
المعلومات دليل

"التعليمات "قائمة
الطابعة استخدام آيفية حول معلومات على الصفحات هذه تحتوي. PDF آملفات الطابعة في المخزنة" التعليمات "صفحات من سلسلة من" التعليمات "قائمة تتكون
.الطباعة مهام وتنفيذ

البرامج" يخص الذي المضغوط القرص في متاحة األخرى الترجمات. واإلسبانية واأللمانية والفرنسية اإلنجليزية باللغات للتعليمات ترجمات بالطابعة وتتوفر
."والمراجع

الوصفالقائمة عنصر

الموجهات آافة لطباعةالكل طباعة

الطباعة جودة مشكالت حل آيفية حول معلومات لتوفيرالطباعة جودة

األخرى الخاصة والوسائط الورق تحميل آيفية حول معلومات لتوفيرالطباعة دليل

التغذية ووحدات الجرارة واألدراج األدراج في المدعومة الورق أحجام تضم قائمة لتوفيرالوسائط دليل

الطباعة عيوب مشكالت حل آيفية عن معلومات لتوفيرالطباعة عيوب

الطابعة تحكم لوحة وإعدادات قوائم تضم قائمة لتوفيرالقوائم مخطط

اإلضافية المعلومات موقع تحديد آيفية حول تعليمات لتوفيرالمعلومات دليل

اتصال بشبكة توصيلها أو) USB( محلًيا الطابعة توصيل آيفية حول معلومات لتوفيرالتوصيل دليل

بأمان الطابعة نقل آيفية عن إرشادات لتوفيرالنقل دليل

الطباعة مستلزمات شراء لطلب األجزاء أرقام لتوفيرالطباعة مستلزمات دليل

اإلعداد ورقة
.الطابعة إعداد آيفية حول معلومات للطابعة المصاحبة اإلعداد ورقة توفر

"والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص
الورق تحميل عن معلومات "المستخدم دليل" يوفر حيث. "المستخدم دليل" على الطابعة، مع والمرفق ،"والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص يشتمل

.الطابعة وصيانة الورق انحشار وإزالة وإصالحها األخطاء واستكشاف الطباعة مستلزمات شراء وطلب والطباعة

إضافية لغات دعم
."والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص على أخرى بلغات التعليمات وصفحات "اإلعداد" وورقة "المستخدم دليل" أيًضا يتوفر

المعلومات دليل
40 من 1 الصفحة



التوصيل دليل

.محلًيا متصلة لطابعة Windows نظام إرشادات

Windows لنظام الطابعة برنامج تثبيت قبل
برنامج بتثبيت قم ،USB بكابل الطابعات من النوع هذا إعداد عند. متواٍز آابل أو USB آابل باستخدام بكمبيوتر المتصلة الطابعة هي محلًيا المتصلة الطابعة
.اإلعداد مراجع انظر المعلومات، من لمزيد. USB آابل توصيل قبل الطابعة

.Windows أنظمة معظم على الضروري الطابعة برنامج لتثبيت والمراجع البرامج يخص الذي المضغوط القرص استخدام يمكن

."طابعة إضافة معالج "استخدام فيجب التشغيل، نظام يدعم ال "والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص آان إذا :مالحظة

.www.lexmark.com الويب شبكة على Lexmark موقع في الطابعة برنامج تحديثات تتوافر

المضغوط القرص باستخدام البرنامج تثبيت
:التالية التشغيل ألنظمة بالنسبة الطابعة برنامج تثبيت يمكنك ،"والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص باستخدام

•Windows Server 2008
•Windows Vista
•Windows Server 2003
•Windows XP
•Windows 2000

."الترحيب "شاشة ظهور حتى انتظر."والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص أدخل1
:التالي من أي بإجراء قم واحدة، دقيقة بعد" الترحيب "شاشة ظهور عدم حالة في

:Windows Vista نظام في
. فوق انقرأ
.المستخدم DVD أقراص محرك أو المضغوطة األقراص بمحرك الخاص الحرف إلى D يشير حيث ،D:\setup.exe اآتب ،"البحث بدء "مربع فيب

:األقدم واإلصدارات Windows XP نظام في
.)ابدأ (Start فوق انقرأ
.)تشغيل (Run فوق انقرب
.المستخدم DVD أقراص محرك أو المضغوطة األقراص بمحرك الخاص الحرف إلى D يشير حيث ،D:\setup.exe اآتبج

.)إدخال (Enter على اضغط2

.)والبرامج الطابعة تثبيت (Install Printer and Software حدد3

.)التالي (Next فوق انقر ثم )مقترح (Suggested حدد4

.)التالي (Next فوق انقر ثم, )محلي اتصال (Local Attach حدد5
.الكمبيوتر على الطابعة برنامج نسخ يتم

.الطابعة بتشغيل قم ثم المتوازي، الكابل أو USB آابل بتوصيل قم6
."الطابعات "مجلد في الطابعة رمز إنشاء ويتم" والتشغيل التوصيل "شاشة تظهر
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"طابعة إضافة معالج "باستخدام البرنامج تثبيت
:التالية التشغيل ألنظمة الطابعة برنامج تثبيت يمكنك
•Windows 98 First Edition) توصيل USB مدعوم غير(
•Windows 95) توصيل USB مدعوم غير(

."والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص أدخل1
.)خروج (Exit فوق فانقر تلقائًيا، المضغوط القرص تشغيل بدأ إذا

إضافة معالج "تشغيل لبدء )طابعة إضافة (Add Printer فوق انقر ثم, )الطابعات (Printers  )اإلعدادات (Settings  )ابدأ (Start فوق انقر2
."طابعة

.)خاص قرص (Have Disk فوق انقر ثم محلية، طابعة تثبيت حد مطالبتك، عند3

األقراص بمحرك الخاص الحرف إلى D يشير حيث ،\D:\Drivers\Print\Win_9xMe بالمسار شبيًها المسار يكون أن يجب. الطابعة برنامج موقع حدد4
.DVD أقراص أو المضغوطة

.)موافق (OK فوق انقر5

اتصال بشبكة المتصلة للطابعات Windows نظام إرشادات

االتصال؟ شبكة عبر بالطباعة المقصود ما
الطابعة برنامج تثبيت الطباعة طريقتي آال تتطلب. المشارآة خالل من للطباعة أو المباشرة للطباعة االتصال شبكة طابعات تهيئة يمكن ،Windows نظام بيئات في

.االتصال لشبكة منفذ وإنشاء

مثالالطباعة طريقة

IP بروتوآول عبر الطباعة
.Ethernet آابل مثل االتصال، شبكة آابل باستخدام االتصال بشبكة مباشرة الطابعة توصيل يتم•
.االتصال بشبكة متصل آمبيوتر جهاز آل على نموذجي بشكل الطابعة برنامج تثبيت يتم•

المشارآة خالل من الطباعة
أو USB آابل مثل محلي، آابل باستخدام الطابعة على الموجودة الكمبيوتر أجهزة بأحد الطابعة توصيل يتم•

.متواٍز آابل
.بالطابعة المتصل الكمبيوتر على الطابعة برنامج تثبيت يتم•
على الموجودة األخرى، الكمبيوتر أجهزة لتتمكن" مشترآة طابعة "على الطابعة تعيين يتم البرنامج، تثبيت أثناء•

.إليها الطباعة من االتصال، شبكة

.مباشرة IP بروتوآول عبر الطباعة برنامج تثبيت
.الترحيب شاشة تظهر حتى انتظر."والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص أدخل1

:التالية اإلجراءات بأحد فقم دقيقة، بعد الترحيب شاشة تظهر لم إذا

:Windows Vista نظام في
. فوق انقرأ
.DVD أقراص محرك أو المضغوطة األقراص بمحرك الخاص الحرف إلى D يشير حيث ،D:\setup.exe اآتب ،"البحث بدء "المربع فيب
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:األقدم واألنظمة Windows XP التشغيل نظام في
.)ابدأ (Start فوق انقرأ
.)تشغيل (Run فوق انقرب
.DVD أقراص محرك أو المضغوطة األقراص بمحرك الخاص الحرف إلى D يشير حيث ،D:\setup.exe اآتبج

.)إدخال (Enter على اضغط2

.)والبرامج الطابعة تثبيت (Install Printer and Software حدد3

.)التالي (Next فوق انقر ثم )مقترح (Suggested حدد4

.تثبيتها تريد التي المكونات الختيار )مقترح (Suggested من بدًال )مخصص (Custom حدد :مالحظة

.)التالي (Next فوق انقر ثم )اتصال بشبكة توصيل (Network Attach حدد5

.بتثبيتها تقوم التي الطابعة طراز حدد6
.تلقائًيا IP بروتوآول عنوان تعيين ويتم االتصال، شبكة على تلقائًيا الطابعة اآتشاف يتم

.إليها الطباعة تريد التي الطابعة حدد المكتشفة، الطابعات قائمة من7

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع ،)منفذ إضافة (Add Port فوق فانقر القائمة، في تريدها التي الطابعة تظهر لم وإذا :مالحظة

