يرسلا دادعإلا ليلد

انه أدبا

HL-3140CW / HL-3150CDN
HL-3150CDW / HL-3170CDW

شكرً ا على اختيارك منتجات شركة  ،Brotherويُعد دعمك أمرً ا بالغ األهمية لنا ،كما أننا نقدر أعمالك التجارية .تم تصميم منتج  Brotherوتصنيعه وف ًقا
ألعلى المعايير من أجل تقديم أداء موثوق به يومًا بعد اآلخر.
يرجى قراءة السالمة والمعلومات القانونية أوالً ثم قراءة دليل اإلعداد السريع هذا للتعرف على إجراء اإلعداد والتثبيت الصحيح .ولعرض دليل اإلعداد السريع
بلغات أخرى ،تفضل بزيارة .http://solutions.brother.com/

ظحالم
ليست كل الطرز متوفرة في جميع الدول.

11

إخراج الجهاز من العبوة وفحص المكونات

وحدة األسطوانة ومجموعات خراطيش الحبر
(تم تركيبها مسب ًقا)
(أسود وأزرق وأرجواني وأصفر)

علبة الحبر المستهلك
(تم تركيبها مسب ًقا)

وحدة الحزام
(تم تركيبها مسب ًقا)

دليل اإلعداد السريع

قرص CD‑ROM

كبل طاقة التيار المتردد

السالمة والمعلومات القانونية

 ARBادصإلا 0

1

تحذير
تنبيه

تشير كلمة تحذير إلى أية حالة خطر محتملة يمكن أن تتسبب في الوفاة أو في إصابات خطيرة ،إذا لم يتم تجنبها.
تشير كلمة تنبيه إلى أية حالة خطر محتملة يمكن أن تتسبب في إصابات صغيرة أو متوسطة ،إذا لم يتم تجنبها.

ريذحت
يتم استخدام حقائب بالستيكية في تعبئة جهازك .وال تعد الحقائب البالستيكية ألعا ًبا .ولتفادي خطر االختناق ،قم بإبقاء هذه الحقائب بعيدًا عن ال ُرضع
واألطفال والتخلص منها بطريقة صحيحة.

ظحالم
•اترك مسافة فاصلة بحد أدنى حول الجهاز كما هو موضح في الرسم التوضيحي.
ﻣﻢ 320

ﻣﻢ 150

ﻣﻢ 150

ﻣﻢ 150

•قد تختلف المكونات المضمنة في العلبة حسب بلدك.
•نوصيك باالحتفاظ بالعلبة األصلية.
•إذا كان يتعين عليك ،ألي سبب ،القيام بشحن الجهاز ،فقم بإعادة تعبئته بحذر في عبوته األصلية لتجنب حدوث أي تلف أثناء النقل .ويجب أن تكون وسيلة
نقل الجهاز مضمونة بشكل كافٍ .للحصول على تفاصيل حول كيفية إعادة تعبئة الجهاز ،انظر دليل المستخدم :تعبئة الجهاز وشحنه.
•تعتمد الرسوم التوضيحية في دليل اإلعداد السريع هذا على .HL‑3170CDW
•ال يعد كابل الواجهة ملح ًقا قياسيًا .اشتر كابل واجهة مناسبًا لالتصال التي تريد استخدامه ( USBأو
شبكة (.))HL‑3150CDN / HL‑3150CDW / HL‑3170CDW
كابل USB
نوصي باستخدام كابل ( USB 2.0نوع  )A/Bال يزيد طوله عن مترين.
كابل الشبكة ()HL‑3150CDN / HL‑3150CDW / HL‑3170CDW
ً
استخدم ً
مجدوال ومفرو ًدا من التصنيف ( 5أو أعلى) لشبكة  Ethernetسريعة  10BASE‑Tأو .100BASE‑TX
كابال زوجيًا

2

22

انزع مادة التغليف من الجهاز

dd

قم بإخراج جميع وحدات األسطوانة األربعة ومجموعات خراطيش
الحبر.

هيبنت
ال تأكل عبوة جيل السيلكا ،الرجاء التخلص منها .وفي حالة ابتالعها،
اطلب العناية الطبية فورً ا.

ماه
ال تقم بتوصيل كبل طاقة التيار المتردد حتى اآلن.

aa
b bافتح الغطاء األمامي بالكامل من خالل رفع المقبض .a
انزع شريط التغليف من على الجهاز من الخارج.

ماه
لتجنب مشكالت جودة الطباعة ،ال تلمس الجزء المظلل الموضح في
الرسم التوضيحي.

ee
cc

قم بإزالة قطعة التغليف البرتقالية ذات اللون البرتقالي من وحدة
الحزام.

حرّ ك أذرع قفل األسطوانة الصفراء الثمانية كافة في اتجاه األسهم،
على النحو الموضح في الرسم التوضيحي أدناه.

f f

قم بإزالة قطعة التغليف البرتقالية ذات اللون البرتقالي من كل
أسطوانة ومن مجموعة خراطيش الحبر.

3

gg

أمسك كل أسطوانة وذراع خرطوشة حبر بكلتا اليدين وقم بهزها
بلطف من جانب إلى آخر عدة مرات لتوزيع الحبر بالتساوي داخل
الخرطوشة.

33
aa

تحميل الورق في درج الورق

اسحب درج الورق بشكل كامل خارج الجهاز.

hh

حرّ ك جميع وحدات األسطوانة األربعة ومجموعات خراطيش
الحبر إلى داخل الجهاز .وتأكد من توافق لون خرطوشة الحبر مع
نفس لون الملصق المثبت على الجهاز.

bb

BK

عند الضغط على ذراع تحرير موجه الورق األخضر  ،aحرّ ك
موجهات الورق لتناسب حجم الورق الذي تقوم بتحميله في الدرج.
وتأكد أن الموجهات مثبتة في الفتحات بإحكام.

C
M
Y

 - BKأسود
 - Mأرجواني

i i

قم بإغالق الغطاء األمامي للجهاز.

4

 - Cأزرق
 - Yأصفر

cc

قم بتهوية تجميع الورق جي ًدا لتجنب سوء تغذية الورق وانحشاره.

dd

قم بتحميل الورق في الدرج وتأكد أن:
الورق تحت عالمة الحد األقصى لكمية الورق (.a )bbb
سيؤدي الملء الزائد لدرج الورق إلى انحشار الورق.
الجانب الذي ستتم الطباعة عليه موجه ألسفل.
موجهات الورق تلمس جانبي الورقة حتى تتم تغذيتها بشكل
صحيح.

44

تشغيل الجهاز

ماه
ال تقم بتوصيل كابل الواجهة حتى اآلن.

aa
bb

قم بتوصيل كبل طاقة التيار المتردد بالجهاز ،ثم صله بمأخذ طاقة
تيار متردد.

اضغط مع االستمرار على

ee
f f

في لوحة التحكم.

أعد وضع درج الورق بإحكام داخل الجهاز .وتأكد من إدخاله
بالكامل في الجهاز.

ارفع غطاء وحدة دعم الورق  aلتجنب انزالق الورق من درج
اإلخراج المواجه لألسفل.

cc

قم بأي مما يلي:
بالنسبة للطرز HL‑3140CW / HL‑3150CDW /
 :HL‑3170CDWانتقل إلى الخطوة .5
بالنسبة للطراز  :HL‑3150CDNانتقل إلى الخطوة .6

5

55
aa

اإلعداد الالسلكي لطرز WLAN
(إذا لزم األمر)

بالنسبة لمستخدمي األجهزة المحمولة :اضغط على  aالختيار
( Yesنعم).

66

طباعة صفحة اختبار

aa

اضغط على  .Goسيقوم الجهاز بطباعة صفحة كاختبار .تأكد أن
صفحة االختبار تمت طباعتها بشكل صحيح.

انتقل إلى الخطوة  9في الصفحة  17لمتابعة اإلعداد الالسلكي.

بعد إنهاء اإلعداد الالسلكي ،يجب العودة إلى  6إلنهاء إعداد
الجهاز.

ظحالم

لتغيير اللغة على جهازك أوالً ،يمكنك اختيار ( Noال) .وسيمكنك
تكوين اإلعدادات الالسلكية الح ًقا.

bb

بالنسبة لجميع المستخدمين اآلخرين :اضغط على  bالختيار No
(ال).
ثم انتقل إلى الخطوة .6
ستتم تغطية اإلعداد الالسلكي لمستخدمي نظامي التشغيل
® Windowsو Macintoshفي الخطوات الالحقة.

ظحالم
لن تكون هذه الوظيفة متاحة بعد أول مهمة طباعة ترسلها إلى
الكمبيوتر.

77
aa
bb
cc

ضبط اللغة المفضلة لديك

اضغط على  aأو  bالختيار General Setup
(إعداد عام).
اضغط على .OK
اضغط على  OKالختيار Local Language
(لغة محلية).

اضغط على  aأو  bالختيار اللغة.

اضغط على .OK

dd

اضغط على .Cancel

لإ بهذا نآلا
الصفحة التالية لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

6

88

اختيار نوع االتصال

تستخدم إرشادات التثبيت هذه في إصدارات  Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Editionو
® Windows Vistaو Windows® 7و Windows® 8و Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012و
 Mac OS X v10.6.8و 10.7.xو.10.8.x

ظحالم
تفضل بزيارتنا على موقع الويب  http://solutions.brother.com/حيث يمكنك الحصول على دعم المنتج وآخر تحديثات برامج التشغيل واألدوات
المساعدة وإجابات عن األسئلة المتكررة ).(FAQ

USB
ةيكلس ةكبش
يكلسال ةكبش

ظحالم
لتوصيل جهاز  iOSأو ™ Androidأو  Windows Phoneلديك بطابعة  Brotherباستخدام ™ ،Wi‑Fi Directيرجى تنزيل
دليل ™ Wi‑Fi Directمن على الموقع .http://solutions.brother.com/
®

7

Macintosh

® Windowsو،Macintosh
اذهب إلى الصفحة 17

®Windows

للشبكة الالسلكية

Macintosh

® ،Windowsاذهب إلى الصفحة 11
 ،Macintoshاذهب إلى الصفحة 15

®Windows

للشبكة السلكية

Macintosh

® ،Windowsاذهب إلى الصفحة 8
 ،Macintoshاذهب إلى الصفحة 10

®Windows

بالنسبة لكابالت واجهة USB

®Windows

USB
بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة  USBلنظام التشغيل ®Windows

99

قبل التثبيت

bb

انقر تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ،ثم انقر فوق ( Yesنعم) إذا
قبلت اتفاقية الترخيص.

