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الطابعة على التعرف
.المضمن ويب ملقم خالل من الطابعة حالة من التحقق أيًضا يمكنك طباعة، بملقم المتصلة الطابعات أو االتصال شبكة لطابعات بالنسبة: مالحظة

الطابعة تحكم لوحة استخدام
1 2 3 4 5 6

78

الوصفألوانزر أو إضاءة

.خطأ حدثأصفرالخطأ مصباح1

.للورق انحشار حدثأصفرالورق انحشار إضاءة2

.الحاوية من إزالته أو الدرج في الورق تحميل يتم أن يجبأصفرإزالته أو الورق تحميل إضاءة3

مستوى انخفاض أو التصوير وحدة استبدال إضاءة4
الحبر مسحوق

استبدال إلى الحاجة أو بالخرطوشة الحبر مسحوق مستوى انخفاض إلى تشيرأصفر
.التصوير وحدة

".جاهزة "الحالة في الطابعة أن إلى تشيرأخضر"جاهزة "الحالة أو البيانات إضاءة5

".اإلسبات "وضع أو" السكون "وضع لتمكين الزر هذا استخدمآهرماني"السكون "وزر إضاءة6
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الوصفألوانزر أو إضاءة

.طباعة مهمة لبدء الزر هذا استخدمأخضرالبدء وزر إضاءة7

.طباعة مهمة إللغاء الزر هذا استخدمأحمر"إلغاء "أو" إيقاف "الزر8

الطابعة تحكم لوحة مصابيح إضاءة تسلسل على التعرف
تومض أو تومض أو اإليقاف أو التشغيل قيد اإلضاءة تكون أن يمكن. اإلضاءة لتسلسل وفًقا مختلفة أشياء إلى الطابعة تحكم لوحة إضاءة تشير أن يمكن
.اإلضاءة عليها تبدو التي األشكال التالي الجدول يعرض. اإلضاءة تسلسل نفس األخطاء لبعض يكون. خطأ أو تحذير أو الطابعة حالة إلى يشير مما ببطء؛

بطيء وميضوميضتشغيل

.الصف نفس في الموجودة الرسالة إلى فارجع التالي، بالجدول الوارد اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا

الرسالةاإلضاءة تسلسل

األمامي الباب أغلق

التصوير وحدة استبدال

المدعومة غير الحبر مسحوق خرطوشة استبدال

المدعومة غير التصوير وحدة استبدال

التصوير وحدة تطابق عدم الحبر، مسحوق خرطوشة

الطباعة مهمة إلغاء
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الرسالةاإلضاءة تسلسل

المؤقت التخزين ذاآرة مسح جاٍر

الدقة خفض

Lexmark إنتاج من ليست حبر مسحوق خرطوشة.متكرر بشكل اليمين إلى اليسار من اآلخر تلو الواحد بالطابعة الموجودة التحكم لوحة أضواء تومض

Lexmark إنتاج من ليست تصوير وحدة

تشغيلها إعادة للطابعة لزم

جًدا منخفض بالخرطوشة الحبر مسحوق

جًدا منخفضة التصوير وحدة

االنخفاض على بالخرطوشة الحبر مسحوق أوشك

االنخفاض على أوشكت التصوير وحدة

الخدمة في خطأ

الورق تحميل

القياسية الحاوية من الورق إزالة

منخفض بالخرطوشة الحبر مسحوق

منخفضة التصوير وحدة

جاهز

انتظار

مشغولة

جاهزة غير

مرتين  على فاضغط التالي، للجدول" األساسية اإلضاءة تسلسل "عمود في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.الصف نفس في الموجودة الرسالة إلى ارجع ثم ،"التكميلية اإلضاءة تسلسل "عمود في مطابق إضاءة تسلسل عن ابحث. الطابعة تحكم لوحة على بسرعة
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الرسالةالتكميلية اإلضاءة تسلسلاألساسية اإلضاءة تسلسل

مستجيبة غير أو مفقودة الحبر مسحوق خرطوشة

الحبر مسحوق خرطوشة استبدال

الطابعة منطقة تطابق عدم الحبر، مسحوق خرطوشة

مستجيبة غير أو مفقودة التصوير وحدة

القياسية االتصال شبكة ببرنامج خطأ

]x [االتصال شبكة ببرنامج خطأ

مهمة لترتيب آافية غير الذاآرة

PPDS الخط في خطأ

معقدة صفحة

"المورد حفظ "ميزة لدعم آافية غير ذاآرة

معطل القياسي المتوازي المنفذ

معطل الخلفي USB منفذ

األدراج من جًدا آبير عدد توصيل تم

صحيح غير الورق حجم

ممتلئة الذاآرة

القياسية الحاوية بإخالء قم الورق، انحشار

من االنحشار إلزالة القياسي الدرج أخرج الورق، انحشار
الوجهين على الطباعة وحدة

الخلفي الباب افتح الورق، انحشار

من االنحشار إلزالة القياسي الدرج أخرج الورق، انحشار
الوجهين على الطباعة وحدة

األمامي الباب افتح الورق، انحشار
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الرسالةالتكميلية اإلضاءة تسلسلاألساسية اإلضاءة تسلسل

القياسي الدرج أخرج الورق، انحشار

االختياري الدرج أخرج الورق، انحشار

اليدوية التغذية وحدة الورق، انحشار

اآلمن المضمن ويب ملقم استخدام
.الطباعة بملقمات المتصلة الطابعات أو االتصال شبكات طابعات في فقط الوظيفة هذه تتوفر: مالحظة

:أجل من) المضمن الويب ملقم( Embedded Web Server استخدم

.بالطابعة الطباعة مستلزمات حالة فحص•

.الطباعة مستلزمات إخطارات بتهيئة قم•

.الطابعة إعدادات تهيئة•

.االتصال شبكة إعدادات تهيئة•

.التقارير عرض•

:بالطابعة الخاص) المضمن الويب ملقم( Embedded Web Server إلى للوصول

.TCP/IP القسم على العثور ثم القائمة، إعدادات صفحة أو االتصال شبكة إعداد صفحة طباعة طريق عن للطابعة IP عنوان على احصل1

.8 الصفحة في" القائمة وإعدادات االتصال شبكة إعداد صفحة طباعة" انظر المعلومات، من المزيد على للحصول

:مالحظات

.123.123.123.123 النحو على بنقاط، المفصولة األرقام من مجموعات أربع في IP عنوان عرض ويتم•

.صحيح بشكل الويب صفحة لتحميل تلقائًيا بتعطيله فقم وآيل، خادم تستخدم آنت إذا•

.العنوان حقل في بالطابعة الخاص IP عنوان اآتب ثم ويب، مستعرض افتح2

.Enter على اضغط3

القائمة وإعدادات االتصال شبكة إعداد صفحة طباعة
نفسه الوقت في تتم. الصحيحة بالطريقة االختيارية الطابعة وحدات ترآيب من والتحقق الحالية القوائم إعدادات لمراجعة القوائم إعدادات صفحات اطبع
.الطباعة مستلزمات ومستويات الطابعة اتصال لشبكة الحالية اإلعدادات على تحتوي والتي االتصال؛ شبكة إعداد صفحة طباعة

.األقل على ثواٍن أربع لمدة  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من

:مالحظات

إعدادات تحديد عند. االفتراضية المصنع إعدادات جميع القوائم إعدادات صفحة تعرض القوائم، إعدادات في تغييرات أية إجراء عدم حالة في•
.االفتراضية المستخدم إعدادات أنها على االفتراضية المصنع إعدادات محل تحل اإلعدادات هذه فإن وحفظها، القوائم من أخرى

لوحة تكون فقد ،"متصلة غير "الحالة آانت إذا". متصلة "الحالة آانت إذا ما على للتعرف االتصال شبكة إعداد صفحة من األول القسم من تأآد•
اتصال شبكة إعداد صفحة اطبع ثم النظام، دعم عن المسؤول بالشخص اتصل. معيًبا االتصال شبكة آبل يكون قد أو نشطة غير LAN تفريغ
.أخرى
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"المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "استخدام
محلًيا الكمبيوتر بجهاز المتصلة الطابعة إعدادات وحفظ تغيير المحلية الطابعة إلعدادات Local Printer Settings Utility المساعدة األداة لك تتيح
.متواٍز آابل خالل من أو USB عبر

