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أدلة المستخدم وأين يمكنني العثور عليها؟
وأين يتوفر؟وماذا يحتوي بداخله؟أي دليل؟

مقرأسهذمسملللختسأوالً.سمحرصسعلىسقرمءةسإرشالمتسمل الاةسقبتسإعلملسدليل سالمة المنتج
جهازك.سسومرجعسإلىسهذمسملللختسلللعرفسعلىسملعالااتسمللجارخةسوملقخولس

ملقانونخة.

ن يةساطبوعةس/سفيسملعبوة

ملبعسمإلرشالمتسملياصةسبإعلملسملجهازسولثبختسبرماجسمللشغختسوملبرماجسدليل اإلعداد السريع
لنظادسمللشغختسونوعسمللوصختسملذيسل ليلاه.

ن يةساطبوعةس/سفيسملعبوة

لعلدسعالخاتسملطباعةسوكخفخةسم لبلمتسملعناصرسملا لهلكةسوإجرمءسملصخانةسدليل المستخدم
مللورخة.سمنظرسملللاخحاتسملياصةسبا لكشافسمأليطاءسوإصالحها.

الفسPDFس/سقرصسCD‑ROMس/سفيسملعبوة

خوفرسهذمسملللختساعلوااتسافخلةسحوتسإعلملمتسملشبكاتسمل لكخةسوملال لكخةسدليل مستخدم الشبكة
وإعلملمتسمألاانسملالعلقةسبا ليلمدسجهازسBrother.سكااسخاكنكسملحصوتس

علىساعلوااتسملبرولوكوالتسملالعواةسللجهازسملياصسبكسوللاخحاتس
لفصخلخةسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.

الفسPDFس/سقرصسCD‑ROMس/سفيسملعبوة

Wi‑Fi Direct™ دليل
(HL‑3170CDW)

خوفرسهذمسملللختساعلوااتسحوتسكخفخةسلهخئةسجهازسBrotherسوم ليلماهسفيس
سملطباعةسملال لكخةساباشرًةسانسجهازساحاوتسخلعدساعخارس

.Wi‑FiسDirect™

الفسCenterسSolutionsسBrotherس/سPDFس
علىسملعنومنس

http://solutions.brother.com/
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استخدام المستند
شكًرمسلكسعلىسشرمءسجهازسBrother!س ل اعلكسقرمءةسهذمسملا لنلسفيسلحقخقسمال لفالةسملقصوىسانسجهازك.

الرموز واالصطالحات المستخدمة في المستند
خلدسم ليلمدسملراوزسومالصطالحاتسمللالخةسعلىسالمرسملا لنل.

لشخرسكلاةسلحذخرسإلىسأخةسحالةسيطرساحلالةسخاكنسأنسلل ببسفيسملوفاةسأوسفيسإصاباتسيطخرة،سإذمسلدسخلدسستحذير
لجنبها.

لشخرسكلاةسهادسإلىسأخةسحالةسيطرساحلالةسخاكنسأنسلل ببسفيسللفسملالكخةسأوسفقلمنسوظائفسملانلج،سإذمسلدسخلدسهام
لجنبها.

ليبركسملاالحظاتسبالطرخقةسملليسخنبغيسعلخكسمال لجابةسبهاسلاوقفسقلسخنشأسأوسلعطخكسللاخحاتسحوتسكخفخةسمالحظة
عاتسعالخاتسمللشغختساعسملاخزمتسمأليرى.

لنبهكسراوزس»مليطرسملكهربي«سإلىسإاكانخةسحلوثسصلااتسكهربخة.

لنبهكسراوزس»يطرسملحرخق«سإلىسإاكانخةسنشوبسحرخق.

لحذركسراوزس» يونةسمل طح«سانسلاسسأجزمءسملجهازسمل اينة.

لشخرسراوزس»ملحظر«سإلىسمإلجرمءمتسملليسخلعخنسعلدسملقخادسبها.

خاخزسناطس»مليطسملعرخض«سملافالخحسملاوجولةسعلىسلوحةسمللحكدسبالجهازسأوسشاشةسملكابخولر.الخط العريض
خؤكلسناطس»مليطسملاائت«سعلىسنقطةسهااةسأوسخوجهكسللرجوعسإلىساوضوعسذيسصلة.مليطسملاائت

Courier New.سملياصةسبالجهازLCDسملر ائتسملليسلظهرسعلىسشاشةس“CourierسNew”خاخزسناطسمليطس

مالحظة
إذمسكنتسل ليلدسجهازسلوحيسخعاتسبنظادسمللشغختس8س®Windows،سفخاكنكسلحلخلسميلخارملكسانسيالتسملنقرسفوقسملشاشةسأوسملنقرسبا ليلمدسملااوس.

س
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حول هذا الجهاز

الجانب األمامي والجانب الخلفي
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ا نلسلعدسلرجسمإليرمجسملاومجهسلأل فتس)ا نلسلعد(س1

لوحةسلحكدسبشاشةسملبلورمتسمل ائلةس(LCD)س2

غطاءسفلحةسمللغذخةسملخلوخةس3

لرجسملورقس4

لرجسمإليرمجسملاومجهسلأل فتس5

فلحةسمللغذخةسملخلوخةس6

ملغطاءسملعلويس7

ملغطاءسمليلفيس)لرجسمإليرمجسملاومجهسلألعلىسعنلسملفلح(س8

اوصتسطاقةسمللخارسملالرللس9

100BASE‑TXس/س10BASE‑Tس10

انفذسUSBس11

مالحظة
.HL‑3170CDWلعرضساعظدسملر ودسمللوضخحخةسملومرلةسفيسللختسملا ليلدسهذمسملطرمزس

س

طرق الطباعة
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طرق الطباعة

1
الورق المقبول ووسائط الطباعة األخرى

قلسليللفسجولةسملطباعةسوفًقاسلنوعسملورقسملذيسل ليلاه.
خاكنكسم ليلمدسمألنومعسمللالخةسانسو ائطسملطباعة:سورقسعاليسأوسورقسرقخقسأوسورقس اخكسأوسورقسأكثرسُ اًكاسأوسورقساقوىسأوسورقساعالسللوخرهسأوس

سصفحةس187). الصقاتسأوساظارخفسأوسورقسالاعس)منظرسو ائطسملطباعةس
للحصوتسعلىسأفضتسملنلائج،سملبعسمإلرشالمتسألناه:

السلضعسأنومًعاسايللفةسانسملورقسفيسلرجسملورقسفيسنفسسملوقتسحخثسقلسخؤليسذلكسإلىس وءسلغذخةسملورقسأوسمنحشاره.س�

للطباعةسبشكتسصحخح،سخجبسعلخكسميلخارسنفسسحجدسملورقسانسملبرنااجسمللطبخقيسللخكسلخااثتسملورقسملاوجولسفيسمللرج.س�

لجنبسلاسسمأل طحسملاطبوعةسانسملورقسبعلسطباعلهاساباشرة.س�

قبتسشرمءسكاخةسكبخرةسانسملورق،سقدسبايلبارسكاخةسصغخرةسلللأكلسانسأنسملورقسانا بسللجهاز.س�

نوع الورق وحجمه
خقودسملجهازسبلغذخةسملورقسانسلرجسملورقسملقخا يسملاثّبتسأوسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.

أ ااءسألرمجسملورقسفيسبرنااجسلشغختسملطابعةسوهذمسملللختسهيسكااسخلي:
االسمالدرج

مللرجس1لرجسملورق
خلوخةفلحةسمللغذخةسملخلوخة

سعة الورق في أدراج الورق )تابع(
عدد األوراقأنواع الورقحجم الورق

سلرجسملورقس
)مللرجس1)

A4سوLetterسوLegalسو)JIS(سB5سو
ExecutiveسوA5سوA5س)حافةسطوخلة(س

وA6سوFolioس1

ورقسعاليسوورقسرفخعسوورقساعالس
للوخره

حلىس250سورقة

(80سجد/د2)

سملعرض:سفلحةسمللغذخةسملخلوخة
انس76.2سإلىس216سالد

سملطوت:س
انس116سإلىس355.6سالد

ورقسعاليسوورقسرفخعسوورقس اخكس
وورقسأكثرسُ اًكاسوورقساقوىسوورقس

اعالسللوخرهسواظارخفسوالصقاتسوورقس
الاع

ورقةسومحلة

اظروفسومحل

حجدسورقسFolioسخبلغس215.9سالدس×س330.2سالد.س1
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طرق الطباعة

1

مواصفات الورق الموصى به
لنا بساومصفاتسملورقسمللالخةسهذمسملجهاز.

75‑90سجد/د2ملوزنسمأل ا ي
انس80سإلىس110ساخكروالرملُ اك

أعلىسانس20سثانخةمليشونة
انس90سإلىس150س د100/3ملصالبة

لحببسطوختملجاهسمللحبب
10e11‑10e9سأوداقاواةسملحجد

10e12‑10e9سأود‑ داقاواةسمل طح

CaCO3س)حخالخة(وحلةسمللعبئة

أقتسانس%23سانسملوزناحلوىسملراال
أعلىسانس%80مل طوع

أعلىسانس%85اعلتسملالشفافخة

م ليِلدسملورقسملعاليسملانا بسلألجهزةسباللخزر/LEDسلعاتسُن خ.س�

م ليلدسملورقسملذيسخلرموحسوزنهسانس75سإلىس90سجد/د2.س�

م ليلدسورًقاسذمسلحببسطوختسبقخاةسرقدسهخلروجخنيس(Ph)سالعاللة،سواحلوىسرطوبةسبحومليس%5.س�

خاكنسلهذمسملجهازسم ليلمدسملورقسملاعالسللوخرهسملذيسلنطبقسعلخهساومصفاتس19309سDIN.س�

سصفحةس191.) )قبتسوضعسملورقسفيسهذمسملجهاز،سمنظرساعلوااتسهااةساليلخارسملورقس



4

طرق الطباعة

1

التعامل مع الورق الخاص واستخدامه
لدسلصاخدسملجهازسلخعاتسبشكتسجخلساعساعظدسأنومعسملورقسملاقوىسوملجاف.سواعسذلك،سقلسخكونسلبعضسالغخرمتسملورقسأثرسعلىسجولةسملطباعةسأوس
ملاوثوقخةسفيسمللعاات.سلذم،سمحرصسلمئًااسعلىسميلبارسعخناتسانسملورقسقبتسملشرمءسلضاانسمأللمءسملارغوب.سوقدسبليزخنسملورقسفيسعبولهسمألصلخةس

ومالحلفاظسبهاساغلقة.سومحلفظسبالورقسفيسوضعسا طحسوبعخلسعنسملرطوبةسوضوءسملشاسسملاباشرسوملحرمرة.
للاثتسبعضسمإلرشالمتسملهااةسعنلسميلخارسملورقسفخااسخلي:

السل ليلدسورقسطباعةسنفثسملحبرسألنهسقلسخؤليسإلىسمنحشارسملورقسأوسإلالفسجهازك.س�

خجبسأنسخ ليلدسملورقسملاطبوعسا بًقاسحبًرمسخاكنهسلحاتسلرجةسحرمرةسعالخةسملصهرسفيسملجهاز؛سوملليسلبلغس200سلرجةسائوخة.س�

إذمسم ليلاتسورًقاساقوىسأوسورًقاسيشنسمل طحسأوسورًقاسالجعًلمسأوسالغضًنا،سفقلسخقلدسملورقسألمًءسانيفًضا.س�

أنواع الورق التي يجب تجنبها

هام
قلسالسلؤليسبعضسأنومعسملورقسوظائفهاسبشكتسجخلسأوسقلسلل ببسفيسللفسجهازك.

السل ليلدسملورق:

س مليشنسجًلم	
س ملالاعسأوسملناعدسجًلم	
س ملاجعلسأوسملاللوي	

1

1

قد يؤدي أي تجعد بمقدار 2 ملم أو أكثر إلى انحشار الورق. 1
س ملاطليسأوسملاصقوتسكخاخائًخا	
س مللالفسأوسملاجعلسأوسملاطوي	
س ملذيسخلجاوزساومصفاتسملوزنسملاوصىسبهاسملاذكورةسفيسهذمسملللخت	
س ملذيسخحلويسعلىسأل نةسأوسلبابخس	
س ذوسملرأ خةسملذيسخ ليلدسأحباًرمسذمتسلرجةسحرمرةسانيفضةسأوسمللصوخرسملحرمري	
س العللسمألجزمءسأوسملياليسانسملكربون	
س ملاصادسللطباعةسبنفثسا حوقسملحبر	

إذمسكنتسل ليلدسأًخاسانسأنومعسملورقسملالرجةسأعاله،سفإنهاسقلسلؤليسإلىسإلالفسجهازك.سوهذمسمإللالفسالسخشالهسأيسضاانسانسBrotherسأوسملفاقخةس
يلاة.

س
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1

المظاريف
خاكنسم ليلمدساعظدسملاظارخفساعسجهازك.سواعسذلك،سقلسلؤليسبعضسملاظارخفسإلىساشاكتسفيسجولةسملطباعةسومللغذخةسوذلكسب ببسملطرخقةسملليسلدس

لصنخعهاسبها.سوخجبسأنسخكونسللاظارخفسحومفسذمتسطخاتسا لقخاةسواثنخةسبشكتسجخل.سوخجبسوضعسملاظارخفسبشكتسا طحسولخسسعلىسهخئةسانلفيةسأوس
رقخقة.سالسل ليِلدس وىساظارخفسجخلةسانساورلسخلركسأنكس ل ليلاهاسفيسجهازسلخزر.
نوصيسبأنسلقودسبطباعةساظروفسكايلبارسلللأكلسانسأنسنلائجسملطباعةسهيسملليسلرخلها.

أنواع المظاريف التي يجب تجنبها

هام
السل ليلدساظارخف:

س لالفةسأوساجعلةسأوساغضنةسأوسذمتسشكتسغخرسعالي	
س الاعةسجًلمسأوساحببة	
س بهاساشابكسأوسلبابخسسأوسإبزخااتسأوسيخوط	
س بهاسنهاخاتسذملخةسمللصق	
س انلفيةسملهخئة	
س لخ تساجعلةسبحلة	
س بهاسنلوءمتس)بهاسكلابةسبارزة(	
س 	LED/لاتسطباعلهاسا بًقاسبوم طةسطابعةسباللخزر
س لاتسملطباعةسعلخهاسا بًقاسانسمللميت	
س السخاكنسلنظخاهاسعلىسنحوسلقخقسعنلسلجاخعها	
س اصنوعةسانسورقسخزنسأكثرسانساومصفاتسوزنسملورقسملايصصسللجهاز	
س بهاسحومفسغخرسا لقخاةسأوساربعةسبشكتسثابت	
س بهاسفلحاتسأوسأجزمءساقطوعةسأوسثقوب	
س بالصقسعلىسمل طحسكااسهوساوضحسفيسملشكتسألناه	

س بأل نةسازلوجةسكااسهوساوضحسفيسملشكتسألناه	

س بأل نةسإغالقسغخرساطوخةسأل فتسعنلسملشرمء	
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1

س لحلويسعلىسجومنبساطوخةسكااسهوساوضحسفيسملشكتسألناه	

إذمسكنتسل ليلدسأًخاسانسأنومعسملاظارخفسملالرجةسأعاله،سفإنهاسقلسلؤليسإلىسإلالفسجهازك.سوهذمسمإللالفسقلسالسخشالهسأيسضاانسانسBrotherسأوس
ملفاقخةسيلاة.

س

الملصقات
خاكنسم ليلمدساعظدسملالصقاتساعسجهازك.سوخجبسأنسلحلويسملالصقاتسعلىسالصقساعلالسعلىسمألكرخلخكسحخثسإنسهذهسملاالةسأكثرسثباًلاسفيسلرجاتس

ملحرمرةسملعالخةسفيساثبتسملحبر.سوخجبسأالسلالاسسمللومصقسأيسجزءسانسملجهاز،سحخثسقلسلللصقسلعااةسهذمسملالصقسبوحلمتسمأل طومنةسأوسمأل طومناتس
ولؤليسإلىسمالنحشارسواشاكتسفيسجولةسملطباعة.سوخنبغيسعلدسلعرخضسملالصقسبخنسملالصقات.سكااسخجبسلنظخدسملالصقاتسللغطيسملورقةسبالكااتسطوالًس

وعرًضا.سوقلسخنلجسعنسم ليلمدسالصقاتسبهاسا افاتسلقشرسملالصقاتسوملل ببسفيسمنحشارسيطخرسأوساشاكتسفيسملطباعة.
خجبسأنسلكونسكتسملالصقاتسملا ليلاةسفيسهذمسملجهازسقالرةسعلىسلحاتسلرجةسحرمرةسلبلغس200سلرجةسائوخةسلالةس0.1سثانخة.

أنواع الملصقات التي يجب تجنبها
السل ليلدسالصقاتسلالفةسأوساجعلةسأوساغضنةسأوسذمتسشكتسغخرسعالي.

هام
س لجنبسلغذخةسأورمقسملالصقاتسملا لعالةسجزئًخا.سإذس لل ببسملورقةسملحاالةسملاكشوفةسفيسإلالفسجهازك.	

س السلقدسبإعالةسم ليلمدسأوسإلياتسالصقاتسلدسم ليلماهاسانسقبتسأوسفاقلةسلبعضسملالصقاتسفيسملورقة.	

س خجبسأالسللجاوزسأورمقسملالصقاتساومصفاتسوزنسملورقسملاوصوفسفيسللختسملا ليلدسهذم.سإذسقلسللعذرسمللغذخةسبالصقاتسللجاوزسهذهسملاومصفاتسأوسالسللدس	
ملطباعةسبشكتسصحخحسوقلسخل ببسذلكسفيسللفسجهازك.

س
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1

المنطقة غير القابلة للطباعة عند إجراء الطباعة من جهاز كمبيوتر
لعرضسمألشكاتسملومرلةسألناهسملحلسمألقصىسللاناطقسغخرسملقابلةسللطباعة.سوقلسليللفسهذهسملاناطقسبايلالفسحجدسملورقسأوسمإلعلملمتسفيسمللطبخقسملذيس

ل ليلاه.

1

3

2 4

الجزء العلوي )1(حجم المستنداالستخدام
الجزء السفلي )3(

الجانب األيسر )2(
الجانب األيمن )4(

4.23سالد4.23سالدLetterطباعة

A44.23سالد4.23سالد

4.23سالد4.23سالدLegalس
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طرق الطباعة

1
تحميل الورق

تحميل الورق ووسائط الطباعة
خاكنسللجهازسلغذخةسملورقسانسلرجسملورقسملقخا يسأوسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.

عنلسوضعسملورقسفيسلرجسملورق،سالحظسااسخلي:
إذمسكانسملبرنااجسمللطبخقيسللخكسخلعدساخزةسلحلخلسحجدسملورقسفيسقائاةسملطباعة،سفخاكنكسلحلخلهسانسيالتسملبرنااج.سأااسإذمسلدسخكنسخلعدسهذهسملاخزة،سس�

فخاكنكسلعخخنسحجدسملورقسفيسبرنااجسلشغختسملطابعةسأوسبا ليلمدسافالخحسلوحةسمللحكد.

تحميل الورق في درج الورق القياسي
قدسبلحاختسحلىس250سورقةسانسملورقسفيسلرجسملورقسملقخا يس)مللرجس1(.سخاكنسلحاختسملورقسحلىسخصتسإلىسعالاةسملحلسمألقصىسلكاخةسملورقس

س )سملاحللةسعلىسملجانبسمألخانسللرجسملورق.س)لللعرفسعلىسملورقسملاوصىسبا ليلماه،سمنظرسملورقسملاقبوتسوو ائطسملطباعةسمأليرىس )
صفحةس2.)

الطباعة على ورق عادي أو ورق رقيق أو ورق معاد تدويره من الدرج 1

a .م حبسلرجسملورقسبشكتسكااتسيارجسملجهاز
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طرق الطباعة

1

b عنلسملضغطسعلىسأذرعسلحرخرساوجهسملورقسمليضرمءس(1)،سم حبساوجهاتسملورقسللنا بسملورقسملذيسلقودسبلحاخلهسفيسمللرج.سولأكلسأنس
ملاوجهاتساثبلةسفيسملفلحاتسبإحكاد.

1

c .قدسبلهوخةسرزاةسملورقسجخًلمسللجنبسمنحشارسملورقسو وءسمللغذخة



10
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1

d :ضعسملورقسفيسمللرجسولأكلسأن

).س� ملورقسلحتسعالاةسملحلسمألقصىسلكاخةسملورقس)1(س)
إذس خل ببسملاتءسملزمئلسللرجسملورقسفيسمنحشارسملورق.

ملجانبسملذيس للدسملطباعةسعلخهساومجهسلأل فت.س�
اوجهاتسملورقسللاسسجانبيسملورقةسحلىسللدسلغذخلهاسبشكتسصحخح.س�

1

e .أعلسوضعسلرجسملورقسبإحكادسلميتسملجهاز.سولأكلسانسإليالهسبالكااتسفيسملجهاز

f .مرفعسا نلسمللعدس(1)سألعلىسللجنبسمنزالقسملورقسانسلرجسمإليرمجسملاومجهسلأل فت،سأوسقدسبإزملةسكتسورقةسباجرلسيروجهاسانسملجهاز

1
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1

g .ميلرسمإلعلملمتسمللالخةسانسكتسقائاةسان للةسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة

حجم الورقس�
A4LetterLegalExecutiveA5
B5JIS B5Folioذو حافة طويلة A5A6

سصفحةس2. لللعرفسعلىسأحجادسملورقسملاقبولة،سمنظرسنوعسملورقسوحجاهس
نوع الوسائطس�

ورق ُمعاد تصنيعهورق رقيقورق عادي

مصدر الورقس�
الدرج1

لللعرفسعلىسأيسإعلملمتسأيرى،سمنظرسملبرماجسوبرماجسمللشغختسملفصتس2.

مالحظة
قلسليللفسأ ااءسمليخارمتسفيسملقومئدسملان للةسوفًقاسلنظادسمللشغختسملذيسلعاتسبهسوإصلمره.

س

h .قدسبإر اتسبخاناتسملطباعةسإلىسملجهاز
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1

تحميل الورق في فتحة التغذية اليدوية
سصفحةس2.) )لللعرفسعلىسملورقسملاوصىسبا ليلماه،سمنظرسملورقسملاقبوتسوو ائطسملطباعةسمأليرىس

مالحظة
خعاتسملجهازسفيسوضعسمللغذخةسملخلوخةسعنلسوضعسملورقسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.

س

الطباعة على ورق عادي أو ورق رقيق أو ورق معاد تدويره أو ورق مقوى من فتحة التغذية اليدوية

a .مرفعسا نلسمللعدس(1)سألعلىسللجنبسمنزالقسملورقسانسلرجسمإليرمجسملاومجهسلأل فت،سأوسقدسبإزملةسكتسورقةسباجرلسيروجهاسانسملجهاز

1

b .مفلحسغطاءسفلحةسمللغذخةسملخلوخة
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1

c .م ليِلدسكللاسملخلخنسل حبساوجهاتسملورقسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسح بسعرضسملورقةسملليس ل ليلاها

d م ليِلدسكللاسملخلخنسإللياتسورقةسومحلةسانسملورقسبإحكادسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسحلىسخلدسضغطسملحافةسملعلوخةسانسملورقةساقابتسأ طومناتسمللغذخةس
بالورق.سم لارسفيسملضغطسعلىسملورقةساقابتسمأل طومناتسلالةسثانخلخنسلقرخًبا،سأوسحلىسخقودسملجهازسبإا اكسملورقةسو حبهاسبعلسذلك.

مالحظة
س إذمسظهرتسر الةسمليطأسJam Inside )منحشارسلميلي(سعلىسشاشةسLCD،سفإنهسخلعذرسعلىسملجهازسمإلا اكسبالورقةسو حبها.سأِعلسلعخخنس	

ملجهازسبإزملةسملورقةسثدسملضغطسعلىسCancelسفيسلوحةسمللحكد.سأِعلسإلياتسملورقةسومحِرصسعلىسضغطهاسبإحكاداقابتسمأل طومنات.
س ضعسملورقةسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسبحخثسخكونسملجانبسملُارملسملطباعةسعلخهساومجًهاسلألعلى.	
س لأكلسانسأنسملورقةساوضوعةسبشكتسا لقخدسوفيسملوضعسملصحخحسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.سإذمسلدسلكنسكذلك،سفقلسالسخلدسلغذخةسملورقةسبشكتس	

صحخح،ساااسخؤليسإلىسمنحرمفسملطباعةسأوسمنحشارسملورقة.
س م حبسملورقةسإلىسمليارجسلااًااسعنلسإعالةساحاولةسوضعسملورقةسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.	
س السلضعسأكثرسانسورقةسومحلةسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسفيسوقتسومحل،سحخثسقلسخؤليسذلكسإلىسمنحشارسملورق.	

س
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1

e .ميلرسمإلعلملمتسمللالخةسانسكتسقائاةسان للةسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة

حجم الورقس�
ملعرض:سانس76.2سإلىس216سالد
ملطوت:سانس116سإلىس355.6سالد

حجدسورقسايصصس1

قدسبلحلخلسحجدسملورقسمألصليسبايلخارسمعّرف من قبل المستخدم...سفيسبرنااجسلشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windowsسأوسحجم صفحة مخصص لـ PostScriptسفيسبرنااجسلشغختسس1
.Macintoshإلمرةسمألحجادسملايصصة...(سفيسبرماجسلشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس( Manage Custom Sizes...سأوسWindows®سلنظادسمللشغختسBR‑Scriptملطابعةس

سصفحةس2. لللعرفسعلىسأحجادسملورقسملاقبولة،سمنظرسنوعسملورقسوحجاهس
نوع الوسائطس�

ورق سنداتورق ُمعاد تصنيعهورق رقيقورق عادي

مصدر الورقس�
يدوي

لللعرفسعلىسأيسإعلملمتسأيرى،سمنظرسملبرماجسوبرماجسمللشغختسملفصتس2.

مالحظة
قلسليللفسأ ااءسمليخارمتسفيسملقومئدسملان للةسوفًقاسلنظادسمللشغختسملذيسلعاتسبهسوإصلمره.

س

f .قدسبإر اتسبخاناتسملطباعةسإلىسملجهاز

g سلوضعسملورقةسمللالخة.سكررسنفسسمليطوةساعسكتسdمللغذخةسملخلوخة(،سمرجعسإلىسمليطوةس( Manual FeedسبعرضسLCDبعلااسلقودسشاشةس
صفحةسلرخلسطباعلها.

مالحظة
 وفسلعرضسشاشةسLCDسManual Feed )مللغذخةسملخلوخة(سحلىسخلدسوضعسورقةسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.

س
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1

الطباعة على ورق سميك وملصقات ومظاريف وورق المع من فتحة التغذية اليدوية
عنلس حبسملغطاءسمليلفيس)لرجسمإليرمجسملاومجهسلألعلى(سإلىسأ فت،سخصبحسملجهازسبهسا ارسورقسا لقخدسانسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسإلىسملجزءسمليلفيسانس
ملجهاز.سم ليلدسطرخقةسلغذخةسملورقسوإيرمجهسهذهسعنلسرغبلكسفيسملطباعةسعلىسملورقسمل اخكسأوسملالصقاتسأوسملاظارخفسأوسملورقسملالاع.س)لللعرفس

سصفحةس5.) سصفحةس2سوملاظارخفس علىسملورقسملاوصىسبا ليلماه،سمنظرسملورقسملاقبوتسوو ائطسملطباعةسمأليرىس

a .)مفلحسملغطاءسمليلفيس)لرجسمإليرمجسملاومجهسلألعلى

b )لطباعةسملاظارخفسفقط(
م حبسملذرمعخنسملراالخخنسأل فت،سومحلسفيسملجانبسمألخ رسوآيرسفيسملجانبسمألخان،سفيسملجاهكسكااسهوساوضحسفيسملر دسمللوضخحيسألناه.
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طرق الطباعة

1

c .مفلحسغطاءسفلحةسمللغذخةسملخلوخة

d .م ليِلدسكللاسملخلخنسل حبساوجهاتسملورقسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسح بسعرضسملورقةسملليس ل ليلاها
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طرق الطباعة

1

e م ليِلدسكللاسملخلخنسإللياتسورقةسومحلةسانسملورقسبإحكادسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسحلىسخلدسضغطسملحافةسملعلوخةسانسملورقةساقابتسأ طومناتسمللغذخةس
بالورق.سم لارسفيسملضغطسعلىسملورقةساقابتسمأل طومناتسلالةسثانخلخنسلقرخًبا،سأوسحلىسخقودسملجهازسبإا اكسملورقةسو حبهاسبعلسذلك.

مالحظة
س إذمسظهرتسر الةسمليطأسJam Inside )منحشارسلميلي(سعلىسشاشةسLCD،سفإنهسخلعذرسعلىسملجهازسمإلا اكسبالورقةسو حبها.سأِعلسلعخخنس	

ملجهازسبإزملةسملورقةسثدسملضغطسعلىسCancelسفيسلوحةسمللحكد.سأِعلسإلياتسملورقةسومحِرصسعلىسضغطهاسبإحكاداقابتسمأل طومنات.
س ضعسملورقةسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسبحخثسخكونسملجانبسملُارملسملطباعةسعلخهساومجًهاسلألعلى.	
س لأكلسانسأنسملورقةساوضوعةسبشكتسا لقخدسوفيسملوضعسملصحخحسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.سإذمسلدسلكنسكذلك،سفقلسالسخلدسلغذخةسملورقةسبشكتس	

صحخح،ساااسخؤليسإلىسمنحرمفسملطباعةسأوسمنحشارسملورقة.
س م حبسملورقةسإلىسمليارجسلااًااسعنلسإعالةساحاولةسوضعسملورقةسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.	
س السلضعسأكثرسانسورقةسومحلةسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسفيسوقتسومحل،سحخثسقلسخؤليسذلكسإلىسمنحشارسملورق.	

س
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طرق الطباعة

1

f .ميلرسمإلعلملمتسمللالخةسانسكتسقائاةسان للةسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة

حجم الورقس�
)للطباعةسعلىسملورقسمل اخكسأوسملالصقاتسأوسملورقسملالاع(

A4LetterLegalExecutiveA5
A5A6B5JIS B5 ذو حافة طويلة

5 × 3Folio1حجدسورقسايصصس

سسس
)لطباعةسملاظارخف(

Com‑10DLC5Monarch
حجدسورقسايصصس1

قدسبلحلخلسحجدسملورقسمألصليسبايلخارسمعّرف من قبل المستخدم...سفيسبرنااجسلشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windowsسأوسحجم صفحة مخصص لـ PostScriptسفيسبرنااجسلشغختسس1
.Macintoshإلمرةسمألحجادسملايصصة...(سفيسبرماجسلشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس( Manage Custom Sizes...سأوسWindows®سلنظادسمللشغختسBR‑Scriptملطابعةس

سصفحةس2. لللعرفسعلىسأحجادسملورقسملاقبولة،سمنظرسنوعسملورقسوحجاهس
نوع الوسائطس�

)للطباعةسعلىسملورقسمل اخكسأوسملالصقاتسأوسملورقسملالاع(
ورق ملصقاتورق المعورق أكثر سمًكاورق سميك

سسس
)لطباعةسملاظارخف(

مغلف سميكمغلف رقيقورق مغلفات

مصدر الورقس�
يدوي

لللعرفسعلىسأيسإعلملمتسأيرى،سمنظرسملبرماجسوبرماجسمللشغختسملفصتس2.

مالحظة
س قلسليللفسأ ااءسمليخارمتسفيسملقومئدسملان للةسوفًقاسلنظادسمللشغختسملذيسلعاتسبهسوإصلمره.	
س عنلسلحلخلسورق ملصقاتسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة،س خقودسملجهازسبلغذخةسملورقسانسفلحةسمللغذخةسملخلوخة،سحلىسوإنسلدسخلدسلحلخلسيدويسكاصلرس	

للورق.
س عنلسم ليلمدسملاظروفسرقدس10،سميلرسCom‑10س)لنظادسمللشغختس®Windows(سأوسEnvelope #10 )اغلفاتسرقدس10)س)لنظادسمللشغختس	

Macintosh(سانسملقائاةسملان للةسحجم الورق.
س للاظارخفسغخرسملالرجةسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة،ساثتسملاظروفسرقدس9سأوسملاظروفسC6،سميلرسمعّرف من قبل المستخدم...س)لبرنااجس	

لشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windows(سأوسحجم صفحة مخصص لـ PostScriptس)لبرنااجسلشغختسملطابعةسBR‑Scriptسلنظادسمللشغختس
.(Macintoshإلمرةسمألحجادسملايصصة...(س)لبرنااجسلشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس( Manage Custom Sizes...سأوس)Windows®

س

g .قدسبإر اتسبخاناتسملطباعةسإلىسملجهاز

h .سلوضعسملورقةسمللالخةeمللغذخةسملخلوخة(،سمرجعسإلىسمليطوةس( Manual FeedسبعرضسLCDبعلااسلقودسشاشةس

i )لطباعةسملاظارخفسفقط(
عنلسمالنلهاءسانسملطباعة،سقدسبإعالةسلعخخنسملذرمعخنسملراالخخنسمللذخنسقاتسب حبهااسأل فتسفيسمليطوةسbسإلىساوضعهااسمألصلي.
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طرق الطباعة

1

j .)أغلقسملغطاءسمليلفيس)لرجسمإليرمجسملاومجهسلألعلى

مالحظة
س  وفسلعرضسشاشةسLCDسManual Feed )مللغذخةسملخلوخة(سحلىسخلدسوضعسورقةسأوساظروفسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.	
س قدسبإزملةسكتسورقةسأوساظروفسبعلسملطباعةساباشرًة.سفقلسخل ببسلركسملورقسأوسملاظارخفسحلىسللكلسسفيسمنحشارهاسأوسلجعلها.	

س
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طرق الطباعة

1
2‑الطباعة على الوجهين

للخحسجاخعسبرماجسلشغختسملطابعةسملارفقةسإاكانخةسملطباعةسعلىسملوجهخن.س)لا ليلايسنظادسمللشغختس®Windows(سلازخلسانسملاعلوااتسحوتسكخفخةس
ميلخارسمإلعلملمت،سمنظرسنصستعليماتسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة.

إرشادات للطباعة على وجهي الورقة

قلسخلجعلسملورقسإذمسكانسرقخًقا.س�

إذمسلجعلسملورق،سفقدسبفرلهسووضعهسارةسأيرىسفيسلرجسملورق.سوإذمسظتسملورقساجعًلم،سفا لبلله.س�

قلسخلجعلسملورقسإذمسلدسللدسلغذخلهسبشكتسصحخح.سلذم،سقدسبإيرمجسملورقسوفرله.سوإذمسظتسملورقساجعًلم،سفا لبلله.س�

عنلااسل ليلدسوظخفةسملطباعةسملخلوخةسعلىسملوجهخن،سانسملاحلاتسأنسخحلثسمنحشارسللورقسأوسلللهورسجولةسملطباعة.س)وإذمسحلثسمنحشارسملورق،سس�
سصفحةس175.) سصفحةس162.سإذمسكانتسللخكساشكلةسفيسجولةسملطباعة،سفانظرسلح خنسجولةسملطباعةس فانظرسمنحشارسملورقس

مالحظة
لأكلسانسإلياتسلرجسملورقسبالكااتسفيسملجهاز.

س
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طرق الطباعة

1

الطباعة التلقائية على الوجهين
سصفحةس72. إذمسكنتسل ليلدسبرنااجسلشغختسطابعةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سفانظرسملطباعةسعلىسملوجهخنس

Windows® الطباعة التلقائية على الوجهين باستخدام برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل

a .ميلرسمإلعلملمتسمللالخةسانسكتسقائاةسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة

حجم الورقس�
A4

نوع الوسائطس�
ورق رقيقورق ُمعاد تصنيعهورق عادي

مصدر الورقس�
يدويالدرج1

على الوجهين / كتيبس�
على الوجهين

نوع على الوجهينسفيسمعلملمتسإعدادات على الوجهينس�
سصفحةس33). لوجلسأربعةسيخارمتسلكتسملجاهس)منظرسطباعةسعلىسملوجهخنس/سكلخبس

إزاحة التجليدسفيسإعدادات على الوجهينس�
سصفحةس33). حللسمالزمحةسلللجلخلس)منظرسطباعةسعلىسملوجهخنس/سكلخبس

مالحظة
س والسل ليلدسورًقاساقوى.	
س قلسليللفسأ ااءسمليخارمتسفيسملقومئدسملان للةسوفًقاسلنظادسمللشغختسملذيسلعاتسبهسوإصلمره.	

س

لللعرفسعلىسأيسإعلملمتسأيرى،سمنظرسملبرماجسوبرماجسمللشغختسملفصتس2.

b .قدسبإر اتسبخاناتسملطباعةسإلىسملجهاز.سو خقودسملجهازسبالطباعةسعلىسكالسوجهيسملورقةسللقائًخا
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1

Windows® لنظام التشغيل BR‑Script الطباعة التلقائية على الوجهين باستخدام برنامج تشغيل الطابعة

a .ميلرسمإلعلملمتسمللالخةسانسكتسقائاةسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة

حجم الورقس�
A4

نوع الوسائطس�
ورق رقيقورق ُمعاد تصنيعهورق عادي

مصدر الورقس�
تغذية يدويةالدرج1

طباعة على الوجهينس�
انعكاس عند الحافة الطويلةانعكاس عند الحافة القصيرة

ترتيب الصفحاتس�
من الخلف إلى األماممن األمام إلى الخلف

مالحظة
س والسل ليلدسورًقاساقوى.	
س قلسليللفسأ ااءسمليخارمتسفيسملقومئدسملان للةسوفًقاسلنظادسمللشغختسملذيسلعاتسبهسوإصلمره.	

س

لللعرفسعلىسأيسإعلملمتسأيرى،سمنظرسملبرماجسوبرماجسمللشغختسملفصتس2.

b .قدسبإر اتسبخاناتسملطباعةسإلىسملجهاز.سو خقودسملجهازسبالطباعةسعلىسكالسوجهيسملورقةسللقائًخا
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1

الطباعة اليدوية على الوجهين
السخلعدسبرنااجسلشغختسملطابعةسBR‑Scriptسلنظادسمللشغختس®Windowsسملطباعةسملخلوخةسعلىسملوجهخن.

سصفحةس72. إذمسكنتسل ليلدسبرنااجسلشغختسطابعةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سفانظرسملطباعةسملخلوخةسعلىسملوجهخنس

Windows® الطباعة اليدوية على الوجهين باستخدام برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل

a .ميلرسمإلعلملمتسمللالخةسانسكتسقائاةسان للةسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة

حجم الورقس�
خاكنكسم ليلمدسجاخعسأحجادسملورقسملاحللةسلللرجسملذيسل ليلاه.

نوع الوسائطس�
خاكنكسم ليلمدسجاخعسأنومعسملو ائطسملاحللةسلللرجسملذيسل ليلاه،سبا لثناءسملاظارخفسوملالصقاتسملليسلحلويسعلىسوجهسطباعةسومحلسفقط.

مصدر الورقس�
يدويالدرج1

على الوجهين / كتيبس�
على الوجهين )يدوي(

نوع على الوجهينسفيسإعدادات على الوجهينس�
سصفحةس33). لوجلسأربعةسيخارمتسلكتسملجاهس)منظرسطباعةسعلىسملوجهخنس/سكلخبس

إزاحة التجليدسفيسإعدادات على الوجهينس�
سصفحةس33). حللسمالزمحةسلللجلخلس)منظرسطباعةسعلىسملوجهخنس/سكلخبس

لللعرفسعلىسأيسإعلملمتسأيرى،سمنظرسملبرماجسوبرماجسمللشغختسملفصتس2.

b قدسبإر اتسبخاناتسملطباعةسإلىسملجهاز.سو خقودسملجهازسبطباعةسجاخعسملصفحاتسذمتسمألرقادسملزوجخةسعلىسوجهسومحلسانسملورقسأوالً.سوانسثد،س
 خرشلكسبرنااجسمللشغختسلنظادسمللشغختس®Windowsس)بر الةسنافذةسانبثقة(سإلعالةسإلياتسملورقسلطباعاتسملصفحاتسذمتسمألرقادسملفرلخة.

مالحظة
قبتسإعالةسإلياتسملورق،سقدسبفرلهسبشكتسجخل،سوإالسفقلسلومجهسمنحشاًرمسللورق.سوالسخوصىسبا لعااتسملورقسملرقخقسجًلمسأوسمل اخك.

س
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برنامج تشغيل الطابعة
برنااجسلشغختسملطابعةسهوسبرنااجسخقودسبلحوختسملبخاناتسانسمللن خقسملا ليلدسبوم طةسكابخولرسإلىسلن خقسلحلاجهسأخةسطابعةسياصة.سوبشكتسناوذجي،س

.(PDL)ُخعلسهذمسمللن خقسباثابةسلغةسوصفسملصفحةس
برماجسلشغختسملطابعةسلإلصلمرمتسملالعواةسانسنظاايسمللشغختس®WindowsسوMacintoshساوجولةسعلىسقرصسCD‑ROMسملذيسقاناسبلوفخرهسأوس
فيسCenterسSolutionsسBrotherسعلىساوقعسملوخبس/http://solutions.brother.com.سقدسبلثبختسبرماجسمللشغختسانسيالتسملباعسمليطومتس

ملومرلةسفيسللختسمإلعلملسمل رخع.سوخاكنسلنزختسأحلثسبرماجسلشغختسملطابعةسانساوقعسملوخبسملياصسبـسCenterسSolutionsسBrotherسعلىسملعنومن:

http://solutions.brother.com/

Windows® لنظام التشغيل
برنااجسلشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windowsس)برنااجسلشغختسملطابعةسملاوصىسبهسلهذمسملانلج(سس�

برنااجسلشغختسملطابعةسBR‑Scriptس)اضاهاةسلغةس™3س®PostScript،سلـسHL‑3170CDW)س1س�
قدسبلثبختسبرنااجسمللشغختسبا ليلمدسمللثبختسملايصصسانسCD‑ROM.س1

Macintosh لنظام التشغيل
برنااجسلشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسMacintoshس)برنااجسلشغختسملطابعةسملاوصىسبهسلهذمسملانلج(سس�

برنااجسلشغختسملطابعةسBR‑Scriptس)اضاهاةسلغةس™3س®PostScript،سلـسHL‑3170CDW)س1س�
لللعرفسعلىسإرشالمتسمللثبختسملياصةسببرنااجسمللشغخت،سلفضتسبزخارلناسعلىساوقعسملوخبس/http://solutions.brother.com.س1

2 1 Linux® لنظام التشغيل
برنااجسلشغختسملطابعةسLPRس�

برنااجسلشغختسملطابعةسCUPSس�
لازخلسانسملاعلوااتسولنزختسبرنااجسلشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسLinux،سلفضتسبزخارةسصفحةسملطرمزسملياصسبكسعلىس/http://solutions.brother.comسأوسم ليلدسمالرلباطسملاوجولسعلىسقرصسس1

CD‑ROMسملذيسقاناسبلوفخره.
وفًقاسللوزخعاتسLinux،سقلسالسخلوفرسبرنااجسمللشغختسأوسقلسخلدسإصلمرهسبعلسمإلصلمرسمألوليسللطرمزسملياصسبك.س2

البرامج وبرامج التشغيل

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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البرامج وبرامج التشغيل

طباعة مستند
عنلااسخ لقبتسملجهازسبخاناتسانسجهازسملكابخولرسللخك،سفإنهسخبلأسفيسملطباعةسباللقاطسملورقسانسلرجسملورقسأوسانسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.سخاكنسلفلحةس

سصفحةس2). مللغذخةسملخلوخةسلغذخةسأنومعسكثخرةسانسملورقسوملاظارخفس)منظرس عةسملورقسفيسألرمجسملورقس)لابع(س

a .)س)طباعةPrintانسمللطبخق،سميلرسمألارس
إذمسكانتسهناكسأيسبرماجسلشغختسأيرىسللطابعةساثبّلةسعلىسملكابخولرسللخك،سفايلرسBrother HL‑XXXX seriesس)لشخرسXXXXسإلىسم دس
ملطرمز(سكبرنااجسلشغختسملطابعةسانسقائاةسPrintس)ملطباعة(سأوسSettingsسPrintس)إعلملمتسملطباعة(سملاوجولةسفيسملبرنااجسمللطبخقيسللخك،سثدس

منقرسفوقسموافقسأوسطباعةسلبلءسملطباعة.

b .)ملطباعة( LCDسPrintingسو لعرضسشاشةسDataخر تسجهازسملكابخولرسملبخاناتسإلىسملجهاز.س وفسخواضساصباحس

c .سعنسملواخضDataعنلااسخنلهيسملجهازسانسطباعةسجاخعسملبخانات،سخلوقفساصباحس

مالحظة
س حللسحجدسملورقسوملجاههسفيسملبرنااجسمللطبخقيسملذيسل ليلاه.	
س إذمسكانسملبرنااجسمللطبخقيسملذيسل ليلاهسالسخلعدسحجدسملورقسملايصص،سفايلرسحجدسملورقسمللاليسمألكبر.	
س ثدسقدسبلعخخنسانطقةسملطباعةسانسيالتسلغخخرسملهااشخنسمألخانسومألخ رسفيسملبرنااجسمللطبخقيسملذيسل ليلاه.	