.التثبيت إلآمال )إنهاء (Finish فوق انقر8

.التثبيت برنامج من للخروج )تم (Done فوق انقر9

اختياري طابعة برنامج تثبيت
:"المخصص "التثبيت مسار اتباع خالل من بتثبيتها فقم ،"والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص على المتوفرة األخرى البرامج من أي استخدام أردت إذا

.الترحيب شاشة تظهر حتى انتظر."والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص أدخل1
:التالية اإلجراءات بأحد فقم دقيقة، بعد الترحيب شاشة تظهر لم إذا

:Windows Vista نظام في
. فوق انقرأ
.DVD أقراص محرك أو المضغوطة األقراص بمحرك الخاص الحرف إلى D يشير حيث ،D:\setup.exe اآتب ،"البحث بدء "المربع فيب

:األقدم واألنظمة Windows XP نظام في
.)ابدأ (Start فوق انقرأ
.)تشغيل (Run فوق انقرب
.DVD أقراص محرك أو المضغوطة األقراص بمحرك الخاص الحرف إلى D يشير حيث ،D:\setup.exe اآتبج

.)إدخال (Enter على اضغط2

.)والبرامج الطابعة تثبيت (Install Printer and Software حدد3

.)التالي (Next فوق انقر ثم ،)مخصص (Custom حدد4

.)التالي (Next فوق انقر ثم ،)المكونات تحديد (Select Components حدد5

.)التالي (Next فوق انقر ثم االتصال، شبكة على )بعيد (Remote آمبيوتر على أو )المحلي (Local الكمبيوتر على البرنامج تثبيت تريد آنت إذا ما حدد6

.المتوفرة البرامج قائمة لعرض" المكونات تحديد "Select Components أسفل + مربعات فوق انقر7
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.)إنهاء (Finish فوق انقر ثم تثبيته، تريد برنامج لكل المجاور االختيار مربع حدد8
.الكمبيوتر إلى البرنامج نسخ يتم

.الطابعة بتشغيل قم ثم المتوازي، الكابل أو USB آابل بتوصيل قم9
."الطابعات "مجلد في الطابعة رمز إنشاء ويتم" والتشغيل التوصيل "شاشة تظهر

.محلًيا متصلة لطابعة Macintosh نظام إرشادات

Macintosh لنظام الطابعة برنامج تثبيت قبل
.USB آابل توصيل قبل الطابعة برنامج بتثبيت قم الطابعات، من النوع هذا إعداد عند. USB آابل باستخدام بكمبيوتر المتصلة الطابعة هي محلًيا المتصلة الطابعة
.اإلعداد مراجع انظر المعلومات، من لمزيد

.الضروري الطابعة برنامج لتثبيت "والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص استخدام يمكن

.www.lexmark.com العنوان على الويب شبكة على Lexmark موقع من تنزيلها يمكن التي البرامج مجموعة في للطابعة PPD ملف أيًضا يتوفر :مالحظة

طباعة انتظار قائمة إنشاء
:طباعة انتظار قائمة إنشاء عليك ينبغي المحلية، للطباعة

بنظام يعمل الذي الكمبيوتر PPD ملف يزود. الكمبيوتر جهاز على) PPD بـ اختصاًرا إليه ويشار" (PostScript طابعة وصف "ملف بتثبيت قم1
Macintosh الطابعة إمكانيات حول تفصيلية بمعلومات.

."والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص أدخلأ
.بالطابعة الخاصة التثبيت برنامج حزمة فوق مزدوًجا نقًرا انقرب
.Readme التمهيدي الملف عرض بعد أخرى مرة )متابعة (Continue فوق انقر ثم ،)متابعة (Continue فوق انقر الترحيب، شاشة منج
. االتفاقية بنود لقبول )موافق (Agree فوق انقر ثم الترخيص، اتفاقية عرض بعد )متابعة (Continue فوق انقرد
.)متابعة (Continue فوق انقر ثم" وجهة "حددهـ
.)تثبيت (Install فوق انقر ،"السهل التثبيت "شاشة منو
.الكمبيوتر على الالزمة البرامج آافة تثبيت تم. )موافق (Okay  فوق انقر ثم المستخدم، مرور آلمة أدخلز
.التثبيت اآتمال عند )إغالق (Close فوق انقرح

:التالية اإلرشادات أحد بتنفيذ قم2
:10.5 اإلصدار Mac OS X التشغيل نظام في•

.)النظام تفضيالت (System Preferences اختر ،Apple القائمة منأ
.)وفاآس طباعة (Print & Fax فوق انقرب

:واألقدم 10.4 اإلصدار Max OS X التشغيل نظام في•
.)التطبيقات (Applications اختر ،"انتقال "القائمة منأ
Printer Setup أو )الطباعة مرآز (Print Center فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،)المساعدة األدوات (Utilities فوق مزدوًجا نقًرا انقرب

Utility) الطابعة إلعداد المساعدة األداة(.

:إنشاؤها تم قد الطابعة انتظار قائمة أن من تأآد3
.بنجاح الطباعة انتظار قائمة إنشاء تم أنه إلى إشارة فهذا الطابعات، قائمة في USB بكابل الموصلة الطابعة ظهرت إذا•
انقر ثم الطابعة، تشغيل ومن صحيح نحو على USB آابل توصيل من فتأآد ،"الطابعات "قائمة في USB بكابل الموصلة الطابعة ظهور عدم حالة وفي•

.أخرى مرة" الطابعة "قائمة فوق

التوصيل دليل
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اتصال بشبكة المتصلة للطابعات Mac نظام إرشادات

االتصال شبكة عبر الطباعة برنامج تثبيت
)PPD بـ اختصاًرا إليه يشار والذي (،"PostScript طابعة وصف "ملف تثبيت Macintosh لنظام مستخدم آل على يجب اتصال، شبكة عبر طابعة إلى للطباعة

.الطابعة إلعداد Printer Setup Utility المساعدة األداة أو" الطباعة مرآز "أو" وفاآس طباعة "في طباعة انتظار قائمة وإنشاء مخصص ،

:الكمبيوتر في PPD ملف تثبيت1
."والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص أدخلأ
.بالطابعة الخاصة التثبيت برنامج حزمة فوق مزدوًجا نقًرا انقرب
.Readme التمهيدي الملف عرض بعد أخرى مرة )متابعة (Continue فوق انقر ثم ،)متابعة (Continue فوق انقر الترحيب، شاشة منج
. االتفاقية بنود لقبول )موافق (Agree فوق انقر ثم الترخيص، اتفاقية عرض بعد )متابعة (Continue فوق انقرد
.)متابعة (Continue فوق انقر ثم" وجهة "حددهـ
.)تثبيت (Install فوق انقر ،"السهل التثبيت "شاشة منو
.)موافق (OK فوق انقر ثم المستخدم، مرور آلمة أدخلز

.الكمبيوتر على الالزمة البرامج آافة تثبيت تم
.التثبيت اآتمال عند )إغالق (Close فوق انقرح

:طباعة انتظار قائمة إنشاء2
:IP عنوان باستخدام للطباعة•

10.5 اإلصدار Mac OS X نظام في
.)النظام تفضيالت (System Preferences اختر ،Apple القائمة منأ
.)وفاآس طباعة (Print & Fax فوق انقرب
.+ فوق انقرج
.القائمة من الطابعة حددد
.)إضافة (Add فوق انقرهـ

األقدم واإلصدارات 10.4 اإلصدار Mac OS X نظام في
.)التطبيقات (Applications اختر ،"انتقال "القائمة منأ
.)المساعدة األدوات (Utilities فوق مزدوًجا نقًرا انقرب
.)الطباعة مرآز (Print Center أو )الطابعة إلعداد المساعدة األداة (Printer Setup Utility فوق مزدوًجا نقًرا انقرج
.)إضافة (Add  فوق انقر", الطابعة "قائمة مند
.القائمة من الطابعة حددهـ
.)إضافة (Add فوق انقرو

:AppleTalk باستخدام للطباعة•

10.5 اإلصدار Mac OS X نظام في
.)النظام تفضيالت (System Preferences اختر ،Apple القائمة منأ
.)وفاآس طباعة (Print & Fax فوق انقرب
.+ فوق انقرج
.AppleTalk فوق انقرد
.القائمة من الطابعة حددهـ
.)إضافة (Add فوق انقرو

األقدم واإلصدارات 10.4 اإلصدار Mac OS X نظام في
.)التطبيقات (Applications اختر ،"انتقال "القائمة منأ
.)المساعدة األدوات (Utilities فوق مزدوًجا نقًرا انقرب
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.)الطابعة إلعداد المساعدة األداة (Printer Setup Utility أو )الطباعة مرآز (Print Center فوق مزدوًجا نقًرا انقرج
.)إضافة (Add  فوق انقر", الطابعة "قائمة مند
.)االفتراضي المتصفح (Default Browser التبويب عالمة اخترهـ
.)الطابعات من مزيد (More Printers فوق انقرو
.AppleTalk اختر المنبثقة، األولى القائمة منز
.)المحلية AppleTalk منطقة (Local AppleTalk zone اختر المنبثقة، الثانية القائمة منح
.القائمة من الطابعة حددط
.)إضافة (Add فوق انقري