في" Local Printer Settings Utility المحلية المساعدة الطابعة إعداد أداة تثبيت" انظر ،"المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "لتنزيل
.9 الصفحة

":المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "إلى للوصول

Windows 8 نظام في
:إلى انتقل ثم ،المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة اآتب البحث، قسم من

المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة >التطبيقات قائمة

األقدم اإلصدارات أو Windows 7 نظام في

.ابدأ أو  فوق انقر1

.المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة >Lexmark >البرامج أو البرامج آافة فوق انقر2

.اإلعدادات تطبيق >إجراءات فوق انقر اإلعدادات، لحفظ

حفظ >إجراءات فوق انقر أوامر، ملف في اإلعدادات لحفظ. أوامر ملف في اإلعدادات حفظ طريق عن أخرى طابعات على اإلعدادات توزيع أيًضا يمكنك
.أوامر آملف

Local Printer Settings المحلية المساعدة الطابعة إعداد أداة تثبيت
Utility

.البرنامج نزِّل ثم ،http://support.lexmark.com اإللكتروني الموقع بزيارة تفضل1

.التثبيت برنامج حزمة فوق مزدوًجا نقًرا انقر2

.تثبيت فوق انقر ثم التثبيت نوع حدد3

.التثبيت لبدء تثبيت فوق انقر4

.الترخيص اتفاقية لقبول موافق فوق انقر5

.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم ،متابعة فوق انقر6

:مالحظات

.المهام لجميع الحبر مسحوق قتامة ودرجة الورق موفر ووضع الورق حجم إعدادات لتغيير" المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "استخدم•
.فردية طباعة لمهام اإلعدادات هذه لتغيير الطابعة برنامج استخدم

.الطابعات من فقط محددة ُطُرز في مدعومة المساعدة األداة هذه•

 

9

http://support.lexmark.com
http://support.lexmark.com


الخاصة والوسائط الورق تحميل
:مالحظات

.الطباعة بملقمات المتصلة الطابعات أو االتصال شبكات طابعات في المضمن الويب ملقم يتوفر•

.الطابعات طرازات بعض في فقط مدعومة الطابعة وإعدادات المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة•

ونوعه الورق حجم تعيين
اآلمن المضمن ويب ملقم استخدام

.العنوان حقل في بالطابعة الخاص IP عنوان اآتب ثم ويب، مستعرض افتح1

:مالحظات

أربع في IP عنوان عرض ويتم. TCP/IP القسم في IP عنوان موقع وتحديد القائمة إعدادات صفحة أو االتصال شبكة إعداد صفحة طباعة•
.123.123.123.123 النحو على بنقاط المفصولة األرقام من مجموعات

.صحيح بشكل الويب صفحة لتحميل تلقائًيا بتعطيله فقم وآيل، خادم تستخدم آنت إذا•

.الورق قائمة >اإلعدادات فوق انقر2

الكمبيوتر على الطابعة إعدادات استخدام
إعدادات( Printer Settings أو" المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "باستخدام" الورق "قائمة إلى بالوصول قم المستخدم، التشغيل لنظام وفًقا

.)الطابعة

.االفتراضية المصنع إعدادات ضبط تعيد حتى ونوعه الورق حجم إعدادات حفظ يتم سوف: مالحظة

العام الورق إعدادات تهيئة
.الطابعة قوائم في مسبًقا معينة غير ورق أحجام على الطباعة لك ُيتيح المستخدم قبل من ُمعرَّف إعداد هو" العام الورق حجم "إعداد

:مالحظات

).بوصة 14 × 8.5 (ملم 355.6 × 216 مدعوم Universal حجم أآبر يبلغ•

Universal حجم أصغر يبلغ). بوصات 5 × 3 (ملم 127 × 76 األغراض متعددة التغذية وحدة في مدعوم Universal حجم أصغر يبلغ•
).بوصات 8.3 × 7.2 (ملم 210 × 183 االختياري الدرج في مدعوم

"المضمن الويب ملقم "استخدام
.العنوان حقل في بالطابعة الخاص IP عنوان اآتب ثم ويب، مستعرض افتح1

.العام اإلعداد >الورق قائمة >إعدادات فوق انقر2

.الرأسي االرتفاع أو الرأسي العرض فوق انقر أو القياس وحدة حدِّد3

.إرسال فوق انقر ثم اإلعداد غيِّر4
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الكمبيوتر على الطابعة إعدادات استخدام
إعدادات( Printer Settings أو" المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "باستخدام" الورق "قائمة إلى بالوصول قم المستخدم، التشغيل لنظام وفًقا1

.)الطابعة

.الورق آحجم Universal حدِّد ثم Universal الورق حجم على يحتوي الذي الدرج حدِّد2

الورق وحاجز القياسية الحاوية استخدام
القياسية الحاوية وتحتوي. ألسفل وجهها يكون بحيث المطبوعات وتجمع). رطًال 20( 2متر/جراًما 75 بوزن ورقة 150 إلى يصل ما القياسية الحاوية تسع
.تكديسه أثناء الحاوية من األمامي الجزء خارج الورق انزالق يمنع ورق حاجز على

.لألمام ينقلب حتى اسحبه الورق، حاجز لفتح

.آخر موقع إلى الطابعة تحريك عند الورق حاجز أغلق: مالحظة

األدراج تحميل
حتى مغلقة األخرى األدراج جميع إبقاء على حافظ. منفرد بشكل درج آل حمِّل الجهاز، ثبات عدم مخاطر لتقليل: لإلصابة التعرض احتمال ــ تنبيه
.إليها الحاجة

.بالكامل للخارج الدرج اسحب1

إلى يؤدي قد بذلك القيام. الطابعة تحكم لوحة على التالي الضوئي التتابع يظهر عندما أو المهام إحدى طباعة أثناء األدراج تخرج ال: مالحظة
.للورق انحشار حدوث
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مشغولة

وميض‑  
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.تحميله يتم الذي الورق لحجم المناسب الموضع إلى حرِّآه ثم العرض موجه لسان على اضغط2

A6

A5
L
G

L

A
5

B
5

E
X
E
C2

.تحميله يتم الذي الورق لحجم المناسب الموضع إلى حرِّآه ثم الطول موجه لسان على اضغط3

A6

A5 L
G

L

A
5

B
5

E
X
E
C

2

1
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:مالحظات

.الورق طول مع يتناسب حتى الخلف إلى وحرِّآه الطول موجه لسان على اضغط ،A4و legalو letter مثل الورق أحجام لبعض بالنسبة•

شراء يمكنك الغبار، من الورق ولحماية. للغبار معرًضا الورق يترك بحيث القاعدة وراء لما الطول موجه يمتد ،legal بحجم ورق تحميل عند•
.العمالء بدعم اتصل المعلومات، من مزيد على للحصول. منفصل بشكل الغبار غطاء

.A6 الحجم موضع إلى الدرج مرآز نحو حرآه ثم الطول موجه لسان على اضغط القياسي، الدرج في A6 بحجم ورق تحميل حالة في•

.الدرج من السفلي الجزء على الموجودة الورق حجم مؤشرات مع والطول العرض موجهي محاذاة من تأآد•

A4

LTR
E

X
E

CB5

A
5

LTR/LGL
EXEC

A4

A5

B5

A6

.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم. الورق ثني أو بطي تقم ال. بتهويتها قم ثم بعضها، عن لفصلها ولألمام للخلف األوراق بثني قم4

.الورق رزمة حمِّل5

.العرض موجه جانب على الموجود األقصى التعبئة حد لمؤشر الورق تجاوز عدم من تأآد: مالحظة

1 2

:مالحظات

.ألسفل للطباعة القابل الجانب توجيه مع مسبًقا المطبوع أو تدويره المعاد الورق حمِّل•
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.الدرج من األمامي الجزء نحو العليا بالحافة الثقوب توجيه مع مسبًقا المثقوب الورق بتحميل قم•

على للطباعة بالنسبة. الدرج من األمامي الجزء نحو الورق من العليا الحافة توجيه مع ألسفل، متجًها جعله مع الرأسية ذي الورق بتحميل قم•
.الدرج من األمامي الجزء باتجاه السفلية الورقة حافة جعل مع ألعلى متجًها الرأسية ذا الورق حمِّل الوجهين،

.الدرج بإدخال قم6

تحميله تم الذي الورق ليطابقا" الورق "قائمة في ونوعه الورق حجم عيِّن الكمبيوتر، أو) المضمن الويب ملقم( Embedded Web Server من7
.الدرج في

:مالحظات

أو" المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "باستخدام" الورق "قائمة إلى بالوصول فقم اتصال بشبكة متصلة غير الطابعة آانت إذا•
Printer Settings )المستخدم التشغيل لنظام وفًقا ؛)الطابعة إعدادات.