س
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إعدادات برنامج تشغيل الطابعة
خاكنكسلغخخرسإعلملمتسملطابعةسمللالخةسعنلااسلقودسبالطباعةسانسملكابخولر:

برنامج تشغيل الطابعة 
لنظام التشغيل 
Windows®

برنامج تشغيل الطابعة 
BR‑Script لنظام 

Windows® التشغيل

)HL‑3170CDW فقط(

برنامج تشغيل الطابعة 
لنظام التشغيل 

Macintosh

برنامج تشغيل الطابعة 
BR‑Script لنظام 

Macintosh التشغيل

)HL‑3170CDW فقط(
حجدسملورق

ماللجاه

ملُن خ

نوعسملو ائط

جولةسملطباعة

لون/أحالي

صفحةسالعللة
طباعةسعلىسملوجهخنس1س/سكلخبس2

اصلرسملورق

لغخخرسملحجد

عكسسملطباعة

م ليلمدسعالاةساائخة

طباعةسرأسسولذخختسملصفحة

وضعسلوفخرسا حوقسملحبر

ملطباعةسمآلانة

ملا ئوت

اصالقةسملا ليلد

اعاخرةسمأللومن

م ليلمدساخزةسإعالةسملطباعة

وقتسمل كون

لح خنسإيرمجسملطباعة

ليطيسملصفحةسملفارغة

طباعةسملنصسباللونسمأل ول

وضعسملطباعة

ملطباعةسملخلوخةسعلىسملوجهخنسغخرسالوفرةسبا ليلمدسبرنااجسلشغختسملطابعةسBR‑Scriptسلنظادسمللشغختس®Windows.س1
ملكلخبسلخسسالوفًرمساعسبرنااجسلشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسMacintoshسوبرنااجسلشغختسملطابعةسBR‑ScriptسلنظادسمللشغختسMacintosh.س2
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Windows®

الوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة

a (WindowsسServer®سو2003سWindows®سXPبالن بةسلنظاايسمللشغختس(
منقرسفوقسStart )مبلأ(،سثدسPrinters and Faxes )ملطابعاتسوملفاك ات(.

(WindowsسServer®سو2008سWindowsسVista®بالن بةسلنظاايسمللشغختس(

س)Start )مبلأ((سوControl Panel )لوحةسمللحكد(سوHardware and Sound )مألجهزةسوملصوت(،سثدس منقرسفوقسملزرس
Printers )ملطابعات(.

(WindowsسServer®2008سR2سوWindows®بالن بةسلنظاايسمللشغختس7س(

س)ابدأ(سسوسثدسمنقرسفوقساألجهزة والطابعات. منقرسفوقسملزرس

b سإلىسم دسملطرمز(سوحللسخصائص الطابعةسXXXXس)لشخرسBrother HL‑XXXX seriesمنقرسبزرسملااوسسمألخانسفوقسمألخقونةس
(Properties )مليصائص((سوBrother HL‑XXXX seriesسإذمسلزدسمألار.سخظهرساربعسملحومرسpropertiesسprinterس)يصائصس

ملطابعة(.

c لفضخالتسملطباعة...((.سللهخئةسإعلملمتسمللرج،سمنقرسفوقس( Printing Preferences...(ميلرسعالاةسمللبوخبسعامسثدسمنقرسفوقسالتفضيالت...س
عالاةسمللبوخبسإعدادات الجهاز.
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Windows® الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل
لازخلسانسملاعلواات،سمنظرسنصستعليماتسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة.

مالحظة
س لقطاتسملشاشةسملومرلةسفيسهذمسملق دسهيسانسنظادسمللشغختس7س®Windows.س ليللفسلقطاتسملشاشةسملليسلظهرسعلىسجهازسملكابخولرسوفًقاسلنظادس	

مللشغختسملذيسلعاتسبه.
س سصفحةس27.	 للوصوتسإلىسإعلملمتسبرنااجسلشغختسملطابعة،سمنظرسملوصوتسإلىسإعلملمتسبرنااجسلشغختسملطابعةس

س

عالمة التبويب أساسي
قدسبلغخخرسإعلملمتسليطخطسملصفحةسبالنقرسفوقسملر دسمللوضخحيسملاوجولسفيسملجانبسمالخانسانسعالاةسمللبوخبسإعدادات أساسية.

4

1

2

3
5

a .(1)ميلرسحجم الورق،سواالتجاه،سوعدد الُنسخ،سونوع الوسائط،سوجودة الطباعة،سوملون / أحادي،سونوع المستندس

b .(2)ميلرسصفحات متعددةسوعلى الوجهين / كتيبس

c .(3)ميلرسمصدر الورقس

d .(4)رمجعسقائاةسمإلعلملمتسملاعروضةس

e .منقرسفوقسموافقسللأكخلسمإلعلملمت
للعولةسإلىسمإلعلملمتسمالفلرمضخة،سمنقرسفوقسافتراضي،سثدسموافق.

مالحظة
إذمسأرلتساعاخنةسملا لنلسقبتسطباعله،سفحللسيانةسماليلخارسمعاينة قبل الطباعة(5).

س



29

2

البرامج وبرامج التشغيل

حجم الورق
ميلرسانساربعسملقائاةسملان للةس»حجدسملورق«سملذيسل ليلاه.

االتجاه
خحللسماللجاهسملوضعسملذيس للدسبهسطباعةسا لنلكس)عموديسأوسأفقي).

أفقي )أفقي(عمودي )رأسي(

الُنسخ
خعخخنسميلخارسملُن خسعللسملُن خسملليس للدسطباعلها.

ترتيب الُنسخس�
بلحلخلسيانةسماليلخارسCollateس)لرلخبسملُن خ(،س للدسطباعةسن يةسومحلةسكاالةسانسا لنلك،سوانسثدسلكرمرهاسلعللسملُن خسملذيسحللله.سفيسحالةس

علدسلحلخلسيانةسماليلخارسCollateس)لرلخبسملُن خ(،س خلدسحخنئذسطباعةسكتسصفحةسلكتسملُن خسملليسلدسلحلخلهاسقبتسطباعةسملصفحةسمللالخةسانس
ملا لنل.

إلغاءسلحلخلسلرلخبسملن خلحلخلسلرلخبسملن خ

نوع الوسائط
خاكنكسم ليلمدسأنومعسملو ائطسمللالخةسفيسجهازك.سللحصوتسعلىسأفضتسجولةسطباعة،سحللسنوعسملو ائطسملليسخلومفقساعسنوعسملورقسملذيسل ليلاه.

ورق عاديس�
ورق رقيقس�
ورق سميكس�
ورق أكثر سمًكاس�
ورق سنداتس�
ورق مغلفاتس�
مغلف سميكس�
مغلف رقيقس�
ورق ُمعاد تصنيعهس�
ورق ملصقاتس�
ورق المعس�
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مالحظة
س عنلسم ليلمدسملورقسملعاليسملطبخعيسانس60سإلىس105سجد/د2سميلرسورق عادي.سوعنلسم ليلمدسورقسأثقتسوزًناسأوسورقسيشنسميلرسورق سميكس	

أوسورق أكثر سمًكا.سوللورقسملاقوى،سميلرسورق سندات.س
س عنلسم ليلمدساظارخف،سميلرسورق مغلفات.سإذمسلدسخكنسا حوقسملحبرساثبًلاسعلىسملاظروفسبشكتسصحخحسعنلسلحلخلسورق مغلفات،سفايلرس	

مغلف سميك.سوإذمسكانسملاظروفساجعًلمسعنلسلحلخلسورق مغلفات،سفايلرسمغلف رقيق.سلازخلسانسملاعلواات،سمنظرس عةسملورقسفيسألرمجسملورقس
سصفحةس2. )لابع(س

س

جودة الطباعة
ميلرسأحلسإعلملمتسجولةسملطباعةسمللالخة.

عادية )600 × 600 نقطة لكل بوصة(س�
600س×س600سنقطةسلكتسبوصة.سخوصىسبهسللطباعةسملعالخة.سجولةسطباعةسجخلةسب رعاتسطباعةساعقولة.

دقيقة )فئة 2400 نقطة لكل بوصة(س�
فئةس2400سنقطةسلكتسبوصة.سألقسوضعسطباعة.سم ليلدسهذمسملوضعسلطباعةسصورسلقخقةساثتسملصورسملفولوغرمفخة.سوألنسبخاناتسملطباعةسلكونسأكبرس

بكثخرسانسملوضعسملعالي،سف خكونسوقتسملاعالجةس/سوقتسنقتسملبخاناتسووقتسملطباعةسأطوت.

مالحظة
 للغخرس رعةسملطباعةسوفًقاسإلعلملسجولةسملطباعةسملذيسليلاره.سفل لغرقسجولةسملطباعةسمألعلىسوقًلاسأطوتسللطباعة،سبخنااسل لغرقسجولةسملطباعةس

مألقتسوقًلاسأقتسللطباعة.
س

لون/أحادي
ميلرسإعلملسلون/أحاليسملانا ب:

تلقائيس�
خفحصسملجهازساحلوىسملا لنلمتسلأللومن.سفيسحالةسمللعرفسعلىسلون،سف للدسملطباعةسباللون.سإذمسلدسخلدسمللعرفسعلىساحلوىسمأللومن،سف للدسملطباعةس

بلونسأحالي.سوقلسلصبحس رعةسملطباعةسمإلجاالخةسأقتسبطًئا.

ملونس�
عنلااسخحلويسملا لنلسعلىسألومنسولرغبسفيسطباعلهسبـسألومن،سفحللسهذمسملوضع.

أحاديس�
حللسهذمسملوضعسإذمسكانسملا لنلسخحلويسفقطسعلىسنصسأ ولسوللرجسرااليسو/أوسكائنات.سإذمسكانسملا لنلسخحلويسعلىسألومن،سف خؤليسلحلخلسملوضعس

»أحالي«سإلىسطباعةسا لنلكسبـس256سا لوىسانسملراالي.

مالحظة
س قلسخحلويسأيسا لنلسفيسبعضسمألحخانسعلىساعلوااتسألومنسحلىسوإنسكانتسظاهرةسعلىسأنهاسأحالخةسمللونس)فاثالًسقلسللكونسملاناطقسملراالخةس	

بالفعتسانساجاوعةسمأللومن(.
س إذمسوصتسا حوقسملحبرسمألزرقسأوسمألرجومنيسأوسمألصفرسإلىسنهاخةسعارهسمالفلرمضيسأثناءسطباعةسا لنلسألومن،سف خلعذرسإكااتساهاةسملطباعة.س	

وخاكنكسميلخارسبلءساهاةسملطباعةسارةسأيرىسفيسملوضعس»أحالي«،سطالااسكانسهناكسحبرسأ ولسالوفر.
س
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نوع المستند
م ليلدسنوع المستندسللحلخلسأفضتسمإلعلملمتسللقائًخاسلطباعةسنوعسملبخاناتسذمتسملصلة.

المستند )قياسي(س�
م ليلدسهذمسملوضعسلطباعةساجاوعةسانسملنصوصسوملر واات.

الصورةس�
م ليلدسهذمسملوضعسلطباعةسملصورسملفولوغرمفخةسأوسملصور.

المستند )مختلط(س�
م ليلدسهذمسملوضعسلطباعةساجاوعاتسانسملر واات/ملنصوصسوملصورسملفولوغرمفخة/ملصور.

مالحظة
خ لغرقسهذمسملوضعسوقًلاسأطوتسلطباعةسملبخانات.

س

يدويس�
خلخحسلكسميلخارسيدويسإاكانخةسلحلخلسمإلعلملمتسخلوًخاسبالنقرسفوقسملزرسإعدادات.

مربع حوار اإلعدادات
للغخخرسمإلعلملمتسمللالخة،سمنقرسفوقسإعدادات...سفيسعالاةسمللبوخبسإعدادات أساسية.

وضع األلوانس�
مليخارمتسمللالخةسالوفرةسفيسوضعساطابقةسمأللومن:

س عادي	
هذمسهوسوضعسماللومنسمالفلرمضي.

س حيوي	
خلدسلعخخنسألومنسكتسملعناصرسللصبحسمأللومنسزمهخةسبلرجةسأكبر.

س تلقائي	
خقودسبرنااجسلشغختسملطابعةسبلحلخلسنوعسوضع األلوان.

مالحظة
قلسخ لغرقسم ليلمدسهذمسملوضعسوقًلاسأطوتسلطباعةسملبخانات.

س

س بال	
استيراد...س�

للعخخنسلهخئةسملطباعةسلصورةسياصة،سمنقرسفوقسإعدادات.سوعنلااسلنلهيسانسلعخخنساعلااتسملصورة،ساثتسمل طوعسومللباخن،سقدسبا لخرملسهذهس
مإلعلملمتسكالفسلهخئةسطباعة.سم ليلدسوظخفةستصدير...سإلنشاءسالفسلهخئةسطباعةسانسمإلعلملمتسملحالخة.

تصدير...س�
للعخخنسلهخئةسملطباعةسلصورةسياصة،سمنقرسفوقسإعدادات.سوعنلااسلنلهيسانسلعخخنساعلااتسملصورة،ساثتسمل طوعسومللباخن،سقدسبلصلخرسهذهس

مإلعلملمتسكالفسلهخئةسطباعة.سوم ليلدسوظخفةساستيراد...سللحاختسالفسلهخئةسلدسلصلخرهسا بًقا.
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تحسين اللون الرماديس�
خاكنكسلح خنسجولةسملصورةسأليسانطقةساظللة.

تحسين الطباعة باللون األسودس�
إذمسلعذرتسطباعةسر دسأ ولسبشكتسصحخح،سفايلرسهذمسمإلعلمل.

تحسين الخط الرقيقس�
خاكنكسلح خنسجولةسملصورةسأليسيطوطسرقخقة.

تحسين طباعة النقوشس�
حللسهذمسمليخارسإذمسكانتسمألنااطسومللعبئاتسملاطبوعةسايللفةسعنسمألنااطسومللعبئاتسملليسلرمهاسعلىسملكابخولر.

صفحة متعددة
خاكنسأنسخؤليسلحلخلس»صفحةسالعللة«سإلىسلقلختسحجدسملصورةسأليسصفحة،ساااسخ احسبطباعةسصفحاتسالعللةسعلىسوجهسومحلسانسملورقةسأوسلكبخرس

حجدسملصورةسلطباعةسصفحةسومحلةسعلىسأوجهسالعللةسانسملورق.
ترتيب الصفحاتس�

عنلسلحلخلسيخارس»Nسفيس1«،سخاكنسلحلخلسلرلخبسملصفحاتسانسملقائاةسملان للة.

خط الحواشيس�
عنلسم ليلمدساخزةس»ملصفحةسملالعللة«سلطباعةسصفحاتسالعللةسعلىسورقةسومحلة،سخاكنكسميلخارسوضعسحلسثابتسأوسحلسشرخطيسأوسعلدسوضعسأيس

حلسحوتسكتسصفحةسانسملورق.

خط القص الخارجي للطباعةس�
عنلسلحلخلسيخارسعللسملصفحاتسفيسملورقةسملومحلة،سخاكنسلحلخلسمليخارسخط القص الخارجي للطباعة.سخلخحسلكسهذمسمليخارسإاكانخةسطباعةسيطسالقطعس

باهتسحوتسملناحخةسملقابلةسللطباعة.
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طباعة على الوجهين / كتيب
لطباعةسكلخبسأوسإجرمءسطباعةسعلىسملوجهخن،سم ليلدسهذهسملوظخفة.

بالس�
قدسبلعطختسملطباعةسعلىسملوجهخن.

على الوجهينس/سعلى الوجهين )يدوي(س�
م ليلدسهذهسمليخارمتسإلجرمءسملطباعةسعلىسملوجهخن.

س على الوجهين	
خقودسملجهازسبالطباعةسعلىسكالسوجهيسملورقةسللقائًخا.

س على الوجهين )يدوي(	
خقودسملجهازسبطباعةسجاخعسصفحاتسمألرقادسملزوجخةسأواًل.سوانسثدس خلوقفسبرنااجسلشغختسملطابعةسوخعرضسمللعلخااتسملاطلوبةسإلعالةسلثبختس

ملورق.سوعنلااسلنقرسفوقسموافقس للدسطباعةسملصفحاتسذمتسمألرقادسملفرلخة.
عنلسميلخارسعلى الوجهينسأوسعلى الوجهين )يدوي(،سخصبحسملزرسإعدادات على الوجهين...سالوفًرمسلاليلخار.سوخاكنكسلعخخنسمإلعلملمتسمللالخةسفيس

اربعسملحومرسإعدادات على الوجهين.
س نوع على الوجهين	

هناكسأربعةسأنومعسانسملجاهاتسمللجلخلسعلىسملوجهخنسالوفرةسلكتسملجاه.

رأسي
حافة قصيرة )األسفل(حافة قصيرة )األعلى(حافة طويلة )اليمين(حافة طويلة )اليسار(

عرضي
حافة قصيرة )اليسار(حافة قصيرة )اليمين(حافة طويلة )األسفل(حافة طويلة )األعلى(

س إزاحة التجليد	
عنلااسلقودسبلحلخلسإزاحة التجليد،سخاكنكسمخضاسلحلخلسمالزمحةسلللجلخلسبالبوصاتسموسملاللخالرمت.
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كتيبس/سكتيب )يدوي(س�
م ليلدسهذمسمليخارسلطباعةسا لنلسبلن خقسكلخبسبا ليلمدساخزةسملطباعةسعلىسملوجهخن؛سفهوس خقودسبلرلخبسملا لنلسوفًقاسللرقدسملصحخحسللصفحةسوخلخحس

لكسملطيسانلصفسإيرمجسملطباعةسلونسملحاجةسإلىسلغخخرسلرلخبسأرقادسملصفحات.

س كتيب	
خقودسملجهازسبالطباعةسعلىسكالسوجهيسملورقةسللقائًخا.

س كتيب )يدوي(	
خقودسملجهازسبطباعةسجاخعسملجومنبسذمتسمألرقادسملزوجخةسأوالً.سوانسثدس خلوقفسبرنااجسلشغختسملطابعةسوخعرضسمللعلخااتسملاطلوبةسإلعالةس

لثبختسملورق.سوعنلااسلنقرسفوقسموافقس للدسطباعةسمألوجهسذمتسمألرقادسملفرلخة.
عنلسميلخارسكتيبسأوسكتيب )يدوي(،سخصبحسملزرسإعدادات على الوجهين...سالوفًرمسلاليلخار.سوخاكنكسلعخخنسمإلعلملمتسمللالخةسفيساربعسملحومرس

إعدادات على الوجهين.
س نوع على الوجهين	

هناكسنوعخنسانسملجاهاتسمللجلخلسعلىسملوجهخنسالوفرةسلكتسملجاه.

عرضيرأسي
تجليد من األسفلتجليد من األعلىتجليد من اليمينتجليد من اليسار

س أسلوب طباعة الكتيبات	
عنلسلحلخلستقسيم إلى مجموعات:س

خلخحسلكسهذمسمليخارسطباعةسملكلخبسبالكااتسفيساجاوعاتسكلخباتسفرلخةسأصغر،سكااسخلخحسلكسملطيسفيسانلصفساجاوعاتسملكلخباتسملفرلخةس
مألصغرسلونسملحاجةسإلىسلغخخرسلرلخبسأرقادسملصفحات.سوخاكنكسلحلخلسعللسملورقاتسفيسكتسكلخبسأصغر،سانس1سإلىس15.سخاكنسأنسخ اعلسهذمس

مليخارسعنلسطيسملكلخبسملاطبوعسملذيسخحلويسعلىسعللسكبخرسانسملصفحات.

س إزاحة التجليد	
قدسبلحلخلسإزاحة التجليدسللحلخلسمالزمحةسلللجلخلسبالبوصاتسموسملاللخالرمت.

مصدر الورق 
خاكنكسميلخارستحديد تلقائيسأوسالدرج1سأوسيدويسوقدسبلحلخلسألرمجسانفصلةسلطباعةسملصفحةسمألولىسوللطباعةسانسملصفحةسملثانخةسفصاعًلم.
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المعاينة قبل الطباعة
قدسباعاخنةسأيسا لنلسقبتسطباعله.سإذمسقاتسبلحلخلسيانةسماليلخارسمعاينة قبل الطباعة،سف لفلحسنافذةسعارضسملاعاخنةسقبتسملطباعةسقبتسبلءسملطباعة.

2

1

منطقة قائمة الصفحاتس(1)س�
لعرضسانطقةسقائاةسملصفحاتسأرقادسملصفحاتسملفعلخةسملليس للدسطباعلها.سإذمسقاتسبايلخارسصفحةسانسهذهسملقائاة،سف خلدسعرضساعاخنةسلنلائجس

طباعةسملصفحةسفيسانطقةسملاعاخنة.سإذمسلدسلكنسلرخلسطباعةسأيسصفحات،سفقدسبإلغاءسلحلخلسيانةسماليلخار.

منطقة المعاينةس(2)س�
لعرضس»انطقةسملاعاخنة«ساعاخنةسلنلائجسطباعةسملصفحاتسملليسخلدسميلخارهاسفيس»انطقةسقائاةسملصفحات«.

مالحظة
س إذمسلدسلحلخلسمإلعلملسكتيبسفيسإعلملمتسبرنااجسلشغختسملطابعة،سفلنسل لطخعسم ليلمدسوظخفةس»اعاخنةسملطباعة«.	
س إذمسلدسلحلخلسمإلعلملسعلى الوجهينسفيسإعلملمتسبرنااجسلشغختسملطابعة،سفلنسل لطخعسحذفسملصفحاتسبا ليلمدس»انطقةسقائاةسملصفحات«.	

س
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عالمة التبويب متقدم

1

2

3

4

5
6
7
8

9

قدسبلغخخرسإعلملمتسعالاةسمللبوخبسبالنقرسفوقسماليلخارمتسمللالخة:
تغيير الحجمس(1)س�
طباعة عكسيةس(2)س�
استخدام العالمة المائيةس(3)س�
طباعة رأس وتذييل الصفحةس(4)س�
وضع توفير حبر التصويرس(5)س�
طباعة آمنةس(6)س�
المسؤولس(7)س�
مصادقة المستخدمس)8(س�
خيارات الطباعة األخرى...س(9)س�

تغيير الحجم
خاكنكسلغخخرسحجدسملصورةسملاطبوعة.

عكس الطباعة
حللسطباعة عكسيةسلللوخرسملصفحةسباقلمرس180سلرجة.
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استخدام عالمة مائية
ضعسشعاًرمسأوسنًصاسلميتسا لنلكسكعالاةساائخة.سميلرسإحلىسملعالااتسملاائخةسملاعخنةسا بًقا،سأوسم ليلدسالفسصورةسنقطخةسقاتسبإنشائه.سحللس

استخدام العالمة المائية،سومنقرسفوقسملزرسإعدادات....

إعدادات العالمة المائية

إحضار إلى المقدمةس�
 وفسخلخحسهذمسمليخارسلرمكبسملصورةسأوسملحروفسملليسخلدسلحلخلهاسفيسملا لنلسملاطبوع.

داخل نص المخططس�
حللسداخل نص المخططسإذمسكنتسلرخلسفقطسطباعةسايططسلفصخليسلنصسعالاةساائخة.

إعدادات مخصصةس�
قدسبطباعةسعالاةساائخةسومحلةسعلىسملصفحةسمألولىسوعالاةساائخةسأيرىسعلىسملصفحاتسمللالخة.
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تحرير العالمة المائيةس�
منقرسفوقسملزرسإضافة...سإلضافةسإعلملمتسملعالاةسملاائخة،سثدسميلرساستخدام نصسأوساستخدام ملف صورة نقطيةسفيسنمط العالمة المائية.

س العنوان	
أليتسعنومًناسانا ًباسللعالاةسملاائخة.

س النص	
أليتس»نصسملعالاةسملاائخة«سفيسملاربعسالنصسثدسميلرسالخطسوالنمطسوالحجمسواختيار لون....

س صورة نقطية	
أليتسم دسملالفسواوقعسملصورةسملنقطخةسفيسملاربعسملفسأوسمنقرسفوقساستعراض...سللبحثسعنسملالف.سخاكنسلعخخنسلغخخرسحجدسملصورةسملنقطخةس

انس%25سحلىس999%.

س الموضع	
م ليلدسهذمسمإلعلملسلللحكدسفيسوضعسملعالاةسملاائخةسعلىسملصفحة.



39

2

البرامج وبرامج التشغيل

طباعة رأس وتذييل الصفحة
عنلسلاكخنسهذهسملاخزة،سفإنهاس لقودسبطباعةسمللارخخسوملوقتسعلىسا لنلكسانسيالتس اعةسملنظادسملاوجولةسبالكابخولرسوم دسا ليلدسل جختسملليوتسإلىس

ملكابخولرسأوسملنصسملذيسأليلله.سمنقرسفوقسإعداداتسللليصخص.
طباعة المعرفس�

حللساسم مستخدم تسجيل الدخولسلطباعةسم دسا ليلدسل جختسملليوتسإلىسملكابخولر.سلطباعةسم دسايللف،سحللسمخصصسومكلبسم ًااسفيساربعس
ملنصسمخصص.

وضع توفير مسحوق الحبر
حافظسعلىسا حوقسملحبرسبا ليلمدسهذهسملاخزة.سعنلااسللعخخنسوضع توفير حبر التصويرسعلىسOnس)لشغخت(،سف لبلوسملطباعةسمفلح.سمإلعلملسمالفلرمضيس

هوسOffس)إخقافسمللشغخت(.

مالحظة
السنوصيسبا ليلمدسوضع توفير حبر التصويرسلطباعةسصورةسفولوغرمفخةسأوسصورسملللرجسملراالي.

س

الطباعة اآلمنة
ملا لنلمتسمآلانةسهيسا لنلمتساحاخةسبكلاةسارورسعنلسإر الهاسإلىسملجهاز.سوخ لطخعسفقطسمألشياصسملذخنسخعرفونسكلاةسملارورسطباعلها.سوألنس

ملا لنلمتساحاخةسفيسملجهاز،سخجبسعلخكسإلياتسكلاةسملارورسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسفيسملجهازسلطباعلها.
إلر اتسا لنلساحاي:

a .منقرسفوقسإعدادات...سانسطباعة آمنةسوحللسطباعة آمنة

b .أليتسكلاةسملارورسومنقرسفوقسموافق

c .(101سصفحةس لطباعةسا لنلساحاي،سخلعخنسعلخكسإلياتسكلاةسملارورسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسملياصةسبالجهازس)منظرسطباعةسملبخاناتسمآلانةس

لحذفسا لنلساحاي:
سصفحةس101). خلعخنسعلخكسم ليلمدسلوحةسمللحكدسملياصةسبالجهازسلحذفسا لنلساحايس)منظرسطباعةسملبخاناتسمآلانةس
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المسئول
خلالعسملا ئولونسبالقلرةسعلىسقصرسملوصوتسإلىسوظائفساثتسلغخخرسملحجدسوملعالاةسملاائخة.

كلمة المرورس�
مكلبسكلاةسملارورسفيسهذمسملاربع.

مالحظة
منقرسفوقستعيين كلمة مرور...سللغخخرسكلاةسملارور.

س

قفل الُنسخس�
خقودسملجهازسبقفتسلحلخلس»ملُن خ«سفيسعالاةسمللبوخبسBasicس)أ ا ي(سلانعسملا ليلاخنسانسطباعةسُن خسالعللة.

قفل تغيير الحجم والصفحات المتعددةس�
خقودسبقفتسإعلملسملصفحاتسملالعللةسوإعلملمتسلغخخرسملحجد.

قفل أحادي/ لونس�
خقودسبقفتسإعلملمتسلون/أحاليسكأحاليسلانعسملطباعةسباأللومن.

قفل العالمة المائيةس�
خقودسبقفتسإعلملمتسيخارس»ملعالاةسملاائخة«سلانعسإجرمءسلغخخرمت.

قفل طباعة رأس وتذييل الصفحةس�
خقودسبقفتسإعلملمتسيخارس»طباعةسرأسسولذخختسملصفحة«سلانعسإجرمءسلغخخرمت.
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مصادقة المستخدم
إذمسكنتساقخًلمسانسملطباعةسانسملكابخولرسال ليلمدساخزةس2.0سLockسFunctionسSecure،سف خلعخنسعلخكسضبطسملاعرفسوكولسPINسملياصخنسبكسفيس

اربعسملحومرسإعدادات مصادقة المستخدم.سمنقرسفوقسإعداداتسفيسمصادقة المستخدمسوأليتسملاعرفسوكولسPINسملياصخنسبك.سإذمسكانسم دسل جختس
ملليوتسإلىسملكابخولرسملياصسبكسا جالًسفيساخزةس2.0سLockسFunctionسSecure،سفخاكنكسلحلخلسيانةسماليلخارس

.PINاستخدام اسم تسجيل الدخول إلى الكمبيوتر الشخصيسبلاًلسانسإلياتسملاعّرفسوكولس
سللختسا ليلدسملشبكة لازخلسانسملاعلوااتسحوتساخزةس2.0سLockسFunctionسSecure،س

مالحظة
س إذمسكنتسل ليلدسملجهازسانسيالتسإحلىسملشبكات،سفخاكنكسملنقرسفوقسالتحقق من حالة الطباعةسلالطالعسعلىسملاعلوااتسملياصةسبالاعّرفساثتس	

حالةسملاخزمتسملاقخلةسوعللسملصفحاتسملالبقخةسملا اوحسلكسبطباعلها.سو خظهرساربعسحومرسنتيجة المصادقة.
س إذمسكنتسل ليلدسملجهازسانسيالتسإحلىسملشبكات،سفخاكنكسلحلخلسيانةسماليلخارسعرض حالة الطباعة قبل الطباعةسلفلحساربعسملحومرس	

نتيجة المصادقةسفيسكتسارةسلقودسفخهاسبالطباعة.
س إذمسأرلتسإلياتسملاعّرفسوكولسPINسملياصخنسبكسفيسكتسارةسلقودسفخهاسبالطباعة،سفقدسبلحلخلسيانةسماليلخارسإدخال اسم المعرف/	

رقم PIN لكل مهمة طباعة.
س

خيارات الطباعة األخرى

خاكنكسلعخخنسااسخليسفيسوظخفةسملطابعة:
معايرة األلوانس�
استخدام إعادة الطباعةس�
وقت السكونس�
تحسين المطبوعاتس�
تخطي الصفحة الفارغةس�
طباعة النص باألسودس�
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معايرة األلوان
قلسليللفسكثافةسملايرجاتسلكتسلونسوفًقاسللرجةسملحرمرةسورطوبةسملبخئةسملاوجولسبهاسملجهاز.سوخ اعلسهذمسمإلعلملسفيسلح خنسكثافةسمللونسانسيالتس

مل ااحسلبرنااجسلشغختسملطابعةسبا ليلمدسبخاناتساعاخرةسمأللومنسملايزنةسفيسملجهاز.
استخدام بيانات المعايرةس�

إذمسقاتسبلحلخلسهذهسمليانة،سفإنسبرنااجسلشغختسملطابعةس خ ليلدسبخاناتسملاعاخرةسملليسلاتسم لعاللهاسانسملجهازسللعخخنسلطابقسمأللومنسفيسبرنااجس
لشغختسملطابعة.سو خضانسذلكسملحصوتسعلىسجولةسطباعةسالنا قة.

الحصول على بيانات الجهاز تلقائًياس�
إذمسقاتسبلحلخلسيانةسماليلخارسهذه،سفإنسبرنااجسلشغختسملطابعةس خ ليلدسبخاناتساعاخرةسمأللومنسانسجهازك.

بدء معايرة األلوان...س�
إذمسقاتسبالنقرسفوقسهذمسملزر،سف خبلأسملجهازسفيساعاخرةسمأللومنسوانسثدس خقودسبرنااجسلشغختسملطابعةسبا ليلمدسبخاناتسملاعاخرةسانسجهازك.

استخدام ميزة إعادة الطباعة
خقودسملجهازسبليزخنساهااتسملطباعةسملار لةسفيسملذمكرة.سخاكنكسإعالةسطباعةسآيرساهاةسلونسإر اتسملبخاناتسارةسأيرىسانسملكابخولر.سولازخلسانس

سصفحةس100. ملاعلوااتسحوتسوظخفةس»إعالةسملطباعة«،سمنظرسإعالةسطباعةسملا لنلمتس

مالحظة
لانعسأشياصسآيرخنسانسطباعةسبخانالكسبا ليلمدسوظخفةس»إعالةسملطباعة«،سقدسبإلغاءسلحلخلسيانةسماليلخارساستخدام إعادة الطباعة.

س
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وقت السكون
خليتسملجهازسوضعسمل كونسعنلااسالسخ للدسبخاناتسلفلرةسزانخةساعخنة.سوفيسوضعسمل كون،سخعاتسملجهازسوكأنهسفيسوضعسإخقافسمللشغخت.سوعنلسميلخارس
DefaultسPrinterس)مإلعلملسمالفلرمضيسللطابعة(،س للدسإعالةسلعخخنسإعلملسملاهلةسإلىسملوقتسملايصصسملذيسلدسلعخخنهسفيسملاصنع؛سوخاكنسلغخخرسذلكس

فيسبرنااجسمللشغخت.سخلدسلعخخنسوضعس»مل كونسملذكي«سإلىسإعلملسملاهلةسملانا بسلااًااسوفًقاسللكرمرسم ليلمدسجهازك.
بخنااسخكونسملجهازسفيسوضعس»مل كون«،سلعرضسشاشةسLCDسملر الةسSleep )مل كون(،سولكنسخاكنسللجهازسالابعةسم لالدسملبخانات.سو خؤليس

م لالدساهاةسملطباعةسإلىسلنشخطسملجهازسلبلءسملطباعة.

تحسين إخراج الطباعة
للخحسلكسهذهسملاخزةسلح خنساشكلةسجولةسملطباعة.

تقليل تجعد الورقس�
إذمسميلرتسهذمسمإلعلمل،سفقلسخقتسلجعلسملورق.

لنسلحلاجسإلىسميلخارسهذمسمإلعلملسإذمسكنتسلقودسفقطسبطباعةسصفحاتسقلخلة.سونحنسنوصيسبلغخخرسإعلملسبرنااجسلشغختسملطابعةسفيسنوع الوسائطسملىس
معلملسرقخق.

مالحظة
 لعاتسهذهسملعالخةسعلىسلقلختسلرجةسحرمرةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س

تحسين تثبيت حبر التصويرس�
إذمسميلرتسهذمسمإلعلمل،سفقلسللح نسإاكاناتسلثبختسا حوقسملحبر.سوإذمسلدسخقلدسهذمسمللحلخلسلح خًناسكافًخا،سفقدسبلغخخرسإعلملسبرنااجسلشغختسملطابعةسفيس

نوع الوسائطسإلىسإعلملس اخك.

مالحظة
 لعاتسهذهسملعالخةسعلىسزخالةسلرجةسحرمرةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س
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تخطي الصفحة الفارغة
إذمسلدسلحلخلستخطي الصفحة الفارغة،سف خلعرفسبرنااجسلشغختسملطابعةسعلىسملصفحاتسملفارغةسوانسثدسخقودسبا لبعالهاسانسملطباعة.

مالحظة
السخعاتسهذمسمليخارسعنلااسليلارسمليخارمتسمللالخة:

س استخدام العالمة المائية	
س طباعة رأس وتذييل الصفحة	
س N في 1سو1 في NxN صفحةسفيسصفحات متعددة	
س على الوجهين )يدوي(,سوكتيب,سوكتيب )يدوي(سوعلى الوجهينساعسإزاحة التجليدسفيسعلى الوجهين / كتيب	

س

طباعة النص باللون األسود
للخحسهذهسملوظخفةسطباعةسملنصسبالكااتسباللونس»مأل ول«سفقط.

مالحظة
قلسالسلعاتسهذهسملوظخفةساعسبعضسمألحرف.

س
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عالمة التبويب أوضاع الطباعة
ملفات تعريف الطباعةسهيسإعلملمتسا بقةسقابلةسلللحرخرسلدسلصاخاهاسللوفخرسوصوتس رخعسإلىسلهخئاتسملطباعةسملليسخكثرسم ليلماها.

1

2
3 4

5

مربع قائمة أوضاع الطباعةس(1)س�
حذف ملف تعريف...س(2)س�
عرض عالمة تبويب ملفات تعريف الطباعة أواًل دوًما.س(3)س�
إضافة ملف تعريف...س(4)س�
طريقة العرض الحالية لوضع الطباعةس(5)س�

a .ميلرسملوضعسملذيسخنا بكسانساربعسقائاةسأوضاعسملطباعة

b لعرضسعالاةسمللبوخبسملفات تعريف الطباعةسفيسملجزءسمألااايسانسملنافذةسفيسكتسارةسلقودسفخهاسبالطباعة،سحللس
عرض عالمة تبويب ملفات تعريف الطباعة أواًل دوًما..

c .منقرسفوقسموافقسللطبخقسملوضعسملذيسقاتسبايلخاره

إضافة وضع
منقرسفوقسملزرسإضافة ملف تعريف...سلعرضساربعسملحومرسإضافة ملف تعريف....سقدسبإضافةسحلىس20سوضًعاسجلخًلمسباإلعلملمتسملافضلةسللخك.

a .أليتسملعنومنسملاطلوبسفيساالسم

b .منقرمالخقونةسملليسلرخلسم ليلماهاسانسقائاةسملراوز،سثدسمنقرسفوقسموافق

c .خلدسحفظسمإلعلملمتسملاوضحةسعلىسملجانبسمألخ رسانسنافذةسبرنااجسلشغختسملطابعة 
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حذف وضع
منقرسفوقسملزرسحذف ملف تعريف...سلعرضساربعسملحومرسحذف ملف تعريف.سخاكنكسحذفسأيسانسمألوضاعسملليسقاتسبإضافلها.

a .ميلرسملوضعسملذيسخنا بكسانساربعسقائاةسأوضاعسملطباعة

b .منقرسفوقسحذف

c .خلدسحذفسملوضعسملاحلل 
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عالمة تبويب إعدادات الجهاز

مالحظة
سصفحةس27. للوصوتسإلىسعالاةسمللبوخبسإعدادات الجهاز،سمنظرسملوصوتسإلىسإعلملمتسبرنااجسلشغختسملطابعةس

س

خلعرفسبرنااجسلشغختسملطابعةسعلىسملرقدسملا ل تسملياصسبالجهازسوإعلملسحجدسملورقةسملياصسبلرجسملورقسوخقودسبعرضهااسعنلسملنقرسفوقسملزرس
اكتشاف تلقائي.

1
2

3

الرقم التسلسليس(1)س�
بالنقرسفوقساكتشاف تلقائيس(2)،س خقودسبرنااجسلشغختسملطابعةسبفحصسملجهازسوعرضسرقاهسملا ل ت.سوإذمسفشتسفيسم لالدسملاعلواات،سف لعرضس

ملشاشةس”‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑“.س

إعداد مصدر الورقس(3)س�
منقرسفوقسملزرساكتشاف تلقائيس(2)سلللعرفسعلىسملرقدسملا ل تسملياصسبالجهازسوإعلملسحجدسملورقسملياصسبألرمجسملورقسوعرضهاا.

مالحظة
وظخفةساكتشاف تلقائيس(2)سغخرسالوفرةسفيسملحاالتسمللالخةسللجهاز:

س ملجهازسفيسوضعسإخقافسمللشغخت.	
س ملجهازسفيسحالةسيطأ.	
س خلدسلوصختسملجهازسبيالدسملطباعةسبا ليلمدسكبتسUSBسفيسبخئةسشبكةساشلركة.	
س ملكبتسغخرسالصتسعلىسنحوسصحخحسبالجهاز.	

س
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الدعم
منقرسفوقسالدعم...سفيساربعسملحومرستفضيالت الطباعة.

1

2

3

4
5
6

)1(س...Brother Solutions Centerس�
خعلبرس(/http://solutions.brother.com(سCenterسSolutionsسBrotherسباثابةساوقعسوخبسخعرضساعلوااتسحوتسانلجاتسBrother،س

بااسفيسذلكسFAQس)مأل ئلةسملالكررة(سوأللةسملا ليلدسولحلخثاتسبرنااجسمللشغختسوللاخحاتسحوتسم ليلمدسملجهاز.

موقع ويب التجهيزات األصلية...س(2)س�
خاكنكسزخارةساوقعسملوخبسملياصسبناسللحصوتسعلىسا للزااتسBrotherسبالنقرسفوقسهذمسملزر.

http://solutions.brother.com/
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)3(س...Brother Creative Centerس�
خاكنكسزخارةساوقعسملوخبسملياصسبناسللحصوتسعلىسحلوتس هلةسواجانخةسعبرسمإلنلرنتسلا ليلايسملانازتسوملشركاتسانسيالتسملنقرسفوقسهذمس

ملزر.

إعدادات الطباعةس(4)س�
 خعاتسهذمسملزرسعلىسطباعةسملصفحاتسملليسلعرضسملكخفخةسملليسلاتسبهاسلهخئةسمإلعلملمتسمللميلخةسللجهاز.

التحقق من اإلعداد...س(5)س�
خاكنكسمللحققسانسإعلملمتسبرنااجسلشغختسملطابعة.

حول...س(6)س�
 خعرضسهذمسملزرسقائاةسبالفاتسبرنااجسلشغختسملطابعةسواعلوااتسمإلصلمر.
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)PostScript® 3™ مضاهاة لغة( BR‑Script3 ميزات برنامج تشغيل الطابعة

مالحظة
لقطاتسملشاشةسملومرلةسفيسهذمسملق دسهيسانسنظادسمللشغختس7س®Windows.سوقلسليللفسلقطاتسملشاشةسملليسلظهرسعلىسجهازسملكابخولرسملياصسبكس

وفًقاسلنظادسمللشغختسملذيسلعاتسبه.
س

تفضيالت الطباعة

مالحظة
خاكنكسملوصوتسإلىساربعسحومرستفضيالت الطباعةسبالنقرسفوقسالتفضيالت...سفيسعالاةسمللبوخبسعامسفيساربعسحومرس

.Brother HL‑XXXX BR‑Script3 تفضيالت الطباعة
س

عالاةسمللبوخبسالتخطيطس�
خاكنكسلغخخرسملليطخطسبايلخارسمإلعلملمتسلـساالتجاهسوطباعة على الوجهينس)ملطباعةسعلىسملوجهخن(سوترتيب الصفحاتسوعدد الصفحات بالورقة.

