
المعلومات دليل

"التعليمات "قائمة
آيفية عن معلومات على الملفات هذه تحتوي. PDF آملفات الوظائف متعددة الطابعة في المخزنة" التعليمات "صفحات من سلسلة من" التعليمات "قائمة تتكون
.والفاآس الضوئي والمسح النسخ ذلك في بما المتنوعة، المهام وتنفيذ الطابعة استخدام

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

الوصفالقائمة عنصر

الموجهات آافة لطباعةاألدلة آافة طباعة

اإلعدادات وتغيير نسخ على الحصول آيفية عن معلومات لتوفيرالنسخ دليل

توفير إلى إضافة العناوين، دفتر أو االختصار أرقام أو العناوين باستخدام اإللكتروني البريد إرسال آيفية عن معلومات لتوفيراإللكتروني البريد دليل
اإلعدادات تغيير آيفية عن معلومات

توفير إلى إضافة العناوين، دفتر أو االختصار أرقام أو الفاآسات أرقام باستخدام الفاآسات إرسال آيفية عن معلومات لتوفيرالفاآس دليل
اإلعدادات تغيير آيفية عن معلومات

دفتر أو اختصار أرقام أو FTP عنوان باستخدام FTP ملقم إلى مباشرة ضوئًيا المستندات مسح آيفية عن معلومات لتوفيرFTP دليل
اإلعدادات تغيير آيفية عن معلومات توفير إلى إضافة العناوين،

اإلضافية المعلومات موقع تحديد آيفية حول تعليمات لتوفير)الصفحة هذه (المعلومات دليل

والمطبوعات النسخ في المتكررة العيوب حل آيفية عن تعليمات لتوفيرالطباعة عيوب 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 آيفية عن معلومات "المستخدم دليل" ويوفر. "المستخدم دليل" على الطابعة، مع المرفق ،"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
18 من 1 الصفحة



النسخ دليل

سريعة نسخة إنشاء
وجهه يكون بحيث أو) ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في أوًال القصيرة الحافة إدخال يتم أن وعلى ألعلى وجهه يكون بحيث األصلي المستند بتحميل قم1

.الضوئية الماسحة زجاج على ألسفل

الرفيعة الوسائط أو الفوتوغرافية الصور ورق أو الشفاف الورق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بتحميل تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع). ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت قصاصات مثل(

.الورق موجهات حينئذ فاضبط ،)ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في مستند بتحميل تقوم آنت إذا2

. على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من3

.الرئيسية الشاشة إلى للعودة  )المهمة إنهاء (Finish the Job حينئذ فالمس, الضوئية الماسحة زجاج على المستند وضعت إذا4

)ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة باستخدام النسخ
).ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في أوًال القصيرة الحافة إدخال يتم أن وعلى ألعلى وجهه يكون بحيث األصلي المستند بتحميل قم1

الرفيعة الوسائط أو الفوتوغرافية الصور ورق أو الشفاف الورق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بتحميل تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع). ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت قصاصات مثل(

.الورق موجهات اضبط2

.الُنسخ عدد إلدخال الرقمية المفاتيح لوحة استخدم او, )نسخ (Copy المس, الرئيسية الشاشة على3
.النسخ شاشة تظهر

.الحاجة حسب النسخ إعدادات بتغيير قم4

.)النسخ إجراء (Copy It المس5

الضوئية الماسحة زجاج باستخدام النسخ
.األيسر العلوي الرآن في الضوئية الماسحة زجاج على ألسفل وجهه يكون بحيث أصلًيا مستنًدا ضع1

.الُنسخ عدد إلدخال الرقمية المفاتيح لوحة استخدم أو, )نسخ (Copy المس, الرئيسية الشاشة على2
.النسخ شاشة تظهر

.الحاجة حسب النسخ إعدادات بتغيير قم3

.)النسخ إجراء (Copy It المس4

مسح (Scan the Next Page المس ثم الضوئية الماسحة زجاج على التالي المستند ضع حينئذ, ضوئًيا لمسحها الصفحات من المزيد لديك آان إذا5
.)ضوئًيا التالية الصفحة

.الرئيسية الشاشة إلى للرجوع )المهمة إنهاء (Finish the Job المس6

النسخ دليل
18 من 2 الصفحة



المهمة مقاطعة
. الُنسخ طباعة من وتمكينك مؤقًتا الحالية الطباعة إيقاف على" المهمة مقاطعة "الخيار يعمل

.الميزة هذه تعمل لكي" تشغيل "الوضع على" المهمة مقاطعة "إعداد يكون أن ينبغي :مالحظة

وجهه يكون بحيث أو) ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في أوًال القصيرة الحافة إدخال يتم أن وعلى ألعلى وجهه يكون بحيث األصلي المستند بتحميل قم1
.الضوئية الماسحة زجاج على ألسفل

الرفيعة الوسائط أو الفوتوغرافية الصور ورق أو الشفاف الورق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بتحميل تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع). ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت قصاصات مثل(

.الورق موجهات حينئذ فاضبط ،)ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في مستند بتحميل تقوم آنت إذا2

. على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من3

.الرئيسية الشاشة إلى للعودة  )المهمة إنهاء (Finish the Job حينئذ فالمس, الضوئية الماسحة زجاج على المستند وضعت إذا4

والخيارات النسخ شاشات على التعرف

من نسخ
.بنسخها ستقوم التي المستندات حجم إدخال خاللها من يتم شاشًة الخيار هذا يفتح
.الجديد إعدادك عليها معروًضا النسخ شاشة تظهر". من النسخ "آإعداد لتحديده الورق حجم زر المس•
.مختلطة ورق أحجام على يحتوي أصلي مستند نسخ يمكنك", مختلطة Letter/Legal" أحجام على" من نسخ "إعداد تعيين يتم عندما•
.تلقائًيا األصلي المستند حجم بتحديد الضوئية الماسحة تقوم" للحجم التلقائي االستشعار "على" من نسخ "تعيين عند•

Copy to) إلى نسخ(
.عليه الُنسخ طباعة ستتم الذي الورق ونوع حجم إدخال يمكنك حيث شاشة الخيار هذا يفتح
.بتعيينه قمت الذي الجديد اإلعداد ظهور مع النسخ شاشة تظهر). إلى نسخ (Copy to إعداد أنه على لتحديده ورق حجم زر المس•
لمالءمة) الحجم تغيير (Scale إعداد بضبط تلقائيًا الطابعة فستقوم مختلفين،) إلى نسخ (Copy toو) من نسخ (Copy from للخيارين الحجم إعدادي آان إذا•

