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أدلة المستخدم وأين يمكنني العثور عليها؟
وأين يتوفر؟وماذا يحتوي بداخله؟ما الدليل الذي تريده؟

اقرألهذالا س سألأوالً.لاقرألإرشيساتلا لالمةلقبألقسيمكلبإعساسلالسالمة والمعلومات القانونية
ا جهيز.لوارجعلإ ىلهذالا س سأل لخعرفلعلىلا عالميتلا خجيرسةل

وا قسوسلا قينونسة.

نلتةلمطبوعةل/لفدلا عبوة

اخبعلاإلرشيساتلا تيصةلبإعساسلا جهيزلوخثبستلبرامجلا خشغسألدليل اإلعداد السريع
وا برامجل نظيملا خشغسألونوعلا خوصسألا ذيلخلختسمه.

نلتةلمطبوعةل/لفدلا عبوة

خعرفلعلىلا عملسيتلا ليلسةل لفيكسلوا نلخلوا ملحلا ضوئدلدليل المستخدم األساسي
وا طبيعةلا مبيشرةلوكسفسةلالخبساألا عنيصرلا ملخهلكة.لراجعل

ا خلمسحيتلا تيصةلبيلخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.

نلتةلمطبوعةل/لفدلا عبوة

خعرفلعلىلا عملسيتلا كثرلخقسًمي:لا فيكسلوا نلخلومزاسيلدليل المستخدم المتقدم
ا حميسةلوطبيعةلا خقيرسرلوإجراءلا صسينةلا روخسنسة.

ملفلPDFل/لقرصلCD‑ROMل/لفدلا عبوة

اخبعلهذهلاإلرشيساتل لطبيعةلوا ملحلا ضوئدلوا ملحلا ضوئدلدليل مستخدم البرنامج
عبرلا شبكةلواإلعساسلعنلُبعسلوا فيكسلعبرلا كمبسوخرلوالختسامل

أساةلControlCenterلBrotherلا مليعسة.

ملفلHTMLل/لقرصلCD‑ROMل/لفدل
ا عبوة

سوفرلهذالا س سألمعلوميتلمفسسةلحوألإعساساتلا شبكيتلا للكسةلدليل مستخدم الشبكة
وا الللكسةلوإعساساتلا حميسةلا مخعلقةلبيلختساملجهيزل

Brother.لكميلسمكنكلا حصوألعلىلمعلوميتلا بروخوكوالتل
ا مسعومةل لجهيزلا تيصلبكلوخلمسحيتلخفصسلسةلبشأنل

الخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.

ملفلPDFل/لقرصلCD‑ROMل/لفدلا عبوة

 Wi‑Fi Direct™ Guide
)Wi‑FiلDirect™س سأل(
)MFC‑9330CDWلو

)MFC‑9340CDW

سوفرلهذالا س سألخفيصسألحوألكسفسةلخكوسنلجهيزلBrotherل
والختسامهلإلجراءلا طبيعةلا الللكسةلمنلجهيزلمحموألسسعمل

معسيرلل™DirectلWi‑Fiلمبيشرًة.

ملفلPDFل/للSolutionsلBrotherل
Centerل1

 Google Cloud Print
Guide )س سألGoogleل

)CloudلPrint

سوفرلهذالا س سألخفيصسألحوألكسفسةلخكوسنلجهيزلBrotherل
بحليبلGoogleلوالختساملتسميتلا طبيعةلGoogleل

PrintلCloudل لطبيعةلعبرلاإلنخرنت.

ملفلPDFل/للSolutionsلBrotherل
Centerل1

 Mobile Print/Scan
 Guide for Brother
iPrint&Scan )س سأل

ا طبيعة/ا ملحلا ضوئدلأثنيءل
ا خنقأل ـلBrotherل

)iPrint&Scan

سوفرلهذالا س سألمعلوميتلمفسسةلحوألا طبيعةلمنلجهيزكل
ا محموألوا ملحلا ضوئدلمنلجهيزلBrotherلإ ىلجهيزكل

.Wi‑Fiا محموألعنسلاالخصيألبشبكةل

ملفلPDFل/للSolutionsلBrotherل
Centerل1

 Web Connect Guide
)س سألاالخصيألعبرلا وسب(

سوفرلهذالا س سألخفيصسألحوألكسفسةلخكوسنلجهيزلBrotherل
والختسامهلإلجراءلا ملحلا ضوئدلوخحمسألا صورلوا ملفيتل
وعرضهيلعلىلبعضلمواقعلا وسبلا خدلخوفرلهذهلا تسميت.

ملفلPDFل/للSolutionsلBrotherل
Centerل1

AirPrint Guide )س سأل
)AirPrint

سوفرلهذالا س سألمعلوميتلاللختساملAirPrintل لطبيعةلمنل
نظيملا خشغسألv10.7.xلXلOSلوx.10.8لوجهيزلiPhoneل
أولtouchلiPodلأولiPadلأولجهيزلiOSلآترلإ ىلجهيزل

Brotherلبسونلخثبستلبرنيمجلخشغسألا طيبعة.

ملفلPDFل/للSolutionsلBrotherل
Centerل1

خفضألبزسيرخنيلعلىلا موقعل/http://solutions.brother.com.ل1

http://solutions.brother.com/
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استخدام الوثائق

نشكركلعلىلشراءلجهيزلBrother!للخليعسكلقراءةلا وثيئقل
علىلخحقسقلأقصىلالخفيسةلمنلجهيزك.

الرموز واالصطالحات المستخدمة في 
الوثائق

سخملالختساملا رموزلواالصطالحيتلا خي سةلعلىلمسارلا وثيئق.

لتحذير
خشسرلكلمةلخحذسرلإ ىلأسةلحي ةلتطرلمحخملةلسمكنلأنلخخلببلفدل

ا وفيةلأولفدلإصيبيتلتطسرة،لإذال ملسخملخجنبهي.

هام
خشسرلكلمةلهيملإ ىلأسةلحي ةلتطرلمحخملةلسمكنلأنلخخلببلفدل

خلفلا ملكسةلأولفقسانلوظيئفلا منخج،لإذال ملسخملخجنبهي.

مالحظة
ختبركلا مالحظيتلبي طرسقةلا خدلسنبغدلعلسكلااللخجيبةلبهيل
 موقفلقسلسنشألأولخعطسكلخلمسحيتلحوألكسفسةلعمألعملسيتل

ا خشغسألا حي سةلمعلا مسزاتلا ترى.

خنبهكلرموزلا تطرلا كهربيئدلإ ىلاحخميألا خعرضل
 صسمةلكهربيئسة.

خنبهكلرموزلتطرلا حرسقلإ ىلاحخميألنشوبل
حرسق.

خحذركلرموزل»لتونةلا لطح«لمنل مسلأجزاءل
ا جهيزلا ليتنة.

خشسرلرموزلا حظرلإ ىلا فعيألا خدلاللسجبلا قسيمل
بهي.

سحسسلنمطلا تطلا عرسضلأرقيمل وحةلالخط العريض
االخصيألا تيصةلبلوحةلا لمسلأولعلىل

شيشةلا كمبسوخر.
سؤكسلنمطلا تطلا ميئألعلىلنقطةلمهمةلأولا تطلا ميئأ

سرجعكلإ ىلموضوعلمخعلق.
Courier Newلا رليئألا خدلCourierلNewسحسسلتطل

خظهرلعلىلشيشةلا لمسلبي جهيز.

اخبعلكألا خحذسراتلواإلرشيساتلا موضحةلعلىلا منخج.

مالحظة
خعرضلمعظملا رلوملا خوضسحسةلفدلس سألا ملختسملهذال

.MFC‑9340CDWا طرازل
ل

معلومات عامة



2

الفصل 1

الوصول إلى أدوات Brother المساعدة )نظام التشغيل 
)Windows® 8

إذالكنتلخلختسملجهيًزال وحًسيلسعمألبنظيملا خشغسأل8ل®Windows،لفسمكنكلإجراءلا خحسسساتلإميلعنلطرسقلا نقرلفوقلا شيشةلأولمنل
تالألا نقرلبيلختساملا ميوس.

لعلىلكألمنلشيشةلا بسءلولطحلا مكخب. بعسلخثبستلبرنيمجلخشغسألا طيبعة،لسظهرل

a .لإميلعلىلشيشةلا بسءلأوللطحلا مكخبBrother Utilitiesا مسلأولانقرلفوقل

b .حسسلا جهيزلا تيصلبك

c .اتخرلا وظسفةلا خدلخرغبلفدلالختسامهي
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الوصول إلى دليل المستخدم 
المتقدم ودليل مستخدم البرامج 

ودليل مستخدم الشبكة
اللسخضمنلس سألا ملختسملا ليلدلهذالكألا معلوميتلحوأل

ا جهيز،لمثألكسفسةلالختساملا مسزاتلا مخقسمةلا تيصةلبي فيكسل
وا نلخلوا طيبعةلوا ميلحةلا ضوئسةلوا فيكسلعبرلا كمبسوخرل
وا شبكة.لعنسميلخكونلملخعًسال معرفةلمعلوميتلخفصسلسةلحوأل

لهذهلا عملسيت،لخفضألبقراءةلدليل المستخدم المتقدملو
لدليل مستخدم البرنامجلبخنلسقلHTMLلو

.CD‑ROMدليل مستخدم الشبكةلا موجوسلعلىلقرصل

عرض الوثائق

)Windows®  عرض المستند )نظام التشغيل

)نظيملا خشغسأل/ل®VistaلWindowsل/ل7ل®Windowsل
/لR2ل2008ل®لServerلWindowsل/لXPل®Windowsل
®ServerلWindowsل/ل2008ل®ServerلWindowsل

)2003

ل)ابدأ(،لحسسلكافة البرامجل<ل  عرضلا وثيئق،لمنلا قيئمةل
Brotherل<لMFC‑XXXXل)حسثلسشسرلXXXXلإ ىلالمل

ا طراز(لمنلقيئمةلا برامج،لثملاتخرلدليل المستخدم.

)نظيملا خشغسأل®ServerلWindowsل/ل8ل®Windowsل
)2012

ل)Brother Utilities(،لثملانقرلفوقلا قيئمةل انقرلفوقل
ا منلس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصلبكل)إذال ملسكنلمحسًسال

بي فعأ(.لانقرلفوقلالدعملعلىلشرسطلا خنقألا سلر،لثملانقرلفوقل
دليل المستخدم.

فدلحي ةلعسملخثبستلا برامج،لسمكنكلا عثورلعلىلا وثيئقل
ا موجوسةلعلىلقرصلCD‑ROMلبيخبيعلهذهلا تطوات:

a لفدلCD‑ROMقملبخشغسألا كمبسوخر.لأستألقرصل
.CD‑ROMمحركلأقراصل

مالحظة
 Computerلفينخقألإ ىل،Brotherإذال ملخظهرلشيشةل

)كمبسوخر(ل)My Computer )جهيزلا كمبسوخر((.ل

ل )بي نلبةل نظيملا خشغسأل8ل®Windows:لانقرلفوقل
)ملخكشفلا ملفيت(لبشرسطلا مهيم،لثملانخقألإ ىل

الكمبيوتر.(لانقرلنقًرالمزسوًجيلفوقلرمزلCD‑ROM،لثمل
.start.exeانقرلنقًرالمزسوًجيلفوقل

ل

b إذالظهرتلشيشةلالملا طراز،لفينقرلفوقلالملا طرازل
 سسك.

c إذالظهرتلشيشةلا لغة،لفينقرلفوقل غخك.للخظهرلا قيئمةل
.CD‑ROMا علوسةل قرصل

d .انقرلفوقلدليل المستخدم

e لإذالظهرتلشيشةل.PDF/HTML انقرلفوقلمستندات
ا سو ة،لفحسسلسو خك.لبعسلظهورلقيئمةلأس ةلا ملختسم،ل

حسسلا س سألا مطلوب.
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)Macintosh عرض الوثائق )نظام التشغيل

a لأستألقرصل.Macintoshقملبخشغسألكمبسوخرل
CD‑ROMلفدلمحركلأقراصلCD‑ROM.لانقرل

نقًرالمزسوًجيلفوقلا رمزلBROTHER.للخظهرلا نيفذةل
ا خي سة.

b س سأل( User’s Guidesانقرلنقًرالمزسوًجيلفوقلرمزل
ا ملختسم(.

c .حسسلا طرازلا تيصلبكلوا لغةلإذال زملا مر

d .)س سألا ملختسم( User’s Guidesانقرلفوقل

e .بعسلظهورلقيئمةلأس ةلا ملختسم،لحسسلا س سألا مطلوب

كيفية العثور على إرشادات المسح الضوئي

هنيكلعسةلطرقل ملحلا ملخنساتلضوئًسي.لسمكنكلا عثورلعلىل
اإلرشيساتلعلىلا نحولا خي د:

دليل مستخدم البرنامج
ا ملحلا ضوئدل�

ControlCenterل�

ا ملحلا ضوئدلعبرلا شبكةل�

Nuance™ PaperPort™ 12SE أدلة الكيفية لتطبيق
)Windows®  مستخدمو نظام التشغيل(

سمكنلعرضلأس ةلا كسفسةلا كيملةل خطبسقل™Nuanceلل�
12SEل™PaperPortلمنلقلملا خعلسميتلفدلا خطبسقل

.Nuance™لPaperPort™12لSE

مالحظة
غسرلمخوفرةل لسوألا خدلختضعل لوائحلا خصسسرلا معموأل

بهي.
ل

Presto! PageManager دليل مستخدم
)Macintosh مستخدمو نظام التشغيل(

مالحظة
سجبلخنزسألPageManagerل!Prestoلوخثبسخهلقبأل
االلختسامل) لحصوألعلىلمزسسلمنلاإلرشيسات،لراجعل

ا وصوألإ ىلسعملBrotherل)نظيملا خشغسأل
لصفحةل6. Macintosh(ل

ل

سمكنلعرضلس سألا ملختسملا كيمأل خطبسقل!Prestoلل�
PageManagerلمنلقلملا خعلسميتلفدلا خطبسقل

.Presto!لPageManager
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كيفية العثور على إرشادات إعداد الشبكة
سمكنلخوصسألا جهيزلبشبكةلالللكسةل)MFC‑9330CDWلو

MFC‑9340CDWلفقط(للأولشبكةلللكسة.
لإرشيساتلاإلعساسلا ليلسة:لل�

لس سألاإلعساسلا لرسع.( (

االخصيألبنقطةلا وصوألا الللكسةلأولا موّجهلا ذيلسسعملل�
لSetupلProtectedلWi‑Fiلأول™AOSS:ل

لس سألاإلعساسلا لرسع.( (

لمزسسلمنلا معلوميتلحوألإعساسلا شبكة:لل�
لس سألملختسملا شبكة.( (

كيفية الوصول إلى أدلة مسخدم 
الميزات المتقدمة

سمكنكلعرضلهذهلا س ةلوخنزسلهيلمنلSolutionsلBrotherل
Centerلعلى:

http://solutions.brother.com/

انقرلفوقلManuals )ا س ة(لبصفحةلا طرازل سسكل خنزسأل
ا ملخنس.

 Wi‑Fi™ دليل( Wi‑Fi Direct™ Guide
)Direct

)MFC‑9340CDWلوMFC‑9330CDW(

سوفرلهذالا س سألمعلوميتلحوألكسفسةلخكوسنلجهيزلBrotherل
والختسامهلإلجراءلا طبيعةلا الللكسةلمنلجهيزلمحموألسسعمل

معسيرلل™DirectلWi‑Fiلمبيشرًة.

 Google دليل( Google Cloud Print Guide
)Cloud Print

سوفرلهذالا س سألمعلوميتلحوألكسفسةلخكوسنلجهيزلBrotherل
بحليبلGoogleلوالختساملتسميتلا طبيعةلGoogleل

PrintلCloudل لطبيعةلعبرلاإلنخرنت.

 Mobile Print/Scan Guide for Brother
iPrint&Scan )دليل الطباعة/المسح الضوئي أثناء 

)Brother iPrint&Scan التنقل لـ

سوفرلهذالا س سألمعلوميتلمفسسةلحوألا طبيعةلمنلجهيزكل
ا محموألوا ملحلا ضوئدلمنلجهيزلBrotherلإ ىلجهيزكل

.Wi‑Fiا محموألعنسلاالخصيألبشبكةل

Web Connect Guide )دليل االتصال عبر الويب(

سوفرلهذالا س سألمعلوميتلحوألكسفسةلخكوسنلجهيزلBrotheل
والختسامهلإلجراءلا ملحلا ضوئدلوخحمسألا صورلوا ملفيتل
وعرضهيلعلىلبعضلمواقعلا وسبلا خدلخوفرلهذهلا تسميت.

)AirPrint دليل( AirPrint Guide

سوفرلهذالا س سألمعلوميتلاللختساملAirPrintل لطبيعةلمنلنظيمل
ا خشغسألv10.7.xلXلOSلوx.10.8لوجهيزلiPhoneلأول

touchلiPodلأولiPadلأولجهيزلiOSلآترلإ ىلجهيزل
Brotherلبسونلخثبستلبرنيمجلخشغسألا طيبعة.

http://solutions.brother.com/
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 Brother الوصول إلى دعم
)Windows ®  نظام التشغيل(

لخجسلكألجهيتلاالخصيألا خدللخحخيجلإ سهي،لمثألسعملا وسبل
CD‑لعلىلقرصل)BrotherلSolutionsلCenter(

.ROM
انقرلفوقلدعم Brotherلفدلالقائمة العلوية.لوحسنئٍذلل�

.Brotherلخظهرلشيشةلسعمل

 لوصوألإ ىلموقعنيلعلىلا وسبلل�
)/http://www.brother.com(،لانقرلفوقلصفحة 

Brother الرئيسية.

 معرفةلأحسثلا تبيرلومعلوميتلسعملا منخجلل�
)/http://solutions.brother.com(،لانقرلفوقل

.Brother Solutions Center

 زسيرةلموقعنيلعلىلا وسبل لحصوألعلىلملخلزميتلل�
Brotherلا صلسةل

)/http://www.brother.com/original(،لانقرلفوقل
معلومات التجهيزات.

 لوصوألإ ىلCreativeCenterلBrotherلل�
)/http://www.brother.com/creativecenter(ل
 مشيرسعلا صورلوا خنزسالتلا قيبلةل لطبيعةلا مجينسة،لانقرل

.Brother CreativeCenterفوقل

 لرجوعلإ ىلالقائمة العلوية،لانقرلفوقلالسابقلأولإذالكنتلل�
قسلإنخهستلفينقرلفوقلإنهاء.

 Brother الوصول إلى دعم
)Macintosh نظام التشغيل(

لخجسلكألجهيتلاالخصيألا خدللخحخيجلإ سهي،لمثألسعملا وسبل
CD‑لعلىلقرصل)BrotherلSolutionsلCenter(

.ROM
انقرلنقًرالمزسوًجيلفوقلرمزلBrother Support ل�

)سعملBrother(.لاتخرلا طرازلا تيصلبكلإذال زملا مر.ل
.Brotherوحسنئٍذللخظهرلشيشةلسعمل

 خنزسألPageManagerل!Prestoلوخثبسخه،لانقرلفوقلل�
.Presto! PageManager

 لوصوألإ ىلصفحةلوسبلخطبسقلWebلBrotherلل�
 Brother Web Connectلانقرلفوقل،Connect

.)Brotherاالخصيألبي وسبلبطيبعةل(

 خلجسألجهيزكلمنلصفحةلخلجسألمنخجيتلBrotherلل�
ل)/http://www.brother.com/registration(،لانقرل

فوقلOn‑Line Registration )ا خلجسألعبرل
اإلنخرنت(.

 معرفةلأحسثلا تبيرلومعلوميتلسعملا منخجلل�
ل)/http://solutions.brother.com(،ل

.Brother Solutions Centerانقرلفوقل

 زسيرةلموقعنيلعلىلا وسبل لحصوألعلىلملخلزميتلل�
Brotherلا صلسةل

ل)/http://www.brother.com/original(،ل
انقرلفوقلSupplies Information )معلوميتل

ا خجهسزات(.

http://www.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
http://www.brother.com/creativecenter/
http://www.brother.com/registration/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
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نظرة عامة على لوحة التحكم
سشخمألا طرازلMFC‑9140CDNلوMFC‑9330CDWلوMFC‑9340CDWلعلىلشيشةل مسلLCDلمقيسلل3.7لبوصيتل

)93.4لملم(لو وحةل مسل1.
خمثألهذهلشيشةل مسلLCDلا مزوسةلبلوحةلا لمسلاإل كخرولخيخسكسةلا خدلخعرضلفقطلمصيبسحلLEDلا خدلسمكنلالختسامهي.ل1

1

مالحظة
MFC‑9340CDWخلخنسلا رلوميتلا خوضسحسةلإ ىلا طرازل

ل

شاشة لمس LCD )شاشة البلورات السائلة( مقاس 3.7 ل1
بوصات )93.4 ملم(

هذهلهدلشيشةل مسلLCD.لسمكنكلا وصوألإ ىلا قوائمل
وا تسيراتلمنلتالألا ضغطلعلسهيلعنسلعرضهيلعلىلهذهل

ا شيشة.
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4

لوحة اللمس:ل2
اللخضدءلمؤشراتلLEDلا موجوسةلعلىل وحةلا لمسلإالل

عنسميلخكونلمخوفرةل اللختسام.

رجوعل�

اضغطلعلسهل لرجوعلإ ىلملخوىلا قيئمةلا ليبق.

الشاشة الرئيسيةل�

اضغطلعلسهل لرجوعلإ ىلا شيشةلا رئسلسة.ل
خعرضلإعساساتلا مصنعلا خيرسخلوا وقت،لإاللأنهل
سمكنكلخغسسرلاإلعساسلاالفخراضدل لشيشةلا رئسلسةل
لصفحةل13.( )راجعلإعساسلشيشةلااللخعساسل

إلغاءل�

اضغطلعلسهلإل غيءلإحسىلا عملسيتلعنسلإضيءخهل
بي لونلا حمر.

لوحة االتصالل�

اضغطلعلىلا رقيملا موجوسةلعلىل وحةلا لمسل
 الخصيألبأرقيملا هيخفلوا فيكسلأولإلستيألعسسل

ا ُنلخ.

لالتشغيل/إيقاف التشغيلل3

ل خشغسألا جهيز. اضغطلعلىل

لإلسقيفلخشغسألا جهيز.ل اضغطلمعلااللخمرارلعلىل
 Shutting DownلLCDلخعرضلشيشةلا لمسل
)إسقيفلا خشغسأ(لولخظألقسسلا خشغسأل بضعلثواٍنلقبألأنل

خنطفئ.

)MFC‑9330CDWلوMFC‑9340CDW(ل4

سكونلمصبيحلشبكةلWi‑Fiلمضيًءلعنسميلخكونلواجهةل
.WLANا شبكةلهدل
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LCD شاشة اللمس

سمكنكلخحسسسلثالثةلأنواعلمنلا شيشيتل لشيشةلا رئسلسة.لعنسلعرضلا شيشةلا رئسلسة،لسمكنكلخغسسرلا شيشةلا معروضةلعنلطرسقلا لحبل
.cلأولdنحولا سليرلأولا سمسنلأولمنلتالألا ضغطلعلىل

خعرضلا شيشيتلا خي سةلحي ةلا جهيزلعنسميلسكونلا جهيزلتيماًل.

21

5

3 الشاشة الرئيسية4
خعرضلا شيشةلا رئسلسةلا خيرسخلوا وقتلوخوفرلا وصوألإ ىلإعساسلا فيكسل

وا نلخلوا ملحلا ضوئدلوWi‑Fiلوملخوسيتلا حبرلوشيشةلاإلعساس.
عنسلعرضلا شيشةلا رئسلسة،لسكونلا جهيزلفدلوضعلااللخعساس.لعنسلخشغسأل

LockلFunctionلSecureل1،للسخملعرضلأحسلا رموز.
لس سألا ملختسملا مخقسم,ل2.0لLockلFunctionلSecure.ل1

21

6 7

3 4

8

شاشة المزيد
خوفرلشيشةلا مزسسلا وصوألإ ىلا مسزاتلاإلضيفسة،لمثألا طبيعةلاآلمنةلول

.USBاتخصيرلا وسبلو

31

9

شاشات االختصارات42
سمكنكلإنشيءلاتخصيرل لوظيئفلا كثرلالختساًمي،لمثألإرليألا فيكسلوإنشيءل
نلتةلوإجراءلا ملحلا ضوئدلواالخصيألبي وسبلبلرعةل) لحصوألعلىلمزسسل

لصفحةل15(. منلا معلوميت،لراجعلإعساساتلاالتخصيراتل
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مالحظة
ُسعسلا لحبلأحسلأنواعلعملسيتلا ملختسملعلىلشيشةلا لمسل

ا خدلسخملخنفسذهيلمنلتالألا ملحلبإصبعكلعبرلا شيشةل
 عرضلا صفحةلا خي سةلأولا عنصرلا خي د.

ل

األوضاع:ل1

Fax )ا فيكس(ل�

سخسحل كلا وصوألإ ىلوضعلا فيكس.

Copy )نلخ(ل�

سخسحل كلا وصوألإ ىلوضعلا نلخ.

Scan )ملحلضوئد(ل�

سخسحل كلا وصوألإ ىلوضعلا ملحلا ضوئد.

حالة الشبكة الالسلكيةل2
)MFC‑9340CDWلوMFC‑9330CDW(

سعرضلا مؤشرلذولا ملخوسيتلا ربعةلا موجوسلعلىلشيشةل
وضعلااللخعساسلقوةلاإلشيرةلا الللكسةلا حي سةلإذالكنتل

خلختسملاخصياًللالللكًسي.

ا حسلا قصى0

لبي جزءلا علويلمنلا شيشة،ل إذالقمتلبمراجعةل
فسمكنكلخكوسنلاإلعساساتلا الللكسةلبلهو ةلمنلتالأل
ا ضغطلعلسهل) لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،ل

لس سألاإلعساسلا لرسع(.

ل)Toner )ا حبر((ل3
اعرضلا عمرلاالفخراضدلا مخبقدل لحبر.

اضغطلعلسهل لوصوألإ ىلا قيئمةلToner )ا حبر(.

مالحظة
ستخلفلمؤشرلا عمرلاالفخراضدلا مخبقدل لحبرلوفًقيل نواعل

ا ملخنساتلا مطبوعةلوالختساملا عمسأ.
ل

ل)Settings )اإلعساسات((ل4
اضغطلعلسهل لوصوألإ ىلاإلعساساتلا رئسلسةل) لحصوأل
ل علىلمزسسلمنلا معلوميت،لراجعلشيشةلاإلعساساتل

صفحةل12(.

التاريخ والوقتل5
راجعلا خيرسخلوا وقتلا لذسنلخملضبطهميلبي جهيز.

Secure Print )طبيعةلآمنة(ل6
سخسحل كلا وصوألإ ىلقيئمةلا طبيعةلاآلمنة.

Web )ا وسب(ل7
اضغطلعلسهل خوصسألجهيزلBrotherلبإحسىلتسميتل
اإلنخرنت،ل) لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،لراجعل
لGuideلConnectلWebل)س سألاالخصيألعبرل

ا وسب((.

USBل8
اضغطلعلسهل لوصوألإ ىلقوائملا طبيعةلا مبيشرةلوا ملحل

.USBا ضوئدلإ ىل

االختصاراتل9
اضغطلعلسهلإلعساسلاالتخصيرات.

سمكنكلإجراءلا نلخلوا ملحلا ضوئدلوإرليألا فيكسل
واالخصيألبإحسىلتسميتلا وسبلبلرعةلبيلختساملا تسيراتل

ا مضبوطةلكيتخصيرات.

مالحظة
ل خخوفرلثالثلشيشيتلاتخصيرات.لسمكنكلإعساسلميلسصألإ ىل	

لخةلاتخصيراتلفدلكألشيشةلاتخصيرات.لوبذ كلسخوفرل
إجمي دلسبلغل18لاتخصيًرا.

ل الحبلنحولا سليرلأولا سمسنلأولاضغطلعلىلdلأولcل	
 عرضلشيشيتلاالتخصيراتلا ترى.

ل
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الفاكس الجديدل10
عنسلضبطلFax Preview )معيسنةلا فيكس(لعلىل

On )خشغسأ(ل،لسمكنكلعرضلعسسلا فيكليتلا جسسسةلا خدل
الخلمخهيلفدلا ذاكرة.

10

رمز التحذير ل11

11

لفدلحي ةلوجوسلرلي ةلتطألأول سظهرلرمزلا خحذسرل
صسينة؛لاضغطلعلىلDetail )خفيصسأ(ل عرضهي،لثمل

ل لرجوعلإ ىلوضعلااللخعساس. اضغطلعلىل
ل  معرفةلا خفيصسأ،لراجعلرليئألا تطألوا صسينةل

صفحةل114.

مالحظة
ل سلختسملهذالا منخجلتطلTECHNOLOGYلARPHICل	

.CO.,LTD
ل سخملالختساملFrameworkلUIلMascotCapsuleلو	

TangibletلMascotCapsuleلا لذسنلقيمتلشركةلHIل
CORPORATIONلبخطوسرهمي.لُخعسل

MascotCapsuleلعالمةلخجيرسةلملجلةل شركةلHIل
CORPORATIONلفدلا سيبين.

ل

شاشة اإلعدادات

. خعرضلشيشةلا لمسلإعساساتلا جهيزلعنسلا ضغطلعلىل

سمكنكلا خحققلمنلجمسعلإعساساتلا جهيزلوا وصوألإ سهيلمنل
ا شيشةلا خي سة.

)MFC‑9340CDWو MFC‑9330CDW(

1

5

8 7 6

3 42

)MFC‑9140CDN(

1 3

5

4

10 9 6

2

Toner )ا حبر(ل1
اعرضلا عمرلاالفخراضدلا مخبقدل لحبر.

اضغطلعلسهل لوصوألإ ىلا قيئمةلToner )ا حبر(.

وضع االستالمل2
اعرضلوضعلااللخالملا حي د.

Fax )ا فيكس(ل�

Fax/Tel )ا فيكس/ا هيخف(ل�

TAD( External TADل)جهيزلا رسلل�
اآل دلعلىلا هيخف(لا تيرجد(

Manual )سسوي(ل�
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Network )ا شبكة(ل3
اضغطلعلسهلإلعساسلاخصيألا شبكة.

ل)MFC‑9330CDWلوMFC‑9340CDW(ل
لسعرضلا مؤشرلذولا ملخوسيتلا ربعةلا موجوسلعلىل
ا شيشةلقوةلاإلشيرةلا الللكسةلا حي سةلإذالكنتلخلختسمل

اخصياًللالللكًسي.

Date & Time )ا خيرسخلوا وقت(ل4
اعرضلا خيرسخلوا وقت.

 Date & Timeاضغطلعلسهل لوصوألإ ىلا قيئمةل
)ا خيرسخلوا وقت(.

Fax Preview )معيسنةلا فيكس(ل5
اعرضلحي ةلمعيسنةلا فيكس.

اضغطلعلسهلإلعساسلمعيسنةلا فيكس.

All Settings )جمسعلاإلعساسات(ل6
اضغطلعلسهل لوصوألإ ىلقيئمةلاإلعساساتلا كيملة.

لTray Setting )إعساسلا سرج(لل7
)MFC‑9340CDWلوMFC‑9330CDW(

اعرضلحجملا ورقلا محسس.لاضغطلعلسهل خغسسرلإعساساتل
حجملا ورقلونوعلا ورقلإذال زملا مر.

لWi‑Fi Directلل8
)MFC‑9340CDWلوMFC‑9330CDW(

.Wi‑FiلDirect™اضغطلعلسهلإلعساسلاخصيألشبكةل

لPaper Size )حجملا ورق(لل9
)MFC‑9140CDN(ل

سخسحل كلا خحققلمنلحجملا ورقلا حي د.لكميلسخسحل كلأسًضيل
ا وصوألإ ىلإعساسلحجملا ورق.

لPaper Type )نوعلا ورق(لل10
)MFC‑9140CDN(ل

سخسحل كلا خحققلمنلنوعلا ورقلا حي د.لكميلسخسحل كلأسًضيل
ا وصوألإ ىلإعساسلنوعلا ورق.

إعداد شاشة االستعداد

 Moreا رئسلسة(لأول( Homeاضبطلشيشةلااللخعساسلإميلعلىل
)ا مزسس(لأولShortcuts 1 )ا قيئمةلا متخصرةل1ل(لأول

Shortcuts 2 )ا قيئمةلا متخصرةل2(لأول
Shortcuts 3 )ا قيئمةلا متخصرةل3(.

،للخعوسل عنسميلسكونلا جهيزلتيماًللأولا قسيملبي ضغطلعلىل
شيشةلا لمسلإ ىلا شيشةلا خدلقمتلبضبطهي.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
General Setup )اإلعساسلا عيم(.

d .)اإلعساسلا عيم( General Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Button Settings )إعساساتلا زر(.

f إعساساتل( Button Settingsاضغطلعلىل
ا زر(.

g  Home Button Settingsاضغطلعلىل
)إعساساتلزرلا رئسلسة(.

h ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Home )ا رئسلسة(لأولMore )ا مزسس(لأول

Shortcuts 1 )ا قيئمةلا متخصرةل1ل(لأول
Shortcuts 2 )ا قيئمةلا متخصرةل2(لأول

Shortcuts 3 )ا قيئمةلا متخصرةل3(لثملاضغطل
علىلا تسيرلا مطلوب.

i . اضغطلعلىل
لسنخقألا جهيزلإ ىلا شيشةلا رئسلسةلا خدلاتخرخهي.
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العمليات األساسية

اضغطلبإصبعكلعلىلشيشةلا لمسل خشغسلهي.ل عرضلجمسعلقوائمل
أولتسيراتلا شيشةلوا وصوألإ سهي،لالحبلنحولا سليرلأولا سمسنل

أول علىلأول لفألأولاضغطلعلىلcلdلأولbلaل لخمرسرل
تال هي.

هام
اللخضغطلعلىلشيشةلا لمسلبجلملحيس،لمثألا قلملأولا قلمل

اإل كخروند.لحسثلقسلسؤسيلذ كلإ ىلخلفلا جهيز.
ل

خوضحلا تطواتلا خي سةلكسفسةلخغسسرلإعساسلبي جهيز.لفدلهذال
ا مثيأ،للسخملخغسسرلإعساسلاإلضيءةلا تلفسةل شيشةلا لمسلمنل

Light )فيخح(لإ ىلMed )مخولط(.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
General Setup )اإلعساسلا عيم(.

d .)اإلعساسلا عيم( General Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
.)LCDإعساساتل( LCD Settings

f .)LCDإعساساتل( LCD Settingsاضغطلعلىل

g .)إضيءةلتلفسة( Backlightاضغطلعلىل

h .)مخولط( Medاضغطلعلىل

مالحظة
ل لرجوعلإ ىلا ملخوىلا ليبق. اضغطلعلىل

ل

i . اضغطلعلىل
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إعدادات االختصارات
سمكنكلإضيفةلإعساساتلا فيكسلوا نلخلوا ملحلا ضوئدل
واالخصيألبي وسبلا كثرلالختساًميلمنلتالألضبطهيل

كيتخصيرات.لسمكنكلالخسعيءلهذهلاإلعساساتلالحًقيلوخطبسقهيل
بلرعةلولهو ة.لسمكنكلإضيفةلميلسصألإ ىل18لاتخصيًرا.

إضافة اختصارات النسخ

سمكنلخضمسنلاإلعساساتلا خي سةلفدلاتخصيرلا نلخ:
Quality )ا جوسة(ل�

Enlarge/Reduce )خكبسر/خصغسر(ل�

Density )كثيفة(ل�

Contrast )ا خبيسن(ل�

Stack/Sort )خجمسع/فرز(ل�

Page Layout )ختطسطلا صفحة(ل�

Colour Adjust )ضبطلا لون(ل�

sided Copy‑2 )نلخلعلىلا وجهسن(ل�

sided Copy Page Layout‑2 )ختطسطلل�
لصفحةلا نلخلعلىلا وجهسن(ل

)MFC‑9340CDW(

Remove Background Colour )إزا ةلل�
 ونلا تلفسة(

a إذالكينتلا شيشةلا معروضةلهدلا شيشةلا رئسلسةلأول
شيشةلا مزسس،لفيلحبلنحولا سليرلأولا سمسنلأولاضغطل

علىلdلأولcل عرضلشيشةلاتخصيرات.

b لبي مكينلا ذيل ملخقملبإضيفةلاتخصيرل اضغطلعلىل
فسه.

c .)نلخ( Copyاضغطلعلىل

d اقرألا معلوميتلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثملقمل
بي خأكسسلعلسهيلمنلتالألا ضغطلعلىلOK )موافق(.

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
عملسيتلا ضبطلا ملبقل لنلخ،لثملاضغطلعلىلا ضبطل

ا ملبقلا مطلوب.

f ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساساتلا مخوفرة،لثملاضغطلعلىلاإلعساسلا مطلوب.

g ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
ا تسيراتلا مخوفرةل إلعساس،لثملاضغطلعلىلا تسيرل

ا مطلوب.
كررلا تطوخسنلfلوgلحخىلخقوملبخحسسسلجمسعل

اإلعساساتلا تيصةلبهذالاالتخصير.

h  Saveعنسلاالنخهيءلمنلخغسسرلاإلعساسات،لاضغطلعلىل
as Shortcut )حفظلكيتخصير(.

i اقرألوقملبي خأكسسلعلىلا قيئمةلا معروضةل إلعساساتلا خدل
حسسخهي،لثملاضغطلعلىلOK )موافق(.

j أستألالًميل التخصيرلبيلختسامل وحةلا مفيخسحلا موجوسةل
علىلشيشةلا لمس.ل) مليعسخكلعلىلإستيألا حرف،ل

لصفحةل206.( راجعلإستيألا نصل
اضغطلعلىلOK )موافق(.

k .موافق(ل حفظلاالتخصير( OKاضغطلعلىل
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إضافة اختصارات الفاكس

سمكنلخضمسنلاإلعساساتلا خي سةلفدلاتخصيرلا فيكس:
Fax Resolution )سقةلا فيكس(ل�

sided Fax‑2 )فيكسلعلىلا وجهسن(لل�
)MFC‑9340CDW(

Contrast )ا خبيسن(ل�

Real Time TX )إرليألفوريلبسونلحفظ(ل�

Coverpage Setup )إعساسلصفحةلا غالف(ل�

Overseas Mode )وضعلاالخصيألا سو د(ل�

Glass Scan Size )حجملزجيجلا ملحلل�
ا ضوئد(

a إذالكينتلا شيشةلا معروضةلهدلا شيشةلا رئسلسةلأول
شيشةلا مزسس،لفيلحبلنحولا سليرلأولا سمسنلأولاضغطل

علىلdلأولcل عرضلشيشةلاتخصيرات.

b لبي مكينلا ذيل ملخقملبإضيفةلاتخصيرل اضغطلعلىل
فسه.

c .)ا فيكس( Faxاضغطلعلىل

d اقرألا معلوميتلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثملقمل
بي خأكسسلعلسهيلمنلتالألا ضغطلعلىلOK )موافق(.

e أستألرقملا فيكسلأولا هيخفلبيلختسامل وحةلاالخصيأل
ا موجوسةلعىل وحةلا لمسلأولسفخرلا عنيوسنلأوللجأل
ا مكي ميتلا موجوسلعلىلشيشةلا لمس.لعنسلاالنخهيء،ل

.fانخقألإ ىلا تطوةل

مالحظة
ل سمكنكلإستيألميلسصألإ ىل20لرقًميل رقملا فيكس.	
ل إذالكينلا غرضلمنلالختساملاالتخصيرلهولا بث،لفيضغطل	

 Broadcastingتسير(لوحسسل( Optionsعلىل
)بثل(لفدلا تطوةلgلقبألإستيألرقملا فيكسلأولا هيخفلفدل

.eا تطوةل
ل سمكنكلإستيألميلسصألإ ىل20لرقًميلمنلأرقيملا فيكسلإذال	

كينلاالتخصيرل لبث.لسمكنلإستيألأرقيملا فيكسلبأيل
مجموعةلمنلأرقيملا مجموعيتلا وارسةلمنلسفخرلا عنيوسنل
وأرقيملا فيكسلا فرسسةلا وارسةلمنلسفخرلا عنيوسنلأولإستي هيل

لس سألا ملختسملا مخقسم،لا بث(. سسوسيل)
ل عنسلإستيألرقملا فيكسلفدلاالتخصير،للخخملإضيفخهلخلقيئًسيل	

إ ىلسفخرلا عنيوسن.للسكونلااللملا موجوسلفدلسفخرلا عنيوسنل
هولالملاالتخصيرلبيإلضيفةلإ ىلا رقملا خللللد.

