
الطباعة دليل
.الصحيح بالشكل الوسائط وأحجام أنواع وتعيين األدراج تحميل طريق عن الطابعة من االستفادة من قدر أقصى على احصل

الورق درج تحميل
والدرج ورقة، 550 سعة بالدرج أيًضا والمعروف) 1 الدرج (القياسي الدرج: وهي بينهم من لالختيار إدخال مصادر خمسة إلى يصل ما على الطابعة تشتمل

بتحميل قم. ورقة 550 سعة الخاصة للوسائط االختياري والدرج األغراض، متعدد والدرج ورقة، 2000 سعة االختياري والدرج ورقة، 550 سعة االختياري
عملية من يسهل آما الورق انحشار منع إلى الصحيحة بالطريقة الورق تحميل يؤدي. 1 الدرج في الطباعة مهام معظم في تستخدمها التي الخاصة الوسائط أو الورق
.المشكالت من الخالية الطباعة

C734dnو C734n الطرز من الطابعات وتدعم. اختيارية إدخال مصادر أربعة C736dtnو C736dnو C736n الطرز من الطابعات تدعم :مالحظة
.اختيارية إدخال مصادر ثالثة C734dwو C734dtnو

.الورق انحشار إلى بذلك القيام يؤدي فقد. الطابعة تحكم لوحة على )مشغولة (Busy الرسالة وميض أو مهمة طباعة أثناء األدارج بإخراج تقم ال

.بالكامل الدرج بإزالة قم. الخارج إلى الدرج اسحب ثم بالمقبض أمسك1

.الموجهات وضع ضبط على تساعدك آي المؤشرات هذه استخدم. الدرج أسفل الموجودة الحجم مؤشرات الحظ
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.تحميله يتم الذي الورق لحجم المالئم الوضع إلى العرض موجه حرك ثم موضح، هو آما العرض موجه ألسنة على اضغط2

.تحميله يتم الذي الورق الرتفاع األقصى الحد إلى يشير فهو: الورق درج من األيسر الجانب على التحميل خط الحظ

.تحميله يتم الذي الورق لحجم المالئم الصحيح الموضع إلى الطول موجه حرك ثم الطول، موجه ألسنة على اضغط3

تحديد بمجرد الدرج لقفل. موضح هو آما اليسار إلى الطول موجه بأعلى الموجود الزر حرك, الدرج قفل إللغاء. قفل جهاز بوجود الطول موجه يتمتع :مالحظة
.اليمين جهة أخرى مرة الزر حرك الطول،

.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم. تجعيده أو الورق بطي تقم ال. بتهويته قم ثم يرتخي، حتى األمام وإلى الخلف إلى الورق بثني قم4

.موضح هو آما الورق درج من الخلفي الجزء نحو الورق مجموعة بتحميل قم. لألعلى به الموصى الطباعة وجه توجيه مع الورق مجموعة بتحميل قم5
.الدرج مقدمة باتجاه الصفحة رأس ضع واحد، وجه على الطباعة بغرض مسبًقا المطبوع الرأسية ذي الورق تحميل عند

ABC
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.إدخاله أعادة ثم الدرج، بمحاذاة قم6

المعلومات، من لمزيد. الطابعة تحكم لوحة من للدرج الورق نوع إعداد بتغيير فقم مسبقًا، الدرج في تحميله تم الذي النوع عن مختلف ورق نوع تحميل تم إذا7
.3 الصفحة في" ونوعه الورق حجم تعيين" انظر

ونوعه الورق حجم تعيين
من الورق بسحب الطابعة تقوم بالطابعة، المرتبط الدرج من الورق نفاد عند. تلقائًيا الطابعة مع ونوعه الورق حجم إعدادات في المتوافقة األدراج ربط يتم :مالحظة
.آخر درج

:ونوعه الورق حجم إعدادات لتغيير

.)جاهزة (Ready الرسالة ظهور ومن الطابعة تشغيل من تأآد1

. على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من2

. على اضغط ثم  )الورق قائمة (Paper Menu الرسالة تظهر حتي ألسفل السهم زر على اضغط3

. على اضغط ثم )الورق نوع/حجم (Paper Size/Type الرسالة تظهر حتى ألسفل السهم زر على اضغط4

. على اضغط ثم الصحيح، الدرج يظهر حتي ألسفل، السهم زر على اضغط5

. على اضغط ثم الصحيح، الحجم بجوار الخيار يظهر حتي ألسفل السهم زر على اضغط6

.الصحيح الورق نوع على  اضغط. الممكنة الورق أنواع قائمة بين للتنقل لليسار السهم زر أو لليمين السهم زر على اضغط7
.)الورق نوع/حجم (Paper Size/Type إلى الطابعة تعود. )التحديد إرسال (Submitting Selection الرسالة تظهر

.)جاهزة (Ready الحالة إلى للعودة مرات ثالث  على اضغط8

الطباعة دليل
3 من 3 الصفحة



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /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