.االختالف
يدويًا الورق بإرسال وقم ،)اليدوية التغذية وحدة (Manual Feeder فالمس األدراج، أحد في عليه النسخ تريد الذي الورق حجم أو نوع تحميل يتم لم إذا•

.األغراض متعددة التغذية وحدة عبر
الحجم ذي الورق آان وإذا. األصل المستند حجم تطابق نسخة آل فإن ،)تلقائيًا الحجم مطابقة (Auto Size Matc على) إلى نسخ (Copy to تعيين عند•

.المحّمل الورق لتالئم نسخة آل حجم بتغيير الطابعة فستقوم األدراج، أحد في موجود غير المطابق

الحجم ضبط
.تلقائًيا" الحجم ضبط "تعيين أيًضا يمكن%. 400و% 25 بين مكان أي من متناسب بشكل حجمها المضبوط الُنسخة من صورة بإنشاء الخيار هذا يقوم
ضبط تغيير إلى" إلى نسخ"و" من نسخ "الورق حجمي تعيين يؤدي letter حجم إلى legal حجم من النسخ مثل, آخر إلى ورق حجم من النسخ في الرغبة عند•

.الُنسخة على األصلية المستند معلومات آل على للحفاظ تلقائًيا الحجم
.%1 بمقدار القيمة لزيادة األيمن السهم المس%; 1 بمقدار القيمة لتقليل األيسر السهم المس•
.القيمة زيادة في مستمر تغيير إلحداث االستمرار مع األسهم أحد على أصبعك ضع•
.التغيير معدل سرعة من لإلسراع ثانيتين لمدة االستمرار مع األسهم أحد على اصبعك ضع•

Darkness) الغمقان(
.األصلي للمستند بالنسبة فاتحة أو غامقة الُنسخ ستكون آم بضبط الخيار هذا يقوم

النسخ دليل
18 من 3 الصفحة



المحتوى
."مطبوعة صورة "أو" فوتوغرافية صورة "أو" فوتوغرافية صورة/نص "أو" نص "من اختر. األصلي المستند بنوع الطابعة الخيار هذا ُيعلم
•Text) نقية بيضاء خلفية مقابل في الدقة وعالي الحاد األسود النص إبراز على التأآيد على يعمل—)نص.
•Text/Photo) صور أو ورسومات نصوص من مزيًجا األصلية المستندات تكون عندما ُيستخدم—)فوتوغرافية صورة/نص.
•Photograph) تستغرقه الذي الوقت من اإلعداد هذا يزيد. والصور للرسومات االهتمام من المزيد تمنح الضوئية الماسحة يجعل—)فوتوغرافية صورة

.األصلي المستند في الموجودة اللون لدرجات الكامل النشط النطاق إنتاج إعادة على يؤآد ولكنه الضوئي المسح عملية في الطابعة
•Printed Image) إحدى على المطبوعة المستندات مثل النصفية األلوان ذات الرسومات أو الفوتوغرافية الصور نسخ عند ُيستخدم—)مطبوعة صورة

.الصور من أساًسا تتكون التي الجرائد أو المجالت صفحات أو الليزر طابعات

)الوجهين على الطباعة (األوجه
من) الوجهين على الطباعة (وجهين ذات ُنسخ إنشاء أو, وجهين أو واحد وجه على ُنسخ طباعة يمكنك. الوجهين على الطباعة إعدادات لتحديد الخيار هذا استخدم
مستندات من) واحد وجه على الطباعة (واحد وجه ذات ُنسخ إنشاء أو واحد وجه ذات أصلية مستندات من وجهين ذات ُنسخ إنشاء أو وجهين ذات أصلية مستندات
.وجهين ذات أصلية

Collate) النسخ ترتيب(
للخيار المصنع ِقبل من المعّين االفتراضي اإلعداد. مستند من نسخ عدة طباعة عند تسلسليًا مرتبة مجموعات ضمن الطباعة مهمة صفحات على الخيار هذا يحافظ

Collate) مع صفحة آل نسخ آافة تبقى أن أردت إذا). 1,2,3( )1,2,3( )1,2,3( بالشكل للُنسخ الناتجة الصفحات ترتيب ويتم التشغيل؛ هو) النسخ ترتيب
.)3,3,3( )2,2,2( )1,1,1( بالشكل الُنسخ ترتيب وسيتم ،)النسخ ترتيب (Collate تشغيل أوقف بعضها،

خيارات
"الهامش إزاحة"و" فاصلة أوراق"و" مخصصة مهمة "و" متقدم تصوير"و" الورق توفير "اإلعدادات تغيير فيها يمكنك شاشة فتح إلى" خيارات "زر لمس يؤدي

.اختصار آإعدادات وحفظها" الوجهين على المتقدمة الطباعة"و" المحتوى"و" تراآب"و" الصفحة تذييل/رأس"و" الحافة مسح"و

الورق توفير
"واحدة ورقة في صفحات عدة طباعة "أيًضا" الورق توفير "الخيار على ُيطلق. الصفحة نفس في سوًيا أصلي مستند من أآثر أو ورقتين طباعة الخيار هذا لك يتيح

)N-up .(الحرف يشير حيث N 2 الخيار يقوم المثال، سبيل على. العدد إلى-up) يقوم بينما واحدة ورقة في المستند من صفحتين بطباعة) واحدة ورقة في صفحتان
إزالة أو إضافة إلى" الصفحات حدود طباعة "الخيار لمس يؤدي. واحدة ورقة في المستند من صفحات 4 بطباعة) واحدة ورقة في صفحات 4 طباعة (up-4 الخيار
.المخرجة الصفحة في األصلي المستند بصفحات يحيط الذي الخارجي اإلطار

متقدم تصوير
قبل" المعكوسة الصورة"و" األلوان توازن"و" الحافة إلى الحافة من ضوئًيا المسح"و" الظل تفاصيل"و" التباين"و" الخلفية إزالة "إعدادات ضبط الخيار هذا لك يتيح
. المستند نسخ

مخصصة مهمة
.واحدة مهمة في الضوئي المسح مهام من العديد الخيار هذا يجمع

الفاصل الورق
عن مختلف ورق لون أو نوع على يحتوي الذي الدرج من الفاصلة األوراق سحب يمكن. الطباعة ومهام والصفحات النسخ بين فارغة ورقة بوضع الخيار هذا يقوم