ل

f .)تسير( Optionsاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساساتلا مخوفرة،لثملاضغطلعلىلاإلعساسلا مطلوب.

h .اضغطلعلىلا تسيرلا مطلوب

كررلا تطوخسنلgلوhلحخىلخقوملبخحسسسلجمسعل
اإلعساساتلا تيصةلبهذالاالتخصير.

اضغطلعلىلOK )موافق(.

i  Saveعنسلاالنخهيءلمنلخغسسرلاإلعساسات،لاضغطلعلىل
as Shortcut )حفظلكيتخصير(.

j اقرألوقملبي خأكسسلعلىلا قيئمةلا معروضةل إلعساساتلا خدل
حسسخهي،لثملاضغطلعلىلOK )موافق(.

k أستألالًميل التخصيرلبيلختسامل وحةلا مفيخسحلا موجوسةل
علىلشيشةلا لمس.ل) مليعسخكلعلىلإستيألا حرف،ل

لصفحةل206.( راجعلإستيألا نصل
اضغطلعلىلOK )موافق(.

l .موافق(ل حفظلاالتخصير( OKاضغطلعلىل
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إضافة اختصارات المسح الضوئي

سمكنلخضمسنلاإلعساساتلا خي سةلفدلاتخصيرلا ملحلا ضوئد:

to USB )إ ىلUSBلل(
sided Scan‑2 )ملحلمنلا جينبسن(لل�

)MFC‑9340CDW(

Scan Type )نوعلا ملح(ل�

Resolution )ا سقة(ل�

File Type )نوعلا ملف(ل�

Glass Scan Size )حجملزجيجلا ملحلل�
ا ضوئد(

File Name )الملا ملف(ل�

File Size )حجملا ملف(ل�

Remove Background Colour )إزا ةلل�
 ونلا تلفسة(

to E‑mail Server )إ ىلتيسملبرسسلإ كخروند(ل
)سخوفرلبعسلخنزسألIFAXل)ا فيكسلعبرلاإلنخرنت((

sided Scan‑2 )ملحلمنلا جينبسن(لل�
)MFC‑9340CDW(

Scan Type )نوعلا ملح(ل�

Resolution )ا سقة(ل�

File Type )نوعلا ملف(ل�

Glass Scan Size )حجملزجيجلا ملحلل�
ا ضوئد(

File Size )حجملا ملف(ل�

to OCR )إ ىلبرنيمجلا خعرفلعلىلا حرفلا مملوحةل
 toإ ىلا ملف(ل/ل( to Fileل/ل))OCR(ضوئًسيل
Image )إ ىلصورة(ل/لto E‑mail )إ ىلبرسسل

إ كخروند(
خحسسسلا كمبسوخرل�

 toل/ل))FTPإ ىلبروخوكوألنقألا ملفيتل)ل( to FTP
Network )إ ىلشبكة(

الململفلا خعرسفل�

a إذالكينتلا شيشةلا معروضةلهدلا شيشةلا رئسلسةلأول
شيشةلا مزسس،لفيلحبلنحولا سليرلأولا سمسنلأولاضغطل

علىلdلأولcل عرضلشيشةلاتخصيرات.

b لبي مكينلا ذيل ملخقملبإضيفةلاتخصيرل اضغطلعلىل
فسه.

c .)ملحلضوئد( Scanاضغطلعلىل

d ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
نوعلا ملحلا ضوئدلا مطلوب،لثملاضغطلعلسه.

e :قملبأيلمميلسلد
فدلحي ةلا ضغطلعلىلto USB )إ ىلل�

USBلل(،لاقرألا معلوميتلا موجوسةلعلىل
شيشةلا لمس،لثملاضغطلعلىلOK )موافق(ل

.hلخأكسسلعلسهي.لانخقألإ ىلا تطوةل 
فدلحي ةلا ضغطلعلىلto E‑mail ل�

Server )إ ىلتيسملبرسسلإ كخروند(،لاقرأل
ا معلوميتلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثمل

اضغطلعلىلOK )موافق(ل لخأكسسلعلسهي.لانخقأل
.fإ ىلا تطوةل

فدلحي ةلا ضغطلعلىلto OCR )إ ىلل�
برنيمجلا خعرفلعلىلا حرفلا مملوحةل
ضوئًسيل)OCR((لأولto File )إ ىل

ا ملف(لأولto Image )إ ىلصورة(لأول
to E‑mail )إ ىلبرسسلإ كخروند(،لاقرأل
ا معلوميتلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثمل

اضغطلعلىلOK )موافق(ل لخأكسسلعلسهي.لانخقأل
.gإ ىلا تطوةل

فدلحي ةلا ضغطلعلىلto FTP )إ ىلل�
 toلأول))FTPبروخوكوألنقألا ملفيتل)ل
Network )إ ىلشبكة(،لاقرألا معلوميتل
ا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثملاضغطلعلىل

OK )موافق(ل لخأكسسلعلسهي.

الحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىلaلأولbل
 عرضلالململفلا خعرسف،لثملاضغطلعلسه.

اضغطلعلىلOK )موافق(ل لخأكسسلعلىلالململفل
.mا خعرسفلا ذيلقمتلبخحسسسه.لانخقألإ ىلا تطوةل

مالحظة
إلضيفةلاتخصيرلمنلأجألto Network )إ ىلشبكة(ل

وto FTP )إ ىلبروخوكوألنقألا ملفيتل)لFTP((،ل
سجبلأنلخكونلقسلقمتلبإضيفةلالململفلا خعرسفلملبًقي.

ل
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f :قملبأيلمميلسلد
إلستيألأحسلعنيوسنلا برسسلاإل كخروندلسسوًسي،لل�

اضغطلعلىلManual )سسوي(.لأستأل
عنوانلا برسسلاإل كخروندلبيلختسامل وحةل
ا مفيخسحلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس.ل

) مليعسخكلعلىلإستيألا حرف،لراجعلإستيأل
لصفحةل206.( ا نصل

اضغطلعلىلOK )موافق(.
إلستيألأحسلعنيوسنلا برسسلاإل كخروندلمنلل�

Address Book )سفخرلا عنيوسن(،ل
اضغطلعلىلAddress Book )سفخرل
ا عنيوسن(.لالحبل علىلأول لفألأولاضغطل
علىلaلأولbل عرضلعنوانلا برسسلاإل كخروندل

ا مطلوب،لثملاضغطلعلسه.

اضغطلعلىلOK )موافق(.
بعسلا خأكسسلعلىلعنوانلا برسسلاإل كخروندلا ذيلأستلخه،ل

.hموافق(.لانخقألإ ىلا تطوةل( OKاضغطلعلىل

مالحظة
اضغطلعلىلDetail )خفيصسأ(ل عرضلقيئمةلا عنيوسنل

ا خدلقمتلبإستي هي.
ل

g :قملبأيلمميلسلد
عنسلخوصسألا جهيزلبي كمبسوخرلبيلختساملوصلةلل�

:USB

اضغطلعلىلOK )موافق(ل لخأكسسلعلىلخحسسسل
.mلكيلملا كمبسوخر.لانخقألإ ىلا تطوةلUSB

عنسلخوصسألا جهيزلبي شبكة:ل�

الحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىلaلأولbل
 عرضلالملا كمبسوخر،لثملاضغطلعلسه.لاضغطلعلىل
OK )موافق(ل لخأكسسلعلىلالملا كمبسوخرلا ذيلقمتل

.mبخحسسسه.لانخقألإ ىلا تطوةل

h .)تسير( Optionsاضغطلعلىل

i ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساساتلا مخوفرة،لثملاضغطلعلىلاإلعساسلا مطلوب.

j ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
ا تسيراتلا مخوفرةل إلعساس،لثملاضغطلعلىلا تسيرل

ا مطلوب.
كررلا تطوخسنلiلوjلحخىلخقوملبخحسسسلجمسعل

اإلعساساتلا تيصةلبهذالاالتخصير.
اضغطلعلىلOK )موافق(.

k :مراجعةلاإلعساساتلا خدلقمتلبخحسسسهي
اذاكنتلخحخيجلإ ىلإجراءلخغسسراتلإضيفسة،لل�

.hفيرجعلإ ىلا تطوةل
إذالكنتلراضًسيلعنلهذهلا خغسسرات،لفيضغطلل�

علىلSave as Shortcut )حفظل
كيتخصير(.

l راجعلاإلعساساتلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثملاضغطل
علىلOK )موافق(.

m أستألالًميل التخصيرلبيلختسامل وحةلا مفيخسحلا موجوسةل
علىلشيشةلا لمس.ل) مليعسخكلعلىلإستيألا حرف،ل

لصفحةل206.( راجعلإستيألا نصل
اضغطلعلىلOK )موافق(.

n اقرألا معلوميتلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثملاضغطل
علىلOK )موافق(ل حفظلاالتخصير.
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إضافة اختصارات االتصال بالويب

سمكنلخضمسنلاإلعساساتلا تيصةلبهذهلا تسميتلفدلاتخصيرل
االخصيألبي وسب:

™AlbumsلWebلPicasaل�

™DriveلGoogleل�

®Flickrل�

Facebookل�

Evernoteل�

Dropboxل�

مالحظة
ل ربميلسكونلقسلخمتلإضيفةلتسميتلا وسبلو/أولخملخغسسرل	

ألميءلا تسميتلمنلِقبألا موفرلمنذلنشرلهذالا ملخنس.
ل إلضيفةلاتخصيرلاالخصيألبي وسب،لسجبلأنلسكونل سسكل	

حليبلبي تسمةلا مطلوبةل) لحصوألعلىلمزسسلمنل
لGuideلConnectلWebل)س سأل ا معلوميت،ل

االخصيألعبرلا وسب((.
ل

a إذالكينتلا شيشةلا معروضةلهدلا شيشةلا رئسلسةلأول
شيشةلا مزسس،لفيلحبلنحولا سليرلأولا سمسنلأولاضغطل

علىلdلأولcل عرضلشيشةلاتخصيرات.

b لبي مكينلا ذيل ملخقملبإضيفةلاتخصيرل اضغطلعلىل
فسه.

c .)ا وسب( Webاضغطلعلىل

d إذالخملعرضلمعلوميتلحوألاخصيألاإلنخرنت،لفيقرأل
 OKا معلوميتلوقملبي خأكسسلعلسهيلمنلتالألا ضغطلعلىل

)موافق(.

e ل عرضلcلأولdالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
ا تسميتلا مخوفرة،لثملاضغطلعلىلا تسمةلا مطلوبة.

f .اضغطلعلىلا حليبلا تيصلبك
إذالكينلا حليبلسحخيجلا ىلرمزلPIN،لفأستألرمزل

PINلا تيصلبي حليبلبيلختسامل وحةلا مفيخسحل
ا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس.
اضغطلعلىلOK )موافق(.

g .اضغطلعلىلا وظسفةلا مطلوبة

مالحظة
ختخلفلا وظيئفلا خدلسمكنلضبطهيلوفًقيل لتسمةلا محسسة.

ل

h اقرألوقملبي خأكسسلعلىلا قيئمةلا معروضةل لوظيئفلا خدل
حسسخهي،لثملاضغطلعلىلOK )موافق(.

i .موافق(ل حفظلاالتخصير( OKاضغطلعلىل

مالحظة
لسخملخعسسنلالملاالتخصيرلخلقيئًسي.لإذالكنتلخرغبلفدلخغسسرل
ألميءلاالتخصيرات،لفراجعلخحرسرلألميءلاالتخصيراتل

لصفحةل20.
ل
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تغيير االختصارات

سمكنكلخغسسرلاإلعساساتلا موجوسةلبيالتخصير.

مالحظة
اللسمكنكلخغسسرلاتخصيرلاالخصيألبي وسب.لإذالكنتلخرغبل
فدلخغسسرلاالتخصير،لفسجبلعلسكلحذفه،لثملإضيفةلاتخصيرل

جسسس.
) لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،لراجعلحذفل
لصفحةل20لوإضيفةلاتخصيراتل االتخصيراتل

لصفحةل19.( االخصيألبي وسبل
ل

a اضغطلعلىلاالتخصيرلا مطلوب.لسخملعرضلإعساساتل
االتخصيرلا ذيلاتخرخه.

b قملبخغسسرلاإلعساساتلا تيصةلبيالتخصيرلا ذيلاتخرخهلفدل
ا تطوةلaل) لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،لراجعل

لصفحةل15(. إعساساتلاالتخصيراتل

c  Saveعنسلاالنخهيءلمنلخغسسرلاإلعساسات،لاضغطلعلىل
as Shortcut )حفظلكيتخصير(.

d .موافق(ل لخأكسس( OKاضغطلعلىل

e :قملبأيلمميلسلد
اللخبساألاالتخصير،لاضغطلعلىلYes ل�

.gنعم(.لانخقألإ ىلا تطوةل(
إذالكنتلاللخرغبلفدلالخبساألاالتخصير،لل�

فيضغطلعلىلNo )ال(لإستيألالملاتخصيرل
.fجسسس.لانخقألإ ىلا تطوةل

f ل إلنشيءلاتخصيرلجسسس،لاضغطلمعلااللخمرارلعلىل
 حذفلااللملا حي د،لثملأستألالًميلجسسًسالبيلختسامل وحةل
ا مفيخسحلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس.ل) مليعسخكلعلىل

لصفحةل206.( إستيألا حرف،لراجعلإستيألا نصل
اضغطلعلىلOK )موافق(.

g .موافق(ل لخأكسس( OKاضغطلعلىل

تحرير أسماء االختصارات

سمكنكلخحرسرلالملاالتخصير.

a اضغطلمعلااللخمرارلعلىلاالتخصيرلحخىلسظهرلمربعل
ا حوار.

مالحظة

 All Settingsلو سمكنكلأسًضيلا ضغطلعلىل
 Shortcut Settingsجمسعلاإلعساسات(لو(

)إعساساتلا قيئمةلا متخصرة(.
ل

b  Edit Shortcut Nameاضغطلعلىل
)خحرسرلالملا قيئمةلا متخصرة(.

c ل حذفل  خحرسرلااللم،لاضغطلمعلااللخمرارلعلىل
االلملا حي د،لثملأستألالًميلجسسًسالبيلختسامل وحةل

ا مفيخسحلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس.ل) مليعسخكلعلىل
لصفحةل206.( إستيألا حرف،لراجعلإستيألا نصل

اضغطلعلىلOK )موافق(.

حذف االختصارات

سمكنكلحذفلاالتخصير.

a اضغطلمعلااللخمرارلعلىلاالتخصيرلحخىلسظهرلمربعل
ا حوار.

مالحظة

 All Settingsلو سمكنكلأسًضيلا ضغطلعلىل
 Shortcut Settingsجمسعلاإلعساسات(لو(

)إعساساتلا قيئمةلا متخصرة(.
ل

b حذف(ل حذفلاالتخصيرل( Deleteاضغطلعلىل
.aا ذيلاتخرخهلفدلا تطوةل

c .نعم(ل لخأكسس( Yesاضغطلعلىل

استدعاء االختصارات

سخملعرضلإعساساتلاالتخصيراتلعلىلشيشةلاالتخصيرات.ل
اللخسعيءلأحسلاالتخصيرات،لميلعلسكللوىلا ضغطلعلىلالمل

االتخصير.
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إعدادات مستوى الصوت

مستوى صوت الرنين

سمكنكلاالتخسيرلمنلبسنلمجموعةل ملخوسيتلصوتلا رنسن.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
General Setup )اإلعساسلا عيم(.

d .)اإلعساسلا عيم( General Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Volume )ملخوىلا صوت(.

f .)ملخوىلا صوت( Volumeاضغطلعلىل

g .)رنسن( Ringاضغطلعلىل

h  Lowإسقيفلخشغسأ(لأول( Offاضغطلعلىل
)منتفض(لأولMed )مخولط(لأولHigh )عيٍأ(.

i . اضغطلعلىل

مستوى صوت الصّفارة

عنسلخشغسألا صفيرة،للسصسرلا جهيزلصوتلصفيرةلعنسميل
خضغطلعلىلمفخيح،لأولخرخكبلتطأ،لأولبعسلأنلخقوملبإرليألأول

الخالملفيكس.لسمكنكلاالتخسيرلمنلبسنلمجموعةل ملخوسيتل
ا صوت.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
General Setup )اإلعساسلا عيم(.

d .)اإلعساسلا عيم( General Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Volume )ملخوىلا صوت(.

f .)ملخوىلا صوت( Volumeاضغطلعلىل

g .)صفسر( Beepاضغطلعلىل

h  Lowإسقيفلخشغسأ(لأول( Offاضغطلعلىل
)منتفض(لأولMed )مخولط(لأولHigh )عيٍأ(.

i . اضغطلعلىل

مستوى صوت السماعة

سمكنكلاالتخسيرلمنلبسنلمجموعةل ملخوسيتلصوتلا لميعة.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
General Setup )اإلعساسلا عيم(.

d .)اإلعساسلا عيم( General Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Volume )ملخوىلا صوت(.

f .)ملخوىلا صوت( Volumeاضغطلعلىل

g .)ا لميعة( Speakerاضغطلعلىل

h  Lowإسقيفلخشغسأ(لأول( Offاضغطلعلىل
)منتفض(لأولMed )مخولط(لأولHigh )عيٍأ(.

i . اضغطلعلىل
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تحميل الورق ووسائط الطباعة
سمكنل لجهيزلخغذسةلا ورقلمنلسرجلا ورقلأولمنلفخحةلا خغذسةل

ا سسوسة.

مالحظة
إذالكينلا برنيمجلا خطبسقدلا ملختسملسسعملخحسسسلحجمل
ا ورقلفدلقيئمةلا طبيعة،لفسمكنكلخحسسسهلمنلتالأل

ا برنيمج.لوإذالكينلا برنيمجلا خطبسقدلا ملختسملاللسسعمه،ل
فسمكنكلضبطلحجملا ورقلفدلبرنيمجلخشغسألا طيبعةلأولمنل

تالألا ضغطلعلىلا زرارلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس.
ل

تحميل الورق في درج الورق

سمكنكلخحمسألميلسصألإ ىل250لورقةلفدلسرجلا ورق.لسمكنل
خحمسألا ورقلحخىلعالمةلا حسلا قصىل كمسةلا ورقل

(لعلىلسمسنلسرجلا ورقل) معرفةلا ورقلا موصىلبه،ل (
لصفحةل راجعلا ورقلا مقبوألووليئطلا طبيعةلا ترىل

.)30

الطباعة على الورق العادي أو الورق رقيق أو الورق 
المعاد تدويره من درج الورق

a .الحبلسرجلا ورقلبشكألكيمألتيرجلا جهيز

b أثنيءلا ضغطلعلىلأذرعلخحرسرلموجهلا ورقلا تضرل
)1(،لحّركلموجهيتلا ورقل مالءمةلا ورقلا ذيلخقومل

بخحمسلهلفدلا سرج.لوخأكسلمنلخثبستلا موجهيتلفدل
ا فخحيتلبإحكيم.

c قملبخهوسةلرزمةلا ورقلجسًسال خجنبلانحشيرهلأوللوءل
خغذسخه.

تحميل الورق
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d :قملبخحمسألا ورقلفدلا سرجلوخأكسلأن
ا ورقلخحتلعالمةلا حسلا قصىل كمسةلا ورقلل�

(،لحسثللخؤسيلخعبئةلسرجل )1(ل)
ا ورقلبشكألزائسلإ ىلانحشيرلا ورق.

ا جينبلا ذيللخخملا طبيعةلعلسهلمواجهل لفأ.ل�
موجهيتلا ورقلخالمسلجينبدلا ورقةلحخىلخخملل�

خغذسخهيلبشكألصحسح.

1

e أعسلوضعلسرجلا ورقلبإحكيملساتألا جهيز.لوخأكسلمنل
إستيألا سرجلبي كيمألفدلا جهيز.

f ارفعلملنسلا سعمل)1(ل علىل خجنبلانزالقلا ورقلمنل
سرجلاإلتراجلا مواجهل أللفأ،لأولقملبإزا ةلكألورقةل

بمجرسلتروجهيلمنلا جهيز.

1
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الفصل 2

تحميل الورق في فتحة التغذية اليدوية

سمكنكلخحمسألا مظيرسفلأولوليئطلا طبيعةلا تيصةلبمعسأل
واحسة‑فدل‑‑ا مرةلساتألهذهلا فخحة.لالختسملفخحةلا خغذسةلا سسوسةل

 لطبيعةلأولا نلخلعلىلا ملصقيتلأولا مظيرسفلأولا ورقل
ا لمسكلأولا ورقلا المعل) لخعرفلعلىلا ورقلا موصىلبه،ل
لصفحةل راجعلا ورقلا مقبوألووليئطلا طبيعةلا ترىل

.)30

مالحظة
سقوملهذالا جهيزلبخشغسألوضعلا خغذسةلا سسوسةلعنسلوضعل

ا ورقلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسة.
ل

الطباعة على الورق العادي والورق الرقيق والورق 
المعاد تدويره والورق المقوى من فتحة التغذية اليدوية

a ارفعلملنسلا سعمل)1(ل علىل خجنبلانزالقلا ورقلمنل
سرجلاإلتراجلا مواجهل أللفأ،لأولقملبإزا ةلكألورقةل

بمجرسلتروجهيلمنلا جهيز.

1

b .افخحلغطيءلفخحةلا خغذسةلا سسوسة

c الختسملكلخيلسسسكل خحرسكلموجهيتلورقلفخحةلا خغذسةل
ا سسوسةل مالءمةلعرضلا ورقلا ذيلخعخزملالختسامه.
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d الختسملكلخيلسسسكل سفعلورقةلواحسةلبثبيتلفدلفخحةل
ا خغذسةلا سسوسةلحخىلخضغطلا حيفةلا علوسةل لورقةلعلىل

ألطوانيتلخغذسةلا ورق.لالخمرلفدلا ضغطلبي ورقةلعلىل
ا لطوانيتل مسةلثينسخسنلخقرسًبيلأولحخىلسلخقطلا جهيزل

ا ورقةلوسلحبهيل لساتألبشكألأكبر.

مالحظة
ل 	 Jam Manual Feedفدلحي ةلظهورلرلي ةلا تطأل

)حشرلا خغذسةلا سسوسةل(لعلىلشيشةلا لمس،للسخعذرلعلىل
ا جهيزلا خقيطلا ورقةلولحبهي.للأعسلضبطلا جهيزلمنلتالأل
إزا ةلا ورقةلثملا ضغطلعلىلStart )بسء(لعلىلشيشةل
ا لمس.لأعسلإستيألا ورقةلوخأكسلمنلا ضغطلعلسهيلبإحكيمل

فدلاخجيهلا لطوانيت.
ل ضعلا ورقةلساتألفخحةلا خغذسةلا سسوسةلبحسثلسكونلا جينبل	

ا مراسلا طبيعةلعلسهلمواجًهيل على.
ل خأكسلمنلالخقيمةلا ورقةلومنلوجوسهيلفدلا وضعلا صحسحل	

بفخحةلا خغذسةلا سسوسة.لوإذال ملخكنلكذ ك،لفقسلاللخخملخغذسةل
ا ورقةلبشكألصحسح،لا مرلا ذيلسنجملعنهلتروجلنلتةل

مطبوعةلميئلةلأولانحشيرلا ورق.
ل اللخضعلأكثرلمنلورقةلواحسةلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسةلفدل	

ا مرةلا واحسة،لحسثلقسلسخلببلذ كلفدلحسوثلانحشيرل
 لورق.

ل إلزا ةلنلتةلمطبوعةلصغسرةلبلهو ةلمنلسرجلاإلتراج،ل	
الختسملكلخيلسسسكل رفعلغطيءلا ميلحةلا ضوئسةلعلىلا نحول

ا مبسنلبي رلملا خوضسحد.

ل لسظألبإمكينكلالختساملا جهيزلأثنيءلرفعلغطيءلا ميلحةل	
ا ضوئسة.لإلغالقلغطيءلا ميلحةلا ضوئسة،لاضغطلعلسهل

 لفألبكلخيلسسسك.

ل

e خغذسةل( Manual Feedبعسلعرضلشيشةلا لمسل
سسوسة(،لارجعلإ ىلا تطوةلdل خحمسألا ورقةلا خي سة.ل

كررلذ كل كألصفحةلخرغبلفدلطبيعخهي.
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الفصل 2

الطباعة على الورق السميك والملصقات والمظاريف 
والورق الالمع من فتحة التغذية اليدوية

عنسللحبلا غطيءلا تلفدل)سرجلاإلتراجلا مواجهل على(ل
 لفأ،لسكونل لجهيزلممرلملخقسمل لورقلمنلفخحةلا خغذسةل

ا سسوسةلحخىلا جزءلا تلفدلمنلا جهيز.لالختسملطرسقةلخغذسةل
وإتراجلا ورقلهذهل لطبيعةلعلىلا ورقلا لمسكلأولا ملصقيتل

أولا مظيرسفلأولا ورقلا المع.

a .)افخحلا غطيءلا تلفدل)سرجلاإلتراجلا مواجهل على

b )طبيعةلا مظيرسفلفقط (
الحبلا ذراعسنلا رميسسسنل لفأ،لا ذراعلا موجوسلعلىل
ا جينبلا سلرلواآلترلا موجوسلعلىلا جينبلا سمن،ل

علىلا نحولا مبسنلفدلا رلملا خوضسحد.

c .افخحلغطيءلفخحةلا خغذسةلا سسوسة

d الختسملكلخيلسسسكل خحرسكلموجهيتلورقلفخحةلا خغذسةل
ا سسوسةل مالءمةلعرضلا ورقلا ذيلخعخزملالختسامه.
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e الختسملكلخيلسسسكل سفعلورقةلواحسةلأولمظروفلواحسل
بثبيتلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسةلحخىلخضغطلا حيفةلا علوسةل
 لورقةلعلىلألطوانيتلخغذسةلا ورق.لالخمرلفدلا ضغطل
بي ورقةلعلىلا لطوانيتل مسةلثينسخسنلخقرسًبيلأولحخىل

سلخقطلا جهيزلا ورقةلوسلحبهيل لساتألبشكألأكبر.

مالحظة
ل 	 Jam Manual Feedفدلحي ةلظهورلرلي ةلا تطأل

)حشرلا خغذسةلا سسوسةل(لعلىلشيشةلا لمس،للسخعذرلعلىل
ا جهيزلا خقيطلا ورقةلأولا مظروفلولحبه.للأعسلضبطل

 Startا جهيزلمنلتالألإزا ةلا ورقةلثملا ضغطلعلىل
)بسء(لعلىلشيشةلا لمس.لأعسلإستيألا ورقةلأولا مظروفل

وخأكسلمنلا ضغطلعلسهلبثبيتلفدلاخجيهلا لطوانيت.
ل ضعلا ورقةلأولا مظروفلساتألفخحةلا خغذسةلا سسوسةلبحسثل	

سكونلا جينبلا مراسلا طبيعةلعلسهلمواجًهيل على.
ل عنسلخحسسسلورق ملصقاتلفدلبرنيمجلخشغسألا طيبعة،للسقومل	

ا جهيزلبخغذسةلا ورقلمنلفخحةلا خغذسةلا سسوسة،لحخىلفدل
حي ةلعسملخحسسسليدويلكمصسرلا ورق.

ل خأكسلمنلالخقيمةلا ورقةلأولا مظروفلومنلوجوسهلفدل	
ا وضعلا صحسحلبفخحةلا خغذسةلا سسوسة.لوإذال ملسكنلكذ ك،ل
فقسلاللخخملخغذسةلا ورقةلأولا مظروفلبشكألصحسح،لا مرل

ا ذيلسنجملعنهلتروجلنلتةلمطبوعةلميئلةلأولانحشيرل
ا ورق.

ل الحبلا ورقةلأولا مظروفل لتيرجلخميًميلعنسلإعيسةل	
محيو ةلوضعلا ورقةلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسة.

ل اللخضعلأكثرلمنلورقةلواحسةلأولمظروفلواحسلفدلفخحةل	
ا خغذسةلا سسوسةلفدلا مرةلا واحسة،لحسثلقسلسخلببلذ كلفدل

حسوثلانحشيرل لورق.
ل

f .قملبإرليألبسينيتلا طبيعةلإ ىلا جهيز

مالحظة
أترجلكألصفحةلأولمظروفلمطبوعلعلىلا فورل خجنبل

انحشيرلا ورق.
ل

g خغذسةل( Manual Feedبعسلعرضلشيشةلا لمسل
سسوسة(،لارجعلإ ىلا تطوةلeل خحمسألا ورقةلا خي سة.ل

كررلذ كل كألصفحةلخرغبلفدلطبيعخهي.

h )طبيعةلا مظيرسف (
عنسلاالنخهيءلمنلا طبيعة،لأعسلا ذراعسنلا رميسسسن،ل

ا لذسنلقمتلبلحبهميل لفألفدلا تطوةلbلإ ىل
موضعسهميلا صلسسن.

i أغلقلا غطيءلا تلفدل)سرجلاإلتراجلا مواجهل على(ل
حخىلسلخقرلفدلموضعلاإلغالق.
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الفصل 2

المناطق غير القابلة للمسح الضوئي والطباعة

خوضحلا رقيملا موجوسةلفدلا جسوألا حسلا قصىل لمنيطقلغسرلا قيبلةل لملحلا ضوئدلوا طبيعة.لقسلختخلفلهذهلا منيطقلحلبلحجملأول
إعساساتلا ورقلفدلا خطبسقلا ملختسم.

1

3

2 4

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

اليسار )2(
اليمين )4(

Letterا فيكسل)إرليأ(
للل

4لملم3لملم

A4ل)وحسةلخغذسةل3لملمADF(
لا ملخنساتلا خلقيئسة((

ل1لملم
ل)زجيجلا ميلحةلا ضوئسة(

3لملم
Legal

للل
4لملم3لملم

Letterا نلخ*
للل

4لملم4لملم

*نلتةلأحيسسةلأول
نلتةل1لفدل1

A4
للل

3لملم4لملم

Legal
للل

4لملم4لملم

Letterا ملحلا ضوئد
للل

3لملم3لملم

A4
للل

3لملم3لملم

Legalل)وحسةلخغذسةل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(ل

للل

3لملم3لملم

Letterطبيعة
للل

4.2لملم4.2لملم

A4
للل

4.2لملم4.2لملم

Legal
للل

4.2لملم4.2لملم
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إعدادات الورق

حجم الورق

سمكنكلالختساملأحجيملا ورقلا خي سةل طبيعةلا فيكليت:لA4لأول
.FolioلأولLegalلأولLetter

عنسلخغسسرلحجملا ورقلفدلا سرج،لسجبلعلسكلأسًضيلخغسسرل
اإلعساسلا تيصلبحجملا ورقلفدلنفسلا وقتلحخىلسخمكنلا جهيزل

منلمالءمةلا ملخنسلأولا فيكسلا وارسلعلىلا صفحة.

سمكنكلالختساملأحجيملا ورقلا خي سة.

للطباعة النسخ:ل
A4لوLetterلوLegalلوExecutiveلوA5لوLلA5ل)ا حيفةل

ا طوسلة(لوA6لوFolioل)215.9لململ×ل330.2لملم(

للطباعة الفاكسات:ل
A4لأولLetterلأولLegalلأولFolioل)215.9لململ×ل

330.2لملم(

a . اضغطلعلىل

b )MFC‑9340CDWلوMFC‑9330CDW(
اضغطلعلىلTray Setting )إعساسلا سرج(.

c .)حجملا ورق( Paper Sizeاضغطلعلىل

d ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
A4لأولLetterلأولLegalلأولEXEلأولA5لأول
A5 LلأولA6لأولFolioلثملاضغطلعلىلا تسيرل

ا مطلوب.

e . اضغطلعلىل

مالحظة
ل فدلحي ةلعسملوجوسلا حجملا منيلبلفدلا سرج،للسخملختزسنل	

 Sizeا فيكليتلا ملخلمةلفدلذاكرةلا جهيزلولخظهرل
mismatch )عسملخطيبقلا حجم(لعلىلشيشةلا لمسل
) لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،لراجعلرليئألا تطأل

لصفحةل114(. وا صسينةل
ل فدلحي ةلنفيسلا ورقلمنلا سرجلوختزسنلا فيكليتلا ملخلمةل	

فدلذاكرةلا جهيز،للخظهرلNo Paper )اللسوجسل
ورق(لعلىلشيشةلا لمس.لأستألا ورقلفدلا سرجلا فيرغ.

ل

نوع الورق

 لحصوألعلىلأفضألجوسةل لطبيعة،لاضبطلا جهيزلعلىلنوعل
ا ورقلا ذيلخلختسمه.

a . اضغطلعلىل

b )MFC‑9340CDWلوMFC‑9330CDW(
اضغطلعلىلTray Setting )إعساسلا سرج(.

c .)نوعلا ورق( Paper Typeاضغطلعلىل

d ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Thin )رقسق(أولPlain Paper )ورقلعيسي(ل
أولThick )لمسك(لأولThicker )أكثرللمًكي(ل
أولRecycled Paper )ا ورقلا معيسلخسوسره(،ل

ثملاضغطلعلىلا تسيرلا مطلوب.

e . اضغطلعلىل
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الفصل 2

الورق المقبول ووسائط الطباعة 
األخرى

قسلختخلفلجوسةلا طبيعةلوفًقيل نوعلا ورقلا ذيلخلختسمه.

سمكنكلالختساملا نواعلا خي سةلمنلوليئطلا طبيعة:لا ورقل
ا عيسيلأولا ورقلا رقسقلأولا ورقلا لمسكلأولا ورقلا كثرل

لمًكيلأولا ورقلا مقوىلأولا ورقلا معيسلخسوسرهلأولا ملصقيتلأول
لصفحةل ا مظيرسفلأولا ورقلا المعل)راجعلوليئطلا طبيعةل

.)210

 لحصوألعلىلأفضألا نخيئج،لاخبعلاإلرشيساتلا خي سة:
اللخقملبخحمسألأنواعلمتخلفةلمنلا ورقلفدلسرجلا ورقلفدلل�

نفسلا وقت،لحسثلقسلسؤسيلذ كلإ ىللوءلخغذسةلا ورقلأول
انحشيره.

 لطبيعةلبشكألصحسح،لسجبلعلسكلاتخسيرلنفسلحجملل�
ا ورقلمنلا برنيمجلا خطبسقدل سسكل سميثألا ورقلا موجوسل

فدلا سرج.

خجنبل مسلا لطحلا مطبوعةلمنلا ورقلبعسلطبيعخهيلل�
مبيشرة.

قبألشراءلكمسةلكبسرةلمنلا ورق،لقملبيتخبيرلكمسةلصغسرةلل�
 لخأكسلمنلمالءمةلا ورقل لجهيز.

الختسملا ملصقيتلا مصممةل اللختساملفدلأجهزةلا لسزر.ل�

الورق الموصى به ووسائط الطباعة

العنصرنوع الورق
TCFلPremierلXeroxلبوزنل80لا ورقلا عيسي

جم/م2
BusinessلXeroxلبوزنل80لجم/م2

SupremeلRecycledلXeroxلا ورقلا معيسلخسوسره
بوزنل80لجم/م2

بطيقةلAveryل سزرلL7163ا ملصقيت
فئةل)DL(لRiverلAntalisا مظيرسف

Glossل+ColotechلXeroxلا ورقلا المع
Coatedلبوزنل120لجم/م2

نوع الورق وحجمه

سقوملا جهيزلبخغذسةلا ورقلمنلسرجلا ورقلا مركبلأولمنلفخحةل
ا خغذسةلا سسوسة.

أسماء أدراج الورق في برنامج تشغيل الطابعة وهذا 
الدليل هي كما يلي:

االسمالدرج والوحدة االختيارية
ا سرجل1سرجلا ورق

سسويفخحةلا خغذسةلا سسوسة
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سعة أدراج الورق من الورق

عدد األوراقأنواع الورقحجم الورق
لسرجلا ورقل

)ا سرجل1(
A4لوLetterلوLegalلوB5ل
)JIS(لوExecutiveلوA5لو

LلA5لوA6لوFolioل1

ا ورقلا عيسي،لا ورقلا رقسق،ل
ا ورقلا معيسلخسوسره

ميلسصألإ ىل250ل)80لجم/م2(

ا عرض:ل76.2لإ ىل215.9لملمفخحةلا خغذسةلا سسوسة
ا طوأ:ل116.0لإ ىل355.6لملم

ا ورقلا عيسيلوا ورقلا رقسقل
وا ورقلا لمسكلوا ورقلا كثرل
ُلمًكيلوا ورقلا مقوىلوا ورقل

ا معيسلخسوسرهلوا مظيرسفل
وا ملصقيتلوا ورقلا المع

ورقةلواحسة
مظروفلواحس

سبلغلا حجمل215.9لFolioلململ×ل330.2لملم.ل1

مواصفات الورق الموصى به

خالئملمواصفيتلا ورقلا خي سةلهذالا جهيز.
75‑ل90لجم/م2ا وزنلا ليلد

منل80لإ ىل110لمسكرومخرا ُلمك
أعلىلمنل20لثينسةا تشونة
90‑ل150للم100/3ا صالبة

خحببلطوسأاخجيهلا خحبب
10e11‑10e9لأوممقيومةلا حجم

‑10e9ل10e12لأوم‑لممقيومةلا لطح
CaCO3ل)حسيسسة(وحسةلا خعبئة

أقألمنل%23لمنلا وزنمحخوىلا رميس
أعلىلمنل%80ا لطوع

أعلىلمنل%85معسألا الشفيفسة

الختسملا ورقلا عيسيلا مالئمل جهزةلا لسزر/LEDلإلنشيءلا نلخ.ل�

الختسملا ورقلبوزنل75لإ ىل90لجم/م2.ل�

الختسملورًقيلذالخحببلطوسألبقسمةلرقملهسسروجسندل)Ph(لمخعيس ة،لومحخوىلرطوبةلبحوا دل%5.ل�

سمكنل هذالا جهيزلالختساملا ورقلا معيسلخسوسرهلا ذيلخنطبقلعلسهلمواصفيتل19309لDIN.ل�



32

الفصل 2

التعامل مع الورق الخاص واستخدامه

خملخصمسملا جهيزل سعمألبشكألجسسلمعلمعظملأنواعلا ورقل
ا مقوىلوا جيف.لومعلذ ك،لقسلسكونل بعضلمخغسراتلا ورقلأثرل
علىلجوسةلا طبيعةلأولاعخميسسةلا نقأ.ل ذا،لاحرصلسائًميلعلىل
اتخبيرلعسنيتلمنلا ورقلقبألا شراءل ضمينلا ساءلا مرغوب.ل
وقملبختزسنلا ورقلفدلعبوخهلا صلسةلواالحخفيظلبهيلمغلقة.ل
واحخفظلبي ورقلفدلوضعلملطحلوبعسسلعنلا رطوبةلوضوءل

ا شمسلا مبيشرلوا حرارة.