ماه
•إذا كانت هناك أية برامج قيد التشغيل ،فأغلقها.
•قد تختلف الشاشات بحسب نظام التشغيل لديك.

aa
bb

تأكد أن الكمبيوتر الخاص بك في وضع التشغيل وأنه تم تسجيل
دخولك وتتمتع بحقوق المسئول.

إليقاف تشغيل الجهاز وتأكد من أن
اضغط مع االستمرار على
كابل واجهة  USBغير متصل .أما إذا كنت قد قمت بتوصيل
الكابل بالفعل ،فافصله.

cc

اختر )( Local Connection (USBوصلة محلية
( ))USBثم انقر فوق ( Nextالتالي).

ظحالم
بالنسبة للطراز  :HL‑3170CDWلتثبيت برنامج تشغيل PS
(برنامج تشغيل الطابعة  ،)BR‑Script3اختر Custom Install
(تثبيت مخصص) ،ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

dd

1 10

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

aa

ضع قرص  CD‑ROMفي محرك أقراص  .CD‑ROMاختر
الطراز واللغة ،إذا ُ
طلب منك ذلك.

ظحالم
•إذا لم تظهر شاشة  Brotherتلقائيًا ،فانتقل إلى Computer
)( (My Computerالكمبيوتر (جهاز الكمبيوتر)) ،وانقر نقرً ا
مزدوجً ا فوق أيقونة القرص المضغوط ،ثم انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق
.start.exe
•بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل ® Windows Vistaو
 Windows® 7و :Windows® 8عند ظهور الشاشة User
( Account Controlالتحكم في حساب المستخدم) ،اسمح
للنافذة بمتابعة التثبيت.

8

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة حتى تظهر الشاشة Plug
( in the USB cableقم بتوصيل كابل .)USB

ee

قم بتوصيل كابل  USBبمنفذ  USBالمميز بالرمز
جهازك ثم قم بتوصيل الكابل بالكمبيوتر الخاص بك.

في

USB
f f

اضغط مع االستمرار على

®Windows

لتشغيل الجهاز.

ستتم متابعة التثبيت تلقائيًا .تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو
األخرى .اتبع أي تعليمات معروضة على الشاشة ،إذا ُ
طلب منك
ذلك.

ماه
ال تقم بإلغاء أي من الشاشات أثناء التثبيت .قد يستغرق األمر بضع
دقائق لظهور كل الشاشات.

gg

عندما تظهر شاشة ( On‑Line Registrationتسجيل عبر
اإلنترنت) ،حدد اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.
وبمجرد اكتمال عملية التسجيل ،انقر فوق ( Nextالتالي).

hh

عند ظهور الشاشة ( Setup is Completeاكتمل اإلعداد)،
حدد اختيارك ،ثم انقر فوق ( Finishإنهاء).

ظحالم

USB

ظحالم
•إذا كانت أدلة  Brotherالمرفقة في قرص  CD‑ROMبتنسيق
 ،PDFفيجب استخدام برنامج ® Adobe® Readerلفتحها .إذا
كان برنامج ® Adobe® Readerمثب ًتا على الكمبيوتر ولكن ال
يمكنه فتح هذه الملفات ،فيجب تغيير اقتران الملف إلى تنسيق
” “pdf.لبرنامج ”® “Adobe® Readerمن Control Panel
(لوحة التحكم) .لمزيد من المعلومات ،انظر قسم األسئلة المتكررة
المتعلقة بهذا الطراز على الموقع
.http://solutions.brother.com/
•برنامج تشغيل الطابعة XML Paper Specification
يُعد برنامج تشغيل الطابعة  XML Paper Specificationهو
أنسب برنامج تشغيل ألنظمة التشغيل ® Windows Vistaو
 Windows® 7و Windows® 8عند الطباعة من التطبيقات
التي تستخدم مستندات  .XML Paper Specificationيرجى
تنزيل أحدث برنامج تشغيل من Brother Solutions Center
على الموقع .http://solutions.brother.com/

9

Macintosh

ءاهنإ

اكتمل اآلن التثبيت.

®Windows

وف ًقا إلعدادات الحماية لديك عند استخدام الجهاز أو البرامج الخاصة
به ،قد تظهر نافذة أمان ® Windowsأو برنامج الحماية من
الفيروسات .يرجى ترك النافذة أو السماح لها باالستمرار.

Macintosh

USB
بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة  USBلنظام التشغيل Macintosh

99

قبل التثبيت

ظحالم
قد يستغرق إكمال التثبيت بضع دقائق.

ee

اختر جهازك من القائمة ،ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

ماه
بالنسبة لمستخدمي  Mac OS X v10.6.7أو اإلصدارات األقدم:
قم بالترقية إلى  Mac OS X v10.6.8أو  10.7.xأو .10.8.x
(للحصول على أحدث برامج التشغيل ومعلومات حول نظام التشغيل
 Mac OS Xالذي تستخدمه ،تفضل بزيارة الموقع
).http://solutions.brother.com/

aa

تأكد من أن الجهاز متصل بمصدر طاقة التيار المتردد وأن
 Macintoshالخاص بك في وضع التشغيل .يجب عليك تسجيل
الدخول متمتعًا بحقوق المسئول.

bb

قم بتوصيل كابل  USBبمنفذ  USBالمميز بالرمز
جهازك ثم قم بتوصيل الكابل بجهاز  Macintoshلديك.

في

f f

عندما تظهر الشاشة ( Add Printerأضف طابعة) ،انقر فوق
( Add Printerأضف طابعة).

gg

اختر جهازك من القائمة وانقر فوق ( Addإضافة) ،ثم انقر فوق
( Nextالتالي).

ظحالم
•بالنسبة لطراز  :HL‑3170CDWإلضافة برنامج تشغيل PS
(برنامج تشغيل الطابعة  ،)BR‑Script3قم بتحديده من قائمة
)( Print Using (Useاستخدام الطباعة (استخدام)) المنبثقة.
•عندما تظهر شاشة ( Brother Supportدعم  ،)Brotherحدد
اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

cc

تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.

1 10

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

aa

ضع قرص  CD‑ROMفي محرك أقراص  ،CD‑ROMثم انقر
نقرً ا مزدوجً ا فوق األيقونة  BROTHERفي سطح المكتب.

bb

انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق األيقونة ( Start Here OSXابدأ من
هنا  .)OSXاختر الطراز ،إذا ُ
طلب منك ذلك.

cc
dd

()HL‑3140CW / HL‑3150CDW / HL‑3170CDW
اختر )( Local Connection (USBوصلة محلية
( ))USBثم انقر فوق ( Nextالتالي).

تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو األخرى .اتبع أي إرشادات
معروضة على الشاشة ،إذا ُ
طلب منك ذلك.

10

ءاهنإ

اكتمل اآلن التثبيت.

®Windows

ةيكلس ةكبش

بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة الشبكة السلكية  /شبكة نظير إلى نظير لنظام ®Windows
()HL‑3150CDN / HL‑3150CDW / HL‑3170CDW

99

cc

قبل التثبيت

dd
TCP/IP

TCP/IP

a aجهاز Router
b bالجهاز

ماه
•إذا كانت هناك أية برامج قيد التشغيل ،فأغلقها.
•قد تختلف الشاشات بحسب نظام التشغيل لديك.

ظحالم
إذا كنت تنوي توصيل الجهاز بالشبكة الخاصة بك ،فنوصيك باالتصال
بمسئول النظام لديك قبل التثبيت.

bb

قم بإزالة الغطاء الواقي من منفذ  Ethernetالمميز برمز
الموجود على الجهاز.

تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.

1 10

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

aa

ضع قرص  CD‑ROMفي محرك أقراص  .CD‑ROMاختر
الطراز واللغة ،إذا ُ
طلب منك ذلك.

ظحالم
•إذا لم تظهر شاشة  Brotherتلقائيًا ،فانتقل إلى Computer
)( (My Computerالكمبيوتر (جهاز الكمبيوتر)) ،وانقر نقرً ا
مزدوجً ا فوق أيقونة القرص  ،CD‑ROMثم انقر نقرً ا مزدوجً ا
فوق .start.exe
•بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل ® Windows Vistaو
 Windows® 7و :Windows® 8عند ظهور الشاشة User
( Account Controlالتحكم في حساب المستخدم) ،اسمح
للنافذة بمتابعة التثبيت.

اختر )Wired Network Connection (Ethernet
(اتصال شبكة سلكية (إيثرنت)) ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

ظحالم
بالنسبة للطراز  :HL‑3170CDWلتثبيت برنامج تشغيل PS
(برنامج تشغيل الطابعة  ،)BR‑Script3اختر Custom Install
(تثبيت مخصص) ،ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

dd

اختر Brother Peer‑to‑Peer Network Printer
(طابعة شبكة نظير إلى نظير من  )Brotherثم انقر فوق Next
(التالي).
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cc

ةيكلس ةكبش

bb

انقر تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ،ثم انقر فوق ( Yesنعم) إذا
قبلت اتفاقية الترخيص.

®Windows

aa

تأكد أن الكمبيوتر الخاص بك في وضع التشغيل وأنه تم تسجيل
دخولك وتتمتع بحقوق المسئول.

قم بتوصيل كابل واجهة الشبكة بمنفذ  Ethernetثم قم بتوصيله
بمنفذ فارغ في الموزع لديك.

ةيكلس ةكبش
ظحالم
اختر تفضيالت إعداد جدار الحماية ،ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

ee

ستتم متابعة التثبيت تلقائيًا .تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو
األخرى .اتبع أي تعليمات معروضة على الشاشة ،إذا ُ
طلب منك
ذلك.

ماه
ال تقم بإلغاء أي من الشاشات أثناء التثبيت .قد يستغرق األمر بضع
دقائق لظهور كل الشاشات.