.الورق وانحشار الطباعة جودة مشكالت لتجنب الصحيحين الورق ونوع حجم عيِّن•

األغراض متعددة التغذية وحدة تحميل
الملصقاتو الشفاف والورق البطاقات مثل خاصة؛ وسائط على أو مختلفة ورق وأحجام أنواع على الطباعة عند األغراض متعددة التغذية وحدة استخدم
.الرأسية ذي الورق على الواحدة الورقة ذات الطباعة لمهام أيًضا استخدامها ويمكنك. واألظرف الورقية

.األغراض متعددة التغذية وحدة بفتح قم1

1

2
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.األغراض متعددة التغذية وحدة موسع اسحبأ

.بالكامل وموسعة مفتوحة األغراض متعددة التغذية وحدة تصبح بحيث برفق الموسع اسحبب

.تحميله الجاري الورق حسب الموجهات حرِّك ثم العرض لموجه األيسر بالجانب اللسان على اضغط2

2

1
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.للتحميل الخاصة الوسائط أو الورق جهِّز3

.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم. الورق ثني أو بطي تقم ال. التهوية بعملية قم ثم بينهم، للمباعدة ولألمام للخلف الورق بثني قم•

على الحواف بتسوية قم. التهوية بعملية قم ثم بينها، للمباعدة ولألمام للخلف الشفاف الورق مجموعة بثني قم. الحواف من الشفاف الورق أمسك•
.منبسط سطح

.عليهم خدوش تترك ال لكي الحذر وتوَخ. الشفاف الورق من للطباعة القابل الوجه لمس تجنب: مالحظة

.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم. التهوية بعملية قم ثم بينهم، للمباعدة ولألمام للخلف األظرف رزمة بثني قم•

.الخاصة الوسائط أو الورق حمِّل4

:مالحظات

.الورق انحشار في الزائد التحميل يتسبب قد. األغراض متعددة التغذية وحدة داخل عنوة الورق تدفع ال•

.الورق موجهات على الموجود الورق لتعبئة األقصى الحد لمؤشر الخاصة الوسائط أو الورق تجاوز عدم من تأآد•

في أوًال العليا الحافة وإدخال لألعلى وجهه يكون بحيث به الموصى للطباعة القابل الجانب تحميل مع الشفاف والورق والبطاقات الورق حمِّل•
.الشفاف الورق بها أتى التي العبوة انظر الشفاف، الورق تحميل حول المعلومات من لمزيد. الطابعة
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آخر تظل بحيث الورق حافة مواجهة في برفق األغراض متعددة التغذية وحدة موسع استقرار من تأآد ،A6 بحجم ورق تحميل عند: مالحظة
.مكانها في الورق من صفحات

،)الوجهين على (الورقة جانبي على للطباعة بالنسبة. الطابعة في أوًال العلوية الحافة إدخال مع لألعلى وجهه يكون بحيث الرأسية ذا الورق حمِّل•
.الطابعة في أوًال للورقة السفلية الحافة إدخال مع ألسفل وجهه يكون بحيث الرأسية ذا الورق حمِّل

.ألسفل وموجًها اليسار جهة الظرف لسان إدخال مع األظرف حمِّل•

مواد أو مغلفة بطانة أو عناوين لوحات أو فتحات أو دبابيس أو مشابك أو طوابع على تحتوي أظرف استخدام تجنب: محتمل تلف - تحذير
.الطابعة في شديد تلف إحداث في األظرف هذه مثل تتسبب فقد. اللصق ذاتية الصقة
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تحميله تم الذي الورق لمطابقة" الورق "قائمة في الورق ونوع الورق حجم بتعيين قم الكمبيوتر، جهاز من أو Embedded Web Server من5
.االستخدامات متعدد التغذية وحدة في

Printer أو" المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "باستخدام" الورق "قائمة إلى بالوصول قم المستخدم، التشغيل لنظام وفًقا: مالحظة
Settings )الطابعة إعدادات(.

وفصلها األدراج ربط

وفصلها األدراج ربط

اآلمن المضمن ويب ملقم استخدام
.العنوان حقل في بالطابعة الخاص IP عنوان اآتب ثم ويب، مستعرض افتح1

:مالحظات

أربع في IP عنوان عرض ويتم. TCP/IP القسم في IP عنوان موقع وتحديد القائمة إعدادات صفحة أو االتصال شبكة إعداد صفحة طباعة•
.123.123.123.123 النحو على بنقاط المفصولة األرقام من مجموعات

.صحيح بشكل الويب صفحة لتحميل تلقائًيا بتعطيله فقم وآيل، خادم تستخدم آنت إذا•

.الورق قائمة >اإلعدادات فوق انقر2

.ونوعه الورق حجم إعدادات غيِّر ثم األدراج أحد حدِّد ،"الدرج تهيئة "قسم من3

.اآلخر الدرج في نظيريهما مع يتطابقان للدرج الورق ونوع الورق حجم أن من تأآد األدراج؛ لربط•

.اآلخر الدرج في نظيريهما مع يتطابقان لا للدرج الورق نوع أو الورق حجم أن من تأآد األدراج؛ ربط إللغاء•

."إرسال" فوق انقر4

الكمبيوتر على الطابعة إعدادات استخدام
إعدادات( Printer Settings أو" المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "باستخدام" الورق "قائمة إلى بالوصول قم المستخدم، التشغيل لنظام وفًقا

.)الطابعة

الورق لنوع وفًقا الصهر وحدة حرارة درجة تختلف. الطابعة في المعين الورق نوع مع الدرج في المحمل الورق يتطابق أن يجب: محتمل تلف - تحذير
.مناسب بشكل اإلعدادات تهيئة تتم لم إذا الطباعة في مشكالت تحدث قد. المحدد

مخصص ورق نوع تهيئة

اآلمن المضمن ويب ملقم استخدام
.العنوان حقل في بالطابعة الخاص IP عنوان اآتب ثم ويب، مستعرض افتح1
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:مالحظات

أربع في IP عنوان عرض ويتم. TCP/IP القسم في IP عنوان موقع حدد ثم القائمة، إعدادات صفحة أو اتصال شبكة إعداد صفحة اطبع•
.123.123.123.123 النحو على بنقاط المفصولة األرقام من مجموعات

.صحيح بشكل الويب صفحة لتحميل تلقائًيا بتعطيله فقم وآيل، خادم تستخدم آنت إذا•

.مخصصة أنواع >الورق قائمة >إعدادات فوق انقر2

.المخصص الورق نوع حدِّد ثم المخصص الورق لنوع اسًما حدِّد3

.المستخدم يحددها التي المخصصة األسماء لجميع الورق لنوع االفتراضي المصنع إعداد هو" عادي ورق": مالحظة

."إرسال" فوق انقر4

الكمبيوتر على الطابعة إعدادات استخدام
Printer Settings أو" المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "باستخدام" مخصص "القائمة إلى بالوصول قم المستخدم، التشغيل لنظام وفًقا

