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لـ:استخدم

1Display )ورسائلها الطابعة حالة اعرض•)العرض.

.وتشغيلها الطابعة بإعداد قم•

.الرئيسية الشاشة إلى االنتقال"الرئيسية الصفحة "زر2

.تشغيلها إيقاف أو الطابعة تشغيلالآهربي التيار زر3

.تشغيلها إيقاف أو الطابعة تشغيل•

).اإلسبات( Hibernate أو) السآون( Sleep وضع من الطابعة إخراج•

.الطابعة على الرموز أو األرقام إدخالالرقمية المفاتيح لوحة4

.الفاآس رقم في ثانيتين لمدة للطلب مؤقت توقف إدراجالمؤقت اإليقاف زر5
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لـ:استخدم

.المحدد للوضع وفًقا مهمة، ابدأ)بدء( Start زر6

.الضوئي المسح أو الفاآسات، إرسال أو النسخ، مثل ما لوظيفة االفتراضية اإلعدادات تعيين أعدالتعيين إعادة أو الآل مسح زر7

.الحالية المهمة إيقاف"إلغاء "أو" إيقاف "الزر8

.السابقة الشاشة إلى للرجوع)الرجوع( Back زر9

".المؤشر مصباح ألوان على التعرف "الموضوع راجع المعلومات، من لمزيد. الطابعة حالة فحصالمؤشر مصباح10

.الصوت مآبر أو الرأس سماعة صوت مستوى ضبطالصوت مستوى أزرار11

.صوت مآبر أو رأس سماعة توصيلالصوت مآبر أو الرأس سماعة منفذ12

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 تعرض الطابعة، تشغيل عند

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

لـالمس

.الطابعة عرض شاشة على الظاهرة اللغة تغييراللغة تغيير1

.الُنسخ إنشاءالنسخ2

3Document Manager )إدارة
)المستندات

.والتطبيقات المرجعية، واإلشارات المعلقة، المهام إلى الوصول

.الفاآسات إرسالفاآس4

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

6E‑mail )اإللآتروني البريد رسائل إرسال)إلآتروني بريد.

7Scan Profiles )تعريف ملفات
)الضوئي المسح

.الآمبيوتر على مباشرًة حفظها ثم للمستندات الضوئي المسح إجراء

8FTPخادم على مباشرًة حفظها ثم للمستندات الضوئي المسح إجراء FTP.

9App Profiles )تعريف ملفات
)التطبيقات

.والتطبيقات التعريف ملفات إلى بالوصول قم

.الرئيسية الشاشة من للطابعة وظائف أي إلى المستخدمين وصول دون الحيلولةالجهاز قفل10

11Job Queue )انتظار قائمة
)المهام

.الحالية الطباعة مهام آل إظهار

.الرئيسية الشاشة من العلوي الجزء لمس خالل من اإلعداد هذا إلى الوصول أيًضا يمآنك: مالحظة

12Held Faxes )المعلقة الحالية الفاآس مهام آل إظهار)المعلقة الفاآسات.

.الطابعة قوائم إلى الوصولإعدادات13

Settings فوق انقر ،)الُمضمَّن الويب خادم( Embedded Web Server من. الطابعة قوائم تمآين من تأآد: مالحظة
>  )التآوين قائمة( Configuration Menu>  )الصيانة( Maintenance>  )الجهاز( Device>  )اإلعدادات(

Panel Menus )اللوحة قوائم(  <On )تشغيل(.

14Status Supplies )الحالة
)الطباعة ومستلزمات

.المهام معالجة لمتابعة المستخدم تدخل الطابعة تتطلب عندما الطابعة من خطأ أو تحذير رسالة إرسال•

.مسحه وآيفية الطابعة من الخطأ أو التحذير حول المعلومات من مزيد عرض•

.الرئيسية الشاشة من العلوي الجزء لمس خالل من اإلعداد هذا إلى الوصول أيًضا يمآنك: مالحظة

.االختصارات آل تنظيماالختصارات15

الميزات

الوصفالميزة

القائمة مسار

:مثال

Copy Defaults>  النسخ>  إعدادات
النسخ عدد>  )للنسخ االفتراضية اإلعدادات(

.الحالية القائمة إلى للوصول المتبع المسار الميزة هذه تعرض. قائمة شاشة آل من العلوي الجزء في قائمة مسار يوجد

.السابقة القائمة إلى للرجوع الُمسّطرة الآلمات من أيًّا المس

.السابقة القائمة إلى الرجوع قبل اإلعداد على التغييرات حفظ من تأآد

.القائمة مسار في الحالية الشاشة تسطير يتم ال

).اإلعدادات( Settings قائمة شاشة على إال الميزة هذه تظهر ال: مالحظة

.الخطأ رسالة إلظهار الرئيسية الشاشة من العلوي الجزء المس. الرمز هذا فسيظهر خطأ، حالة حدثت إذاتحذير

.الحالية والمهام والرسائل، الطابعة، حالة يظهراإلخطارات شريط

بالطابعة الخاص IP عنوان

123.123.123.123: مثال

Embedded Web إلى للوصول IP عنوان استخدم. الرئيسية الشاشة من العلوي الجزء في بطابعتك الخاص IP عنوان يوجد
Server )ُبعد عن الطابعة إعدادات وتآوين) الُمضمَّن الويب خادم.
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