خخمثألبعضلاإلرشيساتلا هيمةلعنسلاتخسيرلا ورقلفسميلسلد:
اللخلختسملورقلinkjetل نهلقسلسؤسيلإ ىلانحشيرلا ورقلل�

أولخلفلجهيزك.

سجبلأنلسلختسملا ورقلا مطبوعلملبًقيلحبًرالسمكنهلخحمألل�
سرجةلا حرارةل200لسرجةلمئوسةلا تيصةلبعملسةلصهرل

ا جهيز.

إذالالختسمتلورًقيلمقوىلأولورًقيلتشنلا لطحلأولورًقيلل�
مخجعًسالأولمخغضًني،لفقسلسقسملا ورقلأساًءلمنتفًضي.

أنواع الورق التي يجب تجنبها

هام
قسلاللخؤسيلبعضلأنواعلا ورقلوظيئفهيلبشكألجسسلأولقسل

خخلببلفدلخلفلجهيزك.

اللخلختسملا ورق:
ل ا تشنلجًسا	

ل ا المعلأولا نيعملجًسا	

ل ا مجعسلأولا ملخوي	

1

1

قد يؤدي أي تجعد بمقدار 2 ملم أو أكثر إلى انحشار  1
الورق.

ل ا مطلدلأولا مصقوألكسمسيئًسي	

ل ا خي فلأولا مجعسلأولا مطوي	

ل ا ذيلسخجيوزلمواصفيتلا وزنلا موصىلبهيلا مذكورةل	
فدلهذالا س سأ

ل ا ذيلسحخويلعلىلأ لنةلأولسبيبسس	

ل ذالا رألسةلا ذيلسلختسملأحبيًرالذاتلسرجةلحرارةل	
منتفضةلأولا خصوسرلا حراري

ل مخعسسلا جزاءلأولا تي دلمنلا كربون	

ل ا مصممل لطبيعةلبنفثلا حبر	

قسلسؤسيلالختساملأنواعلا ورقلا مسرجةلأعالهلإ ىلخلفل
ا جهيز.للوهذالا خلفلاللسشملهلأيلضمينلأولاخفيقسةلتسمةلمنل

.Brother
ل
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المظاريف

خملخصمسملا جهيزل سعمألبشكألجسسلمعلمعظملا مظيرسف.لعلىل
ا رغملمنلذ ك،لقسلخؤسيلبعضلا مظيرسفلإ ىلمشيكألفدلجوسةل

ا طبيعةلوا خغذسةلوذ كلبلببلا طرسقةلا خدلخملخصنسعهيلبهي.ل
وسجبلأنلخكونل لمظيرسفلحوافلملخقسمةلوطسيتلمثنسةلبشكأل
جسس.لكميلسجبلوضعلا مظيرسفلبشكألملطحلو سسلعلىلهسئةل
منخفتةلأولرقسقة.لالختسملا مظيرسفلا جسسةلفقطلا خدلخأخدلمنل

مورسلسسركلأنكللخلختسمهيلفدلجهيزل سزر.

سمكنلفقطلخغذسةلا مظيرسفلمنلتالألفخحةلا خغذسةلا سسوسة.

نوصدلبأنلخقوملبطبيعةلمظروفلكيتخبيرل لخأكسلمنلأنلنخيئجل
ا طبيعةلهدلا خدلخرسسهي.

أنواع المظاريف التي يجب تجنبها

هام
اللخلختسملمظيرسف:

ل خي فةلأولمجعسةلأولمغضنةلأولذاتلشكألغسرلعيسي	

ل المعةلأولمحببةل لغيسة	

ل بهيلمشيبكلأولسبيبسسلأولإبزسميتلأولتسوط	

ل بهيللساساتلذاخسةلا لصق	

ل ذاتلهسئةلمنخفتة	

ل  سلتلمجعسةلبحسة	

ل بهيلنخوءاتل)بهيلكخيبةلبيرزة(	

ل 	LEDخمتلطبيعخهيلملبًقيلبوالطةلجهيزل سزرلأول

ل مطبوعةلملبًقيلبي ساتأ	

ل غسرلمنظمةلبشكألمرخبلعنسلا خكسسس	

ل مصنوعةلمنلورقلسزنلأكثرلمنلمواصفيتلوزنل	
ا ورقلا متصصل لجهيز

ل بهيلحوافلغسرلملخقسمةلأولمربعةلبشكألثيبت	

ل بهيلنوافذلأولفخحيتلأولقطوعلأولثقوب	

ل بالصقلعلىلا لطحلكميلهولموضحلفدلا شكألأسنيه	

ل بأ لنةلمزسوجةلكميلهولموضحلفدلا شكألأسنيه	

ل بأ لنةلإغالقلغسرلمطوسةل لفألعنسلا شراء	

ل خحخويلعلىلجوانبلمطوسةلكميلهولموضحلفدلا شكأل	
أسنيه

إذالكنتلخلختسملأًسيلمنلأنواعلا مظيرسفلا مسرجةلأعاله،ل
فإنهيلقسلخؤسيلإ ىلخلفلجهيزك.لوهذالا خلفلقسلاللسشملهلأيل

ضمينلمنلBrotherلأولاخفيقسةلتسمة.

قسلخواجهلأحسيًنيلمشيكألفدلخغذسةلا ورقلنخسجةل ُلمكل
ا مظيرسفلا ملختسمةلوحجمهيلوشكألأ لنخهي.

ل
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الملصقات

لسقوملا جهيزلبي طبيعةلعلىلمعظملأنواعلا ملصقيتلا مصممةل
 اللختساملمعلأيلجهيزل سزر.لوسجبلأنلخحخويلا ملصقيتلعلىل
الصقلمعخمسلعلىلا كرسلسكلحسثلإنلهذهلا ميسةلأكثرلثبيًخيلفدل
سرجيتلا حرارةلا عي سةلفدلوحسةلا مصهر.لوسجبلأاللخالمسل
ا لواصقلأيلجزءلمنلا جهيز،لحسثلقسلخلخصقلسعيمةلهذال

ا ملصقلبوحسةلا لطوانةلأولا لطوانيتلوخؤسيلإ ىلاالنحشيرل
ومشيكألفدلجوسةلا طبيعة.لوسنبغدلعسملخعرسضلا الصقلبسنل
ا ملصقيت.لكميلسجبلخنظسملا ملصقيتل خغطدلا ورقةلبي كيمأل
طوالًلوعرًضي.لوقسلسنخجلعنلالختساململصقيتلبهيلمليفيتل
خقشرلا ملصقيتلوا خلببلفدلانحشيرلتطسرلأولمشيكألفدل

ا طبيعة.

سجبلأنلخكونلكألا ملصقيتلا ملختسمةلفدلهذالا جهيزلقيسرةل
علىلخحمألسرجةلحرارةلخبلغل200لسرجةلمئوسةل فخرةل0.1ل

ثينسة.

سمكنلفقطلخغذسةلا ملصقيتلمنلتالألفخحةلا خغذسةلا سسوسة.

أنواع الملصقات التي يجب تجنبها

اللخلختسململصقيتلخي فةلأولمجعسةلأولمغضنةلأولذاتلشكألغسرل
عيسي.

هام
ل اللخقملبخغذسةلورقلا ملصقيتلا ملختسملجزئًسي.للخؤسيل	

ا ورقةلا حيملةلا مكشوفةلإ ىلخلفلا جهيز.

ل اللخقملبإعيسةلالختساملأولإستيألملصقيتلخملالختسامهيلمنل	
قبألأولفيقسةل بعضلا ملصقيتلفدلا ورقة.

ل سجبلأاللخخجيوزلأوراقلا ملصقيتلمواصفيتلوزنلا ورقل	
ا موصوفلفدلس سألا ملختسملهذا.لإذلقسلخخعذرلا خغذسةل

بملصقيتلخخجيوزلهذهلا مواصفيتلأولاللخخملا طبيعةلبشكأل
صحسحلوقسلسخلببلذ كلفدلخلفلا جهيز.

ل
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3
كيفية تحميل المستندات

سمكنكلإرليألا فيكليتلوإنشيءلا ُنلخلوإجراءلا ملحلا ضوئدل
منلADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(لوزجيجلا ميلحةل

ا ضوئسة.

استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية 
)ADF(

سمكنلأنلخلخوعبلADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(لميل
سصألإ ىل35لصفحة،لكميلأنهيلخقوملبخغذسةلكألورقةلبشكأل
فرسي.لنوصدلبيلختساملا ورقلا قسيلدلبوزنل80لجم/م2ل

واحرصلسائًميلعلىلخهوسةلا صفحيتلقبألوضعهيلفدلADFل
)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(.

أحجام المستندات المدعومة

147.3لإ ىل355.6لملما طوأ:
147.3لإ ىل215.9لملما عرض:
64لإ ىل90لجم/م2ا وزن:

كيفية تحميل المستندات

هام
ل اللخخركلملخنساتللمسكةلعلىلزجيجلا ميلحةلا ضوئسة.لفدل	

حي ةلا قسيملبذ ك،لقسلسحسثلانحشيرلفدلADFل)وحسةلخغذسةل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(.

ل اللخلختسملا ورقلا مجعسلأولا مطويلأولا مشققلأولا ورقل	
ا ذيلبهلسبيبسسلأولمشيبكلورقلأولصمغلأولشرسطلالصق.

ل اللخلختسملا كرخونلأولا جرائسلأولا قمشة.	

ل  خجنبلخلفلا جهيزلأثنيءلالختساملADFل)وحسةلخغذسةل	
ا ملخنساتلا خلقيئسة(،لاللخلحبلا ملخنسلأثنيءلخغذسخه.

ل

مالحظة
ل إلجراءلا ملحلا ضوئدل لملخنساتلا خدلاللخالئملADFل	

)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(،لراجعلالختساملزجيجل
لصفحةل36. ا ميلحةلا ضوئسةل

ل منلا لهألالختساملADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتل	
ا خلقيئسة(لفدلحي ةلخحمسألملخنسلمخعسسلا صفحيت.

ل خأكسلمنلا جفيفلا خيمل لملخنساتلذاتلليئألا خصحسحلأول	
ا مكخوبةلبي حبر.

ل

a ل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلADFافرسلسعملا ملخنساتلفدل
ا خلقيئسة(لل)1(.لارفعلملنسلسعملإتراجلا ملخنساتلمنل
ADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(لوافرسهل)2(.

1

2

b .قملبخهوسةلا صفحيتلجسًسا

c قملبخرخسبلصفحيتلا ملخنسلمواجهةل علىلمعلإستيأل
ا حيفةلا علوسةلأواًل،لفدلADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتل
 ADF Readyا خلقيئسة(لحخىلخعرضلشيشةلا لمسل

)مغذيلا وثيئقلا خلقيئدل)ADF(لجيهز(لوخشعرلبمالملةل
ا صفحةلا علسيل لطوانيتلا خغذسة.

تحميل المستندات
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d .اضبطلموجهيتلا ورقل)1(ل مالءمةلعرضلا ملخنس

1

مالحظة
 ملحلا ملخنساتلغسرلا قسيلسةلضوئًسي،لراجعلالختساملزجيجل

لصفحةل36. ا ميلحةلا ضوئسةل
ل

استخدام زجاج الماسحة الضوئية

سمكنكلالختساملزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلإلرليألا فيكليتلأول
ا نلخلأولا ملحلا ضوئدل كخيب،لصفحةلفدلا مرةلا واحسة.

أحجام المستندات المدعومة

ميلسصألإ ىل300.0لملما طوأ:
ميلسصألإ ىل215.9لملما عرض:
ميلسصألإ ىل2.0لكجما وزن:ل

كيفية تحميل المستندات

مالحظة
اللختساملزجيجلا ميلحةلا ضوئسة،لسجبلأنلخكونلADFل

)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(لفيرغة.
ل

a .ارفعلغالفلا ملخنس

b بيلختساملتطوطلا ملخنسلاإلرشيسسةلبي جينبسنلا علويل
وا سلر،لضعلا ملخنسلمواجًهيل لفألفدلا ركنلا علويل

ا سلرلمنلزجيجلا ميلحةلا ضوئسة.

c .أغلقلغالفلا ملخنس

هام
إذالكينلا ملخنسلعبيرةلعنلكخيبلأولكينللمسًكي،لفاللخغلقل

ا غالفلبقوةلأولخضغطلعلسه.
ل
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4
كيفية إرسال فاكس

خوضحل كلا تطواتلا خي سةلكسفسةلإرليألفيكس.لإلرليأل
صفحيتلمخعسسة،لالختسملADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتل

ا خلقيئسة(.

a :قملبأيلمميلسلدل خحمسألا ملخنس
ضعلا ملخنسلمواجًهيل علىلفدلADFل)وحسةلل�

خغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(ل)راجعلالختسامل
ل وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسةل)ADF(ل

صفحةل35(.
قملبخحمسألا ملخنسلمواجًهيل لفألعلىلزجيجلل�

ا ميلحةلا ضوئسةل)راجعلالختساملزجيجل
لصفحةل36(. ا ميلحةلا ضوئسةل

b :قملبأيلمميلسلد
عنسلضبطلمعيسنةلا فيكسلعلىلOff )إسقيفلل�

خشغسأ(،لاضغطلعلىلFax )ا فيكس(.
عنسلضبطلمعيسنةلا فيكسلعلىلOn )خشغسأ(،لل�

 Sendingا فيكس(لو( Faxاضغطلعلىل
Faxes )إرليألفيكس(.

خعرضلشيشةلا لمس:ل�

c سمكنكلخغسسرلتسيراتلإرليألا فيكسلا خي سة.لاضغطلعلىل
Options )تسير(.لالحبل علىلأول لفألأول

اضغطلعلىلaلأولbل لخمرسرلعبرلتسيراتلا فيكس.لعنسل
عرضلاإلعساسلا مطلوب،لاضغطلعلسهلواتخرلا تسيرل

ا جسسس.لوعنسلاالنخهيءلمنلخغسسرلا تسيرات،لاضغطلعلىل
OK )موافق(.

مالحظة
بي نلبةل عملسيتلوإعساساتلإرليألا فيكليتلا مخقسمةلا خي سة،ل

لس سألا ملختسملا مخقسم:إرليألفيكس
ل sided Fax‑2 )فيكسلعلىلا وجهسن(ل	

)MFC‑9340CDW(
ل Contrast )ا خبيسن(	
ل Fax Resolution )سقةلا فيكس(	
ل Broadcasting )بثل(	
ل Real Time TX )إرليألفوريلبسونلحفظ(	
ل Overseas Mode )وضعلاالخصيألا سو د(	
ل Delayed Fax )فيكسلمؤّجأ(	
ل Batch TX )إرليألمجموعة(	
ل Coverpage Note )مالحظةلصفحةلا غالف(	
ل Coverpage Setup )إعساسلصفحةلا غالف(	
ل Polled TX )إرليألمعلااللخقصيء(	

ل

d )MFC‑9340CDW(
اتخرلأًسيلمنلا تسيراتلا وارسةلأسنيه:

إلرليألملخنسلعلىلوجهلواحس،لانخقألإ ىلل�
.eا تطوةل

إلرليألملخنسلعلىلا وجهسن،لاتخرلخنلسقلل�
ا ملحلا ضوئدلعلىلا وجهسنل لملخنسلعلىل

ا وجهسنلكميلسلد:

اضغطلعلىلOptions )تسير(.

الحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىلaلأولbل
 عرضلsided Fax‑2 )فيكسلعلىل

 2‑sided Faxا وجهسن(لواضغطلعلىل
)فيكسلعلىلا وجهسن(.

لاضغطلعلىل
 2‑sided Scan: Long Edge

)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةلا طوسلة(لأول
 2‑sided Scan: Short Edge

)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةلا قصسرة(.

اضغطلعلىلOK )موافق(.

مالحظة
سمكنكلإرليألا ملخنساتلعلىلا وجهسنلمنلADFل)وحسةل

خغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(.
ل

إرسال فاكس
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e .أستألرقملا فيكس
باستخدام لوحة االتصال

باستخدام دفتر العناوين

Address Book )سفخرلا عنيوسن(ل�

باستخدام سجل المكالمات

Call History )لجألا مكي ميت(ل�
ل) لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،لراجعلكسفسةل

لصفحةل55.( االخصيأل

f .)بسءلخشغسألا فيكس( Fax Startاضغطلعلىل

إرسال الفاكسات من ADF )وحدة تغذية المستندات 
التلقائية(

سبسألا جهيزلفدلملحلا ملخنسلضوئًسي.ل�
للل

إرسال الفاكسات من زجاج الماسحة الضوئية
فدلحي ةلضبطلReal Time TX )إرليألفوريل
بسونلحفظ(لعلىلا وضعلOn )خشغسأ(،للسقوملا جهيزل

بإرليألا ملخنسلبسونلا لؤاألعميلإذالكينتلهنيكل
صفحيتلإضيفسةل ملحهيلضوئًسيلأملال.

ل
فدلحي ةلضبطلReal Time TX )إرليألفوريل

بسونلحفظ(لعلىلا وضعلOff )إسقيفلخشغسأ(:

إذالقمتلبي ضغطلعلىلFax Start )بسءلل�
خشغسألا فيكس(،لفلسبسألا جهيزلفدلملحل

ا صفحةلا و ىلضوئًسي.

 Next Page?عنسميلخعرضلشيشةلا لمسل
)ا صفحةلا خي سة؟(،لقملبأيلمميلسلد:

ل إلرليألصفحةلواحسة،لاضغطلعلىلNo )ال(.ل	
سبسألا جهيزلفدلإرليألا ملخنس.

ل إلرليألأكثرلمنلصفحةلواحسة،لاضغطلعلىل	
Yes )نعم(لوضعلا صفحةلا خي سةلعلىلزجيجل
ا ميلحةلا ضوئسة.لاضغطلعلىلOK )موافق(.ل
سبسألا جهيزلفدلملحلا صفحةلضوئًسي.ل)كررل

هذهلا تطوةل كألصفحةلإضيفسة.(

إيقاف إرسال الفاكسات

. إلسقيفلإرليألا فيكليت،لاضغطلعلىل

إرسال مستندات بحجم Letter عبر الفاكس 
من زجاج الماسحة الضوئية

عنسلإرليألملخنساتلبحجملLetterلعبرلا فيكس،لسجبلعلسكل
ضبطلحجملزجيجلا ملحلا ضوئدلعلىلLetter؛لوإال،لفلسخمل

فقسانلجزءلمنلا فيكليت.

a :قملبأيلمميلسلد
عنسلضبطلمعيسنةلا فيكسلعلىلOff )إسقيفلل�

 Fax(ل خشغسأ(،لاضغطلعلىل
)ا فيكس((.

عنسلضبطلمعيسنةلا فيكسلعلىلOn )خشغسأ(،لل�

ل)Fax )ا فيكس((ل اضغطلعلىل
وSending Faxes )إرليألفيكس(.

b .)تسير( Optionsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Glass Scan Size )حجملزجيجلا ملحل

ا ضوئد(.

d حجملزجيجل( Glass Scan Sizeاضغطلعلىل
ا ملحلا ضوئد(.

e .Letterاضغطلعلىل

f .)موافق( OKاضغطلعلىل

إلغاء فاكس قيد اإلرسال

ل لإل غيءلا فيكس.لإذالقمتلبي ضغطلعلىل اضغطلعلىل
أثنيءلقسيملا جهيزلبيالخصيألأولاإلرليأ،لفلخعرضلشيشةلا لمسل

?Cancel Job )إ غيءلا مهمة؟(.

اضغطلعلىلYes )نعم(لإل غيءلا فيكس.
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تقرير تأكيد اإلرسال

سمكنكلالختساملخقرسرلخأكسسلاإلرليألكس سألعلىلقسيمكلبإرليأل
ا فيكس.لسلرسلهذالا خقرسرلالملأولرقملفيكسلا طرفلا ملخلم،ل

ووقتلوخيرسخلاإلرليأ،لومسةلاإلرليأ،لوعسسلا صفحيتل
ا مرللة،لوميلإذالخملاإلرليألبنجيحلأملال.

هنيكلعسةلتسيراتلمخيحةل خقرسرلخأكسسلاإلرليأ:
On )خشغسأ(:ل طبيعةلخقرسرلبعسلكألفيكسلخقوملبإرلي ه.ل�

On+Image )خشغسأ+صورة(:ل طبيعةلخقرسرلبعسلكألل�
فيكسلخقوملبإرلي ه.لسظهرلجزءلمنلصفحةلا فيكسلا و ىل

بي خقرسر.

Off )إسقيفلخشغسأ(:ل:ل طبيعةلخقرسرلإذال ملسكنلا فيكسلل�
نيجًحيلنخسجةل تطألبيإلرليأ.لOff )إسقيفلخشغسأ(لهول

إعساسلا مصنع.

Off+Image )إسقيفلخشغسأ+صورة(:ل طبيعةلخقرسرلل�
إذال ملسكنلا فيكسلنيجًحيلنخسجةل تطألبيإلرليأ.لسظهرل

جزءلمنلصفحةلا فيكسلا و ىلبي خقرسر.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Fax )ا فيكس(.

d .)ا فيكس( Faxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Report Setting )إعساسلا خقيرسر(.

f إعساسل( Report Settingاضغطلعلىل
ا خقيرسر(.

g .)XMITخقرسرل( XMIT Reportاضغطلعلىل

h  On+Imageخشغسأ(لأول( Onاضغطلعلىل
)خشغسأ+صورة(لأولOff )إسقيفلخشغسأ(لأول

Off+Image )إسقيفلخشغسأ+صورة(.

i . اضغطلعلىل

مالحظة
ل فدلحي ةلاتخسيرلOn+Image )خشغسأ+صورة(لأول	

Off+Image )إسقيفلخشغسأ+صورة(،ل نلخظهرل
ا صورةلفدلخقرسرلخأكسسلاإلرليألفدلحي ةلضبطلإرليأل

لس سألا ملختسمل فوريلبسونلحفظلعلىلOn )خشغسأ(.ل)
ا مخقسم,لإرليألفوريلبسونلحفظ(.

ل إذالخملاإلرليألبنجيح،لفلسظهرلOK )موافق(لبجوارل	
لRESULT )نخسجة(لفدلخقرسرلخأكسسلاإلرليأ.ل

إذال ملسخملاإلرليألبنجيح،لفلسظهرلERROR )تطأ(ل
بجوارلRESULT )نخسجة(.

ل
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أوضاع االستالم
سجبلاتخسيرلوضعلالخالملحلبلا جهزةلا تيرجسةلوا تسميتلا هيخفسةلا مخيحةلعلىلا تطل سسك.

اختيار وضع االستالم

بشكألافخراضد،للسلخلملا جهيزلأيلفيكليتلخرلألإ سكلخلقيئًسي.للخليعسكلا متططيتلأسنيهلعلىلاتخسيرلا وضعلا صحسح.ل) لحصوألعلىل
لصفحةل42.( مزسسلمنلا معلوميتلا خفصسلسةلحوألأوضيعلااللخالم،لراجعلالختساملأوضيعلااللخالمل

Fax

Manual

External TAD

Fax/Tel

هل ترغب في استخدام ميزات الهاتف التي يتسم بها جهازك (في حالة التوفر) أو هاتف خارجي أو جهاز 
خارجي للرد على مكالمات الهاتف موصل على نفس الخط مثل الجهاز؟.

هل تستخدم وظيفة الرسائل الصوتية التي يتسم بها أي جهاز 
خارجي للرد على مكالمات الهاتف؟

هل ترغب في أن يقوم الجهاز بالرد على مكالمات 
الفاكس والهاتف بشكل تلقائي؟

نعم

ال

نعم

نعمال

ال

 ضبطلوضعلااللخالم،لاخبعلاإلرشيساتلأسنيه.

a . اضغطلعلىل

b .)جمسعلاإلعساسات( All Settingsاضغطلعلىل

c .)ا فيكس( Faxل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل

d .)ا فيكس( Faxاضغطلعلىل

e .)إعساسلااللخالم( Setup Receiveل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل

f .)إعساسلااللخالم( Setup Receiveاضغطلعلىل

g .)وضعلااللخالم( Receive Modeل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل

h .)وضعلااللخالم( Receive Modeاضغطلعلىل

i ل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلTAD( External TADلأول)ا فيكس/ا هيخف( Fax/Telلأول)ا فيكس( Faxاضغطلعلىل
ا هيخف(لا تيرجد(لأولManual )سسوي(.

استالم فاكس
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j . اضغطلعلىل



42

الفصل 5

استخدام أوضاع االستالم
خقوملبعضلأوضيعلااللخالملبي رسلخلقيئًسيل)Fax )ا فيكس(ل

وFax/Tel )ا فيكس/ا هيخف((.لقسلخحخيجلإ ىلخغسسرلخأتسرل
ل ا رنسنلقبألالختساملهذهلا وضيعل)راجعلخأتسرلا رنسنل

صفحةل43(.

الفاكس فقط

لسقوملا وضعلFax )ا فيكس(لبي رسلخلقيئًسيلعلىلكألا مكي ميتل
كفيكس.

الفاكس/الهاتف

لسليعسكلا وضعلFax/Tel )ا فيكس/ا هيخف(لعلىلإسارةل
ا مكي ميتلا وارسةلمنلتالألا خعرفلعلىلميلإذالكينتلفيكليتل

أولمكي ميتلصوخسةلوا خعيمألمعهيلبإحسىلا طرقلا خي سة:
لسخملالخالملا فيكليتلخلقيئًسي.ل�

لخصسرلا مكي ميتلا صوخسةلرنسنلا هيخف/ا فيكسلإلتبيركلل�
بي رسلعلىلا تط.لرنسنلا هيخف/ا فيكسلهولرنسنلمزسوجل

لرسعلسصسرهلا جهيز.

)راجعلأسًضيلوقتلرنسنلا هيخف/ا فيكسل)وضعلا فيكس/ا هيخفل
لصفحةل43.( لصفحةل43لوخأتسرلا رنسنل فقط(ل

يدوي

سعمألا وضعلManual )سسوي(لعلىلإسقيفلخشغسألجمسعل
وظيئفلا رسلاآل د.

اللخالملفيكسلفدلا وضعلا سسوي،لارفعللميعةلا سسلا تيصةل
بي هيخفلا تيرجد.لعنسميلخلمعلنغميتلفيكسل)صفيراتلقصسرةل
مخكررة(،لاضغطلعلىلFax Start )بسءلخشغسألا فيكس(،ل

ثملReceive )الخالم(لاللخالملا فيكس.لسمكنكلأسًضيل
الختساملمسزةلاكخشيفلا فيكسلاللخالملا فيكليتلبرفعللميعةلسسل

موجوسةلعلىلنفسلتطلا جهيز.

لصفحةل44.( )راجعلأسًضيلاكخشيفلا فيكسل

TAD )جهاز الرد اآللي على الهاتف( 
الخارجي

سخسحلا وضعلTAD( External TADل)جهيزلا رسلاآل دل
علىلا هيخف(لا تيرجد(ل جهيزلرسلآ دلتيرجدلبإسارةلمكي ميخكل

ا وارسة.للسخملا خعيمألمعلا مكي ميتلا وارسةلبي طرقلا خي سة:
لسخملالخالملا فيكليتلخلقيئًسي.ل�

سلخطسعلا مخصلونلفدلا مكي ميتلا صوخسةلخلجسألرلي ةلل�
فدلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لا تيرجد.

) لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،لراجعلخوصسألTADل
لصفحةل51.( )جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لتيرجدل



استالم فاكس

43

5

إعدادات وضع االستالم

تأخير الرنين

سقوملاإلعساسلDelayلRingل)خأتسرلا رنسن(لبضبطلعسسلمراتل
Fax/ا فيكس(لو( Faxرنسنلا جهيزلقبألا رسلفدلا وضعسنل

Tel )ا فيكس/ا هيخف(.

إذالكينتل سسكلهواخفلتيرجسةلأولملحقةلعلىلنفسلتطلا جهيز،ل
لصفحةل فيتخرلأقصىلعسسل لرنيتل)راجعلاكخشيفلا فيكسل
لصفحةل 44لوا خشغسألمنلا هواخفلا تيرجسةلأولا ملحقةل

.)53

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Fax )ا فيكس(.

d .)ا فيكس( Faxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receive )إعساسلااللخالم(.

f .)إعساسلااللخالم( Setup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Ring Delay )خأتسرلا رنسن(.

h .)خأتسرلا رنسن( Ring Delayاضغطلعلىل

i اضغطلالتخسيرلعسسلمراتلرنسنلا تطلقبألقسيملا جهيزل
بي رس.

j . اضغطلعلىل

وقت رنين الهاتف/الفاكس )وضع الفاكس/
الهاتف فقط(

عنسميلسخصألشتصلميلبي جهيز،للخلمعلأنتلوا مخصألصوتل
رنسنلا هيخفلا عيسي.لسخملضبطلعسسلا رنيتلمنلتالألإعساسل

خأتسرلا رنسن.

إذالكينتلا مكي مةلعبيرةلعنلفيكس،لفلسلخقبلهيلا جهيز؛لإاللأنهل
إذالكينتلعبيرةلعنلمكي مةلصوخسة،لفلسصسرلا جهيزلرنسنل

ا هيخف/ا فيكسل)رنسًنيلمزسوًجي/زائًفي(ل لوقتلا ذيلقمتلبضبطهل
فدلإعساسلوقتلرنسنلا هيخف/ا فيكس.لإذاللمعتلرنسنلا هيخف/
ا فيكس،لفإنلذ كلسعندلأنهل سسكلمكي مةلصوخسةلعلىلا تط.

نظًرال نلرنسنلا هيخف/ا فيكسلسصسرهلا جهيز،ل نلخصسرل
ا هواخفلا ملحقةلأولا تيرجسةلرنسًني؛لإاللأنهلاللسزاألبإمكينكلا رسل

علىلا مكي مةلمنلأيلهيخفل) لحصوألعلىلمزسسلمنل
لصفحةل53(. ا معلوميت،لراجعلالختساملا رموزلعنلُبعسل

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Fax )ا فيكس(.

d .)ا فيكس( Faxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receive )إعساسلااللخالم(.

f .)إعساسلااللخالم( Setup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
F/T Ring Time )لزمنلرنسنلا هيخف/ا فيكسل(.

h لزمنلرنسنل( F/T Ring Timeاضغطلعلىل
ا هيخف/ا فيكسل(.

i اضغطلالتخسيرلمسةلرنسنلا جهيزل خنبسهكلبأنل سسكل
مكي مةلصوخسةل)20لأول30لأول40لأول70لثينسة(.

j . اضغطلعلىل

مالحظة
حخىل ولقيملا مخصألبوضعلا لميعةلأثنيءلا رنسنلا مزسوج/
ا زائف،لفلسلخمرلا جهيزلفدلا رنسنل لمسةلا زمنسةلا خدلخمل

ضبطهي.
ل
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اكتشاف الفاكس

إذا كان Fax Detect )اكتشاف الفاكس( مضبوًطا على 
On )تشغيل(:

سكونلبإمكينلا جهيزلالخالملا فيكليتلخلقيئًسيلحخىلإذالقمتلبي رسل
علىلا مكي مة.لعنسلعرضلReceiving )الخالم(لعلىل
شيشةلا لمسلأوللميعلصوتلنقرةلبتطلا هيخفلمنلتالأل
لميعةلا سسلا ملختسمة،لفلسسلعلسكللوىلوضعلا لميعة.ل

ولسقوملا جهيزلببيقدلا مر.

إذا كان Fax Detect )اكتشاف الفاكس( مضبوًطا على 
Off )إيقاف تشغيل(:

إذالكنتلعنسلا جهيزلوقمتلبي رسلعلىلمكي مةلفيكسلبرفعل
لميعةلا سسلا تيرجسة،لفيضغطلعلىلFax Start )بسءل

خشغسألا فيكس(،لثملاضغطلعلىلReceive )الخالم(ل
اللخالملا فيكس.

إذالقمتلبي رسلمنلهيخفلساتلد،لفيضغطلعلىلl51ل)راجعل
لصفحةل53(. ا خشغسألمنلا هواخفلا تيرجسةلأولا ملحقةل

مالحظة
ل إذالكينتلهذهلا مسزةلمضبوطةلعلىلOn )خشغسأ(،لو كنل	

اللسقوملا جهيزلبخوصسألمكي ميتلا فيكسلعنسلرفعللميعةل
.l51سسلهيخفلساتلد،لفيضغطلعلىلرمزلالخالملا فيكسل

ل إذالكنتلخقوملبإرليألا فيكليتلمنلكمبسوخرلعلىلنفسلتطل	
ا هيخفلوكينلا جهيزلسعخرضهي،لفيضبطلDetectلFaxل

)اكخشيفلا فيكس(لعلىلOff )إسقيفلخشغسأ(.
ل

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Fax )ا فيكس(.

d .)ا فيكس( Faxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receive )إعساسلااللخالم(.

f .)إعساسلااللخالم( Setup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Fax Detect )اكخشيفلا فيكس(.

h .)اكخشيفلا فيكس( Fax Detectاضغطلعلىل

i .))إسقيفلخشغسأ( Offخشغسأ(ل)أول( Onاضغطلعلىل

j . اضغطلعلىل
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معاينة الفاكس )باألبيض واألسود 
فقط(

كيفية معاينة الفاكس المستلم

سمكنكلعرضلا فيكليتلا ملخلمةلعلىلشيشةلا لمسلمنلتالأل

ل ل)Fax )ا فيكس((لثمل ا ضغطلعلىل
)Received Faxes )ا فيكليتلا ملخلمة((.لعنسميل
سكونلا جهيزلفدلوضعلااللخعساس،للخظهرلرلي ةلمنبثقةلعلىل

شيشةلا لمسل خنبسهكلبوجوسلفيكليتلجسسسة.

ضبط معاينة الفاكس

a . اضغطلعلىل

b  Fax Preview(ل اضغطلعلىل
)معيسنةلا فيكس((.

c .))إسقيفلخشغسأ( Offخشغسأ(ل)أول( Onاضغطلعلىل

d .)نعم( Yesاضغطلعلىل

e لختبركلشيشةلا لمسلأنهل نلخخملطبيعةلأسةلفيكليتل
ملخقبلسةلأثنيءلالخالمهي.

اضغطلعلىلYes )نعم(.

f . اضغطلعلىل

مالحظة
عنسلخشغسألمعيسنةلا فيكس،ل نلخخملطبيعةلا نلتةلاالحخسيطسةل

منلا فيكليتلا ملخلمةلإلعيسةلخوجسهلا فيكليتلوعملسيتل
الخالملا فيكسلعبرلا كمبسوخر،لحخىلو ولقمتلبضبطل

ا طبيعةلاالحخسيطسةلعلىلOn )خشغسأ(.
ل

استخدام معاينة الفاكس

عنسلالخالملفيكس،للسخملعرضلرلي ةلمنبثقةلعلىلشيشةلا لمس.ل
)علىللبسألا مثيأ:لNew Fax(es):01 )فيكسلجسسس(ل

]View[ )عرض((

a .)عرض( Viewاضغطلعلىل
لخعرضلشيشةلا لمسلقيئمةلا فيكس.

مالحظة
ل علىلا رغملمنلعرضلا فيكليتلا مطبوعةل خيرسخلووقتل	

االلخالملعنسلخشغسألطيبعلالخالملا فيكليت،لإاللأنلشيشةل
معيسنةلا فيكسل نلخعرضلخيرسخلووقتلااللخالم.

ل خخضمنلقيئمةلا فيكسلا فيكليتلا قسسمةلوا فيكسلا جسسس.لخخمل	
اإلشيرةلإ ىلا فيكسلا جسسسلمنلتالألعالمةلزرقيءلبجوارل

ا فيكس.
ل  عرضلا فيكسلا ذيلخمتلمعيسنخهلبي فعأ،لاضغطلعلىل	

Fax )ا فيكس(لوReceived Faxes )ا فيكليتل
ا ملخلمة(.

ل

b ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
رقملا فيكسلا تيصلبي فيكسلا مطلوب.

c .اضغطلعلىلا فيكسلا مطلوب

مالحظة
ل إذالكينلا فيكسلكبسًرا،لفقسلسكونلهنيكلخأتسرلقبألعرضه.	
ل لخعرضلشيشةلا لمسلرقملا صفحةلا حي سةلوإجمي دل	

صفحيتلرلي ةلا فيكس.لفدلحي ةلزسيسةلصفحيتلرلي ةل
ا فيكسلعنل99لصفحة،للسخملعرضلإجمي دلعسسل

.“XX”ا صفحيتلكـل
ل
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اضغطلعلىلشيشةلا لمسلأول وحةلا لمسلإلجراءل
ا عملسيتلا خي سة.

الوصف
خكبسرلا فيكس.

خصغسرلا فيكس.

ا خمرسرلرألًسي.لأول

ا خمرسرلأفقًسي.لأول

خسوسرلا فيكسلفدلاخجيهلحركةلعقيربل
ا ليعة.

حذفلا فيكس.
اضغطلعلىلYes )نعم(ل لخأكسس.

ا رجوعلإ ىلا صفحةلا ليبقة.

االنخقيألإ ىلا صفحةلا خي سة.

ا رجوعلإ ىلقيئمةلا فيكس.