ظحالم

•اختر جهازك من القائمة ،إذا ُ
طلب منك ذلك ،ثم انقر فوق Next
(التالي).
•إذا كان هناك أكثر من طراز من نفس الطراز المتصل بالشبكة
الخاصة بك ،فسيظهر عنوان  IPواسم العقدة لمساعدتك على
التعرف على الجهاز.
•يمكنك أن تجد عنوان  IPالخاص بجهازك واسم العقدة عن طريق
طباعة صفحة إعدادات الطابعة (انظر طباعة صفحة إعدادات
الطابعة صفحة .)31

f f

عندما تظهر شاشة ( On‑Line Registrationتسجيل عبر
اإلنترنت) ،حدد اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.
وبمجرد اكتمال عملية التسجيل ،انقر فوق ( Nextالتالي).

gg

عند ظهور الشاشة ( Setup is Completeاكتمل اإلعداد)،
حدد اختيارك ،ثم انقر فوق ( Finishإنهاء).

ظحالم

وف ًقا إلعدادات الحماية لديك عند استخدام الجهاز أو البرامج الخاصة
به ،قد تظهر نافذة أمان ® Windowsأو برنامج الحماية من
الفيروسات .يرجى ترك النافذة أو السماح لها باالستمرار.

ءاهنإ

اكتمل اآلن التثبيت.

ظحالم
•إذا كانت أدلة  Brotherالمرفقة في قرص  CD‑ROMبتنسيق
 ،PDFفيجب استخدام برنامج ® Adobe® Readerلفتحها .إذا
كان برنامج ® Adobe® Readerمثب ًتا على الكمبيوتر ولكن ال
يمكنه فتح هذه الملفات ،فيجب تغيير اقتران الملف إلى تنسيق
” “pdf.لبرنامج ”® “Adobe® Readerمن Control Panel
(لوحة التحكم) .لمزيد من المعلومات ،انظر قسم األسئلة المتكررة
المتعلقة بهذا الطراز على الموقع
.http://solutions.brother.com/
•برنامج تشغيل الطابعة XML Paper Specification
يُعد برنامج تشغيل الطابعة  XML Paper Specificationهو
أنسب برنامج تشغيل ألنظمة التشغيل ® Windows Vistaو
 Windows® 7و Windows® 8عند الطباعة من التطبيقات
التي تستخدم مستندات  .XML Paper Specificationيرجى
تنزيل أحدث برنامج تشغيل من Brother Solutions Center
على الموقع .http://solutions.brother.com/
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ةيكلس ةكبش

بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة الشبكة السلكية  /الشبكة المشتركة لنظام ®Windows
()HL‑3150CDN / HL‑3150CDW / HL‑3170CDW

99

1 10

قبل التثبيت

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

aa

ضع قرص  CD‑ROMفي محرك أقراص  .CD‑ROMاختر
الطراز واللغة ،إذا ُ
طلب منك ذلك.

ظحالم
TCP/IP

a aالكمبيوتر العميل
b bإن جهاز الكمبيوتر معروف أيضًا بـ ‹‹الخادم›› أو ‹‹خادم الطباعة››
 TCP/IPc cأو USB
d dالجهاز

•إذا لم تظهر شاشة  Brotherتلقائيًا ،فانتقل إلى Computer
)( (My Computerالكمبيوتر (جهاز الكمبيوتر)) ،وانقر نقرً ا
مزدوجً ا فوق أيقونة القرص المضغوط ،ثم انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق
.start.exe
•بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل ® Windows Vistaو
 Windows® 7و :Windows® 8عند ظهور الشاشة User
( Account Controlالتحكم في حساب المستخدم) ،اسمح
للنافذة بمتابعة التثبيت.

bb

انقر تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ،ثم انقر فوق ( Yesنعم) إذا
قبلت اتفاقية الترخيص.

ماه
•إذا كانت هناك أية برامج قيد التشغيل ،فأغلقها.
•قد تختلف الشاشات بحسب نظام التشغيل لديك.

bb

تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.

بالنسبة للطراز  :HL‑3170CDWلتثبيت برنامج تشغيل PS
(برنامج تشغيل الطابعة  ،)BR‑Script3اختر Custom Install
(تثبيت مخصص) ،ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

dd
ee

اختر ( Network Shared Printerطابعة مشتركة عبر
الشبكة) ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

اختر قائمة جازك ،ثم انقر فوق ( OKموافق).
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aa

تأكد أن الكمبيوتر الخاص بك في وضع التشغيل وأنه تم تسجيل
دخولك وتتمتع بحقوق المسئول.

ظحالم

ةيكلس ةكبش

إذا كنت تنوي توصيل الجهاز بالشبكة الخاصة بك ،فنوصيك باالتصال
بمسئول النظام لديك قبل التثبيت.

cc

اختر )Wired Network Connection (Ethernet
(اتصال شبكة سلكية (إيثرنت)) ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

®Windows

ظحالم

ةيكلس ةكبش
ظحالم
اتصل بمسؤول النظام إذا كنت ال تعرف مكان أو اسم قائمة الجهاز
على الشبكة.

f f

ستتم متابعة التثبيت تلقائيًا .تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو
األخرى .اتبع أي تعليمات معروضة على الشاشة ،إذا ُ
طلب منك
ذلك.

ماه
ال تقم بإلغاء أي من الشاشات أثناء التثبيت .قد يستغرق األمر بضع
دقائق لظهور كل الشاشات.

gg

عندما تظهر شاشة ( On‑Line Registrationتسجيل عبر
اإلنترنت) ،حدد اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.
وبمجرد اكتمال عملية التسجيل ،انقر فوق ( Nextالتالي).

hh

عند ظهور الشاشة ( Setup is Completeاكتمل اإلعداد)،
حدد اختيارك ،ثم انقر فوق ( Finishإنهاء).

ظحالم

وف ًقا إلعدادات الحماية لديك عند استخدام الجهاز أو البرامج الخاصة
به ،قد تظهر نافذة أمان ® Windowsأو برنامج الحماية من
الفيروسات .يرجى ترك النافذة أو السماح لها باالستمرار.

ءاهنإ

اكتمل اآلن التثبيت.

ظحالم
•إذا كانت أدلة  Brotherالمرفقة في قرص  CD‑ROMبتنسيق
 ،PDFفيجب استخدام برنامج ® Adobe® Readerلفتحها .إذا
كان برنامج ® Adobe® Readerمثب ًتا على الكمبيوتر ولكن ال
يمكنه فتح هذه الملفات ،فيجب تغيير اقتران الملف إلى تنسيق
” “pdf.لبرنامج ”® “Adobe® Readerمن Control Panel
(لوحة التحكم) .لمزيد من المعلومات ،انظر قسم األسئلة المتكررة
المتعلقة بهذا الطراز على الموقع
.http://solutions.brother.com/
•برنامج تشغيل الطابعة XML Paper Specification
يُعد برنامج تشغيل الطابعة  XML Paper Specificationهو
أنسب برنامج تشغيل ألنظمة التشغيل ® Windows Vistaو
 Windows® 7و Windows® 8عند الطباعة من التطبيقات
التي تستخدم مستندات  .XML Paper Specificationيرجى
تنزيل أحدث برنامج تشغيل من Brother Solutions Center
على الموقع .http://solutions.brother.com/
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ةيكلس ةكبش
بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة الشبكة السلكية لنظام Macintosh
()HL‑3150CDN / HL‑3150CDW / HL‑3170CDW

99

قبل التثبيت

ماه
بالنسبة لمستخدمي  Mac OS X v10.6.7أو اإلصدارات األقدم:
قم بالترقية إلى  Mac OS X v10.6.8أو  10.7.xأو .10.8.x
(للحصول على أحدث برامج التشغيل ومعلومات حول نظام التشغيل
 Mac OS Xالذي تستخدمه ،تفضل بزيارة الموقع
).http://solutions.brother.com/

1 10

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

aa

ضع قرص  CD‑ROMفي محرك أقراص  ،CD‑ROMثم انقر
نقرً ا مزدوجً ا فوق األيقونة  BROTHERفي سطح المكتب.

bb

انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق األيقونة ( Start Here OSXابدأ من
هنا  .)OSXاختر الطراز ،إذا ُ
طلب منك ذلك.

aa

تأكد من أن الجهاز متصل بمصدر طاقة التيار المتردد وأن
 Macintoshالخاص بك في وضع التشغيل .يجب عليك تسجيل
الدخول متمتعًا بحقوق المسئول.

bb

قم بإزالة الغطاء الواقي من منفذ  Ethernetالمميز برمز
الموجود على الجهاز.

cc

()HL‑3150CDW / HL‑3170CDW

اختر )Wired Network Connection (Ethernet
(اتصال شبكة سلكية (إيثرنت)) ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

dd

تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو األخرى .اتبع أي إرشادات
معروضة على الشاشة ،إذا ُ
طلب منك ذلك.

ظحالم

ee

اختر جهازك من القائمة ،ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

ظحالم

dd

تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.

•إذا كان هناك أكثر من طراز من نفس الطراز المتصل بالشبكة
الخاصة بك ،فسيظهر عنوان  IPلمساعدتك على التعرف على
الجهاز.
•يمكنك أن تجد عنوان  IPالخاص بجهازك عن طريق طباعة صفحة
إعدادات الطابعة (انظر طباعة صفحة إعدادات الطابعة صفحة .)31

f f

عندما تظهر الشاشة ( Add Printerأضف طابعة) ،انقر فوق
( Add Printerأضف طابعة).
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ةيكلس ةكبش

cc

قم بتوصيل كابل واجهة الشبكة بمنفذ  Ethernetثم قم بتوصيله
بمنفذ فارغ في الموزع لديك.

®Windows

قد يستغرق إكمال التثبيت بضع دقائق.

ةيكلس ةكبش
gg

اختر جهازك من القائمة وانقر فوق ( Addإضافة) ،ثم انقر فوق
( Nextالتالي).
)(OS X v10.8.x
حدد برنامج التشغيل  HL‑XXXX CUPSمن القائمة Use
(استخدام) المنبثقة( .تشير  XXXXإلى اسم الطراز).

ظحالم
•بالنسبة لطراز  :HL‑3170CDWإلضافة برنامج تشغيل PS
(برنامج تشغيل الطابعة  ،)BR‑Script3قم بتحديده من قائمة
)( Print Using (Useاستخدام الطباعة (استخدام)) المنبثقة.
•عندما تظهر شاشة ( Brother Supportدعم  ،)Brotherحدد
اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

ءاهنإ

16

اكتمل اآلن التثبيت.