.Macintosh لنظام بالنسبة البرامج باقي تثبيت
:"والمراجع البرامج" يخص الذي المضغوط القرص على Macintosh التشغيل بنظام الخاصة التالية المساعدة األدوات على العثور يمكن
Printer File Loader المساعدة األداة•
Printer Status المساعدة األداة•
Auto Updater المساعدة األداة•
Printer Settings المساعدة األداة•

.الطابعة تثبيت عملية أثناء Macintosh بنظام يعمل الذي للكمبيوتر الصلب القرص على "المساعدة واألدوات البرامج" مرجع نسخ يتم

التوصيل دليل
40 من 7 الصفحة



الوسائط دليل
."العام "لإلعداد مخصص حد أقصى حتى مخصصة أحجام تحديد يمكنك. التالية األخرى الخاصة والوسائط الورق أحجام الطابعة تدعم

المدعومة وأوزانه وأنواعه الورق أحجام
.وسعاتها تدعمها التي الورق وأنواع واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تعرض

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة :مالحظة

الطابعة تدعمها التي الورق أحجام

250 سعة األدراجاألبعادالورق حجم
سعة األدراج أو ورقة
القياسية (ورقة 550
)االختيارية أو

سعة االختياري الدرج
ورقة 2000

متعددة التغذية وحدة
األغراض

على الطباعة وحدة
الوجهين

A4210  ×  297  ملم
)8.3  ×  11.7 

)بوصة

A5148  ×  210  ملم
)5.8  ×  8.3 

)بوصات

X

A61,2105  ×  148  ملم
)4.1  ×  5.8 

)بوصات

XXX

JIS B5182  ×  257  ملم
)7.2  ×  10.1 

)بوصات

X

Letter216  ×  279  ملم
)8.5  ×  11 

)بوصة

Legal216  ×  356  ملم
)8.5  ×  14 

)بوصة

ملم  267  ×  184
)7.3  ×  10.5 

)بوصات

X

Oficio1216  ×  340  ملم
)8.5  ×  13.4 

)بوصة

X

.الحجم استشعار ميزة تشغيل إيقاف يتم عندما أو الحجم استشعار الورق مصدر يدعم ال عندما فقط" الورق حجم "قائمة في الحجم هذا يظهر 1
.الحجم هذا تدعم فقط القياسية اإلخراج حاوية 2
.التطبيقي البرنامج بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة  14  ×  8.5( ملم  356  ×  216 بالحجم الصفحة بتنسيق هذا الحجم إعداد يقوم 3
"العام "الطول يتراوح أن وينبغي); بوصات  8.5( ملم  216و) بوصات  5.8( ملم 148 بين ما" العام "العرض يتراوح أن ينبغي, الوجهين على الطباعة لدعم 4
.)بوصة 14( ملم  356 و) بوصات  7.2( ملم  182 بين ما

الوسائط دليل
40 من 8 الصفحة



250 سعة األدراجاألبعادالورق حجم
سعة األدراج أو ورقة
القياسية (ورقة 550
)االختيارية أو

سعة االختياري الدرج
ورقة 2000

متعددة التغذية وحدة
األغراض

على الطباعة وحدة
الوجهين

Folio1216  ×  330  ملم
)8.5  ×  13 

)بوصة

X

Statement1140  ×  216  ملم
)5.5  ×  8.5 

)بوصات

XX

Universal2,3138  ×  210  ملم
)5.5  ×  8.3 

 216 حتى) بوصات
 8.5( ملم  356×  
)بوصة  14×  

XX

ملم  127  ×  70
)2.8  ×  5 

 216 حتى) بوصات
 8.5( ملم  356×  
)بوصات  14×  

XXX

ملم  182  ×  148
)5.8  ×  7.7 

 216 حتى) بوصات
 8.5( ملم  356×  
)بوصات  14×  

X

7 3/4 Envelope
(Monarch(

ملم  191  ×  98
)3.9  ×  7.5 

)بوصات

XXX

9 Envelope98  ×  225  ملم
)3.9  ×  8.9 

)بوصات

XXX

10 Envelope105  ×  241  ملم
)4.1  ×  9.5 

)بوصات

XXX

DL Envelope110  ×  220  ملم
)4.3  ×  8.7 

)بوصات

XXX

.الحجم استشعار ميزة تشغيل إيقاف يتم عندما أو الحجم استشعار الورق مصدر يدعم ال عندما فقط" الورق حجم "قائمة في الحجم هذا يظهر 1
.الحجم هذا تدعم فقط القياسية اإلخراج حاوية 2
.التطبيقي البرنامج بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة  14  ×  8.5( ملم  356  ×  216 بالحجم الصفحة بتنسيق هذا الحجم إعداد يقوم 3
"العام "الطول يتراوح أن وينبغي); بوصات  8.5( ملم  216و) بوصات  5.8( ملم 148 بين ما" العام "العرض يتراوح أن ينبغي, الوجهين على الطباعة لدعم 4
.)بوصة 14( ملم  356 و) بوصات  7.2( ملم  182 بين ما

الوسائط دليل
40 من 9 الصفحة



250 سعة األدراجاألبعادالورق حجم
سعة األدراج أو ورقة
القياسية (ورقة 550
)االختيارية أو

سعة االختياري الدرج
ورقة 2000

متعددة التغذية وحدة
األغراض

على الطباعة وحدة
الوجهين

ملم  162  ×  98أخرى  أظرف
)3.9  ×  6.4 

 176 حتى) بوصات
 6.9( ملم  250×  
)بوصات  9.8×  

XXX

.الحجم استشعار ميزة تشغيل إيقاف يتم عندما أو الحجم استشعار الورق مصدر يدعم ال عندما فقط" الورق حجم "قائمة في الحجم هذا يظهر 1
.الحجم هذا تدعم فقط القياسية اإلخراج حاوية 2
.التطبيقي البرنامج بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة  14  ×  8.5( ملم  356  ×  216 بالحجم الصفحة بتنسيق هذا الحجم إعداد يقوم 3
"العام "الطول يتراوح أن وينبغي); بوصات  8.5( ملم  216و) بوصات  5.8( ملم 148 بين ما" العام "العرض يتراوح أن ينبغي, الوجهين على الطباعة لدعم 4
.)بوصة 14( ملم  356 و) بوصات  7.2( ملم  182 بين ما

.الفهرسة بطاقات مثل ،A5 من األصغر لألحجام ورقة 250 سعة" عام وضع "على للضبط قابل اختياري درج يتوفر :مالحظة

الطابعة تدعمها التي الورق وأوزان أنواع
 45 – 17( 2م/جم  170 – 63 الورق أوزان الوجهين على الطباعة وحدة تدعم). رطًال  47 – 16( 2م/جم  176 – 60 الورق أوزان الطابعة محرك يدعم
.)رطًال

أو ورقة 250 سعة األدراجالورق نوع
ورقة 550 سعة األدراج

)االختيارية أو القياسية(

2000 سعة االختياري الدرج
ورقة

الوجهين على الطباعة وحدةاألغراض متعددة التغذية وحدة

الورق
عادي•
السندات ورق•
ملون•
مخصص•
رأسية ذو ورق•
خفيف•
ثقيل•
مسبًقا المطبوع الورق•
قطني/خشن•
تدويره معاد•

البطاقات

XXXاألظرف

1 الملصقات

الورقية الملصقات•
الفينيل ملصقات•

الشفاف الورق

الخاصة الصهر لوحدة المخصص المنظف يكون. الوجهين على الطباعة يمنع والذي بالملصقات الخاصة الصهر لوحدة مخصًصا منظًفا الملصقات طباعة تتطلب 1
.الملصقات الستعماالت المطلوبة الخاصة الخرطوشة مع مرفًقا بالملصقات

الوسائط دليل
40 من 10 الصفحة



اإلنهاء وحدة تدعمها التي الورق وأوزان أنواع
.قوسين بين إخراج حاوية لكل الورق سعة إدراج يتم. مدعومة ورق وأوزان أنواع تستخدم التي الطباعة لمهام الممكنة اإلخراج وجهات لتحديد الجدول هذا استخدم

.)رطًال  20(  2م/جم  75 زنة الورق أساس على الورق سعة تقييم عمليات حساب يتم

.)رطًال  47 – 16( 2م/جم  176 – 60 الورق أوزان اإلنهاء وحدة تدعم

القياسية اإلنهاء وحدة حاويةالورق نوع
)ورقة 550 أو 250(

550( اإلخراج توسيع وحدة
تجميع وحدة أو) ورقة

1850( السعة عالية اإلخراج
)ورقة

على يحتوي بريد صندوق
حاويات خمس

1)ورقة 500(

StapleSmartTM اإلنهاء وحدة

)2 ورقة 500(

الورق
عادي•
السندات ورق•
ملون•
مخصص•
رأسية ذو ورق•
خفيف•
ثقيل•
مسبًقا المطبوع الورق•
قطني/خشن•
تدويره معاد•