.الُنسخ عليه المطبوع الورق

الهامش إزاحة
مقدار لتعيين النقصان أو الزيادة سهمي استخدم. المثقوبة أو المجلدة للنسخ مساحة توفير في ذلك يفيد أن ويمكن. محددة لمسافة الهامش حجم بزيادة الخيار هذا يقوم

.الُنسخة اقتصاص فسيتم للغاية، آبيًرا اإلضافي الهامش آان إذا. المطلوب الهامش

الحافة مسح
أو للورق األربعة الجوانب آافة حول متساوية مساحة إزالة اختيار يمكنك. المستند حواف حول توجد التي المعلومات أو الحبر تلطخات إزالة على الخيار هذا يعمل
.الورق من الجزء هذا على طباعته يمكن شيء أي يترك وال المحددة، المساحة ضمن يوجد ما آل بمسح" الحافة مسح "الخيار يقوم. معينة حافة اختيار

النسخ دليل
18 من 4 الصفحة



الصفحة تذييل/رأس
.الصفحة تذييل أو رأس من المحدد الموقع في ذلك وطباعة" بيتس رقم "أو" الصفحة رقم "أو" الوقت/التاريخ "تشغيل على الخيار هذا يعمل

التراآب
رسالة إدخال يمكنك أو" مسودة"و" ُنسخة"و" سري"و" عاجل "بين ما االختيار يمكن. الُنسخة محتوى مع تتراآب) رسالة أو (مائية عالمة بإنشاء الخيار هذا يقوم

.صفحة آل خالل آبيرة طباعة بحروف باهت نحو على تختارها التي الكلمة ستظهر". مخصص نص إدخال "حقل في مخصصة

.التراآب لهذا برمز مزود زر سيتوفر مخصص تراآب إنشاء يتم عندما. النظام دعم عن المسئول الشخص بواسطة أيًضا مخصص تراآب إنشاء يمكن :مالحظة

المحتوى
."مطبوعة صورة "أو" فوتوغرافية صورة "أو" فوتوغرافية صورة/نص "أو" نص "من اختر. النسخ جودة تحسين على الخيار هذا يعمل
•Text) خطية رسومات أو نصوص على األغلب في تحتوي التي األصلية المستندات نسخ عند اإلعداد هذا استخدم—)نص.
•Text/Photo) الصور أو والرسومات النصوص من مزيج على تحتوي التي األصلية المستندات نسخ عند اإلعداد هذا استخدم—)فوتوغرافية صورة/نص.
•Photograph) الحبر بنفث طباعة أو عالية جودة ذات فوتوغرافية صورة عن عبارة أصلي مستند نسخ عند اإلعداد هذا استخدم—)فوتوغرافية صورة

)inkjet.(
•Printed Image) طابعات إحدى على المطبوعة المستندات أو النصفية األلوان ذات الفوتوغرافية الصور نسخ عند اإلعداد هذا استخدم—)مطبوعة صورة

. الجرائد أو المجالت صفحات أو الليزر

الوجهين على المتقدمة الطباعة
.المستندات تجليد وآيفية األصلية المستندات اتجاه وآذلك وجهين أو واحد وجه ذات المستندات آانت إذا فيما الخيار هذا يتحكم

. الطابعات طرز آافة في" الوجهين على المتقدمة الطباعة "خيارات تتوافر ال قد :مالحظة

آاختصار حفظ
.آاختصار الحالية اإلعدادات بحفظ الخيار هذا يسمح

النسخ دليل
18 من 5 الصفحة



اإللكتروني البريد دليل
.مستلم من أآثر أو مستلم إلى اإللكتروني البريد بواسطة ضوئًيا الممسوحة المستندات إلرسال الطابعة استخدام يمكن

.العناوبن دفتر باستخدام أو اختصار رقم باستخدام اإللكتروني البريد عنوان آتابة خالل من الطابعة من إلكتروني بريد إرسال يمكنك

اللمس شاشة باستخدام إلكتروني بريد رسالة إرسال
وجهه يكون بحيث أو) ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في أوًال القصيرة الحافة إدخال يتم أن وعلى ألعلى وجهه يكون بحيث األصلي المستند بتحميل قم1

.الضوئية الماسحة زجاج على ألسفل

الرفيعة الوسائط أو الفوتوغرافية الصور ورق أو الشفاف الورق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بتحميل تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع). ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت قصاصات مثل(

.الورق موجهات حينئذ فاضبط ،)ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في مستند بتحميل تقوم آنت إذا2

.)إلكتروني بريد (E-mail المس, الرئيسية الشاشة على3

.االختصار رقم أو اإللكتروني البريد عنوان أدخل4
.إضافته في ترغب الذي االختصار رقم أو العنوان أدخل ثم, )التالي العنوان (Next Address المس, إضافيين مستلمين إلدخال

.)اإللكتروني بالبريد الرسالة إرسال (E-mail It المس5

اختصار رقم باستخدام إلكتروني بريد رسالة إرسال
وجهه يكون بحيث أو) ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في أوًال القصيرة الحافة إدخال يتم أن وعلى ألعلى وجهه يكون بحيث األصلي المستند بتحميل قم1

.الضوئية الماسحة زجاج على ألسفل

الرفيعة الوسائط أو الفوتوغرافية الصور ورق أو الشفاف الورق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بتحميل تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع). ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت قصاصات مثل(

.الورق موجهات حينئذ فاضبط ،)ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في مستند بتحميل تقوم آنت إذا2

.الرقمية المفاتيح لوحة باستخدام االختصار رقم أدخل وحينئذ  على اضغط3
.إضافته في ترغب الذي االختصار رقم أو العنوان أدخل وحينئذ )التالي العنوان (Next address على اضغط, إضافيين مستلمين إلدخال

.)اإللكتروني بالبريد الرسالة إرسال (E-mail It المس4

العناوين دفتر باستخدام إلكتروني بريد إرسال
نحو الصفحة ووجه الضوئية الماسحة زجاج على أو التلقائية المستندات وحدة في أوًال القصيرة الحافة األعلى، نحو الصفحة ووجه األصلي المستند بتحميل قم1

.األسفل

قصاصات مثل (الرقيقة الوسائط أو الصور ورق أو الشفافة األوراق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بتحميل تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع. ADF التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت

