
القوائم خريطة

القوائم الئحة
.فقط المحددة الطابعات طرز في القوائم بعض تتوفر: مالحظة

المنافذ/االتصال شبكةتقاريرالورق قائمةالطباعة مستلزمات

السماوي الحبر مسحوق خرطوشة

األرجواني الحبر مسحوق خرطوشة

األصفر الحبر مسحوق خرطوشة

األسود الحبر مسحوق خرطوشة

تالفة حبر مسحوق زجاجة

باأللوان أو واألسود باألبيض التصوير مجموعة

الصيانة مجموعة

االفتراضي المصدر

نوعه/الورق حجم

1األغراض متعددة التغذية وحدة تهيئة

الحجم استبدال

الورق مادة

الورق وزن

الورق تحميل

مخصصة أنواع

مخصصة أسماء

العالمي اإلعداد

القائمة إعدادات صفحة

الجهاز إحصائيات

االتصال شبكة إعداد صفحة

االتصال شبكة إعداد] x [صفحة

التعريف ملفات قائمة

الطباعة خطوط

الطباعة دليل

للطباعة التوضيحي العرض

األصول تقرير

النشطة) NIC (االتصال شبكة واجهة بطاقة

x]1 [االتصال شبكة أو القياسية االتصال شبكة

USB قياسي

SMTP إعداد

"الخيارات بطاقة "قائمةتعليماتاإلعداداتاألمان

المتنوعة األمان إعدادات

سرية طباعة

الموقتة البيانات ملفات مسح

األمان مراقبة سجل

والوقت التاريخ ضبط

عامة إعدادات

المحمولة التخزين وحدة قائمة

الطباعة إعدادات

األدلة جميع طباعة

اللون جودة

الطباعة جودة

الطباعة دليل

الطباعة عيوب دليل

المعلومات دليل

المستلزمات دليل

مضاهاة برامج( DLE برامج قائمة تظهر: مالحظة
.المثبتة) التنزيل

.ورقة 650 سعة درج توصيل عند هذا القائمة عنصر يظهر 1

بالطابعة الخاصة التحكم لوحة استخدام
31 2 4

8 7 6910

5

أجل مناستخدم

.الطابعة حالة عرض•الشاشة1

.وتشغيلها الطابعة بإعداد قم•

.القائمة خيارات حدد•التحديد زر2

.اإلعدادات حفظ•

القوائم خريطة
2 من 1 الصفحة



أجل مناستخدم

.الشاشة على اإلعدادات أو القوائم خالل بالتمرير قماألسهم أزرار3

.الرموز أو األحرف أو األرقام أدخلالرقمية المفاتيح لوحة4

.اإلسبات وضع أو السكون وضع بتمكين قمالسكون وضع زر5

:مالحظات

الرئيسي التشغيل زر باستخدام تعيين إعادة تنفيذ أو طباعة مهمة إرسال أو USB بمنفذ جهاز توصيل أو صلب زر أي على الضغط يؤدي•
.السكون وضع من الطابعة تنبيه إلى

.اإلسبات وضع من الطابعة تنبيه التشغيل مفتاح أو السكون زر على الضغط سيؤدي•

.الطباعة أنشطة آل أوقفإيقاف زر6

.السابقة الشاشة إلى ارجعالرجوع زر7

.الرئيسية الشاشة إلى االنتقال"الرئيسية الصفحة "زر8

.الطابعة حالة فحصالمؤشر ضوء9

.بالطابعة فالش أقراص محرك أو آاميرا بتوصيل قماألمامي USB منفذ10

المؤشرات ومصابيح السكون زر ألوان استيعاب
.الطابعة وضع أو حالة إلى التحكم بلوحة المؤشر ومصابيح" السكون "زر 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 الطابعةخالص أخضر

.المستخدم تدخل الطابعة تتطلبأحمر وميض

الطابعة حالة"السكون "زر ضوء

".جاهزة "الحالة في أو الخمول وضع في أو التشغيل عن متوقفة الطابعةإيقاف

".السكون "وضع في الطابعةثابت آهرماني لون

.منه تخرج أو" اإلسبات "وضع في تدخل الطابعةوامض آهرماني لون

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