.)الطابعة إعدادات(

المخصص الورق نوع تعيين

اآلمن المضمن ويب ملقم استخدام
.العنوان حقل في بالطابعة الخاص IP عنوان اآتب ثم ويب، مستعرض افتح1

:مالحظات

أربع في IP عنوان عرض ويتم. TCP/IP القسم في IP عنوان موقع وتحديد القائمة إعدادات صفحة أو االتصال شبكة إعداد صفحة طباعة•
.123.123.123.123 النحو على بنقاط المفصولة األرقام من مجموعات

.صحيح بشكل الويب صفحة لتحميل تلقائًيا بتعطيله فقم وآيل، خادم تستخدم آنت إذا•

.الورق قائمة >اإلعدادات فوق انقر2

.الورق نوع عمود ضمن المخصص الورق نوع حدِّد ثم الورق مصدر حدِّد ،"الدرج تهيئة "قسم من3

."إرسال" فوق انقر4

الكمبيوتر على الطابعة إعدادات استخدام
إعدادات( Printer Settings أو" المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "باستخدام" الورق "قائمة إلى بالوصول قم المستخدم، التشغيل لنظام وفًقا

.)الطابعة
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الطباعة
:مالحظات

.الطباعة بملقمات المتصلة الطابعات أو االتصال شبكات طابعات في المضمن الويب ملقم يتوفر•

.الطابعات طرازات بعض في فقط مدعومة الطابعة وإعدادات المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة•

المستندات طباعة

مستند طباعة
تحميله تم الذي الورق ليطابقا" الورق "قائمة في ونوعه الورق حجم عيِّن الكمبيوتر، أو) المضمن الويب ملقم( Embedded Web Server من1

.الدرج في

أو" المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "باستخدام" الورق "قائمة إلى بالوصول فقم اتصال بشبكة متصلة غير الطابعة آانت إذا: مالحظة
Printer Settings )المستخدم التشغيل لنظام وفًقا ؛)الطابعة إعدادات.

.الطباعة مهمة أرسل2

Windows التشغيل نظام لمستخدمي
.طباعة >ملف فوق انقر المستندات، أحد فتح بعدأ

).إعداد( Setup أو) خيارات( Options أو) تفضيالت( Preferences أو) خصائص(Properties فوق انقرب

.األمر لزم إذا اإلعدادات اضبطج

.طباعة >موافق فوق انقرد

Macintosh التشغيل نظام لمستخدمي
).الصفحة إعداد( Page Setup الحوار مربع من اإلعدادات خّصصأ

.)الصفحة إعداد( Page Setup >)ملف( File اختر المستند، فتح أثناء1
.تحميله تم الذي الورق مع يتوافق مخصًصا حجًما أنشئ أو الورق حجم اختر2

.)موافق( OK فوق انقر3
).طباعة( Print الحوار مربع من اإلعدادات خّصصب

.)طباعة( Print >)ملف( File اختر المستندات، أحد فتح أثناء1
.ذلك األمر لزم إذا الخيارات، من مزيد لمشاهدة الخيارات إظهار مثلث فوق انقر

.األمر لزم إذا اإلعدادات اضبط المنبثقة، والقوائم) طباعة( Print الحوار مربع من2

التغذية وحدة أو الدرج حدد أو تحميله تم الذي الورق مع ليتوافق الورق نوع إعداد اضبط معين، ورق نوع على للطباعة: مالحظة
.المناسبة

.)طباعة( Print فوق انقر3

الحبر مسحوق قتامة ضبط

اآلمن المضمن ويب ملقم استخدام
.العنوان حقل في بالطابعة الخاص IP عنوان اآتب ثم ويب، مستعرض افتح1
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:مالحظات

أربع في IP عنوان عرض ويتم. TCP/IP القسم في IP عنوان موقع وتحديد القائمة إعدادات صفحة أو االتصال شبكة إعداد صفحة طباعة•
.123.123.123.123 النحو على بنقاط المفصولة األرقام من مجموعات

.صحيح بشكل الويب صفحة لتحميل تلقائًيا بتعطيله فقم وآيل، خادم تستخدم آنت إذا•

.الجودة قائمة >الطباعة إعدادات >إعدادات فوق انقر2

.الحبر مسحوق قتامة إعداد اضبط3

."إرسال" فوق انقر4

الكمبيوتر على الطابعة إعدادات استخدام
Printer Settings أو" المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة "باستخدام الحبر مسحوق قتامة إعدادات اضبط المستخدم، التشغيل لنظام وفًقا

.)الطابعة إعدادات(

الكمبيوتر من طباعة مهمة إلغاء

Windows التشغيل نظام لمستخدمي
.الطابعات مجلد افتح1

Windows 8 نظام في
:إلى انتقل ثم ،)تشغيل( run اآتب البحث، رمز من

Run )تشغيل(<  اآتب control printers )بالطابعات التحكم(< OK )موافق(

األقدم اإلصدارات أو Windows 7 نظام في

.)تشغيل( Run فوق انقر ثم )ابدأ( Start فوق انقر أو  فوق انقرأ
.)بالطابعات التحكم( control printers اآتبب
.)موافق( OK فوق انقر أو )إدخال( Enter على اضغطج

.الطابعة رمز فوق مزدوجًا نقرًا انقر2

.إلغاؤها المراد الطباعة مهمة حدد3

.حذف فوق انقر4

Macintosh التشغيل نظام لمستخدمي
.الطابعات مجلد افتح ،Apple القائمة في) النظام تفضيالت( System Preferences من1

.بحذفها قم ثم إلغاءها، تريد التي الطباعة مهمة وحدد الطباعة، انتظار قائمة افتح2
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الورق انحشار من التخلص
:مالحظات

.الطباعة بملقمات المتصلة الطابعات أو االتصال شبكات طابعات في المضمن الويب ملقم يتوفر•

.الطابعات طرازات بعض في فقط مدعومة الطابعة وإعدادات المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة•

االنحشار لمناطق الوصول
.االنحشار مناطق إلى للوصول للخارج األدراج واسحب األبواب افتح

1

5

6

2

3
4

الوصفالوصول منطقة

1Standard Bin )قياسية حاوية(

خلفي باب2

)1 الدرج (ورقة 250 سعة القياسي الدرج3

)2 الدرج (ورقة 550 أو 250 سعة االختياري الدرج4

األغراض متعددة التغذية وحدة باب5

األمامي الباب6

:مالحظات

الحاوية إلى جزئًيا المطبوعة الصفحات أو الفارغة الصفحات تلقائًيا الطابعة تخرج ،"تشغيل "على" المساعدة االنحشار إصالح أداة "تعيين عند•
.منها التخلص تم التي الصفحات على للعثور المطبوعة المخرجات آومة افحص. المحشورة الصفحة إزالة بعد القياسية

طباعة يضمن ال" تلقائي "اإلعداد أن إال. المحشورة الصفحات طباعة الطابعة تعيد ،"تلقائي "أو" تشغيل "على" االنحشار إصالح "تعيين عند•
.الصفحة
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]20y.xx. [األمامي الباب افتح ،]x [في الورق انحشر

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تسلسل على لالطالع بسرعة مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

تشغيل‑  

إضاءة‑  
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.يلي مما أًيا فنفِّذ السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

قبل ليبرد السطح اترك الساخنة، المكونات أحد من لإلصابة التعرض خطر من للحد. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد: ساخن سطح تنبيه
.مالمسته

.األمامي الباب افتح ثم الطابعة، من األيمن الجانب على الموجود الزر على اضغط1

2

1

.المقبض باستخدام للخارج الحبر خرطوشة اسحب2

.الطابعة خارج التصوير وحدة اسحب ثم األخضر، المقبض ارفع3

.المستقبل في الطباعة مهام في الطباعة جودة على ذلك فعل يؤثر فقد. الصور موصل أسطوانة تلمس ال: محتمل تلف - تحذير
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.وأملس مستٍو سطح على جانبًا التصوير وحدة ضع4

في طويلة لمدة للضوء التعرض يتسبب أن الممكن من. دقائق 10 عن تزيد لفترة المباشر للضوء التصوير وحدة تعّرض ال: محتمل تلف - تحذير
.الطباعة جودة في مشكالت حدوث