.الورق موجهات فاضبط التلقائية، المستندات تغذية وحدة في مستند تحميل بصدد آنت إذا2

.)إلكتروني بريد (E-mail بلمس قم الرئيسية، الشاشة من3

.)العناوين دفتر في البحث (Search Address Book بلمس قم4

.)بحث (Search المس ثم منه، جزءًا أو عنه تبحث الذي االسم بإدخال قم5

. ):إلى (:To الحقل إلى إضافته تريد الذي االسم المس6
دفتر في ابحث أو إضافته؛ تريد الذي االختصار رقم أو العنوان بإدخال قم ثم ،)التالي العنوان (Next Address على اضغط آخرين، مستلمين إلدخال
.العناوين

.)اإللكتروني بالبريد إرسال (E-mail It بلمس قم7

اإللكتروني البريد دليل
18 من 6 الصفحة



اإللكتروني البريد خيارات على التعرف

األصلي الحجم
.اإللكتروني البريد عبر بإرسالها ستقوم التي المستندات حجم اختيار خاللها من يتم شاشًة الخيار هذا يفتح
.الجديد إعدادك عليها معروًضا اإللكتروني البريد شاشة تظهر". األصلي المستند حجم "آإعداد الحجم ذلك الختيار الورق حجم زر المس•
.المختلفة األحجام من خليط على يحتوي أصلي لمستند الضوئي المسح إجراء يمكنك ،"مختلطة Letter/Legal أحجام على" األصلي المستند حجم "ضبط عند•
.تلقائًيا األصلي المستند حجم بتحديد الضوئية الماسحة تقوم" للحجم التلقائي االستشعار "على" األصلي المستند حجم "تعيين عند•

Sides (Duplex)) مزدوجة طباعة (الوجهين((
بمعرفة الضوئية للماسحة ذلك ويسمح). الوجهين على مطبوع (مزدوج أو) واحد وجه على مطبوع (الوجه أحادي األصلي المستند بأن الطابعة بإعالم الخيار هذا يقوم
.اإللكتروني البريد في للتضمين ضوئي مسح إلى بحاجة هو ما

Orientation) االتجاه(
لتطابق) الربط (Bindingو) األوجه (Sides اإلعداداين تغيير ذلك بعد ليتم األفقي أو العمودي االتجاه في األصلي المستند آان إذا ما الطابعة الخيار هذا ُيعلم

.األصلي المستند

الربط
.القصيرة الحافة أو الطويلة الحافة جانب على مربوط األصلي المستند آان إذا ما الطابعة ُيعلم

E-mail Subject) اإللكتروني البريد موضوع(
.أقصى آحد حرفًا 255 إدخال يمكنك. اإللكتروني للبريد الموضوع سطر بإدخال الخيار هذا لك يسمح

اإللكتروني البريد ملف اسم
.المرفقات ملف اسم تخصيص الخيار هذا لك يتيح

E-mail Message) اإللكتروني البريد رسالة(
.ضوئيًا الممسوح المرفق مع إرسالها تريد التي الرسالة بإدخال الخيار هذا لك يسمح

الدقة
تخفيض يمكن. ضوئيًا األصلي المستند لمسح المطلوب والزمن اإللكتروني البريد ملف حجم من يزيد الصورة دقة زيادة إن. اإللكتروني للبريد اإلخراج جودة ضبط
.اإللكتروني البريد ملف حجم إلنقاص الصورة دقة

آـ إرسال
.ضوئًيا مسحها تم التي للصورة) XPS أو JPEG أو TIFF أو PDF( اإلخراج تنسيق بضبط الخيار هذا يقوم
•PDF—برنامج باستخدام عرضه يمكن الصفحات، متعدد واحد ملف بإنشاء يقوم Adobe Reader .برنامج توفير يتم Adobe Reader قبل من مجاًنا

.www.adobe.comالموقع خالل من Adobe شرآة
•Secure PDF) تنسيق PDF ملف بإنشاء يقوم—)آمن PDF به الُمصرح غير الوصول من الملف محتويات حماية شأنه من مشفر.
•TIFF—تشغيل إيقاف حالة في. واحد ملف أو متعددة ملفات بإنشاء يقوم TIFF يقوم ،"المضمن الويب ملقم "بـ الخاصة" إعدادات "القائمة في الصفحات متعدد

TIFF ملف من أآبر الملف حجم يكون ما عادًة. ملف آل في واحدة صفحة بحفظ JPEG له المناظر.
•JPEG—الويب ومتصفحات الرسومات برامج معظم باستخدام عرضه ويمكن وإرفاقه األصلي المستند من صفحة لكل منفصل ملف بإنشاء يقوم.
•XPS—ملف بإنشاء يقوم XPS قبل من مستضاف عارض باستخدام عرضه يمكن, الصفحات متعدد واحد Internet Explorer وNET Framework

.آخر مستقل عارض تنزيل بواسطة أو

اإللكتروني البريد دليل
18 من 7 الصفحة



Content) المحتوى(
مع تشغيله إيقاف أو اللون تشغيل يمكن). صور (Photo أو ،)صور/نص (Text/Photo أو ،)نص (Text اختر. األصلي المستند بنوع الطابعة الخيار هذا ُيعلم
.اإللكتروني البريد وحجم جودة على) المحتوى (Content يؤثر). المحتوى (Content خيارات من خيار أي
•Text) نظيفة بيضاء خلفية على الدقة وعالي وحاد أسود نصًا يعطي- )نص
•Text/Photo) والصور الرسومات من مزيج من األصلية المستندات تتكون عندما ُيستخدم- )صور/نص
•Photograph) المسح عملية تستغرقه الذي الزمن من اإلعداد هذا ويزيد. والصور الرسومات إلى االنتباه لزيادة الضوئية الماسحة ُيعلم- )فوتوغرافية صور

.المحفوظة المعلومات آمية زيادة إلى يؤدي وهذا. األصلي المستند في األلوان لتدرجات الكامل الحيوي النطاق إنتاج بإعادة يسمح ولكنه الضوئي،
•Color) إلكتروني بريد عنوان إلى وإرسالها ضوئيًا الملونة المستندات مسح يمكن. اإللكتروني للبريد واإلخراج الضوئي المسح نوع تعيين- )ألوان.

