
اإللكتروني البريد دليل

التحكم لوحة باستخدام إلكتروني بريد إرسال
.الضوئية الماسحة زجاج على أو) ADF (التلقائية المستندات تغذية وحدة درج في أصلي مستند بتحميل قم1

.المطلوبة المعلومات أدخل ثم ،)اإللكتروني البريد( E-mail المس الرئيسية، الشاشة من2

.حفظها ثم ومن اإلخراج ملف نوع إعدادات بتكوين قم3

.)إرساله( Send It المس4

اختصار رقم باستخدام إلكتروني بريد إرسال

.الضوئية الماسحة زجاج على أو) ADF (التلقائية المستندات تغذية وحدة درج في أصلي مستند بتحميل قم1

.الرقمية المفاتيح لوحة باستخدام االختصار رقم أدخل ثم ،# على اضغط2

.)إرساله( Send It المس3

العناوين دفتر باستخدام إلكتروني بريد إرسال

.الضوئية الماسحة زجاج على أو) ADF (التلقائية المستندات تغذية وحدة درج في أصلي مستند بتحميل قم1

:إلى انتقل الرئيسية، الشاشة من2

E-mail )اإللكتروني البريد(< Recipient(s (المستلم) المستلمون(<  < المستلم اسم اآتب< Search )بحث(

.)تم( Done المس ثم المستلم، اسم حدد3

اإللكتروني البريد خيارات فهم

Recipient(s (المستلم) المستلمون(

.متعددة إلكتروني بريد عناوين إدخال يمكنك. اإللكتروني للبريد مستلم بإدخال الخيار هذا لك يسمح

الموضوع

.اإللكتروني للبريد موضوع سطر بكتابة الخيار هذا لك يسمح

الرسالة

.ضوئًيا مسحه تم الذي المرفق مع إرسالها سيتم رسالة بكتابة الخيار هذا لك يسمح

الملف اسم

.المرفق الملف اسم بتخصيص الخيار هذا لك يسمح

األصلي المستند حجم

مسح يمكنك ،"مختلطة أحجام "على" األصلي المستند حجم "تعيين حالة في. اإللكتروني البريد عبر بإرسالها ستقوم التي للمستندات الورق حجم تعيين الخيار هذا لك يتيح
).legalو letter بأحجام صفحات (الورق من مختلطة أحجام على يحتوي أصلي مستند

اإللكتروني البريد دليل
3 من 1 الصفحة



الوضوح درجة

المسح إلجراء الالزم والوقت اإللكتروني البريد ملف حجم زيادة إلى الصورة وضوح درجة زيادة تؤدي. اإللكتروني للبريد المخرجات جودة بضبط الخيار هذا لك يسمح
.الملف حجم تقليل إلى الصورة وضوح درجة خفض يؤدي. األصلي للمستند الضوئي

المحتوى

.األصلي المستند ومصدر المحتوى نوع بتحديد الخيار هذا لك يسمح

آاختصار حفظ

.اختصار اسم تعيين خالل من آاختصار الحالية اإلعدادات بحفظ الخيار هذا لك يسمح

.المتوفر التالي االختصار رقم تلقائيًا يعّين الخيار هذا تحديد إن: مالحظة

غمقان

.األصلي للمستند بالنسبة ضوئًيا مسحها تم التي المستندات غمقان أو تفتيح درجة بضبط الخيار هذا لك يسمح

آـ إرسال

.الضوئي المسح لصورة المخرجات نوع بتعيين الخيار هذا لك يسمح

:يلي ما أحد حدد

•PDF—مضغوط أو آمن آملف الملف هذا إرسال يمكن. متعددة صفحات ذي واحد ملف إلنشاء التنسيق هذا استخدم.

•TIFF —تشغيل إيقاف حالة في. واحد ملف أو متعددة ملفات إلنشاء التنسيق هذا استخدم TIFF في" إعدادات "بالقائمة Embedded Web Server )ملقم
.JPEG بتنسيق نظيره من أآبر الملف حجم يكون عادة. ملف آل في واحدة صفحة TIFF يحفظ ،)المضمن الويب

•JPEG—األصلي المستند من صفحة بكل وإرفاقه منفصل ملف إلنشاء التنسيق هذا استخدم.

•XPS—ملف إلنشاء التنسيق هذا استخدم XPS متعددة صفحات ذي واحد.

الصفحة إعداد

:التالية اإلعدادات تغيير الخيار هذا لك يتيح

العناصر أيًضا هذا يحدد آما. الورقة وجهي آال على أو فقط واحد وجه على طباعته ستتم األصلي المستند آان إذا ما لتحديد)—الوجهين على طباعة (الوجهان•
.اإللكتروني البريد في تضمينها ليتم ضوئًيا مسحها المطلوب

.االتجاه مع لتتطابق والتجليد) الوجهين على طباعة (الوجهين إعدادات تغيير ثم األصلي، المستند اتجاه لتحديد—االتجاه•

.القصيرة الحافة أم الطويلة الحافة جانب من مجلد األصلي المستند آان إذا ما لتحديد—  التجليد•

الضوئي المسح معاينة

الضوئي المسح تشغيل إيقاف يتم ضوئًيا، األولى الصفحة مسح يتم عندما. اإللكتروني البريد في تضمينها يتم أن قبل للصورة األولى الصفحة بعرض الخيار هذا لك يسمح
.المعاينة صورة وتظهر

.يعمل صلب طابعة قرص ترآيب حالة في إال الخيار هذا يظهر ال: مالحظة

اإللكتروني البريد دليل
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المتقدمة الخيارات استخدام

:التالية اإلعدادات بين من حدد

•Advanced Imaging )المتقدم التصوير(—إعدادات بضبط الخيار هذا يقوم Background Removal )الخلفية إزالة (وColor Balance )توازن
)معكوسة صورة( Mirror Imageو) JPEG صور جودة( JPEG Qualityو) التباين( Contrastو) اللون سحب( Color Dropoutو) األلوان

Sharpnessو) الظل تفاصيل( Shadow Detailو) الحافة إلى الحافة من ضوئي مسح( Scan Edge to Edgeو) السلبية الصورة( Negative Imageو
.اإللكتروني البريد عبر المستند إرسال قبل) الحرارة درجة( Temperatureو) الحدة(

•Custom Job )واحدة مهمة في الضوئي المسح مهام من العديد بين بالجمع الخيار هذا يقوم—)مخصصة مهمة.

.تهيئته وتمت يعمل صلب طابعة قرص ترآيب حالة في إال الخيار هذا يظهر ال: مالحظة

•Edge Erase )حول متساوية مساحة إزالة اختيار يمكنك. المستند حواف حول توجد التي العالمات أو الحبر تلطخات بإزالة الخيار هذا يقوم—)الحافة مسح
المسح من الجزء ذلك على شيء أي يترك وال المحددة، المساحة ضمن يوجد ما آل الحافة مسح إعداد يمسح. معينة حافة اختيار أو للورق، األربعة الجوانب جميع

.الضوئي

•Transmission Log )اإلرسال أخطاء سجل أو اإلرسال سجل بطباعة الخيار هذا يقوم—)اإلرسال سجل.
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