.الطابعة مقدمة في الموجود األخضر الغطاء ارفع5

.برفق للخارج اسحبه ثم الجانبين، آال من بإحكام المحشور الورق أمسك6

.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة من تأآد: مالحظة
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أدخل ثم الطابعة، داخل الجانبية القضبان على الموجودة األسهم مع بالوحدة الجانبية القضبان على الموجودة األسهم محاذاة عبر التصوير وحدة أدخل7
.الطابعة في التصوير وحدة

داخل الجانبية القضبان على الموجودة األسهم مع بالخرطوشة الجانبية القضبان على الموجودة األسهم محاذاة عبر الحبر مسحوق خرطوشة أدخل8
.الطابعة في الخرطوشة أدخل ثم الطابعة،

.األمامي الباب أغلق9

.الطباعة ومتابعة الرسالة لمسح  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من10
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]20y.xx. [الخلفي الباب افتح ،]x [في الورق انحشر

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تسلسل على لالطالع بسرعة مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

تشغيل‑  

إضاءة‑  
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.يلي مما أًيا فنفِّذ السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.األمامي الباب افتح ثم الطابعة، من األيمن الجانب على الموجود الزر على اضغط1

2

1

.برفق ألسفل السفلي الباب اسحب2

يبرد السطح دع الساخنة، المكونات جراء من إلصابة التعرض خطر من للحد. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد: ساخن سطح تنبيه
.لمسه قبل

.برفق للخارج اسحبه ثم الجانبين، آال من بإحكام المحشور الورق أمسك3

.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة من تأآد: مالحظة
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.والخلفية األمامية األبواب أغلق4

.الطباعة ومتابعة الرسالة لمسح  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من5

]xx.203 [القياسية الحاوية بإخالء قم ،]x [في الورق انحشر

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تسلسل على لالطالع بسرعة مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة
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إضاءة‑  

تشغيل‑  

إضاءة‑  

.يلي مما أًيا فنفِّذ السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.برفق للخارج اسحبه ثم الجانبين، آال من بإحكام المحشور الورق أمسك1

.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة من تأآد: مالحظة

.الطباعة ومتابعة الرسالة لمسح  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من2
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على الطباعة وحدة من االنحشار إلزالة 1 الدرج أخرج ،]x [في الورق انحشر
]23y.xx. [الوجهين

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تسلسل على لالطالع بسرعة مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

التكميلية اإلضاءة تسلسالت

اإلضاءة تسلسل

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تشغيل‑  
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اإلضاءة تسلسل

تشغيل‑  

وميض‑  

تشغيل‑  

.يلي مما أي فنفِّذ السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسالت من أي مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

قبل ليبرد السطح اترك الساخنة، المكونات أحد من لإلصابة التعرض خطر من للحد. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد: ساخن سطح تنبيه
.مالمسته

.بالكامل للخارج الدرج اسحب1
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.االنحشار لتحرير ألسفل أجذبها ثم الزرقاء، الذراع موقع حدد2

إزالة من تأآد. برفق المحشور الورق أزل ثم الخلفي الباب فافتح الوجهين، على الطباعة منطقة في مرئي غير المحشور الورق آان إذا: مالحظة
.الممزقة الورق قطع جميع

.برفق للخارج اسحبه ثم الجانبين، آال من بإحكام المحشور الورق أمسك3

.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة من تأآد: مالحظة

.الدرج بإدخال قم4

.الطباعة ومتابعة الرسالة لمسح  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من5
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]x] [24y.xx [الدرج أخرج ؛]x [في الورق انحشر

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تسلسل على لالطالع بسرعة مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

التكميلية اإلضاءة تسلسالت

:الضوئي التتابع

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تشغيل‑  
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:الضوئي التتابع

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تشغيل‑  

.يلي مما أًيا فنفِّذ السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسالت من أي مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.بالكامل للخارج الدرج اسحب1

.برفق للخارج اسحبه ثم الجانبين، آال من بإحكام المحشور الورق أمسك2

.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة من تأآد: مالحظة
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.الدرج بإدخال قم3

.الطباعة ومتابعة الرسالة لمسح  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من4

]xx.251 [اليدوية التغذية وحدة من االنحشار أزل ،]x [في الورق انحشر

إضاءة‑  

إضاءة‑  

على لالطالع بسرعة مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في الوارد اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلية اإلضاءة تسلسل
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إضاءة‑  

إضاءة‑  

إضاءة‑  

إضاءة‑  

.يلي مما أي فنفِّذ السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.برفق للخارج اسحبه ثم األغراض، متعددة التغذية وحدة جانبي آال من بإحكام المحشور الورق أمسك1

.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة من تأآد: مالحظة

.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم. الورق ثني أو بطي تقم ال. بتهويته قم ثم لتفكيكه واألمام للخلف الورق بثني قم2

.األغراض متعددة التغذية وحدة في الورق تحميل أعد3

.الورق حافة عند برفق يستقر الورق موجه أن من تأآد: مالحظة

.الطباعة ومتابعة الرسالة لمسح  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من4
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الطابعة رسائل فهم
:مالحظات

.الطباعة بملقمات المتصلة الطابعات أو االتصال شبكات طابعات في المضمن الويب ملقم يتوفر•

.الطابعات طرازات بعض في فقط مدعومة الطابعة وإعدادات المحلية الطابعة إلعدادات المساعدة األداة•

حبر مسحوق خراطيش رسائل

]xy.41 [التصوير وحدة تطابق عدم الخرطوشة،

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:يلي بما فقم السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا

المعتمدة) الممغنطة الحبر حروف على التعرف( MICR الطباعة مستلزمات من التصوير ووحدة الحبر مسحوق خرطوشة من آل آانت إذا مما تحقق1
).الممغنطة الحبر حروف على التعرف عدم( non-MICR الطباعة مستلزمات من أو Lexmark من

المعتمدة) الممغنطة الحبر حروف على التعرف( MICR الطباعة مستلزمات من آلتاهما لتكون التصوير وحدة أو الحبر مسحوق خرطوشة بتغيير قم2
).الممغنطة الحبر حروف على التعرف عدم( non-MICR الطباعة مستلزمات من أو Lexmark من

:مالحظات

.www.lexmark.com إلى انتقل أو املسـتخدم دليل في" المستلزمات طلب "قسم انظر المدعومة، الطباعة مستلزمات قائمة على للحصول•

.www.lexmark.com الموقع بزيارة تفضل ،MICR حول المعلومات من لمزيد•
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]xx.88 [منخفض بالخرطوشة الحبر مستوى

إضاءة‑  

إضاءة‑  

لزم إذا. حبر خرطوشة لطلب بحاجة تكون فربما السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا

.الطباعة لمتابعة الطابعة في التحكم بلوحة  على فاضغط األمر،

]xy.88 [االنخفاض على بالخرطوشة الحبر مستوى أوشك

بطيء وميض‑  
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إضاءة‑  

إضاءة‑  

الطابعة، في التحكم بلوحة  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة في اإلضاءة تسلسل آان إذا
.الطباعة لمتابعة األمر، لزم إذا

]xy.88 [جًدا منخفضة الخرطوشة

وميض‑  

إضاءة‑  

إضاءة‑  

القريب في الحبر مسحوق خرطوشة استبدال يلزمك فقد السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.املسـتخدم دليل في" الطباعة مستلزمات استبدال "قسم على اطلع المعلومات، من لمزيد. العاجل

.الطباعة لمتابعة الطابعة في التحكم بلوحة  على فاضغط األمر، لزم إذا

]xy.33 [المستخدم دليل انظر ،Lexmark إنتاج من ليست
Lexmark إنتاج من ليست خرطوشة ترآيب اآتشفت الطابعة أن يعني فهذا متكرر، بشكل اليمين إلى اليسار من الطابعة تحكم لوحة مصابيح وميض حالة في
.الطابعة في