Macintosh

يكلساللا ةكبشلا يمدختسمل ةبسنلاب
بالنسبة لمستخدمي واجهة الشبكة الالسلكية
()HL‑3140CW / HL‑3150CDW / HL‑3170CDW

99

قبل البدء

يجب عليك أوالً تهيئة إعدادات الشبكة الالسلكية في جهازك لالتصال بجهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك .بعد تهيئة الجهاز لالتصال بجهاز /router
نقطة الوصول الالسلكية ،سيكون بإمكان أجهزة الكمبيوتر واألجهزة المحمولة في شبكتك الوصول للجهاز .الستخدام الجهاز من جهاز كمبيوتر ،يلزم تثبيت
برنامج تشغيل الطابعة .ستدلك الخطوات التالية خالل عملية التثبيت والتهيئة:

ماه
•إذا كنت تنوي توصيل الجهاز بالشبكة الخاصة بك ،فنوصيك باالتصال بمسئول النظام لديك قبل التثبيت .حيث يجب أن تعرف إعدادات الشبكة الالسلكية
قبل متابعة التثبيت.
•إذا كنت قد قمت بتكوين اإلعدادات الالسلكية للجهاز من قبل فيجب عليك إعادة تعيين إعدادات الشبكة قبل أن تتمكن من تكوين اإلعدادات الالسلكية مرة
أخرى.
1.1في جهازك ،اضغط على  aأو  bالختيار ( Networkالشبكة) ،واضغط على .OK

2.2اضغط على  aأو  bالختيار ( Network Resetإعادة تعيين الشبكة) ،واضغط على .OK

3.3عند ظهور ?( Reboot OKهل أنت موافق على إعادة تمهيد التشغيل؟) ،اضغط على  aالختيار ( Yesنعم).

ظحالم
•لتحقيق نتائج مثالية لطباعة المستندات العادية اليومية ،قم بوضع الجهاز  Brotherبالقرب من جهاز /routerنقطة وصول السلكية ألقصى درجة ممكنة
مع وجود الحد األدنى من العوائق .فوجود األجسام الكبيرة والحوائط بين الجهازين وحدوث تداخل بسبب األجهزة اإللكترونية األخرى قد يؤثر على
سرعة نقل البيانات الخاصة بمستنداتك.
ونتيجة لهذه العوامل ،قد ال يكون االتصال الالسلكي هو أفضل طريقة لكل أنواع المستندات والتطبيقات .إذا كنت تقوم بطباعة ملفات كبيرة ،مثل
المستندات متعددة الصفحات التي تشتمل على نص ممزوج برسومات كبيرة ،فقد ترغب في أن تضع في اعتبارك االختيار بين شبكة  Ethernetسلكية
لنقل البيانات بصورة أسرع أو  USBللحصول على أقصى سرعة إخراج.
•على الرغم من إمكانية استخدام  Brother HL‑3150CDWو HL‑3170CDWفي شبكة سلكية وشبكة السلكية على ح ٍد سواء ،فإنه يمكن فقط
استخدام طريقة اتصال واحدة في كل مرة.
•إذا كنت تستخدم جهازك في شبكة السلكية يدعمها  ،IEEE 802.1xفانظر دليل مستخدم الشبكة.Using IEEE 802.1x authentication :
وضع البنية األساسية
 aجهاز /routerنقطة وصول السلكية
 bجهاز شبكة السلكية (جهازك)
 cكمبيوتر مزود بإمكانية االتصال الالسلكي متصل بجهاز
/routerنقطة وصول السلكية
 dكمبيوتر مزود بميزة االتصال السلكي متصل بجهاز
/routerنقطة وصول السلكية

يكلسال ةكبش

Macintosh
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®Windows

 eجهاز محمول متصل بجهاز /routerنقطة وصول السلكية

يكلساللا ةكبشلا يمدختسمل ةبسنلاب

1 10

اختر طريقة اإلعداد الالسلكي المثالية لك

ستقدم لك اإلرشادات التالية ثالث طرق إلعداد تثبيت جهاز  Brotherالخاص بك على شبكة السلكية .إذا بدأت اإلعداد الالسلكي من الخطوة  5في الصفحة 6
(لألجهزة المحمولة) ،فانتقل إلى طريقة ( bمعالج اإلعداد) .بالنسبة لجميع المستخدمين اآلخرين ،اختر الطريقة التي تفضلها لبيئتك.

ظحالم

للتعرف على إرشادات إعداد الجهاز في أي بيئة السلكية أخرى ،انظر دليل مستخدم الشبكة.

aa

اإلعداد باستخدام قرص  CD‑ROMواستخدام كابل  USBمؤق ًتا (® Windowsو)Macintosh

نوصي باستخدام جهاز كمبيوتر متصل السلكيًا بالشبكة الستخدام هذه الطريقة.

ماه

•تحتاج إلى استخدام كابل  USBمؤق ًتا خالل عملية التهيئة (الكابل غير مضمن).
•إذا كنت تستخدم  Windows® XPأو تستخدم كابل شبكة لتوصيل الكمبيوتر الخاص بك بجهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية ،فستحتاج
إلى معرفة اسم شبكة  SSIDأو مفتاح الشبكة لجهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية قبل المتابعة .يرجى تدوين إعدادات الشبكة الالسلكية
الخاصة بك في المنطقة أدناه.

•إذا كنت بحاجة إلى المساعدة أثناء عملية اإلعداد وكنت ترغب في االتصال بخدمة عمالء  ،Brotherفتحقق من وجود ( SSIDاسم الشبكة)
ومفتاح الشبكة لديك بالفعل .فلن يمكننا مساعدتك في تحديد موقع هذه المعلومات.
العنصر

سجل اإلعدادات الحالية للشبكة الالسلكية
َ

( SSIDاسم الشبكة)
مفتاح الشبكة* (مفتاح األمان /مفتاح التشفير)
	*قد يوصف مفتاح الشبكة كذلك بأنه كلمة المرور أو مفتاح األمان أو مفتاح التشفير.

ظحالم
•إذا لم تكن تعرف هذه المعلومات ( SSIDومفتاح الشبكة) ،فلن تتمكن من مواصلة اإلعداد الالسلكي.
•للعثور على هذه المعلومات ( SSIDومفتاح الشبكة):
1.1ارجع إلى الوثائق المرفقة مع جهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك.
2.2يمكن أن يكون اسم الشبكة االفتراضي هو اسم الجهة المصنعة لجهاز /routerنقطة الوصول أو اسم الطراز.
3.3إذا كنت ال تعرف معلومات األمان ،فيرجى استشارة الجهة المصنعة لجهاز  routerأو مسئول النظام لديك أو مزود اإلنترنت.

لإ بهذا نآلا
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صفحة20 

يكلساللا ةكبشلا يمدختسمل ةبسنلاب
bb

اإلعداد اليدوي من لوحة التحكم باستخدام معالج اإلعداد (® Windowsو Macintoshواألجهزة المحمولة)
إذا كان جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك ال يدعم  )Wi‑Fi Protected Setup™( WPSأو ™ ،AOSSفقم بتدوين
إعدادات الشبكة الالسلكية لجهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية في المنطقة أدناه.

ماه
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة أثناء عملية اإلعداد وكنت ترغب في االتصال بخدمة عمالء  ،Brotherفتحقق من وجود ( SSIDاسم الشبكة)
ومفتاح الشبكة لديك بالفعل .فلن يمكننا مساعدتك في تحديد موقع هذه المعلومات.
العنصر

سجل اإلعدادات الحالية للشبكة الالسلكية
َ

( SSIDاسم الشبكة)
مفتاح الشبكة* (مفتاح األمان /مفتاح التشفير)
	*قد يوصف مفتاح الشبكة كذلك بأنه كلمة المرور أو مفتاح األمان أو مفتاح التشفير.

ظحالم
•إذا لم تكن تعرف هذه المعلومات ( SSIDومفتاح الشبكة) ،فلن تتمكن من مواصلة اإلعداد الالسلكي.
•للعثور على هذه المعلومات ( SSIDومفتاح الشبكة):
1.1ارجع إلى الوثائق المرفقة مع جهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك.
2.2يمكن أن يكون اسم الشبكة االفتراضي هو اسم الجهة المصنعة لجهاز /routerنقطة الوصول أو اسم الطراز.
3.3إذا كنت ال تعرف معلومات األمان ،فيرجى استشارة الجهة المصنعة لجهاز  routerأو مسئول النظام لديك أو مزود اإلنترنت.

لإ بهذا نآلا

cc

صفحة22 

اإلعداد بضغطة واحدة باستخدام  WPSأو ™ Windows®( AOSSو Macintoshواألجهزة المحمولة)

استخدم هذه الطريقة إذا كان جهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية يدعم اإلعداد التلقائي (بضغطة واحدة) ( WPSأو ™.)AOSS

يكلسال ةكبش

Macintosh
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®Windows

لإ بهذا نآلا

صفحة24 

يكلساللا ةكبشلا يمدختسمل ةبسنلاب
اإلعداد باستخدام قرص  CD‑ROMواستخدام كابل  USBمؤق ًتا (® Windowsو
)Macintosh

1 11

إعداد اإلعدادات الالسلكية

)(Macintosh
انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق األيقونة  BROTHERفي سطح المكتب،
ثم انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق األيقونة ( Start Here OSXابدأ من
هنا  )OSXفي الشاشة .اختر الطراز ،إذا ُ
طلب منك ذلك.

ماه

•تحتاج إلى استخدام كابل  USBمؤق ًتا خالل عملية التهيئة (الكابل
غير مضمن).
•إذا كنت تستخدم  Windows® XPأو تستخدم كابل شبكة لتوصيل
الكمبيوتر الخاص بك بجهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية،
فستحتاج إلى معرفة  SSIDومفتاح الشبكة لجهاز /routerنقطة
الوصول الالسلكية اللذين قمت بتدوينهما في الخطوة  10‑aفي
الصفحة  18قبل المتابعة.