Xالبطاقات

XXاألظرف

3 الملصقات

الورقية الملصقات•
الفينيل ملصقات•

XX

XXالشفاف الورق

)رطًال 24 - 16( 2م/جم 90 - 60 الورق أوزان يدعم 1
.تدبيسها مطلوب حزمة لكل صفحة 50 أقصى بحد 2
الخاصة الصهر لوحدة المخصص المنظف يكون. الوجهين على الطباعة يمنع والذي بالملصقات الخاصة الصهر لوحدة مخصًصا منظًفا الملصقات طباعة تتطلب 3

.الملصقات الستعماالت المطلوبة الخاصة الخرطوشة مع مرفًقا بالملصقات

العامة الورق إعدادات تهيئة
للدرج" الورق حجم "إعداد بتعيين قم. الطابعة قوائم في تعينها يسبق لم ورق أحجام على الطباعة لك ُيتيح المستخدم قبل من ُمعرَّف إعداد هو" العام الورق حجم"

:للورق التالية" عام "الحجم إعدادات آل حدد ثم". الورق حجم "قائمة من متوفًرا تريده الذي الحجم يكون ال عندما وذلك" عام "الوضع على المحدد
)البوصة أو المليمتر (القياس وحدات•
الطولي االتجاه عرض•
الطولي االتجاه ارتفاع•
التغذية اتجاه•

.)بوصة  14  ×  8.5( ملم  356  ×  216 هو حجم وأآبر ؛)بوصات  5  ×  2.8( ملم  127  ×  70 هو مدعوم" عام "حجم أصغر :مالحظة

الوسائط دليل
40 من 11 الصفحة



قياس وحدة حدد
.)جاهزة (Ready الرسالة وظهور الطابعة تشغيل من تأآد1

. على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من2

. على اضغط ثم ،)الورق قائمة (Paper Menu الرسالة تظهر حتى األسهم أزرار على اضغط3

. على اضغط ثم ،)العام اإلعداد (Universal Setup الرسالة تظهر حتى األسهم أزرار على اضغط4

. على اضغط ثم ،)القياس وحدات (Units of Measure الرسالة تظهر حتى األسهم أزرار على اضغط5

. على اضغط ثم الصحيحة، القياس وحدة بجانب  ظهور حتى األسهم أزرار على اضغط6
.)العام اإلعداد (Universal Setup بقائمة متبوعة ،)التحديد إرسال (Submitting Selection الرسالة تظهر

وعرضه الورق ارتفاع حدد
الوجهين على الطباعة مثل القياسية الميزات دعم ذلك في بما الحجم، دعم للطابعة ُيتيح) الطولي االتجاه في" (عام "الورق لحجم والعرض لالرتفاع معين قياس تحديد

.واحدة ورقة في صفحات عدة وطباعة

. على اضغط ثم ،)الطولي االتجاه عرض (Portrait Width الرسالة تظهر حتى األسهم أزرار على اضغط ،"العام اإلعداد "قائمة من1

. على اضغط ثم الورق، عرض إعداد لتغيير األسهم أزرار على اضغط2
.)العام اإلعداد (Universal Setup بقائمة متبوعة ،)التحديد إرسال (Submitting Selection الرسالة تظهر

. على اضغط ثم ،)الطولي االتجاه ارتفاع (Portrait Height الرسالة تظهر حتى األسهم أزرار على اضغط3

. على اضغط ثم الورق، ارتفاع إعداد لتغيير األسهم أزرار على اضغط4
.)العام اإلعداد (Universal Setup بقائمة متبوعة ،)التحديد إرسال (Submitting Selection الرسالة تظهر

الورق تخزين
:المنتظمة غير الطباعة وجودة الورق انحشار تجنب في للمساعدة هذه الورق تخزين إرشادات استخدم

الغالبية توصي%. 40 النسبية والرطوبة) فهرنهايت درجة 70( مئوية درجة 21 الحرارة درجة تكون حيث الورق بتخزين قم النتائج، أفضل على للحصول•
تتراوح نسبية برطوبة) فهرنهايت درجة 75 إلى 65( مئوية درجة 24و 18 بين تتراوح حرارة درجة في بالطباعة للملصقات المصنعة الجهات من العظمى

.%60و 40 بين
.مباشرة األرض على وضعها من بدًال رف أو نقالة منصة على ذلك، أمكن إذا آرتونية علب في الورق بتخزين قم•
.مستو سطح على المنفردة الحزم بتخزين قم•
.الورق حزم فوق شيء أي تضع ال•

الورق انحشار تجنب
:الورق انحشار تجنب في التالية النصائح تساعدك أن يمكن

بالورق الخاصة التوصيات
.10 الصفحة في" الطابعة تدعمها التي الورق وأوزان أنواع" انظر المعلومات، من لمزيد.فقط بها الموصى الخاصة الوسائط أو الورق استخدم•
.الورق تحميل الرتفاع إليه المشار األقصى للحد الورق رزمة ارتفاع تجاوز عدم من تأآد. الالزم من أآثر ورق آمية بتحميل تقم ال•
.مطوي أو ملتٍو أو رطب أو مثني أو مجعد ورق بتحميل تقم ال•
.تحميله قبل وفرده وتهويته الورق بثني قم•
.باليد تشذيبه أو قصه تم ورًقا تستخدم ال•
.الرزمة نفس في المختلفة األنواع أو األوزان أو األحجام ذا الورق تخلط ال•

الوسائط دليل
40 من 12 الصفحة



.مالئمة بيئة في الورق بتخزين قم•
.الطابعة تحكم لوحة قائمة في صحيح بشكل واألنواع األحجام آافة تعيين من تأآد•

باألظرف الخاصة التوصيات
:التي باألظرف التغذية تجنب•

زائد لي أو تجعد على تحتوي–
عميقة نقوش أو مقطوعة أجزاء أو ثقوب أو فتحات أو إطارات بها–
معدنية طي أشرطة أو خيوط أو معدنية مشابك بها–
داخلي قفل تصميم لها–
بريد طوابع بها مرفق–
الغلق محكم الوضع في الظرف لسان يكون عندما مكشوفة الصقة مواد أية بها–
ملتوية أرآان بها–
التواء أو تموج أو خشونة بها–
التلف أشكال من شكل بأي تالفة أو البعض ببعضها ملتصقة تكون–

الورق بأدراج الخاصة التوصيات
.الطباعة بعملية الطابعة قيام أثناء األدراج تخرج ال•
حتى انتظر أو الطباعة بمهام القيام قبل بتحميلها قم. بالطباعة الطابعة قيام أثناء األظرف تغذية وحدة أو األغراض متعددة التغذية وحدة أو األدراج بتحميل تقم ال•

.التحميل منك يُِطلب
.الورق تحميل بعد بإحكام الطابعة داخل األدراج آافة ادفع•
على ضاغطة ليست وأنها الصحيح موضعها في األظرف تغذية وحدة أو األغراض متعددة التغذية وحدة أو الورق أدراج في الموجودة الموجهات أن من تأآد•

.للغاية آبير بشكل األظرف أو الورق

الوسائط دليل
40 من 13 الصفحة



القوائم مخطط

القوائم مسرد
:بسهولة الطابعة إعدادات لتغيير المتوفرة القوائم من عدد هناك

المنافذ/االتصال شبكةالتقاريرالورق قائمة

االفتراضي المصدر
الورق نوع/حجم
األغراض متعددة التغذية وحدة تهيئة
األظرف تحسين
الحجم استبدال
الورق مادة
الورق وزن
الورق تحميل
المخصصة األنواع
العام اإلعداد
الحاوية إعداد

القوائم إعدادات صفحة
الجهاز إحصائيات

االتصال شبكة إعداد صفحة
االتصال شبكة> x <إعداد صفحة
1الالسلكي اإلعداد صفحة

األوضاع قائمة
NetWare إعداد صفحة
الطباعة خطوط
الطباعة دليل

للطباعة التوضيحي العرض
األصول تقرير

نشطة شبكة اتصال واجهة بطاقة
2 القياسية االتصال شبكة

USB قياسي
>x <المتوازي
>x<التسلسلي
SMTP إعداد

.السلكية بطاقة ترآيب عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر 1
>.x <"اتصال شبكة "أو" قياسية اتصال شبكة "آـ هذا القائمة عنصر يظهر الطابعة، إلعداد وفًقا 2

تعليماتاإلعداداتاألمان

متنوع
السرية الطباعة
القرص مسح
األمان مراقبة سجل
الوقت/التاريخ تعيين

العامة اإلعدادات
اإلعداد قائمة
اإلنهاء قائمة
الجودة قائمة
المساعدة األدوات قائمة
XPS قائمة
PDF قائمة
PostScript قائمة
PCL محاآاة قائمة
HTML قائمة
الصور قائمة
فالش أقراص محرك قائمة

الكل طباعة
الطباعة جودة
الطباعة دليل
الوسائط دليل

الطباعة عيوب
القوائم مخطط
المعلومات دليل
التوصيل دليل
النقل دليل
الطباعة مستلزمات دليل