س االتجاه	
خحللسماللجاهسوضعسملا لنلسفيسملصفحةسملاطبوعة.

(عموديسأوسأفقيسأوستدوير أفقي)

س طباعة على الوجهين	
إلجرمءسملطباعةسعلىسملوجهخن،سميلرسانعكاس عند الحافة القصيرةسأوسانعكاس عند الحافة الطويلة.

س ترتيب الصفحات	
للحلخلسمللرلخبسملذيس للدسبهسطباعةسملصفحاتسفيسا لنلك.سوخقودسمن األمام إلى الخلفسبطباعةسملا لنلسبحخثسلكونسملصفحةسمألولىسفيسأعلىس

رزاةسملورق.سأااسمن الخلف إلى األمامسفخقودسبطباعةسملا لنلسبحخثسلكونسملصفحةسمألولىسفيسأ فتسرزاةسملورق.
س عدد الصفحات بالورقة	

خاكنسأنسخؤليسلحلخلسعدد الصفحات بالورقةسإلىسلقلختسحجدسملصورةسفيسأخةسصفحةسانسيالتسمل ااحسبطباعةسصفحاتسالعللةسعلىسورقةس
ومحلة.سميلرسكراسةسلطباعةسا لنلسفيسناطسكلخب.
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س رسم حدود	
م ليلدسهذهسملوظخفةسإلضافةسحل.

عالاةسمللبوخبسالورق/الجودةس�
ميلرسمصدر الورق.

س مصدر الورق	
ميلرستحديد تلقائيسأوسالدرج1سأوستغذية يدوية.

سسس

تحديد تلقائي
 خعاتسهذمسمإلعلملسعلىس حبسملورقسانسأيساصلرسللورقساحللسلهسفيسبرنااجسلشغختسملطابعةسحجدسورقسخطابقسا لنلك.

الدرج1
 خعاتسهذمسمإلعلملسعلىس حبسملورقسانسمللرجس1.

تغذية يدوية
 خعاتسهذمسمإلعلملسعلىس حبسملورقسانسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.سخجبسأنسخطابقسحجدسملورقسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسملحجدسملاحللسفيسبرنااجس

لشغختسملطابعة.
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عالاةسمللبوخبسطباعة آمنةس�

ملا لنلمتسمآلانةسهيسا لنلمتساحاخةسبكلاةسارورسعنلسإر الهاسإلىسملجهاز.سوخ لطخعسفقطسمألشياصسملذخنسخعرفونسكلاةسملارورسطباعلها.سوألنس
ملا لنلمتساحاخةسفيسملجهاز،سخجبسعلخكسإلياتسكلاةسملارورسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسفيسملجهازسلطباعلها.

إلر اتسا لنلساحاي:

a .حللسطباعة آمنة

b .أليتسكلاةسملارورسومنقرسفوقسموافق

c س لطباعةسا لنلساحاي،سخلعخنسعلخكسإلياتسكلاةسملارورسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسملياصةسبالجهازس)منظرسطباعةسملبخاناتسمآلانةس
صفحةس101).

لحذفسا لنلساحاي:

سصفحةس101). خلعخنسعلخكسم ليلمدسلوحةسمللحكدسملياصةسبالجهازسلحذفسا لنلساحايس)منظرسطباعةسملبخاناتسمآلانةس
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الخيارات المتقدمة
خاكنكسملوصوتسإلىسالخيارات المتقدمةسبالنقرسفوقسملزرسخيارات متقدمة...سملاوجولسفيسعالاةسمللبوخبسالتخطيطسأوسعالاةسمللبوخبسالورق/الجودة.

1

2

a .(1)ميلرسحجم الورقسوعدد النسخس
حجم الورقس�

ميلرسانساربعسملقائاةسملان للةس»حجدسملورق«سملذيسل ليلاه.
عدد النسخس�

خؤليسلحلخلسملن خسإلىسلعخخنسعللسملُن خسملليس للدسطباعلها.

b .TrueTypeلعخخنسإعلملمتسإدارة ألوان الصورةسوتحجيمسوخطوط )2(س
إدارة ألوان الصورةس�

للحلخلسكخفخةسطباعةسملر وااتسباأللومن.

س 	.ICM إذمسكنتسالسلرخلسلاكخنسإدارة ألوان الصورة،سفانقرسفوقستم تعطيل

س إذمسأرلتسلنفخذسملعالخاتسملح ابخةسلاطابقةسمأللومنسعلىسملكابخولرسملاضخفسقبتسأنسخر تسملا لنلسإلىسملجهاز،سفانقرسفوقس	
تمت معالجة ICM بواسطة نظام المضيف.

س إذمسأرلتسلنفخذسملعالخاتسملح ابخةسلاطابقةسمأللومنسعلىسملجهازسللخك،سفانقرسفوقس	
تمت معالجة ICM بواسطة الطابعة باستخدام معايرة الطابعة.

تحجيمس�
للحلخلسإااسلقلختسملا لنلمتسأوسلكبخرها،سوبأيسن بة.

خطوط TrueTypeس�
للحلخلسيخارمتسيطسTrueType.سمنقرسفوقساالستبدال بخط الجهازس)مالفلرمضي(سال ليلمدسيطوطسطابعةساكافئةسلطباعةسا لنلمتسلحلويس

علىسيطوطسTrueType.سو خ احسذلكسبطباعةسأ رع؛سواعسذلك،سقلسلفقلسبعضسمألحرفسملياصةسغخرسملالعواةسبوم طةسيطسملطابعة.سمنقرس
فوقسالتنزيل كخط نظامسللنزختسيطوطسTrueTypeسللطباعةسبلاًلسانسم ليلمدسيطوطسملطابعة.
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c :(3)قدسبلغخخرسمإلعلملمتسبايلخارسإعلملسانسقائاةسميزات الطابعةس

3

جودة الطباعةس�
ميلرسأحلسإعلملمتسجولةسملطباعةسمللالخة.

س عادية )600 × 600 نقطة لكل بوصة(	
فئةس600سنقطةسلكتسبوصة.سخوصىسبهسللطباعةسملعالخة.سجولةسطباعةسجخلةسب رعةسطباعةسجخلة.

س دقيقة )فئة 2400 نقطة لكل بوصة(	
فئةس2400سنقطةسلكتسبوصة.سألقسوضعسطباعة.سم ليلدسهذمسملوضعسلطباعةسصورسلقخقةساثتسملصورسملفولوغرمفخة.سوألنسبخاناتسملطباعةس

لكونسأكبرسبكثخرسفيسملوضعسملعالي،سف خكونسوقتسملاعالجةس/سوقتسنقتسملبخاناتسووقتسملطباعةسأطوت.
نوع الوسائطس�

خاكنكسم ليلمدسأنومعسملو ائطسمللالخةسفيسجهازك.سللحصوتسعلىسأفضتسجولةسطباعة،سحللسنوعسملو ائطسملليسل ليلاها.

س ورق عادي	

س ورق رقيق	

س ورق سميك	

س ورق أكثر سمًكا	

س ورق سندات	

س ورق مغلفات	

س مغلف سميك	

س مغلف رقيق	

س ورق ُمعاد تصنيعه	

س ورق ملصقات	

س ورق المع	
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وضع توفير حبر التصويرس�
حافظسعلىسا حوقسملحبرسبا ليلمدسهذهسملاخزة.سفعنلااسلعخخنسوضع توفير حبر التصويرسعلىستشغيل،س لبلوسملطباعةسأفلح.سمإلعلملسمالفلرمضيس

هوسإيقاف.

مالحظة
السنوصيسبا ليلمدسوضع توفير حبر التصويرسلطباعةسصورةسفولوغرمفخةسأوسصورسملللرجسملراالي.

س

وقت السكون ]بالدقائق[س�
خليتسملجهازسوضعسمل كونسعنلااسالسخ للدسبخاناتسلفلرةسزانخةساعخنة.سوفيسوضعسمل كون،سخعاتسملجهازسوكأنهسفيسوضعسإخقافسمللشغخت.سوعنلس
ميلخارسDefaultسPrinterس)مإلعلملسمالفلرمضيسللطابعة(،س للدسإعالةسلعخخنسإعلملسملاهلةسإلىسملوقتسملايصصسملذيسلدسلعخخنهسفيسملاصنع؛س

وخاكنسلغخخرسذلكسفيسبرنااجسمللشغخت.سخلدسلعخخنسوضعس»مل كونسملذكي«سإلىسإعلملسملاهلةسملانا بسلااًااسوفًقاسللكرمرسم ليلمدسجهازك.
بخنااسخكونسملجهازسفيسوضعس»مل كون«،سلعرضسشاشةسLCDسملر الةسSleep )مل كون(،سولكنسخاكنسللجهازسالابعةسم لالدسملبخانات.س

و خؤليسم لالدساهاةسملطباعةسإلىسلنشخطسملجهازسلبلءسملطباعة.
ملون / أحاديس�

ميلرسوضعسمأللومن:

س تلقائي	
خفحصسملجهازساحلوىسملا لنلمتسلـسمأللومن.سفيسحالةسمللعرفسعلىسلون،سف للدسملطباعةسباللون.سإذمسلدسخلدسمللعرفسعلىساحلوىسمأللومن،س

ف للدسملطباعةسبلونسأحالي.سوقلسلصبحس رعةسملطباعةسمإلجاالخةسأقتسبطًئا.

س ملون	
 خقودسملجهازسبطباعةسجاخعسملصفحاتسفيسوضعسمأللومنسملكاات.

س أحادي	
 خؤليسلحلخلسوضعس»أحالي«سإلىسطباعةسا لنلملكسبـسللرجسراالي.

مالحظة
س قلسخحلويسأيسا لنلسفيسبعضسمألحخانسعلىساعلوااتسألومنسحلىسوإنسكانتسظاهرةسعلىسأنهاسأحالخةسمللونس)فاثاًلسقلسللكونسملاناطقسملراالخةس	

بالفعتسانساجاوعةسمأللومن(.
س إذمسوصتسا حوقسملحبرسمألزرقسأوسمألرجومنيسأوسمألصفرسإلىسنهاخةسعارهسمالفلرمضيسأثناءسطباعةسا لنلسألومن،سف خلعذرسإكااتساهاةسملطباعة.س	

وخاكنكسميلخارسبلءساهاةسملطباعةسارةسأيرىسفيسملوضعس»أحالي«،سطالااسكانسهناكسا حوقسحبرسأ ولسالوفر.
س

وضع األلوانس�
مليخارمتسمللالخةسالوفرةسفيسوضعساطابقةسمأللومن:

س عادي	
هذمسهوسوضعسمأللومنسمالفلرمضي.

س حيوي	
خلدسلعخخنسألومنسكتسملعناصرسللصبحسمأللومنسزمهخةسبلرجةسأكبر.

س بال	
تحسين اللون الرماديس�

خاكنكسلح خنسجولةسملصورةسأليسانطقةساظللة.
تحسين الطباعة باللون األسودس�

إذمسلعذرتسطباعةسر دسأ ولسبشكتسصحخح،سفايلرسهذمسمإلعلمل.
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قفل شاشة األلوان النصفيةس�
إلخقافسلطبخقاتسأيرىسانسلعلختسإعلملمتس»مأللومنسملنصفخة«.سمإلعلملسمالفلرمضيسهوستشغيل.

طباعة صور عالية الجودةس�
خاكنكسملحصوتسعلىسصورسذمتسجولةسطباعةسعالخة.سإذمسقاتسبلعخخنسطباعة صور عالية الجودةسعلىسورق رقيق،سف لصبحس رعةسملطباعةس

أبطأ.
تحسين المطبوعاتس�

للخحسلكسهذهسملاخزةسلح خنساشكلةسجولةسملطباعة.

س تقليل تجعد الورق	
إذمسميلرتسهذمسمإلعلمل،سفقلسخقتسلجعلسملورق.سلنسلحلاجسإلىسميلخارسهذمسمإلعلملسإذمسكنتسلقودسفقطسبطباعةسصفحاتسقلخلة.سونحنسنوصيس

بلغخخرسإعلملسبرنااجسلشغختسملطابعةسفيسنوع الوسائطسملىسمعلملسرقخق.

مالحظة
 لعاتسهذهسملعالخةسعلىسلقلختسلرجةسحرمرةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س

س تحسين تثبيت حبر التصوير	
إذمسميلرتسهذمسمإلعلمل،سفقلسللح نسإاكاناتسلثبختسا حوقسملحبر.سوإذمسلدسخقلدسهذمسمللحلخلسلح خًناسكافًخا،سفقدسبلغخخرسإعلملسبرنااجسلشغختس

ملطابعةسفيسنوع الوسائطسإلىسإعلملس اخك.

مالحظة
 لعاتسهذهسملعالخةسعلىسزخالةسلرجةسحرمرةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س
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عالمة التبويب »منافذ«
للغخخرسملانفذسحخثسخلدسلوصختسملجهازسأوسملا ارسلجهازسملشبكةسملذيسل ليلاه،سميلرسملانفذسملذيسلرخلسم ليلماهسأوسقدسبإضافله.
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إزالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة
قدسبإزملةسلثبختسبرنااجسلشغختسملطابعةسملذيسقاتسبلثبخلهسانسيالتسمليطومتسمللالخة.

مالحظة
س السخلوفرسإلغاء التثبيتسإذمسقاتسبلثبختسبرنااجسلشغختسملطابعةسفيسمألصتسانسوظخفةسإضافة طابعة.	
س بعلسإزملةسمللثبخت،سنوصيسبإعالةسلشغختسملكابخولرسإلزملةسملالفاتسملليسكانتسا ليلاةسأثناءسإزملةسمللثبخت.	

س

a .سثدسإلىسم دسجهازك،Brotherمنقرسفوقسملزرسابدأ،سثدسأشرسإلىسكافة البرامج،سو

b .منقرسفوقسإلغاء التثبيت

c .ملبعسمإلرشالمتسملليسلظهرسعلىسملشاشة
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Status Monitor
إنسمأللمةسملا اعلةسStatus Monitorسهيسألمةسبرنااجسقابلةسلللهخئةسل ليلدسلارمقبةسحالةسجهازسومحلسأوسأكثر؛ساااسخ احسلكسبللقيسإيطارسفوريس

بر ائتسمليطأساثتسنفالسملورقسأوسمنحشارهسأوسملحاجةسإلىسم لبلمتسحبر.

لحققسانسحالةسملجهازسفيسأيسوقتسعنسطرخقسملنقرسملازلوجسفوقسمألخقونةسملاوجولسفيسلرجسملاهاةسأوسانسيالتسميلخارسStatus Monitorسملاوجولس
فيسابدأ/كافة البرامج/HL‑XXXX/Brotherسعلىسجهازسملكابخولر.

(Windows®س/س7سWindows®نظادسمللشغختس8س(
إذمسقاتسبلحلخلسيانةسماليلخارسEnable Status Monitor on startup )لاكخنسMonitorسStatusسعنلسبلأسمللشغخت(سيالتسعالخةسمللثبخت،س

سأوسمألخقونةسStatus Monitorسعلىسشرخطسملاهاد. ف خظهرسملزرس
.س لظهرسمألخقونةسStatus Monitorسفيسملنافذةسملصغخرة.سثدسم حبس إلظهارسمألخقونةسStatus Monitorسعلىسشرخطسملاهاد،سمنقرسفوقسملزرس

سإلىسشرخطسملاهاد. مألخقونةس

منقرسفوقسزرس»م لكشافسمأليطاءسوإصالحها«سللوصوتسإلىساوقعسملوخبسملياصسبا لكشافسمأليطاءسوإصالحها.
سإذمسكانسا لوىسا حوقسملحبرسانيفًضاسأوسلوجلسأيساشكلةسفيسيرطوشةسا حوقسملحبر،سف لظهرسملراوزسمللالخة.

ا لوىسا حوقسملحبرسانيفض.

يرطوشةسا حوقسملحبرسفارغة.

مالحظة
س لازخلسانسملاعلوااتسحوتسم ليلمدسبرنااجسMonitorسStatus،سمنقرسبزرسملااوسسمألخانسفوقسمألخقونةسStatus Monitorسوميلرستعليمات.	
س 	.statusسmonitorلصبحساخزةسمللحلخثسملللقائيسللبرنااجسنشطةسحخنااسخلدسلنشخطساخزةس

س
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مراقبة حالة الجهاز
باجرلسلشغختسملكابخولر،سخظهرسأخقونةسMonitorسStatusسانسBrotherسفيسلرجسملاهاة.

لشخرسمالخقونةسمليضرمءسإلىسحالةسمال لعلملسملطبخعي.

لشخرسمالخقونةسملصفرمءسإلىسلحذخر.

لشخرسمالخقونةسملحارمءسإلىسحلوثسيطأ.

لشخرسمالخقونةسملراالخةسإلىسحالةسعلدسماللصات.

خاكنسعرضسStatus Monitorسفيسلرجسملاهاةسأوسعلىس طحساكلبسملكابخولر.

القائمة المنبثقة عن الخطأ
للخحسلكسظهور عند الخطأساعرفةسااسإذمسكانتسلوجلساشكلةسفيسملجهازسملذيسخرمقبهسملكابخولرسملياصسبك.سمإلعلملسمالفلرمضيسهوسonس)لشغخت(.

إلخقافسلشغختسظهور عند الخطأ،سمنقرسبزرسملااوسسمألخانسفوقسأخقونةسأوسنافذةسBrother Status Monitorسوقدسبإلغاءسلحلخلسيانةسماليلخارس
ظهور عند الخطأ.

مالحظة
.StatusسMonitorحلىسعنلسإخقافسلشغختسظهور عند الخطأ،سخاكنكسفحصسحالةسملجهازسفيسأيسوقتسانسيالتسعرضس

س
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Macintosh

)Macintosh الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة )لنظام التشغيل
.10.8.x10.7سو.xسوMacسOSسXسv10.6.8ملجهازسخلعدس

مالحظة
لقطاتسملشاشةسملومرلةسفيسهذمسملق دسهيسانسv10.7.xسXسOS.س ليللفسلقطاتسملشاشةسملليسلظهرسعلىسنظادسمللشغختسMacintoshسوفًقاسإلصلمرس

نظادسمللشغختسملذيسلعاتسبه.
س

اختيار خيارات إعداد الصفحة
حللسPaper Size )حجدسملورق(سوOrientation )ماللجاه(سوScale )ملاقخاس(.

a لشخرس(سBrother HL‑XXXXسلأكلسانسميلخارس.)إعلملسملصفحة( Page Setupسثدس،)الف( Fileسمنقرسفوقس،TextEditانسلطبخقساثتس
XXXXسإلىسم دسملطرمز(سفيسملقائاةسملان للةسFormat for )لن خق(.سقدسبلغخخرسمإلعلملمتسلـسPaper Size )حجدسملورق(س

وOrientation )ماللجاه(سوScale )ملاقخاس(،سثدسمنقرسفوقسOK )اومفق(.
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b .طباعة(سلبلءسملطباعة( Printسثدس،)الف( Fileسمنقرسفوقس،TextEditانسلطبخقساثتس
س)لنظادسمللشغختسv10.6.8سXسOSسMac(سس�

للحصوتسعلىسيخارمتسأكثرسإلعلملسملصفحة،سمنقرسفوقساثلثسلو خعسملعرضسبجانبسملقائاةسملان للة.

مالحظة
قدسبحفظسمإلعلملمتسملحالخةسكلعخخنسا بقسانسيالتسميلخارسSave As )حفظسبا د(سانسملقائاةسملان للةسPresets )إعلملمتسا بقة(.

س
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س)لنظادسمللشغختسv10.7.xسXسOSسوx.10.8(سس�
للحصوتسعلىسيخارمتسأكثرسإلعلملسملصفحة،سمنقرسفوقسملزرسShow Details )عرضسمللفاصخت(.

مالحظة
قدسبحفظسمإلعلملمتسملحالخةسكلعخخنسا بقسانسيالتسميلخارس...Save Current Settings as Preset )حفظسمإلعلملمتسملحالخةسكإعلملس

ا بق...(سانسملقائاةسملان للةسPresets )إعلملمتسا بقة(.
س
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اختيار خيارات الطباعة
لللحكدسفيساخزمتسملطباعةسملياصة،سميلرسPrint Settings )إعلملمتسملطباعة(سفيساربعسملحومرسPrintس)ملطباعة(.سوللحصوتسعلىسلفاصختسحوتس

مليخارمتسملالاحة،سمنظرسملاومصفاتسمللالخةسلكتسيخار.

صفحة الغالف
خاكنكسميلخارسإعلملمتسصفحةسملغالفسمللالخة:

Print Cover Page )طباعةسصفحةسملغالف(س�
إلضافةسصفحةسغالفسإلىسا لنلك،سم ليلدسهذهسملوظخفة.

Cover Page Type )نوعسصفحةسملغالف(س�
ميلرسقالًباسلصفحةسملغالف.

Billing Info )اعلوااتسمللفع(س�
إلضافةساعلوااتسفولرةسإلىسصفحةسملغالف،سأليتسنًصاسفيسيانةسملنصسBilling Info )اعلوااتسمللفع(.
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التخطيط

Pages per Sheet )عللسملصفحاتسفيسكتسورقة(س�
خاكنسأنسخؤليسلحلخلسPages per Sheet )عللسملصفحاتسفيسكتسورقة(سإلىسلقلختسحجدسملصورةسفيسأخةسصفحةسانسيالتسمل ااحسبطباعةس

صفحاتسالعللةسعلىسورقةسومحلة.

Layout Direction )ملجاهسملليطخط(س�
عنلسلحلخلسعللسملصفحاتسلكتسورقة،سخاكنكسأخًضاسلحلخلسملجاهسملليطخط.

Border )ملحل(س�
م ليلدسهذهسملوظخفةسإلضافةسحل.

Two‑Sided )وجهان(س�
سصفحةس72. منظرسملطباعةسعلىسملوجهخنس

Reverse page orientation )عكسسملجاهسملصفحة(س�
حللسReverse page orientation )عكسسملجاهسملصفحة(سلللوخرسملصفحةسباقلمرس180سلرجة.

Flip horizontally )منعكاسسأفقي(س�
حللسFlip horizontally )منعكاسسأفقي(سلطباعةسملصفحةسكانعكاسساقلوبسانسملخ ارسإلىسملخاخن.



66

2

البرامج وبرامج التشغيل

الطباعة اآلمنة

Secure Print )طباعةسآانة(:س�
ملا لنلمتسمآلانةسهيسا لنلمتساحاخةسبكلاةسارورسعنلسإر الهاسإلىسملجهاز.سوخ لطخعسفقطسمألشياصسملذخنسخعرفونسكلاةسملارورسطباعلها.سوألنس

ملا لنلمتساحاخةسفيسملجهاز،سخجبسعلخكسإلياتسكلاةسملارورسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسفيسملجهازسلطباعلها.

إلر اتسا لنلساحاي:

a .)طباعةسآانة( Secure Printحللس

b .)طباعة( Printأليتسكلاةسملارورسوم دسملا ليلدسوم دسملاهاة،سثدسمنقرسفوقس

c س لطباعةسا لنلساحاي،سخلعخنسعلخكسإلياتسكلاةسملارورسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسملياصةسبالجهازس)منظرسطباعةسملبخاناتسمآلانةس
صفحةس101).

سصفحةس101). خلعخنسعلخكسم ليلمدسلوحةسمللحكدسملياصةسبالجهازسلحذفسا لنلساحايس)منظرسطباعةسملبخاناتسمآلانةس



67

2

البرامج وبرامج التشغيل

إعدادات الطباعة
ميلرسإعلململكسفيسقائاةسPrint Settings )إعلملمتسملطباعة(:

Media Type )نوعسملو ائط(س�
حللسأحلسأنومعسملو ائطسمللالخة:

س Plain Paper )ورقسعالي(	
س Thin Paper )ورقسرقخق(	
س Thick Paper )ورقس اخك(	
س Thicker Paper )ورقسأكثرس اًكا(	
س Bond Paper )ورقس نلمت(	
س Envelopes )ورقساغلفات(	
س Env. Thick )اغلفس اخك(	
س Env. Thin )اغلفسرقخق(	
س Recycled Paper )ورقسُاعالسلصنخعه(	
س Label )ورقسالصقات(	
س Glossy Paper )ورقسالاع(	
Print Quality )جولةسملطباعة(س�

ميلرسأحلسإعلملمتسجولةسملطباعةسمللالخة:

س Normal )عالخة(	
فئةس600سنقطةسلكتسبوصة.سخوصىسبهسللطباعةسملعالخة.سجولةسطباعةسجخلةسب رعةسطباعةسجخلة.

س Fine )لقخقة(	
فئةس2400سنقطةسلكتسبوصة.سألقسوضعسطباعة.سم ليلدسهذمسملوضعسلطباعةسصورسلقخقةساثتسملصورسملفولوغرمفخة.سوألنسبخاناتسملطباعةسلكونس

أكبرسبكثخرسفيسملوضعسملعالي،سف خكونسوقتسملاعالجةس/سوقتسنقتسملبخاناتسووقتسملطباعةسأطوت.
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مالحظة
 للغخرس رعةسملطباعةسوفًقاسإلعلملسجولةسملطباعةسملذيسليلاره.سفل لغرقسجولةسملطباعةسمألعلىسوقًلاسأطوتسللطباعة،سبخنااسل لغرقسجولةسملطباعةس

مألقتسوقًلاسأقتسللطباعة.
س

Color / Mono )الونس/سأحالي(س�
ميلرسإعلملسلون/أحاليسملانا ب:

س Auto )للقائي(	
خفحصسملجهازساحلوىسملا لنلمتسلـسمأللومن.سفيسحالةسمللعرفسعلىسلون،سف للدسملطباعةسباللون.سإذمسلدسخلدسمللعرفسعلىساحلوىسمأللومن،سف للدس

ملطباعةسبلونسأحالي.سوقلسلصبحس رعةسملطباعةسمإلجاالخةسأقتسبطًئا.

س Color )الون(	
عنلااسخحلويسملا لنلسعلىسألومنسولرغبسفيسطباعلهسبـسألومن،سفحللسهذمسملوضع.

س Mono )أحالي(	
حللسهذمسملوضعسإذمسكانسملا لنلسخحلويسفقطسعلىسنصسأ ولسوللرجسرااليسو/أوسكائنات.سخؤليسملوضعسمألحاليسإلىسجعتس رعةساعالجةس

ملطباعةسأ رعسانسملوضعسألومن.سإذمسكانسملا لنلسخحلويسعلىسألومن،سف خؤليسلحلخلسملوضعس»أحالي«سإلىسطباعةسا لنلكسبـس256سا لوىسانس
ملراالي.

مالحظة
س قلسخحلويسأيسا لنلسفيسبعضسمألحخانسعلىساعلوااتسألومنسحلىسوإنسكانتسظاهرةسعلىسأنهاسأحالخةسمللونس)فاثاًلسقلسللكونسملاناطقسملراالخةس	

بالفعتسانساجاوعةسمأللومن(.
س إذمسوصلتسيرطوشةسملحبرسمألزرقسأوسمألرجومنيسأوسمألصفرسإلىسنهاخةسعارهسمالفلرمضيسأثناءسطباعةسا لنلسألومن،سف خلعذرسإكااتساهاةس	

ملطباعة.سوخاكنكسميلخارسبلءساهاةسملطباعةسارةسأيرىسفيسملوضعس»أحالي«،سطالااسكانسهناكسا حوقسحبرسأ ولسالوفر.
س

Paper Source )اصلرسملورق(س�
ميلرسAuto Select )لحلخلسللقائي(سأوسTray1 )مللرج1)سأوسManual )خلوي(.
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إعلملمتسملطباعةسAdvanced )إعلملمتسالقلاة(
عنلااسلنقرسفوقسعالاةسملاثلثس(c)سملاوجولةسعلىسجانبسAdvanced )إعلملمتسالقلاة(،س لظهرسإعلملمتسملطباعةسملالقلاة.

Toner Save Mode )وضعسلوفخرسحبرسمللصوخر(س�
حافظسعلىسا حوقسملحبرسبا ليلمدسهذهسملاخزة.سعنلااسلعخخنسToner Save Mode )وضعسلوفخرسحبرسمللصوخر(سعلىسOnس)لشغخت(،سف لبلوس

ملطباعةسمفلح.سمإلعلملسمالفلرمضيسهوسOffس)إخقافسمللشغخت(.

مالحظة
السنوصيسبا ليلمدسToner Save Mode )وضعسلوفخرسحبرسمللصوخر(سلطباعةسصورةسفولوغرمفخةسأوسصورسملللرجسملراالي.

س
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Improve Print Output )لح خنسملاطبوعات(س�
للخحسلكسهذهسملاخزةسلح خنساشكلةسجولةسملطباعة.

س Reduce Paper Curl )لقلختسلجعلسملورق(	
إذمسميلرتسهذمسمإلعلمل،سفقلسخقتسلجعلسملورق.

لنسلحلاجسإلىسميلخارسهذمسمإلعلملسإذمسكنتسلقودسفقطسبطباعةسصفحاتسقلخلة.سونحنسنوصيسبلغخخرسإعلملسبرنااجسلشغختسملطابعةسفيس
Media Type )نوعسملو ائط(سملىسمعلملسرقخق.

مالحظة
 لعاتسهذهسملعالخةسعلىسلقلختسلرجةسحرمرةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س

س Improve Toner Fixing )لح خنسلثبختسحبرسمللصوخر(	
إذمسميلرتسهذمسمإلعلمل،سفقلسللح نسإاكاناتسلثبختسا حوقسملحبر.سوإذمسلدسخقلدسهذمسمللحلخلسلح خًناسكافًخا،سفقدسبلغخخرسإعلملسبرنااجسلشغختسملطابعةس

فيسMedia Type )نوعسملو ائط(سإلىسإعلملس اخك.

مالحظة
 لعاتسهذهسملعالخةسعلىسزخالةسلرجةسحرمرةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س

Sleep Time )وقتسمل كون(س�
خليتسملجهازسوضعسمل كونسعنلااسالسخ للدسبخاناتسلفلرةسزانخةساعخنة.سوفيسوضعسمل كون،سخعاتسملجهازسوكأنهسفيسوضعسإخقافسمللشغخت.سإذمسقاتس
بايلخارسPrinter Default )مإلعلملسمالفلرمضيسللطابعة(،سف للدسإعالةسلعخخنسإعلملسملاهلةسإلىسملوقتسملايصصسملذيسلدسلعخخنهسفيسملاصنع؛س

وخاكنسلغخخرسذلكسفيسبرنااجسمللشغخت.سللغخخرس»وقتسمل كون«،سميلرسManual )خلوي(سثدسأليتسملوقتسفيساربعسملنصسملاوجولسببرنااجسمللشغخت.
بخنااسخكونسملجهازسفيسوضعس»مل كون«،سلعرضسشاشةسLCDسملر الةسSleep )مل كون(،سولكنسخاكنسللجهازسالابعةسم لالدسملبخانات.سو خؤليس

م لالدساهاةسملطباعةسإلىسلنشخطسملجهازسلبلءسملطباعة.

Other Print Options )يخارمتسملطباعةسمأليرى(س�
س Skip Blank Page )ليطيسملصفحةسملفارغة(	

إذمسلدسلحلخلسSkip Blank Page )ليطيسملصفحةسملفارغة(،سف خلعرفسبرنااجسلشغختسملطابعةسعلىسملصفحاتسملفارغةسوانسثدسخقودس
با لبعالهاسانسملطباعة.
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إعدادات اللون
Color Mode )وضعسمأللومن(س�

مليخارمتسمللالخةسالوفرةسفيسوضعس»اطابقةسمأللومن«:

س Normal )عالي(	
هذمسهوسوضعسمأللومنسمالفلرمضي.

س Vivid )حخوي(	
خلدسلعخخنسألومنسكتسملعناصرسللصبحسمأللومنسزمهخةسبلرجةسأكبر.

س None )بال(	
Improve Gray Color )لح خنسمللونسملراالي(س�

خاكنكسلح خنسجولةسملصورةسأليسانطقةساظللة.

Enhance Black Printing )لح خنسملطباعةسباللونسمأل ول(س�
إذمسلعذرتسطباعةسر دسأ ولسبشكتسصحخح،سفايلرسهذمسمإلعلمل.
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الطباعة على الوجهين
الطباعة التلقائية على الوجهينس�

حللسLayout )ملليطخط(.
ميلرسLong‑edge binding )لجلخلسحافةسطوخلة(سأوسShort‑edge binding )لجلخلسحافةسقصخرة(سفيسTwo‑Sided )وجهان(.

الطباعة اليدوية على الوجهينس�
حللسPaper Handling )مللعااتساعسملورق(.

س ميلرسEven Only )ملزوجخةسفقط(سوPrint )طباعة(.سقدسبإعالةسلحاختسملورقسملاطبوعسلميتسمللرجس)بحخثسخكونسملوجهسملفارغساومجًهاس	
أل فتسفيسمللرجس1سأوسفلحةسمللغذخةسملخلوخة(.سميلرسOdd Only )ملفرلخةسفقط(سوPrint )طباعة(.
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)PostScript® 3™ مضاهاة لغة( BR‑Script3 ميزات برنامج تشغيل الطابعة
خلناوتسهذمسملق دسملعالخاتسملااخزةسلبرنااجسلشغختسملطابعةسBR‑Script3.سلللعرفسعلىسملعالخاتسملرئخ خةسلبرنااجسلشغختسملطابعةسBR‑Script3،س

سصفحةس61سلالطالعسعلىسPage Setup )إعلملسملصفحة(س منظرسملاخزمتسملاوجولةسفيسبرنااجسلشغختسملطابعةس)لنظادسمللشغختسMacintosh)س
وCover Page )صفحةسملغالف(سوPaper Source )اصلرسملورق(سوLayout )ملليطخط(.

اختيار خيارات الطباعة
لللحكدسفيساخزمتسملطباعةسملياصة،سميلرسPrinter Features )اخزمتسملطابعة(سانساربعسملحومرسPrintس)ملطباعة(.
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ميزات الطابعة
Feature Sets: )اجاوعاتسملاخزة(سGeneral 1 )عادس1)

Print Quality )جولةسملطباعة(س�
حللسإحلىسلرجاتسمللقةسمللالخةسانسملقائاةسملان للةسجودة الطباعة.

س Normal )عالخةس)600س×س600سنقطةسلكتسبوصة((	
600س×س600سنقطةسلكتسبوصة.سخوصىسبهسللطباعةسملعالخة.سجولةسطباعةسجخلةسب رعاتسطباعةساعقولة.

س Fine )لقخقةس)فئةس2400سنقطةسلكتسبوصة((	
فئةس2400سنقطةسلكتسبوصة.سألقسوضعسطباعة.سم ليلدسهذمسملوضعسلطباعةسصورسلقخقةساثتسملصورسملفولوغرمفخة.سوألنسبخاناتسملطباعةسلكونس

أكبرسبكثخرسفيسملوضعسملعالي،سف خكونسوقتسملاعالجةس/سوقتسنقتسملبخاناتسووقتسملطباعةسأطوت.

Media Type )نوعسملو ائط(س�
حللسنوعسملو ائطسملاطابقسلنوعسملورقسملذيسقاتسبلحاخلهسفيسملجهاز.

س Plain Paper )ورقسعالي(	
س Thin Paper )ورقسرقخق(	
س Thick Paper )ورقس اخك(	
س Thicker Paper )ورقسأكثرس اًكا(	
س Bond Paper )ورقس نلمت(	
س Envelopes )ورقساغلفات(	
س Env. Thick )اغلفس اخك(	
س Env. Thin )اغلفسرقخق(	
س Recycled Paper )ورقسُاعالسلصنخعه(	
س Label )ورقسالصقات(	
س Glossy Paper )ورقسالاع(	
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Toner Save Mode )وضع توفير حبر التصوير( �
يمكنك الحفاظ على مسحوق الحبر باستخدام هذه الميزة. عندما تقوم بتحديد Toner Save Mode )وضع توفير حبر التصوير(، ستبدو الطباعة 

أفتح. اإلعداد االفتراضي هو Off )إيقاف التشغيل(.

محاظة
ال نوصي باستخدام Toner Save Mode )وضع توفير حبر التصوير( لطباعة صورة فوتوغرافية أو صور التدرج الرمادي.

 

].Min[ Sleep Time )وقت السكون ]بالدقائق[( �
يدخل الجهاز وضع السكون عندما ال يستلم بيانات لفترة زمنية معينة. وفي وضع السكون، يعمل الجهاز وكأنه في وضع إيقاف التشغيل. إذا قمت 
باختيار Printer Default )اإلعداد االفتراضي للطابعة(، فستتم إعادة تعيين إعداد المهلة إلى الوقت المخصص الذي تم تعيينه في المصنع؛ 

ويمكن تغيير ذلك في برنامج التشغيل. لتغيير »وقت السكون«، اختر 2 أو 10 أو 30.

بينما يكون الجهاز في وضع »السكون«، تعرض شاشة LCD الرسالة Sleep )السكون(، ولكن يمكن للجهاز متابعة استالم البيانات. وسيؤدي 
استالم مهمة الطباعة إلى تنشيط الجهاز لبدء الطباعة.

Color / Mono )ملون / أحادي( �
اختر وضع األلوان المناسب:

Auto )تلقائي(	 
يفحص الجهاز محتوى المستندات لـ األلوان. في حالة التعرف على لون، فستتم الطباعة باللون. إذا لم يتم التعرف على محتوى األلوان، فستتم 

الطباعة بلون أحادي. وقد تصبح سرعة الطباعة اإلجمالية أقل بطًئا.
Color )ملون(	 

سيقوم الجهاز بطباعة جميع الصفحات في وضع األلوان الكامل.
Mono )أحادي(	 

سيؤدي تحديد وضع »أحادي« إلى طباعة مستنداتك بـ تدرج رمادي.

محاظة
قد يحتوي أي مستند في بعض األحيان على معلومات ألوان حتى وإن كانت ظاهرة على أنها أحادية اللون )فمثاًل قد تتكون المناطق الرمادية 	 

بالفعل من مجموعة األلوان(.
إذا وصلت خرطوشة الحبر األزرق أو األرجواني أو األصفر إلى نهاية عمره االفتراضي أثناء طباعة مستند ألوان، فسيتعذر إكمال مهمة 	 

الطباعة. ويمكنك اختيار بدء مهمة الطباعة مرة أخرى في الوضع »أحادي«، طالما كان هناك مسحوق حبر أسود متوفر.
 

Color Mode )وضع األلوان( �
الخيارات التالية متوفرة في وضع مطابقة األلوان:

Normal )عادي(	 
هذا هو وضع األلوان االفتراضي.

Vivid )حيوي(	 
يتم تعيين ألوان كل العناصر لتصبح األلوان زاهية بدرجة أكبر.

None )بال(	 
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Feature Sets: )اجاوعاتسملاخزة(سGeneral 2 )عادس2)

Improve Gray Colour )لح خنسمللونسملراالي(س�
خاكنكسلح خنسجولةسملصورةسأليسانطقةساظللة.

Enhance Black Printing )لح خنسملطباعةسباللونسمأل ول(س�
إذمسلعذرتسطباعةسر دسأ ولسبشكتسصحخح،سفايلرسهذمسمإلعلمل.

Halftone Screen Lock )قفتسشاشةسماللومنسملنصفخة(س�
إلخقافسلطبخقاتسأيرىسانسلعلختسإعلملمتس»مأللومنسملنصفخة«.سمإلعلملس»مالفلرمضي«سهوستشغيل.

High Quality Image Printing )طباعةسصورةسبجولةسعالخة(س�
خاكنكسمالرلقاءسبجولةسملصورةسملاطبوعة.سإذمسقاتسبلعخخنسHigh Quality Image Printing )طباعةسصورةسبجولةسعالخة(سعلىستشغيل،س

ف لصبحس رعةسملطباعةسأبطأ.

Improve Print Output )لح خنسملاطبوعات(س�
للخحسلكسهذهسملاخزةسلح خنساشكلةسجولةسملطباعة.

س Reduce Paper Curl )لقلختسلجعلسملورق(	
إذمسميلرتسهذمسمإلعلمل،سفقلسخقتسلجعلسملورق.

لنسلحلاجسإلىسميلخارسهذمسمإلعلملسإذمسكنتسلقودسفقطسبطباعةسصفحاتسقلخلة.سونحنسنوصيسبلغخخرسإعلملسبرنااجسلشغختسملطابعةسفيس
Media Type )نوعسملو ائط(سملىسمعلملسرقخق.

مالحظة
 لعاتسهذهسملعالخةسعلىسلقلختسلرجةسحرمرةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س

س Improve Toner Fixing )لح خنسلثبختسحبرسمللصوخر(	
إذمسميلرتسهذمسمإلعلمل،سفقلسللح نسإاكاناتسلثبختسا حوقسملحبر.سوإذمسلدسخقلدسهذمسمللحلخلسلح خًناسكافًخا،سفقدسبلغخخرسإعلملسبرنااجسلشغختسملطابعةس

فيسMedia Type )نوعسملو ائط(سإلىسإعلملس اخك.

مالحظة
 لعاتسهذهسملعالخةسعلىسزخالةسلرجةسحرمرةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س
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الطباعة اآلمنة
ملا لنلمتسمآلانةسهيسا لنلمتساحاخةسبكلاةسارورسعنلسإر الهاسإلىسملجهاز.سوخ لطخعسفقطسمألشياصسملذخنسخعرفونسكلاةسملارورسطباعلها.سوألنس

ملا لنلمتساحاخةسفيسملجهاز،سخجبسعلخكسإلياتسكلاةسملارورسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسفيسملجهازسلطباعلها.

إلنشاءساهاةسطباعةسآانة،سقدسبلحلخلسSecure Print )طباعةسآانة(سولحلخلسيانةسماليلخارسSecure Print )طباعةسآانة(.سأليتسكلاةسارورسفيس
اربعسملنصسPassword )كلاةسملارور(سومنقرسفوقسPrint )طباعة(.

سصفحةس101). )لازخلسانسملاعلوااتسحوتسوظخفةسملطباعةسمآلانة،سمنظرسطباعةسملبخاناتسمآلانةس
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إزالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

a .‘جتسملليوتسبصفلكس’ا ئوت 

b ملطابعاتسوملفاك ات(سأوس( Print & Faxسمنقرسفوقس.)لفضخالتسملنظاد( System Preferencesسميلرس،Appleانسملقائاةس
Print & Scan )طباعةسوا حسضوئي(س1،سثدسميلرسملطابعةسملليسلرخلسإزمللهاسوقدسبإزمللهاسبالنقرسفوقسملزرس‑.

c حذفسملطابعة(.س( Delete Printerمنقرسفوقس
Print & Scan )طباعةسوا حسضوئي(سلا ليلايسv10.7.xسXسOSسوx.10.8س1
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البرامج وبرامج التشغيل

Status Monitor
إنسمأللمةسملا اعلةسStatus Monitorسهيسألمةسبرنااجسقابلةسلللهخئةسُل ليلدسلارمقبةسحالةسملجهاز؛سل احسلكسباالطالعسعلىسر ائتسمليطأساثتسنفالس
ملورقسأوسمنحشارهسعلىسفومصتسزانخةسلللحلخثسلدسلعخخنهاسا بًقاسوملوصوتسإلىسمأللمةسملا اعلةسمإللمرةسعبرسمإلنلرنت.سمفحصسحالةسملجهازسانسيالتس

لشغختسبرنااجسMonitorسStatusسانسBrotherسبالباعسمليطومتسمللالخة:
بالن بةسلـسv10.6.8سXسOSسMacس�

a .ملطابعاتسوملفاك ات(،سثدسميلرسملجهاز( Print & Faxسوحللس،)لفضخالتسملنظاد( System Preferencesقدسبلشغختس

b مأللمةسملا اعلة(سثدسمنقرسفوقس( Utilityسحللسعالاةسمللبوخبس.)...مليخارمتسوملا للزاات( Options & Supplies...منقرسفوقس
.StatusسMonitorفلحسمأللمةسملا اعلةسللطابعة(.س خبلأسلشغختس( Open Printer Utility

لنظاايسمللشغختسv10.7.xسXسOSسوx.10.8س�

a .طباعةسوا حسضوئي(،سثدسميلرسملجهاز( Print & Scanسوحللس،)لفضخالتسملنظاد( System Preferencesقدسبلشغختس

b مأللمةسملا اعلة(سثدسمنقرسفوقس( Utilityسحللسعالاةسمللبوخبس.)...مليخارمتسوملا للزاات( Options & Supplies...منقرسفوقس
.StatusسMonitorفلحسمأللمةسملا اعلةسللطابعة(.س خبلأسلشغختس( Open Printer Utility

تحديث حالة الجهاز

. إذمسأرلتسمللعرفسعلىسآيرسحالةسللجهازسفيسحخنسفلحسملنافذةسStatus Monitor،سفانقرسفوقسأخقونةسمللحلخثس

سإذمسكانسا لوىسا حوقسملحبرسانيفًضاسأوسلوجلسأيساشكلةسفيسيرطوشةسا حوقسملحبر،سف لظهرسملراوزسمللالخة.