متقدمة خيارات
"الحافة مسح"و" الضوئي المسح معاينة"و" اإلرسال سجل"و" مخصصة مهمة"و" متقدم تصوير "إعدادات بتغيير فيها تقوم شاشة فتح إلى الزر هذا لمس يؤدي

."القتامة"و
•Advanced Imaging) صورة"و" الظل تفاصيل"و" الحافة إلى الحافة من ضوئًيا المسح"و" التباين"و" الخلفية إزالة "بضبط يقوم—)متقدم تصوير

المستند نسخ قبل" معكوسة
•Custom Job (Job Build) (مخصصة مهمة) (واحدة مهمة في الضوئي المسح مهام من العديد بتجميع الخيار هذا يقوم—)مهمة إنشاء.
•Transmission Log) اإلرسال أخطاء سجل أو اإلرسال سجل بطباعة يقوم—)اإلرسال سجل.
•Scan Preview) يتوقف ضوئًيا، األولى الصفحة مسح عند. اإللكتروني البريد في تضمينها قبل للصورة األولى الصفحة يعرض—)الضوئي المسح معاينة

.معاينة صورة وتظهر مؤقًتا الضوئي المسح
•Edge Erase) آافة حول متساوية مساحة إزالة اختيار يمكنك. مستند حواف حول توجد التي المعلومات أو الحبر تلطخات إزالة على يعمل—)الحافة مسح

هذا على شيء أي يترك وال المحددة، المساحة ضمن يوجد ما آل بمسح) الحافة مسح (Edge Erase يقوم. معينة حافة اختيار أو للورق األربعة الجوانب
.الضوئي المسح من الجزء

•Darkness) ضوئًيا الممسوحة اإللكتروني البريد رسائل عليه ستبدو الذي التفتيح أو القتامة مقدار يضبط—)القتامة.

اإللكتروني البريد دليل
18 من 8 الصفحة



الفاآس دليل
باستخدام الفاآس رقم آتابة خالل من الطابعة من فاآس إرسال يمكنك. مستلم من أآثر أو مستلم إلى بالفاآس وإرسالها ضوئًيا العناصر مسح الفاآس وظيفة لك تتيح
.العناوبن دفتر باستخدام أو اختصار رقم

. على اضغط, الفاآس أرقام أحد في واحدة ثانية مقدارها مؤقت إيقاف فترة إلدراج :مالحظة

.أوًال خارجي بخط االتصال إلى بحاجة آنت إذا الميزة هذه استخدم". إلى فاآس "مربع في فاصلة شكل في لالتصال المؤقت اإليقاف فترة تظهر

الطابعة تحكم لوحة باستخدام فاآس إرسال
وجهه يكون بحيث أو) ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في أوًال القصيرة الحافة إدخال يتم أن وعلى ألعلى وجهه يكون بحيث األصلي المستند بتحميل قم1

.الضوئية الماسحة زجاج على ألسفل

الرفيعة الوسائط أو الفوتوغرافية الصور ورق أو الشفاف الورق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بتحميل تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع). ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت قصاصات مثل(

.الورق موجهات حينئذ فاضبط ،)ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في مستند بتحميل تقوم آنت إذا2

.)فاآس (Fax المس, الرئيسية الشاشة على3

.الرقمية المفاتيح لوحة أو اللمس شاشة باستخدام االختصارات أحد أو الفاآس رقم أدخل4
.العناوين دفتر في ابحث أو بالمستلمين الخاصة االختصارات أو الهواتف أرقام أدخل ثم,  )التالي الرقم (Next Number المس, مستلمين إلضافة

".إلى فاآس "مربع في فاصلة شكل في لالتصال المؤقت اإليقاف فترة تظهر.  على اضغط, الفاآس أرقام أحد في مؤقت إيقاف فترة إلدراج :مالحظة
.أوًال خارجي بخط االتصال إلى بحاجة آنت إذا الميزة هذه استخدم

.)الفاآس إرسال (Fax It المس5

الفاآس اختصارات استخدام
إنشاء يتم. دائمة فاآس وجهات إنشاء عند اختصارات أرقام تعيين يمكنك. فاآس جهاز أو هاتف على الموجودة السريع االتصال أرقام الفاآس اختصارات تشبه

االختصار رقم يحتوي أن يمكن". المضمن الويب ملقم "بـ" اإلعدادات "ضمن الموجود" االختصارات إدارة "االرتباط في سريع اتصال أرقام أو دائمة فاآس وجهات
مجموعة إلى بالفاآس جماعية معلومات إرسال يمكنك اختصار، رقم باستخدام فاآس اختصار مجموعة إنشاء عند. مستلمين عدة أو واحد مستلم على) 99999–1(

.وسهل سريع نحو على بالكامل،

وجهه يكون بحيث أو) ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في أوًال القصيرة الحافة إدخال يتم أن وعلى ألعلى وجهه يكون بحيث األصلي المستند بتحميل قم1
.الضوئية الماسحة زجاج على ألسفل

مثل (الرفيعة الوسائط أو الفوتوغرافية الصور ورق أو الشفاف الورق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بوضع تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع) ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت قصاصات

.الورق موجهات حينئذ فاضبط ،)ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في مستند بتحميل تقوم آنت إذا2

.الرقمية المفاتيح لوحة باستخدام االختصار رقم أدخل وحينئذ  على اضغط3

العناوين دفتر استخدام
.النظام دعم عن المسئول بالشخص االتصال ُيرجى العناوين، دفتر ميزة تمكين عدم حالة في :مالحظة

وجهه يكون بحيث أو) ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في أوًال القصيرة الحافة إدخال يتم أن وعلى ألعلى وجهه يكون بحيث األصلي المستند بتحميل قم1
.الضوئية الماسحة زجاج على ألسفل

الرفيعة الوسائط أو الفوتوغرافية الصور ورق أو الشفاف الورق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بتحميل تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع). ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت قصاصات مثل(

.الورق موجهات حينئذ فاضبط ،)ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في مستند بتحميل تقوم آنت إذا2

.)فاآس (Fax المس, الرئيسية الشاشة على3

الفاآس دليل
18 من 9 الصفحة



.)العناوين دفتر في البحث (Search Address Book المس4

في األسماء من العديد عن البحث تحاول ال. (به الخاص الفاآس رقم إيجاد تريد الذي الشخص اسم من جزء أو اسم اآتب, االفتراضية المفاتيح لوحة باستخدام5
)الوقت نفس