القوائم مخطط
40 من 14 الصفحة



الطابعة تحكم لوحة على التعرف

1 2 3 4

56789

الوصفالعنصر

الطابعة حالة توضح التي والصور الرسائل لعرضالشاشة1

إدخال عند تقليلها أو القيم إحدى لزيادة أو القائمة عناصر أو القوائم عبر للتمرير ألسفل السهم زر أو ألعلى السهم زر على اضغطالتنقل أزرار2
.أرقام
نص عبر للتمرير أو ،)الخيارات أو بالقيم أيًضا تعرف (القائمة إعدادات عبر للتمرير األيسر السهم زر أو األيمن السهم زر على اضغط
.أخرى شاشة إلى يمتد

.)*( النجمة بعالمة الحالي اإلعداد إلى ُيشار. المتاحة اإلعدادات أو القيم وعرض قائمة عنصر لفتح•تحديد3
.للمستخدم جديد افتراضي آإعداد المعروض القائمة عنصر لحفظ•

مالحظات

إعدادات استعادة تتم حتى أو جديد إعداد حفظ يتم حتى سارًيا اإلعداد هذا يبقى للمستخدم، افتراضي آإعداد جديد إعداد حفظ عند•
.االفتراضية المصنع

.إلغائها أو الطابعة تحكم لوحة من المحددة االفتراضية المستخدم إعدادات تغيير البرامج أحد من المختارة لإلعدادات أيًضا يمكن•

.الشاشة على الرموز أو األرقام إلدخالالمفاتيح لوحة4

السابقة الشاشة إلى للرجوعرجوع5

:الطابعة حالة لتوضيحالمؤشر مصباح6
.الكهربائي التيار بمصدر متصلة غير الطابعة — مطفأ•
.بالطباعة تقوم أو البيانات بمعالجة تقوم أو اإلحماء قيد الطابعة — أخضر وميض•
.الخمول وضع في لكنها التشغيل، قيد الطابعة — ثابت أخضر•
.التشغيل عن المسئول الشخص تدخل يلزم — ثابت أحمر•

آله الطابعة نشاط إليقافإيقاف7
.الشاشة على )اإليقاف تم (Stopped الرسالة ظهور بمجرد الخيارات من قائمة عرض يتم

القوائم مخطط
40 من 15 الصفحة



الوصفالعنصر

القائمة فهرس لفتحالقائمة8
.)جاهزة (Ready حالة في الطابعة تكون عندما فقط متاحة القوائم تصبح :مالحظة

.المحفوظة الملفات لطباعة الطابعة من األمامي الجزء في فالش أقراص محرك أدخلUSB منفذ9
.فالش أقراص محرآات يدعم الذي هو فقط األمامي USB منفذ :مالحظة

القوائم مخطط
40 من 16 الصفحة



الطابعة نقل

الطابعة نقل قبل
.بأمان لرفعها أآثر أو مدربين شخصين إلى وتحتاج) رطًال 40( آيلوجراًما 18 عن الطابعة وزن يزيد :لإلصابة التعرض احتمال ــ تنبيه

:بالطابعة تلف حدوث أو شخصية إصابات حدوث دون للحيلولة التالية اإلرشادات اتبع
.الحائط مأخذ من التيار سلك بفصل قم ثم التشغيل، مفتاح باستخدام الطابعة تشغيل بإيقاف قم•
.الطابعة بنقل القيام قبل الطابعة عن والكابالت األسالك جميع افصل•
.الطابعة نقل قبل بالطابعة المرفقة االختيارية الوحدات جميع بإزالة قم•
.مكانها في وضعها عند الطابعة أسفل أصابعك وجود عدم من وتأآد لرفعها، الطابعة جوانب على الموجودة اليد مقابض استخدم•

.مالئم غير بشكل الطابعة نقل عن الناتج التلف الطابعة ضمان يغطي ال :محتمل تلف - تحذير

.آخر موضع إلى الطابعة تحريك
:الوقائية اإلجراءات هذه باتباع آخر موضع إلى آمن نحو على االختيارية والملحقات الطابعة تحريك يمكن
الملحقات لتحريك المستخدمة للعربة يكون أن البد. بالكامل الطابعة قاعدة مساحة دعم على قادر سطح بها الطابعة لتحريك المستخدمة العربة تكون أن البد•

.االختيارية الملحقات أبعاد دعم على قادر سطح االختيارية
.قائم وضع في بالطابعة احتفظ•
.الشديدة التحريك عمليات تجنب•

جديد مكان في الطابعة وضع
:الطابعة حول بها الموصى التالية المساحات اترك

الطابعة نقل
40 من 17 الصفحة



5

1

2
3

4

)بوصة  12( سم  31األيمن الجانب1

)بوصة  12( سم  31األيسر الجانب2

)بوصة  20( سم  51األمامي الجزء3

)بوصة  12( سم  31الخلفي الجزء4

)بوصة  54( سم  1137 السطح5

.االختيارية اإلخراج وحدات جميع بإضافة للسماح 1

الطابعة شحن
.جديد مكان إلى اإلرسال عدة على للحصول الشراء بموقع اتصل أو األصلي الغالف استخدم الطابعة، شحن عند

الطابعة نقل
40 من 18 الصفحة



الجودة دليل
.الطباعة مخرجات وتخصيص لضبط الطابعة في المتاحة التشغيل عمليات استخدام آيفية فهم في المستخدمين الجودة دليل يساعد

"الجودة "قائمة

الوصفالقائمة عنصر

الطباعة دقة
بوصة لكل نقطة 300
بوصة لكل نقطة 600

بوصة لكل نقطة 1200
1200 IQ
2400 IQ

المطبوعة المخرجات دقة لتحديد
.IQ 1200 هو الطابعة تشغيل لبرنامج االفتراضي اإلعداد.االفتراضي المصنع إعداد هو بوصة لكل نقطة 600 :مالحظة

البكسل وحدات زيادة
إيقاف

الخطوط
أفقًيا
رأسًيا
االتجاهين آال

الصغيرة والخطوط الرسومات مطبوعات جودة لتحسين

مالحظات

.االفتراضي المصنع إعداد هو" إيقاف"•
.فقط النص في اإلعداد هذا بتطبيق" الخطوط "عنصر يقوم•
.والصور للنص األفقية الخطوط بتغميق" أفقًيا "العنصر يقوم•
.والصور للنص الرأسية الخطوط بتغميق" رأسًيا "العنصر يقوم•
.والصور النص في والرأسية األفقية الخطوط بتغميق" االتجاهين آال "العنصر يقوم•

الحبر مسحوق قتامة
1–10

تغميقها أو المطبوعة النسخ لتفتيح

مالحظات

.االفتراضي المصنع إعداد هو 8•
.الحبر مسحوق توفير إلى صغير عدد تحديد يؤدي•

الدقيقة الخطوط تحسين
تشغيل
إيقاف

.التدفق ومخططات الكهربائية للدوائر البيانية والرسومات والخرائط المعمارية الرسومات مثل لملفات المفضل الطباعة وضع لتمكين

مالحظات

.االفتراضي المصنع إعداد هو" إيقاف"•
شبكة عبر تعمل التي بالطابعة الخاص IP عنوان اآتب المضمن، الويب ملقم باستخدام" الدقيقة الخطوط تحسين "لتعيين•

.المتصفح إطارات أحد في االتصال

الرمادي تصحيح
تلقائي
إيقاف

.الصور على المطبق التباين تحسين لضبط
.االفتراضي المصنع إعداد هو" تلقائي" :مالحظة

السطوع
-6–6

.الحبر مسحوق وتوفير تغميقها أو الطباعة مخرجات لضبط

مالحظات

.االفتراضي المصنع إعداد هو 0+•
.تفتيحها على اإليجابية القيمة ستعمل. والرسومات والصور النص تغميق على السلبية القيمة ستعمل•

التباين
0–5

المطبوعة النسخ في الرمادي اللون مستويات بين االختالف درجة لضبط

مالحظات

.االفتراضي المصنع إعداد هو صفر•
.الرمادي مستويات بين االختالف من مزيًدا األعلى اإلعدادات توضح•

الجودة دليل
40 من 19 الصفحة



الطباعة جودة دليل

الطباعة جودة مشكالت عزل
:الطباعة جودة اختبار صفحات اطبع الطباعة، جودة مشكالت عزل على للمساعدة

.الطابعة تشغيل بإيقاف قم1

.الطابعة تشغيل أثناء األيمن السهم زر  على االستمرار مع اضغط بالطابعة، التحكم لوحة من2

."الذاتي االختبار إجراء جاٍر" ظهور عند الزرين آال حرر3
.التهيئة قائمة تظهر ثم بها، الخاص التشغيل سياق بتنفيذ الطابعة تقوم

. على اضغط ثم, الطباعة جودة صفحات تظهر حتى ألسفل السهم زر على اضغط4
بالطابعة التحكم لوحة شاشة على معروضة الرسالة تظل. الصفحات طباعة تتم ثم, "الجودة اختبار صفحات طباعة جاٍر" الرسالة وتظهر, الصفحات تهيئة تتم
.الصفحات آافة طباعة تتم حتى

. على اضغط ثم, التهيئة قائمة من الخروج الرسالة تظهر حتى ألسفل السهم زر على اضغط الطباعة، جودة اختبار صفحات طباعة بعد5