أو المستلزمات استخدام يؤثر قد. وأجزائها للطباعة األصلية Lexmark مستلزمات مع أفضل بشكٍل لتعمل بك الخاصة Lexmark طابعة تصميم تم
.عمرها أو موثوقيتها أو بالتصوير الخاصة ومكوناتها الطابعة أداء على ثالث طرف يوفرها التي األجزاء

استخدام عن الناتج التلف الضمان يغطي ال. الضمان تغطية على ثالث طرف يوفرها التي األجزاء أو المستلزمات استخدام يؤثر قد: محتمل تلف - تحذير
.ثالث طرف يوفرها التي األجزاء أو المستلزمات
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مستلزمات استخدام تم إذا متوقََّعة غير نتائج ترسل وقد وأجزائها، للطباعة األصلية Lexmark مستلزمات مع لتعمل العمر مؤشرات آافة تصميم تم
Lexmark طابعة إتالف في له المعد االفتراضي العمر بعد التصوير عنصر استخدام يتسبب قد. أجزائها أو للطباعة األصلية Lexmark أو بك الخاصة
.بها المرتبطة المكونات

و  على باستمرار اضغط طابعتك، في األصلية غير األجزاء أو الطباعة مستلزمات باستخدام وللمتابعة آلها بها أو المخاطر هذه من بأي للقبول
.اإلضاءة تسلسل لمسح األقل على ثوان لثالث

 زيارة أو املسـتخدم دليل في" الطباعة مستلزمات طلب "قسم انظر المدعومة، الطباعة مستلزمات قائمة إلى بالنسبة: مالحظة
http://support.lexmark.com.

]xy.88 [صفر هو المتوقَّع المتبّقية الصفحات عدد الخرطوشة، استبدل

تشغيل‑  

تشغيل‑  
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تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

تشغيل‑  

يومض‑  

تشغيل‑  

ورقة انظر المعلومات، من لمزيد. الحبر خرطوشة فاستبدل السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا
.املسـتخدم دليل في" الطباعة مستلزمات استبدال "قسم انظر أو الطباعة بمستلزم مرفقة أتت التي اإلرشادات

 بزيارة تفضل أو املسـتخدم دليل في" الطباعة مستلزمات طلب "قسم على اطلع بديلة؛ حبر مسحوق خرطوشة وجود عدم حالة في: مالحظة
www.lexmark.com.
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]xy.42 [الطابعة منطقة تطابق عدم الخرطوشة، استبدل

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

تشغيل‑  

يومض‑  
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تشغيل‑  

. الطابعة منطقة رقم مع تتطابق حبر مسحوق خرطوشة فرآِّب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلية اإلضاءة تسلسل آان إذا
x الطابعة منطقة قيمة إلى يشير .y قيم تكون أن يمكن. الحبر خرطوشة منطقة قيمة إلى يشير x وy يلي آما.

والطابعات الحبر مسحوق خراطيش مناطق

)y (المنطقة)x (المنطقة رقم

العالم0

آندا المتحدة، الواليات1

سويسرا ،)EEA (األوروبية االقتصادية المنطقة2

نيوزيلندا أستراليا، وآسيا، الهادئ المحيط3

الالتينية أمريكا4

أوروبا بقية األوسط، الشرق إفريقيا،5

صالح غير9

:مالحظات

.Embedded Web Server على يظهر الذي الرمز في y .xyو x قيمتا تمثل•

.الطباعة لتستمر yو x قيمتا تتطابق أن يجب•

]xy.31 [المستجيبة غير أو المفقودة الخرطوشة تثبيت إعادة

إضاءة‑  

إضاءة‑  
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تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.ترآيبها أعد ثم الحبر، مسحوق خرطوشة بإزالة قم•

.الطباعة بمستلزمات المرفقة اإلرشادات ورقة انظر المعلومات، من لمزيد. جديدة أخرى خرطوشة بترآيب قم ثم الحبر، مسحوق خرطوشة بإزالة قم•
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]xy.32 [المدعومة غير الخرطوشة استبدال

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تشغيل‑  

من لمزيد. مدعومة واحدة بترآيب قم ثم الحبر، خرطوشة بإزالة فقم السابق، اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.الطباعة بمستلزمات المرفقة اإلرشادات ورقة انظر المعلومات،

 بزيارة تفضل أو املسـتخدم دليل في" الطباعة مستلزمات طلب "قسم على اطلع بديلة؛ حبر مسحوق خرطوشة وجود عدم حالة في: مالحظة
www.lexmark.com.

 

47

http://lexmark.com
http://lexmark.com


التصوير وحدة رسائل

]xy.84 [منخفضة التصوير وحدة

وميض‑  

إضاءة‑  

األمر، لزم إذا. تصوير وحدة لطلب بحاجة تكون فربما السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا

.الطباعة لمتابعة الطابعة في التحكم بلوحة  على فاضغط

]xy.84 [االنخفاض على أوشكت التصوير وحدة
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بطيء وميض‑  

وميض‑  

إضاءة‑  

الطابعة، في التحكم بلوحة  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة في اإلضاءة تسلسل آان إذا
.الطباعة لمتابعة األمر، لزم إذا

]xy.84 [جًدا منخفضة التصوير وحدة

وميض‑  

وميض‑  

إضاءة‑  

.العاجل القريب في التصوير وحدة استبدال يلزمك فقد السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.املسـتخدم دليل في" الطباعة مستلزمات استبدال "قسم على اطلع المعلومات، من لمزيد

.الطباعة لمتابعة الطابعة في التحكم بلوحة  على فاضغط األمر، لزم إذا

]xy.33 [المستخدم دليل انظر ،Lexmark إنتاج من ليست تصوير وحدة
إنتاج من ليست تصوير وحدة ترآيب اآتشفت الطابعة أن يعني فهذا متكرر، بشكل اليمين إلى اليسار من الطابعة تحكم لوحة مصابيح وميض حالة في

Lexmark الطابعة في.

أو المستلزمات استخدام يؤثر قد. وأجزائها للطباعة األصلية Lexmark مستلزمات مع أفضل بشكٍل لتعمل بك الخاصة Lexmark طابعة تصميم تم
.عمرها أو موثوقيتها أو بالتصوير الخاصة ومكوناتها الطابعة أداء على ثالث طرف يوفرها التي األجزاء
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استخدام عن الناتج التلف الضمان يغطي ال. الضمان تغطية على ثالث طرف يوفرها التي األجزاء أو المستلزمات استخدام يؤثر قد: محتمل تلف - تحذير
.أخرى جهة توفرها التي األجزاء أو الطباعة مستلزمات

مستلزمات استخدام تم إذا متوقََّعة غير نتائج ترسل وقد وأجزائها، للطباعة األصلية Lexmark مستلزمات مع لتعمل العمر مؤشرات آافة تصميم تم
Lexmark طابعة إتالف في له المعد االفتراضي العمر بعد التصوير عنصر استخدام يتسبب قد. أجزائها أو للطباعة األصلية Lexmark أو بك الخاصة
.بها المرتبطة المكونات

و  على باستمرار اضغط طابعتك، في األصلية غير األجزاء أو الطباعة مستلزمات باستخدام وللمتابعة آلها بها أو المخاطر هذه من بأي للقبول
.اإلضاءة تسلسل لمسح األقل على ثوان ألربعة

 زيارة أو املسـتخدم دليل في" الطباعة مستلزمات طلب "قسم انظر المدعومة، الطباعة مستلزمات قائمة إلى بالنسبة: مالحظة
http://support.lexmark.com.