ظحالم
•إذا كنت تستخدم جهازك في شبكة السلكية يدعمها
 ،IEEE 802.1xفانظر دليل مستخدم الشبكة:
.Using IEEE 802.1x authentication
•لقطات الشاشة الواردة في هذه الخطوة مأخوذة من نظام التشغيل
® .Windowsستختلف لقطات الشاشة التي تظهر على جهاز
الكمبيوتر الخاص بك وف ًقا لنظام التشغيل الذي تعمل به.

aa

ضع قرص  CD‑ROMفي محرك أقراص .CD‑ROM

ظحالم
)®(Windows
•اختر الطراز واللغة ،إذا ُ
طلب منك ذلك.
•إذا لم تظهر شاشة  Brotherتلقائيًا ،فانتقل إلى Computer
)( (My Computerالكمبيوتر (جهاز الكمبيوتر)) ،وانقر نقرً ا
مزدوجً ا فوق أيقونة القرص المضغوط ،ثم انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق
.start.exe
•بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل ® Windows Vistaو
 Windows® 7و :Windows® 8عند ظهور الشاشة User
( Account Controlالتحكم في حساب المستخدم) ،اسمح
للنافذة بمتابعة التثبيت.

bb

cc

اختر ( Wireless Network Connectionاتصال شبكة
السلكية) ثم انقر فوق ( Nextالتالي).
بالنسبة لنظام التشغيل ® ،Windowsانتقل إلى .d
بالنسبة لنظام التشغيل  ،Macintoshانتقل إلى .e

ظحالم
)®(Windows
بالنسبة للطراز  :HL‑3170CDWلتثبيت برنامج تشغيل PS
(برنامج تشغيل الطابعة  ،)BR‑Script3اختر Custom Install
(تثبيت مخصص) ،ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

dd

اختر Brother Peer‑to‑Peer Network Printer
(طابعة شبكة نظير إلى نظير من  )Brotherأو Network
( Shared Printerطابعة مشتركة عبر الشبكة) ،ثم انقر فوق
( Nextالتالي).

ظحالم
•إذا اخترت ( Network Shared Printerطابعة مشتركة عبر
الشبكة) ،فاختر جهازك من القائمة ،ثم انقر فوق ( OKموافق).
•اختر تفضيالت إعداد جدار الحماية ،ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

ee

اختر Yes, I have a USB cable to use for
( .installationنعم ،لدي كابل  USBالستخدامه في التثبيت).
ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

)®(Windows
انقر تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ،ثم انقر فوق ( Yesنعم) إذا
قبلت اتفاقية الترخيص.

ظحالم
في حالة ظهور شاشة ( Important Noticeإشعار هام) ،اقرأ
اإلخطار .حدد الخانة بعد تأكيد  SSIDومفتاح الشبكة ،ثم انقر فوق
( Nextالتالي).
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يكلساللا ةكبشلا يمدختسمل ةبسنلاب
f f

قم بتوصيل كابل  USBمؤق ًتا (غير مرفق) مباشرة بالكمبيوتر
والجهاز.

ظحالم
إذا كانت شبكتك لم يتم تكوينها للمصادقة والتشفير ،فستظهر الشاشة
( !ATTENTIONانتباه!) .لالستمرار في التهيئة ،انقر فوق OK
(موافق).

kk

قم بتأكيد إعدادات الشبكة الالسلكية ،ثم انقر فوق ( Nextالتالي).
سيتم إرسال اإلعدادات إلى الجهاز.

gg

قم بأي مما يلي:
في حالة ظهور الشاشة Installation confirmation
(تأكيد التثبيت) ،حدد الخانة وانقر فوق ( Nextالتالي) ،ثم انتقل
إلى .h
وفي حالة عدم ظهور الشاشة Installation
( confirmationتأكيد التثبيت) ،انتقل إلى .i

hh

اختر ( Yesنعم) إذا كنت ترغب في التوصيل بـ  SSIDالمدرج.
انقر فوق ( Nextالتالي) ،ثم اذهب إلى .k

ظحالم
•ستظل اإلعدادات كما هي إذا قمت بالنقر فوق ( Cancelإلغاء).
•إلدخال إعدادات عنوان  IPيدويًا لجهازك ،انقر فوق Change
( IP Addressتغيير عنوان  )IPوأدخل اإلعدادات الضرورية
لعنوان  IPالخاص بشبكتك.
•إذا ظهرت شاشة الفشل في اإلعداد الالسلكي ،فانقر فوق Retry
(إعادة المحاولة).

l l
i i

سيقوم المعالج بالبحث عن الشبكات الالسلكية المتاحة من جهازك.
اختر  SSIDالذي قمت بتدوينه لشبكتك في الخطوة  10‑aفي
الصفحة  ،18ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

افصل كابل  USBالواصل بين الكمبيوتر والجهاز ،ثم انقر فوق
( Nextالتالي).
اكتمل اآلن اإلعداد الالسلكي.
سيعرض مؤشر رباعي المستوى في الزاوية اليمنى من
شاشة  LCDفي الجهاز قوة اإلشارة الالسلكية لجهاز
/routerنقطة الوصول الالسلكية لديك.

لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة ،استمر حتى الخطوة .13
لمستخدمي نظام التشغيل ®:Windows

لإ بهذا نآلا

ظحالم

لإ بهذا نآلا
الخطوة  13‑dفي الصفحة 30
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j j

أدخل ( Network Keyمفتاح الشبكة) الذي قمت بتدوينه في
الخطوة  10‑aفي الصفحة  ،18ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

لمستخدمي نظام التشغيل :Macintosh

®Windows

•إذا كانت القائمة فارغة ،فتحقق من أن جهاز /routerنقطة الوصول
الالسلكية موصل بالطاقة ويبث  .SSIDإذا كان الجهاز وجهاز
/routerنقطة الوصول الالسلكية يكمن داخل نطاق االتصال
الالسلكي .انقر فوق ( Refreshتحديث).
ً
•إذا كان جهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك مضبوطا على
عدم بث  ،SSIDفيجب إضافته يدويًا عن طريق النقر فوق الزر
( Advancedمتقدم) .اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة
إلدخال )( Name(SSIDاالسم ( ،))SSIDثم انقر فوق Next
(التالي).

الخطوة  13‑eفي الصفحة 28

يكلساللا ةكبشلا يمدختسمل ةبسنلاب
اإلعداد اليدوي من لوحة التحكم باستخدام معالج اإلعداد (® WindowsوMacintosh
واألجهزة المحمولة)

1 11

إعداد اإلعدادات الالسلكية

ماه
يجب أن تكون لديك اإلعدادات الالسلكية التي قمت بتدوينها لشبكتك
في الخطوة  10‑bفي الصفحة  19قبل المتابعة.

ظحالم
إذا كنت تستخدم جهازك في شبكة السلكية يدعمها ،IEEE 802.1x
فانظر دليل مستخدم الشبكةUsing IEEE 802.1x :
.authentication

aa
bb

إذا بدأت اإلعداد الالسلكي من الخطوة  5في الصفحة ( 6لألجهزة
المحمولة) ،فانتقل إلى .c
بالنسبة لجميع المستخدمين اآلخرين ،يمكنهم الذهاب إلى .b

من جهازك ،اضغط على  aأو  bالختيار ( Networkالشبكة)
ثم اضغط على .OK
اضغط على  aأو  bالختيار  WLANثم اضغط على .OK

cc

اضغط على  aأو  bالختيار Setup Wizard
(معالج اإلعداد) واضغط على .OK
عند عرض ?( WLAN Enableهل تريد تمكين WLAN؟)،
اضغط على  aللموافقة .سيقوم ذلك ببدء تشغيل معالج اإلعداد
الالسلكي.

dd

إللغاء اإلعداد الالسلكي والخروج منه ،اضغط على .Cancel

سيبحث الجهاز عن معرّ فات  SSIDالمتاحة .سيستغرق األمر
بضع دقائق لعرض قائمة معرّ فات  SSIDالمتاحة.

ee

وإذا تم عرض قائمة لمعرّ فات  ،SSIDفاستخدم المفتاح  aأو b
الختيار معرّ ف  SSIDالذي قمت بتدوينه في الخطوة  10‑bفي
الصفحة  ،19ثم اضغط على .OK

قم بأي مما يلي:
إذا كان جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية لمعرف
 SSIDالمحدد يدعم  WPSوظهور
 WPS( WPS is availableمتوفر) ،فاضغط على
 aثم اذهب إلى .f
إذا كنت تستخدم طريقة تشفير ومصادقة تتطلب وجود مفتاح
شبكة ،فانتقل إلى .g
إذا كان أسلوب المصادقة الذي تستخدمه هو نظام مفتوح ووضع
التشفير لديك هو بال ،فانتقل إلى .h
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ظحالم
•إذا كانت القائمة فارغة ،فتحقق من أن جهاز /routerنقطة الوصول
الالسلكية موصل بالطاقة ويبث  .SSIDانقل جهازك بالقرب من
جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية وحاول البدء من  bمرة
أخرى.
ً
مضبوطا على
•إذا كان جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك
عدم بث معرّ ف  SSIDفسيتوجب عليك إضافة اسم معرّ ف SSID
يدويًا .للحصول على تفاصيل ،انظر دليل مستخدم الشبكة:
Configuring your machine when the SSID is not
.broadcast

f f

لتوصيل جهازك باستخدام الوضع الالسلكي التلقائي ،اضغط على a
الختيار ( Yesنعم)( .إذا اخترت ( Noال) ،فانتقل إلى g
إلدخال مفتاح الشبكة ).عند ظهور Press WPS on rtr
(اضغط WPS  على  ،)rtrاضغط على الزر  WPSعلى جهاز
 /routerنقطة الوصول الالسلكية ،ثم اضغط على  aمرتين .انتقل
إلى .h

gg

أدخل مفتاح الشبكة الذي قمت بتدوينه في الخطوة  10‑bفي
الصفحة .19

إلدخال حرف أو رقم ،اضغط مع االستمرار أو اضغط مرات
متكررة على المفتاح  aأو  bحتى يظهر الحرف الذي تريده ،ثم
اضغط على .OK
لحذف الحروف التي أدخلتها ،اضغط على المفتاح .Back

لمزيد من المعلومات ،انظر إدخال نص لإلعدادات
الالسلكية صفحة .27
اضغط على  OKعندما تنتهي من إدخال كل الحروف ،ثم اضغط
على  aمن أجل ( Yesنعم) لتطبيق إعداداتك.

hh

سيحاول جهازك اآلن االتصال بشبكتك الالسلكية باستخدام
المعلومات التي أدخلتها.
يتم عرض رسالة نتيجة االتصال على الشاشة  LCDوستتم طباعة
( WLAN reportتقرير  )WLANتلقائيًا.