قد حيث. الخدمة بمرآز فاتصل المشكلة، حل على االقتراحات هذه تساعد لم إذا أما. الطباعة جودة مشكالت حل على التالية بالمواضيع الواردة المعلومات تساعدك قد
.استبدال أو ضبط إلى يحتاج الطابعة من جزء هناك يكون

فارغة صفحات

:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

الطباعة خرطوشة من التغليف مواد إزالة تتم لم ربما
.الطباعة خرطوشة ترآيب أعد. صحيح بشكل التغليف مواد إزالة من وتأآد الطباعة خرطوشة بإزالة قم

منخفًضا الحبر مسحوق مستوى يكون قد
.جديدة حبر مسحوق خرطوشة بشراء قم ،)بالخرطوشة الحبر مستوى انخفاض (Cartridge low 88 الرسالة ظهور عند

."العمالء دعم مرآز "بـ اتصل المعلومات، من لمزيد. الصيانة إلى الطابعة تحتاج قد المشكلة، استمرار حالة في

الطباعة جودة دليل
40 من 20 الصفحة



الحواف مستوية غير أو الحواف مستقيمة غير الحروف

:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

الطباعة جودة إعدادات من تحقق
.صورة جودة 2400 أو بوصة لكل نقطة 1200 أو صورة جودة 1200 أو بوصة لكل نقطة 600 إلى" الجودة "قائمة في" الطباعة دقة "إعداد بتغيير قم•
."الجودة "قائمة في" الخطوط دقة تحسين "إعداد بتمكين قم•

تنزيلها تم التي الخطوط دعم من تأآد
.والبرنامج المضيف والكمبيوتر الطابعة قبل من مدعومة الخطوط هذه أن من تأآد تنزيلها، تم خطوط استخدام حالة في

للصور اقتصاص حدوث
:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

الموجهات افحص
.تحميله تم الذي الورق لحجم المناسبة المواضع إلى الدرج في والعرض الطول موجهات حرك

الورق حجم إعداد من تحقق
:الورق درج في المحمَّل للورق الورق حجم إعداد مطابقة من تأآد

."الورق "قائمة من" الورق حجم "إعداد من تحقق الطابعة، تحكم لوحة من1

:الصحيح الحجم إعداد حدد لطباعتها، المهمة إرسال قبل2
."الطباعة خصائص "من الحجم حدد ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
."الصفحة إعداد "الحوار مربع من الحجم حدد ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

اللون رمادية خلفية

ABCDE

ABCDE
ABCDE

الطباعة جودة دليل
40 من 21 الصفحة



"الحبر مسحوق قتامة "إعداد من تحقق
:"الحبر مسحوق قتامة "لـ لوًنا أفتح إعداًدا حدد
."الجودة "قائمة من اإلعداد بتغيير قم الطابعة، تحكم لوحة من•
."الطباعة خصائص "من اإلعداد بتغيير قم ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
."طباعة "الحوار مربع من اإلعداد بتغيير قم ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

طيف صورة ظهور

ABCDE
ABCDE
ABCDEABCDE
ABCDE
ABCDE

الورق نوع إعداد من تحقق
:الدرج في المحمَّل للورق الورق نوع إعداد مطابقة من تأآد

."الورق "قائمة من" الورق نوع "إعداد من تحقق الطابعة، تحكم لوحة من1

:الصحيح النوع إعداد حدد لطباعتها، المهمة إرسال قبل2
."الطباعة خصائص "من النوع حدد ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
."طباعة "الحوار مربع من النوع حدد ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

صحيحة غير هوامش

:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

.الورق موجهات من تحقق
.تحميله تم الذي الورق لحجم المناسبة المواضع إلى الدرج في الموجهات حرك

الطباعة جودة دليل
40 من 22 الصفحة



الورق حجم إعداد من تحقق
:الورق درج في المحمَّل للورق الورق حجم إعداد مطابقة من تأآد

."الورق "قائمة من" الورق حجم "إعداد من تحقق الطابعة، تحكم لوحة من1

:الصحيح الحجم إعداد حدد لطباعتها، المهمة إرسال قبل2
."الطباعة خصائص "من الحجم حدد ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
."الصفحة إعداد "الحوار مربع من الحجم حدد ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

الورق تجعد
:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

الورق نوع إعداد من تحقق
:الدرج في المحمَّل للورق الورق نوع إعداد مطابقة من تأآد

."الورق "قائمة من" الورق نوع "إعداد من تحقق الطابعة، تحكم لوحة من1

:الصحيح النوع إعداد حدد لطباعتها، المهمة إرسال قبل2
."الطباعة خصائص "من النوع حدد ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
."طباعة "الحوار مربع من النوع حدد ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

العالية الرطوبة نسبة بسبب الرطوبة الورق امتص
.جديدة عبوة من الورق بتحميل قم•
.باستخدامه تقوم حتى األصلي غالفه في الورق بتخزين قم•

للغاية قاتمة الطباعة

:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

والتباين والسطوع القتامة إعدادات من التحقق
.للغاية مرتفعة" التباين "إعداد قيمة أن أو للغاية داآن" السطوع "إعداد أن أو للغاية داآن" الحبر مسحوق قتامة "إعداد
."الجودة "قائمة من اإلعدادات هذه بتغيير قم الطابعة، تحكم لوحة من•
."الطباعة خصائص "من اإلعدادات هذه بتغيير قم ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
.المنبثقة والقوائم" طباعة "الحوار مربع من اإلعدادات هذه بتغيير قم ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

الطباعة جودة دليل
40 من 23 الصفحة



العالية الرطوبة نسبة بسبب الرطوبة الورق امتص
.جديدة عبوة من الورق بتحميل قم•
.باستخدامه تقوم حتى األصلي غالفه في الورق بتخزين قم•

الورق فحص
.خشنة نهائية لمسات على يشتمل الذي النسيجي الورق تجنب

الورق نوع إعداد من تحقق
. الورق درج في المحّمل للورق" الورق نوع "إعداد مطابقة من تأآد

."الورق "قائمة من" الورق نوع "إعداد من تحقق الطابعة، تحكم لوحة من1

:الصحيح النوع إعداد حدد لطباعتها، المهمة إرسال قبل2
."الطباعة خصائص "من النوع حدد ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
."طباعة "الحوار مربع من النوع حدد ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

معيبة الطباعة خرطوشة تكون قد
.الطباعة خرطوشة استبدل

للغاية فاتحة الطباعة

:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

والتباين والسطوع القتامة إعدادات من التحقق
.للغاية فاتح" التباين "إعداد أن أو للغاية فاتح" السطوع "إعداد أن أو للغاية فاتح" الحبر مسحوق قتامة "إعداد
."الجودة "قائمة من اإلعدادات هذه بتغيير قم الطابعة، تحكم لوحة من•
."الطباعة خصائص "من اإلعدادات هذه بتغيير قم ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
.المنبثقة والقوائم" طباعة "الحوار مربع من اإلعدادات هذه بتغيير قم ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

العالية الرطوبة نسبة بسبب الرطوبة الورق امتص
.جديدة عبوة من الورق بتحميل قم•
.باستخدامه تقوم حتى األصلي غالفه في الورق بتخزين قم•

الطباعة جودة دليل
40 من 24 الصفحة



الورق فحص
.خشنة نهائية لمسات على يشتمل الذي النسيجي الورق تجنب

الورق نوع إعداد من تحقق
. الورق درج في المحّمل للورق" الورق نوع "إعداد مطابقة من تأآد

."الورق "قائمة من" الورق نوع "إعداد من تحقق الطابعة، تحكم لوحة من1

:الصحيح النوع إعداد حدد لطباعتها، المهمة إرسال قبل2
."الطباعة خصائص "من النوع حدد ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
."طباعة "الحوار مربع من النوع حدد ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

الحبر مسحوق مستوى انخفاض
.جديدة حبر مسحوق خرطوشة بشراء قم ،)بالخرطوشة الحبر مستوى انخفاض (Cartridge Low 88 الرسالة ظهور عند

معيبة الطباعة خرطوشة تكون قد
.الطباعة خرطوشة استبدل

منحرفة الطباعة

.الورق موجهات من تحقق
.تحميله تم الذي الورق لحجم المناسبة المواضع إلى الدرج في الموجهات حرك

الورق من تحقق
.الطابعة بمواصفات يفي ورقًا تستخدم أنك من تأآد

خالصة بيضاء أو سوداء خطوط ظهور

الطباعة جودة دليل
40 من 25 الصفحة



:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

التعبيئة نمط صحة من تأآد
.التطبيق أو البرنامج من مختلًفا تعبئة نمط فاختر صحيح، غير التعبئة نمط آان إذا

الورق نوع من تحقق
.الورق من مختلف نوع استخدام حاول•
.للطابعة المصنعة الشرآة قبل من به الموصى الشفاف الورق فقط استخدم•
.التغذية وحدة أو الدرج في المحمَّل للورق" الورق مادة"و" الورق نوع "إعدادات مطابقة من تأآد•

الطباعة خرطوشة في بالتساوي الحبر مسحوق توزيع من تأآد
.ترآيبها بإعادة قم ثم الحبر، مسحوق توزيع إلعادة جانب إلى جانب من برجها وقم الطباعة خرطوشة بإزالة قم