]xy.84 [صفر هو المتوقَّع المتبّقية الصفحات عدد التصوير، وحدة استبدل

تشغيل‑  

يومض‑  

تشغيل‑  

انظر المعلومات، من لمزيد. تصوير وحدة فاستبدل السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.الطباعة بمستلزمات المرفقة اإلرشادات ورقة

 بزيارة تفضل أو املسـتخدم دليل في" الطباعة مستلزمات طلب "قسم على اطلع بديلة؛ تصوير وحدة وجود عدم حالة في: مالحظة
www.lexmark.com.
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]xy.31 [المستجيبة غير أو المفقودة التصوير وحدة تثبيت أعد

إضاءة‑  

وميض‑  

تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

إضاءة‑  

وميض‑  
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:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.تثبيتها أعد ثم المحددة التصوير وحدة بإزالة قم•

.الطباعة بمستلزمات المرفقة اإلرشادات ورقة انظر المعلومات، من لمزيد. جديدة وحدة بتثبيت قم ثم التصوير، وحدة بإزالة قم•

]xy.32 [المدعومة غير التصوير وحدة استبدل

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تشغيل‑  

يومض‑  

واحدة بترآيب قم ثم التصوير، وحدة بإزالة فقم السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.الطباعة بمستلزمات المرفقة اإلرشادات ورقة انظر المعلومات، من لمزيد. مدعومة

 بزيارة تفضل أو املسـتخدم دليل في" الطباعة مستلزمات طلب "قسم على اطلع بديلة؛ تصوير وحدة وجود عدم حالة في: مالحظة
www.lexmark.com.
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الورق تحميل رسائل

]34] [الورق مصدر [افتح صحيح، غير ورق حجم

إضاءة‑  

إضاءة‑  

تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  
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إضاءة‑  

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الورق من الصحيح الحجم بتحميل قم•

.مختلف درج باستخدام والطباعة اإلضاءة تسلسل لمسح  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.الدرج في مالئمة بطريقة الورق تحميل من وتأآد والعرض الطول موجهات من تحقق•

.طباعة الحوار مربع إعدادات أو الطباعة خصائص إعدادات على الصحيحين ونوعه الورق حجم تحديد من تأآد•

:الطابعة تحكم لوحة على الورق قائمة في الصحيحين ونوعه الورق حجم تحديد من تأآد•

.المضمن الويب خادم إلى بالوصول فقم اتصال، شبكة على موجودة الطابعة آانت إذا–
.العنوان حقل في بالطابعة الخاص IP عنوان اآتب ثم ويب، مستعرض افتح1

:مالحظات

.TCP/IP القسم في IP عنوان موقع حدد ثم القائمة، إعدادات صفحة أو اتصال شبكة إعداد صفحة اطبع•

.صحيح بشكل الويب صفحة لتحميل تلقائًيا بتعطيله فقم وآيل، خادم تستخدم آنت إذا•

.الورق قائمة >اإلعدادات فوق انقر2

إلعدادات المساعدة األداة خالل من الورق قائمة إلى بالوصول فقم متواز، آابل أو USB آابل بواسطة آمبيوتر بجهاز متصلة الطابعة آانت إذا–
.Macintosh التشغيل بنظام الخاصة الطابعة إعدادات خالل من أو Windows التشغيل بنظام الخاصة المحلية الطابعة

فتأآد ،"عام "على األغراض متعددة التغذية بوحدة الخاص النوع تعيين تم إذا المثال، سبيل على. صحيح بشكل الورق حجم تعيين من تأآد: مالحظة
.عليه البيانات لطباعة يكفي بما آبير الورق أن من

]االتجاه] [المخصص النوع اسم [بـ] الورق مصدر [حمل

إضاءة‑  
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إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم للوحة اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الصحيحين والنوع الحجم من بورق التغذية وحدة أو الدرج بتحميل قم•

.الطباعة لمتابعة  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

درج على العثور الطابعة على تعذر إذا. الدرج هذا من الورق تغذي فإنها الصحيحين، والنوع بالحجم محمل درج على الطابعة عثرت إذا: مالحظة
.االفتراضي الورق مصدر من تطبع فإنها الورق، من الصحيحين والنوع بالحجم محمل

.الطباعة مهمة إللغاء  على اضغط•

]االتجاه] [المخصص النوع سلسلة [بـ] الورق مصدر [حمل

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم للوحة اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الصحيحين والنوع الحجم من بورق التغذية وحدة أو الدرج بتحميل قم•

.الطباعة لمتابعة  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

درج على العثور الطابعة على تعذر إذا. الدرج هذا من الورق تغذي فإنها الصحيحين، والنوع بالحجم محمل درج على الطابعة عثرت إذا: مالحظة
.االفتراضي الورق مصدر من تطبع فإنها الورق، من الصحيحين والنوع بالحجم محمل

.الطباعة مهمة إللغاء  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•
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]االتجاه] [الورق حجم [بـ] الورق مصدر [تحميل

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم للوحة اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الصحيح الورق بحجم التغذية وحدة أو الدرج بتحميل قم•

.الطباعة لمتابعة  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

العثور الطابعة على تعذر إذا. الدرج هذا من الورق تغذي فإنها الورق، من الصحيح بالحجم محمًال األدراج أحد على الطابعة عثرت إذا: مالحظة
.االفتراضي الورق مصدر من تطبع فإنها الورق، من الصحيح بالحجم محمل درج على

.الطباعة مهمة إللغاء  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•
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]االتجاه] [الورق حجم] [الورق نوع [بـ] الورق مصدر [تحميل

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم للوحة اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الصحيحين والنوع الحجم من بورق التغذية وحدة أو الدرج بتحميل قم•

.الطباعة لمتابعة  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

درج على العثور الطابعة على تعذر إذا. الدرج هذا من الورق تغذي فإنها الصحيحين، والنوع بالحجم محمل درج على الطابعة عثرت إذا: مالحظة
.االفتراضي الورق مصدر من تطبع فإنها الورق، من الصحيحين والنوع بالحجم محمل

.الطباعة مهمة إللغاء  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•
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]االتجاه] [المخصص النوع اسم [بـ اليدوية التغذية وحدة تحميل

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم للوحة اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الورق من الصحيحين والحجم بالنوع األغراض متعددة التغذية وحدة بتحميل قم•

.الطباعة لمتابعة  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.تلقائًيا المحدد الورق درج من تطبع ثم يدوًيا، الطلب تتجاوز الطابعة فإن التغذية، وحدة في الورق تحميل عدم حالة في: مالحظة

.الطباعة مهمة إللغاء  على اضغط•
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]االتجاه] [المخصص السلسلة نوع [بـ اليدوية التغذية وحدة تحميل

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم للوحة اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الورق من الصحيحين والحجم بالنوع األغراض متعددة التغذية وحدة بتحميل قم•

.الطباعة لمتابعة  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.تلقائًيا المحدد الورق درج من تطبع ثم يدوًيا، الطلب تتجاوز الطابعة فإن التغذية، وحدة في الورق تحميل عدم حالة في: مالحظة

.الطباعة مهمة إللغاء  على اضغط•
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]االتجاه] [الورق حجم [بـ اليدوية التغذية وحدة تحميل

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم للوحة اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الورق من الصحيحين والنوع بالحجم التغذية وحدة حّمل•

.الطباعة لمتابعة  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.تلقائًيا المحدد الورق درج من تطبع ثم يدوًيا، الطلب تتجاوز الطابعة فإن التغذية، وحدة في الورق تحميل عدم حالة في: مالحظة

.الطباعة مهمة إللغاء  على اضغط•
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]االتجاه] [الورق حجم] [الورق نوع [بـ اليدوية التغذية وحدة تحميل

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم للوحة اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الورق من الصحيحين والحجم بالنوع األغراض متعددة التغذية وحدة بتحميل قم•

.الطباعة لمتابعة  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.تلقائًيا المحدد الورق درج من تطبع ثم يدوًيا، الطلب تتجاوز الطابعة فإن التغذية، وحدة في الورق تحميل عدم حالة في: مالحظة

.الطباعة مهمة إللغاء  على اضغط•
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القياسية اإلخراج حاوية من الورق إزالة

وميض‑  

:يلي مما بأي فقم السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا

.القياسية اإلخراج حاوية من الورق رزمة أزل1

.الطباعة لمتابعة  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من2

الطابعة اتصال خطأ رسائل

]54 [االتصال لشبكة] x [برنامج في خطأ
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إضاءة‑  

إضاءة‑  

تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

وميض‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الطباعة لمتابعة  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.أخرى مرة الموجه صل ثم ثانية، 30 لمدة انتظر ثم الموجه، افصل•

