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

.للخارج الدرج اسحب1

انحشار حدوث إلى يؤدي قد بذلك القيام. الطابعة شاشة على )مشغولة( Busy الرسالة ظهور أثناء أو المهام إحدى طباعة أثناء األدراج بإزالة تقم ال: مالحظة
.للورق

.بتحميله تقوم الذي الورق لحجم المناسب الموضع إلى وحرآها الورق موجهات على اضغط2

.الموجهات موضع لتحديد الدرج من السفلي الجزء على الموجودة المؤشرات استخدم: مالحظة
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.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم. الورق ثني أو بطي تقم ال. بتهويتها قم ثم بعضها، عن لفصلها ولألمام للخلف األوراق بثني قم3

.لألعلى للطباعة القابل الوجه يكون بحيث الورق حزمة حمِّل4

:مالحظات

.الوجهين على للطباعة لألسفل توجيهه مع للطباعة القابل الوجه حمِّل•
.يساره إلى أو الدرج مقدمة باتجاه الثقوب تكون بحيث مسبًقا المثقوب الورق حمِّل•
.الدرج من األيسر الجانب نحو الرأسية توجيه مع الرأسية ذا الورق حمِّل•
.الورق انحشار في الزائد التحميل يتسبب قد. الورق درج حافة على للتعبئة األقصى الحد خط يتعد لم الورق أن من تأآد•
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.الدرج بإدخال قم5

.الدرج في تحميله تم الذي الورق ليطابقا) الورق( Paper قائمة من ونوعه الورق حجم عيِّن التحكم، لوحة من6

األغراض المتعددة التغذية وحدة تحميل
.األغراض متعددة التغذية وحدة بفتح قم1

.بتحميله تقوم الذي الورق حجم مع ليتطابق الموجه اضبط2

.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم. الورق ثني أو بطي تقم ال. بتهويته قم ثم لتفكيكه واألمام للخلف الورق بثني قم3

.الورق بتحميل قم4
.الورق من واحد ونوع حجم بتحميل قم•
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الرأسية ذي الورق تحميل

اختيارية تشطيب وحدة معاختيارية تشطيب وحدة بدون

واحد جانب على الطباعة

وجه يكون بحيث الرأسية ذي الورق بتحميل قم الطويلة، الحافة التجاه: مالحظة
.التغذية وحدة من األيسر الجانب نحو الرأسية توجيه مع األسفل إلى الورق

واحد جانب على الطباعة

وجه يكون بحيث الرأسية ذي الورق بتحميل قم الطويلة، الحافة التجاه: مالحظة
.التغذية وحدة من األيمن الجانب نحو الرأسية توجيه مع األسفل إلى الورق

الجانبين على طباعة

وجه يكون بحيث الرأسية ذي الورق بتحميل قم الطويلة، الحافة التجاه: مالحظة
.التغذية وحدة من األيمن الجانب نحو الرأسية توجيه مع األعلى إلى الورق

الجانبين على طباعة

وجه يكون بحيث الرأسية ذي الورق بتحميل قم الطويلة، الحافة التجاه: مالحظة
.التغذية وحدة من األيسر الجانب نحو الرأسية توجيه مع األعلى إلى الورق

مسبًقا المثقب الورق تحميل

الجانبين على طباعةواحد جانب على الطباعة

.لألعلى مواجه الجنيح إدخال مع األظرف بتحميل قم•

فقد. اللصق ذاتية الصقة مواد أو مغلفة بطانة أو العناوين نوافذ أو إبزيم أو دبابيس أو مشابك أو طوابع تحمل أظرف استخدام تجنب: محتمل تلف - تحذير
.الطابعة في شديد تلف إحداث في األظرف هذه مثل تتسبب
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.الورق انحشار في الزائد التحميل يتسبب قد. للتعبئة األقصى الحد لخط الورق تجاوز عدم من تأآد•

.التغذية وحدة في تحميله تم الذي الورق ليطابقا) الورق( Paper قائمة من ونوعه الورق حجم عيِّن التحكم، لوحة من5

ونوعه الورق حجم تعيين
:إلى انتقل الرئيسية، الشاشة من

 >نوعه أو الورق حجم حدد > األدراج أحد حدد > الورق نوع/حجم >الورق قائمة >
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