طبيعةلا فيكس.لStart )بسء(

d . اضغطلعلىل

كيفية طباعة الفاكس

a .))ا فيكس( Fax(ل اضغطلعلىل

b ا فيكليتل( Received Faxesاضغطلعلىل
ا ملخلمة(.

c .اضغطلعلىلا فيكسلا مطلوب

d .)بسء( Startاضغطلعلىل

e . اضغطلعلىل

كيفية طباعة جميع الفاكسات الموجودة في القائمة

a .))ا فيكس( Fax(ل اضغطلعلىل

b ا فيكليتل( Received Faxesاضغطلعلىل
ا ملخلمة(.

c .)طبيعة/حذف( Print/Deleteاضغطلعلىل

d :قملبأيلمميلسلد
لاضغطلعلىلل�

 Print All(New Faxes)
)طبيعةلا كأ:لا فيكسلا جسسس(ل طبيعةلجمسعل

ا فيكليتلا خدل ملخقملبعرضهيلبعس.
لاضغطلعلىلل�

 Print All(Old Faxes)
)طبيعةلا كأل)ا فيكليتلا قسسمة(ل(ل طبيعةل

جمسعلا فيكليتلا خدلقمتلبعرضهي.

e . اضغطلعلىل

كيفية حذف جميع الفاكسات الموجودة في القائمة

a .))ا فيكس( Fax(ل اضغطلعلىل

b ا فيكليتل( Received Faxesاضغطلعلىل
ا ملخلمة(.

c .)طبيعة/حذف( Print/Deleteاضغطلعلىل

d :قملبأيلمميلسلد
لاضغطلعلىلل�

 Delete All(New Faxes)
)حذفلا كأ:لا فيكليتلا جسسسة(ل حذفلجمسعل

ا فيكليتلا خدل ملخقملبعرضهيلبعس.
لاضغطلعلىلل�

 Delete All(Old Faxes)
)حذفلا كأل)ا فيكليتلا قسسمة((ل حذفلجمسعل

ا فيكليتلا خدلقمتلبعرضهي.

e .نعم(ل لخأكسس( Yesاضغطلعلىل

f . اضغطلعلىل
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إيقاف تشغيل معاينة الفاكس

a . اضغطلعلىل

b  Fax Preview(ل اضغطلعلىل
)معيسنةلا فيكس((.

c .)إسقيفلخشغسأ( Offاضغطلعلىل

d .نعم(ل لخأكسس( Yesاضغطلعلىل

e إذالكينتلهنيكلفيكليتلمتزنةلفدلا ذاكرة،لفقملبأيلمميل
سلد:
إذالكنتلاللخرغبلفدلطبيعةلا فيكليتلل�

 Continueا متزنة،لفيضغطلعلىل
)مخيبعة(.

اضغطلعلىلYes )نعم(ل لخأكسس.لحسنئٍذللسخملحذفل
ا فيكليت.

 طبيعةلجمسعلا فيكليتلا متزنة،لاضغطلعلىلل�
 Print All Faxes Before

Delete )طبيعةلكألا فيكليتلقبأل
ا حذف(.

إذالكنتلاللخرغبلفدلإسقيفلخشغسألمعيسنةلل�
ا فيكس،لفيضغطلعلىلCancel )إ غيء(.

f . اضغطلعلىل
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كيفية استخدام الفاكس عبر 
الكمبيوتر

استالم الفاكس عبر الكمبيوتر )لنظام 
التشغيل  ®Windows فقط(

فدلحي ةلخشغسألمسزةلالخالملا فيكسلعبرلا كمبسوخر،للسقومل
جهيزلMFCلبختزسنلا فيكليتلا ملخلمةلفدلا ذاكرةلوإرلي هيل
إ ىلا كمبسوخرلخلقيئًسي.لسمكنكلبعسئذلالختساملا كمبسوخرل عرضل

هذهلا فيكليتلوختزسنهي.

حخىلإذالقمتلبإسقيفلخشغسألا كمبسوخرل)أثنيءلا لسألأولفدلعطلةل
نهيسةلا لبوعلعلىللبسألا مثيأ(،للسقوملجهيزلMFCلبيلخالمل
ا فيكليتلوختزسنهيلفدلذاكرخه.للسظهرلعسسلا فيكليتلا ملخلمةل

ا خدلخملختزسنهيلفدلا ذاكرةلعلىلشيشةلا لمس.

عنسلبسءلخشغسألا كمبسوخرلوعمألبرنيمجلPC‑Faxل
Receiving،لسقوملجهيزلMFCلبنقألا فيكليتلإ ىلا كمبسوخرل

خلقيئًسي.

 نقألا فيكليتلا ملخلمة،لسجبلخشغسألبرنيمجلPC‑Faxل
Receivingلعلىلا كمبسوخر.

اخبعلاإلرشيساتلا تيصةلبنظيملا خشغسألا ذيلخلختسمه.
)نظيملا خشغسألXPل®WindowsلوWindowsلل�

)Windows®لو7لVista®

)ابدأ(،لحسسلكافة البرامجل<لBrotherل منلا قيئمةل
<لMFC‑XXXXل<لاستالم PC‑FAXل<لاستقبال.ل

)سشسرلXXXXلإ ىلالملا طرازلا تيصلبك.(

)8ل®Windows(ل�

ل)Brother Utilities(،لثملانقرلفوقل انقرلفوقل
ا قيئمةلا منلس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصلبكل)إذال ملسكنل

محسًسالبي فعأ(.لانقرلفوقلاستالم فاكس عن طريق 
الكمبيوترلعلىلشرسطلا خنقألا سلر،لثملانقرلفوقلاستقبال.

أكمألا تطواتلا خي سةلعلىلجهيزك:

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Fax )ا فيكس(.

d .)ا فيكس( Faxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receive )إعساسلااللخالم(.

f .)إعساسلااللخالم( Setup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Memory Receive )الخقبيألذاكرة(.

h الخقبيأل( Memory Receiveاضغطلعلىل
ذاكرة(.

i الخالملا فيكسل( PC Fax Receiveاضغطلعلىل
عبرلا كمبسوخر(.

j خعرضلشيشةلا لمسلخذكسًرالببسءلخشغسألبرنيمجل
ReceivingلPC‑FAXلعلىلا كمبسوخر.لإذالقمتل
بخشغسألبرنيمجلReceivingلPC‑FAX،لفيضغطل

لعلىلOK )موافق(.ل
 لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميتلحوألكسفسةلبسءل

لس سأل خشغسألبرنيمجلReceivingلPC‑FAX،ل
ملختسملا برنيمج.

k لأولالملا كمبسوخرل>USB<ل عرضلbلأولaاضغطلعلىل
إذالكينلا جهيزلمخصاًللبشبكة.

اضغطلعلىل>USB<لأولالملا كمبسوخر.
اضغطلعلىلOK )موافق(.

l طبيعةل( Backup Print: Onاضغطلعلىل
 Backup Print:ا نلخلاالحخسيطد:لخشغسأ(لأول

Off )طبيعةلا نلخلاالحخسيطد:لإسقيفلا خشغسأ(.

هام
فدلحي ةلاتخسيرلBackup Print: On )طبيعةل
ا نلخلاالحخسيطد:لخشغسأ(،للسقوملا جهيزلأسًضيلبطبيعةل

ا فيكسلعلىلجهيزكلحخىلسكونل سسكلنلتة.
ل

استخدام الفاكس عبر الكمبيوتر
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m . اضغطلعلىل

مالحظة
ل قبألأنلخخمكنلمنلإعساسلمسزةلالخالملا فيكسلعبرل	

ا كمبسوخر،لسجبلعلسكلخثبستلبرنيمجلSuiteلMFL‑Proل
علىلا كمبسوخر.لخأكسلمنلخوصسألا كمبسوخرلوخشغسلهل

لس سألملختسملا برنيمج(. (
ل إذالحسثلتطألبي جهيزلأولخعذرلعلسهلطبيعةلا فيكليتلمنل	

ا ذاكرة،لفسمكنكلالختساملهذالاإلعساسل نقألا فيكليتلإ ىل
ل ا كمبسوخرل)راجعلنقألا فيكليتلأولخقرسرلسومسةلا فيكسل

صفحةل121(.
ل مسزةلالخالملا فيكسلعبرلا كمبسوخرلغسرلمسعومةلفدلنظيمل	

.MacلOSا خشغسأل
ل

إرسال الفاكس عبر الكمبيوتر

خخسحل كلمسزةلا فيكسلعبرلا كمبسوخرلا خدلخوفرهيلBrotherل
الختساملا كمبسوخرلإلرليألملخنسلمنلأحسلا خطبسقيتلكفيكسل
قسيلد.لسمكنكلإرليألملفلخملإنشيؤهلفدلأيلخطبسقلعلىل

ا كمبسوخرلكفيكسلعبرلا كمبسوخر.لسمكنكلأسًضيلإرفيقلصفحةل
لس سألملختسمل غالفل) لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،ل

ا برنيمج(.

كيفية إرسال فاكس عبر الكمبيوتر:

اخصألببيئعلا خطبسقلإذالكنتلبحيجةل مزسسلمنلا سعم.

a .منلا خطبسقلا تيصلبكلحسسلملف،لثملحسسلطباعة
ولسخملعرضلمربعلحوارلا طبيعة.ل)قسلختخلفلا تطواتل

بيتخالفلا خطبسقلا تيصلبك.(

b .Brother PC‑FAX v.3حسسل

c .انقرلفوقلموافق
.Brother PC‑FAXولسخملعرضلواجهةلا ملختسمل

d أستألرقملفيكسلا ملخلملبيلختسامل وحةلمفيخسحلا كمبسوخرل
أولبي نقرلفوقل وحةلا مفيخسحلا رقمسةلا تيصةلبواجهةل

ا ملختسملBrother PC‑FAX.للسمكنكلأسًضيلخحسسسل
ا رقملا متزنلمنلدفتر العناوين.

e لعنسلالختسامل وحةلمفيخسحل انقرلفوقل
ا كمبسوخرلأول وحةلا مفيخسحلا رقمسة.

f .انقرلفوقلبدء
لسخملإرليألا ملخنسلإ ىلجهيزلBrotherلوبعسئذللسخمل

إرلي هلبي فيكسلإ ىلا ملخلم.
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خدمات خط الهاتف

ضبط نوع خط الهاتف

فدلحي ةلخوصسألا جهيزلبتطلسخمسزلبتسمةلا وصالتلمخعسسةل
ا تطوطل)PBX(لأولISDNلإلرليألا فيكليتلوالخالمهي،ل
سلزملخغسسرلTypeلLineلTelephoneل)نوعلتطلا هيخف(ل
وفًقيل ذ كلبيخبيعلا تطواتلا خي سة.لفدلحي ةلالختساملتطلسخمسزل
بتسمةلا مقلملا فرعدلا تيصل)PBX(،لسمكنكلضبطلا جهيزل
 سقوملسائًميلبي وصوألإ ىلا تطلا تيرجدل)بيلختساملا بيسئةلا خدل

.Rأستلخهي(لأولا وصوألإ ىلا تطلا تيرجدلعنسلا ضغطلعلىل

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Initial Setup )اإلعساسلا و د(.

d اإلعساسل( Initial Setupاضغطلعلىل
ا و د(.

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Phone Line Set )خعسسنلتطلا هيخف(.

f خعسسنلتطل( Phone Line Setاضغطلعلىل
ا هيخف(.

g .))عيسي( Normalل)أولPBX،لISDNاضغطلعلىل

h :قملبأيلمميلسلد
فدلحي ةلاتخسيرلISDNلأولNormal ل�

.lعيسي(،لانخقألإ ىلا تطوةل(
فدلحي ةلاتخسيرلPBX،لانخقألإ ىلا تطوةلi.ل�

i .)سائًمي( Alwaysلأول)خشغسأ( Onاضغطلعلىل

مالحظة
ل فدلحي ةلاتخسيرلOn )خشغسأ(،للسخسحل كلا ضغطلعلىلRل	

ا وصوألإ ىلتطلتيرجد.
ل فدلحي ةلاتخسيرلAlways )سائًمي(،لسمكنكلا وصوألإ ىل	

.Rتطلتيرجدلسونلا ضغطلعلىل
ل

j :قملبأيلمميلسلد
إذالكنتلخرسسلخغسسرلرقملا بيسئةلا حي د،لل�

فيضغطلعلىلDial Prefix )بيسئةل
.kاالخصيأ(لوانخقألإ ىلا تطوةل

إذالكنتلاللخرغبلفدلخغسسرلرقملا بيسئةلل�
.lا حي د،لفينخقألإ ىلا تطوةل

k أستألرقملا بيسئةل)ميلسصألإ ىل5لأرقيم(لعلىل وحةل
االخصيأ.

اضغطلعلىلOK )موافق(.

مالحظة
سمكنكلالختساملا رقيملمنل0لإ ىل9لوا رموزل#لوlلو!.ل

)اللسمكنكلالختسامل!لمعلأسةلأرقيملأولرموزلأترى.(
ل

l . اضغطلعلىل

الوصالت متعددة الخطوط )PBX( والتحويل

سخملضبطلهذالا جهيزلبشكألأو دلعلىلNormal )عيسي(،ل
مميلسخسحل لجهيزلاالخصيألبتطلPSTNل)شبكةلا هيخفلا عيمة(ل
قسيلد.لعلىلا رغملمنلذ ك،لخلختسملا عسسسلمنلا مكيخبلنظيمل
هيخفلمركزيلأولوصالتلمخعسسةلا تطوطل)PBX(.لسمكنل

خوصسألا جهيزلبمعظملأنواعلا وصالتلمخعسسةلا تطوط.لخسعمل
مسزةلااللخسعيءلا تيصةلبي جهيزلااللخسعيءلا موقوتلبفيصأل

فقطل)TBR(ل.للسعمألااللخسعيءلا موقوتلبفيصأل)TBR(لمعل
معظملأنظمةلا وصالتلمخعسسةلا تطوطل)PBX(،لمميلسخسحل كل

ا وصوألإ ىلتطلتيرجد،لأولخحوسألا مكي ميتلإ ىلهيخفل
.Rساتلدلآتر.لخعمألهذهلا مسزةلعنسلا ضغطلعلىل

الهاتف واألجهزة الخارجية
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توصيل TAD )جهاز الرد اآللي 
على الهاتف( خارجي 

سمكنلخوصسألجهيزلرسلآ دلعلىلا هيخفل)TAD(لتيرجدلبنفسل
تطلا جهيز.لعنسميلسقوملTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(ل
بي رسلعلىلمكي مة،للسقوملا جهيزل»بياللخميع«ل نغميتلCNGل

)اخصيالتلا فيكس(لا مرللةلمنلجهيزلا فيكسلا مرلأ.لإذال
لمعهيلا جهيز،لفلسخلقىلا مكي مةلوسلخلملا فيكس.لوإذال مل

سلمعهي،لفلسخسحل ـلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لخلقدل
رلي ةلصوخسةلولخعرضلا شيشةلTelephone )هيخف(.

سجبلعلىلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لا تيرجدلا رسل
تالألأربعلرنيتل)نوصسكلبضبطهلعلىلرنخسن(.لوسرجعلذ كل

إ ىلخعذرللميعلا جهيزل نغميتلCNGلحخىلسخلقىلTADل
)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لا تيرجدلا مكي مة.للسقومل

ا جهيزلا مرلألبإرليألنغميتلCNGل مسةلخخراوحلمنلثميندل
إ ىلعشرلثواٍنلفقط.لاللنوصدلبيلختساملمسزةلخوفسرلا رلومل
علىلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لا تيرجدلإذالكينل

سلزملأكثرلمنلأربعلرنيتل خنشسطه.

مالحظة
إذالكنتلخواجهلمشيكألفدلالخالملا فيكليت،لفقلألإعساسل
خأتسرلا رنسنلفدلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(ل

ا تيرجد.
ل

الوصالت

سجبلخوصسألTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لا تيرجدل
كميلهولمبسنلبي رلملا خوضسحدلأسنيه.

2

1

1

TAD )جهاز الرد اآللي على الهاتف( 1

الغطاء الواقي 2

a ل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لا تيرجدلTADاضبطل
علىلرنةلأولرنخسن.ل)اللسنطبقلاإلعساسلDelayلRingل

)خأتسرلا رنسن(لا تيصلبي جهيز.(

b ل)جهيزلا رسلاآل دلTADلجألا رلي ةلا صيسرةلعلىل
علىلا هيخف(لا تيرجد.

c ل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(ل سقوملبي رسلTADاضبطل
علىلا مكي ميت.

d  Externalاضبطلوضعلااللخالملبي جهيزلعلىل
TAD( TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(ل

لصفحةل ا تيرجد(ل)راجعلاتخسيرلوضعلااللخالمل
.)40
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)OGM( تسجيل رسالة صادرة

a لجأل5لثواٍنلمنلا صمتلفدلبساسةلا رلي ة.لسوفرلذ كل
 لجهيزلا وقتلا الزمل اللخميعلإ ىلنغميتلا فيكس.

b .خحسثلحخىل20لثينسةلكحسلأقصى

c قملبإنهيءلا رلي ة،لا خدلخبلغلمسخهيل20لثينسة،لبإعطيءل
رمزلا خنشسطلعنلبعسلإ ىلا شتيصلا ذسنلسقومونل

بإرليألا فيكليتلسسوًسي.لعلىللبسألا مثيأ:ل»بعسللميعل
ا صفيرة،لاخركلرلي ةلأولاضغطلعلىلl51لوبسءل

إلرليألفيكس.«

مالحظة
ل 	 Onسجبلعلسكلضبطلإعساسلا رموزلعنلُبعسلعلىل

)خشغسأ(لاللختساملرمزلا خنشسطلعنلُبعسلl51ل)راجعل
لصفحةل53(. الختساملا رموزلعنلُبعسل

ل نوصدلببسءلا رلي ةلا صيسرةل)OGM(لبمسةلمبسئسةلخبلغل5ل	
ثواٍنلمنلا صمتلنظًرالإلمكينسةلخعذرللميعلا جهيزل نغميتل

ا فيكسلفدلظألوجوسلصوت.سمكنكلخجيهألهذالا خوقفل
ا مؤقت،لو كنلإذالواجهلا جهيزلمشكلةلفدلالخالملا فيكليت،ل
فسنبغدلإعيسةلخلجسألا رلي ةلا صيسرةل)OGM(ل خضمسنل

هذالا خوقفلا مؤقت.
ل

)PBX( الوصالت متعددة الخطوط

نوصسكلبأنلخطلبلمنلا شركةلا خدلقيمتلبخركسبلا وصالتل
مخعسسةلا تطوطل)PBX(لا قسيملبخوصسألا جهيز.لإذالكينل سسكل
نظيملمخعسسلا تطوط،لفنوصسكلبأنلخطلبلمنلا شتصلا قيئمل

بي خركسبلخوصسألا وحسةلبآترلتطلفدلا نظيم.لسحوألذ كلسونل
خنشسطلا جهيزلكألمرةلسخلقىلفسهيلا نظيملمكي ميتلهيخفسة.لإذالكينل

لسخملا رسلعلىلكألا مكي ميتلا وارسةلمنلِقبألمشغأل وحةل
ا خشغسأ،لفنوصسكلبضبطلModeلReceiveل)وضعلااللخالم(ل

علىلManual )سسوي(.

اللسمكننيلضمينلعمألا جهيزلبشكألصحسحلفدلكألا ظروفل
عنسلخوصسلهلبوصالتلمخعسسةلا تطوطل)PBX(.لسنبغدلإبالغل
أيلصعوبيتلخواجههيلفدلإرليألا فيكليتلأولالخالمهيلإ ىل
ا شركةلا متخصةلبي وصالتلمخعسسةلا تطوطل)PBX(لأواًل.

الهواتف الخارجية والملحقة

مالحظة
سجبلعلسكلضبطلإعساسلا رموزلعنلُبعسلعلىلوضعل

ا خشغسألاللختساملرمزلا خنشسطلعنلُبعسلl51لورمزلإ غيءل
ا خنشسطلعنلُبعسل#ل51ل)راجعلالختساملا رموزلعنلُبعسل

لصفحةل53(.
ل

توصيل هاتف خارجي أو ملحق

سمكنكلخوصسألهيخفلمنفصألبي جهيزلمبيشرًةلكميلهولموضحل
بي متططلأسنيه.

1

3

2

الهاتف الملحق 1

الهاتف الخارجي 2

الغطاء الواقي 3
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التشغيل من الهواتف الخارجية أو الملحقة

فدلحي ةلا رسلعلىلمكي مةلفيكسلمنلهيخفلملحق،لأولهيخفل
تيرجدلمخصألبي جهيزلبشكألصحسحلفدلا مقبسلا منيلبل

بي جهيز،لسمكنكلخلقدلا مكي مةلمنلتالألا جهيزلبيلختساملرمزل
ا خنشسطلعنلُبعس.لعنسميلخضغطلعلىلرمزلRemoteل

Activationل)ا خنشسطلعنلبعس(لl51،لسبسألا جهيزلفدلالخالمل
ا فيكس.

للل

فدلحي ةلا رسلعلىلمكي مةلوعسملوجوسلأحسلعلىلا تط:

سنبغدلأنلخفخرضلأنكلخلخلملفيكًليلسسوًسي.

اضغطلعلىلl51لوانخظرللميعلا صوتلأولحخىلخعرضلشيشةل
ا لمسلReceiving )الخالم(،لثملضعلا لميعة.

مالحظة
سمكنكلأسًضيلالختساملمسزةلاكخشيفلا فيكسل خلقدلا مكي ميتل

لصفحةل عبرلا جهيزلخلقيئًسيل)راجعلاكخشيفلا فيكسل
.)44

ل

لوضع الفاكس/الهاتف فقط

عنسميلسكونلا جهيزلفدلوضعلا فيكس/ا هيخف،لفإنهللسلختسمل
وقتلرنسنلا هيخف/ا فيكسل)ا رنسنلا مزسوجلا لرسع(ل لرسلعلىل

ا مكي ميتلا صوخسة.

 Pickupارفعللميعةلسسلا هيخفلا تيرجد،لثملاضغطلعلىل
)ا خقيط(ل لرس.

إذالكنتلعنسلهيخفلملحق،لفلخحخيجلإ ىلرفعللميعةلا سسلتالأل
TimeلRingلF/Tل)وقتلرنسنلا هيخف/ا فيكس(لثملا ضغطل

علىل51#لبسنلا رنيتلا مزسوجةلا لرسعة.لإذل ملسكنلهنيكلأحسل
علىلا تط،لأولإذالكينلهنيكلشتصلميلسرسسلإرليألفيكسلإ سك،ل

.l51فأعسلإرليألا مكي مةلإ ىلا جهيزلبي ضغطلعلىل

استخدام سماعة يد خارجية السلكية ليست 
Brother من إنتاج

فدلحي ةلخوصسألهيخفلالللكدل سسلمنلإنخيجلBrotherلبللكل
تطلا هيخفل)انظرلصفحةل52(لوا خحركلبلميعةلا سسلا الللكسةل

فدلأيلمكين،لسكونلمنلا لهألا رسلعلىلا مكي ميتلتالأل
DelayلRingل)خأتسرلا رنسن(.

إذالخركتلا جهيزلسرسلأوالً،لفلخحخيجلإ ىلاالنخقيألإ ىلا جهيزل
حخىلخخمكنلمنلا ضغطلعلىلPickup )ا خقيط(ل خحوسأل

ا مكي مةلإ ىللميعةلا سسلا الللكسة.

استخدام الرموز عن ُبعد

رمز التنشيط عن ُبعد

فدلحي ةلا رسلعلىلمكي مةلفيكسلمنلهيخفلتيرجدلأولملحق،ل
سمكنكلإبالغلا جهيزلبيلخالمهلبي ضغطلعلىلرمزلا خنشسطلعنل
بعسl51.لانخظرللميعلا صوتلثملضعللميعةلا سسل)راجعل

لصفحةل44(.للسحخيجلا مخصألإ ىلا ضغطل اكخشيفلا فيكسل
علىلزرلا بسءلإلرليألا فيكس.

فدلحي ةلا رسلعلىلمكي مةلفيكسلمنلا هيخفلا تيرجد،لسمكنكل
 Fax Startالخالملا فيكسلمنلتالألا جهيزلبي ضغطلعلىل

)بسءلخشغسألا فيكس(لثملا ضغطلعلىلReceive )الخالم(.

رمز إلغاء التنشيط عن ُبعد

فدلحي ةلخلقدلمكي مةلصوخسةلوا جهيزلفدلوضعلا فيكس/ا هيخف،ل
لسبسألا جهيزلفدلإصسارلرنسنلا هيخف/ا فيكسل)ا رنسنلا مزسوجل
ا لرسع(لبعسلخأتسرلا رنسنلا مبسئد.لفدلحي ةلا رسلعلىلا مكي مةل

منلهيخفلملحق،لسمكنكلإسقيفلخشغسألرنسنلا هيخف/ا فيكسل
بي ضغطلعلىل51#ل)خأكسلمنلا ضغطلعلسهلبسنلا رنيت(.

فدلحي ةلقسيملا جهيزلبي رسلعلىلمكي مةلصوخسةلوإصسارلرنيتل
مزسوجةللرسعةل كل خخلقىلا مكي مة،لسمكنكلخلقدلا مكي مةلمنل

ا هيخفلا تيرجدلبي ضغطلعلىلPickup )ا خقيط(.
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تشغيل الرموز عن بعد

سجبلعلسكلضبطلإعساسلا رموزلعنلُبعسلعلىلOn )خشغسأ(ل
اللختساملرمزلا خنشسطلعنلبعسلورمزلإ غيءلا خنشسطلعنلُبعس.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Fax )ا فيكس(.

d .)ا فيكس( Faxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receive )إعساسلااللخالم(.

f .)إعساسلااللخالم( Setup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Remote Codes )رموزلعنلبعس(.

h .)رموزلعنلبعس( Remote Codesاضغطلعلىل

i .)رموزلعنلبعس( Remote Codesاضغطلعلىل

j .)خشغسأ( Onاضغطلعلىل

k إذالكنتلاللخرغبلفدلخغسسرلرمزلا خنشسطلعنلُبعس،ل
لا موجوسلعلىلشيشةلا لمس. فيضغطلعلىل

l . اضغطلعلىل

تغيير الرموز عن بعد

CodeلActivationلRemoteل)رمزلا خنشسطلعنلبعس(ل
لليبقلا ضبطلهولl51.ل

CodeلDeactivationلRemoteل)رمزلإ غيءلا خنشسطلعنل
بعس(لليبقلا ضبطلهول51#.لإذالكنتلخواجهلسائًميلقطعلاالخصيأل

عنسلا وصوألإ ىلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(ل
ا تيرجد،لفجربلخغسسرلرموزلا وصوألثالثسةلا رقيم،لمثأل

###لو555.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Fax )ا فيكس(.

d .)ا فيكس( Faxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receive )إعساسلااللخالم(.

f .)إعساسلااللخالم( Setup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Remote Codes )رموزلعنلبعس(.

h .)رموزلعنلبعس( Remote Codesاضغطلعلىل

i :قملبأيلمميلسلد
إذالكنتلخرغبلفدلخغسسرلرمزلا خنشسطلعنلل�

ُبعس،لفيضغطلعلىلAct.Code )رمزل
ا خفعسأ(.لأستألا رمزلا جسسس،لثملاضغطلعلىل

OK )موافق(.
إذالكنتلخرغبلفدلخغسسرلرمزلإ غيءلا خنشسطلل�

 Deact.Codeعنلُبعس،لفيضغطلعلىل
)رمزلا خعطسأ(.لأستألا رمزلا جسسس،لثمل

اضغطلعلىلOK )موافق(.
إذالكنتلاللخرغبلفدلخغسسرلا رموز،لفينخقألل�

.jإ ىلا تطوةل
إذالكنتلخرغبلفدلإسارةلا رموزلعنلُبعسلعلىلل�

ا وضعلOn )خشغسأ(لأولOff )إسقيفل
 Remote Codesخشغسأ(،لفيضغطلعلىل
)رموزلعنلبعس(.لاضغطلعلىلOn )خشغسأ(ل

أولOff )إسقيفلخشغسأ(.

j . اضغطلعلىل
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8
كيفية االتصال

سمكنكلاالخصيألبأيلمنلا طرقلا خي سة.

االتصال اليدوي

a .قملبخحمسألا ملخنس

b :قملبأيلمميلسلد
عنسلضبطلمعيسنةلا فيكسلعلىلOff )إسقيفلل�

 Fax(ل خشغسأ(،لاضغطلعلىل
)ا فيكس((.

عنسلضبطلمعيسنةلا فيكسلعلىلOn )خشغسأ(،لل�

ل)Fax )ا فيكس((ل اضغطلعلىل
وSending Faxes )إرليألفيكس(.

c .اضغطلعلىلجمسعلا رقيملا خدلسخكونلمنهيلرقملا فيكس

d .)بسءلخشغسألا فيكس( Fax Startاضغطلعلىل

االتصال من دفتر العناوين

a .قملبخحمسألا ملخنس

b .))ا فيكس( Fax(ل اضغطلعلىل

c .)سفخرلا عنيوسن( Address Bookاضغطلعلىل

d :قملبأيلمميلسلد
الحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىلaلأولل�

bل عرضلا رقملا مطلوب.

،لثملأستألا حرفلا وألمنلل� اضغطلعلىل
االلملواضغطلعلىلOK )موافق(.

e .اضغطلعلىلا رقملأولااللملا مطلوب

f .)خطبسق( Applyإلرليألا فيكس،لاضغطلعلىل

g .)بسءلخشغسألا فيكس( Fax Startاضغطلعلىل
لسقوملا جهيزلحسنئٍذلبملحلا فيكسلضوئًسيلوإرلي ه.

إعادة اتصال الفاكس

فدلحي ةلإرليألفيكسلخلقيئًسيلوكينلا تطلمشغوالً،للسعسسلا جهيزل
خلقيئًسيلاالخصيألحخىلثالثلمراتلبفيصألتمسلسقيئق.

سعمألRedial )إعيسةلخسوسرلا قرصلا هيخف(لفقطلفدلحي ةل
االخصيألمنلا جهيز.

االتصال باألرقام وتخزينها
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تخزين األرقام
سمكنكلإعساسلا جهيزل لقسيملبي نواعلا خي سةلمنلاالخصيألا لهأ:ل
سفخرلا عنيوسنلومجموعيتلبثلا فيكليت.لعنسلاالخصيألبأحسل

أرقيملسفخرلا عنيوسن،للخعرضلشيشةلا لمسلا رقم.

مالحظة
فدلحي ةلفقسانلا طيقةلا كهربسة،ل نلسخملفقسانلأرقيملسفخرل

ا عنيوسنلا متزنةلفدلا ذاكرة.
ل

تخزين إيقاف مؤقت

اضغطلعلىلPause )إسقيفلمؤقت(لإلسراجلإسقيفلمؤقتل
 Pauseمسةل3.5لثينسةلبسنلا رقيم.لسمكنكلا ضغطلعلىل 
)إسقيفلمؤقت(ل لمراتلا الزمةل زسيسةلمسةلاإلسقيفلا مؤقت.

تخزين أرقام دفتر العناوين

سمكنكلختزسنلميلسصألإ ىل200لعنوانلمعلااللم.

a .))ا فيكس( Fax(ل اضغطلعلىل

b .)سفخرلا عنيوسن( Address Bookاضغطلعلىل

c .)خحرسر( Editاضغطلعلىل

d أضفل( Add New Addressاضغطلعلىل
عنواًنيلجسسًسا(.

e .)االلم( Nameاضغطلعلىل

f أستألااللملبيلختسامل وحةلا مفيخسحلا موجوسةلعلىلشيشةل
ا لمسل)ميلسصألإ ىل15لحرًفي(.ل) مليعسخكلعلىلإستيأل

لصفحةل206.( ا حرف،لراجعلإستيألا نصل
اضغطلعلىلOK )موافق(.

g .)عنوان( Addressاضغطلعلىل

h أستألرقملا هيخفلأولا فيكسلبيلختسامل وحةلا مفيخسحل
ا موجوسةلعلىلشيشةلا لمسل)ميلسصألإ ىل20لرقًمي(.

اضغطلعلىلOK )موافق(.

مالحظة
فدلحي ةلخنزسألا فيكسلعبرلاإلنخرنت:

إذالكنتلخرغبلفدلختزسنلأحسلعنيوسنلا برسسلاإل كخروندل
اللختسامهلمعلا فيكسلعبرلاإلنخرنتلأولا ملحلا ضوئدلإ ىل

لوأستأل تيسملا برسسلاإل كخروند،لفيضغطلعلىل
لصفحةل عنوانلا برسسلاإل كخروندل)راجعلإستيألا نصل

206(لواضغطلعلىلOK )موافق(.
ل

i .)موافق( OKاضغطلعلىل

j :قملبأيلمميلسلد
 ختزسنلرقملسفخرلعنيوسنلآتر،لكررلا تطواتلل�

.cل‑لj

.ل� إلنهيءلختزسنلا رقيم،لاضغطلعلىل
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تغيير أسماء أو أرقام دفتر العناوين

سمكنكلخغسسرلأولحذفلأحسلألميءلأولأرقيملسفخرلا عنيوسنلا خدلخمل
ختزسنهيلبي فعأ.

إذالكينلا رقملا متزنلسخضمنلمهمةلمجسو ة،لمثألفيكسلمؤّجأل
أولرقملإعيسةلخوجسهلا فيكليت،لفلسظهرلبيهًخيلعلىلشيشةلا لمس.ل
اللسمكنكلخحسسسلا رقملإلجراءلخغسسراتلعلسهلأولحذفهلميل ملخقمل

لس سألا ملختسملا مخقسم،ل أواًللبإ غيءلا مهمةلا مجسو ةل)
ا خحققلمنلا مهيملقسسلاالنخظيرلوإ غيؤهي(.

a .))ا فيكس( Fax(ل اضغطلعلىل

b .)سفخرلا عنيوسن( Address Bookاضغطلعلىل

c .)خحرسر( Editاضغطلعلىل

d :قملبأيلمميلسلد
اضغطلعلىلChange )خغسسر(ل خحرسرلل�

.eا لميءلأولا رقيم.لانخقألإ ىلا تطوةل
اضغطلعلىلDelete )حذف(ل عرضلل�

Delete )حذف(.لاحذفلا رقيملمنلتالأل
ا ضغطلعلسهيل عرضلعالمةلاالتخسيرل

ا حمراء.

اضغطلعلىلOK )موافق(.

اضغطلعلىلYes )نعم(ل لخأكسس.لانخقألإ ىلا تطوةل
.i

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
ا رقملا مطلوب.

f .اضغطلعلىلا رقملا مطلوب

g :قملبميلسلد
 خغسسرلااللم،لاضغطلعلىلName )االلم(.لل�

أستألااللملا جسسسل)ميلسصألإ ىل15لحرًفي(ل
بيلختسامل وحةلا مفيخسحلا موجوسةلعلىلشيشةل
ا لمس.ل) مليعسخكلعلىلإستيألا حرف،ل

لصفحةل206(. راجعلإستيألا نصل
اضغطلعلىلOK )موافق(.

 خغسسرلرقملا فيكسلأولا هيخف،لاضغطلعلىلل�
Address )عنوان(.لأستألرقملا هيخفلأول

ا فيكسلا جسسسل)ميلسصألإ ىل20لرقًمي(ل
بيلختسامل وحةلا مفيخسحلا موجوسةلعلىلشيشةل

ا لمس.

اضغطلعلىلOK )موافق(.

مالحظة
كسفسةلخغسسرلااللملأولا رقملا متزن:

 خغسسرلأحسلا حروف،لاضغطلعلىلdلأولcل وضعلا مؤشرل
.لأستأل  خحسسسلا رقملغسرلا صحسح،لثملاضغطلعلىل

ا حرفلأولا رقملا جسسس.
ل

h .موافق(ل إلنهيء( OKاضغطلعلىل

.cل‑لhخغسسرلرقملسفخرلعنيوسنلآتر،لكررلا تطواتل 

i . اضغطلعلىل



9

58

كيفية النسخ
خوضحلا تطواتلا خي سةلعملسةلا نلخلا ليلسة.

a :قملبأيلمميلسلدل خحمسألا ملخنس
ضعلا ملخنسلمواجًهيل علىلفدلADFل)وحسةلل�

خغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(ل)راجعلالختسامل
ل وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسةل)ADF(ل

صفحةل35(.
قملبخحمسألا ملخنسلمواجًهيل لفألعلىلزجيجلل�

ا ميلحةلا ضوئسةل)راجعلالختساملزجيجل
لصفحةل36(. ا ميلحةلا ضوئسةل

b نلخ(لا موجوسلعلىلشيشةل( Copyاضغطلعلىل
ا لمس.

خعرضلشيشةلا لمسل�

1

عدد الُنسخ 1
سمكنكلإستيألعسسلا ُنلخلبيلختسامل وحةلاالخصيأ.

c بي نلبةل لنلخلا مخعسسة،لأستألا عسسلا مكونلمنلرقمسنل
)ميلسصألإ ىل99(.

d بسءلبي  وان(لأول( Colour Startاضغطلعلىل
Mono Start )بسءلأحيسي(.

إيقاف النسخ

. إلسقيفلا نلخ،لاضغطلعلىل

إعدادات الضبط المسبق للنسخ

سمكنكلنلخلمجموعةلمخنوعةلمنلاإلعساساتلا خدلخملإعساسهيل
بي فعألعلىلا جهيزلبمجرسلا ضغطلعلسهي.

خخوفرلإعساساتلا ضبطلا ملبقلا خي سة:
Receipt )الخالم(ل�

Normal )عيسي(ل�

2in1(ID) )2لفدل1ل)بطيقيتلا هوسة((ل�

2in1 )2لفدل1(ل�

sided(1i2)‑2 )علىلا وجهسن(لل�

لsided(2i2)‑2 )علىلا وجهسن(لل�
)MFC‑9340CDW(

Paper Save )حفظلا ورقة(ل�

a .قملبخحمسألا ملخنس

b .))نلخ( Copy(ل اضغطلعلىل

c  Receiptالحبلنحولا سليرلأولا سمسنل عرضل
 2in1(ID)عيسي(لأول( Normalلأول)الخالم(
)2لفدل1ل)بطيقيتلا هوسة((لأول2in1 )2لفدل1(لأول

sided(1i2)‑2 )علىلا وجهسن(لأول
 Paper2 )علىلا وجهسن(لأول‑sided(2i2)

Save )حفظلا ورقة(.

d .أستألعسسلا نلخلا مطلوبة

e :قملبأيلمميلسلد
 خغسسرلا مزسسلمنلاإلعساسات،لانخقألإ ىلا تطوةلل�

.f
فدلحي ةلاالنخهيءلمنلخغسسرلاإلعساسات،لانخقألل�

.iإ ىلا تطوةل

f .)تسير( Optionsاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساساتلا مخوفرة،لثملاضغطلعلىلاإلعساسلا مطلوب.

h ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
ا تسيراتلا مخوفرة،لثملاضغطلعلىلا تسيرلا جسسس.لكررل
ا تطوخسنلgلوhل كألإعساسلمطلوب.لفدلحي ةلاالنخهيءل

منلخغسسرلاإلعساسات،لاضغطلعلىلOK )موافق(.

إنشاء الُنسخ
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مالحظة
 Saveاحفظلاإلعساساتلكيتخصيرلمنلتالألا ضغطلعلىل

as Shortcut )حفظلكيتخصير(.
ل

i بسءلبي  وان(لأول( Colour Startاضغطلعلىل
Mono Start )بسءلأحيسي(.

خيارات النسخ

 Copyسمكنكلخغسسرلإعساساتلا نلخلا خي سة.لاضغطلعلىل
)نلخ(لثملاضغطلعلىلOptions )تسير(.لالحبل علىلأول
 لفألأولاضغطلعلىلaلأولbل لخمرسرلعبرلإعساساتلا نلخ.لعنسل
عرضلاإلعساسلا مطلوب،لاضغطلعلسهلواتخرلا تسيرلا تيصل
 OKبك.لوعنسلاالنخهيءلمنلخغسسرلا تسيرات،لاضغطلعلىل

)موافق(.