.أخرى مرة الطابعة شغِّل ثم ثواٍن، 10 لمدة وانتظر الطابعة، تشغيل أوقف•

العنوان على الويب على Lexmark موقع بزيارة تفضل المعلومات، من لمزيد. الطباعة ملقم أو الطابعة في الثابت االتصال شبكة برنامج بتحديث قم•
http://support.lexmark.com.
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]56 [معطل القياسي المتوازي المنفذ

إضاءة‑  

إضاءة‑  

تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

بطيء وميض‑  

بطيء وميض‑  
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إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الطباعة لمتابعة  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.المتوازي المنفذ عبر تلقيها يتم بيانات أي الطابعة تتجاهل: مالحظة

.تلقائي على المتوازية المؤقت التخزين ذاآرة اضبط•

.المضمن الويب خادم إلى بالوصول فقم اتصال، شبكة على موجودة الطابعة آانت إذا–
.العنوان حقل في بالطابعة الخاص IP عنوان اآتب ثم ويب، مستعرض افتح1

:مالحظات

.TCP/IP القسم في IP عنوان موقع وتحديد القائمة إعدادات صفحة أو االتصال شبكة إعداد صفحة طباعة•

.صحيح بشكل الويب صفحة لتحميل تلقائًيا بتعطيله فقم وآيل، خادم تستخدم آنت إذا•

.متوازي >المنافذ/االتصال شبكة >اإلعدادات فوق انقر2

.2 أدخل المتوازي، المؤقت التخزين ذاآرة حقل في3
.إرسال فوق انقر4

إلعدادات المساعدة األداة خالل من متوازي قائمة إلى بالوصول فقم متواز، آابل أو USB آابل بواسطة آمبيوتر بجهاز متصلة الطابعة آانت إذا–
.Macintosh التشغيل بنظام الخاصة الطابعة إعدادات خالل من أو Windows التشغيل بنظام الخاصة المحلية الطابعة

]54 [القياسية الشبكة برنامج في خطأ

إضاءة‑  

إضاءة‑  
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تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الطباعة لمتابعة  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.أخرى مرًة بتشغيلها قم ثم الطابعة، تشغيل بإيقاف قم•

العنوان على الويب على Lexmark موقع بزيارة تفضل المعلومات، من لمزيد. الطباعة خادم أو الطابعة في االتصال لشبكة الثابت البرنامج بتحديث قم•
http://support.lexmark.com.
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]56 [معطل الخلفي USB منفذ

تشغيل‑  

تشغيل‑  

تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

وميض‑  

وميض‑  
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إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الطباعة لمتابعة  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.USB منفذ عبر تلقيها يتم بيانات أية الطابعة تتجاهل: مالحظة

:تلقائي على USB المؤقت التخزين ذاآرة اضبط•

.المضمن الويب خادم إلى بالوصول فقم اتصال، شبكة على موجودة الطابعة آانت إذا–
.العنوان حقل في بالطابعة الخاص IP عنوان اآتب ثم ويب، مستعرض افتح1

:مالحظات

.TCP/IP القسم في IP عنوان موقع وتحديد القائمة إعدادات صفحة أو االتصال شبكة إعداد صفحة طباعة•

.صحيح بشكل الويب صفحة لتحميل تلقائًيا بتعطيله فقم وآيل، خادم تستخدم آنت إذا•

.قياسي USB >المنافذ/االتصال شبكة >اإلعدادات فوق انقر2

.2 أدخل ،USB المؤقت التخزين ذاآرة حقل في3
.إرسال فوق انقر4

إلعدادات المساعدة األداة خالل من USB قائمة إلى بالوصول فقم متواز، آابل أو USB آابل بواسطة آمبيوتر بجهاز متصلة الطابعة آانت إذا–
.Windows التشغيل بنظام الخاصة المحلية الطابعة

الكافية غير الذاآرة خطأ رسائل

]37 [المهمة لترتيب آافية غير الذاآرة

إضاءة‑  

إضاءة‑  
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تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الطباعة مهمة بقية ترتيب وبدء بالفعل المخزنة المهمة من جزء لطباعة  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.الطباعة مهمة إللغاء  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•
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]35 [المورد حفظ ميزة لدعم آافية غير الذاآرة

إضاءة‑  

إضاءة‑  

تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

وميض‑  

إضاءة‑  
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.اإلضاءة تسلسل لمسح الطابعة في التحكم بلوحة  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.المورد حفظ استخدام دون من المهمة طباعة ستتم

]38 [ممتلئة الذاآرة

إضاءة‑  

إضاءة‑  

تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة
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إضاءة‑  

إضاءة‑  

إضاءة‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.للبيانات فقدان فسيحدث. الطباعة لمتابعة  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.الطباعة مهمة إللغاء  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.إضافية طابعة ذاآرة بترآيب قم•

.الدقة إعداد اخفض•

متنوعة رسائل

األمامي الباب إغالق

إضاءة‑  

.للطابعة األمامي الباب فأغلق السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
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]39 [البيانات بعض طباعة تتم ال قد معقدة، صفحة

إضاءة‑  

إضاءة‑  

تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

إضاءة‑  

إضاءة‑  
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:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.للبيانات فقدان يحدث فقد. الطباعة لمتابعة  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.الطباعة مهمة إللغاء  على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.إضافية طابعة ذاآرة بترآيب قم•

.الطباعة مهمة في الصفحات وعدد وتعقيدها، الصور وعدد وحجمها، الخطوط عدد قّلل•

]PPDS [50 الخط في خطأ

إضاءة‑  

إضاءة‑  
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اإلضاءة تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي

إضاءة‑  

وميض‑  

إضاءة‑  

:التالية الطرق من أآثر أو واحدة فجرب السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلي اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الطباعة لمتابعة  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•

.الطباعة مهمة إللغاء  اضغط الطابعة، تحكم لوحة من•
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.مكتملة غير األخيرة الطباعة مهمة تكون قد. تشغيلها إعادة للطابعة لزم

وميض‑  

وميض‑  

وميض‑  

تشغيل‑  

لمتابعة الطابعة تحكم بلوحة  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة في اإلضاءة تسلسل آان إذا
.الطباعة

.العمالء بدعم اتصل أو http://support.lexmark.com اإللكتروني الموقع بزيارة تفضل المعلومات من لمزيد
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الصيانة في خطأ

وميض‑  

وميض‑  

وميض‑  

وميض‑  

وميض‑  

وميض‑  

.أخرى مرة شغِّلها ثم الطابعة تشغيل فأوقف السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق الطابعة تحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا

اتصل أو http://support.lexmark.com بزيارة تفضل. الطباعة صيانة تلزم فقد ثواٍن، 10 عن تزيد لمدة الوميض في اإلضاءة استمرت إذا
.النظام دعم عن المسؤول بالشخص
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]58 [األدراج من جدًا آبير عدد ترآيب تم

إضاءة‑  

إضاءة‑  

تسلسل على لالطالع مرتين  على فاضغط السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق بالطابعة التحكم لوحة إضاءة تسلسل آان إذا
.التكميلي اإلضاءة

إضاءة‑  

إضاءة‑  
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إضاءة‑  

إضاءة‑  

:يلي مما بأي فقم السابق، التوضيحي الرسم في اإلضاءة تسلسل مع يتوافق التكميلية اإلضاءة تسلسل آان إذا

.الطابعة تشغيل بإيقاف قم1

.الكهربائي التيار مأخذ عن الكهربائي التيار سلك افصل2

.ألسفل أعلى من الواحدة المرة في درج بمعدل بعضها فوق المتراصة األدراج بإزالة قم. تجميعها عند سوًيا االختيارية األدراج قفل يتم: مالحظة

.اإلضافية األدراج أو الدرج بإزالة قم3

.صحيحة بطريقة أرضًيا موصل الكهربائي للتيار بمأخذ التيار سلك بتوصيل قم4

.أخرى مرة الطابعة تشغيل أعد5
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