ا لوىسا حوقسملحبرسانيفض.

يرطوشةسا حوقسملحبرسفارغة.

خاكنكسلعخخنسملفاصتسملزانيسملذيسخقودسفخهسملبرنااجسبلحلخثساعلوااتسحالةسملجهاز.سمنلقتسإلىسشرخطسملقائاةسBrother Status Monitor،سوميلرس
Preferences )مللفضخالت(.
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البرامج وبرامج التشغيل

إخفاء النافذة أو إظهارها
بعلسلشغختسStatus Monitor،سخاكنكسإيفاءسملنافذةسأوسإظهارها.سإليفاءسملنافذة،سمنلقتسإلىسشرخطسملقائاةسBrother Status Monitorسوميلرس
Hide Status Monitor )إيفاءسMonitorسStatus).سإلظهارسملنافذة،سمنقرسفوقسمألخقونةسBrother Status Monitorسملاوجولسفيسشرخطس

مإلر اء.

الخروج من النافذة
منقرسفوقسBrother Status Monitorسفيسشرخطسملقائاة،سثدسميلرسQuit Status Monitor )إنهاءسMonitorسStatus)سانسملقائاةس

ملان للة.

اإلدارة عبر اإلنترنت )اتصال الشبكة فقط(
خاكنكسملوصوتسإلىسنظادسمإللمرةسعبرسمإلنلرنتسبالنقرسفوقسأخقونةسملجهازسعلىسشاشةسStatus Monitor.سخاكنسم ليلمدسا لعرضسوخبسقخا يس

سإللمرةسملجهازسبا ليلمدسHTTPس)برولوكوتسنقتسملنصوصسمللشعبخة(.س
WebسBasedسManagementسللختسا ليلدسملشبكة:س لازخلسانسملاعلوااتسحوتسنظادسمإللمرةسعبرسمإلنلرنت،س
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البرامج وبرامج التشغيل

البرامج

البرامج المخصصة للشبكات 
Networkسfeaturesسللختسا ليلدسملشبكة:س للحصوتسعلىساعلوااتسحوتسبرنااجسمأللمةسملا اعلةسللشبكة،س
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تحكم اللوحة
خحلويسهذمسملجهازسعلىسشاشةسLCDس)شاشةسبلورمتس ائلة(سومحلةسوثاانخةسافالخحسوصاااخنسثنائخخنساشعخنسللضوءس(LED)سفيسلوحةسمللحكد.سشاشةس

LCDسهيسشاشةسعرضسأحالخةسمأل طرسلل عسلـس16سحرًفا.

نظرة عامة على لوحة التحكم
.HL‑3170CDWملر دسمللوضخحيساعلالسعلىس

1
2

3

4

5

6

7

8

1 LCD شاشة
لعرضسر ائتسلا اعللكسفيسإعلملسملجهازسوم ليلماه.

خعرضسملاؤشرسذوسملا لوخاتسمألربعةسقوةسمإلشارةسملال لكخةسفيسحاتسكنتسل ليلدسملصااًلسال لكًخا.

ملحلس0
مألقصى

 التشغيل/إيقاف التشغيل 2
خاكنكسلشغختسملجهازسوإخقافسلشغخله.

سللشغختسملجهاز.س سمضغطساعسمال لارمرسفيسملضغطسعلىس

سإلخقافسلشغختسملجهاز.س وفسلعرضسملشاشةسShutting Down )إخقافسمللشغخت(سو لظتسلبعضسثومٍنسقبتسأنسلنطفئ. مضغطساعسمال لارمرسفيسملضغطسعلىس

معلومات عامة
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معلومات عامة

مفاتيح القائمة: 3
aسأوسbس)س+سأوس‑)

مضغطسلللارخرسعبرسملقومئدسومليخارمت.
مضغطسإللياتسأرقادسوزخالةسملعلل.سخاكنكسإلياتسمألرقادسبطرخقلخن.سمضغطسعلىسaسأوسbسلالنلقاتسرقًااسومحًلمسألعلىسأوسأل فتسفيسملارة،سأوسمضغطسبا لارمرسعلىسaسأوسbسلالنلقاتس

.OKبشكتسأ رع.سعنلااسلرىسملرقدسملذيسلرخله،سمضغطسعلىس
OK

خلخحسلكسليزخنسمإلعلملمتسملياصةسبكسفيسملجهاز.سبعلسلغخخرسأحلسمإلعلملمت،سخعولسملجهازسإلىسا لوىسملقائاةسمل ابق.
Back

ملرجوعسا لوىسومحًلمسفيسبنخةسملقائاة.
خلخحسلكسميلخارسملرقدسمل ابقسأثناءسلعخخنسمألرقاد.

4 Secure
سصفحةس101.) خاكنكسطباعةسملبخاناتسملاحفوظةسفيسملذمكرةسعنلااسلقودسبإلياتسكلاةسملارورسملاكونةسانسأربعةسأرقاد.س)لازخلسانسملاعلواات،سمنظرسطباعةسملبخاناتسمآلانةس

5 Go
سصفحةس158. خاكنكسا حسبعضسر ائتسمليطأسبالضغطسعلىسGo.سلا حسجاخعسمأليطاءسمأليرى،سملبعسإرشالمتسلوحةسمللحكدسأوسمنظرسر ائتسمليطأسوملصخانةس

إخقافسملطباعةساؤقًلاسوالابعلها.
خلخحسلكسطباعةسأيسبخاناتسالبقخةسفيسذمكرةسملجهاز.

خلخحسلكسميلخارسمليخارسملاعروضسفيسا لوىسملقائاةسمأليخر.سبعلسلغخخرسأيسإعلمل،سخعولسملجهازسإلىسوضعسمال لعلمل.
س خاكنكسمللبلختسإلىسوضعسReprintس)إعالةسملطباعة(سعنسطرخقسملضغطساعسمال لارمرسعلىسهذمسملافلاحسلالةس4سثومنسلقرخًبا.س)لازخلسانسمللفاصخت،سمنظرسإعالةسطباعةسملا لنلمتس

صفحةس100.)

6 Cancel
خلخحسلكسإلغاءسمإلعلملسملحالي.

 Cancel Allسملر الةسLCDخقودسبإلغاءساهاةسطباعةسابراجةسوا حهاسانسذمكرةسملجهاز.سإللغاءساهادسطباعةسالعللة،سمضغطساعسمال لارمرسعلىسهذمسملافلاحسحلىسلعرضسشاشةس
Jobs )إلغاءسجاخعسملاهاد(.

7 LED Error مصباح
سصفحةس84.) خواضسهذمسملاصباحسبلونسبرلقاليسعنلااسلعرضسشاشةسLCDسيطأسااسأوسر الةسهااةسللحالة.س)لازخلسانسمللفاصخت،سمنظرساؤشرمتسLEDس

8 LED Data مصباح
سصفحةس84.)  وفسخواضساصباحسLEDسوفًقاسلحالةسملجهاز.س)لازخلسانسمللفاصخت،سمنظرساؤشرمتسLEDس
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LED مؤشرات
لكونساصابخحسLEDس)ملصاادسملثنائيسملاشعسللضوء(ساضخئةسللعرضسحالةسملجهاز.

مصباح LED )الصمام الثنائي المشع للضوء( للبيانات )أخضر( )تابع(
LED المعنىمؤشر

ملبخاناتسفيسذمكرةسملجهاز.قيد التشغيل
خقودسملجهازسإااسبا لالدسملبخاناتسأوساعالجلها.يومض

السلوجلسبخاناتسالبقخةسفيسملذمكرة.قيد إيقاف التشغيل

مؤشر LED لبيان الخطأ )برتقالي( )تابع(
LED المعنىمؤشر

لوجلساشكلةسللعلقسبالجهاز.يومض
السلوجلساشكلةسللعلقسبالجهاز.قيد إيقاف التشغيل

رسائل حالة الجهاز
خوضحسملجلوتسمللاليسر ائتسحالةسملجهازسأثناءسمللشغختسملطبخعي:س

المعنىرسالة حالة الجهاز
خجرىسلبرخلسملجهاز.Cooling Down )لبرخل(

Cancel Printing )إلغاءسملطباعة(

Cancel All Jobs )إلغاءسجاخعسملاهاد(

خقودسملجهازسبإلغاءسملاهاة.

خقودسملجهازسباعاخرةسكثافةسمأللومن.Calibrate )اعاخرة(
خقودسملجهازسبلجاهتسملبخاناتسملليسلاتساعالجلهاسبا ليلمدسبرنااجسلشغختسIgnore Data.PS )لجاهتسملبخانات(

قادسملجهازسبلعلخقسعالخاله.سمضغطسعلىسGoسلبلءسلشغختسملجهازسارةسأيرى.Pause )إخقافساؤقت(
جاٍرسل يخنسملجهاز.Please Wait )ملرجاءسمالنلظار(

خقودسملجهازسبإجرمءسعالخةسملاعاخرة.
خقودسملجهازسبالطباعة.Printing )ملطباعة(

ملجهازسا لعلسللطباعة.Ready )ملجاهزخة(
فيس»وضعسمل كون«س)وضعسلوفخرسملطاقة(،سخعاتسملجهازسوكأنهسفيسوضعسإخقافسمللشغخت؛سوبرغدسهذمسخاكنسSleep )مل كون(

للجهازسمال لارمرسفيسم لالدسملبخانات.سو خؤليسم لالدساهاةسملطباعةسإلىسلنشخطسملجهازسلبلءسملطباعة.
فيسوضعس»مل كونسملعاخق«س)خلدسلقلختسم لهالكسملطاقةسبشكتسأكبرسانهسفيسوضعس»مل كون«(،سخعاتسملجهازسDeep Sleep )مل كونسملعاخق(

وكأنهسفيسوضعسإخقافسمللشغخت.سإذمسلدسخ للدسملجهازسبخاناتسلفلرةسزانخةساعخنةسأثناءسكونهسفيسوضعس
»مل كون«،سفإنهسخليتسفيسوضعس»مل كونسملعاخق«.سو وفسخنشطسملجهازسعنلسللقخهساهاةسطباعة.

خقودسملجهازسبلعخخنسوضعسملطباعة.Registration )ملل جخت(
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جدول القائمة

كيفية الوصول إلى وضع القائمة

a .سلفصتسملصاتسملجهاز)BackسأوسOKسأوسbسأوسa(مضغطسعلىسأيسافلاحسانسافالخحسملقائاةس

b .سلاللجاهسملاطلوبbسأوسaلنقتسيالتسا لوخاتسملقائاةسبالضغطسعلىس

c .سبعلسذلكسا لوىسملقائاةسمللاليLCDسو لعرضسشاشةس.LCDسعنلااسخظهرسمليخارسملذيسلرخلهسعلىسشاشةسOKمضغطسعلىس

d .سلللنقتسإلىسلحلخلسملقائاةسمللاليbسأوسaمضغطسعلىس

e .GoسأوسOKمضغطسعلىس
عنلسمالنلهاءسانسلعخخنسمليخار،س لعرضسشاشةسLCDسAccepted )اقبوت(.

جدول القائمة
هناكس بعسقومئد.سلازخلسانسملاعلوااتسحوتسماليلخارمتسملالاحةسفيسكتسقائاة،سمنظرسملجلموتسمللالخة.

إذمسلدسخلدسإجرمءسأخةسعالخاتسللوحةسمللحكدسلالةس30سثانخة،سف لعولسشاشةسLCDسإلىسحالةس»مال لعلمل«.

مالحظة
فخااسخليسأ ااءسشاشةسLCDسللوحةسمللحكد:

س لرجسملورقسملقخا ي:سTray 1 )مللرجس1)	
س فلحةسمللغذخةسملخلوخة:سManual Feed )مللغذخةسملخلوخة(	

س



86

3

معلومات عامة

.Machine Info )معلومات الجهاز(
األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1

 Print Settings
)طباعةسمإلعلملمت(

لطباعةسصفحةس»إعلملمتسملطابعة«.‑‑‑

 Print NetSetting
)طباعةسمعلملسملشبكة(

لطباعةسلقرخرس»لهخئةسشبكةسماللصات«.‑‑‑

 Print WLAN Report
)طباعةسلقرخرسملشبكةس

ملال لكخةس
((WLAN)

(HL‑3170CDW)

لطباعةسنلخجةسلشيخصسملصاتسشبكةسLANسملال لكخة.‑‑‑

 Test Print
)طباعةسميلبار(

لطباعةسصفحةسماليلبار.‑‑‑

 Demo Print
)عرضسطباعةس

لوضخحي(

لطباعةسورقةسعرضسلوضخحي.‑‑‑

 Drum Dot Print
)طباعةسنقطةس
مأل طومنة(

لطباعةسورقةسفحصسنقاطسمأل طومنة.‑‑‑

 Print Font
)طباعةسمليط(

(HL‑3170CDW)

HP LaserJet‑‑.HPسLaserJetلطباعةسقائاةسيطوطسوعخناتس
BR‑Script 3‑‑.BR‑Scriptلطباعةسقائاةسيطوطسوعخناتس

 Serial No.
)ملرقدسملل ل لي(

لعرضسملرقدسملا ل تسللجهاز.‑‑‑

 Version
)مإلصلمر(

 Main Version
)مإلصلمرسملرئخ ي(

لعرضسإصلمرسملبرنااجسملثابتسملرئخ ي.‑‑

 Sub1 Version
(Sub1مإلصلمرس(

لعرضسإصلمرسملبرنااجسملثابتسملفرعي.‑‑

 RAM Sizeس
(RAMحجدس(

لعرضسحجدسملذمكرةسفيسهذمسملجهاز.‑‑

 Page Count
)عللسملصفحات(

لعرضسإجااليسملصفحاتسملاطبوعة.‑‑Total )مإلجاالي(
لعرضسإجااليسملصفحاتسملاطبوعةسباأللومن.‑‑Color )الون(

 Monochrome
)أحاليسمللون(

لعرضسإجااليسملصفحاتسملاطبوعةسأحالخةسمللون.‑‑

 Image Count
)علملسملصور(

 Black (BK)
((BK(أ ولس(

لعرضسكدسملصورسملذيسلدسإنلاجهسباللونسمأل ول.‑‑

 Cyan (C)
((C(ااويس (

لعرضسكدسملصورسملذيسلدسإنلاجهسباللونسمألزرق.‑‑

 Magenta (M)
((M(أرجومنيس(

لعرضسكدسملصورسملذيسلدسإنلاجهسباللونسمألرجومني.‑‑

 Yellow (Y)
((Y(أصفرس(

لعرضسكدسملصورسملذيسلدسإنلاجهسباللونسمألصفر.‑‑

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.
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.Machine Info )معلومات الجهاز( )تابع(
األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1

 Drum Count
)علملسمال طومنة(

 Black (BK)
((BK(أ ولس(

لعرضسإجااليسملصفحاتسملاطبوعةسلوحلةسأ طومنةسمللونسمأل ول.‑‑

 Cyan (C)
((C(ااويس (

لعرضسإجااليسملصفحاتسملاطبوعةسلوحلةسأ طومنةسمللونسمألزرق.‑‑

 Magenta (M)
((M(أرجومنيس(

لعرضسإجااليسملصفحاتسملاطبوعةسلوحلةسأ طومنةسمللونسمألرجومني.‑‑

 Yellow (Y)
((Y(أصفرس(

لعرضسإجااليسملصفحاتسملاطبوعةسلوحلةسأ طومنةسمللونسمألصفر.‑‑

 Parts Life
)عارسمألجزمء(

 Toner Life
)عارسملحبر(

 Black (BK)
((BK(أ ولس(

لعرضسملعارسملالبقيسلكتسيرطوشةسحبر.س‑

علىس بختسملاثات،سإذمسكانسملعارسملالبقيسليرطوشةسا حوقسملحبرس
مأل ولس%20،سف لظهرسشاشةسLCDسعلىسملنحوسمللالي.

BK oonnnnnnnn

 Cyan (C)
((C(ااويس (

‑

 Magenta (M)
((M(أرجومنيس(

‑

 Yellow (Y)
((Y(أصفرس(

‑

 Drum Life
)عارسمأل طومنة(

 Black (BK)
((BK(أ ولس(

لعرضسملعارسملالبقيسلوحلةسأ طومنةسمللونسمأل ول.‑

 Cyan (C)
((C(ااويس (

لعرضسملعارسملالبقيسلوحلةسأ طومنةسمللونسمألزرق.‑

 Magenta (M)
((M(أرجومنيس(

لعرضسملعارسملالبقيسلوحلةسأ طومنةسمللونسمألرجومني.‑

 Yellow (Y)
((Y(أصفرس(

لعرضسملعارسملالبقيسلوحلةسأ طومنةسمللونسمألصفر.‑

 Belt Life
)عارسملحزمد(

لعرضسملعارسملالبقيسلوحلةسملحزمد.‑‑

 PF Kit1 Life
(PFسKit1عارس(

لعرضسملصفحاتسملالبقخةسللطباعةسبا ليلمدساجاوعةسألومتسلغذخةس‑‑
ملورقس1.

 Fuser Life
)عارسوحلةسملاصهر(

لعرضسملصفحاتسملالبقخةسللطباعةسباثبتسملحبر.‑‑

 Reset Parts Life
)إعالةسلعخخنسعارس

مألجزمء(

)خظهرسفقطسعنلااس
للجاوزسوحلةس

مأل طومنةسأوسوحلةس
ملحزمدسعارهاس

ملاقلر.(

 Drum Unit
)وحلةسمأل طومنة(

 Black (BK)
((BK(أ ولس(

إلعالةسلعخخنسعارسوحلةسأ طومنةسمللونسمأل ول.سخظهرسفقطسعنلسم لبلمتس‑
وحلةسمأل طومنة.

 Cyan (C)
((C(ااويس (

إلعالةسلعخخنسعارسوحلةسأ طومنةسمللونسمألزرق.سخظهرسفقطسعنلسم لبلمتس‑
وحلةسمأل طومنة.

 Magenta (M)
((M(أرجومنيس(

إلعالةسلعخخنسعارسوحلةسأ طومنةسمللونسمألرجومني.سخظهرسفقطسعنلس‑
م لبلمتسوحلةسمأل طومنة.

 Yellow (Y)
((Y(أصفرس(

إلعالةسلعخخنسعارسوحلةسأ طومنةسمللونسمألصفر.سخظهرسفقطسعنلس‑
م لبلمتسوحلةسمأل طومنة.

 Belt Unit
)وحلةسملحزمد(

إلعالةسلعخخنسعارسوحلةسملحزمد.سخظهرسفقطسعنلسم لبلمتسوحلةسملحزمد.‑‑

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.
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معلومات عامة

Paper Tray )درج الورق(
األوصافالخياراتالقائمة الفرعية

اليلخارسااسإذمسكانس للدسلغذخةسملورقسخلوًخا.سOn )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*Manual Feed )مللغذخةسملخلوخة(
On(Long Bind) )لشغختس)لجلخلسطوخت((س/سsided‑2 )علىسملجانبخن(

On(Short Bind) )لشغختس)لجلخلسقصخر((س/س
Off )إخقاف(*س

اليلخارسااسإذمسكنتسلرخلسملطباعةسعلىسكالسوجهيسملورق.

Any )أيسحجد(*س/سLetter )حجدسLetter(س/سTray1 Size )حجدسمللرج1)
Legalس/سA4س/سExecutiveس/سJIS B5س/س

A5س/سA5 Lس/سJIS B6س/سA6س/سFolioس

اليلخارسحجدسملورقسملذيسقاتسبلحاخلهسفيسلرجسملورقسملقخا ي.

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.
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معلومات عامة

General Setup )اإلعداد العام(
األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية

 Local Language
)مللغةسملاحلخة(

English )مإلنجلخزخة(*س/س‑
...Français )Français(

للغخخرسلغةسشاشةسLCDسللوللك.

سEcology Sleep Time )ملبخئة(
)وقتسمل كون(

 Min0س/س1س/س2س/س3*س/س4س/س5س/س...س
)لقخقة(س

للعخخنسملوقتسللعولةسإلىسوضعس»لوفخرسملطاقة«.

 Toner Saveس
)لوفخرسملحبر(

لزخالةساعلتسملصفحاتسليرطوشةسا حوقسملحبر.On )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*س

 Auto Power Off
)إخقافسلشغختسللقائي(

سOff )إخقاف(س/س
 hour 1 ) اعةسومحلة(س/س
 hours 2 ) اعلان(س/س

 hours 4 (4س اعات(*س/س
hours 8 (8س اعات(

للعخخنسعللسمل اعاتسملليس خظتسملجهازسفخهاسفيس
وضعس»مل كونسملعاخق«سقبتسملليوتسفيسوضعس

»إخقافسمللشغخت«.سميلرسOff )إخقاف(سإذمسكنتسالس
لرخلسأنسخليتسملجهازسفيسوضعس»إخقافسمللشغخت«.

Panel Control )لحكدس
مللوحة(

 Button Repeat
)لكرمرسملزر(

0.1*س/س0.4س/س0.6س/س0.8س/س
 1.0س/س1.4س/س1.8س/س2.0س

Sec )ثانخة(س

للعخخنسملوقتسلخلدسلغخخرسملر الةسملليسلظهرسعلىس
شاشةسLCDسعنلسملضغطساعسمال لارمرسعلىسaسأوس

bسعلىسفومصتسزانخة.
 Message Scroll

)لارخرسملر الة(
level1 )ملا لوى1)*س/س

level2 )ملا لوى2(س/س...س/س
Level10 )ملا لوى10(س

للعخخنسوقتسارورسر الةسعبرسشاشةسLCDس
بالثومني.سانسا لوىس1س=س0.2سثانخةسإلىسملا لوىس

10س=س2.0سثانخة.
 LCD Contrast

(LCDلباخنسشاشةس(
+nnonn‑.LCDللعخخنسلباخنسشاشةس

 Auto Online
)ملصاتسللقائي(

للعخخنسملجهازسللعولةسإلىسوضعس»مال لعلمل«سبعلااسOn )لشغخت(*س/سOff )إخقاف(س
 Offكانسيااالًسلالةس30سثانخة.سفيسحالةسميلخارس
)إخقاف(،سخلعذرسعلىسملجهازسم لالدساهااتسطباعةس

إذمسكانسقلسلدسلركهسفيسوضعس»ملقائاة«.
Setting Lock )اخزةس

قفتسمإلعلمل(
للشغختسإعلملمتسلوحةسملقفتس)On )لشغخت((سأوسOn )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*‑

إخقافسلشغخلهاس)Off )إخقاف((سبا ليلمدسكلاةس
ملارور.

للشغختسإعلملمتسإعالةسملطباعةس)On )لشغخت((سأوسOn )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*‑Reprint )إعالةسملطباعة(
إخقافسلشغخلهاس)Off )إخقاف((.

Auto )للقائي(*س/سUSBس/سSelect )لحلخل(Interface )ملومجهة(
Network )ملشبكة(س

اليلخارسملومجهةسملليسل ليلاها.

إذمسميلرتسAuto )للقائي(،سف خقودسملجهازسللقائًخاس
بلغخخرسملومجهةسإلىسUSBسأوسEthernetسوفًقاس

للومجهةسملليسل للدسملبخانات.
 Auto IF Timeس

)زانسIFسللقائي(
 99Sec1س/س2س/س3س/س4س/س5*س/س...س/س

)ثانخة(س
خلعخنسلعخخنسفلرةسملاهلةساليلخارسملومجهةسللقائًخا.

 Input Buffer
)ايزنسمإلليات(

Level )ملا لوى(س1س/س2س/س3س/س
4*س/س...سس/س7س

لزخالةسأوسإنقاصس عةساحزنسمإللياتسملاؤقت.

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.
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معلومات عامة

Print Menu )قائمة الطباعة(
األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية

Emulation )ملاضاهاة(

(HL‑3170CDW)

Auto )للقائي(*س/سHP LaserJetس/س‑
BR‑Script 3

اليلخارسوضعسملاضاهاةسملذيسل ليلاه.

 Auto Continue
)الابعةسللقائخة(

حللسهذمسمإلعلملسإذمسكنتسلرغبسفيسقخادسملجهازسبحتسOn )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*س‑
مليطأسملالعلقسبحجدسملورقسللقائًخا.

Output Color )لونس
مإليرمج(

(HL‑3170CDW)

‑ Colorللقائي(*س/س( Auto
)الون(س/سMono )أحالي(

للعخخنسلونسمإليرمج.

Media Type )نوعس
ملو ائط(

(HL‑3170CDW)

سPlain Paper )ورقسعالي(*س/س‑
 Thick Paper )ورقس اخك(س/س

Thicker Paper )ورقسأكثرس اًكا(س/س
 Thin Paper )ورقسرقخق(س/س

 Recycled Paper )ملورقسملاعالسللوخره(س/س
Bond Paper )ورقساقوى(س/س

 Envelopes )اظارخف(س/س
 Env. Thick )اظارخفس اخكة(س/س
 Env. Thin )اظارخفسرفخعة(س/س
Glossy Paper )ورقسالاع(س

للعخخنسنوعسملورق.

Paper )ملورق(

(HL‑3170CDW)

Letter )حجدسLetter(س/سLegalس/س‑
A4*س/سExecutiveس/سCom‑10س/س

DLس/سJIS B5س/سB5س/سA5س/سA5 Lس/س
 JIS B6س/سA6س/س

Monarch  )حجدسMonarch(س/س
Folioس/سC5

للعخخنسحجدسملورق.

Copies )ملُن خ(

(HL‑3170CDW)

للعخخنسعللسملصفحاتسملاطبوعة.1*س/س2س/س...س/س999س‑

Orientation )ماللجاه(

(HL‑3170CDW)

Portrait )طولي(*س/س‑
Landscape )عرضي(س

خاكنسلهذمسملجهازسطباعةسصفحاتسبالجاهسرأ يسأوس
عرضي.

 Print Position
)اوضعسملطباعة(

X Offset )إزمحةسعلىس
ملاحورسمل خني(

‑500س/س‑499س/س...س/س‑1س/س0*س/س
 500Dots1س/س...س/س499س/س

)نقطة(س

للحرخكسوضعسبلءسملطباعةس)فيسملجزءسملعلويس
مألخ رسانسملصفحات(سأفقًخاسحلىس500‑س)خ ار(سإلىس

500+س)خاخن(سنقطةسفيس300سنقطةسلكتسبوصة.
Y Offset )إزمحةسعلىس

ملاحورسملصالي(
‑500س/س‑499س/س...س/س‑1س/س0*س/س

 500Dots1س/س...س/س499س/س
)نقطة(س

للحرخكسوضعسبلءسملطباعةس)فيسملجزءسملعلويس
مألخ رسانسملصفحات(سرأ ًخاسحلىس500‑س)أعلى(س

إلىس500+س)أ فت(سنقطةسفيس300سنقطةسلكتس
بوصة.

FF) Auto FFسللقائي(

(HL‑3170CDW)

خلخحسلكسطباعةسملبخاناتسملالبقخةسلونسملضغطسعلىسOn )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*‑
.Go

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.
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معلومات عامة

Print Menu )قائمة الطباعة( )تابع(
األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية

HP LaserJet

(HL‑3170CDW)

للعخخنسرقدسمليط.I071س/س...س/س*I059س/س...س/سI000س.Font No )رقدسمليط(
 Font Pitchس

)اختسمليط(
0.44س/س...س/س10.00*س/س...س/س

99.99س
للعخخنسلرجةساختسمليط.

 لظهرسملقائاةسFont Pitch )اختسمليط(س
عنلااسليلارسانسI059سإلىسI071سفيسمإلعلملس

.Font No )رقدسمليط(.
 Font Pointس

)اركزسمليط(
4.00س/س...س/س12.00*س/س...س/س

999.75س
للعخخنسحجدسمليط.

 لظهرسملقائاةسFont Point )اركزسمليط(س
عنلااسليلارسانسI000سإلىسI058سفيسمإلعلملس

.Font No )رقدسمليط(.
 Symbol Set
)اجاوعةسملراوز(

للعخخنساجاوعةسملراوزسأوساجاوعةسملحروف.PC‑8 D/Nس/س*PC‑8س/س...س

 Table Printس
)طباعةسملجلوت(

سلطباعةسجلوتسملراوز.س‑
إذمسظهرسChange Emulation )لغخخرس
 Autoسفايلرس،LCDملاضاهاة(سعلىسشاشةس

)للقائي(سأوسHP LaserJetسفيس
 Print Menuملاضاهاة(سانس( Emulation

)قائاةسملطباعة(س)منظرسصفحةس90).
سلشغخت:سCR+LFسiسCR،سإخقافسلشغخت:سOn )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*سLF) Auto LFسللقائي(

CRسiسCR
سلشغخت:سLF+CRسiسأوسFF+CRسiسFFسأوسOn )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*سCR) Auto CRسللقائي(

سVT+CRسiسVTس
سإخقافسلشغخت:سLFسiسLFسأوسFFسiسFFسأوس

VTسiسVT
 Auto WRAPس
(WRAPسللقائي(

اليلخارسااسمذمسكانس خحلثسمنلقاتسملىسمل طرسمللاليسOn )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*س
عنلسملوصتسملىسملهااشسمالخان.

 Auto SKIPس
(SKIPسللقائي(

اليلخارسااسمذمسكانس خحلثسمنلقاتسملىسمل طرسمللاليسOn )لشغخت(*س/سOff )إخقاف(س
عنلسملوصتسملىسملهااشسمال فت.

 Left Margin
)ملهااشسمألخ ر(

للعخخنسملهااشسمألخ رسفيسملعاولسانس0سإلىس70س##
عاوًلمسباعلتس1سحرفسبكتسبوصة.سمإلعلملس

مالفلرمضيسهوس0سحرفسبكتسبوصة.
 Right Margin

)ملهااشسمألخان(
للعخخنسملهااشسمألخانسفيسملعاولسانس10سإلىس80س##

عاوًلمسباعلتس1سحرفسبكتسبوصة.سمإلعلملس
.(A4)مالفلرمضيسهوس78سحرًفاسبكتسبوصةس

 Top Marginس
)ملهااشسملعلوي(

للعخخنسملهااشسملعلويسعلىسا افةسانسملحافةسملعلوخةس#.##
للورق:س0.00سأوس0.33سأوس0.50سأوس1.00سأوس
1.50سأوس2.00سبوصة.سمإلعلملسمالفلرمضيسهوس

0.50سبوصة.
 Bottom Margin

)ملهااشسمل فلي(
للعخخنسملهااشسمل فليسعلىسا افةسانسملحافةسمل فلخةس#.##

للورق:س0.00سأوس0.33سأوس0.50سأوس1.00سأوس
1.50سأوس2.00سبوصة.سمإلعلملسمالفلرمضيسهوس

0.50سبوصة.
للعخخنسعللسمأل طرسفيسكتسصفحةسانس5سإلىس128س###Lines )مليطوط(

.(A4)طر.سمإلعلملسمالفلرمضيسهوس64س طًرمس 

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.
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معلومات عامة

Print Menu )قائمة الطباعة( )تابع(
األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية

BR‑Script 3س

(HL‑3170CDW)

 Error Printس
)طباعةسمليطأ(

ميلرسااسإذمسكانسملجهازسخقودسبطباعةساعلوااتسمليطأسOn )لشغخت(*س/سOff )إخقاف(س
عنلسحلوثسأيطاء.

CAPTإخقاف(*س( Offس/س)لشغخت( Onس)س)لقنخةسملطباعةسملالقلاةسباأللومنCAPTم ليلدس
للحصوتسعلىسأفضتسجولةسطباعةسعنلسطباعةسالفس
PSسلدسإنشاؤهسبوم طةسبرنااجسلشغختسPSسلخسسانس
إنلاجسBrother.س وفسلظهرسمأللومنسوملصورسأكثرس

لقةسووضوًحا.س لصبحس رعةسملطباعةسأبطأ.

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.
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معلومات عامة

HL‑3150CDN قائمة الشبكة( بالنسبة لـ( Network Menu
القائمة الفرعية 

1
األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2

TCP/IP Boot Method
)طرخقةسمللاهخل(

Auto )للقائي(*س/سStatic ) اكن(س/س‑
DHCPس/سBOOTPس/سRARPس

اليلخارسطرخقةسIPسملليسلنا بسمحلخاجالكس
بأفضتسشكت.

 IP Address
(IPعنومنس(

س###.###.###.###‑
(000.000.000.000)*س1

.IPإللياتسعنومنس

 Subnet Mask
)قناعسملشبكةس

ملفرعخة(

س###.###.###.###‑
(000.000.000.000)*س1

إللياتسقناعسملشبكةسملفرعخة.

 Gateway
)ملبومبة(

س###.###.###.###‑
(000.000.000.000)*س1

إللياتسعنومنسملبومبة.

 IP Boot Tries
)احاوالتسلاهخلس

(IP

للحلخلسعللسملاحاوالتسملليس خحاوتسفخهاس0س/س1س/س2س/س3*س/س...س/س32767س‑
ملجهازسملحصوتسعلىسعنومنسIPسعنلااسخلدس

لعخخنسBoot Method )طرخقةسمللاهخل(س
علىسأيسإعلملسبا لثناءسStatic ) اكن(.

APIPA‑إخقاف(س( Offس/س*)لشغخت( OnسللقائًخاسانسنطاقسملعنومنسIPلليصخصسعنومنس
ملاحليسلالرلباط.س1

IPv6‑إخقاف(*س( Offس/س)لشغخت( On.IPv6للعخخنسم ليلمدسبرولوكوتس
 Ethernet
)شبكةسإخثرنت(

Auto )للقائي(*س/س100B‑FDس/س‑‑
100B‑HDس/س10B‑FDس/س

10B‑HDس

.Ethernetاليلخارسوضعسمرلباطس

 Wired Status
)ملحالةسمل لكخة(

100B‑FD) Active 100B‑FDسنشط(س/س‑‑
100B‑HD) Active 100B‑HDسنشط(س/س

10B‑FD) Active 10B‑FDسنشط(س/س
10B‑HD) Active 10B‑HDسنشط(س/س

 Inactive )غخرسنشط(س/س
Wired OFF )إخقافسماللصاتسمل لكي(س

.Ethernetلعرضسحالةسمرلباطس

 MAC Address
(MACعنومنس(

لعرضسعنومنسMACسملياصسبالجهاز.‑‑‑

 Network Reset
)إعالةسلعخخنس

ملشبكة(

ال لعالةسجاخعسإعلملمتسملشبكةسملياصةسبيالدسملطباعةسمللميليسإلىسمإلعلملمتسمالفلرمضخةسللاصنع.

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.

###سلعنيسرقًااسضانسنطاقسخلرموحسانس000سإلىس255.سعنلسماللصاتسبالشبكة،سإذمسكانتس‘طرخقةسمللاهخل’سملياصةسبالجهازساضبوطةسعلىس‘للقائي’،س خحاوتسملجهازسلعخخنسعنومنسIPسوقناعسملشبكةسملفرعخةسس1
انسأيسيالدسلاهخلساثتسDHCPسأوسBOOTP.سوإذمسلعذرسملعثورسعلىسيالدسلاهخل،سف خلدسليصخصسعنومنسIPسAPIPA،ساثتس169.س254.س]001‑254[.س]000‑255[.سإذمسكانتس‘طرخقةسمللاهخل’س

ملياصةسبالجهازساضبوطةسعلىس‘ اكن’سف لحلاجسإلىسإلياتسعنومنسIPسخلوًخاسانسلوحةسمللحكدسملياصةسبالجهاز.
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معلومات عامة

HL‑3170CDW قائمة الشبكة( بالنسبة لـ( Network Menu
األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1
 Wired LAN

)شبكةسLANس
 لكخة(

TCP/IP Boot Method
)طرخقةسمللاهخل(

Auto )للقائي(*س/سStatic ) اكن(س/س
DHCPس/سBOOTPس/سRARPس

اليلخارسطرخقةسIPسملليسلنا بسمحلخاجالكس
بأفضتسشكت.

 IP Address
(IPعنومنس(

س###.###.###.###
(000.000.000.000)*س1

.IPإللياتسعنومنس

 Subnet Mask
)قناعسملشبكةسملفرعخة(

س###.###.###.###
(000.000.000.000)*س1

إللياتسقناعسملشبكةسملفرعخة.

س###.###.###.###Gateway )ملبومبة(
(000.000.000.000)*س1

إللياتسعنومنسملبومبة.

 IP Boot Tries
(IPاحاوالتسلاهخلس(

للحلخلسعللسملاحاوالتسملليس خحاوتسفخهاس0س/س1س/س2س/س3*س/س...س/س32767س
ملجهازسملحصوتسعلىسعنومنسIPسعنلااسخلدس

لعخخنسBoot Method )طرخقةس
مللاهخل(سعلىسأيسإعلملسبا لثناءس

Static ) اكن(.
APIPAإخقاف(س( Offس/س*)لشغخت( OnسللقائًخاسانسنطاقسIPلليصخصسعنومنس

ملعنومنسملاحليسلالرلباط.س1
IPv6إخقاف(*س( Offس/س)لشغخت( On.IPv6للاكخنسأوسلعطختسبرولوكوتس

 Ethernetس
)شبكةسإخثرنت(

Auto )للقائي(*س/س100B‑FDس/س‑
100B‑HDس/س10B‑FDس/س

10B‑HDس

.Ethernetاليلخارسوضعسمرلباطس

 Wired Status
)ملحالةسمل لكخة(

100B‑FD) Active 100B‑FDسنشط(س/س‑
100B‑HD) Active 100B‑HDسنشط(س/س

10B‑FD) Active 10B‑FDسنشط(س/س
10B‑HD) Active 10B‑HDسنشط(س/س

 Inactive )غخرسنشط(س/س
Wired OFF )إخقافسماللصاتسمل لكي(س

.Ethernetلعرضسحالةسمرلباطس

 MAC Address
(MACعنومنس(

لعرضسعنومنسMACسملياصسبالجهاز.‑‑

 Set to Default
)لعخخنسكافلرمضي(

ال لعالةسإعلملمتسملشبكةسمل لكخةسملياصةسبيالدسملطباعةسمللميليسإلىسمإلعلملمتسمالفلرمضخةسللاصنع.

 Wired Enable
)لاكخنسماللصاتس

مل لكي(

اليلخارسوضعسمرلباطسOn.Ethernet )لشغخت(*س/سOff )إخقاف(س‑

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.
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معلومات عامة

Network Menu )قائمة الشبكة( بالنسبة لـ HL‑3170CDW )تابع(
األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1

WLANTCP/IP Boot Method
)طرخقةسمللاهخل(

Auto )للقائي(*س/سStatic ) اكن(س/س
DHCPس/سBOOTPس/سRARPس

اليلخارسطرخقةسIPسملليسلنا بسمحلخاجالكس
بأفضتسشكت.

 IP Address
(IPعنومنس(

س###.###.###.###
(000.000.000.000)*س1

.IPإللياتسعنومنس

 Subnet Mask
)قناعسملشبكةسملفرعخة(

س###.###.###.###
(000.000.000.000)*س1

إللياتسقناعسملشبكةسملفرعخة.

س###.###.###.###Gateway )ملبومبة(
(000.000.000.000)*س1

إللياتسعنومنسملبومبة.

 IP Boot Tries
(IPاحاوالتسلاهخلس(

للحلخلسعللسملاحاوالتسملليس خحاوتسفخهاس0س/س1س/س2س/س3*س/س...س/س32767س
ملجهازسملحصوتسعلىسعنومنسIPسعنلااسخلدس

لعخخنسBoot Method )طرخقةس
مللاهخل(سعلىسأيسإعلملسبا لثناءس

Static ) اكن(.
APIPA)إخقاف( Offس/س*)لشغخت( OnسللقائًخاسانسنطاقسIPلليصخصسعنومنس

ملعنومنسملاحليسلالرلباط.س1
IPv6إخقاف(*س( Offس/س)لشغخت( On.IPv6للاكخنسأوسلعطختسبرولوكوتس

 Setup Wizard
)اعالجسمإلعلمل(

للهخئةسإعلملمتسملشبكةسملال لكخةسبا ليلمدس‑‑
اعالجسمإلعلمل.

WPS/AOSS‑‑للهخئةسإعلملمتسملشبكةسملال لكخةسبا ليلمدس
.AOSS™سأوسWPSطرخقةس

 WPS w/PIN Code
(WPSساعسرازس

(PIN

للهخئةسإعلملمتسملشبكةسملال لكخةسبا ليلمدس‑‑
.PINسملازولسبكولسWPS

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.
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معلومات عامة

Network Menu )قائمة الشبكة( بالنسبة لـ HL‑3170CDW )تابع(
األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1

WLAN

)لابع(

 WLAN Status
(WLANحالةس(

)خظهرسفقطسعنلااس
 WLAN Enableخكونس
)لاكخنسWLAN(سفيس
سوضعسOn )لشغخت(

 Wired Enableسو
)لاكخنسماللصاتس

مل لكي(سفيسوضعس
Off )إخقاف((.

Active(11n) )نشطس)11n((س/سStatus )ملحالة(
Active(11b) )نشطس)11b((س/س
Active(11g) )نشطس)11g((س/س

 Wired LAN Active 
)ملصاتسشبكةسLANسمل لكخةسنشط(س/س

WLAN OFF )إخقافسلشغختسWLAN(س/س
AOSS) AOSS Activeسنشط(س/س

Connection Fail )فشتسماللصات(س

لعرضسحالةسمرلباطسشبكةسEthernetس
ملال لكخة.

Strong )قوخة(س/سSignal Medium )مإلشارة(
)الو طة(س/سWeak )ضعخفة(س/س

None )بلون(س

لعرضسحالةسمإلشارة.

لعرضسملقناةسملا ليلاةسعنلااسلكونس‑Channel )ملقناة(
Status )ملحالة(سنشطه.

لعرضس رعةسمللوصختسعنلااسلكونس‑Speed )مل رعة(
Status )ملحالة(سنشطه.

SSID‑س]خ ليلدسبحلسأقصىس32سSSIDلعرضس
رقًااسوحرًفاس0‑9سوa‑zسوA‑Zسفيسقخدس

]ASCII
 Comm. Mode

)وضعسماللصات(
Ad‑hoc )اؤقت(س/س

Infrastructure )أ ا ي(س
لعرضسوضعسماللصاتسملحالي.