)دليل المستخدم المتقدم(
 لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميتلحوألخغسسرلاإلعساساتل

لس سألا ملختسملا مخقسم:لإعساساتلا نلخ: ا خي سة،ل
Quality )ا جوسة(ل�

Enlarge/Reduce )خكبسر/خصغسر(ل�

Density )كثيفة(ل�

Contrast )ا خبيسن(ل�

Stack/Sort )خجمسع/فرز(ل�

Page Layout )ختطسطلا صفحة(ل�

2in1(ID) )2لفدل1ل)بطيقيتلا هوسة((ل�

Colour Adjust )ضبطلا لون(ل�

sided Copy‑2 )نلخلعلىلا وجهسن(ل�

sided Copy Page Layout‑2 )ختطسطلل�
لصفحةلا نلخلعلىلا وجهسن(ل

)MFC‑9340CDW(ل

Remove Background Colour )إزا ةلل�
 ونلا تلفسة(

Save as Shortcut )حفظلكيتخصير(ل�
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بألختساملمسزةلا طبيعةلا مبيشرة،لاللخحخيجلإ ىلكمبسوخرل طبيعةل
ا بسينيت.لفسمكنكلا طبيعةلبمجرسلإستيألبرنيمجلخشغسألبطيقةل
ا ذاكرةلا وامضةلUSBلفدلواجهةلUSBلا مبيشرةلا تيصةل
بي جهيز.لسمكنكلأسًضيلخوصسألكيمسرالمضبوطةلعلىلوضعل
وحسةلختزسنلUSBلكبسرةلا لعةلوا طبيعةلمنهيلمبيشرًة.

سمكنكلالختساملبرنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBل
ا ذيلسخضمنلا مواصفيتلا خي سة:

USBلكبسرلا لعةفئةلUSBفئةلختزسنل
ا فئةلا فرعسةل ختزسنل
USBلكبسرلا لعة

SFF‑8070iلأولSCSI

نقألا حجملا كبسرلفقطبروخوكوألا نقأ
FAT12/FAT16/FAT32ا خنلسقل1

4096لبيستلكحسلأقصىحجملا قطيع
ا جهزةلا مشفرةلغسرلمسعومة.ا خشفسر

خنلسقلNTFSلغسرلمسعوم.ل1

مالحظة
ل قسلاللخعمألبعضلمحركيتلأقراصلا ذاكرةلا وامضةل	

USBلمعلا جهيز.
ل إذالكينتلا كيمسرالفدلوضعلPictBridge،لفاللسمكنكل	

طبيعةلا بسينيت.لارجعلإ ىلا وثيئقلا مرفقةلمعلا كيمسرال
 لخبسسألمنلوضعلPictBridgeلإ ىلوضعلوحسةلا ختزسنل

كبسرةلا لعة.
ل

إنشاء ملف PRN للطباعة 
المباشرة

مالحظة
قسلختخلفلا شيشيتلا موضحةلفدلهذالا قلملحلبلا خطبسقل

ونظيملا خشغسأل سسك.
ل

a منلشرسطلا قيئمةلا تيصلبأيلخطبسق،لانقرلفوقلملف،لثمل
طباعة.

b لBrother MFC‑XXXX Printerاتخرل)1(ل
وحسسلا مربعPrint to file )ا طبيعةلإ ىلا ملف(ل)2(.

انقرلفوقلطباعة.

2

1

c اتخرلا مجلسلا ذيلخرسسلحفظلا ملفلفسهلوأستألالملا ملفل
فدلحي ةلا مطي بةلبذ ك.

وإذالطلبلمنكلالململفلفقط،لفسمكنكلأسًضيلخحسسسلا مجلسل
ا ذيلخرسسلحفظلا ملفلفسهلمنلتالألإستيألالملا س سأ.ل

علىللبسألا مثيأ:
C:\Temp\FileName.prn

إذالكينلبرنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBل
مخصالًلبي كمبسوخر،لفسمكنكلحفظلا ملفلمبيشرةلإ ىل

.USBبرنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل

 USB طباعة البيانات من برنامج تشغيل بطاقة الذاكرة الوامضة
أو الكاميرا الرقمية التي تدعم وحدة التخزين كبيرة السعة )للطراز 

)MFC‑9340CDWو MFC‑9330CDW
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طباعة البيانات مباشرة من برنامج 
تشغيل بطاقة الذاكرة الوامضة 
USB أو كاميرا رقمية تدعم 

وضع وحدة التخزين كبيرة السعة

مالحظة
ل خأكسلمنلخشغسألا كيمسرالا رقمسة.	
ل سجبلخبسسألا كيمسرالا رقمسةلمنلوضعلPictBridgeلإ ىل	

وضعلوحسةلا ختزسنلكبسرةلا لعة.
ل

a قملبخوصسألبرنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل
USBلأولا كيمسرالا رقمسةلبواجهةلUSBلا مبيشرةلل)1(ل

فدلا جزءلا ميمدلمنلا جهيز.
لخعرضلشيشةلا لمسلقيئمةلذاكرةلUSBلخلقيئًسيل لخأكسسل

.USBعلىلااللختساملا محسسل جهزةل

1

1

مالحظة
ل فدلحي ةلحسوثلتطأ،ل نلخظهرلقيئمةلذاكرةلUSBلعلىل	

شيشةلا لمس.
ل عنسميلسكونلا جهيزلفدلوضعلا لكونلا عمسق،ل نلخعرضل	

شيشةلا لمسلأسةلمعلوميتلحخىلإذالقمتلبخوصسألبرنيمجل
خشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلبواجهةلUSBل
ا مبيشرة.لاضغطلعلىلشيشةلا لمسل خنشسطلا جهيز.

ل

b ا طبيعةل( Direct Printاضغطلعلىل
ا مبيشرة(.

مالحظة
فدلحي ةلضبطلا جهيزلعلىلLockلFunctionلSecureل
لOn )خشغسأ(،لقسلاللخخمكنلمنلا وصوألإ ىلمسزةلا طبيعةل
لس سألا ملختسملا مخقسم:لخبسسألا ملختسمسن(. ا مبيشرةل)

ل
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c لالتخسيرلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
الملا مجلسلوالملا ملفلا مطلوب.

فدلحي ةلخحسسسلالملا مجلس،لالحبل علىلأول لفألأول
اضغطلعلىلaلأولbلالتخسيرلالملا ملفلا مطلوب.

مالحظة
إذالكنتلخرغبلفدلطبيعةلفهرسلملفيت،لفيضغطلعلىل
Index Print )طبيعةلا فهرس(لا موجوسلعلىل
شيشةلا لمس.لاضغطلعلىلColour Start )بسءل
بي  وان(لأولMono Start )بسءلأحيسي(ل طبيعةل

ا بسينيت.
ل

d :قملبأيلمميلسلد
اضغطلعلىلPrint Settings ل�

.eطبيعةلاإلعساسات(.لانخقألإ ىلا تطوةل(
إذالكنتلاللخرغبلفدلخغسسرلاإلعساساتلا حي سة،لل�

.hفينخقألإ ىلا تطوةل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساسلا مطلوب.

f .اضغطلعلىلا تسيرلا مطلوب

مالحظة
ل سمكنكلاتخسيرلاإلعساساتلا خي سة:	

Paper Type )نوعلا ورق(
Paper Size )حجملا ورق(

Multiple Page )صفحةلمخعسسة(
Orientation )االخجيه(
sided‑2 )علىلا وجهسن(
Collate )خرخسبلا نلخ(

Print Quality )جوسةلا طبيعة(
)PDFتسيرل( PDF Option

ل حلبلنوعلا ملف،لقسلاللخظهرلبعضلهذهلاإلعساسات.	
ل

g :قملبأيلمميلسلد
 خغسسرلإعساسلآتر،لكررلا تطوةلe.ل�
إذالكنتلاللخرغبلفدلخغسسرلاإلعساساتلل�

ا ترى،لفيضغطلعلىلOK )موافق(لوانخقأل
.hإ ىلا تطوةل

h .أستألعسسلا نلخلا مطلوبةلبيلختسامل وحةلا لمس

i بسءلبي  وان(لأول( Colour Startاضغطلعلىل
Mono Start )بسءلأحيسي(ل طبيعةلا بسينيت.

j . اضغطلعلىل

هام
ل  خجنبلخلفلا جهيز،لاللخقملبخوصسألأيلجهيزلغسرلبرنيمجل	

خشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلأولا كيمسرالا رقمسةل
بواجهةلUSBلا مبيشرة.

ل اللخقملبإزا ةلبرنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBل	
أولا كيمسرالا رقمسةلمنلواجهةلUSBلا مبيشرةلحخىلسنخهدل

ا جهيزلمنلا طبيعة.
ل



)MFC‑9340CDWو MFC‑9330CDW أو الكاميرا الرقمية التي تدعم وحدة التخزين كبيرة السعة )للطراز USB طباعة البيانات من برنامج تشغيل بطاقة الذاكرة الوامضة

63

10

تغيير اإلعدادات االفتراضية للطباعة 
المباشرة

سمكنكلخغسسرلاإلعساساتلاالفخراضسةل لطبيعةلا مبيشرة.

a قملبخوصسألبرنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل
USBلأولا كيمسرالا رقمسةلبواجهةلUSBلا مبيشرةل

ا موجوسةلبي جزءلا ميمدلمنلا جهيز.

b ا طبيعةل( Direct Printاضغطلعلىل
ا مبيشرة(.

c اإلعساساتل( DefaultSettingsاضغطلعلىل
االفخراضسة(.

d ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساسلا مطلوب.

اضغطلعلىلاإلعساس.

e لdاضغطلعلىلا تسيرلا جسسسلا مطلوب.لكررلا تطوخسنل
وeل كألإعساسلخرغبلفدلخغسسره.

f .)موافق( OKاضغطلعلىل

g . اضغطلعلىل
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طباعة مستند
بإمكينلا جهيزلالخالملا بسينيتلمنلا كمبسوخرلوطبيعخهي.ل لطبيعةل

منلا كمبسوخر،لسجبلخثبستلبرنيمجلخشغسألا طيبعة.

) لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميتلحوألإعساساتلبرنيمجل
لس سألملختسملا برنيمج( خشغسألا طيبعة،ل

a لمنلقرصلBrotherقملبخثبستلبرنيمجلخشغسألطيبعةل
لس سألاإلعساسلا لرسع(. CD‑ROMل)

b .)ل)طبيعةPrintمنلا خطبسقلا ملختسم،لاتخرلا مرل

c اتخرلالملا جهيزلمنلمربعلا حوارلطباعةلوانقرلفوقل
خصائصل)أولالتفضيالتلحلبلا خطبسقلا ملختسم(.

d اتخرلاإلعساساتلا خدلخرغبلفدلخغسسرهيلبمربعلا حوارل
خصائص،لثملانقرلفوقلموافق.

حجم الورقل�
االتجاهل�
عدد الُنسخل�
نوع الوسائطل�
جودة الطباعةل�
ملون / أحاديل�
نوع المستندل�
صفحات متعددةل�
مزدوج / كتيبل�
مصدر الورقل�

e .انقرلفوقلطباعةل بسءلا طبيعة

كيفية الطباعة من الكمبيوتر
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12
قبل المسح الضوئي

اللختساملا جهيزلكميلحةلضوئسة،لقملبخثبستلبرنيمجلخشغسألميلحةلضوئسة.لإذالكينلا جهيزلعلىلشبكة،لفقملبخكوسنهلبيلختساملعنوانل
.TCP/IP

لس سألاإلعساسلا لرسع:لخثبستلSuiteلMFL‑Pro(.ل� قملبخثبستلبرامجلخشغسألا ميلحةلا ضوئسةلمنلقرصلCD‑ROMل)

لس سألملختسملا برنيمج(.ل� قملبخكوسنلا جهيزلبيلختساملعنوانلTCP/IPلإذال ملسعمألا ملحلا ضوئدلعبرلا شبكةل)

كيفية المسح الضوئي إلى الكمبيوتر
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الفصل 12

مسح مستند ضوئًيا كملف PDF باستخدام ControlCenter4 )نظام 
)Windows ®  التشغيل

لس سألملختسملا برنيمج.( )بي نلبةل ملختسمدلنظيملا خشغسألMacintosh،ل

مالحظة
قسلختخلفلا شيشيتلا خدلخظهرلعلىلا كمبسوخرلحلبلا طرازلا تيصلبك.

ل

ControlCenter4لهولعبيرةلعنلأساةلمليعسةل لبرنيمجلخخسحل كلا وصوألبلرعةلولهو ةلإ ىلا خطبسقيتلا خدلخلختسمهيلكثسًرا.لسلغدل
الختساملControlCenter4لا حيجةلإ ىلبسءلخشغسألخطبسقيتلمعسنةلسسوًسي.لسمكنكلالختساملControlCenter4لعلىلا كمبسوخر.

a .)35لصفحةل قملبخحمسألا ملخنسل)راجعلكسفسةلخحمسألا ملخنساتل

b .اخبعلاإلرشيساتلا تيصةلبنظيملا خشغسألا ذيلخلختسمه
)نظيملا خشغسألXPل®Windowsلو®VistaلWindowsلو7ل®Windows(ل�

ل)ابدأ(ل<لكافة البرامجل<لXXX‑XXXXل<لBrotherل)حسثلسشسرل افخحلControlCenter4لبي نقرلفوقل
.ControlCenter4للسخملفخحلخطبسقل.ControlCenter4لإ ىلالملا طرازلا تيصلبك(ل<لXXX‑XXXX

)8ل®Windows(ل�

ل)Brother Utilities(،لثملانقرلفوقلا قيئمةلا منلس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصلبكل)إذال ملسكنلمحسًسال انقرلفوقل
بي فعأ(.لانقرلفوقلالمسح الضوئيلعلىلشرسطلا خنقألا سلر،لثملانقرلفوقلControlCenter4.للسخملفخحلخطبسقل

.ControlCenter4

c .لاتخرلالوضع المتقدملثملانقرلفوقلموافق،ControlCenter4فدلحي ةلظهورلشيشةلا وضعل

d .خأكسلمنلخحسسسلا جهيزلا مطلوبلالختسامهلمنلا قيئمةلا منلس ةلطراز
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e .انقرلفوقلملف

f .اضغطلعلىلمسح ضوئي
سبسألا جهيزلفدلعملسةلا ملحلا ضوئد.للسخملفخحلا مجلسل‑لا ذيلسخملحفظلا بسينيتلا مملوحةلضوئًسيلبهل‑لخلقيئًسي.
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الفصل 12

كيفية مسح مستند ضوئًيا كملف PDF باستخدام شاشة اللمس

a .)35لصفحةل قملبخحمسألا ملخنسل)راجعلكسفسةلخحمسألا ملخنساتل

b .)ملحلضوئد( Scanاضغطلعلىل

c .)إ ىلا ملف( to Fileالحبلنحولا سليرلأولا سمسنل عرضل

لفدلمنخصفلشيشةلا لمسلا ممسزةلبي لونلا زرق. لسخملعرضل

d موافق(.ل( OKاضغطلعلىل
عنسلخوصسألا جهيزلبي شبكة،لاضغطلعلىلالملا كمبسوخر.

قملبأيلمميلسلد:

إذالكنتلخرغبلفدلالختساملاإلعساساتلاالفخراضسة،لفينخقألإ ىلا تطوةلi.ل�
إذالكنتلخرغبلفدلخغسسرلاإلعساساتلاالفخراضسة،لفينخقألإ ىلا تطوةلe.ل�

e .)تسير( Optionsاضغطلعلىل

f .)ا ضبطلمعل وحةلا لمس( Set with Touch Panelاضغطلعلىل
اضغطلعلىلOn )خشغسأ(.

g ا سقة(ل( Resolutionلو)نوعلا ملح( Scan Typeل1لو)2 )ملحلمنلا جينبسن‑sided Scanاتخرلإعساساتل
وFile Type )نوعلا ملف(لوScan Size )حجملا ملح(لوRemove Background Colour )إزا ةل

 ونلا تلفسة(لحلبلا حيجة.

h .)موافق( OKاضغطلعلىل

i .)بسء( Startاضغطلعلىل
سبسألا جهيزلفدلعملسةلا ملحلا ضوئد.

MFC‑9340CDWل1
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مالحظة
خخوفرلأوضيعلا ملحلا ضوئدلا خي سة.

ل 	)MFC‑9340CDWلوMFC‑9330CDW()للUSBإ ىل( to USB
ل 	)Windows®(ل)إ ىلشبكة( to Network
ل 	))FTPإ ىلبروخوكوألنقألا ملفيتل)ل( to FTP
ل to E‑mail Server )إ ىلتيسملبرسسلإ كخروند(	
ل to E‑mail )إ ىلبرسسلإ كخروند(	
ل to Image )إ ىلصورة(	
ل 	))OCR(إ ىلبرنيمجلا خعرفلعلىلا حرفلا مملوحةلضوئًسيل( to OCR
ل to File )إ ىلا ملف(	
ل WS Scan )ملحل تسميتلا وببل(ل1ل)ملحلضوئدلعبرلتسميتلا وسب(	

ل

لملختسمولنظيملا خشغسأل®Windowsلفقطل)نظيملا خشغسألSP2ل®VistaلWindowsلأولأحسثلو7ل®Windowsلو8ل®Windows(لل1
لس سألملختسملا برنيمج.( (



A

70

استبدال العناصر المستهلكة
سجبلعلسكلالخبساألا عنيصرلا ملخهلكةلعنسميلسشسرلا جهيزلإ ىلانخهيءلا عمرلاالفخراضدل لعنصرلا ملخهلك.لسمكنكلالخبساألا عنيصرل

ا ملخهلكةلا خي سةلبنفلك:

قسلسؤثرلالختساململخلزميتل سلتلمنلإنخيجلBrotherلعلىلجوسةلا طبيعةلوأساءلا جهزةلوموثوقسةلا جهيز.

مالحظة
وحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرلعنصرانلملخهلكينلمنفصالن.لخأكسلمنلخركسبهميلكمجموعة.لإذالخملوضعلترطوشةلا حبرلفدل

ا جهيزلبسونلوحسةلا لطوانة،لفقسلسخملعرضلا رلي ةلDrum ! )ا لطوانة!(.
ل

وحدة األسطوانةخرطوشة الحبر
لصفحةل74. راجعلالخبساألتراطسشلا حبرل

لالملا طراز:لTN‑261Mل،TN‑261Cل،TN‑261BK،ل
TN‑261Y،لTN‑265C،لTN‑265M،لTN‑265Y

لصفحةل81. راجعلالخبساألوحساتلا لطوانةل
الملا طراز:لDR‑261CLل)مجموعةلا لطوانيتلمنل4لقطع(لأول
DR‑261CL‑CMYل،DR‑261CL‑BKل)ألطوانيتلفرسسة(

صندوق عادم الحبروحدة الحزام
لصفحةل87. راجعلالخبساألوحسةلا حزامل

BU‑220CLالملا طراز:ل
لصفحةل91. راجعلالخبساألصنسوقلعيسملا حبرل

WT‑220CLالملا طراز:ل

الصيانة الدورية
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خظهرلا رليئألا موجوسةلفدلا جسوألعلىلشيشةلا لمسلفدلوضعلااللخعساس.لخقسملهذهلا رليئألخحذسراتلمخقسمةلاللخبساألا عنيصرل
ا ملخهلكةلقبألوصو هيلإ ىلنهيسةلعمرهيلاالفخراضد.لو خجنبلأيلمشيكأ،لقسلخرغبلفدلشراءلعنيصرلملخهلكةلاحخسيطسةلقبألخوقفل

ا جهيزلعنلا طبيعة.
العنصر المستهلك المراد رسائل شاشة اللمس

إعداده
اسم الطرازكيفية االستبدالالعمر التقريبي

Toner Low )ملخوىل
ا حبرلمنتفض(

 Prepare New
 Toner Cartridge.

)جهزلترطوشةلحبرل
جسسسة(

ترطوشةلا حبر
BKل=لألوس
Cل=للميوي
Mل=لأرجواند
Yل=لأصفر

<ألوس<
2500لصفحةل1ل2ل5

<لميوي،لأرجواند،ل
أصفر<

1400لصفحةل1ل2ل5
2200لصفحةل1ل2ل6

TN‑261BKل5راجعلصفحةل74.
TN‑261Cل5
TN‑261Mل5
TN‑261Yل5
TN‑265Cل6
TN‑265Mل6
TN‑265Yل6

 Drum End SoonX
)اقخرابلانخهيءلا عمرل
االفخراضدل أللطوانة(

وحسةلألطوانةلواحسة
Xل=لBK,لC,لM,لY

BKل=لألوس
Cل=للميوي
Mل=لأرجواند
Yل=لأصفر

4لوحساتلألطوانة:راجعلصفحةل15000.82لصفحةل1ل3ل4
DR‑261CL

ل
وحسةلألطوانةلواحسة:
DR‑261CL‑BK

DR‑261CL‑CMY

 Belt End Soon
)أوشكتلصالحسةلوحسةل
لسرلنقألا ورقلعلىل

االنخهيءل(

BU‑220CLراجعلصفحةل50000.87لصفحةل1وحسةلا حزام

 WT Box End Soon
)علبةلا حبرلا ملخهلكل

خنخهدلقرسبي(

WT‑220CLراجعلصفحةل50000.91لصفحةل1صنسوقلعيسملا حبر

صفحيتلبحجملA4لأولLetterلعلىلوجهلواحس.ل1
سخملخوضسحلمعسألإنخيجلا ترطوشةلا خقرسبدلطبًقيل معسيرل19798لISO/IEC.ل2
صفحةلواحسةل كألمهمةل3
عمرلا لطوانةلخقرسبدلوربميلسخبيسنلحلبلنوعلااللختسام.ل4
ترطوشةلا حبرلا قسيلسةل5
ترطوشةلا حبرلعي سةلاإلنخيجسةل6
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سجبلعلسكلخنظسفلا جهيزلبشكألمنخظملوالخبساألا عنيصرلا ملخهلكةلعنسلعرضلا رليئألا موجوسةلفدلا جسوألعلىلشيشةلا لمس.
العنصر المستهلك المراد رسائل شاشة اللمس

استبداله
اسم الطرازكيفية االستبدالالعمر التقريبي

 Replace Toner
)الخبساألا حبر(

ترطوشةلا حبر
خعرضلشيشةلا لمسل ونل
ترطوشةلا حبرلا خدلسجبل

علسكلالخبسا هي.
BKل=لألوس
Cل=للميوي
Mل=لأرجواند
Yل=لأصفر

<ألوس<
2500لصفحةل1ل2ل5

<لميوي،لأرجواند،ل
أصفر<

1400لصفحةل1ل2ل5
2200لصفحةل1ل2ل6

TN‑261BKل5راجعلصفحةل74.
TN‑261Cل5
TN‑261Mل5
TN‑261Yل5
TN‑265Cل6
TN‑265Mل6
TN‑265Yل6

 Replace DrumX
)الخبساألا لطوانة(

وحسةلا لطوانة
Xل=لBK,لC,لM,لY

BKل=لألوس
Cل=للميوي
Mل=لأرجواند
Yل=لأصفر

4لوحساتلألطوانة:راجعلصفحةل15000.82لصفحةل1ل3ل4
DR‑261CL

ل
وحسةلألطوانةلواحسة:
DR‑261CL‑BK

DR‑261CL‑CMY

Drum Stop )ا خوقفل
عنلالختساملا لطوانة(

وحسةلا لطوانة

 Replace Belt
)الخبساألا حزام(

BU‑220CLراجعلصفحةل50000.87لصفحةل1وحسةلا حزام

 Replace WT Box
)الخبساألعلبةلا حبرل

ا ملخهلك(

WT‑220CLراجعلصفحةل50000.91لصفحةل1صنسوقلعيسملا حبر

 Replace Fuser
)الخبساألوحسةلا مصهر(

اخصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولبموزعلBrotherل50000لصفحةل1وحسةلا مصهر
ا محلدلاللخبساألوحسةلا مصهر.

 Replace PF kit
)الخبساألمجموعةلأسواتل

خغذسةلا ورق(

اخصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولبموزعلBrotherل50000لصفحةل1مجموعةلا خغذسةلبي ورق
ا محلدلاللخبساألمجموعةلا خغذسةلبي ورق.

صفحيتلبحجملA4لأولLetterلعلىلوجهلواحس.ل1
سخملخوضسحلمعسألإنخيجلا ترطوشةلا خقرسبدلطبًقيل معسيرل19798لISO/IEC.ل2
صفحةلواحسةل كألمهمةل3
عمرلا لطوانةلخقرسبدلوربميلسخبيسنلحلبلنوعلااللختسام.ل4
ترطوشةلا حبرلا قسيلسةل5
ترطوشةلا حبرلعي سةلاإلنخيجسةل6
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مالحظة
ل ختلصلمنلا عنيصرلا ملخهلكةلا ملختسمةلطبًقيل لقوانسنلوا خنظسميتلا محلسة،لمعلفصلهيلعنلا نفيسيتلا محلسة.لإذالكينتل سسكلأسةل	

ألئلة،لفيخصألبي مكخبلا محلدل لختلصلمنلا نفيسيتلا خيبعل ه.لاحرصلعلىلإعيسةلخثبستلا عنيصرلا ملخهلكةلبإحكيملحخىلاللخنلكبل
ا ميسةلا ساتلسة.

ل نوصدلبوضعلا عنيصرلا ملخهلكةلا ملختسمةلفدلقطعةلمنلا ورقل خفيسيلاالنلكيبلأولا خنيثرلا عيرضل لميسةلا ساتلسة.	
ل إذالكنتلخلختسملورًقيلغسرلمكيفئلمبيشرل لورقلا موصىلبه،لفقسلسقألعمرلا عنيصرلا ملخهلكةلوأجزاءلا جهيز.	
ل سلخنسلا عمرلا مخوقعل كألمنلتراطسشلا حبرلإ ىل19798لISO/ICE.للوفلسخبيسنلخكرارلااللخبساألوفًقيل حجملا طبيعةلونلبةل	

ا خغطسةلونوعلا وليئطلا ملختسمةلوخشغسأ/إسقيفلخشغسألا جهيز.
ل لوفلسخبيسنلخكرارلالخبساألا عنيصرلا ملخهلكةلبيلخثنيءلتراطسشلا حبرلوفًقيل حجملا طبيعةلونوعلا وليئطلا ملختسمةلوخشغسأ/إسقيفل	

خشغسألا جهيز.
ل
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استبدال خراطيش الحبر

لالملا طراز:لTN‑261BKل1،لTN‑261Cل1،ل
لTN‑261Mل1،لTN‑261Yل1،لTN‑265Cل2،ل

TN‑265Mل2،لTN‑265Yل2

سمكنل ترطوشةلا حبرلا قسيلسةلطبيعةل2500لصفحةلخقرسًبيل3ل
)بي لونلا لوس(لأول1400لصفحةلخقرسًبيل3ل)بي لونلا لميويل

وا رجواندلوا صفر(.لسمكنل ترطوشةلا حبرلعي سةلاإلنخيجسةل
طبيعةل2200لصفحةلخقرسًبيل3ل)بي لونلا لميويلوا رجواندل

وا صفر(.للستخلفلعسسلا صفحيتلا فعلدلحلبلمخولطلنوعل
ا ملخنسات.

عنسلانتفيضلملخوىلترطوشةلا حبر،لخعرضلشيشةلا لمسل
ا رلي ةلToner Low )ملخوىلا حبرلمنتفض(.

سجبلالخبساألترطوشةلا حبرلا خدلخأخدلمرفقةلبي جهيزلبعسل
1000لصفحةلخقرسًبيل3.

ترطوشةلا حبرلا قسيلسةل1
ترطوشةلا حبرلعي سةلاإلنخيجسةل2
سخملخوضسحلمعسألإنخيجلا ترطوشةلا خقرسبدلطبًقيل معسيرلISO/IECلل3

.19798

مالحظة
ل ستخلفلمؤشرلا عمرلاالفخراضدلا مخبقدل لحبرلوفًقيل نواعل	

ا ملخنساتلا مطبوعةلوالختساملا عمسأ.
ل منلا ملخحلنلاالحخفيظلبترطوشةلحبرلجسسسةلجيهزةل	

 اللختساملعنسميلخرىلا خحذسرلToner Low )ملخوىل
ا حبرلمنتفض(.

ل  ضمينلا حصوألعلىلا ساءلا مثأل لطبيعة،لنوصدلبأنل	
خلختسملتراطسشلملحوقلا حبرلا صلسةلمنلBrotherل
فقط.لعنسلا رغبةلفدلشراءلتراطسشلا حبر،لاخصألبتسمةل

عمالءلBrotherلأولموزعلBrotherلا محلد.
ل نوصسكلبخنظسفلا جهيزلعنسلالخبساألترطوشةلا حبرل	

لصفحةل96(. )راجعلخنظسفلا جهيزلوفحصهل
ل اللخقملبإتراجلترطوشةلا حبرلا جسسسةلمنلا عبوةلحخىل	

خكونلملخعًسال خركسبهي.
ل

مستوى الحبر منخفض

إذالعرضتلشيشةلا لمسلToner Low )ملخوىلا حبرل
منتفض(،لفيشخرلترطوشةلحبرلجسسسةل لونلا مشيرلإ سهلعلىل
 Replaceشيشةلا لمسلوقملبخجهسزهيلقبألظهورلا رلي ةل

Toner )الخبساألا حبر(.

استبدال الحبر

عنسميلخعرضلشيشةلا لمسلReplace Toner )الخبساأل
ا حبر(،للسخوقفلا جهيزلعنلا طبيعةلحخىلخقوملبيلخبساأل

ترطوشةلا حبر.

خعرضلشيشةلا لمسل ونلترطوشةلا حبرلا خدلسجبلعلسكل
الخبسا هي.ل)BK=ألوس،لC=لميوي،لM=أرجواند،لY=أصفر(.

لخؤسيلترطوشةلا حبرلا صلسةلمنلBrotherلا جسسسةلإ ىل
إعيسةلضبطلرلي ةلالخبساألا حبر.
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A

استبدال خراطيش الحبر

a .خأكسلمنلخشغسألا جهيز

b .افخحلا غطيءلا علويلحخىلسلخقرلفدلموضعلا فخح

c أترجلمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرل
ا تيصةلبي لونلا معروضلعلىلشيشةلا لمس.

تحذير  
للطحلليتن

بعسلالختساملا جهيزلمبيشرة،للخكونلبعضلا جزاءلا ساتلسةل
فدلا جهيزلليتنةل لغيسة.لانخظرلحخىلسبرسلا جهيزلقبأل مسل

ا جزاءلا ساتلسة.
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هام
ل نوصدلبوضعلمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرل	

علىللطحلنظسفلوملخٍولمعلوضعلورقةلخحخهميلسمكنل
ا ختلصلمنهيلفدلحي ةللكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.

ل  خجنبلخلفلا جهيزلا نيخجلعنلا كهربيءلا ليكنة،لاللخلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.

ل

d اسفعلذراعلا قفألا تضرل لفألوأترجلترطوشةلا حبرل
منلوحسةلا لطوانة.
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تحذير  

ل اللخضعلترطوشةلا حبرلأولمجموعةلوحسةلا لطوانةل	
وترطوشةلا حبرلفدلا نير.لإذلسمكنلأنلخنفجرلوخخلببلفدل

حسوثلإصيبيت.

ل اللخلختسملا مواسلا قيبلةل الشخعيألأولأيلنوعلمنلا رشلأول	
أيللوائأ/مذسبيتلعضوسةلخحخويلعلىلا كحوألأولا مونسيل

 خنظسفلا جزاءلا ساتلسةلأولا تيرجسةل لمنخج.لفقسلسؤسيل
ا قسيملبذ كلإ ىلنشوبلحرسقلأولحسوثلصسمةلكهربسة.ل

الختسملفقطلقطعةلقميشلجيفةلتي سةلمنلا وبرلبساًللمنلذ ك.

لا لالمةلوا معلوميتلا قينونسة:لخسابسرلوقيئسةلعيمة.( (

هام
ل خعيمألمعلترطوشةلا حبرلبحذر.لإذالميلخنيثرلا حبرلعلىل	

سسسكلأولمالبلك،لفيملحهيلأولاغللهيلبميءلبيرسلفدلا حيأ.

ل  خجنبلمشكالتلجوسةلا طبيعة،لاللخلمسلا جزاءلا مظللةل	
ا موضحةلفدلا رلوملا خوضسحسة.

>خرطوشة الحبر<

>وحدة األسطوانة<

ل سوصىلبوضعلترطوشةلا حبرلعلىللطحلنظسفلوملخٍول	
وثيبتلمعلوضعلورقةلسمكنلا ختلصلمنهيلخحخهيلفدلحي ةل

لكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.
ل
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مالحظة
ل خأكسلمنلإحكيملقفألترطوشةلا حبرلا ملختسمةلفدلحقسبةل	

حخىلاللسخنيثرلملحوقلا حبرلتيرجلا ترطوشة.
ل ختلصلمنلا عنيصرلا ملخهلكةلا ملختسمةلطبًقيل لقوانسنل	

وا خنظسميتلا محلسة،لمعلفصلهيلعنلا نفيسيتلا محلسة.لإذال
كينتل سسكلأسةلألئلة،لفيخصألبي مكخبلا محلدل لختلصلمنل

ا نفيسيتلا خيبعل ه.لاحرصلعلىلإعيسةلخثبستلا عنيصرل
ا ملخهلكةلبإحكيملحخىلاللخنلكبلا ميسةلا ساتلسة.

ل

e أترجلترطوشةلا حبرلا جسسسةلمنلا عبوة.لأملكل
ا ترطوشةلملخوسةلبكلخيلسسسكلوهزهيلبرفقلمنلجينبل
إ ىلآترلعسةلمراتل خوزسعلا حبرلساتلهيلبي خليوي.

هام
ل اللخترجلترطوشةلا حبرلمنلعبوخهيلإاللقبألوضعهيلفدل	

ا جهيزلمبيشرًة.لفدلحي ةلخركلترطوشةلا حبرلتيرجل
عبوخهيل فخرةلطوسلة،لقسلسقألا عمرلاالفخراضدل لحبر.

ل فدلحي ةلوضعلوحسةلا لطوانةلا موجوسةلتيرجلعبوخهيلفدل	
أشعةلا شمسلا مبيشرةل)أولضوءلا غرفةل فخراتلطوسلة(،لقسل

خخلفلا وحسة.

ل خملخصمسملأجهزةلBrotherل لعمألبحبرلذيلمواصفيتل	
تيصةلولخعمألعلىلخوفسرلملخوىلمنلا ساءلا مثألعنسل
الختسامهيلمعلتراطسشلا حبرلا صلسةلمنلBrother.لالل
خلخطسعلBrotherلضمينلهذالا ساءلا مثألإذالخملالختسامل

حبرلأولتراطسشلحبرلبمواصفيتلأترى.لو ذ ك،لالل
خوصدلBrotherلبيلختساملتراطسشلغسرلا تراطسشل
ا صلسةلمنلBrotherلمعلهذالا جهيز،لأولإعيسةلمأءل

ا تراطسشلا فيرغةلبحبرلمنلمصيسرلأترى.لإذالحسثلخلفل
 وحسةلا لطوانةلأولأجزاءلأترىلفدلهذالا جهيزلنخسجةل

اللختساملحبرلأولتراطسشلحبرلغبرلا منخجيتلا صلسةلمنل
Brotherلنخسجةل عسملخوافقلأولعسملمالءمةلهذهلا منخجيتل
 هذالا جهيز،لفقسلاللسغطدلا ضمينلأيلإصالحيتلالزمةل

نيخجةلعنلذ ك.
ل

f .انزعلا غطيءلا واقد

هام
ضعلترطوشةلا حبرلا جسسسةلفدلوحسةلا لطوانةلفورلإزا ةل
ا غطيءلا واقدلا تيصلبهي.ل خجنبلأيلخسهورل جوسةلا طبيعة،ل
اللخلمسلا جزاءلا مظللةلا موضحةلفدلا رلوملا خوضسحد.

ل
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A

g ضعلترطوشةلا حبرلا جسسسةلبإحكيملفدلوحسةلا لطوانةل
حخىلخلمعلصوتلالخقرارهيلفدلمكينهي.لإذالوضعخهيل

بشكألصحسح،لفلسخملرفعلذراعلا قفألا تضرلا موجوسل
بوحسةلا لطوانةلخلقيئًسي.

مالحظة
خأكسلمنلخركسبلترطوشةلا حبرلبشكألصحسح،لوإاللفقسل

خنفصألعنلوحسةلا لطوانة.
ل

h قملبخنظسفلللكلا شحنلساتألوحسةلا لطوانةلعنل
طرسقلخحرسكلا للينلا تضرلبرفقلمنلا سليرل لسمسنل

ومنلا سمسنل لسليرلعسةلمرات.

1

مالحظة
خأكسلمنلإعيسةلا للينلإ ىلا موضعلا رئسلدل)1(ل)a(.لسجبل
أنلسكونلا لهملا موجوسلعلىلا للينلمحيذًسيل للهملا موجوسل
علىلوحسةلا لطوانة.لوإذال ملسكنلكذ ك،لفربميلسظهرلتطل

عموسيلعلىلا صفحيتلا مطبوعة.
ل

i ل خنظسفلكألللكلمنلhلوا تطوةلcكررلا تطوةل
ألالكلا شحنلا ثالثةلا مخبقسة.

مالحظة
عنسلخنظسفلألالكلا شحن،لاللسخعسنلعلسكلإتراجلترطوشةل

ا حبرلمنلوحسةلا لطوانة.
ل
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j أستألكألمجموعةلوحسةلألطوانةلوترطوشةلحبرلفدل
ا جهيز.لخأكسلمنلمطيبقةل ونلترطوشةلا حبرلمعلنفسل

 ونلا ملصقلا موجوسلعلىلا جهيز.

BK

C

M

Y

لBKل=لألوس،لCل=للميوي،ل
Mل=لأرجواند،لY=لأصفر

k .أغلقلا غطيءلا علويل لجهيز

مالحظة
بعسلالخبساألترطوشةلا حبر،لاللخقملبإسقيفلخشغسألا جهيزل
أولفخحلا غطيءلا علويلحخىلخملحلشيشةلا لمسلا رلي ةل
Please wait. )ا رجيءلاالنخظير(لوخعوسلإ ىل

وضعلااللخعساس.
ل
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A

استبدال وحدات األسطوانة

الملا طراز:لمجموعةلا لطوانيتلDR‑261CLلا مكونةلمنل
4لقطعلأولوحساتلا لطوانةلا فرسسةل،DR‑261CL‑BKل

DR‑261CL‑CMY

سمكنل وحسةلا لطوانةلا جسسسةلطبيعةل15000لصفحةلخقرسًبيل
بحجملA4لأولLetterلعلىلوجهلواحس.

خشخمألمجموعةلا لطوانيتلDR‑261CLلعلىلأربعلوحساتل
ألطوانة،لإحساهميللوساءل)DR‑261CL‑BK(لوثالثةلأ وانل

.)DR‑261CL‑CMY(

خشخمألDR‑261CL‑BKلعلىلألطوانةلواحسةللوساء.ل
وخشخمألDR‑261CL‑CMYلعلىلألطوانةلواحسةلأ وان.