.)بحث (Search المس6

."إلى فاآس "قائمة إلى إلضافته االسم المس7

.إضافية عناوين إلدخال 7 إلى 4 من الخطوات آرر8

.)الفاآس إرسال (Fax It المس9

الفاآس خيارات على التعرف

األصلي الحجم
.الفاآس عبر بإرسالها ستقوم التي المستندات حجم اختيار خاللها من يمكنك شاشًة الخيار هذا يفتح
.الجديد إعدادك عليها معروًضا الفاآس شاشة تظهر". األصلي المستند حجم "آإعداد الحجم ذلك الختيار الورق حجم زر المس•
.المختلفة األحجام من خليط على يحتوي أصلي لمستند الضوئي المسح إجراء يمكنك ،"مختلطة Letter/Legal أحجام على" األصلي المستند حجم "ضبط عند•
.تلقائًيا األصلي المستند حجم بتحديد الضوئية الماسحة تقوم" للحجم التلقائي االستشعار "على" األصلي المستند حجم "تعيين عند•

المحتوى
تشغيله إيقاف أو" ألوان "الخيار تشغيل يمكن". فوتوغرافية صورة "أو" فوتوغرافية صورة/نص "أو" نص "من اختر. األصلي المستند بنوع الطابعة الخيار هذا ُيعلم

.وحجمه الضوئي المسح جودة على" المحتوى "يؤثر". المحتوى "خيارات أحد باستخدام
•Text) نقية بيضاء خلفية مقابل في الدقة وعالي الحاد األسود النص إبراز على التأآيد على يعمل—)نص.
•Text/Photo) صور أو ورسومات نصوص من مزيًجا األصلية المستندات تكون عندما ُيستخدم—)فوتوغرافية صورة/نص.
•Photograph) تستغرقه الذي الوقت من اإلعداد هذا يزيد. والصور للرسومات االهتمام من المزيد تمنح الضوئية الماسحة يجعل—)فوتوغرافية صورة

حجم زيادة إلى هذا ويؤدي. األصلي المستند في الموجودة اللون لدرجات الكامل النشط النطاق إنتاج إعادة على يؤآد ولكنه الضوئي المسح عملية في الطابعة
.المحفوظة المعلومات

•Color) فاآس وجهة إلى وإرسالها الملونة للمستندات الضوئي المسح إجراء يمكن. للفاآس واإلخراج الضوئي المسح نوع بتعيين يقوم—)ألوان.

Sides (Duplex)) مزدوج (الوجهين((
بمعرفة الضوئية للماسحة ذلك ويسمح). الوجهين على مطبوع (مزدوج أو) واحد وجه على مطبوع (الوجه أحادي األصلي المستند بأن الطابعة بإعالم الخيار هذا يقوم
.الفاآس في للتضمين ضوئي مسح إلى بحاجة هو ما

Resolution) الدقة(
بخطوط رسم أو صورة، عن عبارة بالفاآس إرساله تريد ما آان إذا. بالفاآس إرساله تريد الذي المستند الضوئية الماسحة بها تفحص التي الدقة بزيادة الخيار هذا يقوم
جودة من وسيزيد الضوئي للمسح المطلوب الوقت زيادة إلى سيؤدي وهذا). الدقة (Resolution إعداد زيادة فعليك النص، من القليل على بحتوي مستند أو دقيقة،
.الفاآس إخراج
•Standard) المستندات لمعظم مناسبة- )قياسية
•Fine) الطباعة من القليل تتضمن التي للمستندات بها يوصى- )جيدة
•Super fine) دقيقة تفاصيل تتضمن التي األصلية للمستندات بها يوصى- )جدًا جيدة
•Ultra fine) فوتوغرافية أو عادية صور تتضمن التي للمستندات بها يوصة- )ممتازة

Darkness) الغمقان(
.األصلي للمستند بالنسبة فاتحة أو غامقة الفاآسات ستكون آم بضبط الخيار هذا يقوم

الفاآس دليل
18 من 10 الصفحة



متقدمة خيارات
"الضوئي المسح معاينة"و" اإلرسال سجل"و" مخصصة مهمة"و" متقدم تصوير"و" متأخر إرسال "إعدادات بتغيير فيها تقوم شاشة فتح إلى الزر هذا لمس يؤدي

."الوجهين على المتقدمة الطباعة"و" الحافة مسح"و
•Delayed Send) متأخر إرسال(—المس, الفاآس إعداد بعد. الحق تاريخ أو وقت في فاآس بإرسال لك يسمح Delayed Send) متأخر إرسال(,

إرسال عند الخصوص وجه على مفيًدا اإلعداد هذا يكون أن يمكن. )تم (Done المس ثم خاللهما، الفاآس إرسال في ترغب اللذين والوقت التاريخ وأدخل
.التكلفة حيث من أرخص اإلرسال أوقات تكون عندما أو معينة ساعات في المتاحة غير الفاآس خطوط إلى المعلومات

.الطابعة تشغيل فيها يتم التي التالية المرة في الفاآس إرسال يتم المتأخر، الفاآس إرسال وقت حلول عند الطابعة تشغيل إيقاف حالة في :مالحظة
•Advanced Imaging) صورة"و" الظل تفاصيل"و" الحافة إلى الحافة من ضوئًيا المسح"و" التباين"و" الخلفية إزالة "بضبط يقوم—)متقدم تصوير

بالفاآس المستند إرسال قبل" معكوسة
•Custom Job (Job Build) (مخصصة مهمة) (واحدة مهمة في الضوئي المسح مهام من العديد بتجميع الخيار هذا يقوم—)مهمة إنشاء.
•Transmission Log) اإلرسال أخطاء سجل أو اإلرسال سجل بطباعة يقوم—)اإلرسال سجل.
•Scan Preview) الضوئي المسح يتوقف ضوئًيا، األولى الصفحة مسح عند. الفاآس في تضمينها يتم أن قبل الصورة يعرض—)الضوئي المسح معاينة

.معاينة صورة وتظهر مؤقًتا
•Edge Erase) آافة حول متساوية مساحة إزالة اختيار يمكنك. مستند حواف حول توجد التي المعلومات أو الحبر تلطخات إزالة على يعمل—)الحافة مسح

هذا على شيء أي يترك وال المحددة، المساحة ضمن يوجد ما آل بمسح) الحافة مسح (Edge Erase يقوم. معينة حافة اختيار أو للورق األربعة الجوانب
.الضوئي المسح من الجزء

•Advanced Duplex) مجلدة األصلية المستندات آانت إذا وما واتجاهه، األصلي المستند أوجه عدد في بالتحكم يقوم—)الوجهين على المتقدمة الطباعة
.القصيرة أم الطويلة الحافة من