 MAC Address
(MACعنومنس(

لعرضسعنومنسMACسملياصسبالجهاز.‑‑

 Set to Default
)لعخخنسكافلرمضي(

ال لعالةسإعلملمتسملشبكةسملال لكخةسملياصةسبيالدسملطباعةسمللميليسإلىسمإلعلملمتسمالفلرمضخةسللاصنع.

 WLAN Enable
(WLANلاكخنس(

للشغختسملومجهةسملال لكخةسأوسإخقافسOn )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*س‑
لشغخلها.

Wi‑Fi Direct Push Button
)زرسمللشغخت(

سخاكنكسلهخئةسإعلملمتسشبكةس‑‑
™DirectسWi‑Fiسب هولةسبا ليلمدس

طرخقةسملضغطسبزرسومحل.
 PIN Codeس

(PINرازس(
سخاكنكسلهخئةسإعلملمتسشبكةس‑‑

™DirectسWi‑Fiسب هولةسبا ليلمدس
.PINساعسكولسWPSطرخقةس

سخاكنكسلهخئةسإعلملمتسشبكةس‑‑Manual )خلوي(
™DirectسWi‑Fiسخلوًخا.

 Group Owner
)االكسملاجاوعة(

لضبطسملجهازسكـسOwnerسGroupسOn )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*س‑
)االكسملاجاوعة(.

 Device Info.
)اعلوااتسملجهاز(

 Device Name
)م دسملجهاز(

خاكنكسإظهارسم دسملجهازسملياصسبك.‑

SSID‑.سلاالكسملاجاوعةSSIDلعرضس

عنلااسخكونسملجهازسغخرسالصت،سلعرضس
 Not ConnectedسLCDشاشةس

)غخرسالصت(.

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.
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معلومات عامة

Network Menu )قائمة الشبكة( بالنسبة لـ HL‑3170CDW )تابع(
األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1

Wi‑Fi Direct

)لابع(

 Device Info.
)اعلوااتسملجهاز(

)لابع(

 IP Address
(IPعنومنس(

إلظهارسعنومنسIPسلجهازك.‑

 Status Info.
)اعلوااتسملحالة(

(**)G/O Active (G/Oسنشطس)**((س/سStatus )ملحالة(
 Client Active )ملعاختسنشط(س/س
 Not Connected )غخرسالصت(س/س

 Off )إخقاف(س/س
 Wired LAN Active 

)ملصاتسشبكةسLANسمل لكخةسنشط(س

**س=سعللسمألجهزة

.Wi‑FiسDirect™إلظهارسحالةسشبكةس

سStrong )قوخة(س/سSignal )مإلشارة(
 Medium )الو طة(س/س

Weak )ضعخفة(س/سNone )بلون(

سإلظهارسقوةسإشارةسشبكةس
.Wi‑FiسDirect™

عنلااسخعاتسملجهازسكـسOwnerسGroupس
)االكسملاجاوعة(،سلعرضسشاشةسLCDس

لمئًااسStrong )قوخة(.
لعرضسملقناةسملا ليلاةسعنلااسلكونس‑Channel )ملقناة(

 G/O Active(**)ملحالة(س( Status
 Client Activeسأوس))**(سنشطسG/O)

)ملعاختسنشط(.
لعرضس رعةسمللوصختسعنلااسلكونس‑Speed )مل رعة(

 G/O Active(**)ملحالة(س( Status
 Client Activeسأوس))**(سنشطسG/O)

)ملعاختسنشط(.
 I/F Enable

(I/Fلاكخنس(
للاكخنسلوصختس™DirectسWi‑FiسأوسOn )لشغخت(س/سOff )إخقاف(*س‑

لعطخله.
 Network Reset

)إعالةسلعخخنس
ملشبكة(

ال لعالةسجاخعسإعلملمتسملشبكةسملياصةسبيالدسملطباعةسمللميليسإلىسمإلعلملمتسمالفلرمضخةسللاصنع.

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.

###سلعنيسرقًااسضانسنطاقسخلرموحسانس000سإلىس255.سعنلسماللصاتسبالشبكة،سإذمسكانتس‘طرخقةسمللاهخل’سملياصةسبالجهازساضبوطةسعلىس‘للقائي’،س خحاوتسملجهازسلعخخنسعنومنسIPسوقناعسملشبكةسملفرعخةسس1
انسأيسيالدسلاهخلساثتسDHCPسأوسBOOTP.سوإذمسلعذرسملعثورسعلىسيالدسلاهخل،سف خلدسليصخصسعنومنسIPسAPIPA،ساثتس169.س254.س]001‑254[.س]000‑255[.سإذمسكانتس‘طرخقةسمللاهخل’س

ملياصةسبالجهازساضبوطةسعلىس‘ اكن’سف لحلاجسإلىسإلياتسعنومنسIPسخلوًخاسانسلوحةسمللحكدسملياصةسبالجهاز.
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معلومات عامة

Reset Menu )اعادة تعيين القائمة(
الوصفعروض شاشة العرض
ال لعالةسجاخعسإعلملمتسملشبكةسملياصةسبيالدسملطباعةسمللميليسإلىسمإلعلملمتسمالفلرمضخةسللاصنع.Network )ملشبكة(

 Factory Resetس
)إعالةسلعخخنسإعلملمتسملاصنع(

إلعالةسلعخخنسملجهازسوم لعالةسجاخعسإعلملمتسملطابعةس)بااسفيسذلكسإعلملمتسمألومار(سإلىسمإلعلملمتسمالفلرمضخةسللاصنع.

سإعلملمتسملاصنعساوضحةسباللونسمأل ولسملعرخضسوبهاسعالاةسنجاة.
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معلومات عامة

Color Correction )تصحيح اللون(
األوصافالخياراتالقائمة الفرعية

Normal )عادي(* / Low )منخفض( / Frequency )التردد(
Off )إيقاف(

لتعيين وقت الفاصل الزمني الذي تريده للقيام بمعايرة اللون والتسجيل 
التلقائي.

 ColorCalibration
)معايرة األلوان(

للقيام بمعايرة لمراجعة األلوان.Calibrate )معايرة(
لتعيين معلمات المعايرة مرة أخرى إلى اإلعدادات االفتراضية.Reset )إعادة تعيين(

 Auto Regist. 
)تسجيل تلقائي(

لتعيين وضع الطباعة لكل لون تلقائًيا.‑

 إعدادات المصنع موضحة باللون األسود العريض وبها عالمة نجمة.
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معلومات عامة

إعادة طباعة المستندات

إعادة طباعة آخر مهمة
إلعالةسطباعةسملبخاناتسانسآيرساهاةسطباعةسبلونسإر الهاسانسملكابخولرسارةسأيرى.

مالحظة
س وظخفةس»إعالةسملطباعة«سغخرسالاحةسعنلااسلكونسملاخزةس2.0سLockسFunctionسSecureسقخلسمللشغخت.س)لازخلسانسملاعلوااتسحوتساخزةس	

(SecureسFunctionسLockسللختسا ليلدسملشبكة:س2.0س 2.0سLockسFunctionسSecure،س
س إذمسلدسخكنسخحلويسملجهازسعلىسذمكرةسكافخةسلليزخنساهاةسملطباعة،سفلنسللدسطباعةسملا لنل.	
س إذمسمنلظرتسلالةس30سثانخةسلالابعةسلشغختسلوحةسمللحكد،سفخلدسإغالقسإعلملسإعالةسملطباعةسو لعولسشاشةسLCDسإلىسوضعسمال لعلمل.	
س سصفحةس36.	 لازخلسانسملاعلوااتسحوتسمإلعلملمتسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة،سمنظرسعالاةسمللبوخبسالقلدس
س  خلدسحذفسآيرساهاةسطباعةسبعلسإخقافسلشغختسملجهاز.س	

س

كيفية إعادة طباعة آخر مهمة

a لشغخت(سعنسطرخقسم ليلمدسملافالخحسملاوجولةسفيسلوحةسمللحكدسللليوتسإلىس( Onسعلىس)إعالةسملطباعة( Reprintلأكلسانسلعخخنسإعلملس
ملقائاةسGeneral Setup )مإلعلملسملعاد(.

مالحظة
إذمسقاتسبالطباعةسبا ليلمدسبرنااجسلشغختسملطابعةسملياصسبنظادسمللشغختس®Windowsسوملذيسقاناسبإرفاقهساعسملجهاز،سف خكونسإلعلملمتس

استخدام إعادة الطباعةسملاوجولةسفيسبرنااجسمللشغختسمألولوخةسعلىسمإلعلملمتسملليسلدسإنشاؤهاسفيسلوحةسمللحكد.سحللسيانةسماليلخارس
سصفحةس42.) استخدام إعادة الطباعةسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة.س)لازخلسانسملاعلواات،سمنظرسم ليلمدساخزةسإعالةسملطباعةس

س

b .سلالةس4سثومنسلقرخًباسثدسحررهGoمضغطسعلىس

c .OKإعالةسملطباعة:سطباعة(.سمضغطسعلىس( Reprint: PrintسلعرضسLCDلأكلسانسأنسشاشةس

d .)ملُن خ( Copiesسإللياتسعللسملُن خ.سحللسرقًااسخنحصرسبخنس1سو999سbسأوسaمضغطسعلىس

e .GoسأوسOKمضغطسعلىس

مالحظة
لحذفسآيرساهاةسطباعةسانسملذمكرة،سم لبلتسمليطومتسانسcسإلىسeسباليطوةسمللالخة:

س 	.OKإعالةسملطباعة:سحذف(.سمضغطسعلىس( Reprint: Deleteساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس
 لعرضسشاشةسLCDسملر الةسDeleted )احذوف(،سثدس خعولسملجهازسإلىسوضعسمال لعلمل.

س
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طباعة البيانات اآلمنة

البيانات اآلمنة
تتم حماية المستندات اآلمنة بكلمة مرور ويستطيع فقط األشخاص الذين يعرفون كلمة المرور طباعة المستندات. ولن يقوم الجهاز بطباعة المستند عندما 
ترسله للطباعة. ولطباعة المستند، يجب عليك استخدام لوحة التحكم الخاصة بالجهاز )من خالل كلمة المرور(. وسيتم حذف البيانات اآلمنة بعد طباعتها 

مرة واحدة.
عندما تكون منطقة تخزين البيانات ممتلئة، ستعرض شاشة Out of Memory LCD )نفاد الذاكرة(. اضغط على Cancel للعودة إلى وضع 

االستعداد.
لحذف البيانات المخزنة، قم بإجراء هذه العملية باستخدام لوحة التحكم.

مححظة
سيتم حذف البيانات اآلمنة عند إيقاف تشغيل الجهاز.	 
إذا انتظرت لمدة 30 ثانية لمتابعة تشغيل لوحة التحكم، فيتم إغالق إعداد الطباعة اآلمنة (Secure Print) وستعود شاشة LCD إلى عرض 	 

وضع االستعداد.
لمزيد من المعلومات حول اإلعدادات في برنامج تشغيل الطابعة وكيفية إنشاء بيانات آمنة، انظر الطباعة اآلمنة  صفحة 39 )لبرنامج تشغيل 	 

الطابعة لنظام التشغيل ®Windows( أو الخيارات المتقدمة  صفحة 53 )لبرنامج تشغيل الطابعة BR‑Script لنظام التشغيل 
®Windows( أو الطباعة اآلمنة  صفحة 66 )لبرنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh( أو الطباعة اآلمنة  صفحة 77 

.)Macintosh لنظام التشغيل BR‑Script لبرنامج تشغيل الطابعة(
 

كيفية طباعة البيانات اآلمنة

a .Secure اضغط على

b .OK الختيار اسم المستخدم. اضغط على b أو a اضغط على

c .OK الختيار المهمة. اضغط على b أو a اضغط على

d .OK إلدخال كلمة المرور الخاصة بك. اضغط على b أو a اضغط على

e .OK طباعة(. اضغط على( Print الختيار b أو a اضغط على

f .إلدخال عدد الُنسخ الذي تريده b أو a اضغط على

g .Go أو OK اضغط على

مححظة
لحذف بيانات الطباعة اآلمنة من الذاكرة، استبدل الخطوات من e إلى g بالخطوة التالية:

 	.OK حذف(. اضغط على( Delete الختيار b أو a اضغط على
ستعرض شاشة LCD الرسالة Deleted )محذوف(، ثم سيعود الجهاز إلى وضع االستعداد.
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ميزات األمان

Secure Function Lock 2.0
للخحسلكساخزةسLockسFunctionسSecureسإاكانخةسلقخخلسملوصوتسملعادسإلىسوظائفسملطباعةس1.

كااسلانعسهذهسملاخزةسملا ليلاخنسانسلغخخرسمإلعلملمتسمالفلرمضخةسللجهازسعنسطرخقسلحلخلسملوصوتسإلىسإعلملمتسملقائاة.سوقبتسم ليلمدساخزمتسمألاان،س
خلعخنسعلخكسأوالًسإلياتسكلاةسملارورسملياصةسبالا ئوت.سوخاكنسللا ئوتسإعلملسملقخولسللا ليلاخنسملفرلخخنسباإلضافةسإلىسكلاةسارورسللا ليلد.سخلعخنس

علىسملا ليلاخنسملاقخلخنسإلياتسكلاةسارورسملا ليلدسحلىسخاكنهدسم ليلمدسملجهاز.سخاكنسلعخخنساخزةسLockسFunctionسSecureسانسيالتسم ليلمدس
سللختسا ليلدسملشبكة(. اخزليسمإللمرةسعبرسمإلنلرنتسو3سProfessionalسBRAdminس)لنظادسمللشغختس®Windowsسفقط(س)

للضانسوظائفسملطباعةساهادسملطباعةسعبرسAirPrintسوPrintسCloudسGoogle.س1

مالحظة
س محرصسعلىسللوخنسكلاةسملارورسملياصةسبكسبعناخة.سفيسحاتسن خانها،س خلعخنسعلخكسإعالةسلعخخنسكلاةسملارورسملايزنةسفيسملجهاز.سللحصوتس	

علىساعلوااتسحوتسكخفخةسإعالةسلعخخنسكلاةسملارور،سملصتسبيلاةسعاالءسBrotherسأوساوزعسBrotherسملاحليسملذيسللعااتساعه.
س خ لطخعسفقطسملا ئولونسلعخخنسملحلولسوإجرمءسلغخخرمتسلكتسا ليلد.	

س

ميزة قفل اإلعداد
للخحسلكساخزةسقفتسمإلعلملسإاكانخةسلعخخنسكلاةسارورسلانعسمآليرخنسانسلغخخرسإعلملمتسملجهازسلونسقصل.سمحرصسعلىسللوخنسكلاةسملارورسملياصةسبكس
بعناخة.سفيسحاتسن خانها،س خلعخنسعلخكسإعالةسلعخخنسكلااتسملارورسملايزنةسفيسملجهاز.سخرجىسماللصاتسبالا ئوتسأوسيلاةسعاالءسBrotherسأوساوزعس

Brotherسملاحليسملذيسللعااتساعه.
بخنااسلكونساخزةسقفتسمإلعلملسفيسوضعسOn )لشغخت(،سالسخاكنكسلغخخرسمإلعلملمتسمللالخةسلونسكلاةسارور:

لرجسملورقس�

مإلعلملسملعادس�

قائاةسملطباعةس)با لثناءسPrintسTableس)طباعةسجلوت((س�

ملشبكةس)با لثناءسStatusس)ملحالة(سوAddressسMacس)عنومنسMac(سوInfoسStatus.س)اعلوااتسملحالة(سوInfoسDevice.سانسWi‑Fiسس�
((Wi‑FiسDirectس)اعلوااتسملجهازسلـسDirect

قائاةسإعالةسمللعخخنس�

إعداد كلمة المرور

a .OKمإلعلملسملعاد(.سمضغطسعلىس( General Setupساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKاخزةسقفتسمإلعلمل(.سمضغطسعلىس( Setting Lockساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .OKساليلخارسعلل،سثدسمضغطسعلىسbسأوسaأليتسعلًلمساكوًناسانسأربعةسأرقادسلكلاةسملارور.سإللياتسكتسرقد،سمضغطسعلىس

d .)مللحقق( :VerifyسLCDأعلسإلياتسكلاةسملارورسعنلااسلعرضسشاشةس
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تغيير كلمة مرور ميزة قفل اإلعداد
سصفحةس103). قدسبإخقافسلشغختساخزةسقفتسمإلعلملسقبتسلغخخرسكلاةسملارورس)منظرسلشغخت/إخقافسلشغختساخزةسقفتسمإلعلملس

a .OKمإلعلملسملعاد(.سمضغطسعلىس( General Setupساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKاخزةسقفتسمإلعلمل(.سمضغطسعلىس( Setting Lockساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .OKلعخخنسكلاةسملارور(.سمضغطسعلىس( Set Passwordساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

d .OKساليلخارسعلل،سثدسمضغطسعلىسbسأوسaأليتسكلاةسملارورسملا جلةسوملاكونةسانسأربعةسأرقاد.سإللياتسكتسرقد،سمضغطسعلىس

e .OKساليلخارسعلل،سثدسمضغطسعلىسbسأوسaأليتسعلًلمساكوًناسانسأربعةسأرقادسلكلاةسملارورسملجلخلة.سإللياتسكتسرقد،سمضغطسعلىس

f .)مللحقق( :VerifyسLCDأعلسإلياتسكلاةسملارورسعنلااسلعرضسشاشةس

تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة قفل اإلعداد
إذمسقاتسبإلياتسكلاةسارورسياطئةسعنلسملباعسمإلرشالمتسملومرلةسألناه،سف لعرضسشاشةسLCDسملر الةسPasswordسWrongس)كلاةسارورسياطئة(.س

أعلسإلياتسكلاةسملارورسملصحخحة.
تشغيل ميزة قفل اإلعداد

a .OKمإلعلملسملعاد(.سمضغطسعلىس( General Setupساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKاخزةسقفتسمإلعلمل(.سمضغطسعلىس( Setting Lockساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)لشغخت( OnسLCDسعنلااسلعرضسشاشةسOKمضغطسعلىس

d .OKساليلخارسعلل،سثدسمضغطسعلىسbسأوسaأليتسكلاةسملارورسملا جلةسوملاكونةسانسأربعةسأرقاد.سإللياتسكتسرقد،سمضغطسعلىس

إيقاف تشغيل ميزة قفل اإلعداد

a .OKمإلعلملسملعاد(.سمضغطسعلىس( General Setupساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKاخزةسقفتسمإلعلمل(.سمضغطسعلىس( Setting Lockساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .OKساليلخارسعلل،سثدسمضغطسعلىسbسأوسaأليتسكلاةسملارورسملا جلةسوملاكونةسانسأربعةسأرقاد.سإللياتسكتسرقد،سمضغطسعلىس

d .)إخقاف( OffسLCDسعنلااسلعرضسشاشةسGoسأوسOKمضغطسعلىس
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ميزات البيئة

توفير الحبر
حافظسعلىسملحبرسبا ليلمدسهذهسملاخزة.سعنلااسلعخخنسSaveسTonerس)لوفخرسملحبر(سعلىسOn )لشغخت(،س لبلوسملطباعةسأفلح.سمإلعلملسمالفلرمضيسهوس

Off )إخقاف(.

a .OKمإلعلملسملعاد(.سمضغطسعلىس( General Setupساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKملبخئة(.سمضغطسعلىس( Ecologyساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .OKلوفخرسملحبر(.سمضغطسعلىس( Toner Saveساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

d .GoسأوسOKإخقاف(.سمضغطسعلىس( Offسأوس)لشغخت( Onساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

وقت السكون
خاكنسأنسخقلتسإعلملسوضعسمل كونسانساعلتسم لهالكسملطاقة.سعنلااسخكونسملجهازسفيسوضعسمل كونس)وضعسلوفخرسملطاقة(،سفإنهسخعاتسوكأنهسفيسوضعس

إخقافسمللشغخت.سو وفسخنشطسملجهازسوخبلأسملطباعةسعنلااسخللقىساهاةسطباعة.
حللسملالةسملليسخجبسأنسخكونسملجهازسفخهاسيااالًسقبتسأنسخنلقتسإلىسوضعسمل كون.سعنلااسخللقىسملجهازسالفسطباعةسأوسا لنًلم،س وفسخلدسإعالةسلعخخنس

ملاؤقت.سمإلعلملسمالفلرمضيسهوس3سلقائق.سعنلااسخكونسملجهازسفيسوضعسمل كونسفإنسشاشةسLCDس لعرضسSleep )مل كون(.

a .OKمإلعلملسملعاد(.سمضغطسعلىس( General Setupساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKملبخئة(.سمضغطسعلىس( Ecologyساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .OKوقتسمل كون(.سمضغطسعلىس( Sleep Timeساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

d .GoسأوسOKسإللياتسملالةسملزانخةسملليس خظتسملجهازسياااًلسفخهاسقبتسملليوتسفيسوضعسمل كون.سمضغطسعلىسbسأوسaمضغطسعليس

وضع السكون العميق
 DeepسبعرضسLCDإذمسكانسملجهازسفيسوضعسمل كونسولدسخ للدسأخةساهادسلفلرةسزانخةساعخنة،سف وفسخليتسفيسوضعسمل كونسملعاخقسو لقودسشاشةس

Sleep )مل كونسملعاخق(.سخ لهلكسوضعسمل كونسملعاخقسطاقةسأقتسانسوضعسمل كون.س وفسخنشطسملجهازسعنلسللقخهساهاةسطباعة.
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اإليقاف التلقائي للتشغيل
إذمسكانسملجهازسفيسوضعسمل كونسملعاخقسلفلرةسزانخةساعخنة،سف وفسخليتسفيسوضعسإخقافسمللشغختسللقائًخا.سلبلءسملطباعة،سمضغطساعسمال لارمرسعلىس

سبلوحةسمللحكدسثدسأر تسبخاناتسملطباعة.
خاكنكسميلخارسملالةسملليسخجبسأنسخكونسملجهازسفخهاسفيسوضعسمل كونسملعاخقسقبتسملليوتسفيسوضعسمإلخقافسملللقائيسلللشغختسانسيالتسمليطومتسمللالخة:

a .OKمإلعلملسملعاد(.سمضغطسعلىس( General Setupساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKملبخئة(.سمضغطسعلىس( Ecologyساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .OKإخقافسلشغختسللقائي(.سمضغطسعلىس( Auto Power Offساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

d  84س اعات(سأوس) hours 4اعلان(,سأوس ( hours 2سأوس,)اعةسومحلة ( hour 1سأوس,)إخقاف( Offساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس
.GoسأوسOK8س اعات(.سمضغطسعلىس) hours

مالحظة
السخليتسملجهازسفيسوضعسإخقافسمللشغختسعنلااسخكونسالصاًلسبشبكةس لكخةسأوسال لكخةسأوسعنلسوجولسبخاناتسطباعةسآانةسفيسملذمكرة.

س

تصحيح األلوان

التكرار
قدسبلعخخنساعلتسحلوثسلصحخحسمأللومنس)اعاخرةسمأللومنسوملل جختسملللقائي(.سمإلعلملسمالفلرمضيسهوس»عالي«.سل لهلكسعالخةسلصحخحسمأللومنسبعضسكاخةس

انسملحبر.

a .OKلصحخحسمللون(.سمضغطسعلىس( Color Correctionساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKمللرلل(.سمضغطسعلىس( Frequencyساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .OKإخقاف(.سمضغطسعلىس( Offسأوس)انيفض( Lowسأوس)عالي( Normalساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

معايرة األلوان
قلسليللفسكثافةسملايرجاتسلكتسلونسوفًقاسللبخئةسملليسخوجلسبهاسملجهاز،ساثتسلرجةسملحرمرةسوملرطوبة.سول اعلكسملاعاخرةسعلىسلح خنسكثافةسمللون.

مالحظة
س سإذمسكنتسل ليلدسبرنااجسلشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windows،سف خحصتسبرنااجسلشغختسملطابعةسعلىسبخاناتسملاعاخرةسللقائًخاسإذمسلدسلحلخلس	

ياناتسماليلخارسلكتسانساستخدام بيانات المعايرةسوالحصول على بيانات الجهاز تلقائًيا.سمإلعلملمتسمالفلرمضيسهيسلشغخت.سمنظرساعاخرةسمأللومنس
سصفحةس42.

س إذمسكنتسل ليلدسبرنااجسلشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سف لحلاجسإلىسإجرمءسملاعاخرةسبا ليلمدسبرنااجسMonitorسStatus.سقدس	
بلشغختسبرنااجسMonitorسStatus،سثدسحللسColor Calibration )اعاخرةسمأللومن(سانسقائاةسControl )مللحكد(.سمنظرسStatusس

.StatusسMonitorسصفحةس79سلاعرفةسكخفخةسلشغختسبرنااجس Monitorس
س
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المعايرة

a .OKلصحخحسمللون(.سمضغطسعلىس( Color Correctionساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKاعاخرةسمأللومن(.سمضغطسعلىس( ColorCalibrationساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .OKاعاخرة(.سمضغطسعلىس( Calibrateساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

d .)نعد( Yesساليلخارسaمضغطسعلىس
خقودسملجهازسبالاعاخرة،سثدسخعولسإلىسوضعسمال لعلمل.

إعادة تعيين
خلخحسإعالةسلعخخنساعلااتسملاعاخرةسللعولةسإلىسللكسمإلعلملمتسملليسلدسلعخخنهاسفيسملاصنع.

a .OKلصحخحسمللون(.سمضغطسعلىس( Color Correctionساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKاعاخرةسمأللومن(.سمضغطسعلىس( ColorCalibrationساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .OKإعالةسلعخخن(.سمضغطسعلىس( Resetساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

d .)إعالةسلعخخن( Resetساليلخارسaمضغطسعلىس
لعرضسشاشةسLCDسAccepted )اقبوت(ثدسلعولسإلىسوضعسمال لعلمل.

التسجيل التلقائي
خلخحسلعخخنسوضعسملطباعةسلكتسلونسللقائًخا.

مذمسكانتسمالااكنسملااللئةسبلونسأوسملصورسبهاسحومفسزرقاءسأوسأرجومنخةسأوسصفرمءسفا ليلدساخزةسملل جختسملللقائيسلحتسهذهسملاشكلة.

a .OKلصحخحسمللون(.سمضغطسعلىس( Color Correctionساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKل جختسللقائي(.سمضغطسعلىس( Auto Regist.ساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)ملل جخت( RegistrationسللحلخلسOKمضغطسعلىس

d .)نعد( Yesساليلخارسaمضغطسعلىس
خقودسملجهازسبالل جخت،سثدسخعولسإلىسوضعسمال لعلمل.
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استبدال العناصر المستهلكة
 لحلاجسإلىسم لبلمتسملعناصرسملا لهلكةسعنلااسخشخرسملجهازسإلىسأنسعارسملعنصرسملا لهلكسقلسمنلهى.سخاكنكسم لبلمتسملعناصرسملا لهلكةسمللالخةسبنف ك.

السخوصىسبا ليلمدسا للزااتسلخ تسانسإنلاجسBrotherسوقلسخل ببسم ليلماهاسفيسمللأثخرسعلىسجولةسملطباعةسوألمءسملجهازسواوثوقخله.

مالحظة
لشكتسوحلةسمأل طومنةسويرطوشةسملحبرسجزأخنسانفصلخن.

س

وحلةسمأل طومنةيرطوشةسملحبر
سصفحةس111. منظرسم لبلمتسيرمطخشسملحبرس

م دسملطرمز:سTN‑261BKسوTN‑261CسوTN‑265CسوTN‑261Mسو
TN‑265YسوTN‑261YسوTN‑265M

سصفحةس121. منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس

م دسملطرمز:سpcس4سDR‑261CL.ساجاوعةسمأل طومنةسأوسوحلمتس
DR‑261CL‑CMYسوDR‑261CL‑BKمأل طومنةسملافرلةس

علبةسملحبرسملا لهلكوحلةسملحزمد
سصفحةس128. منظرسم لبلمتسوحلةسملحزمدس

BU‑220CLم دسملطرمز:س

سصفحةس133. منظرسم لبلمتسعلبةسملحبرسملا لهلكس

WT‑220CLم دسملطرمز:س

مالحظة
خيللفسلوفرسيرطوشاتسا حوقسملحبرسانسلولةسأليرى.سلفضتسبزخارةسCenterسSolutionsسBrotherسعلىساوقعسوخبس

/http://solutions.brother.comسأوسملصتسباكلبسBrotherسملاحليسلازخلسانسمللفاصخت.
س

الصيانة الدورية

http://solutions.brother.com/
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لظهرسملر ائتسمللالخةسعلىسشاشةسLCDسفيسوضعسمال لعلمل.سولقلدسهذهسملر ائتسلحذخرمتسابكرةسال لبلمتسملعناصرسملا لهلكةسقبتسوصولهاسإلىسنهاخةس
عارهاسمالفلرمضي.سوللجنبسأيساشاكت،سقلسلرخلسشرمءسعناصرسا لهلكةسمحلخاطخةسقبتسلوقفسملجهازسعنسملطباعة.

LCD العنصر المستهلك الذي رسائل شاشة
يجب االستعداد الستبداله

اسم الطرازكيفية االستبدالالعمر التقريبي

 Toner Low: X
(Xا لوىسملحبرسانيفض:س(

يرطوشةسملحبر

Xس=سC,سM,سY,سBKس
 Cس=سأزرق

 Mس=سأرجومنيس
 Yس=سأصفر
BKس=سأ ول

س>أ ول<
2500سصفحةس1س2س5

س>أزرقسأوسأرجومنيسأوسأصفر<
س1400سصفحةسس1س2س5
2200سصفحةس1س2س6

سTN‑261BKس5سمنظرسملصفحةس112
سTN‑261Cس5س
سTN‑265Cس6س
سTN‑261Mس5س
سTN‑265Mس6س
سTN‑261Yس5س
TN‑265Yس6

 Drums End Soon
)وحلمتسمال طومنةسلنلهيسقرخبا(

س(4سوحلمتسأ طومنة(منظرسملصفحةس15000120سصفحةس1س3س44سوحلمتسأ طومنة
DR‑261CLس

س)وحلةسأ طومنةسومحلة(
سDR‑261CL‑BKس

DR‑261CL‑CMY

 Drum End Soon: X
)مقلرمبسمنلهاءسملعارسمالفلرمضيس

(Xلأل طومنة:س

وحلةسأ طومنةسومحلة

Xس=سC,سM,سY,سBKس
 Cس=سأزرق

 Mس=سأرجومنيس
 Yس=سأصفر
BKس=سأ ول

منظرسملصفحةس15000120سصفحةس1س3س4

 Belt End Soon
)وحلةسملحزمدسلنلهيسقرخًبا(

BU‑220CLمنظرسملصفحةس50000128سصفحةس1وحلةسملحزمد

 WT Box End Soon
)علبةسملحبرسملا لهلكسلنلهيس

قرخبا(

WT‑220CLمنظرسملصفحةس50000133سصفحةس1علبةسملحبرسملا لهلك

صفحاتسذمتسوجهسومحلسبحجدسA4سأوسLetter.سس1
خلدسلوضخحساعلتسإنلاجسمليرطوشةسمللقرخبيسطبًقاسلاعخارس19798سISO/IEC.س2
صفحةسومحلةسلكتساهاةس3
عارسمأل طومنةسلقرخبيسوربااسخلباخنسح بسنوعسمال ليلمد.س4
يرطوشةسملحبرسملقخا خةس5
يرطوشةسملحبرسعالخةسمإلنلاجخةس6
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.LCDلحلاجسإلىسلنظخفسملجهازسبشكتسانلظدسوم لبلمتسملعناصرسملا لهلكةسعنلسعرضسملر ائتسمللالخةسعلىسشاشةس 
LCD العنصر المستهلك المراد رسائل شاشة

استبداله
اسم الطرازكيفية االستبدالالعمر التقريبي

 Replace Toner
)م لبلمتسملحبر(

س>أ ول<يرطوشةسملحبر
2500سصفحةس1س2س5

س>أزرقسأوسأرجومنيسأوسأصفر<
س1400سصفحةسس1س2س5
2200سصفحةس1س2س6

سTN‑261BKس5سمنظرسملصفحةس112
سTN‑261Cس5س
سTN‑265Cس6س
سTN‑261Mس5س
سTN‑265Mس6س
سTN‑261Yس5س
TN‑265Yس6

 Replace Drums
)م لبلمتسمأل طومنات(

س(4سوحلمتسأ طومنة(منظرسملصفحةس15000120سصفحةس1س3س44سوحلمتسأ طومنة
DR‑261CLس

س)وحلةسأ طومنةسومحلة(
سDR‑261CL‑BKس

DR‑261CL‑CMY

 Replace Drum: X
(Xم لبلمتسمال طومنة:س(

وحلةسأ طومنةسومحلة

Xس=سC,سM,سY,سBKس
 Cس=سأزرق

 Mس=سأرجومنيس
 Yس=سأصفر
BKس=سأ ول

منظرسملصفحةس15000120سصفحةس1س3س4

 Drum Stopس
)لوقفسمأل طومنة(

منظرسملصفحةس15000120سصفحةس1س3س4وحلةسمأل طومنة

 Replace Belt
)م لبلمتسملحزمد(

BU‑220CLمنظرسملصفحةس50000128سصفحةس1وحلةسملحزمد

 Replace WT Box
)م لبلمتسعلبةسملحبرسملا لهلك(

WT‑220CLمنظرسملصفحةس50000133سصفحةس1علبةسملحبرسملا لهلك

 Replace Fuser
)م لبلمتسوحلةسملاصهر(

ملصتسبالاوزعسأوسيلاةسعاالءسBrotherسال لبلمتساثبتسملحبر.50000سصفحةس1اثبتسملحبر

 Replace PF Kit1
)م لبلمتساجاوعةسمللغذخةس

بالورقس1)

ملصتسبالاوزعسأوسيلاةسعاالءسBrotherسال لبلمتساجاوعةس50000سصفحةس1اجاوعةسمللغذخةسبالورق
مللغذخةسبالورقس1.

صفحاتسذمتسوجهسومحلسبحجدسA4سأوسLetter.سس1
خلدسلوضخحساعلتسإنلاجسمليرطوشةسمللقرخبيسطبًقاسلاعخارس19798سISO/IEC.س2
صفحةسومحلةسلكتساهاةس3
عارسمأل طومنةسلقرخبيسوربااسخلباخنسح بسنوعسمال ليلمد.س4
يرطوشةسملحبرسملقخا خةس5
يرطوشةسملحبرسعالخةسمإلنلاجخةس6
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مالحظة
س ليلصسانسملعناصرسملا لهلكةسملا ليلاةسطبًقاسللقومنخنسومللنظخااتسملاحلخة،ساعسفصلهاسعنسملنفاخاتسملاحلخة.سإذمسكانتسللخكسأخةسأ ئلة،سفالصتس	

بالاكلبسملاحليسللليلصسانسملنفاخاتسمللابعسله.سمحرصسعلىسإعالةسلثبختسملعناصرسملا لهلكةسبإحكادسحلىسالسلن كبسملاالةسمللميلخة.
س نوصيسبوضعسملعناصرسملا لهلكةسملا ليلاةسفيسقطعةسانسملورقسللفاليسمالن كابسأوسمللناثرسملعارضسللاالةسمللميلخة.	
س إذمسكنتسل ليلدسورًقاسغخرساكافئساباشرسللورقسملاوصىسبه،سفقلسخقتسعارسملعناصرسملا لهلكةسوأجزمءسملجهاز.	
س خعلالسملعارسملالوقعسلكتسانسيرمطخشسملحبرسعلىس19798سISO/IEC.س خيللفسلكرمرسمال لبلمتسوفًقاسلحجدسملطباعةسون بةسمللغطخةسوأنوعس	

ملو ائطسملا ليلاةسولشغخت/إخقافسلشغختسملجهاز.
س  خيللفسلكرمرسم لبلمتسملعناصرسملا لهلكة،سبا لثناءسيرمطخشسملحبر،سوفًقاسلحجدسملطباعةسوأنوعسملو ائطسملا ليلاةسولشغخت/إخقافسلشغختس	

ملجهاز.
س خيللفسلوفرسيرطوشاتسا حوقسملحبرسانسلولةسأليرى.سلفضتسبزخارةسCenterسSolutionsسBrotherسعلىساوقعسوخبس	

/http://solutions.brother.comسأوسملصتسباكلبسBrotherسملاحليسلازخلسانسمللفاصخت.
س

http://solutions.brother.com/
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استبدال خراطيش الحبر
سصفحةس107 م دسملطرمز:سلاعرفةسم دسطرمزسيرمطخشسملحبر،سمنظرسم لبلمتسملعناصرسملا لهلكةس

خاكنسألخةسيرطوشةسحبرسقخا خةسطباعةسحومليس2500سصفحةس)باللونسمأل ول(سأوس1400سصفحةس)باللونسمألصفرسومألرجومنيسومألزرق(س1.سخاكنسأنس
لقودسيرطوشةسملحبرسعالخةسمإلنلاجخةسبطباعةسحومليس2200سصفحةس)باللونسمألزرقسومألرجومنيسومألصفر(س1.س خيللفسملعللسملفعليسللصفحاتسلبًعاس

لالو طسنوعسملا لنل.سعنلااسلوشكسيرطوشةسملحبرسعلىسملنفال،سلظهرسشاشةسLCDسToner Low )ا لوىسملحبرسانيفض(.
 وفسلحلاجسيرطوشةسملحبرسملليسخلدسلزوخلهاساعسملجهازسإليسمال لبلمتسبعلسحومليس1000سصفحةس1.

خلدسلوضخحساعلتسإنلاجسمليرطوشةسمللقرخبيسطبًقاسلاعخارس19798سISO/IEC.س1

مالحظة
س  خيللفساؤشرسااسلبقىسانسعارسيرطوشةسملحبرسوفًقاسألنومعسملا لنلمتسملاطبوعةسوم ليلمدسملعاخت.	
س انسملا لح نسلجهخزسيرطوشةسحبرسجلخلةسلال ليلمدسعنلااسلرىسلحذخًرمسبانيفاضسا لوىسملحبر.	
س لضاانسملحصوتسعلىسمأللمءسمألاثتسللطباعة،سنوصيسبأنسل ليلدسيرمطخشسملحبرسمألصلخةسانسBrotherسفقط.سوعنلسملرغبةسفيسشرمءسيرمطخشس	

حبر،سخرجيسماللصاتسبيلاةسعاالءسBrotherسأوساوزعسBrotherسملاحليسملذيسللعااتساعه.
س سصفحةس140.	 نوصيسبأنسلقودسبلنظخفسملجهازسعنلسم لبلمتسيرطوشةسملحبر.سمنظرسلنظخفسملجهازسوفحصهس
س السلقدسبإيرمجسيرطوشةسملحبرسملجلخلةسانسعبوملهاسحلىسلكونسا لعًلمسللركخبها.	

س

X :انخفاض مستوى الحبر في الخرطوشة
Toner Low: X

فيسحالةسعرضسشاشةسLCDسToner Low: X )ا لوىسملحبرسانيفض:سX)،سفإنسذلكسخلتسعلىسأنسملحبرسعلىسوشكسملنفال.سقدسبشرمءسيرطوشةس
حبرسجلخلةسوقدسبلجهخزهاسقبتسأنسلحصتسعلىسر الةسم لبلمتسملحبر.سخعرضسXسلونسملحبرسملذيسمقلربسعارهسانسمالنلهاء.س)BK=أ ول,سC=أزرق,س

سصفحةس112. M=أرجومني,سY=أصفر(.سال لبلمتسيرطوشةسملحبر،سمنظرسم لبلمتسيرمطخشسملحبرس
ولذم،سقدسبشرمءسيرطوشةسحبرسجلخلةسولجهخزهاسقبتسأنسلحصتسعلىسملر الةسReplace Toner )م لبلمتسملحبر(.

استبدال الحبر
عنلااسلظهرسملر الةسمللالخةسعلىسشاشةسLCD،سخلعخنسعلخكسم لبلمتسيرطوشةسملحبر:

Replace Toner

لشخرسملر الةسملليسخلدسلارخرهاسعلىسشاشةسLCDسإلىسمللونسملذيسخلعخنسعلخكسم لبلمله.
عنلااسلظهرسشاشةسLCDسReplace Toner )م لبلمتسملحبر(،س خلوقفسملجهازسعنسملطباعةسحلىسلقودسبا لبلمتسيرطوشةسملحبر.

و لعاتسيرطوشةسملحبرسملجلخلةسمألصلخةسانسBrotherسعلىسلعخخنسوضعس»م لبلمتسملحبر«.



112

4

الصيانة الدورية

استبدال خراطيش الحبر

a .لأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمللشغخت

b .مفلحسملغطاءسملعلويسحلىسخ لقرسفيسوضعسملفلح
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c .LCDأيرجسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسملياصةسباللونسملاوضحسسعلىسشاشةس

 تحذير
سسطح ساخن

بعلسم ليلمدسملجهازساباشرة،س لكونسبعضسمألجزمءسمللميلخةسفيسملجهازس اينةسللغاخة.سمنلظرسحلىسخبرلسملجهازسقبتسأنسللاسسمألجزمءسمللميلخةسله.
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هام
س نوصيسبوضعسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسعلىس طحسنظخفسوا لٍوساوضوعسلحلهسورقةسخاكنسملليلصسانهاسفيسحالةس كبسملحبرسأوسنثرهسبغخرس	

قصل.

س للجنبسللفسملجهازسملنالجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالسللاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملر دسمللوضخحي.	

س

d .ملفعسذرمعسملقفتسمأليضرسإلىسأ فتسوقدسبإيرمجسيرطوشةسملحبرسيارجسوحلةسمأل طومنة

 تحذير

س السلقدسبإلقاءسيرطوشةسملحبرسأوساجاوعةسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسفيسملنار.سإذسخاكنسأنسخنفجرسوخل ببسفيسحلوثسإصابات.	

س السل ليلدسأيساوملسقابلةسلالشلعاتسأوسأيسنوعسانسملرشسأوسأيساوملسلنظخفسلحلويسعلىسمألاونخاسأوسملكحوتسللنظخفسمألجزمءسمللميلخةسأوس	
مليارجخةسللجهاز.سفقلسخؤليسم ليلمدسهذهسملاوملسإليسنشوبسحرخقسأوسحلوثسصلاةسكهربخة.سوبلالًسانسذلك،سم ليلدسفقطسقطعةسقااشسجافةس

ويالخةسانسملوبر.

سللختس الاةسملانلج:سللمبخرسوقائخةسعااة( )
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هام
س لعااتساعسيرطوشةسملحبرسبعناخة.سوإذمسااسلناثرسملحبرسعلىسخلخكسأوساالب ك،سفاا حهاسأوسمغ لهاسبااءسبارلسفيسملحات.	

س للجنبساشكالتسجولةسملطباعة،سالسللاسسمألجزمءسملاظللةسملاوضحةسفيسملر ودسمللوضخحخة.	

>وحدة األسطوانة<>خرطوشة الحبر<

س خوصىسبوضعسيرطوشةسملحبرسعلىس طحسنظخفسوا لٍوسوا طحساعسوضعسورقةسأوسقطعةسقااشسخاكنسملليلصسانهاسلحلهاسفيسحالةس كبسملحبرسأوسنثرهسبغخرس	
قصل.