إذا فشل االتصال ،فتحقق من رمز الخطأ في التقرير المطبوع
وارجع إلى انظر استكشاف األخطاء وإصالحها صفحة .25
اضغط على .OK

يكلساللا ةكبشلا يمدختسمل ةبسنلاب
اكتمل اآلن اإلعداد الالسلكي.
سيعرض مؤشر رباعي المستوى في الزاوية اليمنى من
شاشة  LCDفي الجهاز قوة اإلشارة الالسلكية لجهاز
/routerنقطة الوصول الالسلكية لديك.

بالنسبة لمستخدمي الكمبيوتر :يرجى تثبيت برنامج تشغيل
الطابعة.
لمستخدمي نظام التشغيل ®:Windows

لإ بهذا نآلا
الخطوة  12في الصفحة 28
لمستخدمي نظام التشغيل :Macintosh

لإ بهذا نآلا
الخطوة  12في الصفحة 30

بالنسبة لمستخدمي األجهزة المحمولة الذين بدأوا التثبيت من
الخطوة  5في الصفحة  ،6يجب العودة إلى الخطوة  6في
الصفحة  6لمتابعة إعداد الجهاز.

ظحالم
بالنسبة لمستخدمي األجهزة المحمولة ،ارجع إلى أدلة المستخدم الخاصة
بالشبكة المتقدمة للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام جهازك مع
جهاز (أجهزة) محمولة .ولتنزيل دليل المستخدم الخاص بالتطبيق الذي
تستخدمه ،تفضل بزيارة  Brother Solutions Centerعلى
الموقع  http://solutions.brother.com/وانقر فوق Manuals
(أدلة) في صفحة الطراز الخاص بك.

يكلسال ةكبش
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اإلعداد بضغطة واحدة باستخدام  )Wi‑Fi Protected Setup( WPSأو ™AOSS
(® Windowsو Macintoshواألجهزة المحمولة)

1 11

تكوين اإلعدادات الالسلكية

aa

تأكد أن جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك يشتمل على
رمز  WPSأو ™ AOSSعلى النحو الموضح أدناه.

إذا فشل االتصال ،فتحقق من رمز الخطأ في التقرير المطبوع
وارجع إلى انظر استكشاف األخطاء وإصالحها صفحة .25
اضغط على .OK
اكتمل اآلن اإلعداد الالسلكي.
سيعرض مؤشر رباعي المستوى في الزاوية اليمنى من
شاشة  LCDفي الجهاز قوة اإلشارة الالسلكية لجهاز
/routerنقطة الوصول الالسلكية لديك.

لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة ،استمر حتى الخطوة .12

bb

ضع جهاز  Brotherضمن نطاق جهاز /routerنقطة الوصول
™ AOSSأو  .WPSقد يختلف النطاق وف ًقا للبيئة لديك (ارجع
إلى اإلرشادات المرفقة مع جهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية
لديك).
إذا بدأت اإلعداد الالسلكي من الخطوة  5في الصفحة  ،6فاذهب
إلى .d
بالنسبة لجميع المستخدمين اآلخرين ،يمكنهم الذهاب إلى .c

cc

من جهازك ،اضغط على  aأو  bالختيار ( Networkالشبكة)
ثم اضغط على .OK
اضغط على  aأو  bالختيار  WLANثم اضغط على .OK

dd

اضغط على  aأو  bالختيار  WPS/AOSSواضغط على .OK

عند عرض ?( WLAN Enableهل تريد تمكين WLAN؟)،
اضغط على  aللموافقة .سيقوم ذلك ببدء تشغيل معالج اإلعداد
الالسلكي.

ee

إللغاء اإلعداد الالسلكي والخروج منه ،اضغط على .Cancel

عند ظهور Press Key on rtr
(اضغط  Keyعلى  ،)rtrاضغط على الزر  WPSأو ™AOSS
في جهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية (لمزيد من المعلومات،
ارجع إلى اإلرشادات المرفقة مع جهاز  /routerنقطة الوصول
الالسلكية) ،ثم اضغط على  aفي جهازك.

ستكتشف هذه الميزة تلقائيًا أي وضع ( WPSأو ™)AOSS
يستخدمه جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك لتكوين
جهازك.

ظحالم
إذا كان جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك يدعم WPS
(طريقة  )PINوكنت تريد تكوين جهازك باستخدام طريقة ( PINرقم
المعرّ ف الشخصي) ،فانظر دليل مستخدم الشبكةConfiguration :
Wi‑Fi Protected( using the PIN Method of WPS
.)Setup

f f
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يتم عرض رسالة نتيجة االتصال على الشاشة  LCDوستتم طباعة
( WLAN reportتقرير  )WLANتلقائيًا.

لمستخدمي نظام التشغيل ®:Windows

لإ بهذا نآلا
صفحة28 
لمستخدمي نظام التشغيل :Macintosh

لإ بهذا نآلا
صفحة30 

ظحالم
بالنسبة لمستخدمي األجهزة المحمولة ،ارجع إلى أدلة المستخدم الخاصة
بالشبكة المتقدمة للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام جهازك مع
جهاز (أجهزة) محمولة .ولتنزيل دليل المستخدم الخاص بالتطبيق الذي
تستخدمه ،تفضل بزيارة  Brother Solutions Centerعلى
الموقع  http://solutions.brother.com/وانقر فوق Manuals
(أدلة) في صفحة الطراز الخاص بك.

يكلساللا ةكبشلا يمدختسمل ةبسنلاب
استكشاف األخطاء وإصالحها
ماه
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة أثناء عملية اإلعداد وكنت ترغب في االتصال بخدمة عمالء  ،Brotherفتحقق من وجود ( SSIDاسم الشبكة) ومفتاح
الشبكة لديك بالفعل .فلن يمكننا مساعدتك في تحديد موقع هذه المعلومات.

البحث عن اإلعدادات الالسلكية (اسم الشبكة ( )SSIDومفتاح الشبكة)*
1.1ارجع إلى الوثائق المرفقة مع جهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك.
2.2يمكن أن يكون اسم الشبكة االفتراضي هو اسم الجهة المصنعة لجهاز /routerنقطة الوصول أو اسم الطراز.
3.3إذا كنت ال تعرف معلومات األمان ،فيرجى استشارة الجهة المصنعة لجهاز  routerأو مسئول النظام لديك أو مزود اإلنترنت.
	*قد يوصف مفتاح الشبكة كذلك بأنه كلمة المرور أو مفتاح األمان أو مفتاح التشفير.
ً
مضبوطا على عدم بث معرّ ف  ،SSIDفلن يتم اكتشاف  SSIDتلقائيًا .يتعين إدخال اسم  SSIDيدويًا
	*إذا كان جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية
(انظر دليل مستخدم الشبكة.)Configuring your machine when the SSID is not broadcast :

( WLAN reportتقرير )WLAN

إذا عرض ( WLAN reportتقرير  )WLANالذي تمت طباعته فشل االتصال ،فتحقق من رمز الخطأ في التقرير المطبوع وارجع إلى اإلرشادات التالية:
الحلول الموصى بها

رمز الخطأ

لم يتم تنشيط اإلعداد الالسلكي ،فقم بتشغيل اإلعداد الالسلكي.

TS-01

ً
متصال بجهازك ،فافصله وقم بتشغيل اإلعداد الالسلكي في جهازك.
 -إذا كان كابل الشبكة المحلية )(LAN1.1اضغط على  aأو  bالختيار ( Networkالشبكة) ،واضغط على  OKفي جهازك.
2.2اضغط على  aأو  bالختيار  WLANواضغط على .OK
3.3اضغط على  aأو  bالختيار ( Setup Wizardمعالج اإلعداد) واضغط على .OK
4.4عند عرض ?( WLAN Enableهل تريد تمكين WLAN؟) ،اضغط على  aللموافقة .سيقوم ذلك ببدء تشغيل معالج
اإلعداد الالسلكي.
يتعذر اكتشاف جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية.

TS-02

 -تحقق من النقاط األربع التالية:1.1تأكد من تشغيل جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية.
2.2انقل جهازك إلى منطقة ال توجد بها عوائق ،أو بالقرب من جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية.
3.3ضع جهازك مؤق ًتا على بعد متر واحد تقريبًا من جهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية عند تكوين اإلعدادات الالسلكية.
4.4إذا كان جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك يستخدم ميزة ترشيح عناوين  ،MACفتأكد من السماح لعنوان
 MACفي جهاز  Brotherفي المرشح (انظر طباعة صفحة إعدادات الطابعة صفحة .)31

قد يكون إعداد األمان والشبكة الالسلكية غير صحيح.

25

Macintosh

	*تحقق مما إذا كان معرّ ف /SSIDأسلوب المصادقة/طريقة التشفير/معرف المستخدم/كلمة مرور المستخدم الذي تم إدخاله أو
تحديده صحيحً ا.

يكلسال ةكبش

TS-03

تأكد من أن إعدادات الشبكة الالسلكية صحيحة (انظر البحث عن اإلعدادات الالسلكية (اسم الشبكة ( )SSIDومفتاح
الشبكة)* صفحة .)25

®Windows

 -إذا قمت بإدخال معرّ ف  SSIDومعلومات األمان (/SSIDأسلوب المصادقة/طريقة التشفير/مفتاح الشبكة) يدويًا ،فقد تكونالمعلومات غير صحيحة.
تأكد من معرّ ف  SSIDومعلومات األمان (انظر البحث عن اإلعدادات الالسلكية (اسم الشبكة ( )SSIDومفتاح
الشبكة)* صفحة  .)25أعد إدخال المعلومات الصحيحة ،إن لزم األمر.

