
Menu Map )القائمة خريطة(

)القوائم( Menus سرد
Paper Menu )الورق قائمة(Reports )التقارير(Network/Ports )المنافذ/الشبكة(

Default Source )االفتراضي المصدر(

Paper Size/Type )نوعه/الورق حجم(

Configure MP )األغراض متعددة التغذية وحدة تهيئة(

Substitute Size )الحجم استبدال(

Paper Texture )الورق مادة(

الورق وزن

Paper Loading )الورق تحميل(

Custom Types )مخصصة أنواع(

1مخصصة أسماء

Universal Setup )العالمي اإلعداد(

Menu Settings Page )القائمة إعدادات صفحة(

Device Statistics )الجهاز إحصائيات(

2االتصال شبكة إعداد صفحة

Profiles List )التعريف ملفات قائمة(

Print Fonts )الطباعة خطوط(

الطباعة دليل

للطباعة التوضيحي العرض

األصول تقرير

النشطة) NIC (االتصال شبكة واجهة بطاقة

3قياسية اتصال شبكة

التقارير

االتصال شبكة بطاقة

TCP/IP

IPv6

السلكي

AppleTalk

USB قياسي

4متواٍز

SMTP إعداد

تعليمات&اإلعداداتاألمان

4المتنوعة األمان إعدادات

سرية طباعة

4المؤقتة البيانات ملفات مسح

األمان مراقبة سجل

والوقت التاريخ ضبط

عامة إعدادات

4فالش أقراص محرك قائمة

الطباعة إعدادات

األدلة جميع طباعة

الطباعة جودة

الوسائط دليل

الطباعة عيوب دليل

Menu Map )القائمة خريطة(

Information Guide )المعلومات دليل(

Connection Guide )التوصيل دليل(

Moving Guide )النقل دليل(

Supplies Guide )المستلزمات دليل(

.اللمس بشاشات المزودة الطابعات ُطُرز في فقط تظهر القائمة هذه 1
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لـ:استخدم

.ورسائلها الطابعة حالة اعرضالشاشة1

.وتشغيلها الطابعة بإعداد قم

.الرئيسية الشاشة إلى االنتقال"الرئيسية الصفحة "زر2

.الرموز أو األحرف أو األرقام أدخلالرقمية المفاتيح لوحة3

".اإلسبات "وضع أو" السكون "وضع بتمكين قم)الخمول( Sleep زر4

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

الشاشة لمس•

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 بمنفذ جهاز أي توصيل•

.الطباعة أنشطة آل أوقف"إلغاء "أو" إيقاف "الزر5

.الطابعة حالة فحصالمؤشر مصباح6

.بالطابعة فالش أقراص محرك أو USB Bluetooth مهايئ بتوصيل للسماحUSB منفذ7

.فالش أقراص محرآات فقط األمامي USB منفذ يدعم: مالحظة

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

الرئيسية الشاشة على التعرف
.ما إجراء لبدء الرئيسية الشاشة ورموز أزرار استخدم. الرئيسية الشاشة باسم إليها ُيشار أساسية، شاشة العرض ُيظهر الطابعة، تشغيل عند

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

.للطابعة األساسية اللغة بتغيير قماللغة تغيير1

.والمجلدات الملفات ارتباطات من تتألف شجرة عرض طريقة في وحفظها وتنظيمها) URL عناوين (المرجعية اإلشارات من مجموعة بإنشاء قمالمرجعية اإلشارات2

المرجعية اإلشارات تكون ال آما والمفضلة، النماذج ضمن إنشاؤها تم التي المرجعية اإلشارات الشجرة عرض طريقة تشمل ال: مالحظة
.والمفضلة النماذج في لالستخدام قابلة الشجرة في الموجودة

.حالًيا المحجوزة المهام جميع اعرضالمحجوزة المهام3

4USBمحمول أقراص محرك من طباعتها أو تحديدها أو المستندات أو الفوتوغرافية الصور بعرض قم.

.بالطابعة محمول أقراص محرك أو ذاآرة بطاقة توصيل أثناء الرئيسية الشاشة إلى الرجوع عند فقط الرمز هذا يظهر: مالحظة

.الطابعة لقوائم بالوصول قمالقوائم5

".جاهزة "الحالة في الطابعة تكون عندما فقط متاحة القوائم هذه تصبح: مالحظة

.مشغولة أو جاهزة مثل الحالية الطابعة حالة اعرض•الحالة رسالة شريط6

.بالخرطوشة الحبر مستوى انخفاض أو منخفضة التصوير وحدة مثل الطابعة أوضاع لعرض•

.مسحها آيفية حول وإرشادات التدخل رسائل اعرض•

مستلزمات / الحالة7
الطباعة

.المعالجة لمتابعة التدخل الطابعة تتطلب عندما خطأ رسائل أو الطابعة من تحذير رسالة لعرض•

.مسحها آيفية وحول الطابعة، تحذيرات أو رسائل حول المعلومات من مزيد على اطلع•

.للسياق حساسة التعليمات من معلومات لعرضتلميحات8

:الرئيسية الشاشة على أيًضا هذا يظهر وقد

أجل منالمس

.حالًيا المحجوزة المهام في ابحثالمحجوزة المهام في البحث

.المستخدم يحفظها التي الطباعة مهام إلى للوصولالمستخدم بحسب المهام

.والحلول التعريف ملفات إلى للوصولوحلول أوضاع

الميزات
الوصفالميزة

.األحمر المؤشر ضوء وسيومض الرمز هذا فسيظهر الوظائف، إحدى في حضور رسالة أثرت إذاالحضور رسالة تنبيه
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الوصفالميزة

.الرمز هذا فسيظهر خطأ، حالة حدثت إذاتحذير

بالطابعة الخاص IP عنوان

123.123.123.123: مثال
يمكنك. نقاط بينها تفصل األرقام من مجموعات أربع شكل على عرضه ويتم الرئيسية الشاشة من العلوية اليسرى الزاوية في للطابعة IP عنوان يقع

عندما حتى بعد، عن وتهيئتها الطابعة إعدادات لعرض) المضمن الويب ملقم( Embedded Web Server إلى الوصول عند IP عنوان استخدام
.الطابعة من بالقرب تكون ال
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