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لـ:استخدم

.ورسائلها الطابعة حالة اعرضالشاشة1

.وتشغيلها الطابعة بإعداد قم

.اليسار إلى التمريراأليسر السهم زر2

.القائمة خيارات حدد تحديد الزر3

.اإلعدادات حفظ

.ألعلى التمريرلألعلى سهم زر4

.اليمين إلى التمريراأليمن السهم زر5

.الرموز أو األحرف أو األرقام أدخلالرقمية المفاتيح لوحة6

".اإلسبات "وضع أو" السكون "وضع بتمكين قم)الخمول( Sleep زر7

":السكون وضع "من الطابعة إخراج إلى التالية اإلجراءات تؤدي

الجهاز أزرار من زر أي على الضغط•

األمامي الباب أو الدرج فتح•

الكمبيوتر من طباعة مهمة إرسال•

الرئيسي التشغيل زر باستخدام" التعيين إعادة عند التشغيل "تنفيذ•

USB منفذ في جهاز أي توصيل•

.بالطابعة فالش أقراص محرك توصيلUSB منفذ8

:مالحظات

.فالش أقراص محرآات فقط األمامي USB منفذ يدعم•

.فقط المحددة الطابعات طرز في الميزة هذه تتوفر•

.الطباعة أنشطة آل أوقف"إلغاء "أو" إيقاف "الزر9

.السابقة الشاشة إلى ارجع)الرجوع( Back زر10

.ألسفل التمريرلألسفل سهم زر11

.الرئيسية الشاشة إلى االنتقال"الرئيسية الصفحة "زر12

.الطابعة حالة فحصالمؤشر مصباح13

والمؤشرات" السكون "زر أضواء ألوان فهم
.للطابعة محدد وضع أو حالة إلى الطابعة تحكم بلوحة والمؤشرات" السكون "زر أضواء ألوان تشير

الطابعة حالةالمؤشر مصباح

".اإلسبات "وضع في أو التشغيل إيقاف قيد الطابعةإيقاف

.طباعة مهمة أو بيانات معالجة تجري أو االستعداد قيد الطابعةأخضر وميض

.الخمول وضع في لكن التشغيل، قيد الطابعةثابت أخضر

.المستخدم تدخل الطابعة تتطلبأحمر وميض

الطابعة حالة"السكون "زر ضوء

".جاهزة "الحالة في أو الخمول وضع في الطابعةإيقاف

".السكون "وضع في الطابعةثابت آهرماني لون

.فيه الدخول أو" اإلسبات "وضع من الخروج أثناء الطابعةوامض آهرماني لون

".اإلسبات "وضع في الطابعة.متذبذب بشكل ثانية 1.9 لمدة تماًما ينطفأ ثم ثانية 0.1 لمدة وامض آهرماني لون
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