سحسثلخمزقلوخآكألا لطوانةلنخسجةل اللختساملا عيملوسورانل
ا لطوانةلوا خفيعألمعلا ورقلوا حبرلوا مواسلا ترىلفدل

مليرلا ورق.لأثنيءلخصمسملهذالا منخج،لقررتلشركةلBrotherل
الختساملعسسلسوراتلا لطوانةلكمحسسلمنطقدل لعمرل

االفخراضدل أللطوانة.لعنسميلخصألا لطوانةلإ ىلحسلا سورانل
ا ذيلوضعهلا مصنعلوا منيظرلإلنخيجسةلا صفحيتلا مقسرة،ل
لخنصحكلشيشةلا لمسلLCDلا تيصةلبي جهيزلبيلخبساأل

ا لطوانةل)ا لطوانيت(لا ملختسمة.للسواصألا جهيزلا عمأ؛ل
إاللأنلجوسةلا طبيعةلقسلاللخكونلمثي سة.

بميلأنلا لطوانيتلخسورلمًعيلتالألمراحألا خشغسألا متخلفةل
)بغضلا نظرلعميلإذالكينلا حبرلموضوًعيلعلىلا صفحة(ل

ونظًرال عسملاحخمي سةلحسوثلخلفلبألطوانةلواحسة،لسجبلعلسكل
الخبساألجمسعلا لطوانيتلمرةلواحسةل)ميل ملخكنلقسلقمتل

بيلخبساألألطوانةلفرسسةل]DR‑261CL‑BKل لونلا لوسلو
DR‑261CL‑CMYل أل وان[لألبيبلأترىلبتالفلا وصوأل
إ ىلا عمرلاالفخراضدلا مقسرل هي(.لمنلأجألراحخك،لخقوملشركةل
Brotherلببسعلوحساتلا لطوانةلكمجموعةلمكونةلمنلأربعل

.)DR‑261CL(قطعل

هام
 ضمينلأفضألأساء،لالختسملوحسةلألطوانةلأصلسةلمنل

BrotherلووحساتلحبرلأصلسةلمنلBrother.لقسلاللخقلأل
ا طبيعةلبيلختساملوحسةلألطوانةلأولوحسةلحبرلمنلإنخيجلجهةل
أترىلمنلجوسةلا طبيعةلفحلب،لبأللخقلألأسًضيلمنلجوسةل

ا جهيزلنفلهلوعمرهلاالفخراضد.لوقسلاللخنطبقلخغطسةل
ا ضمينلعلىلا مشكالتلا خدلخنخجلعنلالختساملوحسةل

ألطوانةلأولوحسةلحبرلمنلإنخيجلجهةلأترى.
ل

األسطوانة !

ألالكلا شحنلمخلتة.لقملبخنظسفلألالكلا شحنلا موجوسةلفدل
ل وحساتلا لطوانةلا ربعل)راجعلخنظسفلألالكلا شحنل

صفحةل101(.

 Drumفدلحي ةلخنظسفلألالكلا شحنلوالخمرارلعرضلا تطأل
! )ا لطوانة!(لعلىلشيشةلا لمس،لخكونلوحسةلا لطوانةلقسل
وصلتلبذ كلإ ىلنهيسةلعمرهيلاالفخراضد.ل ذا،لالخبسألوحساتل

ا لطوانةلبمجموعةلجسسسة.

Xاقتراب انتهاء العمر االفتراضي لألسطوانة

إذالأوشكلا عمرلاالفخراضدل لطوانةلمعسنةلعلىلاالنخهيء،ل
 Drum End SoonXفلخعرضلشيشةلا لمسلا رلي ةل
)اقخرابلانخهيءلا عمرلاالفخراضدل أللطوانة(.لسشسرلا رمزلXل
إ ىل ونلوحسةلا لطوانةلا خدلأوشكلعمرهيلاالفخراضدلعلىل
االنخهيء.ل)BK=ألوس،لC=لميوي،لM=أرجواند،لY=أصفر(.ل
نوصسكلبخجهسزلوحساتلا لطوانةلا صلسةلمنلBrotherل
 لخركسب.لاشخرلوحسةلألطوانةلجسسسةلDR‑261CL‑BKل

) لونلا لوس(لأولDR‑261CL‑CMYل)إميل لونلا لميويلأول
ا رجواندلأولا صفر(لوقملبخجهسزهيلقبألظهورلا رلي ةل

Replace DrumX )الخبساألا لطوانة(.

Xاستبدال األسطوانة

إذالكينلسلزملالخبساألألطوانةلمعسنةلفقط،لفلخعرضلشيشةل
ا لمسلا رلي ةلReplace DrumX )الخبساألا لطوانة(.ل

سشسرلا رمزلXلإ ىل ونلوحسةلا لطوانةلا خدلسجبلعلسكل
الخبسا هي.ل)BK=ألوس،لC=لميوي،لM=أرجواند،لY=أصفر(

 قسلخجيوزتلوحسةلا لطوانةلا عمرلاالفخراضدلا محسسل هي.ل ذا،ل
الخبسألوحسةلا لطوانةلبأترىلجسسسة.لونحنلنوصدلبخركسبل

وحسةلألطوانةلأصلسةلمنلBrotherلفدلهذالا وقت.

عنسلالخبساألوحسةلا لطوانةلبأترىلجسسسة،لسجبلعلسكلإعيسةل
ضبطلعساسلا لطوانة.لسمكنلا عثورلعلىلإرشيساتلحوألكسفسةل
ا قسيملبذ كلفدلا صنسوقلا ذيلخأخدلفسهلوحسةلا لطوانةلا جسسسة.

توقف األسطوانة

اللسمكننيلضمينلجوسةلا طبيعة.ل ذا،لالخبسألوحسةلا لطوانةل
بأترىلجسسسة.لونحنلنوصدلبخركسبلوحسةلألطوانةلأصلسةلمنل

Brotherلفدلهذالا وقت.

عنسلالخبساألوحسةلا لطوانةلبأترىلجسسسة،لسجبلعلسكلإعيسةل
ضبطلعساسلا لطوانة.لسمكنلا عثورلعلىلإرشيساتلحوألكسفسةل
ا قسيملبذ كلفدلا صنسوقلا ذيلخأخدلفسهلوحسةلا لطوانةلا جسسسة.
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استبدال وحدات األسطوانة

هام
ل أثنيءلإزا ةلوحسةلا لطوانة،لخعيمألمعهيلبحذرل نهيلقسل	

خحخويلعلىلحبر.لوإذالميلخنيثرلا حبرلعلىلسسسكلأول
مالبلك،لفيملحهيلأولاغللهيلبميءلبيرسلفدلا حيأ.

ل كألمرةلخلخبسألفسهيلوحسةلا لطوانة،لقملبخنظسفلا جزءل	
ل ا ساتلدلمنلا جهيزل)راجعلخنظسفلا جهيزلوفحصهل

صفحةل96(.

ل اللخقملبإتراجلوحسةلا لطوانةلا جسسسةلمنلا عبوةلحخىل	
خكونلملخعًسال خركسبهي.لفقسلسؤسيلا خعرضل شعةلا شمسل
ا مبيشرةل)أولضوءلا غرفةل فخراتلطوسلة(لإ ىلخلفلوحسةل

ا لطوانة.
ل

a .خأكسلمنلخشغسألا جهيز

b .افخحلا غطيءلا علويلحخىلسلخقرلفدلموضعلا فخح

c أترجلمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرل
ا تيصةلبي لونلا معروضلعلىلشيشةلا لمس.

تحذير  
للطحلليتن

بعسلالختساملا جهيزلمبيشرة،للخكونلبعضلا جزاءلا ساتلسةل
فدلا جهيزلليتنةل لغيسة.لانخظرلحخىلسبرسلا جهيزلقبأل مسل

ا جزاءلا ساتلسة.
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A

مده
• نوصي•بوضع•مجموعة•وحدة•األسطوانة•وخرطوشة•الحبر•	

على•سطح•نظيف•ومستٍو•مع•وضع•ورقة•تحتهما•يمكن•
التخلص•منها•في•حالة•سكب•الحبر•أو•نثره•بغير•قصد.

• لتجنب•تلف•الجهاز•الناتج•عن•الكهرباء•الساكنة،•ال•تلمس•	
األقطاب•الكهربائية•الموضحة•في•الرسم•التوضيحي.

 

d •ادفع•ذراع•القفل•األخضر•ألسفل•وأخرج•خرطوشة•الحبر
من•وحدة•األسطوانة.

ريذلص  

• ال•تضع•خرطوشة•الحبر•أو•مجموعة•وحدة•األسطوانة•	
وخرطوشة•الحبر•في•النار.•إذ•يمكن•أن•تنفجر•وتتسبب•في•

حدوث•إصابات.

• ال•تستخدم•المواد•القابلة•لالشتعال•أو•أي•نوع•من•الرش•أو•	
أي•سوائل/مذيبات•عضوية•تحتوي•على•الكحول•أو•األمونيا•
لتنظيف•األجزاء•الداخلية•أو•الخارجية•للمنتج.•فقد•يؤدي•
القيام•بذلك•إلى•نشوب•حريق•أو•حدوث•صدمة•كهربية.•

استخدم•فقط•قطعة•قماش•جافة•خالية•من•الوبر•بداًل•من•ذلك.

•السالمة•والمعلومات•القانونية:•تدابير•وقائية•عامة.( (
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هام
ل خعيمألمعلترطوشةلا حبرلبحذر.لإذالميلخنيثرلا حبرلعلىل	

سسسكلأولمالبلك،لفيملحهيلأولاغللهيلبميءلبيرسلفدلا حيأ.

ل  خجنبلمشكالتلجوسةلا طبيعة،لاللخلمسلا جزاءلا مظللةل	
ا موضحةلفدلا رلوملا خوضسحسة.

>خرطوشة الحبر<

>وحدة األسطوانة<

ل سوصىلبوضعلترطوشةلا حبرلعلىللطحلنظسفلوملخٍول	
وثيبتلمعلوضعلورقةلسمكنلا ختلصلمنهيلخحخهيلفدلحي ةل

لكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.
ل

مالحظة
ل خأكسلمنلإحكيملقفألوحسةلا لطوانةلا ملختسمةلفدلحقسبةل	

حخىلاللسخنيثرلملحوقلا حبرلتيرجلوحسةلا لطوانة.
ل ختلصلمنلا عنيصرلا ملخهلكةلا ملختسمةلطبًقيل لقوانسنل	

وا خنظسميتلا محلسة،لمعلفصلهيلعنلا نفيسيتلا محلسة.لإذال
كينتل سسكلأسةلألئلة،لفيخصألبي مكخبلا محلدل لختلصلمنل

ا نفيسيتلا خيبعل ه.لاحرصلعلىلإعيسةلخثبستلا عنيصرل
ا ملخهلكةلبإحكيملحخىلاللخنلكبلا ميسةلا ساتلسة.

ل

e .أترجلوحسةلا لطوانةلا جسسسةلمنلعبوخهي

f .انزعلا غطيءلا واقد
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A

g ضعلترطوشةلا حبرلبإحكيملفدلوحسةلا لطوانةلا جسسسةل
حخىلخلمعلصوتلالخقرارهيلفدلمكينهي.لإذالوضعتل

ا ترطوشةلبشكألصحسح،لفلسرخفعلذراعلا قفألا تضرل
خلقيئًسي.

مالحظة
خأكسلمنلخركسبلترطوشةلا حبرلبشكألصحسح،لوإاللفقسل

خنفصألعنلوحسةلا لطوانة.
ل

h قملبخنظسفلللكلا شحنلساتألوحسةلا لطوانةلعنل
طرسقلخحرسكلا للينلا تضرلبرفقلمنلا سليرل لسمسنل

ومنلا سمسنل لسليرلعسةلمرات.

1

مالحظة
خأكسلمنلإعيسةلا للينلإ ىلا موضعلا رئسلدل)1(ل)a(.لسجبل
أنلسكونلا لهملا موجوسلعلىلا للينلمحيذًسيل للهملا موجوسل
علىلوحسةلا لطوانة.لوإذال ملسكنلكذ ك،لفربميلسظهرلتطل

عموسيلعلىلا صفحيتلا مطبوعة.
ل

i ل خنظسفلكألللكلمنلhلوا تطوةلcكررلا تطوةل
ألالكلا شحنلا ثالثةلا مخبقسة.

مالحظة
عنسلخنظسفلألالكلا شحن،لاللسخعسنلعلسكلإتراجلترطوشةل

ا حبرلمنلوحسةلا لطوانة.
ل
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j أستألكألمجموعةلوحسةلألطوانةلوترطوشةلحبرلفدل
ا جهيز.لخأكسلمنلمطيبقةل ونلترطوشةلا حبرلمعلنفسل

 ونلا ملصقلا موجوسلعلىلا جهيز.

BK

C

M

Y

لBKل=لألوس،لCل=للميوي،ل
Mل=لأرجواند،لY=لأصفر

k .أغلقلا غطيءلا علويل لجهيز

l عنسلالخبساألوحسةلا لطوانةلبأترىلجسسسة،لسجبلعلسكل
إعيسةلضبطلعساسلا لطوانة.لسمكنلا عثورلعلىلإرشيساتل
حوألكسفسةلا قسيملبذ كلفدلا صنسوقلا ذيلخأخدلفسهلوحسةل

ا لطوانةلا جسسسة.
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A

استبدال وحدة الحزام

BU‑220CLالملا طراز:ل

سمكنل وحسةلا حزاملا جسسسةلطبيعةل50000لصفحةلخقرسًبيلبحجمل
A4لأولLetterلعلىلوجهلواحس.

استبدال الحزام

عنسلظهورلا رلي ةلReplace Belt )الخبساألا حزام(ل
علىلشيشةلا لمس،لسجبلعلسكلالخبساألوحسةلا حزام.

عنسلالخبساألوحسةلا حزاملبأترىلجسسسة،لسجبلإعيسةلضبطلعساسل
ا حزام.لسمكنلا عثورلعلىلإرشيساتلحوألكسفسةلا قسيملبذ كلفدل

ا صنسوقلا ذيلخأخدلفسهلوحسةلا حزاملا جسسسة.

هام
ل اللخلمسللطحلوحسةلا حزام.لوفدلحي ةل ملهي،لقسلسؤسيل	

ذ كلإ ىلانتفيضلجوسةلا طبيعة.

ل قسلسؤسيلا خلفلا نيجملعنلا خعيمألغسرلا صحسحلمعلوحسةل	
ا حزاملإ ىلإ غيءلا ضمين.

ل

a .خأكسلمنلخشغسألا جهيز

b .افخحلا غطيءلا علويلحخىلسلخقرلفدلموضعلا فخح

c أترجلجمسعلمجموعيتلوحسةلا لطوانةلوترطوشةل
ا حبر.

تحذير  
للطحلليتن

بعسلالختساملا جهيزلمبيشرة،للخكونلبعضلا جزاءلا ساتلسةل
فدلا جهيزلليتنةل لغيسة.لانخظرلحخىلسبرسلا جهيزلقبأل مسل

ا جزاءلا ساتلسة.
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هام
ل نوصدلبوضعلمجموعيتلوحسةلا لطوانةلوترطوشةل	

ا حبرلعلىللطحلنظسفلوملخٍولوسوضعلخحخهيلورقةلسمكنل
ا ختلصلمنهيلفدلحي ةللكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.

ل  خجنبلخلفلا جهيزلا نيخجلعنلا كهربيءلا ليكنة،لاللخلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.

ل

d أملكلا مقبضلا تضرل وحسةلا حزاملوارفعهيل على،ل
ثملالحبهيل لتيرج.
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A

هام
 خجنبلمشكالتلجوسةلا طبيعة،لاللخلمسلا جزاءلا مظللةل

ا موضحةلفدلا رلوملا خوضسحسة.

ل

e قملبإتراجلوحسةلا حزاملا جسسسةلمنلعبوخهيلوخركسبهيلفدل
ا جهيز.
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f أستألكألمجموعةلوحسةلألطوانةلوترطوشةلحبرلفدل
ا جهيز،لمعلا خأكسلمنلمطيبقةلأ وانلترطوشةلا حبرلمعل

نفسلأ وانلا ملصقيتلا موجوسةلعلىلا جهيز.

BK

C

M

Y

لBKل=لألوس،لCل=للميوي،ل
Mل=لأرجواند،لY=لأصفر

g .أغلقلا غطيءلا علويل لجهيز

h عنسلالخبساألوحسةلا حزاملبأترىلجسسسة،لسجبلإعيسةل
ضبطلعساسلا حزام.لسمكنلا عثورلعلىلإرشيساتلحوأل
كسفسةلا قسيملبذ كلفدلا صنسوقلا ذيلخأخدلفسهلوحسةل

ا حزاملا جسسسة.
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A

استبدال صندوق عادم الحبر

WT‑220CLلملا طراز:ل

سبلغلا عمرلاالفخراضدل صنسوقلعيسملا حبرل50000لصفحةل
بحجملA4لأولLetterلعلىلوجهلواحسلخقرسًبي.

اقتراب انتهاء العمر االفتراضي لصندوق عادم الحبر

إذالعرضتلشيشةلا لمسلWT Box End Soon )علبةل
ا حبرلا ملخهلكلخنخهدلقرسبي(،لفإنلذ كلسعندلأنلا عمرل

االفخراضدل صنسوقلعيسملا حبرلأوشكلعلىلاالنخهيء.ل ذا،لقمل
بشراءلصنسوقلعيسملحبرلجسسسلوخجهسزهلقبألظهورلا رلي ةل
Replace WT Box )الخبساألعلبةلا حبرلا ملخهلك(.

استبدال صندوق عادم الحبر

عنسلظهورلا رلي ةلReplace WT Box )الخبساألعلبةل
ا حبرلا ملخهلك(لعلىلشيشةلا لمس،لسجبلعلسكلالخبساأل

صنسوقلعيسملا حبر.

a .خأكسلمنلخشغسألا جهيز

b .افخحلا غطيءلا علويلحخىلسلخقرلفدلموضعلا فخح

c أترجلجمسعلمجموعيتلوحسةلا لطوانةلوترطوشةل
ا حبر.

تحذير  
للطحلليتن

بعسلالختساملا جهيزلمبيشرة،للخكونلبعضلا جزاءلا ساتلسةل
فدلا جهيزلليتنةل لغيسة.لانخظرلحخىلسبرسلا جهيزلقبأل مسل

ا جزاءلا ساتلسة.
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هام
ل نوصدلبوضعلمجموعيتلوحسةلا لطوانةلوترطوشةل	

ا حبرلعلىللطحلنظسفلوملخٍولوسوضعلخحخهيلورقةلسمكنل
ا ختلصلمنهيلفدلحي ةللكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.

ل  خجنبلخلفلا جهيزلا نيخجلعنلا كهربيءلا ليكنة،لاللخلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.

ل

d أملكلا مقبضلا تضرل وحسةلا حزاملوارفعهيل على،ل
ثملالحبهيل لتيرج.

هام
 خجنبلمشكالتلجوسةلا طبيعة،لاللخلمسلا جزاءلا مظللةل

ا موضحةلفدلا رلوملا خوضسحسة.

ل
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A

e قملبإزا ةلميسةلا خغلسفلذاتلا لونلا برخقي دلوختلصل
منهي.

مالحظة
خعخبرلهذهلا تطوةلضرورسةلعنسلالخبساألصنسوقلعيسمل
ا حبرل لمرةلا و ى،لوهدلغسرلمطلوبةلعنسلالخبسا هلبعسل
ذ ك.لسخملخركسبلقطعةلا خغلسفلذاتلا لونلا برخقي دلفدل

ا مصنعل حميسةلا جهيزلأثنيءلعملسةلا شحن.
ل

f أملكلبي مقبضلا تضرل صنسوقلعيسملا حبرلوأترجهل
منلا جهيز.

تحذير  

ل اللخضعلصنسوقلعيسملا حبرلفدلا نير.لإذلسمكنلأنلخنفجرل	
وخخلببلفدلحسوثلإصيبيت.

ل اللخلختسملا مواسلا قيبلةل الشخعيألأولأيلنوعلمنلا رشلأول	
أيللوائأ/مذسبيتلعضوسةلخحخويلعلىلا كحوألأولا مونسيل

 خنظسفلا جزاءلا ساتلسةلأولا تيرجسةل لمنخج.لفقسلسؤسيل
ا قسيملبذ كلإ ىلنشوبلحرسقلأولحسوثلصسمةلكهربسة.ل

الختسملفقطلقطعةلقميشلجيفةلتي سةلمنلا وبرلبساًللمنلذ ك.

لا لالمةلوا معلوميتلا قينونسة:لخسابسرلوقيئسةلعيمة.( (
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هام
اللخقملبإعيسةلالختساملصنسوقلعيسملا حبر.

ل

مالحظة
ل خأكسلمنلإحكيملقفألصنسوقلعيسملا حبرلفدلا حيوسةلحخىلالل	

سخنيثرلملحوقلا حبرلتيرجلصنسوقلعيسملا حبر.
ل ختلصلمنلصنسوقلعيسملا حبرلا ملختسملطبًقيل لقوانسنل	

وا خنظسميتلا محلسةل لحفيظلعلىلفصلهلعنلا نفيسيتل
ا محلسة.لإذالكينتل سسكلأسةلألئلة،لفيخصألبي مكخبلا محلدل

 لختلصلمنلا نفيسيتلا خيبعل ه.
ل

g أترجلصنسوقلعيسملا حبرلا جسسسلمنلا عبوةلوضعهلفدل
ا جهيز.ل

h .ضعلوحسةلا حزاملفدلا جهيزلمرةلأترى
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A

i أستألكألمجموعةلوحسةلألطوانةلوترطوشةلحبرلفدل
ا جهيز،لمعلا خأكسلمنلمطيبقةلأ وانلترطوشةلا حبرلمعل

نفسلأ وانلا ملصقيتلا موجوسةلعلىلا جهيز.

BK

C

M

Y

لBKل=لألوس،لCل=للميوي،ل
Mل=لأرجواند،لY=لأصفر

j .أغلقلا غطيءلا علويل لجهيز
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تنظيف الجهاز وفحصه
قملبخنظسفلا جزاءلا تيرجسةلوا ساتلسةل لجهيزلبشكألمنخظمل
بيلختساملقطعةلقميشلجيفةلوتي سةلمنل‑ا وبر.لوعنسلالخبساأل
ترطوشةلا حبرلأولوحسةلا لطوانة،لخأكسلأنكلخقوملبخنظسفل
ا جزءلا ساتلدل لجهيز.لفدلحي ةلوجوسلبقعلمنلا حبرلعلىل

ا صفحيتلا مطبوعة،لقملبخنظسفلا جزءلا ساتلدل لجهيزلبقطعةل
قميشلجيفةلوتي سةلمنل‑ا وبر.

تحذير  

ل اللخضعلترطوشةلا حبرلأولمجموعةلوحسةلا لطوانةل	
وترطوشةلا حبرلفدلا نير.لإذلسمكنلأنلخنفجرلوخخلببلفدل

حسوثلإصيبيت.

ل اللخلختسملا مواسلا قيبلةل الشخعيألأولأيلنوعلمنلا رشلأول	
أيللوائأ/مذسبيتلعضوسةلخحخويلعلىلا كحوألأولا مونسيل

 خنظسفلا جزاءلا ساتلسةلأولا تيرجسةل لمنخج.لفقسلسؤسيل
ا قسيملبذ كلإ ىلنشوبلحرسقلأولحسوثلصسمةلكهربسة.ل

الختسملفقطلقطعةلقميشلجيفةلتي سةلمنلا وبرلبساًللمنلذ ك.

لا لالمةلوا معلوميتلا قينونسة:لخسابسرلوقيئسةلعيمة.( (

هام
ل الختسملا منظفيتلا مخعيس ة.لحسثللسؤسيلا خنظسفلبيلختسامل	

ا لوائألا مخطيسرةلمثألليئألختفسفلا سهينل)ا خنر(لأول
ا بنزسنلإ ىلخلفللطحلا جهيز.

ل اللخلختسملمواسلا خنظسفلا خدلخحخويلعلىلا مونسي.	

ل اللخلختسملا كحوألا سزوبروبسلدللإلزا ةلا وليخلعنل وحةل	
ا خحكم.لفقسلسؤسيلذ كلإ ىلخشققلا لوحة.

ل
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تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز

هام
اللخلختسملأيلنوعلمنلأنواعلا منظفيتلا ليئلةل)بميلفدلذ كل

اإلسثينوأ(.
ل

تنظيف شاشة اللمس

a .لإلسقيفلخشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

b قملبخنظسفلشيشةلا لمسلبيلختساملقطعةلقميشلجيفةل
ونيعمةلوتي سةلمنلا وبر.

c .قملبخشغسألا جهيز

للل

تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز

a .لإلسقيفلخشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

b املحلا جزءلا تيرجدل لجهيزلبيلختساملقطعةلقميشل
جيفةلوتي سةلمنل‑ا وبرلإلزا ةلا خربة.

c .الحبلسرجلا ورقلبشكألكيمألتيرجلا جهيز

d .فدلحي ةلخحمسألورقلفدلسرجلا ورق،لأترجه

e .قملبإزا ةلأيلشدءلسمكنلأنلسنحشرلساتألسرجلا ورق
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f املحلا جزءلا ساتلدلوا تيرجدل سرجلا ورقلبيلختسامل
قطعةلقميشلجيفةلوتي سةلمنلا وبرلإلزا ةلا خربة.

g أعسلخحمسألا ورقلوأعسلخركسبلسرجلا ورقلبإحكيملفدل
ا جهيز.

h .قملبخشغسألا جهيز

LED تنظيف رؤوس

إذالكينتلهنيكلمشكلةلخخعلقلبجوسةلا طبيعة،لمثألوجوسلأ وانل
تفسفةلأولبيهخةلأولتطوطلأولأشرطةلبسضيءلألفألا صفحة،لفقمل

بخنظسفلرؤوسلLEDلكميلسلد:

هام
اللخلمسلنوافذلرؤوسلLEDلبأصيبعك.

ل

a .لإلسقيفلخشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

b .افخحلا غطيءلا علويلحخىلسلخقرلفدلموضعلا فخح
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c لا ربعةل)1(لبقطعةلLEDاملحلنوافذلجمسعلرؤوسل
قميشلجيفةلوتي سةلمنلا وبر.لخوخلا حذرلكساللخلمسل

نوافذلرؤوسل)1(لLEDلبأصيبعك.

1

1

d .أغلقلا غطيءلا علويل لجهيز

e .قملبخشغسألا جهيز

تنظيف زجاج الماسحة الضوئية

a .لإلسقيفلخشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

b )MFC‑9340CDW(
افرسلسعملا ملخنساتلفدلADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتل

ا خلقيئسة(ل)1(لثملافخحلغطيءADFل)وحسةلخغذسةل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(ل)2(.

قملبخنظسفلا شرسطلا بسضل)3(لوشرسطلزجيجلا ميلحةل
ا ضوئسةل)4(لا موجوسلخحخهلبيلختساملقطعةلقميشلنيعمةل

وتي سةلمنلا وبرلمبللةلبي ميء.
قملبإغالقلغطيءلADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتل

ا خلقيئسة(ل)2(لوطدلسعململخنساتلADFل)وحسةلخغذسةل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(ل)1(.

32

4

1
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c .)1(ارفعلغالفلا ملخنسل
قملبخنظسفلا لطحلا باللخسكدلا بسضل)2(لوزجيجل
ا ميلحةلا ضوئسةل)3(لا موجوسلخحخهلبيلختساملقطعةل

قميشلنيعمةلوتي سةلمنلا وبرلمبللةلبي ميء.

2

1

3

d ل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(،لقملADFفدلوحسةل
بخنظسفلا شرسطلا بسضل)1(لوشرسطلزجيجلا ميلحةل

ا ضوئسةل)2(لا موجوسلخحخهلبيلختساملقطعةلقميشلنيعمةل
وتي سةلمنلا وبرلمبللةلقلساًللبي ميء.

2

1

مالحظة
بيإلضيفةلإ ىلخنظسفلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلوشرسطل

ا زجيجلبيلختساملقطعةلقميشلنيعمةلوتي سةلمنلا وبرلمبللةل
قلسالًلبي ميء،لمررلطرفلإصبعكلعلىلا زجيجل لخأكسلمنل
أنكلاللخشعرلبوجوسلأيلشدءلعلسه.لإذالشعرتلبوجوسل
أوليخلأولبقيسيلعلىلمنطقةلمي،لفقملبخنظسفلا زجيجلمرةل

أترىلمعلا خركسزلعلىلهذهلا منطقة.لقسلخحخيجلإ ىلخكرارل
عملسةلا خنظسفلثالثلأولأربعلمرات.ل التخبير،لقملبإنشيءل

نلتةلبعسلكألعملسةلخنظسف.
ل

e .أغلقلغالفلا ملخنس

f .قملبخشغسألا جهيز
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A

تنظيف أسالك الشحن

إذالواجهخكلمشكالتلتيصةلبجوسةلا طبيعةلأولإذالعرضتل
شيشةلا لمسلDrum ! )ا لطوانة!(،لفقملبخنظسفلألالكل

ا شحنلكميلسلد:

a .افخحلا غطيءلا علويلحخىلسلخقرلفدلموضعلا فخح

b .أترجلمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبر

تحذير  
للطحلليتن

بعسلالختساملا جهيزلمبيشرة،للخكونلبعضلا جزاءلا ساتلسةل
فدلا جهيزلليتنةل لغيسة.لانخظرلحخىلسبرسلا جهيزلقبأل مسل

ا جزاءلا ساتلسة.
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هام
ل نوصدلبوضعلمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرل	

علىللطحلنظسفلوملخٍولمعلوضعلورقةلخحخهميلسمكنل
ا ختلصلمنهيلفدلحي ةللكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.

ل  خجنبلخلفلا جهيزلا نيخجلعنلا كهربيءلا ليكنة،لاللخلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.

ل

c قملبخنظسفلللكلا شحنلساتألوحسةلا لطوانةلعنل
طرسقلخحرسكلا للينلا تضرلبرفقلمنلا سليرل لسمسنل

ومنلا سمسنل لسليرلعسةلمرات.

1

مالحظة
خأكسلمنلإعيسةلا للينلإ ىلا موضعلا رئسلدل)1(ل)a(.لسجبل
أنلسكونلا لهملا موجوسلعلىلا للينلمحيذًسيل للهملا موجوسل
علىلوحسةلا لطوانة.لوإذال ملسكنلكذ ك،لفربميلسظهرلتطل

عموسيلعلىلا صفحيتلا مطبوعة.
ل
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A

d أستألمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرلفدل
ا جهيز.لخأكسلمنلمطيبقةل ونلترطوشةلا حبرلمعلنفسل

 ونلا ملصقلا موجوسلعلىلا جهيز.

BK

C

M

Y

لBKل=لألوس،لCل=للميوي،ل
Mل=لأرجواند،لY=لأصفر

e ل خنظسفلألالكلا شحنلا ثالثةلbل‑لdكررلا تطواتل
ا مخبقسة.

مالحظة
عنسلخنظسفلألالكلا شحن،لاللسخعسنلعلسكلإتراجلترطوشةل

ا حبرلمنلوحسةلا لطوانة.
ل

f .أغلقلا غطيءلا علويل لجهيز
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تنظيف وحدة األسطوانة

إذالظهرتلنقيطلعلىلا مطبوعيتلبفيصأل94لملم،لفيخبعل
ا تطواتلأسنيهل حألا مشكلة.

a .خأكسلأنلا جهيزلفدلوضعلااللخعساس

b . اضغطلعلىل

c جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

d ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Print Reports )طبيعةلا خقيرسر(.

e طبيعةل( Print Reportsاضغطلعلىل
ا خقيرسر(.

f ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Drum Dot Print )طبيعةلنقيطلا لطوانة(.

g طبيعةلنقيطل( Drum Dot Printاضغطلعلىل
ا لطوانة(.

h .)اضغطلموافق( Press ]OK[لسعرضلا جهيزل
اضغطلعلىلOK )موافق(.

i لسقوملا جهيزلبطبيعةلورقةلفحصلنقيطلا لطوانة.لثمل
. اضغطلعلىل

j .لإلسقيفلخشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

k .افخحلا غطيءلا علويلحخىلسلخقرلفدلموضعلا فخح

l سكونل ونلا نقيطلا مطبوعةلنفسل ونلا لطوانةلا خدل
سجبلعلسكلخنظسفهي.لأترجلمجموعةلوحسةلا لطوانةل
وترطوشةلا حبرلا تيصةلبي لونلا مخلببلفدلا مشكلة.



الصيانة الدورية

105

A

تحذير  
للطحلليتن

بعسلالختساملا جهيزلمبيشرة،للخكونلبعضلا جزاءلا ساتلسةل
فدلا جهيزلليتنةل لغيسة.لانخظرلحخىلسبرسلا جهيزلقبأل مسل

ا جزاءلا ساتلسة.

هام
ل نوصدلبوضعلمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرل	

علىللطحلنظسفلوملخٍولمعلوضعلورقةلخحخهميلسمكنل
ا ختلصلمنهيلفدلحي ةللكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.

ل  خجنبلخلفلا جهيزلا نيخجلعنلا كهربيءلا ليكنة،لاللخلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.

ل

m اسفعلذراعلا قفألا تضرل لفألوأترجلترطوشةلا حبرل
منلوحسةلا لطوانة.
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هام
ل خعيمألمعلترطوشةلا حبرلبحذر.لإذالميلخنيثرلا حبرلعلىل	

سسسكلأولمالبلك،لفيملحهيلأولاغللهيلبميءلبيرسلفدلا حيأ.

ل  خجنبلمشكالتلجوسةلا طبيعة،لاللخلمسلا جزاءلا مظللةل	
ا موضحةلفدلا رلوملا خوضسحسة.

>خرطوشة الحبر<

>وحدة األسطوانة<

ل سوصىلبوضعلترطوشةلا حبرلعلىللطحلنظسفلوملخٍول	
وثيبتلمعلوضعلورقةلسمكنلا ختلصلمنهيلخحخهيلفدلحي ةل

لكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.
ل

n أسرلوحسةلا لطوانةلعلىلا نحولا مبسنلبي رلمل
ا خوضسحد.لوخأكسلمنلوجوسلخرسلوحسةلا لطوانةل)1(ل

علىلا جينبلا سلر.

1

o .اقرألا معلوميتلا خي سةلمنلورقةلفحصلنقيطلا لطوانة
موضعلا نقطة:ل�

خحخويلا ورقةلعلىلثمينسةلأعمسةلمرقمة.لسخمل
الختساملرقملا عموسلا ذيلسحخويلعلىلا نقطةل
ا مطبوعةلإلسجيسلمكينلا نقطةلعلىلا لطوانة.
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p الختسملا عالميتلا مرقمةلبجوارلا لطوانةل خحسسسلمكينل
ا عالمة.لعلىللبسألا مثيأ،لقسلسعندلوجوسلنقطةلفدل

ا عموسل2لبورقةلفحصلنقيطلا لطوانةلوجوسلعالمةلفدل
ا منطقةل”2“لبي لطوانة.

q أسرلحيفةلوحسةلا لطوانةلبسسكلخجيهكلأثنيءلا نظرلإ ىل
لطحلا منطقةلا مشخبهلفسهي.

مالحظة
اللخلمسللطحلا لطوانة.ل خجنبلمشكالتلجوسةلا طبيعة،ل

أملكلحوافلوحسةلا لطوانة.
ل

r عنسميلخجسلا عالمةلعلىلا لطوانةلا خدلخخطيبقلمعلورقةل
فحصلنقيطلا لطوانة،لاملحللطحلا لطوانةلبرفقل

بيلختساملقطعةلقطنلجيفةلحخىلختخفدلا عالمةلا موجوسةل
علىلا لطح.

هام
اللخقملبخنظسفللطحلا لطوانةلا حليلةل لضوءلبجلملحيسل

أولأيللوائأ.
ل

s .أسرلوحسةلا لطوانةلمرةلأترى
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t ضعلترطوشةلا حبرلبإحكيملفدلوحسةلا لطوانةلا جسسسةل
حخىلخلمعلصوتلالخقرارهيلفدلمكينهي.لإذالوضعتل

ا ترطوشةلبشكألصحسح،لفلسرخفعلذراعلا قفألا تضرل
خلقيئًسي.

مالحظة
خأكسلمنلوضعلترطوشةلا حبرلبشكألصحسح،لوإاللفقسل

خنفصألعنلوحسةلا لطوانة.
ل

u أستألمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرلفدل
ا جهيز.لخأكسلمنلمطيبقةل ونلترطوشةلا حبرلمعلنفسل

 ونلا ملصقلا موجوسلعلىلا جهيز.

BK

C

M

Y

لBKل=لألوس،لCل=للميوي،ل
Mل=لأرجواند،لY=لأصفر

v .أغلقلا غطيءلا علويل لجهيز

w .قملبخشغسألا جهيزلوحيوألإجراءلطبيعةلاتخبيرسة
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تنظيف أسطوانات التقاط الورق

قسلسحوألخنظسفلألطوانةلا خقيطلا ورقلبشكألسوريلسونل
انحشيرلا ورقلمنلتالألضمينلا خغذسةلا صحسحةل ه.

إذالكنتلخواجهلمشيكألفدلخغذسةلا ورق،لفقملبخنظسفلألطوانيتل
اال خقيطلعلىلا نحولا خي د:

a .لإلسقيفلخشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

b .الحبلسرجلا ورقلبشكألكيمألتيرجلا جهيز

c .فدلحي ةلخحمسألورقلفدلسرجلا ورق،لأترجه

d اعصرلبإحكيملقطعةلقميشلتي سةلمنلا وبرلكينتل
مغمولةلفدلميءلفيخر،لثملاملحل وحةلا فصأل)1(ل سرجل

ا ورقلإلزا ةلا خربة.

1

e املحلألطوانخدلاال خقيطل)1(لساتألا جهيزلإلزا ةل
ا خربة.