س

مالحظة
س لأكلسأنسلقودسبإحكادسقفتسيرطوشةسملحبرسملا لعالةسفيسحاوخةسحلىسالسخلناثرسا حوقسملحبرسيارجسمليرطوشة.	
س ليلصسانسملعناصرسملا لهلكةسملا ليلاةسطبًقاسللقومنخنسومللنظخااتسملاحلخة،ساعسفصلهاسعنسملنفاخاتسملاحلخة.سإذمسكانتسللخكسأخةسأ ئلة،سفالصتس	

بالاكلبسملاحليسللليلصسانسملنفاخاتسمللابعسله.سمحرصسعلىسإعالةسلثبختسملعناصرسملا لهلكةسبإحكادسحلىسالسلن كبسملاالةسمللميلخة.
س

e قدسبإيرمجسيرطوشةسملحبرسملجلخلة.سأا كسمليرطوشةسبكللاسخلخكسوقدسبهزهاسبرفقسانسجانبسإلىسآيرسعلةسارمتسللوزخعسملحبرسبالل اويسلميتس
مليرطوشة.

هام
س السلقدسبإيرمجسيرطوشةسملحبرسملجلخلةسانسعبوملهاسحلىسلكونسا لعًلمسللركخبها.سإذسأنهسفيسحالةسلركسيرطوشةسملحبرسلونسعبولهاسلفلرةسطوخلة،سف وفسخقتسملعارس	

مالفلرمضيسللحبر.

س فيسحالةسلعرضسوحلةسمأل طومنةسيارجسعبولهاسألشعةسملشاسسملاباشرةس)أوسضوءسملغرفةسلفلرمتسطوخلة(،سفإنهاسقلسلللف.	

س لدسلصاخدسأجهزةسBrotherسللعاتسبحبرسذيساومصفاتسياصةسو لعاتسعلىسلوفخرسا لوىسانسمأللمءسمألاثتسعنلسم ليلماهاساعسيرمطخشسملحبرسمألصلخةسانس	
Brother.سالسل لطخعسBrotherسضاانسهذمسمأللمءسمألاثتسإذمسلدسم ليلمدسحبرسأوسيرمطخشسحبرسباومصفاتسأيرى.سولذلك،سالسلوصيسBrotherسبا ليلمدس

يرمطخشسغخرسمليرمطخشسمألصلخةسانسBrotherسأوسإعالةسلعبئةسمليرمطخشسملفارغةسبحبرسانساصالرسأيرى.سإذمسحلثسللفسفيسوحلةسمأل طومنةسأوسأيسجزءسانس
ملجهازسكنلخجةسال ليلمدسحبرسأوسيرمطخشسحبرسغخرسانلجاتسBrotherسمألصلخةسب ببسعلدسلومفقسهذهسملانلجاتساعسملجهاز،سفإنسملضاانسالسخغطيسمإلصالحاتس

ملاطلوبةسوملليسنلجتسعنسهذمسمال ليلمد.
س
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f .منزعسملغطاءسملومقي

هام
ضعسيرطوشةسملحبرسفيسوحلةسمأل طومنةسبعلسأنسلكونسقلسقاتسبإزملةسملغطاءسملومقي.سللجنبسأيسللهورسلجولةسملطباعة،سالسللاسسمألجزمءسملاظللةس

ملاوضحةسفيسملر ودسمللوضخحخة.

س

g قدسبوضعسيرطوشةسملحبرسملجلخلةسبإحكادسفيسوحلةسمأل طومنةسحلىسل اعسصوتسم لقرمرهاسفيساكانها.سإذمسقاتسبلركخبهاسبشكتسصحخح،سفإنسذرمعس
ملقفتسمأليضرسفيسوحلةسمأل طومنةس وفسخرلفعسللقائًخا.

مالحظة
لأكلسانسلركخبسيرطوشةسملحبرسبشكتسصحخحسوإالسفقلسلنفصتسانسوحلةسمأل طومنة.

س
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h .قدسبلنظخفس لكسملكوروناسلميتسوحلةسمأل طومنةسعنسطرخقسلحرخكسملل انسمأليضرسبرفقسانسملخ ارسللخاخنسوانسملخاخنسللخ ارسعلةسارمت

1

مالحظة
لأكلسانسإعالةسملل انسإلىسملاوضعسملرئخ يس)1(س)a).سخجبساحاذمةسملجاهسمل هدسملاوجولسعلىسملل انساعسملجاهسمل هدسملاوجولسعلىسوحلةسمأل طومنة.س

فإذمسلدسلقدسبذلك،سفربااسخظهرسيطسعاوليسعلىسملصفحاتسملاطبوعة.
س

i .سللنظخفسكتس لكسانسأ الكسملشحنسملثالثةسملالبقخةhسوcكررسمليطولخنس

مالحظة
عنلسلنظخفسأ الكسملشحن،سالسخلعخنسعلخكسفكسيرطوشةسملحبرسانسوحلةسمأل طومنة.

س
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j قدسب حبسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسلللميتسفيسملجهاز.سلأكلسانساطابقةسلونسيرطوشةسملحبرسبنفسسلونسملالصقسملاوجولسعلىس
ملجهاز.

BK

C

M

Y
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k .أغلقسملغطاءسملعلويسللجهاز

مالحظة
بعلسم لبلمتسيرطوشةسملحبر،سالسلقدسبإخقافسلشغختسملجهازسأوسفلحسملغطاءسملعلويسحلىسلعرضسشاشةسReadyسLCD )ملجاهزخة(.

س
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استبدال وحدات األسطوانة
DR‑261CL‑CMYسوDR‑261CL‑BKساجاوعةسمأل طومنةسأوسوحلمتسمأل طومنةسملافرلةس.DR‑261CLس4سpcم دسملطرمز:س

خاكنسألخةسوحلةسأ طومنةسجلخلةسطباعةسحومليس15000سصفحةسبحجدسA4سأوسLetterسعلىسوجهسومحل.سلحلويساجاوعةسمأل طومنةسDR‑261CLسعلىس
أربعسوحلمتسأ طومنة،سومحلةس ولمءس)DR‑261CL‑BK(سوثالثةسالونةس)DR‑261CL‑CMY(.سلحلويسDR‑261CL‑BKسعلىسأ طومنةس ولمءس

ومحلة.سلحلويسDR‑261CL‑CMYسعلىسأ طومنةسالونةسومحلة.
عنلااسلصتسمأل طومنةسإلىسحلسمللورمنسملذيسحللهسملاصنعسملاومفقسلنالجسملصفحاتسملاقلر،سلعرضسشاشةسLCDسر الةسلنصحكسبا لبلمتسمأل طومنةس
)مأل طومنات(سملانا بة.س خ لارسملانلجسفيسمللشغختسباجرلسوصوتسمأل طومنةسإلىسملحلسملياصسبها،سإالسأنهسقلسلنيفضسجولةسملطباعةسبشكتسيطخر.

ألنسمأل طومناتسللورسباللومفقسملزانيسأثناءسارمحتسمللشغختسملايللفةس)بصرفسملنظرسعنسلر بسملحبرسعلىسملصفحةسأدسال(سوألنهسالسخحلاتسحلوثسللفس
أل طومنةسافرلة،س لحلاجسإلىسم لبلمتسجاخعسمأل طومناتسجالةسومحلةس)إالسإذمسقاتسبا لبلمتسأ طومنةسفرلخةس]DR‑261CL‑BKسللونسمأل ولس

وDR‑261CL‑CMYسلأللومن[سأل بابسليللفسعنسوصولهاسلعارهاسمالفلرمضي(.سولخ خًرمسعلخك،سلقودسBrotherسببخعسوحلمتسمأل طومناتسكاجاوعةس
.(DR‑261CL(للكونسانسأربعس

هام
للحصوتسعلىسأفضتسألمء،سم ليلدسوحلةسمأل طومنةسويرمطخشسملحبرسمألصلخةسانسBrother.سقلسلقلتسملطباعةسبا ليلمدسوحلةسأ طومنةسأوسيرطوشةس
حبرسانسإنلاجسجهةسأيرىسلخسسانسجولةسملطباعةسفح ب،سبتسأخًضاسانسجولةسملجهازسنف هسوملعارسمالفلرمضيسله.سوقلسالسلنطبقسلغطخةسملضاانسعلىس

ملاشكالتسملليسلنلجسعنسم ليلمدسوحلةسأ طومنةسأوسيرطوشةسحبرسانسإنلاجسجهةسأيري.
س

األسطوانة!
Drum!

سصفحةس143). أصبحتسأ الكسملشحنسال ية.سقدسبلنظخفسأ الكسملشحنسفيسوحلمتسمأل طومنةسمألربعةس)منظرسلنظخفسأ الكسملشحنس

اقتراب انتهاء العمر االفتراضي لألسطوانات
Drums End Soon

أوشكتسوحلمتسمأل طومنةسمألربعسعلىسنهاخةسعارهاسمالفلرمضيسو للطلبسمال لبلمت.سونوصيسبالحفاظسعلىسوحلمتسمأل طومناتسمألصلخةسانسBrotherس
جاهزةسلللركخب.سقدسبشرمءساجاوعةسجلخلةسانسوحلةسمأل طومنةس)DR‑261CL(سوقدسبلجهخزهاسقبتسظهورسملر الةسReplace Drums )م لبلمتس

مأل طومنات(.

X :اقتراب انتهاء العمر االفتراضي لألسطوانة
Drum End Soon: X

عنلسمقلرمبسأ طومنةساعخنةسانسعارهاسمالفلرمضي،سلعرضسشاشةسLCDسملر الةسDrum End Soon: X )مقلرمبسمنلهاءسملعارسمالفلرمضيس
لأل طومنة:سX).سلشخرسXسإلىسلونسوحلةسمأل طومنةسملليسأوشكتسعلىسنهاخةسعارهاسمالفلرمضي.س)BK=أ ول,سC=أزرق,سM=أرجومني,سY=أصفر(.س

ونوصيسبالحفاظسعلىسوحلمتسمأل طومناتسمألصلخةسانسBrotherسجاهزةسلللركخب.سقدسبشرمءسوحلةسأ طومنةسجلخلةسDR‑261CL‑BKس)للونسمأل ول(س
أوسDR‑261CL‑CMYس)للونسمألزرقسأوسمألرجومنيسأوسمألحار(وقدسبلجهخزهاسقبتسعرضسملر الةسReplace Drums )م لبلمتسمأل طومنات(.س

سصفحةس121. ال لبلمتسوحلمتسمأل طومنة،سمنظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس

استبدال األسطوانات
Replace Drums

لجاوزتسوحلمتسمأل طومنةسمألربعسملعارسملاقلرسلها.سخرجىسم لبلمتسكتسوحلةسأ طومنةسبأيرىسجلخلة.سونحنسنوصيسبلركخبسوحلةسأ طومنةسأصلخةسانس
Brotherسفيسهذمسملوقت.

عنلسم لبلمتسوحلةسمأل طومنةسبأيرىسجلخلة،سقدسبإعالةسلعخخنسكتسعلملسأ طومنةسعنسطرخقسملباعسمللعلخااتسمللالخةسملُالضانةسفيسوحلمتسمأل طومنةس
ملجلخلة.
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X :استبدال األسطوانة
Replace Drum: X

إذمسلزدسمألارسلغخخرسأ طومنةساعخنةسفقط،سلعرضسشاشةسLCDسملر الةسReplace Drum: X )م لبلمتسمال طومنة:سX).سخشخرسXسإلىسلونسوحلةس
مأل طومنةسملليسخلعخنسعلخكسم لبلملها.س)BK=أ ول,سY=أصفر,سM=أرجومني,سC=أزرق(.

توقف األسطوانة
Drum Stop

السخاكنناسضاانسجولةسملطباعة.سلذم،سخرجىسم لبلمتسوحلةسمأل طومنةسبأيرىسجلخلة.سونحنسنوصيسبلركخبسوحلةسأ طومنةسأصلخةسانسBrotherسفيسهذمس
ملوقت.

بعلسمال لبلمت،سأعلسلعخخنسعلملسمأل طومنةسبالباعسمإلرشالمتسملارفقةسبوحلةسمأل طومنةسملجلخلة.

استبدال وحدات األسطوانة

هام
س أثناءسإزملةسوحلةسمأل طومنة،سلعااتساعهاسبحذرسألنهاسقلسلحلويسعلىسحبر.سوإذمسااسلناثرسملحبرسعلىسخلخكسأوساالب ك،سفاا حهاسأوسمغ لهاسبااءسبارلسفيسملحات.	

س سصفحةس140).	 فيسكتسارةسلقودسفخهاسبا لبلمتسوحلةسمأل طومنة،سقدسبلنظخفسملجزءسمللميليسانسملجهازس)منظرسلنظخفسملجهازسوفحصهس
س

عنلسم لبلمتسوحلةسمأل طومنةسبأيرىسجلخلة،سفإنكسلحلاجسإلىسإعالةسلعخخنسعلملسمأل طومنةسعنسطرخقسإكااتسمليطومتسمللالخة:

a .لأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمللشغخت

b .مفلحسملغطاءسملعلويسحلىسخ لقرسفيسوضعسملفلح
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c .LCDأيرجسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسملياصةسباللونسملاوضحسسعلىسشاشةس

 تحذير
سسطح ساخن

بعلسم ليلمدسملجهازساباشرة،س لكونسبعضسمألجزمءسمللميلخةسفيسملجهازس اينةسللغاخة.سمنلظرسحلىسخبرلسملجهازسقبتسأنسللاسسمألجزمءسمللميلخةسله.
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هام
س نوصيسبوضعسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسعلىس طحسنظخفسوا لٍوساوضوعسلحلهسورقةسخاكنسملليلصسانهاسفيسحالةس كبسملحبرسأوسنثرهسبغخرس	

قصل.

س للجنبسللفسملجهازسملنالجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالسللاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملر دسمللوضخحي.	

س

d .ملفعسذرمعسملقفتسمأليضرسإلىسأ فتسوقدسبإيرمجسيرطوشةسملحبرسيارجسوحلةسمأل طومنة

 تحذير

س السلقدسبإلقاءسيرطوشةسملحبرسأوساجاوعةسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسفيسملنار.سإذسخاكنسأنسخنفجرسوخل ببسفيسحلوثسإصابات.	

س السل ليلدسأيساوملسقابلةسلالشلعاتسأوسأيسنوعسانسملرشسأوسأيساوملسلنظخفسلحلويسعلىسمألاونخاسأوسملكحوتسللنظخفسمألجزمءسمللميلخةسأوس	
مليارجخةسللجهاز.سفقلسخؤليسم ليلمدسهذهسملاوملسإليسنشوبسحرخقسأوسحلوثسصلاةسكهربخة.سوبلالًسانسذلك،سم ليلدسفقطسقطعةسقااشسجافةس

ويالخةسانسملوبر.

سللختس الاةسملانلج:سللمبخرسوقائخةسعااة( )
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هام
س لعااتساعسيرطوشةسملحبرسبعناخة.سوإذمسااسلناثرسملحبرسعلىسخلخكسأوساالب ك،سفاا حهاسأوسمغ لهاسبااءسبارلسفيسملحات.	

س للجنبساشكالتسجولةسملطباعة،سالسللاسسمألجزمءسملاظللةسملاوضحةسفيسملر ودسمللوضخحخة.	

>وحدة األسطوانة<>خرطوشة الحبر<

س خوصىسبوضعسيرطوشةسملحبرسعلىس طحسنظخفسوا لٍوسوا طحساعسوضعسورقةسأوسقطعةسقااشسخاكنسملليلصسانهاسلحلهاسفيسحالةس كبسملحبرسأوسنثرهسبغخرس	
قصل.

س

مالحظة
س لأكلسأنسلقودسبإحكادسقفتسوحلةسمأل طومنةسملا لعالةسفيسحاوخةسحلىسالسخلناثرسا حوقسملحبرسيارجسوحلةسمأل طومنة.	
س ليلصسانسملعناصرسملا لهلكةسملا ليلاةسطبًقاسللقومنخنسومللنظخااتسملاحلخة،ساعسفصلهاسعنسملنفاخاتسملاحلخة.سإذمسكانتسللخكسأخةسأ ئلة،سفالصتس	

بالاكلبسملاحليسللليلصسانسملنفاخاتسمللابعسله.سمحرصسعلىسإعالةسلثبختسملعناصرسملا لهلكةسبإحكادسحلىسالسلن كبسملاالةسمللميلخة.
س

e .قدسبإيرمجسوحلةسمأل طومنةسملجلخلة

f .منزعسملغطاءسملومقي
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g قدسبوضعسيرطوشةسملحبرسبإحكادسفيسوحلةسمأل طومنةسحلىسل اعسصوتسم لقرمرهاسفيساكانها.سإذمسقاتسبلركخبسيرطوشةسملحبرسبشكتسصحخح،س
فإنسذرمعسملقفتسمأليضرسفيسوحلةسمأل طومنةس وفسخرلفعسللقائًخا.

مالحظة
لأكلسانسلركخبسيرطوشةسملحبرسبشكتسصحخحسوإالسفقلسلنفصتسانسوحلةسمأل طومنة.

س

h .قدسبلنظخفس لكسملكوروناسلميتسوحلةسمأل طومنةسعنسطرخقسلحرخكسملل انسمأليضرسبرفقسانسملخ ارسللخاخنسوانسملخاخنسللخ ارسعلةسارمت

1

مالحظة
لأكلسانسإعالةسملل انسإلىسملاوضعسملرئخ يس)1(س)a).سخجبساحاذمةسملجاهسمل هدسملاوجولسعلىسملل انساعسملجاهسمل هدسملاوجولسعلىسوحلةسمأل طومنة.س

فإذمسلدسلقدسبذلك،سفربااسخظهرسيطسعاوليسعلىسملصفحاتسملاطبوعة.
س
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i .سللنظخفسكتس لكسانسأ الكسملشحنسملثالثةسملالبقخةhسوcكررسمليطولخنس

مالحظة
عنلسلنظخفسأ الكسملشحن،سالسخلعخنسعلخكسفكسيرطوشةسملحبرسانسوحلةسمأل طومنة.

س

j قدسب حبسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسلللميتسفيسملجهاز.سلأكلسانساطابقةسلونسيرطوشةسملحبرسبنفسسلونسملالصقسملاوجولسعلىس
ملجهاز.

BK

C

M

Y
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k .أغلقسملغطاءسملعلويسللجهاز

l عنلااسلقودسبا لبلمتسوحلةسمأل طومنةسبأيرىسجلخلة،سفإنكسلحلاجسإلىسإعالةسلعخخنسعلملسمأل طومنة.سخاكنسملعثورسعلىسمللعلخااتسملياصةسبكخفخةس
ملقخادسبهذمسفيسملصنلوقسملذيسخحلويسعلىسوحلةسمأل طومنةسملجلخلة.
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استبدال وحدة الحزام
BU‑220CLم دسملطرمز:س

خاكنسألخةسوحلةسحزمدسجلخلةسطباعةسحومليس50000سصفحةسبحجدسA4سأوسLetterسعلىسوجهسومحل.

اقتراب انتهاء العمر االفتراضي للحزام
Belt End Soon

إذمسعرضتسشاشةسLCDسملر الةسBelt End Soon )وحلةسملحزمدسلنلهيسقرخًبا(,سفإنسذلكسخعنيسأنسوحلةسملحزمدسلقلربسانسمنلهاءسملعارس
مالفلرمضيسلها.سلذم،سقدسبشرمءسوحلةسحزمدسجلخلةسولجهخزهاسقبتسأنسلحصتسعلىسر الةسReplace Belt )م لبلمتسملحزمد(.سال لبلمتسوحلةس

ملحزمد،سمنظرسم لبلمتسوحلةسملحزمدسفيسصفحةس128.

استبدال الحزام
عنلااسلظهرسملر الةسمللالخةسعلىسشاشةسLCD،سخلعخنسعلخكسم لبلمتسوحلةسملحزمد:

Replace Belt

هام
س السللاسس طحسوحلةسملحزمد.سفقلسخؤليسلا هسإلىسمنيفاضسجولةسملطباعة.	

س قلسخؤليسملللفسملناجدسعنسمللعااتسغخرسملصحخحساعسوحلةسملحزمدسإلىسإلغاءسملضاان.	
س

استبدال وحدة الحزام

a .لأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمللشغخت

b .مفلحسملغطاءسملعلويسحلىسخ لقرسفيسوضعسملفلح
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c .أيرجسجاخعساجاوعاتسيرطوشةسملحبرسووحلةسمأل طومنة

هام
س نوصيسبوضعسيرطوشةسملحبرسواجاوعاتسوحلمتسمأل طومنةسعلىس طحسنظخفسوا لٍوساوضوعسلحلهسورقةسخاكنسملليلصسانهاسفيسحالةس كبسملحبرسأوسنثرهسبغخرس	

قصل.

س للجنبسللفسملجهازسملنالجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالسللاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملر دسمللوضخحي.	

س لعااتساعسيرطوشةسملحبرسبعناخة.سوإذمسااسلناثرسملحبرسعلىسخلخكسأوساالب ك،سفاا حهاسأوسمغ لهاسبااءسبارلسفيسملحات.	

س للجنبساشكالتسجولةسملطباعة،سالسللاسسمألجزمءسملاظللةسملاوضحةسفيسملر ودسمللوضخحخة.	

>وحدة األسطوانة<>خرطوشة الحبر<

س
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d .أا كسملاقبضسمأليضرسلوحلةسملحزمدسومرفعهسألعلى،سثدسم حبهاسلليارج

هام
للجنبساشكالتسجولةسملطباعة،سالسللاسسمألجزمءسملاظللةسملاوضحةسفيسملر ودسمللوضخحخة.

س

e .قدسبإيرمجسوحلةسملحزمدسملجلخلةسانسعبولهاسولركخبهاسفيسملجهاز
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f قدسب حبسكتسيرطوشةسحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسلللميتسفيسملجهاز.سلأكلسانساطابقةسلونسيرطوشةسملحبرسبنفسسلونسملالصقسملاوجولس
علىسملجهاز.سكررسهذهسمليطوةساعسجاخعساجاوعاتسيرمطخشسملحبرسووحلمتسمأل طومنة.

BK

C

M

Y
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g .أغلقسملغطاءسملعلويسللجهاز

h عنلااسلقودسبا لبلمتسوحلةسملحزمدسبأيرىسجلخلة،سفإنكسلحلاجسإلىسإعالةسلعخخنسعلملسوحلةسملحزمد.سخاكنسملعثورسعلىسمللعلخااتسملياصةسبكخفخةسملقخادس
بهذمسفيسملصنلوقسملذيسخحلويسعلىسوحلةسملحزمدسملجلخلة.
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استبدال علبة الحبر المستهلك
WT‑220CLم دسملطرمز:س

.LetterسأوسA4إنسملعارسمالفلرمضيسلعلبةسملحبرسملا لهلكسهوسحومليس50000سصفحةسذمتسوجهسومحلسبحجدس

اقتراب انتهاء العمر االفتراضي لعلبة الحبر المستهلك
WT Box End Soon

إذمسعرضتسشاشةسLCDسملر الةسWT Box End Soon )علبةسملحبرسملا لهلكسلنلهيسقرخبا(,سفإنسذلكسخعنيسأنسعلبةسملحبرسملا لهلكسلقلربسانس
منلهاءسملعارسمالفلرمضيسلها.سلذم،سقدسبشرمءسعلبةسملحبرسملا لهلكسجلخلةسولجهخزهسقبتسأنسلحصتسعلىسر الةسReplace WT Box )م لبلمتسعلبةس

ملحبرسملا لهلك(.سال لبلمتسعلبةسملحبرسملا لهلك،سمنظرسم لبلمتسعلبةسملحبرسملا لهلكسفيسصفحةس134.

استبدال علبة الحبر المستهلك
عنلااسلظهرسملر الةسمللالخةسعلىسشاشةسLCD،سخلعخنسعلخكسم لبلمتسعلبةسملحبرسملا لهلك:

Replace WT Box
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استبدال علبة الحبر المستهلك

a .لأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمللشغخت

b .مفلحسملغطاءسملعلويسحلىسخ لقرسفيسوضعسملفلح
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c .أيرجسجاخعساجاوعاتسيرطوشةسملحبرسووحلةسمأل طومنة

هام
س نوصيسبوضعسيرطوشةسملحبرسواجاوعاتسوحلمتسمأل طومنةسعلىس طحسنظخفسوا لٍوساوضوعسلحلهسورقةسخاكنسملليلصسانهاسفيسحالةس كبسملحبرسأوسنثرهسبغخرس	

قصل.

س للجنبسللفسملجهازسملنالجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالسللاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملر دسمللوضخحي.	

س لعااتساعسيرطوشةسملحبرسبعناخة.سوإذمسااسلناثرسملحبرسعلىسخلخكسأوساالب ك،سفاا حهاسأوسمغ لهاسبااءسبارلسفيسملحات.	

س للجنبساشكالتسجولةسملطباعة،سالسللاسسمألجزمءسملاظللةسملاوضحةسفيسملر ودسمللوضخحخة.	

>وحدة األسطوانة<>خرطوشة الحبر<

س
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d .أا كسملاقبضسمأليضرسلوحلةسملحزمدسومرفعهسألعلى،سثدسم حبهاسلليارج

هام
للجنبساشكالتسجولةسملطباعة،سالسللاسسمألجزمءسملاظللةسملاوضحةسفيسملر ودسمللوضخحخة.

س

e .قدسبإزملةساالةسمللغلخفسذمتسمللونسملبرلقاليسوليلصسانها

مالحظة
لعلبرسهذهسمليطوةسضرورخةسعنلسم لبلمتسعلبةسملحبرسملا لهلكسللارةسمألولى،سوهيسغخرساطلوبةسعنلسم لبلملهاسبعلسذلك.سوخلدسلركخبسقطعسمللغلخفس

ذمتسمللونسملبرلقاليسفيسملاصنعسلحااخةسملجهازسأثناءسعالخةسملشحن.
س
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f .أا كسبالاقبضسمأليضرسلعلبةسملحبرسملا لهلكسوأيرجسملصنلوقسانسملجهاز

هام
السلقدسبإعالةسم ليلمدسعلبةسملحبرسملا لهلك.

س

 تحذير

س السلضعسعلبةسملحبرسملا لهلكسفيسملنار.سإذسخاكنسأنسخنفجرسوخل ببسفيسحلوثسإصابات.	

س السل ليلدسأيساوملسقابلةسلالشلعاتسأوسأيسنوعسانسملرشسأوسأيساوملسلنظخفسلحلويسعلىسمألاونخاسأوسملكحوتسللنظخفسمألجزمءسمللميلخةسأوس	
مليارجخةسللجهاز.سفقلسخؤليسم ليلمدسهذهسملاوملسإليسنشوبسحرخقسأوسحلوثسصلاةسكهربخة.سوبلالًسانسذلك،سم ليلدسفقطسقطعةسقااشسجافةس

ويالخةسانسملوبر.

سللختس الاةسملانلج:سللمبخرسوقائخةسعااة( )

مالحظة
س لأكلسأنسلقودسبإحكادسقفتسعلبةسملحبرسملا لهلكسفيسحاوخةسانا بةسحلىسالسخلناثرسا حوقسملحبرسيارجسعلبةسملحبرسملا لهلك.	
س ليلصسانسعلبةسملحبرسملا لهلكسملا ليلاةسطبًقاسللقومنخنسومللنظخااتسملاحلخةسللحفاظسعلىسفصلهاسعنسملنفاخاتسملاحلخة.سإذمسكانتسللخكسأخةسأ ئلة،س	

فالصتسبالاكلبسملاحليسللليلصسانسملنفاخاتسمللابعسله.
س
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g .قدسبإيرمجسعلبةسملحبرسملا لهلكسانسعبولهاسولركخبهاسفيسملجهاز

h .ضعسوحلةسملحزمدسارةسأيرىسفيسملجهاز
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i قدسب حبسكتسيرطوشةسحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسلللميتسفيسملجهاز.سلأكلسانساطابقةسلونسيرطوشةسملحبرسبنفسسلونسملالصقسملاوجولس
علىسملجهاز.سكررسهذهسمليطوةساعسكتساجاوعةسانساجاوعاتسيرمطخشسملحبرسووحلمتسمأل طومنة.

BK

C

M

Y

j .أغلقسملغطاءسملعلويسللجهاز
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تنظيف الجهاز وفحصه
قدسبلنظخفسمألجزمءسمليارجخةسومللميلخةسللجهازسبشكتسانلظدسبا ليلمدسقطعةسقااشسجافةسويالخةسانسملوبر.سوعنلسم لبلمتسيرطوشةسملحبرسأوسوحلةس

مأل طومنة،سلأكلسأنكسلقودسبلنظخفسملجزءسمللميليسللجهاز.سفيسحالةسوجولسبقعسانسملحبرسعلىسملصفحاتسملاطبوعة،سقدسبلنظخفسملجزءسمللميليسللجهازس
بقطعةسقااشسجافةسويالخةسانسملوبر.

 تحذير

س السلقدسبإلقاءسيرطوشةسملحبرسأوساجاوعةسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسفيسملنار.سإذسخاكنسأنسخنفجرسوخل ببسفيسحلوثسإصابات.	

س السل ليلدسأيساوملسقابلةسلالشلعاتسأوسأيسنوعسانسملرشسأوسأيساوملسلنظخفسلحلويسعلىسمألاونخاسأوسملكحوتسللنظخفسمألجزمءسمللميلخةسأوس	
مليارجخةسللجهاز.سفقلسخؤليسم ليلمدسهذهسملاوملسإليسنشوبسحرخقسأوسحلوثسصلاةسكهربخة.سوبلالًسانسذلك،سم ليلدسفقطسقطعةسقااشسجافةس

ويالخةسانسملوبر.

سللختس الاةسملانلج:سللمبخرسوقائخةسعااة( )

هام
م ليلدسملانظفاتسملالعاللة.سحخثس خؤليسمللنظخفسبا ليلمدسمل ومئتسملالطاخرةساثتس ائتسليفخفسمللهانس)مللنر(سأوسملبنزخنسإلىسللفس طحسملجهاز.

س

تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز

a .سإلخقافسلشغختسملجهاز مضغطساعسمال لارمرسفيسملضغطسعلىس

b .مفصتسكبالتسملومجهةسعنسملجهازسثدسقدسبفصتس لكسملطاقةسانساأيذسمللخارسملكهربائي

c .ما حسملجزءسمليارجيسللجهازسبا ليلمدسقطعةسقااشسجافةسويالخةسانسملوبرسإلزملةسمأللربة
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d .م حبسلرجسملورقسبشكتسكااتسيارجسملجهاز

e .إذمسقاتسبلحاختسملورقسفيسلرجسملورق،سفقدسبإزملله

f .قدسبإزملةسأيسشيءسخاكنسأنسخنحشرسلميتسلرجسملورق

g .ما حسملجزءسمللميليسومليارجيسللرجسملورقسبا ليلمدسقطعةسقااشسجافةسويالخةسانسملوبرسإلزملةسمأللربة

h .أعلسلحاختسملورقسثدسضعسلرجسملورقسبإحكادسلميتسملجهاز

i .قدسبلوصختس لكسملطاقةسارةسأيرىسبـساأيذسمللخارسملكهربائيسأواًل،سثدسقدسبلوصختسكبالتسملومجهة

j .قدسبلشغختسملجهاز
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LED تنظيف رأس مصباح
عنلسوجولساشكلةسبجولةسملطباعةسكضعفسمأللومنسأوسمنيفاضسلركخزهاسأوسظهورسيطوطسأوسأشرطةسبخضاءسفيسملصفحةسملاطبوعة،سقدسبلنظخفسرؤوسس

اصابخحسLEDسعلىسملنحوسمللالي:

a .سإلخقافسلشغختسملجهاز مضغطساعسمال لارمرسفيسملضغطسعلىس

b .مفلحسملغطاءسملعلويسحلىسخ لقرسفيسوضعسملفلح

c سLED1(س(سبا ليلمدسقطعةسقااشسجافةسيالخةسانسملوبر.سمحلرسسحلىسالسللاسسنومفذسرؤوسساصابخحسLEDس)ما حسنومفذسرؤوسساصابخحس)1
بأصابعك.

1

1

d .أغلقسملغطاءسملعلويسللجهاز

e .قدسبلشغختسملجهاز
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تنظيف أسالك الشحن
إذمسومجهلكساشكالتسياصةسبجولةسملطباعة،سفقدسبلنظخفس لكسملكوروناسكااسخلي:

a .لأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمللشغخت

b .مفلحسملغطاءسملعلويسحلىسخ لقرسفيسوضعسملفلح
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c .أيرجسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنة

 تحذير
سسطح ساخن

بعلسم ليلمدسملجهازساباشرة،س لكونسبعضسمألجزمءسمللميلخةسفيسملجهازس اينةسللغاخة.سمنلظرسحلىسخبرلسملجهازسقبتسأنسللاسسمألجزمءسمللميلخةسله.
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هام
س نوصيسبوضعساجاوعةسيرمطخشسملحبرسووحلمتسمأل طومنةسعلىسورقةسأوسقطعةسقااشسخاكنسملليلصسانهاسفيسحالةس كبسملحبرسأوسنثرهسبغخرسقصل.	

س لعااتساعساجاوعاتسيرمطخشسملحبرسووحلمتسمأل طومنةسبعناخة.سوإذمسااسلناثرسملحبرسعلىسخلخكسأوساالب ك،سفاا حهاسأوسمغ لهاسبااءسبارلسفيسملحات.	

س للجنبسللفسملجهازسملنالجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالسللاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملر دسمللوضخحي.	

س

d .قدسبلنظخفس لكسملكوروناسلميتسوحلةسمأل طومنةسعنسطرخقسلحرخكسملل انسمأليضرسبرفقسانسملخ ارسللخاخنسوانسملخاخنسللخ ارسعلةسارمت

1

مالحظة
لأكلسانسإعالةسملل انسإلىسملاوضعسملرئخ يس)1(س)a).سخجبساحاذمةسملجاهسمل هدسملاوجولسعلىسملل انساعسملجاهسمل هدسملاوجولسعلىسوحلةسمأل طومنة.س

فإذمسلدسلقدسبذلك،سفربااسخظهرسيطسعاوليسعلىسملصفحاتسملاطبوعة.
س
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e .قدسب حبسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسلللميتسفيسملجهاز
لأكلسانساطابقةسلونسيرطوشةسملحبرسبنفسسلونسملالصقسملاوجولسعلىسملجهاز.

BK

C

M

Y

f .سللنظخفسكتس لكسانسأ الكسملشحنسملالبقخةeسإلىسcكررسمليطومتسانس

g .أغلقسملغطاءسملعلويسللجهاز
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تنظيف وحدة األسطوانة
إذمسكانتساطبوعالكسلحلويسعلىسبقعسبخضاءسأوس ولمءسبخنهاسا افاتسلبلغس94سالد،سفإنسمأل طومنةسقلسلكونسبهاساوملسغرخبةساثتسملصاغسملالكونسانس

الصقسالصقسعلىس طحسمأل طومنة.سملبعسمليطومتسألناهسلحتسملاشكلة.

a .لأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمال لعلمل

b .OKاعلوااتسملجهاز(.سمضغطسعلىس( Machine Info.ساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .سلطباعةسورقةسفحصسنقطةسمأل طومنةOKطباعةسنقطةسمأل طومنة(.سمضغطسعلىس( Drum Dot Printساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

d .سإلخقافسلشغختسملجهاز مضغطساعسمال لارمرسفيسملضغطسعلىس

e .مفلحسملغطاءسملعلويسحلىسخ لقرسفيسوضعسملفلح

f لونسملنقطسملاطبوعةسهوسلونسمأل طومنةسملليسخلعخنسعلخكسلنظخفها.سأيرجسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسملياصةسباللونسملا ببس
للاشكلة.
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 تحذير
سسطح ساخن

بعلسم ليلمدسملجهازساباشرة،س لكونسبعضسمألجزمءسمللميلخةسفيسملجهازس اينةسللغاخة.سمنلظرسحلىسخبرلسملجهازسقبتسأنسللاسسمألجزمءسمللميلخةسله.

هام
س نوصيسبوضعساجاوعةسيرمطخشسملحبرسووحلمتسمأل طومنةسعلىسورقةسأوسقطعةسقااشسخاكنسملليلصسانهاسفيسحالةس كبسملحبرسأوسنثرهسبغخرسقصل.	

س لعااتساعساجاوعةسيرمطخشسملحبرسووحلمتسمأل طومنةسبعناخة.سوإذمسااسلناثرسا حوقسملحبرسعلىسخلخكسأوساالب ك،سفاا حهاسأوسمغ لهاسبااءسبارلسفيسملحات.	

س للجنبسللفسملجهازسملنالجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالسللاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملر دسمللوضخحي.	

س

g .ملفعسذرمعسملقفتسمأليضرسإلىسأ فتسوقدسبإيرمجسيرطوشةسملحبرسيارجسوحلةسمأل طومنة
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h .ألرسوحلةسمأل طومنةسكااسهوساوضحسفيسملر دسمللوضخحي.سولأكلسأنسلرسسوحلةسمأل طومنةس(1)ساوجولسعلىسملجانبسمألخ ر

1

i .خرجىسقرمءةسملاعلوااتسمللالخةسانسورقةسفحصسنقطةسمأل طومنة

اكانسملنقطة:سلحلويسملورقةسعلىسثاانخةسأعالةسارقاة.سخلدسم ليلمدسرقدسملعاولسملذيسخحلويسعلىسملنقطةسملاطبوعةسإلخجالساكانسملنقطةسس�
علىسمأل طومنة.

j قدسبالبحثسفيسملعالااتسملارقاةسبجانبسوحلةسمأل طومنةسحليسلجلسملعالاة.سعلىس بختسملاثات،سقلسلعنيسملنقطةسفيسملعاولسرقدس2سفيسورقةسملفحصس
أنسهناكسعالاةسفيسملجزءسرقدس”2“سانسمأل طومنة.
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k .ألرسحافةسوحلةسمأل طومنةسبخلكسلجاهكساعسملنظرسإلىس طحسملانطقةسملاشلبهسفخها

مالحظة
للجنبسحلوثساشاكتسللعلقسبجولةسملطباعة،سالسللاسس طحسوحلةسمأل طومنةسفخااسعلمسملحافة.

س

l عنلااسلجلسملعالاةسعلىسمأل طومنةسملليسللطابقساعسورقةسفحصسنقطةسمأل طومنة،سما حس طحسمأل طومنةسبرفقسبا ليلمدسقطعةسانسملقطنسحلىس
ليلفيسملعالاةسملاوجولةسعلىسمل طح.

هام
السلقدسبلنظخفس طحسمأل طومنةسملح ا ةسللضوءسبج دسحالسأوسبا ليلمدسأيس ومئت.

س
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m قدسبوضعسيرطوشةسملحبرسملجلخلةسارةسأيرىسفيسوحلةسمأل طومنةسحلىسل اعسصوتسم لقرمرهاسفيساكانها.سإذمسقاتسبلركخبسيرطوشةسملحبرس
بشكتسصحخح،سفإنسذرمعسملقفتسمأليضرسفيسوحلةسمأل طومنةس وفسخرلفعسللقائًخا.

مالحظة
لأكلسانسوضعسيرطوشةسملحبرسبشكتسصحخحسوإالسفقلسلنفصتسانسوحلةسمأل طومنة.

س
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n .قدسب حبسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسلللميتسفيسملجهاز
لأكلسانساطابقةسلونسيرطوشةسملحبرسبنفسسلونسملالصقسملاوجولسعلىسملجهاز.
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o .أغلقسملغطاءسملعلويسللجهاز

p .قدسبلشغختسملجهاز
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تنظيف أسطوانة التقاط الورق
إنسلنظخفسأ طومنةسمللقاطسملورقسبشكتسلوريسخاكنسأنسخ اعلسفيسعلدسمنحشارسملورقسعنسطرخقسمللغذخةسمل لخاةسللورق.

a .سإلخقافسلشغختسملجهاز مضغطساعسمال لارمرسفيسملضغطسعلىس

b .م حبسلرجسملورقسبشكتسكااتسيارجسملجهاز

c .إذمسقاتسبلحاختسملورقسفيسلرجسملورق،سفقدسبإزملله

d .قدسبإزملةسأيسشيءسخاكنسأنسخنحشرسلميتسلرجسملورق

e .معصرسبإحكادسقطعةسقااشسيالخةسانسملوبرسكانتساغاو ةسفيسااءسفالر،سثدسما حسلوحةسملفصت(1)سللرجسملورقسبهاسإلزملةسمأللربة

1

f .ما حسأ طومنليسمالللقاطس(1)سلميتسملجهازسإلزملةسمأللربة
1

g .أعلسلحاختسملورقسثدسضعسلرجسملورقسبإحكادسلميتسملجهاز

h .قدسبلشغختسملجهاز
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تعبئة الجهاز وشحنه

 تحذير
هذمسملجهازسثقختسوخزنسأكثرسانس18.4سكجد.سمحرصسعلىسأالسلحشرسأصابعكسعنلسوضعسملجهاز.

إذمسكانسخلعخنسعلخك،سأليس ببسانسمأل باب،سملقخادسبشحنسملجهاز،سفقدسبإعالةسلعبئلهسبحذرسفيسعبولهسمألصلخةسللجنبسحلوثسأيسللفسأثناءسملنقت.سوخجبسأنس
لكونسو خلةسملنقتساضاونةسبشكتسكاٍف.

.Brotherملركسيرمطخشسملحبرسووحلمتسمأل طومنةسبلميتسملجهازسعنلسلعبئلهسفيسملعبوةسوشحنهسإالسفيسحالةسإرجاعهسكجزءسانسيلاةسمال لبلمتسانس

a .سإلخقافسلشغختسملجهاز.سملركسملجهازساغلًقاسلالةس10سلقائقسعلىسمألقتسكيسخبرل مضغطساعسمال لارمرسفيسملضغطسعلىس

b .مفصتسجاخعسملكبالتسثدسقدسبفصتس لكسملطاقةسانساأيذسمللخارسملكهربائي

c .ضعساوملسمللغلخفس(1)سفيسملصنلوقسملكرلوني

1
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d .(1)لفسكخسسبال لخكسحوتسملجهازسثدسقدسبوضعساوملسمللغلخفسمل فلخةس

1
FRONT

مالحظة
عنلسإرجاعسملجهازسإلىسBrotherسكجزءسانسيلاةسمال لبلمت،سقدسبلعبئةسملجهازسفقط.سمحفظسجاخعسمألجزمءسملانفصلة،سبااسفيسذلكسوحلةسمأل طومنةس

واجاوعاتسيرمطخشسملحبرسوملاوملسملاطبوعةسال ليلماهاساعس’ملجهازسملا لبلت‘.
س

e سفخبالجزءسمألخانسللجهاز.سقدسبوضعساوملسمللغلخفس(3)سملااخزةسبالعالاةس“RسFRONT”قدسبوضعساوملسمللغلخفس(2)سملااخزةسبالعالاةس
”FRONTسL“سبالجزءسمألخ رسللجهاز.

R
FRONT

L
FRONT 2

3
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f .ضعسكتسانس لكسطاقةسمللخارسملالرللسوملاوملسملاطبوعةسفيسصنلوقسمللعبئةسملكرلونيسمألصليسعلىسملنحوسملاوضحسفيسملر دسمللوضخحي

g .أغلقسملصنلوقسملكرلونيسوثبلهسبشرخطسإلغالقه
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إذمسكنتسلعلقلسأنسهناكساشكلةسفيسملجهاز،سفلحققسانسكتسبنلسانسملبنولسألناهسأواًلسوملبعسملللاخحاتسملياصةسبا لكشافسمأليطاءسوإصالحها.سخاكنكسحتس
اعظدسملاشكالتسب هولةسبنف ك.