منخفًضا بها الحبر مسحوق مستوى يكون قد أو معيبة الطباعة خرطوشة تكون قد
.جديدة بأخرى المستخدمة الطباعة خرطوشة استبدل

متتابعة أفقية خطوط ظهور

ABCDE
ABCDE
ABCDE

:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

الحبر مسحوق تلطخ
:للمهمة الورق لتغذية أخرى تغذية وحدة أو آخر درًجا حدد
."الورق "قائمة من" االفتراضي المصدر "حدد الطابعة، تحكم لوحة من•
."الطباعة خصائص "من الورق مصدر حدد ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
.المنبثقة والقوائم" طباعة "الحوار مربع من الورق مصدر حدد ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

الطباعة جودة دليل
40 من 26 الصفحة



معيبة الطباعة خرطوشة تكون قد
.الطباعة خرطوشة استبدل

نظيف غير الورق مسار يكون قد
.الطباعة خرطوشة حول الورق مسار افحص

.لمسه قبل يبرد حتى السطح اترك ساخن، مكون بسبب اإلصابة خطر لتقليل. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد ساخن سطح تنبيه

.تراه الذي الورق جميع بإزالة قم

الورق مسار في حبر مسحوق وجود
."العمالء دعم مرآز "بـ اتصل

متتابعة رأسية خطوط ظهور

ABCDE
ABCDE
ABCDE

الحبر مسحوق تلطخ
:للمهمة الورق لتغذية أخرى تغذية وحدة أو آخر درًجا حدد
."الورق "قائمة من" االفتراضي المصدر "حدد الطابعة، تحكم لوحة من•
."الطباعة خصائص "من الورق مصدر حدد ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
.المنبثقة والقوائم" طباعة "الحوار مربع من الورق مصدر حدد ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

معيبة الطباعة خرطوشة
.الطباعة خرطوشة استبدل

نظيف غير الورق مسار يكون قد
.الطباعة خرطوشة حول الورق مسار افحص

.لمسه قبل يبرد حتى السطح اترك ساخن، مكون بسبب اإلصابة خطر لتقليل. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد ساخن سطح تنبيه

.تراه الذي الورق جميع بإزالة قم

الورق مسار في حبر مسحوق وجود
."العمالء دعم مرآز "بـ اتصل

الطباعة جودة دليل
40 من 27 الصفحة



الصفحة على خلفية ظالل أو الحبر مسحوق ضباب ظهور
:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

معيبة الطباعة خرطوشة تكون قد
.الطباعة خرطوشة استبدل

معيبة تكون قد التعبئة بكرات
.التعبئة بكرات استبدل

الورق مسار في حبر مسحوق وجود
."العمالء دعم مرآز "بـ اتصل

الحبر مسحوق زوال

:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

الورق نوع إعداد من تحقق
:الدرج في المحمَّل للورق الورق نوع إعداد مطابقة من تأآد

."الورق "قائمة من" الورق نوع "إعداد من تحقق الطابعة، تحكم لوحة من1

:الصحيح النوع إعداد حدد لطباعتها، المهمة إرسال قبل2
."الطباعة خصائص "من النوع حدد ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
."طباعة "الحوار مربع من النوع حدد ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

"الورق مادة "إعداد من تحقق
.الدرج في المحمَّل للورق" الورق مادة "إعداد مطابقة من تأآد الطابعة، تحكم بلوحة" الورق "قائمة من

الطباعة جودة دليل
40 من 28 الصفحة



الحبر مسحوق بقع وجود

:التالية اإلجراءات من أآثر أو بإجراء القيام حاول. الممكنة الحلول بعض إليك

معيبة الطباعة خرطوشة تكون قد
.الطباعة خرطوشة استبدل

الورق مسار في حبر مسحوق وجود
.العمالء دعم بمرآز اتصل

رديئة الشفاف الورق طباعة جودة

الشفاف الورق افحص
.للطابعة المصنعة الشرآة قبل من به الموصى الشفاف الورق فقط استخدم

الورق نوع إعداد من تحقق
. الورق درج في المحّمل للورق" الورق نوع "إعداد مطابقة من تأآد

."الورق "قائمة من" الورق نوع "إعداد من تحقق الطابعة، تحكم لوحة من1

:الصحيح النوع إعداد حدد لطباعتها، المهمة إرسال قبل2
."الطباعة خصائص "من النوع حدد ،Windows نظام لمستخدمي بالنسبة•
."طباعة "الحوار مربع من النوع حدد ،Macintosh نظام لمستخدمي بالنسبة•

الطباعة جودة دليل
40 من 29 الصفحة



الطباعة دليل
."الورق نوع "و" الورق حجم "تعيين حول معلومات على أيًضا ويشتمل. ورقة 2000و 500و 250 سعة الورق أدراج تحميل آيفية القسم هذا يوضح

ورقة 550 أو ورقة 250 سعة االختياريين أو القياسيين الدرجين تحميل
هذه استخدم. نفسها الورق تحميل عملية استخدام يتطلبان فإنهما المظهر، حيث من مختلفان ورقة 550 سعة والدرج ورقة 250 سعة الدرج أن من الرغم على

:الدرجين من أي في الورق لتحميل اإلرشادات

.الخارج إلى الدرج اسحب1

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

.تحميله تم الذي الورق لحجم المالئم الصحيح الموضع إلى العرض موجه وحرك موضح، هو آما الداخل نحو العرض موجه لسان على اضغط2

2

1

الطباعة دليل
40 من 30 الصفحة



.تحميله تم الذي الورق لحجم المالئم الصحيح الموضع إلى الموجه وحرك موضح، هو آما الداخل نحو الطول موجه لسان على اضغط3

3

1 2

.الموجهات موضع تحديد في للمساعدة الدرج من السفلي الجزء على الموجودة الحجم مؤشرات استخدم :مالحظة

.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم. الورق تجعيد أو بطي تقم ال. بتهويته قم ثم لتفكيكه واألمام للخلف الورق بثني قم4

:الورق رزمة بتحميل قم5
واحد وجه على للطباعة بالنسبة ألسفل الطباعة وجه•
الوجهين على للطباعة بالنسبة ألعلى الطباعة وجه•

.االختيارية StapleSmart اإلنهاء وحدة ترآيب تم إذا األدراج في مختلف بشكل الورق تحميل ينبغي :مالحظة

االختيارية StapleSmart اإلنهاء وحدة باستخداماالختيارية StapleSmart اإلنهاء وحدة دون

LETTERHEAD

واحد وجه على الطباعة

LETTERHEAD

واحد وجه على الطباعة

الطباعة دليل
40 من 31 الصفحة



االختيارية StapleSmart اإلنهاء وحدة باستخداماالختيارية StapleSmart اإلنهاء وحدة دون

LETTERHEAD

الوجهين على الطباعة

LETTERHEAD

الوجهين على الطباعة

.زائدة بكمية الدرج تحميل تحاول ال. الورق لتحميل ارتفاع أقصى إلى يشير والذي الدرج جانب على الموجود الورق لتعبئة األقصى الحد خط الحظ :مالحظة

.ذلك األمر لزم إذا برفق، الورق رزمة جوانب تالمس بحيث الورق موجهات اضبط6

.الدرج بإدخال قم7

.الطابعة تحكم لوحة من للدرج" الورق نوع "إعداد بتغيير قم مسبًقا، الدرج في تحميله تم الذي النوع عن مختلف ورق نوع تحميل حالة في8

ورقة 2000 سعة الدرج تحميل
.الخارج إلى الدرج اسحب1

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

الطباعة دليل
40 من 32 الصفحة



:الورق رزمة بتحميل قم3
واحد وجه على للطباعة بالنسبة ألسفل الطباعة وجه•
الوجهين على للطباعة بالنسبة ألعلى الطباعة وجه•

.االختيارية StapleSmart اإلنهاء وحدة ترآيب تم إذا األدراج في مختلف بشكل الورق تحميل ينبغي :مالحظة

االختيارية StapleSmart اإلنهاء وحدة باستخداماالختيارية StapleSmart اإلنهاء وحدة دون

LETTERHEAD

واحد وجه على الطباعة

LETTERHEAD

واحد وجه على الطباعة

LETTERHEAD

الوجهين على الطباعة

LETTERHEAD

الوجهين على الطباعة

.زائدة بكمية الدرج تحميل تحاول ال. الورق لتحميل ارتفاع أقصى إلى يشير والذي الدرج جانب على الموجود الورق لتعبئة األقصى الحد خط الحظ :مالحظة

الطباعة دليل
40 من 33 الصفحة



.الدرج بإدخال قم4

األغراض متعددة التغذية وحدة تحميل
. األسفل نحو األغراض متعددة التغذية وحدة باب اسحب ثم التحرير، مزالج على اضغط1

1
2

.بالكامل فرده يتم حتى للخارج االمتداد اسحب2

الطباعة دليل
40 من 34 الصفحة



.اليمين أقصى إلى العرض موجه حرك3

.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم. تجعيدها أو بثنيها التقم. بتهويتها قم ثم, بعضها من لتفكيكها والخلف األمام إلى الخاصة الوسائط أو الورق بثني قم4