. الطابعات طرز آافة في" الوجهين على المتقدمة الطباعة "خيارات تتوافر ال قد :مالحظة

الفاآس دليل
18 من 11 الصفحة



FTP دليل
.الواحدة المرة في فقط واحد FTP عنوان إلى ضوئًيا المستندات مسح يمكنك. FTP ملقم إلى مباشرًة ضوئًيا المستندات مسح الضوئية الماسحة لك تتيح

المفاتيح لوحة باستخدام FTP عنوان إلى الضوئي المسح
نحو الصفحة ووجه الضوئية الماسحة زجاج على أو التلقائية المستندات وحدة في أوًال القصيرة الحافة األعلى، نحو الصفحة ووجه األصلي المستند بتحميل قم1

.األسفل

قصاصات مثل (الرقيقة الوسائط أو الصور ورق أو الشفافة األوراق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بتحميل تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع. ADF التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت

.الورق موجهات فاضبط التلقائية، المستندات تغذية وحدة في مستند تحميل بصدد آنت إذا2

.FTP بلمس قم الرئيسية، الشاشة من3

.FTP عنوان اآتب4

.)أرسله (Send It بلمس قم5

اختصار رقم باستخدام FTP عنوان إلى الضوئي المسح
وجهه يكون بحيث أو) ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في أوًال القصيرة الحافة إدخال يتم أن وعلى ألعلى وجهه يكون بحيث األصلي المستند بتحميل قم1

.الضوئية الماسحة زجاج على ألسفل

الرفيعة الوسائط أو الفوتوغرافية الصور ورق أو الشفاف الورق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بتحميل تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع). ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت قصاصات مثل(

.الورق موجهات حينئذ فاضبط ،)ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة في مستند بتحميل تقوم آنت إذا2

.FTP اختصار رقم أدخل ثم, # على اضغط3

.)إرسال (Send It المس4

العناوين دفتر باستخدام FTP عنوان عن البحث
الصفحة ووجه الضوئية الماسحة زجاج على أو ADF التلقائية المستندات وحدة في أوًال القصيرة الحافة األعلى، نحو الصفحة ووجه األصلي المستند بتحميل قم1

.األسفل نحو

قصاصات مثل (الرقيقة الوسائط أو الصور ورق أو الشفافة األوراق أو الصغيرة العناصر أو الفوتوغرافية الصور أو البريدية البطاقات بتحميل تقم ال :مالحظة
.الضوئية الماسحة زجاج على العناصر هذه ضع. ADF التلقائية المستندات تغذية وحدة في) المجالت

.الورق موجهات فاضبط ،ADF التلقائية المستندات تغذية وحدة في مستند تحميل بصدد آنت إذا2

.FTP المس الرئيسية، الشاشة على3

.)العناوين دفتر في البحث (Search Address Book المس4

.)بحث (Search المس ثم منه، جزءًا أو عنه تبحث الذي االسم اآتب5

 .):إلى (:To الحقل إلى إضافته تريد الذي االسم المس6

.)أرسله (Send It المس7

FTP دليل
18 من 12 الصفحة



FTP خيارات على التعرف

األصلي الحجم
.بنسخها ستقوم التي المستندات أحجام اختيار خاللها من يمكنك شاشًة الخيار هذا يفتح
.الجديد إعدادك عليها معروًضا FTP شاشة تظهر". األصلي المستند حجم "آإعداد الحجم ذلك الختيار الورق حجم زر المس•
.المختلفة األحجام من خليط على يحتوي أصلي لمستند الضوئي المسح إجراء يمكنك ،"مختلطة Letter/Legal أحجام على" األصلي المستند حجم "ضبط عند•
.تلقائًيا األصلي المستند حجم بتحديد الضوئية الماسحة تقوم" للحجم التلقائي االستشعار "على" األصلي المستند حجم "تعيين عند•

)Sides (Duplex الوجهين) مزدوج(
بمعرفة الضوئية للماسحة ذلك ويسمح). الوجهين على مطبوع (مزدوج أو) واحد وجه على مطبوع (الوجه أحادي األصلي المستند بأن الطابعة بإعالم الخيار هذا يقوم
.المستند في للتضمين ضوئي مسح إلى بحاجة هو ما

االتجاه
.األصلي المستند اتجاه لمطابقة" التجليد"و" األوجه "إعدادات بتغيير يقوم ثم عرضي، أم طولي اتجاه ذا األصلي المستند آان إذا ما الطابعة الخيار هذا يخطر

Binding) الربط(
.القصيرة الحافة أو الطويلة الحافة جانب على مربوط األصلي المستند آان إذا ما الطابعة ُيعلم

Resolution) الدقة(
الصورة دقة تخفيض يمكن. ضوئيًا األصلي المستند لمسح المطلوب الزمن ومن ملف حجم من يزيد الصورة دقة زيادة إن. للملف اإلخراج جودة الخيار هذا يضبط
.الملف حجم إلنقاص

آـ إرسال
.ضوئًيا مسحها تم التي للصورة) XPS أو JPEG أو TIFF أو PDF( اإلخراج تنسيق بضبط الخيار هذا يقوم
•PDF—برنامج باستخدام عرضه يمكن الصفحات، متعدد واحد ملف بإنشاء يقوم Adobe Reader .برنامج توفير يتم Adobe Reader قبل من مجاًنا

.www.adobe.comالموقع خالل من Adobe شرآة
•Secure PDF) تنسيق PDF ملف بإنشاء يقوم—)آمن PDF به الُمصرح غير الوصول من الملف محتويات حماية شأنه من مشفر.
•TIFF—تشغيل إيقاف حالة في. واحد ملف أو متعددة ملفات بإنشاء يقوم TIFF يقوم ،"المضمن الويب ملقم "بـ الخاصة" إعدادات "القائمة في الصفحات متعدد

TIFF ملف من أآبر الملف حجم يكون ما عادًة. ملف آل في واحدة صفحة بحفظ JPEG له المناظر.
•JPEG—الويب ومتصفحات الرسومات برامج معظم باستخدام عرضه ويمكن وإرفاقه األصلي المستند من صفحة لكل منفصل ملف بإنشاء يقوم.
•XPS—ملف بإنشاء يقوم XPS قبل من مستضاف عارض باستخدام عرضه يمكن, الصفحات متعدد واحد Internet Explorer وNET Framework

