة

.والتطبيقات التعريف ملفات إلى الوصولوالتطبيقات التعريف ملفات

.الرئيسية الشاشة من طباعة وظائف أي إلى الوصول من المستخدمين منعالجهاز قفل

الميزات
الوصفالميزة

.الخطأ رسالة لعرض الرئيسية الشاشة أعلى المس. الرمز هذا فسيظهر خطأ، حالة حدثت إذاتحذير

بالطابعة الخاص IP عنوان

123.123.123.123: مثال
عن الطابعة إعدادات لتهيئة Embedded Web Server إلى للوصول IP عنوان استخدم. الرئيسية الشاشة أعلى بطابعتك الخاص IP عنوان يقع
.بعد

Menu Map )القائمة خريطة(
3 من 3 الصفحة


	Menu Map (خريطة القائمة)
	لائحة القوائم
	استخدام لوحة التحكم
	فهم ألوان ضوء المؤشر
	استخدام الشاشة الرئيسية



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