الورق

األظرف

*الشفاف الورق

.عليها خدوًشا تترك ال آي الحذر توخ. الشفاف بالورق الطباعة وجه لمس تجنب* 

الطباعة دليل
40 من 35 الصفحة



.تتوقف حتى األغراض متعددة التغذية وحدة داخل إلى برفق الورق زرمة ادفع.الخاصة الوسائط أو الورق بتحميل قم5

االختيارية StapleSmart اإلنهاء وحدة باستخداماالختيارية StapleSmart اإلنهاء وحدة دون

LETTERHEAD

واحد وجه على الطباعة

LETTERHEAD

واحد وجه على الطباعة

LETTERHEAD

الوجهين على الطباعة

LETTERHEAD

الوجهين على الطباعة

مالحظات

.الورق رزمة ارتفاع محدد أسفل عنوة الورق بدفع الورق لرزمة األقصى االرتفاع تتجاوز ال•
.المهام إحدى طباعة أثناء الطابعة غلق أو تحميل تجنب•
.الواحدة المرة في الوسائط من واحد وحجم واحد نوع بتحميل قم•
.ألعلى متجًها اللسان يكون بحيث األظرف بتحميل قم•

هذه مثل تتسبب قد. ذاتًيا الصقة مواد أو مطلية بطانات أو فتحات أو دبابيس أو مشابك أو بريدية طوابع عليها أظرف استخدام تجنب :محتمل تلف - تحذير
.الطابعة في شديد تلف إحداث في األظرف

وضع في ووجوده األغراض متعددة التغذية وحدة في مضغوط بشكل الورق وضع عدم من تأآد. برفق الورق رزمة حافة يالمس حتى العرض موجه اضبط6
.تجعده أو انثنائه وعدم مستو

."الورق نوع"و" الورق حجم "بتعيين قم الطابعة، تحكم لوحة من7

الطباعة دليل
40 من 36 الصفحة



"الورق نوع"و" الورق حجم "إعداد
حجم "إعداد تعيين ويجب. األغراض متعددة التغذية وحدة ماعدا األدراج جميع في وهذا الدرج، في الورق موجهات موضع بواسطة" الورق حجم "إعداد تحديد يتم

"الورق نوع "إعداد تعيين ويجب". عادي ورق "هو" الورق نوع "إلعداد بالنسبة االفتراضي المصنع وإعداد. يدوًيا األغراض متعددة التغذية لوحدة بالنسبة" الورق
.عادي ورق على تحتوي ال التي األدراج لجميع بالنسبة يدوًيا

.)جاهزة (Ready الرسالة وظهور الطابعة تشغيل من تأآد1

. على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من2

. على اضغط ثم ،)الورق قائمة (Paper Menu الرسالة تظهر حتى األسهم أزرار على اضغط3

. على اضغط ثم ،)الورق نوع/حجم (Paper Size/Type الرسالة تظهر حتى األسهم أزرار على اضغط4

. على اضغط ثم الصحيح، الدرج يظهر حتى األسهم أزرار على اضغط5

. على اضغط ثم الصحيح، الحجم بجوار  ظهور حتى األسهم أزرار على اضغط6

. على اضغط ثم الصحيح،" الورق نوع "إعداد يظهر حتى األسهم أزرار على اضغط7
.)جاهزة (Ready الرسالة تظهر

الطباعة دليل
40 من 37 الصفحة



الطباعة عيوب

المتكررة العيوب حجم قياس
الطباعة مهمة عيوب مع يتطابق الذي الخط ويشير.الرأسية الخطوط أحد على الموجودة العالمات مع الطباعة مهام بإحدى المتكررة العيوب من مجموعة بمطابقة قم

.العيب في يتسبب الذي المحدد الجزء إلى درجة ألقصى

الصهر وحدة استبدلالحبر مسحوق خرطوشة بتغيير قمالنقل أسطوانة استبدلالشحن أسطوانات استبدل

ملم  28.3
)بوصة  1.11(

ملم  51.7
)بوصة  2.04(

ملم  47.8
)بوصة  1.88(

ملم  96.8أو
)بوصات  3.81(

ملم  88.0
)بوصات  3.46(

ملم  95.2أو
)بوصات  3.75(

الطباعة عيوب
40 من 38 الصفحة



الطباعة مستلزمات دليل
.جديدة طباعة خرطوشة شراء عليك يجب, الخرطوشة في الحبر انخفاض إلى تشير رسالة تظهر عندما

.الحالية الخرطوشة تنفد عندما جديدة خرطوشة توفير األفضل من ولكن مرة، ألول الرسالة ظهور عند الصفحات من محدود عدد طباعة يمكنك قد

.إنتاجها من تزيد حتى الطابعة في ترآيبها قبل برفق الجديدة الطباعة خرطوشة برج قم :مالحظة

.الطباعة مستلزمات عناصر شراء طلب عند الستخدامها وذلك األجزاء أرقام التالي الجدول يعرض

الطباعة خراطيش شراء طلب
لخرطوشة االفتراضي العمر زيادة يمكنك قد باهتة، الطباعة تصبح عندما أو )بالخرطوشة الحبر مستوى انخفاض (Cartridge low 88 الرسالة ظهور عند

:الطباعة

.الطباعة خرطوشة بإزالة قم1

.الحبر مسحوق توزيع إلعادة الخلف إلى األمام ومن جانب إلى جانب من مرات عدة بقوة الخرطوشة برج قم2

.الطباعة وتابع الخرطوشة إدخال بإعادة قم3

.الخرطوشة استبدل ثم باهتة، المطبوعة الُنسخ تظل أن إلى مرات عدة اإلجراء هذا آرر :مالحظة

بها الموصى الطباعة خراطيش

عادية خرطوشةLexmark من اإلرجاع برنامج خرطوشةالجزء اسم

وآندا المتحدة للواليات بالنسبة

T650A11AT650A21Aالطباعة خرطوشة

T650H11AT650H21Aاإلنتاجية عالية طباعة خرطوشة

T652X11AT652X21A*اإلنتاجية فائقة طباعة خرطوشة

متوفرة غيرT650H04Aالملصقات الستعماالت اإلنتاجية عالية طباعة خرطوشة

متوفرة غيرT652X04A*الملصقات الستعماالت اإلنتاجية فائقة طباعة خرطوشة

وإفريقيا األوسط والشرق ألوروبا بالنسبة

T650A11ET650A21Eالطباعة خرطوشة

T650H11ET650H21Eاإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

T652X11ET652X21E*اإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرT650H04Eالملصقات الستعماالت اإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرT652X04E*الملصقات الستعماالت اإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

.T654و T652 للطرازين متوفرة* 

الطباعة مستلزمات دليل
40 من 39 الصفحة



عادية خرطوشةLexmark من اإلرجاع برنامج خرطوشةالجزء اسم

الهادي المحيط على المطلة األسيوية للدول بالنسبة

T650A11PT650A21Pالطباعة خرطوشة

T650H11PT650H21Pاإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

T652X11PT652X21P*اإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرT650H04Pالملصقات الستعماالت اإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرT652X04P*الملصقات الستعماالت اإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

الالتينية ألمريكيا بالنسبة

T650A11LT650A21Lالطباعة خرطوشة

T650H11LT650H21Lاإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

T652X11LT652X21L*اإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرT650H04Lالملصقات الستعماالت اإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرT652X04L*الملصقات الستعماالت اإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

.T654و T652 للطرازين متوفرة* 

صيانة مجموعة شراء طلب
مجموعة تحتوي. صيانة مجموعة شراء اطلب, )الدورية الصيانة إجراء إلى حاجة هناك (Routine maintenance needed 80 الرسالة ظهور عند

.الصهر ووحدة النقل وبكرة الشحن وأسطوانة االلتقاط أسطوانات الستبدال الالزمة العناصر آافة على الصيانة

وأسطوانات النقل وبكرة الشحن أسطوانة طلب أيًضا يمكن آما. تكراًرا أآثر بصورة الصيانة مجموعة استبدال الورق من معينة أنواع استخدام يتطلب قد :مالحظة
.الحاجة حسب واستبدالها حدة على آل االلتقاط

.محددة بطابعة الخاصة الصيانة مجموعة أجزاء رقم على للتعرف التالي الجدول انظر

الجزء رقمالجزء اسم

)فولت 100 مالمسة غير صهر وحدة (40X4723الصيانة مجموعة
40X4724) فولت 110 مالمسة غير صهر وحدة(
40X4765) فولت 220 مالمسة غير صهر وحدة(
40X4766) فولت 100 مالمسة صهر وحدة(
40X4767) فولت 110 مالمسة صهر وحدة(
40X4768) فولت 220 مالمسة صهر وحدة(

دبابيس خراطيش طلب
.الغرض لهذا المخصصة الدبابيس خرطوشة بشراء قم ،)الدبابيس نفاد (Staples Empty أو )الدبابيس انخفاض (Staples Low الرسالة تظهر عندما

.التدبيس وحدة باب داخل التوضيحية الرسوم انظر المعلومات، من مزيد على للحصول

الجزء رقمالجزء اسم

25A0013عبوات 3 – الدبابيس خراطيش

الطباعة مستلزمات دليل
40 من 40 الصفحة
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