يكلساللا ةكبشلا يمدختسمل ةبسنلاب
الحلول الموصى بها

رمز الخطأ

ال يدعم جهازك طرق المصادقة/التشفير التي تم استخدامها بواسطة جهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية.
لوضع البنية األساسية ،قم بتغيير طرق التشفير والمصادقة الخاصة بجهاز  /routerنقطة الوصول الالسلكية .يدعم جهازك
أساليب المصادقة التالية ™ WPAو™ WPA2و OPENوالمفتاح المشترك .تدعم  WPAطرق التشفير  AESأو .TKIP
تقوم  WPA2بدعم  AESلطريقة التشفير .مفتوح والمفتاح المشترك تتوافق مع تشفير .WEP
إذا لم يتم حل مشكلتك ،فقد يكون معرّ ف  SSIDأو إعدادات الشبكة التي أدخلتها غير صحيحة .تأكد من أن إعدادات الشبكة
الالسلكية صحيحة (انظر البحث عن اإلعدادات الالسلكية (اسم الشبكة ( )SSIDومفتاح الشبكة)* صفحة .)25
الجدول المشترك لطرق التشفير والمصادقة
TS-04

أسلوب المصادقة

طريقة التشفير
TKIP

 WPAشخصي

AES

 WPA2شخصي
مفتوح

AES
WEP
بال (بدون تشفير)

المفتاح المشترك

WEP

للوضع المؤقت ،قم بتغيير طرق التشفير والمصادقة في الكمبيوتر الخاص بك لإلعداد الالسلكي.
يدعم جهازك أسلوب المصادقة مفتوحة فقط ،مع تشفير  WEPاختياري.
معلومات األمان (معرّ ف /SSIDمفتاح الشبكة) غير صحيحة.
TS-05

تأكد من أن  SSIDومعلومات األمان (مفتاح الشبكة) صحيحة (انظر البحث عن اإلعدادات الالسلكية (اسم الشبكة ()SSID
ومفتاح الشبكة)* صفحة .)25
إذا كان جهاز  routerلديك يستخدم تشفير  ،WEPفأدخل المفتاح المستخدم كمفتاح  WEPاألول .يدعم الجهاز الخاص بك
استخدام مفتاح  WEPاألول فقط.
معلومات األمان الالسلكية (أسلوب المصادقة/طريقة التشفير/مفتاح الشبكة) غير صحيحة.

TS-06

تأكد من أن معلومات األمان الالسلكية كما هو موضح في «الجدول المشترك لطرق التشفير والمصادقة» في الخطأ .TS‑04
إذا كان جهاز  routerلديك يستخدم تشفير  ،WEPفأدخل المفتاح المستخدم كمفتاح  WEPاألول .يدعم الجهاز الخاص بك
استخدام مفتاح  WEPاألول فقط.
تأكد من مفتاح الشبكة (انظر البحث عن اإلعدادات الالسلكية (اسم الشبكة ( )SSIDومفتاح الشبكة)* صفحة .)25
يتعذر على الجهاز اكتشاف جهاز /routerنقطة وصول السلكية يشتمل على  WPSأو ™ AOSSتم تمكينه.
لتكوين اإلعدادات الالسلكية لديك باستخدام  WPSأو ™ ،AOSSيجب تشغيل الجهاز وجهاز  /routerنقطة الوصول
الالسلكية ،على ح ٍد سواء.
تأكد من أن جهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك يدعم  WPSأو ™ AOSSثم حاول البدء مرة أخرى.

TS-07

إذا كنت ال تعرف كيفية تشغيل جهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك باستخدام  WPSأو ™ ،AOSSفانظر في الوثائق
المرفقة مع جهاز /routerنقطة الوصول الالسلكية لديك أو اسأل الجهة المصنعة لجهاز  ،routerأو اسأل مسئول شبكة االتصال
لديك.
يتم اكتشاف اثنين أو أكثر من أجهزة /routerنقاط الوصول الالسلكية التي تمكن  WPSأو ™.AOSS
TS-08
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 -تأكد من أن هناك جهاز /routerنقطة وصول السلكية واحدة فقط داخل نطاق يشتمل على  WPSأو ™ AOSSقيدالتنشيط ،ثم حاول مرة أخرى.
- -حاول البدء مرة أخرى بعد دقائق قليلة لتجنب التداخل من أجهزة /routerنقاط وصول السلكية أخرى.

يكلساللا ةكبشلا يمدختسمل ةبسنلاب
إدخال نص لإلعدادات الالسلكية
اضغط مع االستمرار أو اضغط مرات متكررة على المفتاح  aأو  bللتحديد فيما بين الحروف التالية:
(مسافة) !”@?>=<;:0123456789/.-,+ )(’&%$#
~}|{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
اضغط على  OKلتأكيد الحرف الحالي ،ثم قم بإدخال الحرف التالي.
اضغط على المفتاح  Backلحذف الحروف التي أدخلتها.

يكلسال ةكبش

®Windows
Macintosh
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®Windows

يكلسال ةكبش
قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows
()HL‑3140CW / HL‑3150CDW / HL‑3170CDW

1 12

قبل التثبيت

ظحالم

ماه
•إذا كانت هناك أية برامج قيد التشغيل ،فأغلقها.
•قد تختلف الشاشات بحسب نظام التشغيل لديك.

aa
bb

تأكد أن الكمبيوتر الخاص بك في وضع التشغيل وأنه تم تسجيل
دخولك وتتمتع بحقوق المسئول.
تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.

1 13

cc

اختر ( Wireless Network Connectionاتصال شبكة
السلكية) ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

بالنسبة للطراز  :HL‑3170CDWلتثبيت برنامج تشغيل PS
(برنامج تشغيل الطابعة  ،)BR‑Script3اختر Custom Install
(تثبيت مخصص) ،ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

dd

اختر Brother Peer‑to‑Peer Network Printer
(طابعة شبكة نظير إلى نظير من  )Brotherأو Network
( Shared Printerطابعة مشتركة عبر الشبكة) ،ثم انقر فوق
( Nextالتالي).

ظحالم
•إذا اخترت ( Network Shared Printerطابعة مشتركة عبر
الشبكة) ،فاختر جهازك من القائمة ،ثم انقر فوق ( OKموافق).
•اختر تفضيالت إعداد جدار الحماية ،ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

ee

اختر الجهاز من القائمة ،ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

aa

ضع قرص  CD‑ROMفي محرك أقراص  .CD‑ROMاختر
الطراز واللغة ،إذا ُ
طلب منك ذلك.

ظحالم
•إذا لم تظهر شاشة  Brotherتلقائيًا ،فانتقل إلى Computer
)( (My Computerالكمبيوتر (جهاز الكمبيوتر)) ،وانقر نقرً ا
مزدوجً ا فوق أيقونة القرص المضغوط ،ثم انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق
.start.exe
•بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل ® Windows Vistaو
 Windows® 7و :Windows® 8عند ظهور الشاشة User
( Account Controlالتحكم في الوصول إلى المستخدم)،
اسمح للنافذة بمتابعة التثبيت.

bb

انقر تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ،ثم انقر فوق ( Yesنعم) إذا
قبلت اتفاقية الترخيص.

ظحالم
إذا كنت تستخدم  WEPوعرضت الشاشة LCD
( Connectedموصل) ولكن لم يتم العثور على جهازك ،فتأكد
من أنك أدخلت مفتاح  WEPبطريقة صحيحة .المفتاح  WEPحساس
لحالة األحرف.

f f

ستتم متابعة التثبيت تلقائيًا .تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو
األخرى .اتبع أي تعليمات معروضة على الشاشة ،إذا ُ
طلب منك
ذلك.

ماه
ال تقم بإلغاء أي من الشاشات أثناء التثبيت .قد يستغرق األمر بضع
دقائق لظهور كل الشاشات.

gg

عندما تظهر شاشة ( On‑Line Registrationتسجيل عبر
اإلنترنت) ،حدد اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.
وبمجرد اكتمال عملية التسجيل ،انقر فوق ( Nextالتالي).

hh

عند ظهور الشاشة ( Setup is Completeاكتمل اإلعداد)،
حدد اختيارك ،ثم انقر فوق ( Finishإنهاء).

ظحالم

وف ًقا إلعدادات الحماية لديك عند استخدام الجهاز أو البرامج الخاصة
به ،قد تظهر نافذة أمان ® Windowsأو برنامج الحماية من
الفيروسات .يرجى ترك النافذة أو السماح لها باالستمرار.
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يكلسال ةكبش
ءاهنإ

®Windows

اكتمل اآلن التثبيت.

ظحالم
•إذا كانت أدلة  Brotherالمرفقة في قرص  CD‑ROMبتنسيق
 ،PDFفيجب استخدام برنامج ® Adobe® Readerلفتحها .إذا
كان برنامج ® Adobe® Readerمثب ًتا على الكمبيوتر ولكن ال
يمكنه فتح هذه الملفات ،فيجب تغيير اقتران الملف إلى تنسيق
” “pdf.لبرنامج ”® “Adobe® Readerمن Control Panel
(لوحة التحكم) .لمزيد من المعلومات ،انظر قسم األسئلة المتكررة
المتعلقة بهذا الطراز على الموقع
.http://solutions.brother.com/
•برنامج تشغيل الطابعة XML Paper Specification
يُعد برنامج تشغيل الطابعة  XML Paper Specificationهو
أنسب برنامج تشغيل ألنظمة التشغيل ® Windows Vistaو
 Windows® 7و Windows® 8عند الطباعة من التطبيقات
التي تستخدم مستندات  .XML Paper Specificationيرجى
تنزيل أحدث برنامج تشغيل من Brother Solutions Center
على الموقع .http://solutions.brother.com/

يكلسال ةكبش

®Windows
Macintosh
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Macintosh

يكلسال ةكبش
قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh
()HL‑3140CW / HL‑3150CDW / HL‑3170CDW

1 12

قبل التثبيت

ماه
بالنسبة لمستخدمي  Mac OS X v10.6.7أو اإلصدارات األقدم:
قم بالترقية إلى  Mac OS X v10.6.8أو  10.7.xأو .10.8.x
(للحصول على أحدث برامج التشغيل ومعلومات حول نظام التشغيل
 Mac OS Xالذي تستخدمه ،تفضل بزيارة الموقع
).http://solutions.brother.com/

aa

ظحالم
•إذا كان هناك أكثر من طراز من نفس الطراز المتصل بالشبكة
الخاصة بك ،فسيظهر عنوان  IPلمساعدتك على التعرف على
الجهاز.
•يمكنك أن تجد عنوان  IPالخاص بجهازك عن طريق طباعة صفحة
إعدادات الطابعة (انظر طباعة صفحة إعدادات الطابعة صفحة .)31

ee

تظهر شاشات التثبيت الواحدة تلو األخرى .اتبع أي إرشادات
معروضة على الشاشة ،إذا ُ
طلب منك ذلك.

ماه
ال تقم بإلغاء أي من الشاشات أثناء التثبيت .قد يستغرق إكمال التثبيت
بضع دقائق.