1

f .ضعلسرجلا ورقلمرةلأترىلفدلا جهيز

g أعسلخحمسألا ورقلوأعسلخركسبلسرجلا ورقلبإحكيملفدل
ا جهيز.

h .قملبخشغسألا جهيز
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المعايرة

قسلختخلفلكثيفةلإتراجلكأل ونلوفًقيل بسئةلا جهيز،لمثألسرجةل
ا حرارةلوا رطوبة.لخليعسكلا معيسرةلعلىلخحلسنلكثيفةلا  وان.

a . اضغطلعلىل

b .)معيسرة( Calibrationاضغطلعلىل

c .)معيسرة( Calibrateاضغطلعلىل

d .نعم(ل لخأكسس( Yesاضغطلعلىل

e .)اكخمأ( Completedلسعرضلا جهيزل

f . اضغطلعلىل

سمكنكلإعيسةلضبطلمعلميتلا معيسرةلمرةلأترىلإ ىلإعساساتل
ا مصنع.

a . اضغطلعلىل

b .)معيسرة( Calibrationاضغطلعلىل

c .)إعيسةلخعسسن( Resetاضغطلعلىل

d .نعم(ل لخأكسس( Yesاضغطلعلىل

e .)اكخمأ( Completedلسعرضلا جهيزل

f . اضغطلعلىل

مالحظة
ل إذالخملعرضلرلي ةلتطأ،لفيضغطلعلىلOK )موافق(ل	

وأعسلا محيو ة.
) لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،لراجعلرليئألا تطأل

لصفحةل114.( وا صسينةل
ل إذالكنتلخلختسملبرنيمجلخشغسألا طيبعةل نظيملا خشغسأل	

®Windows،لفلسحصألبرنيمجلا خشغسألعلىلبسينيتل

ا معيسرةلخلقيئًسيلإذالخملخحسسسلكألمنلاستخدام بيانات المعايرةل
والحصول على بيانات الجهاز تلقائًيا.لخوجسلاإلعساساتل

لس سألملختسملا برنيمج(. االفخراضسةلفدل)
ل إذالكنتلخلختسملبرنيمجلخشغسألا طيبعةل نظيملا خشغسأل	

Macintosh،لفسجبلعلسكلإجراءلا معيسرةلبيلختسامل
برنيمجلMonitorلStatus.لقملبخشغسألبرنيمجلStatusل
Monitor،لثملحسسلColor Calibration )معيسرةل
لس سأل ا  وان(لمنلا قيئمةلControl )ا خحكم(ل)

ملختسملا برنيمج(.
ل
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التسجيل التلقائي

إذالكينتلمنيطقلا  وانلا تي صةلأولا صورلخشخمألعلىل
هوامشللميوسةلأولأرجوانسةلأولصفراء،لفسمكنكلالختساملمسزةل

ا خلجسألا خلقيئدل خصحسحلا مشكلة.

a . اضغطلعلىل

b .)خلجسألخلقيئد( .Auto Registاضغطلعلىل

c .نعم(ل لخأكسس( Yesاضغطلعلىل

d .)اكخمأ( Completedلسعرضلا جهيزل

e . اضغطلعلىل

التكرار )تصحيح األلوان(

سمكنكلضبطلعسسلمراتلحسوثلخصحسحلا لونل)معيسرةلا  وانل
وا خلجسألا خلقيئد(.لاإلعساسلاالفخراضدلهولعيسي.لخلخهلكل

عملسةلخصحسحلا  وانلبعضلكمسةلا حبر.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Printer )ا طيبعة(.

d .)ا طيبعة( Printerاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Frequency )ا خرسس(.

f .)ا خرسس( Frequencyاضغطلعلىل

g منتفض(ل( Lowلأول)عيسي( Normalاضغطلعلىل
أولOff )إسقيفلخشغسأ(.

h . اضغطلعلىل
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إذا كنت تعتقد وجود مشكلة بالجهاز، فتحقق من كل العناصر أدناه أواًل واتبع تلميحات استكشاف األخطاء وإصالحها.

يمكنك حل معظم المشكالت بنفسك. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فسيقدم لك Brother Solutions Center أحدث األسئلة 
المتكررة وتلميحات حول استكشاف األخطاء وإصالحها.

.http://solutions.brother.com/ تفضل بزيارتنا على الموقع

تحديد المشكلة
أواًل، تحقق من التالي:

توصيل سلك الطاقة الخاص بالجهاز بشكل صحيح وتشغيله. إذا لم يتم تشغيل الجهاز بعد توصيل سلك الطاقة، فراجع صعوبات  �
أخرى )تابع(  صفحة 142.

إزالة كل األجزاء الواقية. �

إدخال الورق بشكل صحيح في درج الورق. �

توصيل كابالت الواجهة بالجهاز والكمبيوتر على نحو محكم، أو إعداد االتصال الالسلكي على الجهاز والكمبيوتر. �

رسائل شاشة اللمس �

)راجع رسائل الخطأ والصيانة  صفحة 114.(

 

إذا لم تقم بحل المشكلة التي تواجهها بأي مما سبق، فحدد المشكلة ثم انتقل إلى الصفحة المقترحة أدناه.

 

التعامل مع الورق ومشاكل الطباعة:
صعوبات في الطباعة  صفحة 134 �

صعوبات التعامل مع الورق  صفحة 135 �

طباعة الفاكسات المستلمة  صفحة 135 �

 

مشاكل الهاتف والفاكس:
خط الهاتف أو الوصالت  صفحة 136 �

التعامل مع المكالمات الواردة  صفحة 139 �

استالم الفاكسات  صفحة 137 �

إرسال الفاكسات  صفحة 138 �

 

مشاكل النسخ:
صعوبات النسخ  صفحة 139 �

 

مشاكل النسخ الضوئي:
صعوبات المسح الضوئي  صفحة 139 �

استكشاف األخطاء وإصالحها

http://solutions.brother.com/
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مشاكل البرامج والشبكة:
صعوبات البرامج  صفحة 140 �

صعوبات الشبكة  صفحة 141 �
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رسائل الخطأ والصيانة
كميلهولا حيألمعلأيلمنخجلمكخبدلمخطور،لقسلخحسثلأتطيءلوقسلخحخيجلا عنيصرلا ملخهلكةلإ ىلااللخبساأ.لفدلحي ةلحسوثلذ ك،لسحسسل
ا جهيزلا تطألأولا صسينةلا سورسةلا مطلوبةلثملسعرضلا رلي ةلا منيلبة.لسخملخوضسحلأكثرلرليئألا تطألوا صسينةلشسوًعيلفدلا جسوأ.

سمكنكلملحلمعظملا تطيءلوإجراءلا صسينةلا سورسةلبنفلك.لإذالكنتلبحيجةلإ ىلا مزسسلمنلا مليعسة،لفلسقسمل كلBrotherل
CenterلSolutionsلأحسثلا لئلةلا مخكررةلوخلمسحيتلحوألالخكشيفلا تطيءلوإصالحهي:

.http://solutions.brother.com/خفضألبزسيرخنيلعلىلا موقعل
اإلجراءالسببرسالة الخطأ

 2‑sided Disabled
)معطلةلمنلا جينبسن(

 ملسخملإغالقلا غطيءلا تلفدل لجهيزلبشكأل
كيمأ.

أغلقلا غطيءلا تلفدل لجهيزلحخىلسلخقرلفدلموضعلاإلغالق.

 Access Deniedل
)خملرفضلا ستوأ(

ا وظسفةلا خدلخرسسلالختسامهيلمقّسسةلبوالطةل
.SecureلFunctionلLock2.0ل

اخصألبي ملؤوأل لخحققلمنلإعساساتلFunctionلSecureل
.Lock

 Access Errorل
)تطألفدلا وصوأ(

خمتلإزا ةلا جهيزلمنلواجهةلUSBل
.لوأعسلإستيألا جهيزلوحيوألا طبيعةلبيلختساملا مبيشرةلأثنيءلمعي جةلا بسينيت. اضغطلعلىل

مسزةلا طبيعةلا مبيشرة.
 Calibration failed.

)فشلتلا معيسرة(
اضغطلعلىلOK )موافق(لوحيوألإجراؤهيلمرةلأترى.فشلتلا معيسرة.

لإلسقيفلخشغسألا جهيز.ل� اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

انخظرلبضعلثواٍن،لثملقملبخشغسألا جهيزلمرةلأترى.

قملبإجراءلمعيسرةلا  وانلمرةلأترىلبيلختساملشيشةلا لمسل
لصفحةل أولبرنيمجلخشغسألا طيبعةل)راجعلا معيسرةل

.)110

لل� أستألوحسةلحزاملجسسسةل)راجعلالخبساألوحسةلا حزامل
صفحةل87(.

إذالالخمرتلا مشكلة،لفيخصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولل�
بموزعلBrotherلا محلد.

 Cartridge Error
)تطألفدلا ترطوشة(

 Put the Toner Cartridge back inX
)ضعلترطوشةلا حبرلفدل

ا ساتأ.(ل1
)X(لسوضحل ونلترطوشةلل1

ا حبرلا خدلبهيلمشكلة.ل
)BK(=ألوس،ل)Y(=أصفر،ل

)M(=أرجواند،ل
)C(=لميوي.

 ملسخملخركسبلترطوشةلا حبرلبشكأل
صحسح.

أترجلمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرلا تيصةلبي لونل
ا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمس.لأترجلترطوشةلا حبر،لوأعسل
وضعهيلفدلوحسةلا لطوانةلمرةلأترى.لأعسلوضعلمجموعةل

وحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرلفدلا جهيزلمرةلأترى.
إذالالخمرتلا مشكلة،لفيخصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولبموزعل

Brotherلا محلد.

جوسةلتطلا هيخفلا رسسئةلأستلإ ىلحسوثلComm.Error )تطألعيم(
تطألفدلاالخصيأ.

جربلإرليألا فيكسلمرةلأترىلاولجربلخوصسألا جهيزلبتطل
هيخفلآتر.لإذالالخمرتلا مشكلة،لفيخصألبشركةلا هيخفلواطلبل

منهيلفحصلتطلا هيخف.
 Connection Failed

)خعذرلاالخصيأ(
 قسلحيو تلالخقصيءلجهيزلفيكسل سسلفدل
ا وضعلWaitingلPolledل)الخقصيءل

ا فيكليتلفدلاالنخظير(.

افحصلإعساسلااللخقصيءلا تيصلبجهيزلا فيكسلاآلتر.

http://solutions.brother.com/
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اإلجراءالسببرسالة الخطأ
 Cooling Down

)ا خبرسس(
 Wait for a while

)ا رجيءلاالنخظيرلبرهة(

سرجةلحرارةلوحسةلا لطوانةلأولترطوشةل
ا حبرلمرخفعةل لغيسة.للسقوملا جهيزلبإسقيفل

مهمةلا طبيعةلا حي سةلمؤقًخيلوسنخقألإ ىل
وضعلا خبرسس.لفدلوضعلا خبرسس،للخلمعل

صوتلخشغسألمروحةلا خبرسسلأثنيءلعرضل
 Cooling Downشيشةلا لمسل

 Wait for a whileا خبرسس(لو(
)ا رجيءلاالنخظيرلبرهة(.

خأكسلمنللميعكل صوتلسورانلا مروحةلفدلا جهيزلوعسمللسل
مترجلا عيسملبشدءلمي.

إذالكينتلا مروحةلخسور،لفأزألأيلعوائقلخحسطلبمترجلا عيسم،لثمل
اخركلا جهيزلقسسلا خشغسألو كنلاللخلختسمهل بضعلسقيئق.

إذالكينتلا مروحةلاللخسور،لفيفصألا جهيزلعنلا طيقةل بضعل
سقيئق،لثملأعسلخوصسله.

 Cover is Open.
)ا غطيءلمفخوح(

أغلقلا غطيءلا علويل لجهيز.ا غطيءلا علويلغسرلمغلقلخميًمي.

غطيءلوحسةلا مصهرلغسرلمغلقلخميًميلأول
انحشرلا ورقلفدلا جزءلا تلفدلبي جهيزل

عنسلخشغسألا طيقة.

أغلقلغطيءلا مصهرلا موجوسلساتألا غطيءلا تلفدل لجهيز.ل�

خأكسلمنلعسملانحشيرلا ورقلتلفلغطيءلا مصهرلا موجوسلل�
بي جزءلا تلفدلمنلا جهيز،لثملأغلقلغطيءلا مصهرلواضغطل

علىلStart )بسء(ل)راجعلا ورقلمحشورلفدلا جزءل
لصفحةل127(. ا تلفدلمنلا جهيزل

 Cover is Open.
)ا غطيءلمفخوح(

غطيءلADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتل
ا خلقيئسة(لغسرلمغلقلخميًمي.

قملبإغالقلغطيءلADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(لبي جهيز.

 Cover is Open.
)ا غطيءلمفخوح(

سخملفخحلغطيءلADFل)وحسةلخغذسةل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(لأثنيءلخحمسألا ملخنس.

قملبإغالقلغطيءلADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(لبي جهيز،ل
. ثملاضغطلعلىل

 Disconnectedل
)خملقطعلاالخصيأ(

قيملا شتصلاآلترلأولجهيزلا فيكسل سسهل
بإسقيفلا مكي مة.

حيوألاإلرليألأولااللخالملمرةلأترى.

 Document Jam
)انحشيرلا ملخنس(

 ملسخملإستيألا ملخنسلأولخغذسخهلبشكأل
صحسح،لأولأنلا ملخنسلا مملوحلضوئًسيلمنل
ADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(ل

طوسأل لغيسة.

راجعلا ملخنسلمحشورلفدلا جزءلا علويلمنلوحسةلADFل)وحسةل
لصفحةل123لأولالختساملوحسةل خغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(ل

لصفحةل35. خغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسةل)ADF(ل

 Drum End SoonX
)اقخرابلانخهيءلا عمرلاالفخراضدل

 أللطوانة(ل1
)X(لسوضحل ونلا لطوانةلل1

ا خدلأوشكلعمرهيلاالفخراضدل
علىلاالنخهيء.ل)BK(=ألوس،ل

)Y(=أصفر،ل)M(=أرجواند،ل
)C(=لميوي.

أوشكلا عمرلاالفخراضدل وحسةلألطوانةل
ا لونلا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمسلعلىل

االنخهيء.

اطلبلوحسةلألطوانةلجسسسةل لونلا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمسل
قبألظهورلا رلي ةلReplace DrumX )الخبساأل

ا لطوانة(.

سجبلخنظسفلألالكلا شحنلا موجوسةل! Drum )ا لطوانة!(
بوحساتلا لطوانة.

قملبخنظسفلألالكلا شحنلا موجوسةلبوحساتلا لطوانةل)راجعل
لصفحةل101(. خنظسفلألالكلا شحنل

 ملسخملخركسبلوحسةلا لطوانةلأولمجموعةل
وحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرلبشكأل

صحسح.

ضعلترطوشةلا حبرلساتألوحسةلا لطوانةلا مشيرلإ سهيلعلىل
شيشةلا لمس.لثملأعسلخركسبلمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةل

ا حبرلفدلا جهيز.
Drum Stop )ا خوقفلعنل

الختساملا لطوانة(
الخبسألوحسةلألطوانةلا لونلا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمس.ل)راجعلحينلوقتلالخبساألوحسةلا لطوانة.

لصفحةل82(. الخبساألوحساتلا لطوانةل
 Fuser Errorل

)تطألفدلوحسةلا مصهر(
اللخرخفعلسرجةلحرارةلوحسةلا مصهرلإ ىل
لإلسقيفلخشغسألا جهيزلوانخظرلسرجةلا حرارةلا محسسةلفدلا وقتلا محسس. اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

بضعلثوان،لثملأعسلخشغسلهلمرةلأترى.لاخركلا جهيزلتيمالًل مسةل
15لسقسقةلمعلخشغسله.

وحسةلا مصهرلليتنةل لغيسة.

 Jam 2‑sidedل
)حشرلمنلا جينبسن(

ا ورقلمحشورلألفألسرجلا ورقلأولوحسةل
ا مصهر.

لصفحةل132. راجعلا ورقلمحشورلخحتلسرجلا ورقل
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Jam Inside )انحشيرل

فدلا ساتأ(
لصفحةل129.ا ورقلمحشورلساتألا جهيز. راجعلا ورقلمحشورلساتألا جهيزل

 Jam Manual Feed
)حشرلا خغذسةلا سسوسةل(

ا ورقلمحشورلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسةل
بي جهيز.

لصفحةل125. راجعلا ورقلمحشورلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسةل

Jam Rear )انحشيرلفدل
ا تلف(

ا ورقلمحشورلفدلا جزءلا تلفدلمنل
ا جهيز.

لصفحةل راجعلا ورقلمحشورلفدلا جزءلا تلفدلمنلا جهيزل
.127

لصفحةل125.ا ورقلمحشورلفدلسرجلا ورقلبي جهيز.Jam Tray )حشرلا سرج( راجعلا ورقلمحشورلفدلسرجلا ورقل
Limit Exceeded )خمل

خجيوزلا حس(
خملخجيوزلعسسلا صفحيتلا ملموحل كل
بطبيعخهي.للسخملإ غيءلمهمةلا طبيعة.

اخصألبي ملؤوأل لخحققلمنلإعساساتلFunctionلSecureل
.Lock

 Log Access Error
)تطألفدلا وصوألإ ىلا لجأ(

خعذرلعلىلا جهيزلا وصوألإ ىلملفللجأل
ا طبيعةلعلىلا تيسم.

اخصألبي ملؤوأل لخحققلمنلإعساساتلختزسنللجألا طبيعةلعلىل
ا شبكة.

لس سألملختسملا شبكة:ل  لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،ل
StoreلPrintلLogلtoلNetwork

 Low Temperature
)سرجةلحرارةلمنتفضة(

سرجةلحرارةلا غرفةلمنتفضةل لغيسةلبحسثل
سخعذرلخشغسألا جهيز.

ارفعلسرجةلحرارةلا غرفةل للميحلبخشغسألا جهيز.

 Manual Feedل
)خغذسةلسسوسة(

خملخحسسسليدويلكمصسرل لورقلفدلحي ةل
عسملوجوسلورقلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسة.

ضعلا ورقلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسةل)راجعلخحمسألا ورقلفدلفخحةل
لصفحةل24(. ا خغذسةلا سسوسةل

 No Belt Unitل
)اللخوجسلوحسةللسرلنقألا ورق(

لصفحةل ملسخملخركسبلوحسةلا حزاملبشكألصحسح. أعسلخركسبلوحسةلا حزامل)راجعلالخبساألوحسةلا حزامل
.)87

 No HUB Supportل
)HUBاللسوجسلسعمل(

خملخوصسألجهيزلHubلUSBلبواجهةل
USBلا مبيشرة.

افصألجهيزلHubلUSBلعنلواجهةلUSBلا مبيشرة.

 No Permissionل
)اللسوجسلإذن(

خملخقسسسلطبيعةلا ملخنساتلا  وانلبوالطةل
2.0لLockلFunctionلSecure.للسخمل

إ غيءلمهمةلا طبيعة.

اخصألبي ملؤوأل لخحققلمنلإعساساتلFunctionلSecureل
.Lock

نفسلا ورقلمنلسرجلا ورقلا موجوسلبي جهيزلNo Paper )اللسوجسلورق(
أول ملسخملخحمسألا ورقلبشكألصحسحلفدل

سرجلا ورق.

قملبأيلمميلسلد:

أعسلخعبئةلا ورقلفدلسرجلا ورق.لخأكسلمنلضبطلموجهيتلل�
ا ورقلعلىلا حجملا صحسح.

أترجلا ورقلوقملبخحمسلهلمرةلأترى.لخأكسلمنلضبطلل�
موجهيتلا ورقلعلىلا حجملا صحسح.

 No Response/Busy
)اللخوجسلالخجيبة/مشغوأ(

خحققلمنلا رقملوأعسلا محيو ة.ا رقملا ذيلاخصلتل هلاللسرسلأولمشغوأ.

 ملسخملخركسبلترطوشةلا حبرلأولمجموعةلNo Toner )اللسوجسلحبر(
وحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرلبشكأل

صحسح.

أترجلمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرلا تيصةلبي لونل
ا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمس.لأترجلترطوشةلا حبرلمنلوحسةل

ا لطوانةلوأعسلخركسبلترطوشةلا حبرلفدلوحسةلا لطوانةلمرةل
أترى.لأعسلخركسبلمجموعةلوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبرل
فدلا جهيزلمرةلأترى.لإذالالخمرتلا مشكلة،لفيلخبسألترطوشةل

لصفحةل74(. ا حبرل)راجعلالخبساألتراطسشلا حبرل
 ملسخملخركسبلسرجلا ورقلأولخملخركسبهلNo Tray )اللسوجسلسرج(

بشكألغسرلصحسح.
أعسلخركسبلسرجلا ورق.

 No Waste Tonerل
)اللخوجسلعلبةلا حبرلا ملخهلك(

 ملسخملخركسبلصنسوقلعيسملا حبرلبشكأل
صحسح.

أعسلخركسبلصنسوقلعيسملا حبرل)راجعلالخبساألصنسوقلعيسمل
لصفحةل91(. ا حبرل



استكشاف األخطاء وإصالحها

117

B

اإلجراءالسببرسالة الخطأ
 Out of Memoryل

)نفيسلا ذاكرة(
عملية نسخ أو إرسال الفاكس قيد التقدمذاكرةلا جهيزلممخلئة.

قملبأيلمميلسلد:

اضغطلعلىلSend Now )إرليألاآلن(لأولل�
 Quitطبيعةلجزئسة(لأول( Partial Print
)مغيسرة(لإلرليألا صفحيتلا مملوحةلضوئًسيلأولنلتهي.

لوانخظرلحخىلخنخهدلا عملسيتلا ترىلقسسلل� اضغطلعلىل
ا خقسم،لثملأعسلا محيو ة.

املحلا فيكليتلمنلا ذاكرة.ل�

اطبعلا فيكليتلا متزنةلفدلا ذاكرةلاللخعيسةلا ذاكرةلبنلبةل
%100.لثملأوقفلخشغسألمليحةلختزسنلا فيكسل خجنبل

لس سألا ملختسمل ختزسنلا مزسسلمنلا فيكليتلفدلا ذاكرةل)
ا مخقسم:لطبيعةلفيكسلمنلا ذاكرةلوختزسنلا فيكس(.

توجد عملية طباعة قيد التقدم
قملبأيلمميلسلد:

قملبخقلسألسقةلا طبيعة.ل�

لس سألملختسملا برنيمج.( (

املحلا فيكليتلمنلا ذاكرةل)راجعلا شرحلا وارسلأعاله(.ل�

 Out of Memoryل
)نفيسلا ذاكرة(

 Secure Print Data
 is full. Press
 Stop Key and
 delete the

 previously stored
.data )بسينيتلا طبيعةل
ا منةلمكخملة.لاضغطلمفخيحل

KeyلStopلواحذفلا بسينيتل
ا متزنةلملبًقي.ل(

ذاكرةلا جهيزلممخلئة.
لواحذفلبسينيتلا طبيعةلاآلمنةلا متزنةلملبًقي. اضغطلعلىل

 Print Unable XX
)XXخعذرتلا طبيعةل(

قملبأيلمميلسلد:خوجسلمشكلةلمسكينسكسةلبي جهيز.

لإلسقيفلخشغسألا جهيزلل� اضغطلمعلااللخمرارلعلىل
وانخظرلبضعلسقيئق،لثملأعسلخشغسلهلمرةلأترىل)راجعلنقأل

لصفحةل121(. ا فيكليتلأولخقرسرلسومسةلا فيكسل

إذالالخمرتلا مشكلة،لفيخصألبتسمةلعمالءلBrotherل خلقدلل�
ا سعم.
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 Registration failed.

)خعذرلا خلجسأ.(
اضغطلعلىلOK )موافق(لوأعسلا محيو ة.فشألا خلجسأ.

لإلسقيفلخشغسألا جهيز.ل� اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

انخظرل بعضلثواٍن،لثملقملبخشغسألا جهيزلمرةلأترى.

قملبإجراءلخلجسألا  ونلا خلقيئدلبيلختساملشيشةلا لمسل
لصفحةل111(. )راجعلا خلجسألا خلقيئدل

لل� أستألوحسةلحزاملجسسسةل)راجعلالخبساألوحسةلا حزامل
صفحةل87(.

إذالالخمرتلا مشكلة،لفيخصألبتسمةلعمالءلBrother.ل�
 Rename the File

)إعيسةلخلمسةلا ملف(
سوجسلبي فعألملفلعلىلبرنيمجلخشغسألبطيقةل

ا ذاكرةلا وامضةلUSBلسحمألنفسلالمل
ا ملفلا ذيلخحيوألحفظه.

قملبخغسسرلالملا ملفلا موجوسلعلىلبرنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةل
ا وامضةلUSBلأولالملا ملفلا ذيلخحيو هلحفظه.

 Replace Belt
)الخبساألا حزام(

لصفحةلحينلوقتلالخبساألوحسةلا حزام. الخبسألوحسةلا حزامل)راجعلالخبساألوحسةلا حزامل
.)87

 Replace DrumX
)الخبساألا لطوانة(ل1

)لX(لسوضحل ونلوحسةلل1
ا لطوانةلا خدلسجبلالخبسا هي.ل

BK=ألوس،لC=لميوي،ل
M=أرجواند،لY=ا صفر.

الخبسألوحسةلألطوانةلا لونلا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمسل)راجعلحينلوقتلالخبساألوحسةلا لطوانة.
لصفحةل82(. الخبساألوحساتلا لطوانةل

 ملخخملإعيسةلضبطلعساسلوحسةلا لطوانةل
عنسلخركسبلألطوانةلجسسسة.

أعسلضبطلعساسلوحسةلا لطوانة.ل)راجعلالخبساألوحساتل
لصفحةل82(. ا لطوانةل

 Replace Fuser
)الخبساألوحسةلا مصهر(

اخصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولمركزلتسمةلBrotherلمعخمسلحينلوقتلالخبساألوحسةلا مصهر.
اللخبساألوحسةلا مصهر.

 Replace PF kit
)الخبساألمجموعةلأسواتلخغذسةل

ا ورق(

اخصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولمركزلتسمةلBrotherلمعخمسلحينلوقتلالخبساألمجموعةلا خغذسةلبي ورق.
اللخبساألمجموعةلخغذسةلا ورق.

 Replace Toner
)الخبساألا حبر(ل1

خعرضلشيشةلا لمسل ونلل1
ترطوشةلا حبرلا خدلسجبل
علسكلالخبسا هي.لBK=ألوس،ل
C=لميوي،لM=أرجواند،ل

Y=أصفر

انخهىلا عمرلاالفخراضدل ترطوشةلا حبر.ل
لسقوملا جهيزلبإسقيفلكألعملسيتلا طبيعة.
عنسلخوفرلا ذاكرة،للسخملختزسنلا فيكليتل

بهي.

الخبسألترطوشةلحبرلا لونلا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمسل)راجعل
لصفحةل74(. الخبساألتراطسشلا حبرل

 Replace WT Box
)الخبساألعلبةلا حبرلا ملخهلك(

الخبسألصنسوقلعيسملا حبرل)راجعلالخبساألصنسوقلعيسملا حبرلحينلوقتلالخبساألصنسوقلعيسملا حبر.
لصفحةل91(.

 Scan Unableل
)خعذرلا ملحلا ضوئد(

ا ملخنسلطوسأل لغيسةلبحسثلسخعذرلملحهل
.لالختسملحجملا ورقلا منيلبلإلجراءلا ملحلضوئًسيلعلىلا وجهسن. اضغطلعلىل

لصفحةل ا ضوئدلعلىلا وجهسنل)راجعلوليئطلا طبيعةل
.)210

 Scan Unable XX
)XXخعذرلا ملحلا ضوئدل(

خوجسلمشكلةلمسكينسكسةلبي جهيز.
لإلسقيفلخشغسألا جهيز،لثملل� اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

أعسلخشغسلهلمرةلأترىل)راجعلنقألا فيكليتلأولخقرسرلسومسةل
لصفحةل121(. ا فيكسل

إذالالخمرتلا مشكلة،لفيخصألبتسمةلعمالءلBrotherل خلقدلل�
ا سعم.
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 Short paperل

)ورقةلقصسرة(
طوألا ورقلا موجوسلفدلا سرجلقصسرل

 لغيسةلبحسثلسخعذرلعلىلا جهيزلخللسمهلإ ىل
سرجلاإلتراجلا مواجهل لفأ.

افخحلا غطيءلا تلفدل)سرجلاإلتراجلا مواجهل على(ل للميحل
 لصفحةلا مطبوعةلبي تروجلإ ىلسرجلاإلتراجلا مواجهل على.لقمل

بإزا ةلا صفحيتلا مطبوعةلثملاضغطلعلىلStart )بسء(.
 Size Error 2‑sided

)تطألا حجملمنلا جينبسن(
اللسخوفرلحجملا ورقلا محسسلفدلبرنيمجل

خشغسألا طيبعةلوقيئمةلشيشةلا لمسل لطبيعةل
ا خلقيئسةلعلىلا وجهسن.

.لاتخرلحجملا ورقلا ذيلخسعمهلا طبيعةلعلىل اضغطلعلىل
ا وجهسن.

حجملا ورقلا ذيلسمكنكلالختسامهل لطبيعةلا خلقيئسةلعلىلا وجهسنل
.A4هول

ا ورقلا موجوسلفدلا سرجل سسلبي حجمل
ا صحسحلوغسرلمخوفرل لطبيعةلا خلقيئسةلعلىل

ا وجهسن.

قملبخحمسألا ورقلذيلا حجملا صحسحلفدلا سرجلواضبطلحجمل
لصفحةل29(. ورقلا سرجل)راجعلحجملا ورقل

حجملا ورقلا ذيلسمكنكلالختسامهل لطبيعةلا خلقيئسةلعلىلا وجهسنل
.A4هول

 Size mismatchل
)عسملخطيبقلا حجم(

ا ورقلا موجوسلفدلا سرجل سسلمنلا حجمل
ا صحسح.

قملبخحمسألا ورقلذيلا حجملا صحسحلفدلا سرجلواضبطلحجمل
لصفحةل29(. ا ورقلعلىلا سرجل)راجعلحجملا ورقل

 Small paperل
)ورقةلصغسرة(

إنلحجملا ورقلا محسسلفدلبرنيمجلخشغسأل
ا طيبعةلصغسرلجًسالبحسثلسخعذرلعلىل

ا جهيزلخللسمهلإ ىلسرجلاإلتراجلا مواجهل
 لفأ.

افخحلا غطيءلا تلفدل)سرجلاإلتراجلا تلفد(ل للميحلبإتراجلا ورقل
 Startا مطبوعلمنلسرجلاإلتراجلا تلفدلثملاضغطلعلىل

)بسء(.

 Toner Errorل
)تطألفدلا حبر(

 ملسخملخركسبلترطوشةلحبرلواحسةلأولأكثرل
بشكألصحسح.

الحبلوحساتلا لطوانةل لتيرج.لأترجلجمسعلتراطسشلا حبر،ل
ثملأستلهيلفدلوحساتلا لطوانةلمرةلأترى.

 Toner Lowل
)ملخوىلا حبرلمنتفض(

 Toner Lowإذالعرضتلشيشةلا لمسل
)ملخوىلا حبرلمنتفض(،لفلسظألبإمكينكل
ا طبيعة؛لإاللأنلا جهيزللستبركلبأنلا عمرل
االفخراضدل ترطوشةلا حبرلأوشكلعلىل

االنخهيء.

اطلبلترطوشةلحبرلجسسسةل لونلا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمسل
اآلنلحخىلخخوفرلترطوشةلحبرلبسسلةلعنسميلخعرضلشيشةلا لمسل

Replace Toner )الخبساألا حبر(.

 Too Many Files
)ملفيتلكثسرةلجًسا(

سوجسلا عسسسلمنلا ملفيتلا متزنةلعلىل
برنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل

.USB

قملبخقلسألعسسلا ملفيتلا متزنةلعلىلبرنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةل
.USBا وامضةل

 Touchscreen
 Initialisation Failed

)خعذرتلخهسئةلشيشةلا لمس(

خملا ضغطلعلىلشيشةلا لمسلقبألاكخميأل
خهسئةلا خشغسأ.

خأكسلمنلعسملمالملةلشدءل شيشةلا لمسلأولالخنيسهلعلسهي.

قسلخنحشرلبقيسيلبسنلا جزءلا لفلدلمنلشيشةل
ا لمسلواإلطيرلا تيصلبهي.

أستألقطعةلمنلا ورقلا قويلبسنلا جزءلا لفلدل شيشةلا لمسل
واإلطيرلا تيصلبهيلوحركهل لتلفلوا ميمل سفعلا بقيسيلإ ىل

ا تيرج.
 Unusable Device
)جهيزلغسرلقيبأل اللختسام(

 Remove the Device. Turn the
 power off and back on again.
)قملبإزا ةلا جهيز.لأوقفلخشغسأل

ا جهيزلثملأعسلخشغسلهلمرةل
أترى.(

خملخوصسألجهيزلUSBلمعسبلأولجهيزل
USBلسلخهلكلطيقةلعي سةلبواجهةلUSBل

ا مبيشرة.

افصألا جهيزلعنلواجهةلUSBلا مبيشرة.لاضغطلمعلااللخمرارل

لإلسقيفلخشغسألا جهيز،لثملأعسلخشغسلهلمرةلأترى. علىل

 Unusable Device
)جهيزلغسرلقيبأل اللختسام(

 قسلخملخوصسألجهيزلUSBلأولبرنيمجل
خشغسألبطيقةلذاكرةلوامضةلUSBلغسرل
مسعوم/مشفرلبواجهةلUSBلا مبيشرة.

افصألا جهيزلعنلواجهةلUSBلا مبيشرةل)راجعلمواصفيتل
برامجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلا مسعومةلفدلطبيعةل

ا بسينيتلمنلبرنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلأول
ا كيمسرالا رقمسةلا خدلخسعملوحسةلا ختزسنلكبسرةلا لعةل) لطرازل
لصفحةل MFC‑9330CDWلوMFC‑9340CDW(ل

.)60
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 USB Write‑protected

)USBلمحمسةلضسلا كخيبة(
مفخيحلحميسةلبرنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةل

ا وامضةلUSBلمضبوطلعلىلوضعل
ا خشغسأ.

أوقفلخشغسألمفخيحلحميسةلبرنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل
.USB

 WT Box End Soon
)علبةلا حبرلا ملخهلكلخنخهدل

قرسبي(

أوشكلا عمرلاالفخراضدل صنسوقلعيسمل
ا حبرلعلىلاالنخهيء.

لاشخرلصنسوقلعيسملحبرلجسسًسالقبألظهورلا رلي ةل
Replace WT Box )الخبساألعلبةلا حبرلا ملخهلك(.
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إذالعرضتلشيشةلا لمس:
Print Unable XX )خعذرتلا طبيعةلXX(ل�

Scan Unable XX )خعذرلا ملحلا ضوئدلXX(ل�

نوصدلبنقألا فيكليتلإ ىلجهيزلفيكسلآترلأولإ ىلا كمبسوخرل
لصفحةل121لأول )راجعلنقألا فيكليتلإ ىلجهيزلفيكسلآترل

لصفحةل122(. نقألا فيكليتلإ ىلا كمبسوخرل
سمكنكلأسًضيلنقألخقرسرلسومسةلا فيكسل لخحققلمميلإذالكينتلهنيكل

أيلفيكليتلسجبلنقلهيل)راجعلنقألخقرسرلسومسةلا فيكسلإ ىل
لصفحةل122(. جهيزلفيكسلآترل

مالحظة
فدلحي ةلوجوسلرلي ةلتطألعلىلشيشةلا لمسلبعسلنقأل

ا فيكليت،لافصألا جهيزلعنلمصسرلا طيقةل بضعلسقيئق،ل
ثملأعسلخوصسله.

ل

نقل الفاكسات إلى جهاز فاكس آخر

إذال ملخقملبإعساسلIDلStationل)معّرفلا محطة(،لفلنلسمكنكل
لس سألاإلعساسلا لرسع:ل ا ستوألإ ىلوضعلنقألا فيكليتل)

إستيألمعلوميتلشتصسةل)معّرفلا محطة((.

a .ل مقيطعةلا تطألمؤقًخي اضغطلعلىل

b . اضغطلعلىل

c جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

d ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Service )ا تسمة(.

e .)ا تسمة( Serviceاضغطلعلىل

f .)نقألا بسينيت( Data Transferاضغطلعلىل

g .)نقألا فيكس( Fax Transferاضغطلعلىل

h :قملبأيلمميلسلد
إذالعرضتلشيشةلا لمسلNo Data )اللل�

خوجسلبسينيت(،لفلنلخكونلهنيكلفيكليتل
مخروكةلفدلذاكرةلا جهيز.لاضغطلعلىل

Close )إغالق(.
أستألرقملا فيكسلا ذيللخخملإعيسةلخوجسهلل�

ا فيكليتلإ سه.

i .)بسءلخشغسألا فيكس( Fax Startاضغطلعلىل
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نقل الفاكسات إلى الكمبيوتر

سمكنكلنقألا فيكليتلمنلذاكرةلا جهيزلإ ىلا كمبسوخر.

a .ل مقيطعةلا تطألمؤقًخي اضغطلعلىل

b لثملقملبخشغسألMFL‑Pro Suiteخأكسلمنلخثبستل
استالم PC‑FAXلعلىلا كمبسوخر.

اخبعلاإلرشيساتلا تيصةلبنظيملا خشغسألا ذيلخلختسمه.

)نظيملا خشغسألXPل®Windowsلول�
)Windows®لو7لWindowsلVista®

)ابدأ(،لحسسلكافة البرامجل<ل لمنلا قيئمةل
Brotherل<لMFC‑XXXXل<لاستالم 

PC‑FAXل<لاستقبال.ل)سشسرلXXXXلإ ىلالمل
ا طرازلا تيصلبك.(

)8ل®Windows(ل�

ل)Brother Utilities(،لثملانقرل انقرلفوقل
فوقلا قيئمةلا منلس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصلبكل
)إذال ملسكنلمحسًسالبي فعأ(.لانقرلفوقلاستالم فاكس 
عن طريق الكمبيوترلعلىلشرسطلا خنقألا سلر،لثمل

انقرلفوقلاستقبال.

c الخالمل( PC Fax Receiveخأكسلمنلضبطل
ا فيكسلعبرلا كمبسوخر(لعلىلا جهيزل)راجعلالخالمل

ا فيكسلعبرلا كمبسوخرل) نظيمل
لصفحةل48(. ا خشغسألل®Windowsلفقط(ل

إذالكينتلا فيكليتلموجوسةلعلىلذاكرةلا جهيزلعنسلإعساسل
مسزةلالخالملا فيكسلعبرلا كمبسوخر،لفلخلأألشيشةل
ا لمسلعميلإذالكنتلخرغبلفدلنقألا فيكليتلإ ىل

ا كمبسوخرلأملال.

d :قملبأيلمميلسلد
 نقألكألا فيكليتلإ ىلا كمبسوخر،لاضغطلعلىلل�

Yes )نعم(.لفدلحي ةلضبطلمعيسنةلا فيكسل
علىلإسقيفلا خشغسأ،لفلسخمللؤا كلعميلإذال
كنتلخرغبلفدلطبيعةلنلخلاحخسيطسةلأملال.