تحديد المشكلة
أواًل،سلحققسانسمللالي:

لدسلوصختس لكسطاقةسمللخارسملالرللسبشكتسصحخحسولحلخلسحالةسملجهازسفيسوضعسمللشغخت.سإذمسلدسخعاتسملجهازسبعلسلوصختس لكسملطاقة،سفانظرسس�
سصفحةس174. اشكالتسأيرىس)لابع(س

لاتسإزملةسكتسمألجزمءسملومقخة.س�

لدسإلياتسملورقسبشكتسصحخحسفيسلرجسملورق.س�

لدسلوصختسكبالتسملومجهةسبأاانسإليسملجهازسوجهازسملكابخولرسأوسإنشاءسملصاتسال لكيسبخنسملجهازسوجهازسملكابخولر.س�

ر ائتسشاشةسLCDس�

سصفحةس158.) )منظرسر ائتسمليطأسوملصخانةس
إذمسلدسلقدسبحتسملاشكلةسملليسلومجههاسبأيساااس بق،سفحللسملاشكلةسثدسمنلقتسإلىسملصفحةسملاقلرحةسألناه.

ملجهازسالسخقودسبالطباعة.
مللعااتساعسملورقس�

سصفحةس173.) )منظرساشاكتسمللعااتساعسملورقس)لابع(س
للدسطباعةسملصفحات،سلكنساازملتسهناكساشكالت.

جولةسملطباعةس�

سصفحةس175.) )منظرسلح خنسجولةسملطباعةس
ملاطبوعةسغخرسصحخحةس�

سصفحةس173.) )منظرساشكالتسفيسملطباعةس)لابع(س
اشاكتسمللوصختسبالشبكةسواشاكتسأيرى:

سصفحةس173س� ملاشكالتسملياصةسبالشبكةس)لابع(س
سصفحةس174س� اشكالتسأيرىس)لابع(س

استكشاف األخطاء وإصالحها
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رسائل الخطأ والصيانة
كااسهوسملحاتساعسأيسانلجساكلبيساعقل،سقلسلحلثسأيطاءسوقلسلحلاجسملعناصرسملا لهلكةسإلىسمال لبلمت.سإذمسحلثسهذم،سفخقودسملجهازسبلحلخلسمليطأسأوس

ملصخانةسملرولخنخةسملاطلوبةسوخلدسعرضسملر الةسملانا بة.سوخلدسعرضساعظدسر ائتسمليطأسوملصخانةسملشائعةسألناه.
خاكنكسحتساعظدسمأليطاءسوإجرمءسملصخانةسمللورخةسبنف ك.سإذمسكنتسبحاجةسإلىسملازخلسانسملا اعلة،سف خقلدسلكسCenterسSolutionsسBrotherس

سأحلثسمأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها:
.http://solutions.brother.com/لفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس

السخوصىسبا ليلمدسا للزااتسلخ تسانسإنلاجسBrotherسوقلسخل ببسم ليلماهاسفيسمللأثخرسعلىسجولةسملطباعةسوألمءسملجهازسواوثوقخله.

مالحظة
أ ااءسشاشةسLCDسهيسكااسخلي.

س لرجسملورقسملقخا ي:سTray 1 )مللرجس1)	
س فلحةسمللغذخةسملخلوخة:سManual Feed )مللغذخةسملخلوخة(	

س

اإلجراءالسببرسالة الخطأ
 2‑sided Disabled
)ملطباعةسعلىسملجانبخنساعطلة(

قدسبإغالقسملغطاءسمليلفيسللجهاز.لدسخلدسإغالقسملغطاءسمليلفيسللجهازسبشكتسكاات.

 Access Deniedس
)لدسرفضسملوصوت(

لدسحظرسملوظخفةسملليسلرخلسم ليلماهاسبوم طةس
.SecureسFunctionسLock2.0س

.SecureسFunctionسLockملصتسبالا ئوتسلللحققسانسإعلملمتساخزةس

 Belt End Soonس
)وحلةسملحزمدسلنلهيسقرخًبا(

أوشكتسوحلةسملحزمدسعلىسنهاخةسعارهاس
مالفلرمضي.

 Replace Beltقدسبشرمءسوحلةسحزمدسجلخلةسقبتسظهورسر الةس
)م لبلمتسملحزمد(.

فشلتسملاعاخرة.Calibrate )اعاخرة(
سإلخقافسلشغختسملجهاز.سس� مضغطساعسمال لارمرسفيسملضغطسعلىس

سمنلظرسلبعضسثومٍن،سثدسقدسبلشغختسملجهازسارةسأيرى.س
قدسباعاخرةسمللونسارةسأيرىسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسأوسبرنااجسلشغختس

سصفحةس42). ملطابعةس)منظرساعاخرةسمأللومنس

سس� أليتسوحلةسحزمدسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلةسملحزمدس
صفحةس128).

إذمسم لارتسملاشكلة،سفالصتسبيلاةسعاالءسBrotherسأوساوزعسس�
Brotherسملاحلي.

 Cartridge Error
)يطأسفيسيرطوشةسملحبر(

قدسب حبسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسللونسملاحللسفيسلدسخلدسلركخبسيرطوشةسملحبرسبشكتسصحخح.
شاشةسLCD،سوأيرجسمليرطوشةسثدسضعهاسارةسأيرىسفيسوحلةس

مأل طومنة.سقدسبوضعساجاوعةسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةس
ارةسأيرىسفيسملجهاز.سإذمسم لارتسملاشكلة،سفالصتسبيلاةسعاالءس

BrotherسأوساوزعسBrotherسملاحلي.
 Cover is Open

)ملغطاءسافلوح(
أغلقسملغطاءسملعلويسللجهاز.لدسخلدسإغالقسملغطاءسملعلويسبشكتسكاات.

إنسغطاءساثبتسملحبرسغخرساغلقسلااًااسأوسلقلس
منحشرسملورقسفيسملجزءسمليلفيسفيسملجهازسعنلس

لوصختسملطاقة.

أغلقسغطاءساثبتسملحبرسملاوجولسلميتسملغطاءسمليلفيسللجهاز.س�

لأكلسانسعلدسمنحشارسملورقسلميتسملجزءسمليلفيسللجهاز،سثدسأغلقسس�
غطاءساثبتسملحبرسومضغطسعلىسGoس)منظرسلقلسمنحشرسملورقسفيس

سصفحةس166). ملجزءسمليلفيسللجهازس
 Drums End Soon

)وحلمتسمال طومنةسلنلهيسقرخبا(
أوشكتسوحلمتسمأل طومنةسمألربعسعلىسنهاخةس

عارهاسمالفلرمضي.
مطلبساجاوعةسوحلةسأ طومنةسجلخلةسمآلنسلكيسللاحسوحلةسمأل طومنةسعنلااس

لعرضسشاشةسLCDسReplace Drums )م لبلمتسمأل طومنات(س
سصفحةس120). )منظرسمقلرمبسمنلهاءسملعارسمالفلرمضيسلأل طومناتس

http://solutions.brother.com/
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اإلجراءالسببرسالة الخطأ
 Drum End Soon: X
)مقلرمبسمنلهاءسملعارسمالفلرمضيس

(Xلأل طومنة:س

)لوضحسXسمللونسملياصس
بيرطوشةسملحبرسأوسوحلةس

مال طومنةسملليسخلعخنسم لبلملها.س
BK=أ ول,سC=أزرق,س

M=أرجومني,سY=أصفر.(

أوشكتسوحلةسمأل طومنةسملياصةسباللونسملاحللس
علىسشاشةسLCDسعلىسنهاخةسعارهاسمالفلرمضي.

مطلبسوحلةسأ طومنةسجلخلةسياصةسباللونسملاحللسعلىسشاشةسLCDسقبتس
.(Xم لبلمتسمال طومنة:س( Replace Drum: Xظهورسر الةس

خحلاجس لكسملكوروناسفيسوحلةسمأل طومنةسإلىس!Drum )مأل طومنة!(
مللنظخف.

قدسبلنظخفسجاخعسأ الكسملشحنسمألربعةس)ومحلسلكتسلون(سلميتسوحلةس
مأل طومنةسعنسطرخقسلحرخكسملل انسمأليضرس)منظرسلنظخفسأ الكسملشحنس

سصفحةس143).
لدسخلدسلركخبسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةس

مأل طومنةسبشكتسصحخح.
قدسبإزملةسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنة،سثدسقدسبإزملةس

يرطوشةسملحبرسانسوحلةسمأل طومنةسوأعلسلركخبسيرطوشةسملحبرسارةس
أيرىسفيسوحلةسمأل طومنة.سقدسبإعالةسلركخبساجاوعةسيرطوشةسملحبرس
واجاوعةسوحلةسمأل طومنةسارةسأيرىسفيسملجهاز.سإذمسم لارتسملاشكلة،س

س فا لبلتسيرطوشةسملحبرس)منظرسم لبلمتسيرمطخشسملحبرس
صفحةس112).

 Drum Stopس
)لوقفسمأل طومنة(

م لبلتسوحلةسمال طومنةسللونسملاحللسفيسشاشةسLCDس)منظرسم لبلمتسلقلسحانسملوقتسال لبلمتسوحلةسمأل طومنة.
سصفحةس121). وحلمتسمأل طومنةس

 Fuser Errorس
)يطأسفيسوحلةسملاصهر(

السلرلفعسلرجةسحرمرةساثبتسملحبرسإلىسلرجةس
ملحرمرةسملاحللةسفيسملوقتسملاحلل.

قدسبإخقافسلشغختسملجهاز،سومنلظرسلثومٍنسقلخلةسثدسقدسبلشغخلهسارةسأيرى.س
ملركسملجهازسلالةس15سلقخقةساعسلشغخله.

اثبتسملحبرس اينسللغاخة.
Jam 2‑sided )منحشارس

عنلسملطباعةسعلىسملوجهخن(
لقلسمنحشرسملورقسأ فتسلرجسملورقسأوساثبتس

ملحبر.
سصفحةس164. منظرسمنحشارسملورقسأ فتسلرجسملورقس

 Jam Insideس
)منحشارسلميلي(

سصفحةس168.لقلسمنحشرسملورقسلميتسملجهاز. منظرسلقلسمنحشرسملورقسلميتسملجهازس

 Jam Manual Feed
)منحشارسباللغذخةسملخلوخة(

سصفحةس162.لقلسمنحشرسملورقسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسللجهاز. منظرسمنحشارسملورقسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةس

سصفحةس166.لقلسمنحشرسملورقسفيسملجزءسمليلفيسانسملجهاز.Jam Rear )منحشارسيلفي( منظرسلقلسمنحشرسملورقسفيسملجزءسمليلفيسللجهازس
 Jam Tray 1س

)منحشارسملورقسلرجس1)
سصفحةس162.لقلسمنحشرسملورقسلميتسلرجسملورقسفيسملجهاز. منظرسمنحشارسملورقسفيسلرجسملورقس

 Limit Exceededس
)لدسلجاوزسملحل(

لدسملوصوتسإلىسحلسملطباعةسملاعخنسفيساخزةس
.SecureسFunctionسLock2.0س

.SecureسFunctionسLockملصتسبالا ئوتسلللحققسانسإعلملمتساخزةس

 Log Access Error
)يطأسفيسملوصوتسإلىسمل جت(

خلعذرسعلىسملجهازسملوصوتسإلىسالفس جتس
ملطباعةسملاوجولسفيسمليالد.

ملصتسبالا ئوتسلللحققسانسإعلملسLogسPrintسStoreس)ليزخنس جتس
ملطباعة(سفيسإعلملمتسملشبكة.

سللختسا ليلدسملشبكة:س س)للحصوتسعلىسملاعلوااتسملافصلة،س
(StoreسPrintسLogسtoسNetwork

 Manual Feedس
)مللغذخةسملخلوخة(

لدسلحلخلسيدويسكاصلرسملورقسعنلسعلدسوجولس
ورقسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخة.

قدسبوضعسنفسسحجدسملورقسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسعلىسملنحوسملاوضحس
علىسشاشةسLCD.سعنلااسخكونسملجهازسفيس»وضعسمإلخقافسملاؤقت«،س
س مضغطسعلىسGoس)منظرسلحاختسملورقسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةس

صفحةس12).
 No Belt Unitس

)السلوجلسوحلةسحزمد(
سصفحةس128).لدسخلدسلركخبسوحلةسملحزمدسبشكتسصحخح. أعلسلركخبسوحلةسملحزمدس)منظرسم لبلمتسوحلةسملحزمدس
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اإلجراءالسببرسالة الخطأ
No Paper )السخوجلسورق(

 Load <size> paper in <tray>.
)قدسبلحاختسورقسبحجدس>size<س

(.>tray<فيسمللرجس

نفلسملورقسانسملجهازسأوسلدسخلدسلحاختسملورقسبشكتس
صحخحسفيسلرجسملورقسملاحلل.

ضعسملورقسفيسلرجسملورقسملاوضح.

لأكلسأنساوجهاتسملورقسقلسلدسإعلملهاسلللومفقساعسملحجدسملصحخح.

 No Permissionس
)السخوجلسإذن(

ملصتسبالا ئوتسلللحققسانسإعلملمتساخزةسLockسFunctionسSecure.طباعةسملا لنلمتسباأللومنساحلولة.

لدسخلدسلركخبسيرطوشةسملحبرسأوسوحلةسمأل طومنةسNo Toner )السخوجلسحبر(
واجاوعةسيرطوشةسملحبرسبشكتسصحخح.

قدسبإزملةسيرطوشةسملحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنة،سثدسقدسبإزملةس
يرطوشةسملحبرسانسوحلةسمأل طومنةسوأعلسلركخبسيرطوشةسملحبرسارةس
أيرىسفيسوحلةسمأل طومنة.سقدسبإعالةسلركخبساجاوعةسيرطوشةسملحبرس
واجاوعةسوحلةسمأل طومنةسارةسأيرىسفيسملجهاز.سإذمسم لارتسملاشكلة،س

س فا لبلتسيرطوشةسملحبرس)منظرسم لبلمتسيرمطخشسملحبرس
صفحةس112).

أعلسلركخبسلرجسملورقسملقخا ي.لدسخلدسلركخبسلرجسملورقسملقخا يسبشكتسصحخح.No Tray )السخوجلسلرج(
 No Waste Tonerس

)السلوجلسعلبةسملحبرسملا لهلك(
سلدسخلدسلركخبسعلبةسملحبرسملا لهلكسبشكتسصحخح. أعلسلركخبسعلبةسملحبرسملا لهلكس)منظرسم لبلمتسعلبةسملحبرسملا لهلكس

صفحةس133).
 Not Availableس

)غخرسالوفر(
لدسخلدسمل ااحسبلشغختسملوظخفةسملاطلوبةسلجاخعس
اعرفاتسملا ليلاخنسبوم طةساخزةسSecureس

.FunctionسLock2.0س

.SecureسFunctionسLockملصتسبالا ئوتسلللحققسانسإعلملمتساخزةس

 Out of Memoryس
)نفالسملذمكرة(

 Secure Print Data is full.
)بخاناتسملطباعةسمآلانةسااللئة.(

مضغطسعلىسCancelسوقدسبحذفسملبخاناتسمآلانةسملايزنةس ابًقا.ذمكرةسملجهازسااللئة.

 Out of Memoryس
)نفالسملذمكرة(

قلتسا لوىسلعقخلسملا لنلسأوسقلتسلرجةسلقةسملطباعة.ذمكرةسملجهازسااللئة.

 ## Print Unable
)لعذرسملطبعةس##(

)##س=سرازسمليطأ(

لوجلساشكلةساخكانخكخةسبالجهاز.
سإلخقافسلشغختسملجهاز.سمنلظرس مضغطساعسمال لارمرسفيسملضغطسعلىس

لبعضسثومٍن،سثدسقدسبلشغختسملجهازسارةسأيرى.

إذمسم لارتسملاشكلة،سفالصتسبيلاةسعاالءسBrotherسأوساوزعس
Brotherسملاحلي.

 Registration
)ملل جخت(

فشتسملل جخت.
سإلخقافسلشغختسملجهاز.سس� مضغطساعسمال لارمرسفيسملضغطسعلىس

سمنلظرسلبعضسثومٍن،سثدسقدسبلشغختسملجهازسارةسأيرى.س
قدسبالل جختسملللقائيسللونسارةسأيرىسبا ليلمدسلوحةسمللحكدس)منظرس

سصفحةس106). ملل جختسملللقائيس

سس� أليتسوحلةسحزمدسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلةسملحزمدس
صفحةس128).

إذمسم لارتسملاشكلة،سفالصتسبيلاةسعاالءسBrotherسأوساوزعسس�
Brotherسملاحلي.

 Replace Beltس
)م لبلمتسملحزمد(

سصفحةس128).لقلسحانسملوقتسال لبلمتسوحلةسملحزمد. م لبلتسوحلةسملحزمدس)منظرسم لبلمتسوحلةسملحزمدس

 Replace Drums
)م لبلمتسمأل طومنات(

سلقلسحانسملوقتسال لبلمتسوحلمتسمأل طومنةسمألربع. م لبلتسوحلمتسمأل طومنةسمألربعس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

لدسللدسإعالةسلعخخنسعلملسوحلةسمأل طومنةسعنلس
لركخبسأ طومنةسجلخلة.

س أعلسلعخخنسعلملسوحلةسمأل طومنةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).
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اإلجراءالسببرسالة الخطأ
 Replace Drum: X

(Xم لبلمتسمال طومنة:س(

)لوضحسXسمللونسملياصس
بيرطوشةسملحبرسأوسوحلةس

مال طومنةسملليسخلعخنسم لبلملها.س
BK=أ ول,سC=أزرق,س

M=أرجومني,سY=أصفر.(

م لبلتسوحلةسمال طومنةسللونسملاحلللسفيسشاشةسLCDس)منظرسم لبلمتسحانسملوقتسال لبلمتسوحلةسمأل طومنةسللونسملاحلل.
سصفحةس121). وحلمتسمأل طومنةس

لدسللدسإعالةسلعخخنسعلملسوحلةسمأل طومنةسعنلسلدس
لركخبسأ طومنةسجلخلة.

س أعلسلعخخنسعلملسوحلةسمأل طومنةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

 Replace Fuser
)م لبلمتسوحلةسملاصهر(

ملصتسبيلاةسعاالءسBrotherسأوسباوزعسBrotherسملاحليسأوساركزسلقلسحانسملوقتسال لبلمتساثبتسملحبر.
يلاةسBrotherسملاعلالسال لبلمتساثبتسملحبر.

 Replace PF Kit1
)م لبلمتساجاوعةسمللغذخةسبالورقس

(1

ملصتسبيلاةسعاالءسBrotherسأوسباوزعسBrotherسملاحليسأوساركزسلقلسحانسملوقتسال لبلمتساجاوعةسمللغذخةسبالورق.
يلاةسBrotherسملاعلالسال لبلمتساجاوعةسللقخدسملورقسمألولى.

 Replace Toner
)م لبلمتسملحبر(

أوشكتسيرطوشةسملحبرسعلىسنهاخةسعارهاس
مالفلرمضي.س خقودسملجهازسبوقفسكتسعالخاتس

ملطباعة.

م لبلتسيرطوشةسملحبرسللونسملاحللسفيسشاشةسLCDس)منظرسم لبلمتس
سصفحةس112). يرمطخشسملحبرس

 Replace WT Box
)م لبلمتسعلبةسملحبرسملا لهلك(

سلقلسحانسملوقتسال لبلمتسعلبةسملحبرسملا لهلك. م لبلتسعلبةسملحبرسملا لهلكس)منظرسم لبلمتسعلبةسملحبرسملا لهلكس
صفحةس133).

 Short paperس
)ورقسقصخر(

طوتسملورقسفيسمللرجسقصخرسللرجةسأنسملجهازسالس
خاكنهسلقلخاهسإلىسلرجسمإليرمجسملاومجهسلأل فت.

مفلحسملغطاءسمليلفيس)لرجسمإليرمجسملاومجهسلألعلى(سلل احسبإيرمجس
ملصفحةسملاطبوعةسانسلرجسمإليرمجسملاومجهسلألعلى.سقدسبإزملةسملصفحاتس

.Goملاطبوعةسثدسمضغطسعلىس
 Size Error DXس

)يطأسفيسملحجدسعنلسملطباعةسعلىس
ملوجهخن(

حجدسملورقسملاحللسفيسبرنااجسلشغختسملطابعةس
وقائاةسلوحةسمللحكدسغخرسالاحسللطباعةسملللقائخةس

علىسملوجهخن.

مضغطسعلىسCancel.سقدسبايلخارسحجدسملورقسملذيسللعاهسملطباعةسعلىس
ملوجهخن.

.A4حجدسملورقسملياصسبالطباعةسملللقائخةسعلىسملوجهخنسهوس
ملورقسملالوفرسفيسمللرجسحجاهسلخسسصحخحسوغخرس

الاحسللطباعةسملللقائخةسعلىسملوجهخن.
قدسبلحاختسملورقسذوسملحجدسملصحخحسفيسمللرجسوقدسبلعخخنسحجدسملورقسفيس

سصفحةس88). مللرجس)منظرسTrayسPaperس)لرجسملورق(س)لابع(س
.A4حجدسملورقسملياصسبالطباعةسملللقائخةسعلىسملوجهخنسهوس

 Size Mismatchس
)علدساطابقةسحجدسملورق(

إنسحجدسملورقسفيسمللرجسملاحللسلخسسبالحجدس
ملصحخح.

ضعسنفسسحجدسملورقسفيسلرجسملورقسملذيسلدسلحلخلهسفيسبرنااجسلشغختس
ملطابعة،سثدسمضغطسعلىسGoسأوسحللسحجدسملورقسملذيسقاتسبلحاخلهسفيس

لرجسملورقسملاحلل.
 Small paperس

)ورقسصغخر(
حجدسملورقسملاحللسفيسبرنااجسلشغختسملطابعةس
صغخرسجًلمسللرجةسأنسملجهازسالسخاكنهسلوصخلهس

للرجسمإليرمجسملاومجهسلأل فت.

مفلحسملغطاءسمليلفيس)لرجسمإليرمجسملاومجهسألعلى(سلل احسبإيرمجسملورقس
.Goملاطبوعسانسلرجسمإليرمجسملاومجهسألعلىسثدسمضغطسعلىس

 Toner Errorس
)يطأسفيسملحبر(

لدسخلدسلركخبسيرطوشةسحبرسومحلةسأوسأكثرسبشكتس
صحخح.

م حبسجاخعسوحلمتسمأل طومنةسلليارج.سأيرجسكتسيرمطخشسملحبر،سثدس
أليلهاسارةسأيرىسفيسوحلمتسمأل طومنة.

 Toner Low: Xس
(Xا لوىسملحبرسانيفض:س(

)لوضحسXسلونسيرطوشةسملحبرس
أوسوحلةسمأل طومنةسملذيسأوشكس
علىسنهاخةسعارهسمالفلرمضي.س

BK=أ ول,سC=أزرق,س
M=أرجومني,سY=أصفر.(

 Toner LowسLCDإذمسعرضتسشاشةس
)ا لوىسملحبرسانيفض(سفإنهسالسخزمتسخاكنكس
ملطباعة،سإالسأنسملجهازسخيبركسباقلرمبسنهاخةس

ملعارسمالفلرمضيسليرطوشةسملحبر.

مطلبسيرطوشةسحبرسجلخلةسبحخثسللوفرسيرطوشةسحبرسبلخلةسعنلااسلظهرس
شاشةسLCDسReplace Toner )م لبلمتسملحبر(.

 WT Box End Soon
)علبةسملحبرسملا لهلكسلنلهيس

قرخبا(

مطلبسعلبةسملحبرسملا لهلكسجلخلةسقبتسظهورسر الةسReplace WT Box مقلرمبسعلبةسملحبرسملا لهلكسانسمالالالءسلااًاا.
)م لبلمتسصنلوقسفاقلسملحبر(.
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انحشار الورق
قدسبإزملةسكتسمألورمقسانسلرجسملورقسلمئًااسوقدسبل وخةسرزاةسملورقسعنلسإضافةسملورقسملجلخل.س خ اعلسذلكسفيسانعسلغذخةسصفحاتسالعللةسانسملورقس

عبرسملجهازسفيسوقتسومحلسوانعسمنحشارسملورق.

انحشار الورق في فتحة التغذية اليدوية
إذمسعرضتسشاشةسLCDسملر الةسJam Manual Feed )منحشارسباللغذخةسملخلوخة(،سفالبعسمليطومتسمللالخة:

a .قدسبإيرمجسأخةسورقةساحشورةسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةسأوسحولها

b .سال لئنافسملطباعةGoمضغطسعلىس

انحشار الورق في درج الورق
إذمسعرضتسشاشةسLCDسملر الةسJam Tray 1 )منحشارسملورقسلرجس1)،سفالبعسمليطومتسمللالخة:

a .م حبسلرجسملورقسبشكتسكااتسيارجسملجهاز
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b .م ليلدسكللاسخلخكسفيس حبسملورقسملاحشورسببطءسلليارج

مالحظة
خ احسلكس حبسملورقسملاحشورسلليارجسأل فتسبإزملةسملورقسب هولةسلااة.

س

c سفيسلرجسملورق.سبخنااسلقودسبالضغطسعلىسذرمعسلحرخرساوجهسملورقسمأليضر،س( لأكلسأنسملورقسأ فتسعالاةسملحلسمألقصىسلكاخةسملورقس(
م حبساوجهاتسملورقسللنا بسحجدسملورق.سولأكلسأنسملاوجهاتساثبلةسفيسملفلحاتسبإحكاد.

d .أعلسوضعسلرجسملورقسبإحكادسلميتسملجهاز
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انحشار الورق أسفل درج الورق
إذمسعرضتسشاشةسLCDسملر الةسJam 2‑sided )منحشارسعنلسملطباعةسعلىسملوجهخن(،سفالبعسمليطومتسمللالخة:

a .قدسبلركسملجهازسقخلسمللشغختسلالةس10سلقائقسإللاحةسملفرصةسللاروحةسمللميلخةسللبرخلسمألجزمءسمل اينةسللغاخةسلميتسملجهاز

b .م حبسلرجسملورقسبشكتسكااتسيارجسملجهاز

c .لأكلسانسإيرمجسملورقةسملاحشورةسانسلميتسملجهاز

d .إذمسلدسخلدسمالحلفاظسبالورقسلميتسملجهاز،سفافحصسأ فتسلرجسملورق
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e .إذمسلدسخلدسمالحلفاظسبالورقسفيسلرجسملورق،سفافلحسملغطاءسمليلفي

 تحذير
سسطح ساخن

بعلسم ليلمدسملجهازساباشرة،س لكونسبعضسمألجزمءسمللميلخةسفيسملجهازس اينةسللغاخة.سمنلظرسحلىسخبرلسملجهازسقبتسأنسللاسسمألجزمءسمللميلخةسله.

f .م ليلدسكللاسخلخكسل حبسملورقسملاحشورسببطءسلليارج

g .أغلقسملغطاءسمليلفيسحلىسخ لقرسفيسوضعسمإلغالق

h .ضعسلرجسملورقسارةسأيرىسفيسملجهاز
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لقد انحشر الورق في الجزء الخلفي للجهاز
إذمسعرضتسشاشةسLCDسملر الةسJam Rear )منحشارسيلفي(،سفإنهسخحلثسمنحشارسللورقسيلفسملغطاءسمليلفي.سملبعسمليطومتسمللالخة:

a .قدسبلركسملجهازسقخلسمللشغختسلالةس10سلقائقسإللاحةسملفرصةسللاروحةسمللميلخةسللبرخلسمألجزمءسمل اينةسللغاخةسلميتسملجهاز

b .مفلحسملغطاءسمليلفي

 تحذير
سسطح ساخن

بعلسم ليلمدسملجهازساباشرة،س لكونسبعضسمألجزمءسمللميلخةسفيسملجهازس اينةسللغاخة.سمنلظرسحلىسخبرلسملجهازسقبتسأنسللاسسمألجزمءسمللميلخةسله.

c .(1)م حبسمألل نةسمليضرمءسملاوجولةسعلىسملجانبخنسمألخانسومألخ رسلجاهكسوقدسبلحرخرسغطاءساثبتسملحبرس

1
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d .م ليلمدسكللاسخلخكسل حبسملورقسملاحشورسبرفقسيارجساثبتسملحبر

e .(1)أغلقسغطاءساثبتسملحبرس

1

f .أغلقسملغطاءسمليلفي



168

5

استكشاف األخطاء وإصالحها

لقد انحشر الورق داخل الجهاز
إذمسعرضتسشاشةسLCDسملر الةسJam Inside )منحشارسلميلي(،سفالبعسمليطومتسمللالخة:

a .قدسبلركسملجهازسقخلسمللشغختسلالةس10سلقائقسإللاحةسملفرصةسللاروحةسمللميلخةسللبرخلسمألجزمءسمل اينةسللغاخةسلميتسملجهاز

b .مفلحسملغطاءسملعلويسحلىسخ لقرسفيسوضعسملفلح

 تحذير
سسطح ساخن

بعلسم ليلمدسملجهازساباشرة،س لكونسبعضسمألجزمءسمللميلخةسفيسملجهازس اينةسللغاخة.سمنلظرسحلىسخبرلسملجهازسقبتسأنسللاسسمألجزمءسمللميلخةسله.
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c .أيرجسجاخعساجاوعاتسيرمطخشسملحبرسووحلمتسمأل طومنةسمألربع
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هام
س نوصيسبوضعساجاوعاتسيرمطخشسملحبرسووحلمتسمأل طومنةسعلىسورقةسأوسقطعةسقااشسخاكنسملليلصسانهاسفيسحالةس كبسملحبرسأوسنثرهسبغخرسقصل.	

س لعااتساعساجاوعاتسيرمطخشسملحبرسووحلمتسمأل طومنةسبعناخة.سوإذمسااسلناثرسملحبرسعلىسخلخكسأوساالب ك،سفاا حهاسأوسمغ لهاسبااءسبارلسفيسملحات.	

س للجنبسللفسملجهازسملنالجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالسللاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملر دسمللوضخحي.	

س

d .م حبسملورقسملاحشورسلليارجسببطء
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e قدسب حبسكتسيرطوشةسحبرسواجاوعةسوحلةسمأل طومنةسلللميتسفيسملجهاز.سلأكلسانساطابقةسلونسيرطوشةسملحبرساعسلونسملالصقسبالجهازسبالن بةس
لجاخعسيرمطخشسمأللومنسمألربعسواجاوعاتسوحلةسمأل طومنة.

BK

C

M

Y

f .أغلقسملغطاءسملعلويسللجهاز

مالحظة
عنلسإخقافسلشغختسملجهازسأثناءسJam Inside )منحشارسلميلي(,س خقودسملجهازسبطباعةسبخاناتسغخرسكاالةسانسعلىسجهازسملكابخولرسعنلسلشغخلهس

انسجلخل.سقبتسأنسلقودسبلشغختسملجهاز،سقدسبحذفساهاةسليزخنسملطباعةسعلىسملكابخولر.
س
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إذا كنت تعاني من مشكالت في جهازك
هام
س للحصوتسعلىسا اعلةسلقنخة،سخلعخنسعلخكسماللصاتسباللولةسملليسمشلرختسانهاسملجهاز.سخاكنسإجرمءسملاكالااتسانسلميتسهذهسمللولة.	

س إذمسكنتسلعلقلسأنسهناكساشكلةسفيسملجهاز،سفرمجعسملايططسألناهسوملبعسملللاخحاتسملياصةسبا لكشافسمأليطاءسوإصالحها.سخاكنكسحتساعظدسملاشكالتسب هولةس	
بنف ك.

س سإذمسكنتسبحاجةسإلىسملازخلسانسملا اعلة،سف خقلدسلكسCenterسSolutionsسBrotherسأحلثسمأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسحوتسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.س	
.http://solutions.brother.com/لفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس

س

مشكالت في الطباعة
اقتراحاتمشكالت

لأكلسأنهسلدسميلخارسبرنااجسلشغختسملطابعةسملصحخحسولثبخله.السلوجلساطبوعات.
سلحققسلرؤخةسااسإذمسكانتسشاشةسLCDسلعرضسر الةسيطأ.س

سصفحةس158.) س)منظرسر ائتسمليطأسوملصخانةس
سلحققسانسأنسملجهازسخعاتسعبرسمإلنلرنت:

س(7س®WindowsسوR2س2008س®ServerسWindows(س
(ابدأ(سواألجهزة والطابعات.سمنقرسبزرسملااوسسمألخانسفوقسBrother HL‑XXXX seriesس منقرسفوقسملزرس

سومنقرسفوقسعرض ما يتم طباعته.سمنقرسفوقسطابعةسولأكلسانسأنهسلدسخلدسلحلخلساستخدام الطابعة دون اتصال.
س)نظاااسمللشغختس®VistaسWindowsسو2008س®ServerسWindows(س

 Hardware and Soundلوحةسمللحكد(سو( Control Panelسو))مبلأ( Start) منقرسفوقسملزرس
)مألجهزةسوملصوت(،سثدسPrinters )ملطابعات(.سمنقرسبزرسملااوسسمألخانسفوقسBrother HL‑XXXX series.س

سلأكلسانسعلدسلحلخلسUse Printer Offline )م ليلمدسملطابعةسفيسحالةسعلدسماللصات(.
س(XPس®Windowsسوس2003س®ServerسWindows(س

منقرسفوقسملزرسStart )مبلأ(سوقدسبايلخارسPrinters and Faxes )ملطابعاتسوملفاك ات(.سمنقرسبزرسملااوسس
 Use Printer Offlineسلأكلسانسعلدسلحلخلس.Brother HL‑XXXX seriesمألخانسفوق

)م ليلمدسملطابعةسفيسحالةسعلدسماللصات(.
ملصتسبالا ئوتسلللحققسانسإعلملمتساخزةسLockسFunctionسSecure.س

لأكلسانسإعلملسملومجهةسعلىسAuto )للقائي(سبالجهازس)منظرسكخفخةسلغخخرسملومجهةسفيسصفحةس89).
لأكلسانسأنسملجهازسفيسوضعسإخقافسمللشغخت.

سفيسلوحةسمللحكد،سثدسقدسبإر اتسبخاناتس إذمسكانسملجهازسفيسوضعسإخقافسمللشغخت،سفاضغطساعسمال لارمرسفوقس
ملطباعةسارةسأيرى.

سصفحةس105.) )منظرسمإلخقافسملللقائيسلللشغختس
السخقودسملجهازسبالطباعةسأوسلوقفسعنس

ملطباعة.
.Cancelمضغطسعلىس

 وفسخقودسملجهازسبإلغاءساهاةسملطباعةسوا حهاسانسملذمكرة.سقلسلكونسملن يةسملاطبوعةسغخرساكلالة.
لظهرسرؤوسسملصفحاتسأوسلذخخلهاسعنلس

عرضسملا لنلسعلىسملشاشة،سلكنهاسالسلظهرس
عنلسملطباعة.

سهناكسانطقةسغخرسقابلةسللطباعةسأعلىسوأ فتسملصفحة.سقدسبلعخخنسملهوماشسملعلوخةسومل فلخةسللا لنلسلل ااحسبهذم.س
سصفحةس7.) س)منظرسملانطقةسغخرسملقابلةسللطباعةسعنلسإجرمءسملطباعةسانسجهازسكابخولرس

خقودسملجهازسبالطباعةسبشكتسغخرسالوقعسأوس
خقودسبالطباعةسعلخاةسملفائلة.

مضغطسعليسCancelسإللغاءساهادسملطباعة.
لحققسانسمإلعلملمتسفيسمللطبخقسملياصسبكسلللأكلسانسإعلملهسللعاتساعسجهازك.

خقودسملجهازسبطباعةسأوتسصفحلخنسبشكتس
صحخحسثدسخقودسبطباعةسبعضسملصفحاتس

ملليسلحلويسعلىسنصوصسافقولة.

لحققسانسمإلعلملمتسفيسمللطبخقسملياصسبكسلللأكلسانسإعلملهسللعاتساعسجهازك.
سالسخلعرفسجهازكسعليسمإلشارةسملكاالةسلايزنسمإللياتسبالجهاز.سلأكلسأنهسلدسلوصختسكبتسملومجهةسبشكتسصحخح.س

سللختسمإلعلملسمل رخع( )
خلعذرسملقخادسبعالخةسطباعةس’ليطخطس

ملصفحة‘.
لأكلسانسأنسإعلملسحجدسملورقسفيسمللطبخقسخلطابقساعسمإلعلملسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة.

http://solutions.brother.com/
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مشكالت في الطباعة )تابع(
اقتراحاتمشكالت

حاوتسلغخخرسإعلملسبرنااجسلشغختسملطابعة.سلحلاجسملجولةسملعالخةسإليسزخالةسوقتساعالجةسملبخاناتسومإلر اتسوملطباعة. رعةسملطباعةسبطخئةسللغاخة.
ملجهازسالسخقودسبالطباعةسانسيالتسبرنااجس

.Adobe®سIllustrator®
قدسبلقلختسجولةسملطباعة.

سصفحةس28) )بالن بةسلنظادسمللشغختسWindows،سمنظرسعالاةسمللبوخبسأ ا يس

سصفحةس67) )بالن بةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سمنظرسإعلملمتسملطباعةس
سصفحةس175.جولةسطباعةسرلخئة منظرسلح خنسجولةسملطباعةس

مشاكل التعامل مع الورق
اقتراحاتمشكالت

عنلسفرمغسلرجسملورق،سقدسبلحاختسرزاةسجلخلةسانسملورقسفيسلرجسملورق.السخقودسملجهازسبلغذخةسملورق.
عنلسوجولسورقسفيسلرجسملورق،سلأكلسانسأنهساوضوعسبشكتسا لقخد.سوإذمسكانسملورقساللوًخا،سفقدسبل وخله.سفيسبعضس

مألحخانسخكونسانسملافخلسإزملةسملورق،سقدسبقلبسرزاةسملورقسوإعاللهاسارةسأيرىسفيسلرجسملورق.
قلتسكاخةسملورقسفيسلرجسملورق،سثدسأعلسملاحاولة.

لأكلسانسعلدسلحلخلسوضعسمللغذخةسملخلويسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة.
قدسبلنظخفسأ طومنةسمللقاطسملورق.

سصفحةس153.) )منظرسلنظخفسأ طومنةسمللقاطسملورقس
السخقودسملجهازسبلغذخةسملورقسانسفلحةس

مللغذخةسملخلوخة.
لأكلسانسلحلخلسيدويسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة.

قدسبلحاختساظروفسومحلسفيسكتسارةسعنلسملقخادسباللغذخةسملخلوخة.سخجبسإعلملسمللطبخقسللطباعةسبحجدسملاظارخفسملليسكخفسأقودسبالطباعةسعلىسملاظارخف؟
ل ليلاها.سخلدسذلكسعالًةسفيسقائاةسSetupسPageس)إعلملسملصفحة(سأوسSetupسDocumentس)إعلملسملا لنل(سانس

مللطبخقسللخك.

)رمجعسللختسمللطبخقسملياصسبكسلازخلسانسملاعلواات.(

المشكالت الخاصة بالشبكة
اقتراحاتمشكالت

لعذرسملطباعةسعبرسملشبكةسبعلسإلاادسلثبختس
ملبرنااج.

عنلسظهورسشاشةستعذرت الطباعة باستخدام الطابعة المتصلة بالشبكة.،سملبعسمللعلخااتسملاوضحةسعلخها.سوإذمسلدسخلدسحتس
.Troubleshootingسللختسا ليلدسملشبكة:س ملاشكلة،س

لأكلسانسإعلملسملومجهةسعلىسAuto )للقائي(سبالجهازس)منظرسكخفخةسلغخخرسملومجهةسفيسصفحةس89).
.Brotherسالسخاكنسلثبختسبرنااجس)Windows®(س

فيسحالةسظهورسلنبخهسبرنااجسملحااخةسعلىسشاشةسملكابخولرسأثناءسمللثبخت،سقدسبلغخخرسإعلملمتسبرنااجسملحااخةسلل ااحس
بلشغختسبرنااجسإعلملسانلجسBrotherسأوسبرنااجسآير.

س)Macintosh(س
إذمسكنتسل ليلدسوظخفةسجلمرسملحااخةسلبرنااجسملحااخةسانسمللج سسأوساكافحةسملفخرو ات،سفقدسبلعطخلهاسبشكتساؤقتسثدس

.Brotherقدسبلثبختسبرنااجس
خلعذرسماللصاتسبالشبكةسملال لكخة.

(HL‑3170CDW)

سلحققسانسملاشكلةسبا ليلمدسلقرخرسWLAN.سقدسبطباعةسلقرخرسWLANسفيسقائاةسمليخارمتسمللالخة:س
.Machine Info )اعلوااتسملجهاز(،سPrint WLAN Report )طباعةسلقرخرسملشبكةسملال لكخةس

.Goسثدسمضغطسعليس))WLAN)

سللختسمإلعلملسمل رخع لازخلسانسمللفاصخت،س

سللختسا ليلدسملشبكة بالن بةسللاشكالتسمأليرىسملالعلقةسبا ليلمدسملجهازسعلىسإحلىسملشبكات،س
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مشكالت أخرى )تابع(
اقتراحاتمشكالت

قلسلؤليسملظروفسملعك خةسللوصختسملطاقةس)اثتسملبرقسأوسمالرلفاعسملافاجئسللطاقة(سإلىسلعطتسآلخاتسمألاانسمللميلخة.سخلعذرسلشغختسملجهاز.
لذم،سقدسبإخقافسلشغختسملجهازسوفصتس لكسملطاقة.سومنلظرسلالةسعشرسلقائق،سثدسقدسبلوصختس لكسملطاقةسولشغختسملجهاز.

إذمسلدسخلدسحتسملاشكلة،سفقدسبإخقافسلشغختسملجهاز.سإذمسكنتسل ليلدسقاطعسلخار،سفقدسبفصلهسلللأكلسانسأنهسلخسس ببس
ملاشكلة.سقدسبلوصختس لكسطاقةسملجهازساباشرةسباأيذسلخارسكهربائيسخعاتسبالحائطساعروفسوايللفسوقدسبلشغختس

ملجهاز.سإذمسلدسخكنسهناكسطاقة،سفحاوتسم ليلمدسكبتسطاقةسايللف.
السخ لطخعسملجهازسطباعةسبخاناتسEPSس
وملليسللضانسبرنااجسلشغختسملطابعةس

.BR‑Script3

س)®Windows(س
لطباعةسملبخاناتسبلن خقسEPS،سقدسباللالي:

a س:WindowsسServer®س2008سR2سوWindows®سبالن بةسلـس7س
(ابدأ(سواألجهزة والطابعات.س منقرسفوقسملزرس

سبالن بةسلـس®VistaسWindowsسو2008س®ServerسWindows:س
(Start )مبلأ((س،سثدسControl Panel )لوحةسمللحكد(،سثدس منقرسفوقسملزرس
Hardware and Sound )مألجهزةسوملصوت(سثدسPrinters )ملطابعات(.س

سبالن بةسلـسXPس®Windowsسو2003س®ServerسWindows:س
منقرسفوقسملزرسStart )مبلأ(سثدسحللسPrinters and Faxes )ملطابعاتسوملفاك ات(.

b سوحللسخصائص الطابعةسBrother HL‑XXXX BR‑Script3منقرسبزرسملااوسسمألخانسفوقسمألخقونةس
(Properties )مليصائص((،سوBrother HL‑XXXX BR‑Script3سعنلسملضرورة.

c س)برولوكوتسماللصاتسملثنائيسذوسملعالاات(سفيسTBCPانسعالاةسمللبوخبسإعدادات الجهاز،سميلرس
Output Protocol )برولكوتسمإليرمج(.