.آخر مستقل عارض تنزيل بواسطة أو

Content) المحتوى(
مع تشغيله إيقاف أو اللون تشغيل يمكن). صور (Photo أو ،)صور/نص (Text/Photo أو ،)نص (Text اختر. األصلي المستند بنوع الطابعة الخيار هذا ُيعلم
.FTP ملف وحجم جودة على) المحتوى (Content يؤثر). المحتوى (Content خيارات من خيار أي
•Text) نظيفة بيضاء خلفية على الدقة وعالي وحاد أسود نصًا يعطي- )نص
•Text/Photo) والصور الرسومات من مزيج من األصلية المستندات تتكون عندما ُيستخدم- )صور/نص
•Photograph) المسح عملية تستغرقه الذي الزمن من اإلعداد هذا ويزيد. والصور الرسومات إلى االنتباه لزيادة الضوئية الماسحة ُيعلم- )فوتوغرافية صور

.المحفوظة المعلومات آمية زيادة إلى يؤدي وهذا. األصلي المستند في األلوان لتدرجات الكامل الحيوي النطاق إنتاج بإعادة يسمح ولكنه الضوئي،
•Color) لملف واإلخراج الضوئي المسح نوع تعيين- )ألوان FTP .موقع إلى وإرسالها ضوئيًا الملونة المستندات مسح يمكن FTP، عنوان أو آمبيوتر، أو

.الطابعة إلى أو إلكتروني، بريد

FTP دليل
18 من 13 الصفحة



متقدمة خيارات
"الحافة مسح"و" الضوئي المسح معاينة"و" اإلرسال سجل"و" مخصصة مهمة"و" متقدم تصوير "إعدادات بتغيير فيها تقوم شاشة فتح إلى الزر هذا لمس يؤدي

."القتامة"و
•Advanced Imaging) ضوئًيا المستند مسح قبل" معكوسة صورة"و" الظل تفاصيل"و" التباين"و" الخلفية إزالة "بضبط يقوم—)متقدم تصوير
•Custom Job (Job Build) (مخصصة مهمة) (واحدة مهمة في الضوئي المسح مهام من العديد بتجميع الخيار هذا يقوم—)مهمة إنشاء.
•Transmission Log) اإلرسال أخطاء سجل أو اإلرسال سجل بطباعة يقوم—)اإلرسال سجل.
•Scan Preview) ملف في تضمينها قبل لصورة األولى الصفحة يعرض—)الضوئي المسح معاينة FTP .المسح يتوقف ضوئًيا، األولى الصفحة مسح عند

.معاينة صورة وتظهر مؤقًتا الضوئي
•Edge Erase) آافة حول متساوية مساحة إزالة اختيار يمكنك. مستند حواف حول توجد التي المعلومات أو الحبر تلطخات إزالة على يعمل—)الحافة مسح

هذا على شيء أي يترك وال المحددة، المساحة ضمن يوجد ما آل بمسح) الحافة مسح (Edge Erase يقوم. معينة حافة اختيار أو للورق األربعة الجوانب
.الضوئي المسح من الجزء

•Darkness) ضوئًيا الممسوحة المستندات عليه ستبدو الذي التفتيح أو القتامة مقدار يضبط—)قتامة.

FTP دليل
18 من 14 الصفحة



الطباعة عيوب دليل

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 دليل
18 من 15 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 التالية الجداول تعرض

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 الخاصة األجزاء وأرقام بها الموصى الطباعة خراطيش

عادية خرطوشةLexmark من اإلرجاع برنامج خرطوشةالجزء اسم

وآندا المتحدة للواليات بالنسبة

X651A11AX651A21Aالطباعة خرطوشة

X651H11AX651H21Aاإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

X654X11AX654X21Aاإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرX651H04Aالملصقات الستعماالت اإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرX654X04Aالملصقات الستعماالت اإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

وإفريقيا األوسط والشرق ألوروبا بالنسبة

X651A21EX651A11Eالطباعة خرطوشة

X651H21EX651H11Eاإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

X654X21EX654X11Eاإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرX651H04Eالملصقات الستعماالت اإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرX654X04Eالملصقات الستعماالت اإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

ونيوزيلندا أستراليا ذلك في بما الهادي، المحيط على المطلة األسيوية للمناطق

X651A21PX651A11Pالطباعة خرطوشة

الطباعة مستلزمات دليل
18 من 16 الصفحة



عادية خرطوشةLexmark من اإلرجاع برنامج خرطوشةالجزء اسم

X651H21PX651H11Pاإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

X654X21PX654X11Pاإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرX651H04Pالملصقات الستعماالت اإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرX654X04Pالملصقات الستعماالت اإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

الالتينية ألمريكيا بالنسبة

X651A21LX651A11Lالطباعة خرطوشة

X651H21LX651H11Lاإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

X654X21LX654X11Lاإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرX651H04Lالملصقات الستعماالت اإلنتاجية عالية الطباعة خرطوشة

متوفرة غيرX654X04Lالملصقات الستعماالت اإلنتاجية فائقة الطباعة خرطوشة

الصيانة أدوات مجموعة شراء طلب
تحتوي. الصيانة أدوات 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 أدوات مجموعة

مالحظات

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

.الصهر وحدة على الموجود الملصق لعرض الطباعة خرطوشة بإزالة قم الطابعة، في ترآيبها تم التي) T2 أو T1( الصهر وحدة نوع لفحص•

الجزء رقمالجزء اسم

)فولت T1 100 صهر وحدة (40X4723الصيانة مجموعة
40X4724) صهر وحدة T1 110 فولت(
40X4765) صهر وحدة T1 220 فولت(
40X4766) صهر وحدة T2 100 فولت(
40X4767) صهر وحدة T2 110 فولت(
40X4768) صهر وحدة T2 220 فولت(

) التلقائية المستندات تغذية وحدة (ADF صيانة مجموعة شراء طلب
والبكرة)  التلقائية المستندات تغذية وحدة (ADF التقاط آلية الستبدال الالزمة العناصر آافة على)  التلقائية المستندات تغذية وحدة (ADF صيانة مجموعة تحتوي
.لها الفاصلة

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

الجزء رقمالجزء اسم

40X4769) التلقائية المستندات تغذية وحدة (ADF صيانة مجموعة

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

الطباعة مستلزمات دليل
18 من 17 الصفحة



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

الجزء رقمالجزء اسم

25A0013عبوات 3 – الدبابيس خراطيش

الطباعة مستلزمات دليل
18 من 18 الصفحة



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