تأكد من أن الجهاز متصل بمصدر طاقة التيار المتردد وأن
 Macintoshالخاص بك في وضع التشغيل .يجب عليك تسجيل
الدخول متمتعًا بحقوق المسئول.

f f

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

gg

1 13
aa

ضع قرص  CD‑ROMفي محرك أقراص  ،CD‑ROMثم انقر
نقرً ا مزدوجً ا فوق األيقونة  BROTHERفي سطح المكتب.

bb

انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق األيقونة ( Start Here OSXابدأ من
هنا  .)OSXاختر الطراز ،إذا ُ
طلب منك ذلك.

عندما تظهر الشاشة ( Add Printerأضف طابعة) ،انقر فوق
( Add Printerأضف طابعة).

اختر جهازك من القائمة وانقر فوق ( Addإضافة) ،ثم انقر فوق
( Nextالتالي).
)(OS X v10.8.x
حدد برنامج التشغيل  HL‑XXXX CUPSمن القائمة Use
(استخدام) المنبثقة( .تشير  XXXXإلى اسم الطراز).

ظحالم
•بالنسبة لطراز  :HL‑3170CDWإلضافة برنامج تشغيل PS
(برنامج تشغيل الطابعة  ،)BR‑Script3قم بتحديده من قائمة
)( Print Using (Useاستخدام الطباعة (استخدام)) المنبثقة.
•عندما تظهر شاشة ( Brother Supportدعم  ،)Brotherحدد
اختيارك واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

cc

اختر ( Wireless Network Connectionاتصال شبكة
السلكية) ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

ظحالم
إذا فشلت اإلعدادات الالسلكية لديك ،فتظهر الشاشة Wireless
( Device Setup Wizardمعالج اعداد الجهاز الالسلكي) .اتبع
التعليمات المعروضة على الشاشة إلكمال التهيئة الالسلكية.

dd

اختر جهازك من القائمة ،ثم انقر فوق ( Nextالتالي).

30

ءاهنإ

اكتمل اآلن التثبيت.

ةكبشلا يمدختسمل ةبسنلاب
قم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة لخادم الطباعة.

إدارة عبر اإلنترنت
(مستعرض الويب)
ً
مجهزا بخادم ويب يتيح لك مراقبة حالته أو
يكون خادم طباعة Brother
تغيير بعض من إعدادات التهيئة الخاصة به ،باستخدام ( HTTPبروتوكول
نقل النص التشعبي).

ظحالم
نوصي باستخدام مستعرض Windows Internet
 Explorer® 8.0/9.0لنظام التشغيل ® Windowsومستعرض
 Safari 5.0لنظام التشغيل  .Macintoshيرجى التأكد أيضًا أن
 JavaScriptوملفات تعريف االرتباط يتم تمكينها دائمًا في أي
مستعرض تستخدمه .والستخدام مستعرض ويب ،يلزم معرفة عنوان
 IPلخادم الطباعة ،المدرج في صفحة إعدادات الطابعة.

aa

اضغط على  aأو  bالختيار ( Networkالشبكة).

اضغط على .OK

bb

®

aa
b bاكتب ” “http://machine’s IP address/في شريط العناوين
افتح المستعرض لديك.

بالمستعرض لديك (حيث يكون ”“machine’s IP address
هو عنوان  IPلجهاز  Brotherأو اسم خادم الطباعة).
مثلhttp://192.168.1.2/ :

cc

اضغط على  aأو  bالختيار Network Reset
(إعادة تعيين الشبكة).
اضغط على .OK

عند ظهور ?Reboot OK
(هل أنت موافق على إعادة تمهيد التشغيل؟) ،اضغط على a
الختيار ( Yesنعم).
ستتم إعادة تشغيل الجهاز.

طباعة صفحة إعدادات الطابعة
تسرد صفحة إعدادات الطابعة جميع اإلعدادات الحالية للطابعة ،بما في ذلك
إعدادات الشبكة.

aa
bb

اضغط على  aأو  bالختيار Machine Info.
(معلومات الجهاز).
اضغط على .OK
اضغط على  OKالختيار Print Settings
(إعدادات الطباعة).
سيقوم الجهاز بطباعة إعدادات الطابعة الحالية.

ظحالم
ظحالم

إذا أظهر ( IP addressعنوان  )IPالموجود على صفحة إعدادات
الطابعة  ،0.0.0.0فانتظر دقيقة واحدة وحاول طباعة هذه الصفحة
مرة أخرى.

إذا قمت بإنشاء كلمة مرور اختيارية لتسجيل الدخول ،فال بد من إدخالها
عندما يُطلب منك ذلك للوصول إلى اإلدارة عبر اإلنترنت.

لمزيد من المعلومات ،انظر دليل مستخدم الشبكةWeb :
.Based Management
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ىرخأ تامولعم
Brother CreativeCentre

تصحيح األلوان
قد تختلف كثافة المخرجات ووضع الطباعة لكل لون وف ًقا لنوع بيئة الجهاز.
قد تؤثر عوامل ،مثل درجة الحرارة والرطوبة ،على اللون .تساعد معايرة
األلوان وتسجيل األلوان على تحسين كثافة اللون ووضع الطباعة الخاص
بكل لون.

معايرة األلوان

تساعدك المعايرة على تحسين كثافة اللون.

استمد إلهامك منا .إذا كنت تستخدم نظام تشغيل ® ،Windowsفانقر نقرً ا
مزدوجً ا فوق األيقونة  Brother CreativeCentreفي سطح المكتب
لديك للوصول إلى موقع الويب المجاني الخاص بنا واستمتع بالكثير من
األفكار والموارد المخصصة لالستخدام المهني والشخصي.

ظحالم
•بالنسبة للطراز  :HL‑3170CDWإذا كنت تقوم بالطباعة
باستخدام برنامج تشغيل الطابعة  ،BR‑Scriptفيلزم إجراء
المعايرة من لوحة المفاتيح (انظر استخدام لوحة التحكم صفحة .)32
•إذا قمت بالطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل
® ،Windowsفسيحصل برنامج تشغيل الطابعة على بيانات
المعايرة تلقائيًا إذا كان كل من Use Calibration Data
(استخدام بيانات المعايرة) وGet Device Data
( Automaticallyالحصول على بيانات الجهاز تلقائيًا) في
وضع التشغيل (انظر دليل المستخدم :عالمة التبويب متقدم).
•إذا قمت بالطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل
 ،Macintoshفستحتاج إلى إجراء المعايرة باستخدام Status
 .Monitorبعد تشغيل  ،Status Monitorاختر Color
( Calibrationمعايرة األلوان) من القائمة ( Controlالتحكم)
(انظر دليل المستخدم :معايرة األلوان).
استخدام لوحة التحكم

aa

اضغط على  aأو  bالختيار Color Correction
(تصحيح اللون).

اضغط على .OK

bb

اضغط على  aأو  bالختيار ColorCalibration
(معايرة اللون).

اضغط على .OK

cc
d dاضغط على  aالختيار Yes

اضغط على  OKالختيار ( Calibrateعاير).
(نعم).

يجري الجهاز المعايرة ،ثم يعود إلى وضع االستعداد.

تسجيل األلوان

التسجيل التلقائي
يساعد التسجيل التلقائي على تحسين وضع الطباعة لكل لون.

aa

اضغط على  aأو  bالختيار Color Correction
(تصحيح اللون).

اضغط على .OK

bb

اضغط على  aأو  bالختيار Auto Regist.
(تسجيل تلقائي).

اضغط على .OK

cc
d dاضغط على  aالختيار Yes

اضغط على  OKالختيار ( Registrationتسجيل).
(نعم).

يجري الجهاز التسجيل ،ثم يعود إلى وضع االستعداد.
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يستطيع مستخدمو نظام التشغيل  Macالوصول إلى Brother
 CreativeCentreعلى موقع الويب هذا:
http://www.brother.com/creativecenter/

ةكلهتسم رصانع
العناصر المستهلكة
عندما يحين وقت استبدال العناصر المستهلكة ،مثل مسحوق الحبر أو االسطوانات ،تظهر رسالة خطأ على شاشة  LCDالخاصة بالجهاز .ولمزيد من
المعلومات حول العناصر المستهلكة للجهاز الخاص بك ،تفضل بزيارتنا على موقع  http://www.brother.com/original/أو اتصل بموزع Brother
المحلي.

ظحالم
إن وحدة األسطوانة وخرطوشة الحبر عبارة عن جزأين منفصلين.
خراطيش الحبر

وحدة األسطوانة

وحدة الحزام

علبة الحبر المستهلك

BU-220CL

WT-220CL

لمزيد من المعلومات حول استبدال العناصر المستهلكة ،انظر دليل المستخدم :استبدال العناصر المستهلكة.
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العالمات التجارية

يعد شعار  Brotherعالمة تجارية مسجلة لصالح شركة .Brother Industries, Ltd
تعد  Brotherعالمة تجارية لشركة .Brother Industries, Ltd
تعد  Microsoftو Windowsو Windows Vistaو Windows Serverو Internet Explorerإما عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لصالح شركة Microsoft
 Corporationفي الواليات المتحدة و/أو الدول األخرى.
تعد  Appleو Macintoshو Safariو Mac OSعالمات تجارية لصالح شركة  ،Apple Incوهي مسجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى.
تعد  Adobeو Readerإما عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لصالح شركة  Adobe Systems Incorporatedفي الواليات المتحدة و/أو الدول األخرى.
 Wi‑Fi Directو) Wi‑Fi Protected Setup (WPSو WPAو WPA2هي عالمات لصالح .Wi‑Fi Alliance
تعد  AOSSعالمة تجارية لصالح شركة .Buffalo Inc
تعد  Androidعالمة تجارية لصالح شركة .Google Inc
كل شركة ُذكر عنوان برنامج لها في هذا الدليل تمتلك اتفاقية ترخيص للبرنامج محددة للبرامج المملوكة لها.

ُتعد جميع األسماء التجارية وأسماء المنتجات الخاصة بالشركات التي تظهر على منتجات  Brotherوالمستندات ذات الصلة وأي مواد أخرى عالمات تجارية أو عالمات
تجارية مسجلة لهذه الشركات المعنية.
التصنيف والنشر

تم تصنيف هذا الدليل ونشره ،تحت إشراف شركة  ،Brother Industries, Ltd.حيث يغطي أحدث مواصفات وأوصاف المنتج.
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المواد المقدمة ،ويشمل هذا ولكن ال يقتصر على األخطاء المطبعية واألخطاء األخرى المتعلقة بهذا النشر.
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