س)نظام التشغيل Macintosh(س
إذمسلدسلوصختسملجهازسملياصسبكسبجهازسكابخولرسازولسبومجهةسUSB،سفالسخاكنكسطباعةسبخاناتسEPSسوملليسلشاتس
ملبخاناتسملثنائخة.سخاكنكسطباعةسملبخاناتسبلن خقسEPSسفيسملجهازسعنسطرخقسشبكةسملصات.سللقخادسبلثبختسبرنااجسلشغختس
ملطابعةسBR‑Script3سعنسطرخقسشبكةسملصات،سلفضتسبزخارةسCenterسSolutionsسBrotherسعلىساوقعسوخبس

.http://solutions.brother.com/

سسس

http://solutions.brother.com/
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تحسين جودة الطباعة
سصفحةس87(.سإذمس إذمسكانتسللخكساشكلةسياصةسبجولةسملطباعة،سفقدسبطباعةسصفحةسكايلبارسأواًلس)منظرسInfoسMachine.س)اعلوااتسملجهاز(س)لابع(س

ظهرتسملصفحةسملاطبوعةسبشكتسجخل،سفقلسالسخكونسملجهازسهوسملاشكلة.سلحققسانسكبتسملومجهةسأوسجربسملجهازسعلىسكابخولرسآير.سفيسحالةسوجولس
اشكلةسياصةسبجولةسملاطبوعة،سلأكلسانسملباعسمليطومتسمللالخةسأوالً.سوبعلسذلك،سإذمسم لارتساشكلةسجولةسملطباعة،سفلحققسانسملايططسألناهسوملبعس

مللوصخات.

مالحظة
السلوصيسBrotherسبا ليلمدسيرمطخشسغخرسمليرمطخشسمألصلخةسانسBrotherسأوسإعالةسلعبئةسمليرمطخشسملا لعالةسبحبرسانساصالرسأيرى.

س

a للحصوتسعلىسأفضتسجولةسللطباعة،سنقلرحسم ليلمدسملورقسملاوصىسبه.سلأكلسانسأنكسل ليلدسملورقسملذيسخلومفقساعسملاومصفاتسملياصةسبناس
سصفحةس2). )منظرسملورقسملاقبوتسوو ائطسملطباعةسمأليرىس

b .لأكلسانسأنهسلدسلركخبسوحلمتسمأل طومنةسويرمطخشسملحبرسبشكتسصحخح

التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطباعة

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz. ABCDEFGH

abcdefghijk

ABCD
abcde
01234

انضغاط الورق المطبوع أو ظهور الخطوط 
األفقية، أو اختفاء حروف في الهوامش العليا أو 

السفلى أو اليسرى أو اليمنى للورق المطبوع

قدسبلعخخنسهوماشسملطباعةسفيسمللطبخقسملذيسل ليلاهسوأعلسطباعةسملاهاة.س�

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ضعف درجة األلوان أو مستوى تركيزها في 
الصفحة بأكملها

سس� قدسباعاخرةسمللونسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسأوسبرنااجسلشغختسملطابعةس)منظرساعاخرةسمأللومنس
صفحةس105).

لأكلسانسإخقافسوضعسلوفخرسملحبرسفيسلوحةسمللحكدسأوسبرنااجسلشغختسملطابعة.س�

لأكلسأنسإعلملسنوعسملو ائطسفيسبرنااجسمللشغختسخلومفقساعسنوعسملورقسملذيسل ليلاهس)منظرسملورقسملاقبوتسس�
سصفحةس2). وو ائطسملطباعةسمأليرىس

قدسبرجسيرمطخشسملحبرسمألربعسبالكااتسبرفق.س�

ما حسنومفذسجاخعسرؤوسساصابخحسLEDسمألربعةسبقطعةسقااشسناعاةسوجافةسويالخةسانسملوبرس)منظرسس�
سصفحةس142). لنظخفسرأسساصباحسLEDس
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التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطباعة

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

وجود أشرطة أو خطوط بيضاء على طول 
الصفحة

ما حسنومفذسجاخعسرؤوسساصابخحسLEDسمألربعةسبقطعةسقااشسناعاةسوجافةسويالخةسانسملوبرس)منظرسس�
سصفحةس142). لنظخفسرأسساصباحسLEDس

لأكلسانسيلوسملجزءسمللميليسللجهازسوحوتسوحلةسمأل طومنةسويرطوشةسملحبرسانسملاوملسملغرخبةساثتسقطعسس�
ملورقسملاازقةسأوسملورقسمللزجسأوسملغبار.

سصفحةس147).س� قدسبلنظخفسوحلةسمأل طومنةس)منظرسلنظخفسوحلةسمأل طومنةس

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

وجود أشرطة أو خطوط ملونة على طول 
الصفحة

قدسبلنظخفسجاخعسأ الكسملشحنسمألربعةس)ومحلسلكتسلون(سلميتسوحلةسمأل طومنةسعنسطرخقسلحرخكسملل انسس�
سصفحةس143). مأليضرس)منظرسلنظخفسأ الكسملشحنس

لأكلسأنسملل انسمأليضرسب لكسملكوروناسفيساوضعهسمأل ا يس)1(س)a).س�

1

سس� م لبلتسيرطوشةسملحبرسملليسللومفقساعسلونسملشرخطسأوسمليطس)منظرسم لبلمتسيرمطخشسملحبرس
صفحةس112(.سللحلخلسلونسسيرطوشةسملحبر،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس

/http://solutions.brother.comسلعرضسمأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءس
وإصالحها.

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسوحلةسأ طومنةسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

للحلخلسلونسسوحلةسمأل طومنة،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطباعة

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

وجود خطوط ملونة عبر الصفحة

حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوم لبلتسيرطوشةسملحبرسملليسلومفقسلونسمليطس)منظرسم لبلمتسيرمطخشسملحبرسس�
سصفحةس112).

للحلخلسلونسسيرطوشةسملحبر،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسوحلةسأ طومنةسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

للحلخلسلونسسوحلةسمأل طومنة،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

وجود بقع بيضاء أو طباعة مفّرغة

لأكلسأنسإعلملسنوعسملو ائطسفيسبرنااجسمللشغختسخلومفقساعسنوعسملورقسملذيسل ليلاهس)منظرسملورقسملاقبوتسس�
سصفحةس2). وو ائطسملطباعةسمأليرىس

سلحققسانسبخئةسملجهاز.سحخثسإنسملظروفسكالرطوبةسملعالخةسقلسلحلثسطباعةسافّرغة.سس�
سللختس الاةسملانلج:سميلخارساكانسآانسللانلج.( )

إذمسلدسخلدسحتسملاشكلةسبعلسطباعةسعللسقلختسانسملصفحات،سفقلسلحلويسمأل طومنةسعلىساالةسغرخبة،ساثتسس�
ملصاغسملالكونسانساصلقسالصوقسعلىس طحسمأل طومنة.سقدسبلنظخفسوحلةسمأل طومنةس)منظرسلنظخفس

سصفحةس147). وحلةسمأل طومنةس

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسوحلةسأ طومنةسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

للحلخلسلونسسوحلةسمأل طومنة،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

طباعة صفحة فارغة أو اختفاء بعض األلوان 
عند الطباعة

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسيرطوشةسحبرسجلخلةس)منظرسم لبلمتسيرمطخشسملحبرس
صفحةس112(.سللحلخلسلونسسيرطوشةسملحبر،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس

/http://solutions.brother.comسلعرضسمأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءس
وإصالحها.

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسوحلةسأ طومنةسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

للحلخلسلونسسوحلةسمأل طومنة،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.94 mm

94 mm

وجود بقع ملونة على مسافة 94 ملم

إذمسلدسخلدسحتسملاشكلةسبعلسطباعةسعللسقلختسانسملصفحات،سفقلسلحلويسمأل طومنةسعلىساالةسغرخبة،ساثتسس�
ملصاغسملالكونسانساصلقسالصوقسعلىس طحسمأل طومنة.سقدسبلنظخفسوحلةسمأل طومنةس)منظرسلنظخفس

سصفحةس147). وحلةسمأل طومنةس

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسوحلةسأ طومنةسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

للحلخلسلونسسوحلةسمأل طومنة،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

24 mm

24 mm

وجود بقع ملونة على مسافة 24 ملم

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسيرطوشةسحبرسجلخلةس)منظرسم لبلمتسيرمطخشسملحبرس
صفحةس112(.سللحلخلسلونسسيرطوشةسملحبر،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس

/http://solutions.brother.comسلعرضسمأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءس
وإصالحها.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

تناثر الحبر أو بقع الحبر

لحققسانسبخئةسملجهاز.سقلسلؤليسملظروفساثتسملرطوبةسملعالخةسولرجاتسملحرمرةسملارلفعةسإلىسحلوثسس�
اشكلةسجولةسملطباعةسهذه.

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسيرطوشةسحبرسجلخلةس)منظرسم لبلمتسيرمطخشسملحبرس
صفحةس112(.سللحلخلسلونسسيرطوشةسملحبر،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس

/http://solutions.brother.comسلعرضسمأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءس
وإصالحها.

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسوحلةسأ طومنةسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

للحلخلسلونسسوحلةسمأل طومنة،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.

للح خنسكثافةسمللون،سقدسباعاخرةسمأللومنسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسأواًلسثدسبرنااجسلشغختسملطابعةس)منظرساعاخرةسس�اختالف لون المطبوعات عما توقعته
سصفحةس105). مأللومنس

للعخخنسوضعسطباعةسمأللومنسبالن بةسللحومفسمألكثرسحلة،سقدسبالل جختسملللقائيسللونسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسس�
سصفحةس106). )منظرسملل جختسملللقائيس

لأكلسانسإخقافسوضعسلوفخرسملحبرسفيسلوحةسمللحكدسأوسبرنااجسلشغختسملطابعة.سمنظرسس�
سصفحةس36س)لبرنااجسلشغختسملطابعةسعلىسنظادس وضع توفير حبر التصويرسفيسعالاةسمللبوخبسالقلدس
سصفحةس53سأوس)برنااجسلشغختسملطابعةسBR‑Scriptس مللشغختس®Windows(,سمليخارمتسملالقلاةس

سصفحةس69س علىسنظادسمللشغختس®Windows(سأوسإعلملمتسملطباعةسAdvancedس)إعلملمتسالقلاة(س
سصفحةس74س)لبرنااجسلشغختس )برنااجسلشغختسملطابعةسعلىسنظادسMacintosh(سأوساخزمتسملطابعةس

.(MacintoshسعلىسنظادسBR‑Scriptملطابعةس

إذمسلدسلصتسجولةسملطباعةسللجزءسمأل ولسلا لوىسلوقعك،سفقدسبلحلخلسيانةسماليلخارسطباعة النص باألسودسس�
سصفحةس41.س سلبرنااجسلشغختسملطابعة.سمنظرسطباعة النص باألسودسفيسيخارمتسملطباعةسمأليرىس

عنلسمنيفاضسجولةسملطباعةسقدسبإلغاءسلحلخلسيانةسماليلخارستحسين اللون الرماديسلبرنااجسلشغختسملطابعة.س
سصفحةس31س)لبرنااجسلشغختسملطابعةسعلىس منظرستحسين اللون الرماديسفيساربعسحومرسمإلعلملمتس

BR‑سصفحةس53سأوس)برنااجسلشغختسملطابعةس نظادسمللشغختس®Windows(,سمليخارمتسملالقلاةس
س Scriptسعلىسنظادسمللشغختس®Windows(سأوسإعلملمتسملطباعةسAdvancedس)إعلملمتسالقلاة(س

.(Macintoshصفحةس69س)برنااجسلشغختسملطابعةسعلىسنظادس

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسيرطوشةسحبرسجلخلةس)منظرسم لبلمتسيرمطخشسملحبرس
صفحةس112(.سللحلخلسلونسسيرطوشةسملحبر،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس

/http://solutions.brother.comسلعرضسمأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءس
وإصالحها.

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسوحلةسأ طومنةسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

للحلخلسلونسسوحلةسمأل طومنة،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

سوء تسجيل األلوان

لأكلسأنسملجهازساوضوعسعلىس طحسا لوىسصلب.س�

سصفحةس106).س� قدسبل جختسمللونسبا ليلمدسلوحةسمللحكدس)منظرسملل جختسملللقائيس

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسوحلةسأ طومنةسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

للحلخلسلونسسوحلةسمأل طومنة،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.

سصفحةس128).س� أليتسوحلةسحزمدسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلةسملحزمدس

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ظهور كثافة غير متساوية بشكل دوري عبر 
الصفحة

سس� قدسباعاخرةسمللونسبا ليلمدسلوحةسمللحكدسأوسبرنااجسلشغختسملطابعةس)منظرساعاخرةسمأللومنس
صفحةس105).

قدسبإلغاءسلحلخلسيانةسماليلخارستحسين اللون الرماديسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة.س�

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسيرطوشةسحبرسجلخلةس)منظرسم لبلمتسيرمطخشسملحبرس
صفحةس112(.سللحلخلسلونسسيرطوشةسملحبر،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس

/http://solutions.brother.comسلعرضسمأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءس
وإصالحها.

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسوحلةسأ طومنةسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

للحلخلسلونسسوحلةسمأل طومنة،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.

A
B
C
D
E

W X Y Z

فقد الصورة عند خط رفيع

لأكلسانسإخقافسوضعسلوفخرسملحبرسفيسلوحةسمللحكدسأوسبرنااجسلشغختسملطابعة.سمنظرسس�
سصفحةس36س)لبرنااجسلشغختسملطابعةسعلىسنظادس وضع توفير حبر التصويرسفيسعالاةسمللبوخبسالقلدس
سصفحةس53سأوس)برنااجسلشغختسملطابعةسBR‑Scriptس مللشغختس®Windows(,سمليخارمتسملالقلاةس

سصفحةس69س علىسنظادسمللشغختس®Windows(سأوسإعلملمتسملطباعةسAdvancedس)إعلملمتسالقلاة(س
سصفحةس74س)لبرنااجسلشغختس )برنااجسلشغختسملطابعةسعلىسنظادسMacintosh(سأوساخزمتسملطابعةس

.(MacintoshسعلىسنظادسBR‑Scriptملطابعةس

قدسبلغخخرسلقةسملطباعة.س�

فيسحالةسم ليلمدسبرنااجسلشغختسطابعةسخعاتسعلىسنظادسمللشغختسWindows،سميلرسس�
تحسين طباعة النقوشسعنلسإعلملسطباعةسعالاةسمللبوخبسBasicس)أ ا ي(س)منظرساربعسحومرسمإلعلملمتس

سصفحةس31).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

التجعد

سصفحةس2).س� لحققسانسنوعسملورقسوجوللهس)منظرسملورقسملاقبوتسوو ائطسملطباعةسمأليرىس

لأكلسانسغلقسملغطاءسمليلفيسبشكتسصحخح.س�

لأكلسأنسملذرمعخنسملراالخخنسلميتسملغطاءسمليلفيسفيسملوضعسملعلوي.س�

لأكلسأنسإعلملسنوعسملو ائطسفيسبرنااجسمللشغختسخلومفقساعسنوعسملورقسملذيسل ليلاهس)منظرسملورقسملاقبوتسس�
سصفحةس2). وو ائطسملطباعةسمأليرىس
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ظالل

لحققسانسبخئةسملجهاز.سقلسلؤليسملظروفساثتسملرطوبةسملانيفضةسولرجاتسملحرمرةسملانيفضةسإلىسحلوثسس�
ساشكلةسجولةسملطباعةسهذه.س

سللختس الاةسملانلج:سميلخارساكانسآانسللانلج.( )

لأكلسأنسإعلملسنوعسملو ائطسفيسبرنااجسمللشغختسخلومفقساعسنوعسملورقسملذيسل ليلاهس)منظرسملورقسملاقبوتسس�
سصفحةس2). وو ائطسملطباعةسمأليرىس

لأكلسانسرفعسملذرمعخنسملراالخخنسبلميتسملغطاءسمليلفيسحلىسخلوقفانسفيسوضعسماللجاهسألعلىس(1).س�

1

سس� حللسمللونسملا ببسللاشكلةسوقدسبإلياتسوحلةسأ طومنةسجلخلةس)منظرسم لبلمتسوحلمتسمأل طومنةس
صفحةس121).

للحلخلسلونسسوحلةسمأل طومنة،سلفضتسبزخارلناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مأل ئلةسملالكررةسوللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحها.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

تثبيت سيئ

لأكلسانسرفعسملذرمعخنسملراالخخنسبلميتسملغطاءسمليلفيسحلىسخلوقفانسفيسوضعسماللجاهسألعلىس(1).س�

1

لأكلسأنسإعلملسنوعسملو ائطسفيسبرنااجسمللشغختسخلومفقساعسنوعسملورقسملذيسل ليلاهس)منظرسملورقسملاقبوتسس�
سصفحةس2). وو ائطسملطباعةسمأليرىس

ميلرسوضعستحسين تثبيت حبر التصويرسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة.س�

سصفحةس41) )بالن بةسلنظادسمللشغختسWindows،سمنظرسيخارمتسملطباعةسمأليرىس

سصفحةس67) )بالن بةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سمنظرسإعلملمتسملطباعةس

وإذمسلدسخقلدسهذمسمللحلخلسلح خًناسكافًخا،سفقدسبلغخخرسإعلملسبرنااجسلشغختسملطابعةسفيسنوع الوسائطسإلىسإعلملس
 اخك.سعنلسطباعةساظروف،سقدسبايلخارسمغلف سميكفيسإعلملسنوعسملو ائط.

الصفحة ملتوية أو مموجة

ميلرسوضعستقليل تجعد الورقسفيسبرنااجسلشغختسملطابعة.س�

سصفحةس41) )بالن بةسلنظادسمللشغختسWindows،سمنظرسيخارمتسملطباعةسمأليرىس

سصفحةس67) )بالن بةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سمنظرسإعلملمتسملطباعةس

إذمسلدسخلدسحتسملاشكلة،سفقدسبايلخارسورق عاديسفيسإعلملسنوعسملو ائط.
عنلسطباعةساظروف،سقدسبايلخارسمغلف رقيقفيسإعلملسنوعسملو ائط.

فيسحالةسعلدسم ليلمدسملجهازسفيسبعضسمألحخان،سقلسخظتسملورقسفيسلرجسملورقسلفلرةسطوخلة.سمقلبسرزاةسس�
ملورقسفيسلرجسملورق.سقدسأخًضاسبلهوخةسرزاةسملورقسثدسقدسبللوخرهاسباقلمرس180سلرجةسفيسلرجسملورق.

قدسبليزخنسملورقسبحخثسالسخلعرضسللرجاتسملحرمرةسملارلفعةسوملرطوبةسملعالخة.س�

مفلحسملغطاءسمليلفيس)لرجسمإليرمجسملاومجهسلألعلى(سلل احسبإيرمجسملورقسملاطبوعسانسلرجسمإليرمجسس�
ملاومجهسلألعلى.
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التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطباعة

A
B

C
D

E
FG

E
FG

H
IJ

K
LM

N

تجعد المظاريف

لأكلسأنهسخلدس حبسأذرعسملاظارخفسلميتسملغطاءسمليلفيسأل فتسإلىساوضعسملاظارخفسعنلسملطباعةسعلخها.س�

سصفحةس12. منظرسلحاختسملورقسفيسفلحةسمللغذخةسملخلوخةس

مالحظة
عنلسإلاادسملطباعة،سمفلحسملغطاءسمليلفيسوأعلسملذرمعخنسملراالخخنسإلىسوضعهااسمألصليس(1)سانسيالتسس�

رفعهااسألعلىسحلىسخلوقفان.
1

س
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معلومات الجهاز

التحقق من الرقم المسلسل
.LCDخاكنكسمالطالعسعلىسملرقدسملا ل تسللجهازسعلىسشاشةس

a .OKاعلوااتسملجهاز(.سمضغطسعلىس( Machine Info.ساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKملرقدسملل ل لي(.سمضغطسعلىس( Serial No.ساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

اإلعدادات االفتراضية
س خحلويسملجهازسعلىسثالثةسا لوخاتسانسمإلعلملمتسمالفلرمضخة؛سوقلسلدسلعخخنسللكسمإلعلملمتسمالفلرمضخةسفيسملاصنعسقبتسملشحنس)منظرسجلوتسملقائاةس

صفحةس85).
ملشبكةس�

إعالةسلعخخنسإعلملمتسملاصنعس�

إعالةسلعخخنسمإلعلملمتس�

مالحظة
س السخاكنكسلعلختسمإلعلملمتسمالفلرمضخةسملاعخنةسا بًقا.	
س قلسخلعذرسلغخخرسعلملمتسملورقسبشكتساطلق.	

س

اإلعدادات االفتراضية للشبكة
إلعالةسلعخخنسيالدسملطباعةسارةسأيرىسإلىسإعلململهسمالفلرمضخةس)عنسطرخقسإعالةسلعخخنسكتساعلوااتسملشبكةساثتسكلاةسملارورسوعنومنسIP(،سملبعسهذهس

مليطومت:

a .OKمعالةسلعخخنسملقائاة(.سمضغطسعلىس( Reset Menuساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKملشبكة(.سمضغطسعلىس( Networkساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .نعد(.س للدسإعالةسلشغختسملجهازسللقائًخا( Yesساليلخارسaمضغطسعلىس

إعادة تعيين إعدادات المصنع
خاكنكسإعالةسلعخخنسملجهازسبشكتسجزئيسإلىسإعلملمتسملاصنعسللطباعةسارةسأيرى.سمإلعلملمتسملليسلنسخلدسإعالةسلعخخنهاسهيسInterface )ملومجهة(س
وLocal Language )مللغةسملاحلخة(سوReprint )إعالةسملطباعة(سوSetting Lock )اخزةسقفتسمإلعلمل(سوFunctionسSecureس

2.0سLockسوإعلملمتسملشبكة:

a .OKمعالةسلعخخنسملقائاة(.سمضغطسعلىس( Reset Menuساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

b .OKإعالةسلعخخنسإعلملمتسملاصنع(.سمضغطسعلىس( Factory Resetساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)إعالةسلعخخن( Resetساليلخارسaمضغطسعلىس
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إعادة تعيين اإلعدادات
 لقودسهذهسملعالخةسبإعالةسلعخخنسجاخعسإعلملمتسملجهازسإلىسمإلعلملمتسمالفلرمضخةسللطابعةسارةسأيرى:

a .(IPمفصتسكبتسملشبكةسعنسملجهاز؛سوإالسفلنسللدسإعالةسلعخخنسإعلملمتسملشبكةس)اثتسعنومنس

b .OKمعالةسلعخخنسملقائاة(.سمضغطسعلىس( Reset Menuساليلخارسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)إعالةسلعخخنسمإلعلملمت( Settings ResetسبعلسظهورسOKسفيسنفسسملوقت.سمضغطسعلىسCancelسوaمضغطسعلىس

d .)إعالةسلعخخنسملطابعة؟( Restart Printer?سبعلسظهورسOKمضغطسعلىس

e .للدسإعالةسلشغختسملجهازسللقائًخا 
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مواصفات الجهاز

عام

HL‑3150CDNHL‑3170CDWالطراز
اصباحسLEDس)ملصاادسملثنائيسملاشعسللضوء(نوع الطابعة

طابعةسLEDسإلكلروفولوغرمفخةس)أحالخةسملارور(طريقة الطباعة
128ساخجاباخت64ساخجاباختملقخا خةسعة الذاكرة

16سحرًفاس×س1س طرLCD )شاشة البلورات السائلة(
انس220سإلىس240سفولتسانسمللخارسملالرلل،س60/50سهرلزمصدر الطاقة

حومليس1152سومتملذروةاستهالك الطاقةس1س)الو ط(
حومليس335سومتسلقرخًباسعنلسلرجةسحرمرةسلبلغسملطباعة

25سلرجةسائوخة
حومليس380سومتسلقرخًباسفيسلرجةسحرمرةسلبلغس

25سلرجةسائوخة
حومليس60سومتسلقرخًباسعنلسلرجةسحرمرةسلبلغس25سلرجةسائوخةملجاهزخة
حومليس5.5سومتمل كونس

حومليس0.57سومتمل كونسملعاخق
حومليس0.05سومتإخقافسمللشغختس2س3

األبعاد

410 mm 465 mm

240 mm

18.4سكجداألوزانس)الضاًناسملعناصرسملا لهلكة(

لوصخالتسUSBسبالكابخولرس1
لدسملقخاسسوفًقاسللاعخارس62301سIECسمإلصلمرس2.0.س2
خيللفساقلمرسم لهالكسملطاقةسبشكتسب خطسوفًقاسلبخئةسمال ليلمدسأوسم لهالكسمألجزمء.س3

الملحق
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HL‑3150CDNHL‑3170CDWالطراز
مستوى 

الضوضاء
53.0س=سLpamسلخ بتس(A)ملطباعةضغطسملصوت

33.0س=سLpamسلخ بتس(A)ملجاهزخة
س)مللون(ملطباعةطاقةسملصوتس1

(A)سلخ بتسLwad6.31س=س

س)أحالي(
(A)سلخ بتسLwad6.30س=س

س)مللون(
(A)سلخ بتسLwad6.43س=س

س)أحالي(
(A)سلخ بتسLwad6.42س=س

4.53س=سLwadسلخ بتس(A)4.15س=سLwadسلخ بتس(A)ملجاهزخة
انس10سإليس32.5سلرجةسائوخةمللشغختدرجة الحرارة

انس0سإليس40سلرجةسائوخةملليزخن
انس20سإليس%80س)لونسلكاثف(مللشغختالرطوبة

انس10سإليس%90س)لونسلكاثف(ملليزخن

لدسملقخاسسوفًقاسللطرخقةسملاوضحةسفيسRAL‑UZ122.س1
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وسائط الطباعة

HL‑3150CDNHL‑3170CDWالطراز
لرجسورقسإدخال الورقس1

)قخا ي(
ورقسعاليسوورقسرفخعسوورقساعالسللوخرهنوعسملورق
A4سوLetterسو)JIS(سB5سوA5سو)EdgeسLong(سA5سوA6سوExecutiveسوLegalسوFolioحجدسملورق
انس60سإلىس105سجد/د2وزنسملورق

مل عةسملقصوىسلكاخةس
ملورق

حلىس250سورقةسانسملورقسملعاليسبوزنس80سجد/د2

فلحةسمللغذخةس
ملخلوخة

ورقسعاليسوورقسرفخعسوورقس اخكسوورقسأكثرس اًكاسوورقساعالسللوخرهسوورقساقوىسوبطاقةسنوعسملورق
واظارخفسواظارخفسرفخعةسواظارخفس اخكةسوورقسالاع

ملعرض:سانس76.2سإليس216سالدحجدسملورق

ملطوت:سانس116سإليس355.6سالد
انس60سإلىس163سجد/د2وزنسملورق

حلىس100سورقةسانسملورقسملعاليسبوزنس80سجد/د2س)ل لخدساومجهسلأل فتسإلىسلرجسإيرمجسملورقسلرجسمإليرمجسملاومجهسلأل فتإخراج الورقس1
ملاومجهسلأل فت(

ورقةسومحلةس)ل لخدساومجهسلألعلىسإلىسلرجسمإليرمجسملاومجهسلألعلى(لرجسمإليرمجسملاومجهسلألعلى
الطباعة على 

الوجهين
ملطباعةسملللقائخةس
علىسملوجهخن

ورقسعاليسوورقسرفخعسوورقساعالسللوخرهنوعسملورق
A4حجدسملورق
انس60سإلىس105سجد/د2وزنسملورق

بالن بةسللالصقات،سانسملا لح نسإزملةسمألورمقسملاطبوعةسانسلرجسإيرمجسملورقساباشرةسبعلسيروجهاسانسملجهازسللجنبسحلوثسللطخخ.س1
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الطابعة

HL‑3150CDNHL‑3170CDWالطراز
نعدالطباعة التلقائية على الوجهين

PCL6سوBR‑Script3س)®PostScriptسGDIالمضاهاة
(3™

600س×س600سنقطةسلكتسبوصةالدقة

جولةسبقخاسس2400سنقطةسلكتسبوصةس)2400س×س600(
سرعه 

الطباعةس1س2
ملطباعةسعلىس

وجهسومحل
لصتسإليس18سصفحةسفيسمللقخقةس)حجدسA4)لونسأحالي

(Letterلصتسإليس19سصفحةسفيسمللقخقةس)حجدس

(A4لصتسإليس22سصفحةسفيسمللقخقةس)حجدس

(Letterلصتسإليس23سصفحةسفيسمللقخقةس)حجدس
لصتسإليس18سصفحةسفيسمللقخقةس)حجدسA4)لونسكاات

(Letterلصتسإليس19سصفحةسفيسمللقخقةس)حجدس

(A4لصتسإليس22سصفحةسفيسمللقخقةس)حجدس

(Letterلصتسإليس23سصفحةسفيسمللقخقةس)حجدس
2ملطباعةسعلىس

ملوجهخن
لصتسإليس7سجومنبسفيسمللقخقةس)3.5سصفحاتسفيسمللقخقة(س)حجدسA4سأوسLetter)لونسأحالي
لصتسإليس7سجومنبسفيسمللقخقةس)3.5سصفحاتسفيسمللقخقة(س)حجدسA4سأوسLetter)لونسكاات

س)مللون(وقت خروج أول طباعةس3
أقتسانس16سثانخةسعنلس23سلرجةسائوخةس/س230سفولت

س)أحالي(
أقتسانس16سثانخةسعنلس23سلرجةسائوخةس/س230سفولت

قلسللغخرس رعةسملطباعةسطبًقاسلنوعسملا لنلسملذيسلقودسبطباعله.س1
قلسلقتس رعةسملطباعةسعنلسلوصختسملجهازسبشبكةسLANسال لكخة.س2
انسوضعسمال لعلملسومللرجسملقخا يس3

الواجهة

HL‑3150CDNHL‑3170CDWالطراز
USB2سعاليسمل رعةس1سUSB2.0س

نوصيسبا ليلمدسكبتس2.0سUSBس)انسملنوعسA/B(سالسخزخلسطولهسعنس2.0سالر.
100BASE‑TXس/سEthernet10BASE‑Tس3

قدسبا ليلمدسكبتسازلوجساجلوتسانسملفئةس5س)أوسأعلى(ساباشًرة.
س802.11b/g/nسIEEEس)وضعسملبنخةسمأل ا خة/‑شبكة LAN السلكيةس3

ملوضعسملايصص(

(Wi‑FiسDirect(سIEEE802.11سg/n

خحلويسملجهازسعليسومجهةس2.0سUSBسعالخةسمل رعة.سخاكنسلوصختسملجهازسأخًضاسبومجهةس1.1سUSB.س1
انافذسUSBسانسإنلاجسملجهاتسمليارجخةسلخ تسالعواة.س2
سللختسا ليلدسملشبكةس3 سصفحةس189سو للحصوتسعليساومصفاتسافصلةسعنسملشبكة،سمنظرسملشبكةس(LAN)س
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)LAN( الشبكة

HL‑3150CDNHL‑3170CDWالطراز
LAN.خاكنكسلوصختسجهازكسبشبكةسللطباعةسعبرسملشبكة

.BrotherسBRAdminسLightارفقسأخًضاسبرنااجس1س2سإلمرةسملشبكةس
ARPسوRARPسوBOOTPسوDHCPسو)IPسAPIPA)Autoسولقةسمال دسWINS/NetBIOSسIPv4البروتوكوالت

وResolverسDNSسوmDNSسوا لجخبسLLMNRسوLPR/LPDسوانفذسيادسايصص/
Port9100سوIPP/IPPSسويالدسFTPسوServerسTELNETسوserverسHTTP/HTTPSس
ويالدسوعاختسTFTPسوClientسSMTPسوSNMPv1/v2c/v3سوICMPسوServicesسWebس

SNTPسوعاختسCIFSسوعاختس(Print)
IPv6سوانفذسيادسLPR/LPDسوLLMNRسوا لجخبسmDNSسوDNSسوا لجخبسRAسوNDP

ايصص/Port9100سوIPP/IPPSسويالدسFTPسويالدسTELNETسويالدسHTTP/HTTPSس
وعاختسويالدسTFTPسوعاختسSMTPسوSNMPv1/v2c/v3سوICMPv6سوServicesسWebس

SNTPسوعاختسCIFSطباعة(سوعاختس(
APOPسوPOPسقبتسSMTPسوSMTP‑AUTHسوSSL/TLSس)IPPSسوHTTPSسوSMTPسمل لكخةبروتوكوالت األمان

وPOP(سوv3سSNMPسو802.1xس)EAP‑MD5سوEAP‑FASTسوPEAPسوEAP‑TLSسو
Kerberosسو)EAP‑TTLS

APOPسوPOPسقبتسSMTPسو‑SMTP‑ملال لكخة
AUTHسوSSL/TLSس)IPPSسوHTTPSسو
SMTPسوPOP(سوv3سSNMPسو802.1xس

(LEAPسوسEAP‑FASTسوPEAPسو
Kerberosسو)EAP‑TTLSسوEAP‑TLS

WEPسإصلمرس128/64سبتسوWPA‑PSKس‑إعدادات أمان الشبكة الالسلكية
WPA2‑PSKس)AES(سو)TKIP/AES(

أداة دعم إعداد الشبكة الالسلكية 
المساعدة

AOSS™‑نعد
WPS‑نعد

س)لا ليلايسنظادسمللشغخت®سWindows(سخلوفرسبرنااجسLightسBRAdminسBrotherسانسأ طومنةسCD‑ROMسملومرلةساعسملجهاز.س1
.http://solutions.brother.com/سلللنزختسانسعليساوقعسBrotherسBRAdminسLightسخلوفرسبرنااجس)Macintoshلا ليلايسنظادسمللشغختس(

)لا ليلايسنظادسمللشغختس®Windows(سإذمسكنتسلحلاجسإليسإلمرةسالقلاةسللطابعة،سفقدسبا ليلمدسمإلصلمرسمألحلثسانسمأللمةسملا اعلةسProfessionalسBRAdminسBrotherسملالوفرسلللنزختسانسعليسس2
.http://solutions.brother.com/ملاوقعس

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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متطلبات جهاز الكمبيوتر

مساحة القرص المعالجواجهة جهاز الكمبيوتر الشخصينظام الكمبيوتر األساسي وإصدار نظام التشغيل 
الثابت للتثبيت 1 USB 100/10

Base‑TX 
)Ethernet(

Wireless 
2 802.11b/g/n

نظام التشغيل 
Windows®

Windows®سXPسHome

XPس®Windowsس
Professional

اعالجس32سبتس)x86(سأوساعالجسملطباعة
(x64)64سبتس

80ساخجاباخت

XPس®Windowsس
x64سProfessionalس

Edition

(x64)اعالجس64سبتس

WindowsسVista®سأوساعالجس)x86(اعالجس32سبتس
(x64)64سبتس Windows®7س

Windows®8س
®ServerسWindowsس

2003
اعالجس32سبتس)x86(سأوساعالجسملطباعة

(x64)64سبتس
®ServerسWindowsس
Editionسx64س2003

(x64)اعالجس64سبتس

®ServerسWindowsس
2008

اعالجس32سبتس)x86(سأوساعالجس
(x64)64سبتس

®ServerسWindowsس
R2س2008

(x64)اعالجس64سبتس

®ServerسWindowsس
2012

(x64)اعالجس64سبتس

نظام التشغيل 
Macintosh

MacسOSسXسv10.6.8ملطباعةIntel®80ساخجاباختاعالجس
OSسXسv10.7.x
OSسXسv10.8.x

انافذسUSBسانسإنلاجسملجهاتسمليارجخةسلخ تسالعواة.س1
HL‑3170CDWسفقطس2

.http://solutions.brother.com/للحصوتسعلىسآيرسلحلخثاتسبرنااجسمللشغخت،سلفضتسبزخارةس
جاخعسملعالااتسمللجارخةسوأ ااءسملعالااتسوملانلجاتسالكخةسلشركالهاسملاعنخة.

http://solutions.brother.com/
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معلومات هامة الختيار الورق
ل اعلسملاعلوااتسفيسهذمسملق دسعلىسميلخارسملورقسملذيسخجبسم ليلماهساعسهذمسملجهاز.

مالحظة
عنلسم ليلمدسورقسغخرسملاوصىسبه،سقلسخحلثسمنحشارسللورقسأوس وءسلغذخةسللورقسفيسملجهاز.

س

قبل شراء كمية كبيرة من الورق
لأكلسأنسملورقسانا بسللجهاز.

ورق لُنسخ الورق العادية
خلدسلق خدسملورقسح بسمال ليلمد،ساثتسملورقسملا ليلدسللطباعةسوملورقسملا ليلدسللن خ.سوخكونسمال ليلمدساكلوًباسعالًةسعلىسرزاةسملورق.سمفحصس

ملرزاةسللرىسااسإذمسكانتسانا بةسللطابعاتسباللخزرسأدسال.سم ليلدسملورقسملانا بسللطابعاتسباللخزر.

الوزن األساسي
خيللفسملوزنسمأل ا يسللورقسبشكتسعادسفيسمللوتسملايللفة.سوخوصىسبا ليلمدسملورقسملذيسخزنسانس75سإلىس90جد/د2،سعلىسملرغدسانسأنسهذمسملجهازس

خاكنهسمللعااتساعسملورقسمألقتسأوسمألكثرسُ اًكاسبيالفسهذهسمألوزمن.

التحبب الطويل والقصير
للدساحاذمةسملن خجسمللبيسللورقسأثناءسعالخةسلصنخعسملورق.سوخاكنسلصنخفسملورقسإلىسنوعخن،سذوسلحببسطوختسوذوسلحببسقصخر.س

لعاتسأن جةسملورقسذيسمللحببسملطوختسفيسنفسسماللجاهسبطوتسحافةسملورق.سأااسأن جةسملورقسذيسمللحببسملقصخرسفلعاتسبشكتسعاوليسعلىسطوتسحافةس
ملورق.سعلىسملرغدسانسأنساعظدسملورقسملعاليسللن خسخل دسبأنهسذوسلحببسطوخت،سفإنسبعضهسخل دسبأنهسذوسلحببسقصخر.سخوصىسبا ليلمدسملورقسذيس

مللحببسملطوختساعسهذمسملجهاز.سإنسملورقسذمسمللحببسملقصخرسضعخفسللغاخةسلنقتسورقسملجهاز.

الورق الحمضي والورق المتعادل
خاكنسلصنخفسملورقسإااسورقسحاضيسأوسورقسالعالت.

بالرغدسانسأنسطرقسصناعةسملورقسملحلخثةسبلأتسبالورقسملحاضي،سفإنسملورقسملالعالتسحتساؤيًرمساحلهسنظًرمسللظروفسملبخئخة.
وعلىسملرغدسانسذلك،سخاكنسإخجالسملعلخلسانسأشكاتسملورقسملحاضيسفيسملورقسملاعالسللوخره.سنوصيسبا ليلمدسملورقسملالعالتساعسهذمسملجهاز.

م ليلدسقلدسميلخارسملورقسملحاضيسللاخخزسملورقسملحاضيسانسملورقسملالعالت.

سطح الطباعة
قلسللباخنسصفاتسملجانبسمألااايسوملجانبسملعك يسللورقةسقلخاًل.

عالة،سخكونسجانبسفلحسرزاةسملورقسهوسجانبسملطباعة.سملبعسمللعلخااتسملاوجولةسعلىسرزاةسملورق.سخلدسلوضخحسجانبسملطباعةسبال هدسبشكتسناوذجي.
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العناصر المستهلكة

اسم الطرازHL‑3150CDNHL‑3170CDWالطراز
خرطوشة 

مسحوق الحبر
‑حومليس1000سصفحةسبحجدسA4سأوسLetterس1أ ولملبرخلسملومرل

أزرق،سأرجومني،س
أصفر

‑حومليس1000سصفحةسبحجدسA4سأوسLetterس1

TN‑261BKحومليس2500سصفحةسبحجدسA4سأوسLetterس1أ ولملقخا خة
أزرق،سأرجومني،س

أصفر
سTN‑261Cسوحومليس1400سصفحةسبحجدسA4سأوسLetterس1

سTN‑261Mسو
TN‑261Y

‑‑أ ولعالخةسمإلنلاجخة
أزرق،سأرجومني،س

أصفر
سTN‑265Cسوحومليس2200سصفحةسبحجدسA4سأوسLetterس1

سTN‑265Mسو
TN‑265Y

سحومليس15000سصفحةسبحجدسA4سأوسLetterسوحدة األسطوانة
)صفحةسومحلةس/ساهاة(س2

سDR‑261CLس3سو
سDR‑261CL‑BKس4سو
DR‑261CL‑CMYس5

BU‑220CLحومليس50000سصفحةسبحجدسA4/Letterوحدة الحزام
WT‑220CLحومليس50000سصفحةسبحجدسA4/Letterعلبة الحبر المستهلك

خلدسلوضخحساعلتسإنلاجسمليرطوشةسمللقرخبيسطبًقاسلاعخارس19798سISO/IEC.س1
عارسمأل طومنةسلقرخبيسوربااسخلباخنسح بسنوعسمال ليلمد.س2
لحلويسعلىساجاوعةسمأل طومنةس4سقطع.س3
لحلويسعلىسوحلةسمأل طومنةسباأل ولسقطعةسومحلة.س4
لحلويسعلىسوحلةسمأل طومنةسمأللومنسقطعةسومحلة.س5

مالحظة
س خيللفسلوفرسيرطوشاتسا حوقسملحبرسانسلولةسأليرى.سلفضتسبزخارةسCenterسSolutionsسBrotherسعلىساوقعسوخبس	

/http://solutions.brother.comسأوسملصتسباكلبسBrotherسملاحليسلازخلسانسمللفاصخت.
س 	.Brotherسبا ليلمدسعناصرسا لهلكةسبيالفسملعناصرسملا لهلكةسمألصلخةسانسBrotherالسلوصيس
س 	.Brotherقلسالسخغطيسضاانسملجهازسأيسللفسخنجدسعنسم ليلمدسعناصرسا لهلكةسلخ تسعناصرسا لهلكةسأصلخةسانس

س

http://solutions.brother.com/
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Brother أرقام
هام

للحصوتسعلىسا اعلةسلقنخةسولشغخلخة،سخلعخنسعلخكسماللصاتسباللولةسملليسمشلرختسانهاسملجهاز.سخاكنسإجرمءسملاكالااتسمن داخلسهذهسمللولة.
س

تسجيل منتجك
خرجىسإكااتسل جختسضاانسBrother،سأو،سانسأجتسرمحلكسوللحصوتسعلىسأفضتسطرخقةسلل جختسانلجكسملجلخل،سقدسبالل جختسعلىسمإلنلرنتسعلىس

ملاوقع

http://www.brother.com/registration/

)FAQ( األسئلة المتكررة
خعلبرسCenterسSolutionsسBrotherسهوسملاصلرسملوحخلسلكتسمحلخاجاتسجهازك.سقدسبلنزختسأحلثسبرماجسمللشغختسوملبرماجسومأللومتسملا اعلةس
.Brotherوقرمءةسمأل ئلةسملالكررةسوملحصوتسعلىسللاخحاتسبشأنسم لكشافسمأليطاءسوإصالحهاسلاعرفةسكخفخةسملحصوتسعلىسأفضتسألمءسانسانلجس

http://solutions.brother.com/

.Brotherلحققسهناسانسوجولسلحلخثاتسلبرماجسمللشغختسانس

خدمة العمالء
لفضتسبزخارةس/http://www.brother.comسللحصوتسعلىساعلوااتسماللصاتسحوتساكلبسBrotherسملاحلي.

مواقع مركز الخدمة
بالن بةسلارمكزسمليلاةسفيسآ خا،سملصتسباكلبسBrotherسملاحلي.سخاكنسملعثورسعلىسملعنومنسواعلوااتسماللصاتسملهالفيسملياصةسباكالبسآ خاسعلىس

ملاوقعس/http://www.brother.comسعنسطرخقسلحلخلسلوللك.
عناوين اإلنترنت

http://www.brother.com/سملعالاي:سBrotherاوقعسوخبس

http://solutions.brother.com/لقرمءةسمأل ئلةسملالكررةسومأل ئلةسملفنخةسولعدسملانلجسوملحصوتسعلىسلحلخثاتسبرنااجسمللشغختسومأللومتسملا اعلة:س

http://www.brother.com/registration/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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