 لتروجلوخركلا فيكليتلفدلا ذاكرة،لاضغطلل�
علىلNo )ال(.

e . اضغطلعلىل

نقل تقرير يومية الفاكس إلى جهاز فاكس آخر

إذال ملخقملبإعساسلIDلStationل)معّرفلا محطة(،لفلنلسمكنكل
لس سألاإلعساسلا لرسع:ل ا ستوألإ ىلوضعلنقألا فيكليتل)

إستيألمعلوميتلشتصسةل)معّرفلا محطة((.

a .ل مقيطعةلا تطألمؤقًخي اضغطلعلىل

b . اضغطلعلىل

c جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

d ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Service )ا تسمة(.

e .)ا تسمة( Serviceاضغطلعلىل

f .)نقألا بسينيت( Data Transferاضغطلعلىل

g خقرسرل( Report Transferاضغطلعلىل
ا نقأ(.

h أستألرقملا فيكسلا ذيللخخملإعيسةلخوجسهلخقرسرلسومسةل
ا فيكسلإ سه.

i .)بسءلخشغسألا فيكس( Fax Startاضغطلعلىل
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انحشار المستندات

المستند محشور في الجزء العلوي من وحدة 
ADF )وحدة تغذية المستندات التلقائية(

a ل)وحسةلخغذسةلADFأترجلأيلورقلغسرلمحشورلمنل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(.

b .)ل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسةADFافخحلغطيءل

c .الحبلا ملخنسلا محشورل لتيرجلنيحسةلا سلير

إذالخمزقلا ملخنس،لفيحرصلعلىلإزا ةلكألا قصيصيتل
ا ورقسةلا صغسرةل خجنبلحسوثلأيلانحشيراتلفدل

ا ملخقبأ.

d .)ل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسةADFأغلقلغطيءل

e . اضغطلعلىل

المستند محشور أسفل غطاء المستندات

a ل)وحسةلخغذسةلADFأترجلأيلورقلغسرلمحشورلمنل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(.

b .ارفعلغالفلا ملخنس

c .الحبلا ملخنسلا محشورل لتيرجلنيحسةلا سمسن

إذالخمزقلا ملخنس،لفيحرصلعلىلإزا ةلكألا قصيصيتل
ا ورقسةلا صغسرةل خجنبلحسوثلأيلانحشيراتلفدل

ا ملخقبأ.

d .أغلقلغالفلا ملخنس

e . اضغطلعلىل
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إزالة المستندات الصغيرة المحشورة في 
ADF )وحدة تغذية المستندات التلقائية(

a .ارفعلغالفلا ملخنس

b أستألقطعةلمنلا ورقلا قوي،لمثألا بطيقيتلا لمسكة،ل
فدلADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(ل سفعلأيل

قصيصيتلورقسةلصغسرة.

c .أغلقلغالفلا ملخنس

d . اضغطلعلىل

المستند محشور في درج اإلخراج

a ل)وحسةلخغذسةلADFأترجلأيلورقلغسرلمحشورلمنل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(.

b .الحبلا ملخنسلا محشورل لتيرجلنيحسةلا سمسن

c . اضغطلعلىل
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انحشار الورق
احرصلسائًميلعلىلإزا ةلا ورقلا مخبقدلمنلسرجلا ورقلوقمل

بخلوسةلرزمةلا ورقلعنسلإضيفةلا ورقلا جسسس.للسليعسلذ كلفدل
منعلخغذسةلصفحيتلمخعسسةلمنلا ورقلعبرلا جهيزلفدلوقتل

واحسلومنعلانحشيرلا ورق.

الورق محشور في فتحة التغذية اليدوية

إذالعرضتلشيشةلا لمسلJam Manual Feed )حشرل
ا خغذسةلا سسوسةل(،لفيخبعلهذهلا تطوات:

a قملبإزا ةلأيلورقلمحشورلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسةل
وحو هي.

b .بسء(لاللخئنيفلا طبيعة( Startاضغطلعلىل

الورق محشور في درج الورق

إذالعرضتلشيشةلا لمسلJam Tray )حشرلا سرج(،لفيخبعل
هذهلا تطوات:

a .الحبلسرجلا ورقلبشكألكيمألتيرجلا جهيز

b الختسملكلخيلسسسكلفدللحبلا ورقلا محشورلببطءل
 لتيرج.

مالحظة
سخسحل كللحبلا ورقلا محشورل لفألإزا ةلا ورقلبلهو ةل

أكبر.
ل
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c خأكسلأنلا ورقلألفألعالمةلا حسلا قصىل كمسةلا ورقل
(لفدلسرجلا ورق.لعنسلا ضغطلعلىلذراعل (

خحرسرلموجهلا ورقلا تضر،لالحبلموجهيتلا ورقل
 خنيلبلحجملا ورق.لوخأكسلمنلخثبستلا موجهيتلفدل

ا فخحيتلبإحكيم.

d .أعسلوضعلسرجلا ورقلبإحكيملساتألا جهيز

الورق محشور في درج إخراج الورق

عنسلانحشيرلا ورقلفدلسرجلإتراجلا ورق،لاخبعلهذهلا تطوات:

a .الختسملكلخيلسسسكل فخحلا ميلحةلا ضوئسة

مالحظة
عنسلفخحلا غطيءلا علوي،لاللسمكنكلفخحلا ميلحةلا ضوئسة.

ل

b .أترجلا ورق
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c .الورق محشور في الجزء الخلفي من الجهازاسفعلا ميلحةلا ضوئسةل لفألبكلخيلسسسكل غلقهي

إذالعرضتلشيشةلا لمسلJam Rear )انحشيرلفدل
ا تلف(،لفيخبعلهذهلا تطوات:

a اخركلا جهيزلقسسلا خشغسأل مسةل10لسقيئقلحخىلخقومل
ا مروحةلا ساتلسةلبخبرسسلا جزاءلشسسسةلا لتونةلساتأل

ا جهيز.

b .افخحلا غطيءلا تلفد
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تحذير  
للطحلليتن

بعسلالختساملا جهيزلمبيشرة،للخكونلبعضلا جزاءلا ساتلسةل
فدلا جهيزلليتنةل لغيسة.لانخظرلحخىلسبرسلا جهيزلقبأل مسل

ا جزاءلا ساتلسة.

c الحبلا  لنةلا تضراءلا موجوسةلعلىلا جينبسنلا سمنل
وا سلرل لفأل خحرسرلغطيءلا مصهرل)1(.

1

d الختسملكلخيلسسسكل لحبلا ورقلا محشورلبرفقلتيرجل
وحسةلا مصهر.
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e أغلقلغطيءلوحسةلا مصهر)1(.لخأكسلمنلالخقرارلا  لنةل
ا تضراءلا موجوسةلعلىلا جينبسنلا سمنلوا سلرلفدل

مكينهي.

1

f .أغلقلا غطيءلا تلفدلحخىلسلخقرلفدلموضعلاإلغالق

الورق محشور داخل الجهاز

إذالعرضتلشيشةلا لمسلJam Inside )انحشيرلفدل
ا ساتأ(،لفيخبعلهذهلا تطوات:

a اخركلا جهيزلقسسلا خشغسأل مسةل10لسقيئقلحخىلخقومل
ا مروحةلا ساتلسةلبخبرسسلا جزاءلشسسسةلا لتونةلساتأل

ا جهيز.

b .افخحلا غطيءلا علويلحخىلسلخقرلفدلموضعلا فخح

c أترجلجمسعلمجموعيتلوحسةلا لطوانةلوترطوشةل
ا حبر.
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تحذير  
للطحلليتن

بعسلالختساملا جهيزلمبيشرة،للخكونلبعضلا جزاءلا ساتلسةل
فدلا جهيزلليتنةل لغيسة.لانخظرلحخىلسبرسلا جهيزلقبأل مسل

ا جزاءلا ساتلسة.

هام
ل نوصدلبوضعلمجموعيتلوحسةلا لطوانةلوترطوشةل	

ا حبرلعلىللطحلنظسفلوملخٍولوسوضعلخحخهيلورقةلسمكنل
ا ختلصلمنهيلفدلحي ةللكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.

ل  خجنبلخلفلا جهيزلا نيخجلعنلا كهربيءلا ليكنة،لاللخلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.

ل
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d .الحبلا ورقلا محشورل لتيرجلببطءe أستألكألمجموعةلوحسةلألطوانةلوترطوشةلحبرلفدل
ا جهيز،لمعلا خأكسلمنلمطيبقةلأ وانلترطوشةلا حبرلمعل

نفسلأ وانلا ملصقيتلا موجوسةلعلىلا جهيز.

BK

C

M

Y

لBKل=لألوس،لCل=للميوي،ل
Mل=لأرجواند،لY=لأصفر

f .أغلقلا غطيءلا علويل لجهيز
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مالحظة
 Jamفدلحي ةلإسقيفلخشغسألا جهيزلأثنيءلعرضل

Inside )انحشيرلفدلا ساتأ(لعلىلشيشةلا لمس،ل
لسقوملا جهيزلبطبيعةلبسينيتلغسرلكيملةلمنلا كمبسوخرلعنسل

خشغسله.لقبألخشغسألا جهيز،لاحذفلا مهمةلمنلمتزنل
ا طبيعةلا مؤقتلا تيصلبي كمبسوخر.

ل

الورق محشور تحت درج الورق

إذالعرضتلشيشةلا لمسلJam 2‑sided )حشرلمنل
ا جينبسن(،لفيخبعلهذهلا تطوات:

a اخركلا جهيزلقسسلا خشغسأل مسةل10لسقيئقلحخىلخقومل
ا مروحةلا ساتلسةلبخبرسسلا جزاءلشسسسةلا لتونةلساتأل

ا جهيز.

b .الحبلسرجلا ورقلبشكألكيمألتيرجلا جهيز

c .خأكسلمنلعسملخبقدلورقلمحشورلساتألا جهيز
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d إذال ملسخملاالحخفيظلبي ورقلساتألا جهيز،لفيفحصلألفأل
سرجلا ورق.

e إذال ملسخملاالحخفيظلبي ورقلفدلسرجلا ورق،لفيفخحلا غطيءل
ا تلفد.

تحذير  
للطحلليتن

بعسلالختساملا جهيزلمبيشرة،للخكونلبعضلا جزاءلا ساتلسةل
فدلا جهيزلليتنةل لغيسة.لانخظرلحخىلسبرسلا جهيزلقبأل مسل

ا جزاءلا ساتلسة.

f الختسملكلخيلسسسكل لحبلا ورقلا محشورلبرفقلتيرجل
ا جزءلا تلفدلمنلا جهيز.

g .أغلقلا غطيءلا تلفدلحخىلسلخقرلفدلموضعلاإلغالق

h .أعسلوضعلسرجلا ورقلبإحكيملساتألا جهيز
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إذا كنت تواجه صعوبات مع الجهاز
هام
ل  لحصوألعلىلا مليعسةلا خقنسة،لسخعسنلعلسكلاالخصيألبي سو ةلا خدلاشخرستلمنهيلا جهيز.لسمكنلإجراءلا مكي ميتلمنلساتألهذهلا سو ة.	

ل إذالكنتلخعخقسلوجوسلمشكلةلبي جهيز،لفخحققلمنلا متططلأسنيهلواخبعلخلمسحيتلالخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.لسمكنكلحألمعظمل	
ا مشكالتلبنفلك.

ل إذالكنتلبحيجةلإ ىلمزسسلمنلا مليعسة،لفلسقسمل كلCenterلSolutionsلBrotherلأحسثلا لئلةلا مخكررةلوخلمسحيتلحوأل	
الخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.

.http://solutions.brother.com/خفضألبزسيرخنيلعلىلا موقعل
ل

صعوبات في الطباعة
المقترحاتالصعوبات

خحققلمنلخثبستلبرنيمجلخشغسألا طيبعةلا صحسحلواتخسيره.اللخخملا طبيعة.

لصفحةل114(. خحققلمنلعسملعرضلشيشةلا لمسل رلي ةلتطأل)راجعلرليئألا تطألوا صسينةل

لخحققلمنلاخصيألا جهيزلبي شبكة:
ل)نظيملا خشغسأل7ل®WindowsلوR2ل2008ل®ServerلWindows(ل

 Brother MFC‑XXXXل)ابدأ(ل<لاألجهزة والطابعات.لانقرلبزرلا ميوسلا سمنلفوقل انقرلفوقلا زرل
Printerلوانقرفوقلعرض ما يتم طباعته.لانقرلفوقلطابعةلبشرسطلا قيئمة.لخأكسلمنلملحلاستخدام الطابعة دون 

اتصال.
ل)نظيملا خشغسألل®VistaلWindowsلو2008ل®ServerلWindows(:ل

 Hardware and Soundوحةلا خحكم(ل<ل ( Control Panelل<ل))ابسأ( Start(ل انقرلفوقلا زرل
 Brother MFC‑XXXXا طيبعيت(.لانقرلبزرلا ميوسلا سمنلفوقل( Printersل<ل)ا جهزةلوا صوت(

Printer.لخأكسلمنلعسملإسراجلUse Printer Offline )الختساملا طيبعةلفدلحي ةلعسملاالخصيأ(.لفدلحي ةل
إسراجه،لانقرلفوقلهذالا تسيرل ضبطلبرنيمجلا خشغسألعبرلاإلنخرنت.

ل)نظيملا خشغسألXPل®Windowsلو2003ل®ServerلWindows(:ل
انقرلفوقلا زرلStart )ابسأ(ل<لPrinters and Faxes )ا طيبعيتلوا فيكليت(.لانقرلبزرلا ميوسلا سمنل

فوقلBrother MFC‑XXXX Printer.لخأكسلمنلعسملإسراجلUse Printer Offline )الختساملا طيبعةل
فدلحي ةلعسملاالخصيأ(.لفدلحي ةلإسراجه،لانقرلفوقلهذالا تسيرل ضبطلبرنيمجلا خشغسألعبرلاإلنخرنت.

)نظيملا خشغسأل8ل®Windowsلو2012ل®ServerلWindows(لحركلا ميوسلنحولا ركنلا لفلدلا سمنل
 لطحلا مكخب.للعنسلظهورلشرسطلا قيئمة،لانقرلفوقلاإلعداداتل<للوحة التحكم.لفدلمجموعةلاألجهزة والصوتل
 Brother MFC‑XXXXا جهزة(،لانقرلفوقلعرض األجهزة والطابعات.للانقرلبزرلا ميوسلا سمنلفوقل(

Printerل<لعرض ما يتم طباعته.لفدلحي ةلظهورلتسيراتلبرنيمجلخشغسألا طيبعة،لحسسلبرنيمجلخشغسألا طيبعةل
ا تيصلبك.لانقرلفوقلطابعةلبشرسطلا قيئمةلوخأكسلمنلعسملخحسسسلاستخدام الطابعة دون اتصال.

.SecureلFunctionلLockاخصألبي ملؤوأل لخحققلمنلإعساساتل

ا جهيزلاللسقوملبي طبيعةلأولأوقفلعملسةلا طبيعة.
. اضغطلعلىل

لسقوملا جهيزلبإ غيءلمهمةلا طبيعةلوملحهيلمنلا ذاكرة.لقسلخكونلا مطبوعيتلغسرلكيملة.

خظهرلرؤوسلا صفحيتلأولخذسسلهيلعنسلعرضل
ا ملخنسلعلىلا شيشة،ل كنهيلاللخظهرلعلىلا صفحةل

ا مطبوعة.

هنيكلمنطقةلغسرلقيبلةل لطبيعةلبي جزءسنلا علويلوا لفلدلمنلا صفحة.لاضبطلا هوامشلا علوسةلوا لفلسةلفدلا ملخنسل
لصفحةل28(.  للميحلبذ كل)راجعلا منيطقلغسرلا قيبلةل لملحلا ضوئدلوا طبيعةل

سقوملا جهيزلبي طبيعةلبشكألغسرلمخوقعلأولسقومل
لإل غيءلمهيملا طبيعة.بطبيعةلبسينيتلخي فة. اضغطلعلىل

خحققلمنلاإلعساساتلفدلا خطبسقلا ملختسمل لخأكسلمنلإعساسهيل لعمألمعلا جهيز.

سقوملا جهيزلبطبيعةلأوألزوجلمنلا صفحيتل
بشكألصحسح،لثملاللسظهرلا نصلكيمالًلببعضل

ا صفحيتلا الحقة.

خحققلمنلاإلعساساتلفدلا خطبسقلا ملختسمل لخأكسلمنلإعساسهيل لعمألمعلا جهيز.

اللسخعرفلا كمبسوخرلعلىلإشيرةلامخالءلمتزنلاإلستيألا مؤقتلا تيصلبي جهيز.لخأكسلمنلخوصسألكيبألا واجهةل
لس سألاإلعساسلا لرسع(. بشكألصحسحل)

http://solutions.brother.com/
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صعوبات في الطباعة )تابع(
المقترحاتالصعوبات

اللسقوملا جهيزلبي طبيعةلعلىلوجهدلا ورقلبرغمل
ضبطلإعساسلبرنيمجلخشغسألا طيبعةلعلىلا طبيعةل

علىلا وجهسن.

خحققلمنلإعساسلحجملا ورقلفدلبرنيمجلخشغسألا طيبعة.لسجبلعلسكلاتخسيرلا حجملA4ل)60لإ ىل105لجم/م2(.

اللسقوملا جهيزلبعرضلقيئمةلUSBلعنسلخوصسأل
برنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBل

بواجهةلUSBلا مبيشرة.ل

عنسميلسكونلا جهيزلفدلا وضعلSleepلDeepل)لكونلعمسق(،لاللسخملخنشسطلا جهيزلحخىلإذالقمتلبخوصسأل
برنيمجلخشغسألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلبواجهةلUSBلا مبيشرة.لاضغطلعلىلشيشةلا لمسل خنشسطلا جهيز.

خحققلمنلخطيبقلإعساسلحجملا ورقلفدلا خطبسقلوفدلبرنيمجلخشغسألا طيبعة.اللسمكنلطبيعةل‘ختطسطلا صفحة’.

حيوألخغسسرلإعساسلبرنيمجلخشغسألا طيبعة.لخخطلبلأعلىلسقةلوقًخيلأطوأل معي جةلا بسينيتلوإرلي هيلوطبيعخهي.لرعةلا طبيعةلمنتفضةل لغيسة.

اللسقوملا جهيزلبي طبيعةلمنل®Adobeل
.Illustrator®ل

لس سألملختسملا برنيمج(. حيوألخقلسألسقةلا طبيعةل)

لصفحةل144.جوسةلا طبيعةلرسسئة راجعلخحلسنلجوسةلا طبيعةل

صعوبات التعامل مع الورق
المقترحاتالصعوبات

لاللسقوملا جهيزلبخغذسةلا ورق. إذالعرضتلشيشةلا لمسلرلي ةلانحشيرلا ورقلوكنتلاللخزاألخواجهلمشكلة،لفراجعلرليئألا تطألوا صسينةل
صفحةل114.

إذالكينلسرجلا ورقلفيرًغي،لفقملبخحمسألرزمةلجسسسةلمنلا ورقلفدلسرجلا ورق.

عنسلوجوسلورقلفدلسرجلا ورق،لخأكسلمنلأنهلموضوعلبشكألملخقسم.لوإذالكينلا ورقلملخوًسي،لفقملبخلوسخه.لسكونل
مفسًسالفدلبعضلا حسينلأنلخترجلا ورقلوخقلبلا رزمةلثملخضعهيلمرةلأترىلفدلسرجلا ورق.

قلألكمسةلا ورقلفدلسرجلا ورق،لثملأعسلا محيو ة.

خأكسلمنلعسملخحسسسليدويلمنلأجألمصدر الورقلفدلبرنيمجلخشغسألا طيبعة.
لصفحةل109(. قملبخنظسفلألطوانيتلا خقيطلا ورقل)راجعلخنظسفلألطوانيتلا خقيطلا ورقل

اللسقوملا جهيزلبخغذسةلا ورقلمنلفخحةلا خغذسةل
ا سسوسة.

الختسملكلخيلسسسكل سفعلورقةلواحسةلبثبيتلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسةلحخىلخضغطلا حيفةلا علوسةل لورقةلعلىل
ألطوانيتلخغذسةلا ورق.لالخمرلفدلا ضغطلبي ورقةلعلىلا لطوانيتلحخىلسلخقطلا جهيزلا ورقةلوسلحبهيل لساتأل

بشكألأكبر.

ضعلورقةلواحسةلفقطلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسة.

خأكسلمنلخحسسسليدويلمنلأجألمصدر الورقلفدلبرنيمجلخشغسألا طيبعة.
قملبخحمسألمظروفلواحسلفدلا مرةلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسة.لسجبلضبطلا خطبسقلعلىلطبيعةلحجملا مظروفلكسفلأطبعلا مظيرسف؟

ا ملختسم.لسخملذ كلعيسًةلبقيئمةلإعساسلا صفحةلأولإعساسلا ملخنسلبي خطبسقل)راجعلس سألا خطبسقل لحصوألعلىلمزسسل
منلا معلوميت(.

طباعة الفاكسات المستلمة
المقترحاتالصعوبات

ا طبيعةلمكثفةل�

تطوطلأفقسةل�

ا جمألا علوسةلوا لفلسةلمقطوعةل�

لطورلمفقوسةل�

عيسًةلميلسرجعلذ كلإ ىلوصلةلا هيخفلا رسسئة.لإنشيءلنلتة؛لإذالكينتلا نلتةلخبسولجسسة،لفربميلخكونل سسهلوصلةل
رسسئةلمعلوجوسلكهربيءلليكنةلأولخساتألبتطلا هيخف.لاطلبلمنلا طرفلاآلترلإرليألا فيكسلمرةلأترى.

قسلخكونلألالكلا شحنلا تيصةلبي طبيعةلمخلتة.لقملبخنظسفلألالكلا شحنلا موجوسةلبوحساتلا لطوانةل)راجعللطورللوساءلرألسةلعنسلااللخالم
لصفحةل101(. خنظسفلألالكلا شحنل

قسلخكونلا ميلحةلا ضوئسةلا تيصةلبي مرلألمخلتة.لاطلبلمنلا مرلألإنشيءلنلتةل لخحققلمميلإذالكينتلا مشكلةل
خخعلقلبي جهيزلا مرلأ.لحيوألااللخالملمنلجهيزلفيكسلآتر.

خظهرلا فيكليتلا ملخلمةلكصفحيتلمقلمةلأول
فيرغة.

لصفحةل29(. سخملقطعلا هوامشلا سمنىلوا سلرىلأولطبيعةلصفحةلواحسةلعلىلصفحخسنل)راجعلحجملا ورقل

لس سألا ملختسملا مخقسم:لطبيعةلفيكسلوارسلمصغر(. قملبخشغسألمسزةلا خقلسألا خلقيئدل)
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المقترحاتالصعوبات

افحصلكألوصالتلللكلا تط.لخأكسلمنلخوصسألللكلتطلا هيخفلمبيشرةًلبمقبسلا هيخفلفدلا حيئطلومقبسلا تطلاالخصيألاللسعمأ.ل)اللخوجسلنغمةلاخصيأ(
LINEلبي جهيز.ل

لس سألاإلعساسلا لرسع(. قملبخغسسرلاإلعساسلTone/Pulse )نغمة/نبض(ل)

فدلحي ةلخوصسألهيخفلتيرجدلبي جهيز،لأرلألفيكًليلسسوًسيلبرفعللميعةلسسلا هيخفلا تيرجدلواالخصيألبي رقمل
ملختسًميلا هيخفلا تيرجد.لانخظرلحخىلخلمعلنغميتلالخالملا فيكسلقبألا ضغطلعلىلFax Start )بسءل

خشغسألا فيكس(.

إذال ملخصسرلنغمةلاخصيأ،لفقملبخوصسألهيخفلوللكلتطلهيخفلخعرفلأنهميلسعمالنلجسًسالبمقبسلا هيخفلا رئسلدل
بي حيئطلمبيشرًة.لثملارفعللميعةلسسلا هيخفلا تيرجدلوالخمعل نغمةلاالخصيأ.لفدلحي ةلالخمرارلعسمللميعلنغمةل

اخصيأ،لاطلبلمنلشركةلا هيخفلفحصلا تطلومقبسلا حيئط.

لصفحةلا جهيزلاللسرسلعنسلاالخصيألبه. خأكسلمنلأنلا جهيزلفدلوضعلااللخالملا صحسحل إلعساسلا تيصلبكل)راجعلإعساساتلوضعلااللخالمل
.)43

خحققلمنلوجوسلنغمةلاخصيأ.لاخصألبي جهيزل لميعلرسهلإنلأمكن.لإذال ملسكنلهنيكلرس،لفخحققلمنلوصلةلللكلتطل
ا هيخف.لإذال ملخلمعلا رنسنلعنسلاالخصيألبي جهيز،لفيطلبلمنلشركةلا هيخفلفحصلا تط.
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استالم الفاكسات
المقترحاتالصعوبات

افحصلكألوصالتلللكلا تط.لخأكسلمنلخوصسألللكلتطلا هيخفلمبيشرةًلبمقبسلا هيخفلفدلا حيئطلومقبسلا تطلاللسمكنلالخالملا فيكليت.
LINEلبي جهيز.لإذالكنتلمشخرًكيلفدلتسميتلDSLلأولVoIP،لفُسرجىلاالخصيألبموفرلا تسمةل معرفةلإرشيساتل

ا خوصسأ.

خأكسلأنلا جهيزلفدلوضعلااللخالملا صحسح.لسخملخحسسسلذ كلمنلتالألا جهزةلا تيرجسةلوتسميتلمشخركدلا هيخفل
لصفحةل43(.  سسكلا موجوسةلعلىلنفسلتطلجهيزلBrotherل)راجعلإعساساتلوضعلااللخالمل

إذالكينل سسكلتطلفيكسلمتصصلوكنتلخرسسلأنلسرسلجهيزلBrotherلخلقيئًسيلعلىلكألرليئألا فيكسلل�
ا وارسة،لفسنبغدلخحسسسلا وضعلFax )ا فيكس(.

إذالكينلجهيزلBrotherلسشخركلفدلتطلمعلجهيزلرسلآ دلعلىلا مكي ميتلتيرجد،لفسنبغدلخحسسسلا وضعلل�
 External TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لا تيرجد(.لفدلا وضعلTAD( External TAD
)TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لا تيرجد(،للسخلقىلا جهيزلBrotherلرليئألا فيكسلا وارسةلخلقيئًسي،ل

ولسخمكنلا مخصلونلبي مكي ميتلا صوخسةلمنلخركلرلي ةلعلىلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميت.

إذالكينلBrotherلسشخركلفدلتطلمعلهواخفلأترىلوكنتلخرسسهلأنلسرسلخلقيئًسيلعلىلكألرليئألا فيكسلل�
ا وارسة،لفسنبغدلخحسسسلا وضعلFax/Tel )ا فيكس/ا هيخف(.لفدلا وضعلFax/Tel )ا فيكس/
ا هيخف(،للسخلقىلجهيزلBrotherلا فيكليتلخلقيئًسيلوسصسرلرنسًنيلمزسوًجيللرسًعيل خنبسهكل لرسلعلىل

ا مكي ميتلا صوخسة.

إذالكنتلاللخرسسلأنلسقوملجهيزلBrotherلبي رسلخلقيئًسيلعلىلأيلرليئألفيكسلوارسة،لفسنبغدلخحسسسلا وضعلل�
Manual )سسوي(.لفدلا وضعلManual )سسوي(،لسجبلا رسلعلىلكألمكي مةلوارسةلوخنشسطلا جهيزل

اللخالملا فيكليت.

ربميلسقوملجهيزلأولتسمةلأترىلفدلموقعكلبي رسلعلىلا مكي مةلقبألأنلسقوملجهيزلBrotherلبي رسلعلسهي.لالتخبيرل
ذ ك،لقلألإعساسلخأتسرلا رنسن:

فدلحي ةلضبطلوضعلا رسلعلىلFax )ا فيكس(لأولFax/Tel )ا فيكس/ا هيخف(،لقلألخأتسرلا رنسنلإ ىلل�
لصفحةل43(. رنةلواحسةل)راجعلخأتسرلا رنسنل

فدلحي ةلضبطلوضعلا رسلعلىلTAD( External TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لا تيرجد(،لل�
قلألعسسلا رنيتلا مبرمجلعلىلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميتلإ ىل2.

فدلحي ةلضبطلوضعلا رسلعلىلManual )سسوي(،لاللخقملبضبطلإعساسلخأتسرلا رنسن.ل�

اطلبلمنلشتصلميلأنلسرلكل كلفيكسلاتخبير:

إذالالخلمتلفيكسلاالتخبيرلبنجيح،لفإنلا جهيزلسعمألبشكألصحسح.لخذكرلإعيسةلضبطلخأتسرلا رنسنلأولإعساسلل�
جهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميتلعلىلاإلعساساتلا صلسة.لإذالخكررتلمشيكألااللخالملبعسلإعيسةلضبطلخأتسرل

ا رنسن،لفسكونلهنيكلشتصلأولجهيزلأولتسمةلمشخركلخرسلعلىلمكي مةلا فيكسلقبألأنلسخمكنلا جهيزلمنل
ا رس.

إذال ملخخمكنلمنلالخالملا فيكس،لفقسلسكونلهنيكلجهيزلأولتسمةلمشخركلأترىلخخساتألمعلالخالملا فيكسلأولل�
قسلخكونلهنيكلمشكلةلبتطلا فيكس.



138

استالم الفاكسات )تابع(
المقترحاتالصعوبات

اللسمكنلالخالملا فيكليت.
)خيبع(

إذالكنتلخلختسملجهيزلرسلآ دلعلىلا هيخفل)ا وضعلTAD( External TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىل
ا هيخف(لا تيرجد((لعلىلنفسلتطلجهيزلBrother،لفخأكسلمنلإعساسلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميتلبشكأل

لصفحةل51(. صحسحل)راجعلخوصسألTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لتيرجدل

قملبخوصسألTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيخف(لا تيرجدلكميلهولمبسنلبي رلملا خوضسحد،لراجعلل1
صفحةل51.

اضبطلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميتل لرسلتالألرنةلواحسةلأولرنخسن.ل2

لجألا رلي ةلا صيسرةلعلىلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميت.ل3

لجألتمسلثواٍنلمنلا صمتلفدلبساسةلا رلي ةلا صيسرة.ل�

خحسثلحخىل20لثينسةلكحسلأقصى.ل�

قملبإنهيءلا رلي ةلا صيسرةلبإعطيءلرمزلا خنشسطلعنلبعسلإ ىلا شتيصلا ذسنلسقومونلبإرليألا فيكليتلل�
سسوًسي.لعلىللبسألا مثيأ:ل»بعسللميعلا صفيرة،لاخركلرلي ةلأولاضغطلعلىلl51لوStartلإلرليأل

فيكس.«

اضبطلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميتل لرسلعلىلا مكي ميت.ل4

اضبطلوضعلااللخالملبجهيزلBrotherلعلىلTAD( External TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلل5
لصفحةل43(. ا هيخف(لا تيرجد(ل)راجعلإعساساتلوضعلااللخالمل

خأكسلمنلخشغسألمسزةلاكخشيفلا فيكسلبجهيزلBrother.لمسزةلاكخشيفلا فيكسلهدلعبيرةلعنلمسزةلخخسحل كلالخالمل
لصفحةل44(. ا فيكسلحخىلإذالقمتلبي رسلعلىلا مكي مةلمنلهيخفلتيرجدلأولساتلدل)راجعلاكخشيفلا فيكسل

إذالكنتلخخلقىلعيسًةلأتطيءلفدلاإلرليألنخسجةل حسوثلخساتألمحخمألبتطلا هيخف،لفحيوألخغسسرلإعساسلا خوافقلإ ىل
لصفحةل143(. Basic(for VoIP) )أليلدل) تسميتلVoIP((ل)راجعلخساتألتطلا هيخفل/لVoIPل

.SecureلFunctionلLockاخصألبي ملؤوأل لخحققلمنلإعساساتل

إرسال الفاكسات
المقترحاتالصعوبات

افحصلكألوصالتلللكلا تط.لخأكسلمنلخوصسألللكلتطلا هيخفلمبيشرةًلبمقبسلا هيخفلفدلا حيئطلومقبسلا تطلاللسمكنلإرليألا فيكليت.
LINEلبي جهيز.ل

ل خأكسلمنلقسيمكلبي ضغطلعلىلFax )ا فيكس(لومنلأنلا جهيزلفدلوضعلا فيكسل)راجعلكسفسةلإرليألفيكسل
صفحةل37(.

لس سألا ملختسملا مخقسم:لا خقيرسر(. اطبعلخقرسرلخأكسسلاإلرليألوخحققلمنلعسملوجوسلأيلتطأل)

اخصألبي ملؤوأل لخحققلمنلإعساساتلLockلFunctionلSecure.ل

اطلبلمنلا طرفلاآلترلأنلسخحققلمنلوجوسلورقلفدلا جهيزلا ملخلم.ل

جربلخغسسرلا سقةلإ ىلFine )سقسق(لأولS.Fine )فيئقلا سقة(.لقملبإنشيءلنلتةل لخحققلمنلعمألا ميلحةلجوسةلاإلرليألرسسئة.
ا ضوئسةلبي جهيز.لإذال ملخكنلجوسةلا نلتةلجسسة،لفقملبخنظسفلا ميلحةلا ضوئسةل)راجعلخنظسفلزجيجلا ميلحةل

لصفحةل99(. ا ضوئسةل

 RESULTخقرسرلخأكسسلاإلرليألسذكرل
)نخسجة(:ERROR )تطأ(.

قسلسكونلهنيكلخشوشلأولكهربيءلليكنةلمؤقخةلبي تط.لحيوألإرليألا فيكسلمرةلأترى.لإذالكنتلخقوملبإرليألرلي ةل
فيكسلعبرلا كمبسوخرلوظهرلRESULT )نخسجة(:ERROR )تطأ(لبخقرسرلخأكسسلاإلرليأ،لفربميلنفستلذاكرةل
لس سألا ملختسملا مخقسم:لإسقيفل ا جهيز.لإلتالءلذاكرةلإضيفة،لسمكنكلإسقيفلخشغسألمليحةلختزسنلا فيكسل)

لس سألا ملختسمل خشغسألتسيراتلا خحكملفدلا فيكسلعنلبعس(لأولطبيعةلرليئألا فيكسلا موجوسةلفدلا ذاكرةل)
لس سألا ملختسملا مخقسم:لا خحققل ا مخقسم:لطبيعةلفيكسلمنلا ذاكرة(لأولإ غيءلمهمةلفيكسلأولالخقصيءلمؤّجلةل)

منلا مهيملقسسلاالنخظيرلوإ غيؤهي(.لإذالالخمرتلا مشكلة،لفيطلبلمنلشركةلا هيخفلفحصلتطلا هيخف.

إذالكنتلخخلقىلعيسًةلأتطيءلفدلاإلرليألنخسجةل حسوثلخساتألمحخمألبتطلا هيخف،لفحيوألخغسسرلإعساسلا خوافقلإ ىل
لصفحةل143(. Basic(for VoIP) )أليلدل) تسميتلVoIP((ل)راجعلخساتألتطلا هيخفل/لVoIPل
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إرسال الفاكسات )تابع(
المقترحاتالصعوبات

خأكسلمنلخحمسألا ملخنسلبشكألصحسح.لعنسلالختساملADFل)وحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة(،لسجبلأنلسكونلا فيكليتلا مرللةلفيرغة.
ا ملخنسلمواجًهيل على.لعنسلالختساملزجيجلا ميلحةلا ضوئسة،لسجبلأنلسكونلا ملخنسلمواجًهيل لفأل)راجعلخحمسأل

لصفحةل35(. ا ملخنساتل

عيسًةلميلخنخجلا لطورلا لوساءلا رألسةلبي فيكليتلا خدلخرللهيلنخسجةل وجوسلأوليخلأولليئألا خصحسحلعلىلشرسطللطورللوساءلرألسةلعنسلاإلرليأ.
لصفحةل99(. ا زجيجل)راجعلخنظسفلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةل

التعامل مع المكالمات الواردة
المقترحاتالصعوبات

.CNGخشغسأ(،لسكونلا جهيزلأكثرلحليلسةل ألصوات.لفقسل‘سلمع’لا جهيزلصوًخيلكنغمةل(لOnلعلىل)ل)اكخشيفلا فيكسFaxلDetectفدلحي ةلضبطل
سفلرلعنلطرسقلا تطألأصواًخيلأولمولسقىلمعسنةلبي تطلكيخصيألمنلجهيزلفيكسلوسرسلبنغميتلالخالملا فيكس.لقمل

.لحيوألخجنبلهذهلا مشكلةلعنلطرسقلضبطلاكخشيفلا فيكسلعلىلإسقيفل بإ غيءلخنشسطلا جهيزلبي ضغطلعلىل
لصفحةل44(. ا خشغسأل)راجعلاكخشيفلا فيكسل

إذالقمتلبي رسلمنلهيخفلتيرجدلأولساتلد،لفيضغطلعلىلرمزلا خنشسطلعنلُبعسل)اإلعساسلاالفخراضدلهولl51(.لإرليألمكي مةلفيكسلإ ىلا جهيز.
عنسميلسرسلا جهيز،لضعلا لميعة.

إذالكينتل سسكلمسزةلانخظيرلا مكي ميتلأولانخظيرلا مكي ميت/إظهيرلهوسةلا مخصألأولإظهيرلهوسةلا مخصألأولا برسسلمزاسيلمتصصةلعلىلتطلواحس.
ا صوخدلأولجهيزلرسلآ دلعلىلا مكي ميتلأولنظيملإنذارلأولمسزةلمتصصةلأترىلعلىلنفسلتطلا هيخفلا تيصل

بي جهيز،لفقسلسؤسيلذ كلإ ىلحسوثلمشكلةلبإرليألا فيكليتلأولالخالمهي.
على سبيل المثال:لإذالكنتلمشخرًكيلفدلتسمةلانخظيرلا مكي ميتلأولتسمةلمتصصةلأترىلوقسمتلإشيرخهيلتالأل
ا تطلأثنيءلقسيملا جهيزلبإرليألأولالخالملفيكس،لفقسلخقيطعلاإلشيرةلا فيكليتلأولخعطلهيلبشكألمؤقت.لخليعسلمسزةل
ECMل)وضعلخصحسحلا تطيء(لمنلBrotherلفدلا خغلبلعلىلهذهلا مشكلة.لوسخعلقلهذالا مرلبصنيعةلأنظمةل
ا هيخف،لوهولأمرلمشخركلبسنلكألا جهزةلا خدلخقوملبإرليألا معلوميتلوالخالمهيلعلىلتطلواحسلمشخركلمعل
مزاسيلمتصصة.لإذالكينلخجنبلا خستألا بلسطلأمًرالحيلًميل عملك،لفنوصدلبيلختساملتطلمنفصألاللخوجسلعلسهل

مزاسيلمتصصة.

صعوبات النسخ
المقترحاتالصعوبات

لصفحةلاللسمكنلإنشيءلنلتة. خأكسلمنلقسيمكلبي ضغطلعلىلCopy )نلخ(لومنلأنلا جهيزلفدلوضعلا نلخل)راجعلكسفسةلا نلخل
.)58

.SecureلFunctionلLockاخصألبي ملؤوأل لخحققلمنلإعساساتل

عيسًةلميلخنخجلا لطورلا لوساءلا رألسةلبي ُنلخلنخسجةل وجوسلأوليخلأولليئألا خصحسحلعلىلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلسظهرللطرلألوسلرألدلفدلا ُنلخ.
أولاخليخلألالكلا شحن.لقملبخنظسفلشرسطلا زجيجلوزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلبيإلضيفةلإ ىلا شرسطلا بسضل

لصفحةل99لوخنظسفلألالكل وا باللخسكلا بسضلا موجوسلفوقهميل)راجعلخنظسفلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةل
لصفحةل101(. ا شحنل

لصفحةل35لأولا ُنلخلفيرغة. خأكسلمنلخحمسألا ملخنسلبشكألصحسحل)راجعلالختساملوحسةلخغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسةل)ADF(ل
لصفحةل36(. الختساملزجيجلا ميلحةلا ضوئسةل

صعوبات المسح الضوئي
المقترحاتالصعوبات

خظهرلأتطيءلTWAINلأولWIAلعنسلا بسءلفدل
)Windows®ا ملحلا ضوئد.ل)ل

خأكسلمنلخحسسسلبرنيمجلا خشغسألTWAINلBrotherلأولWIAلبيعخبيرهلا مصسرلا رئسلدلفدلخطبسقلا ملحل
ا ضوئد.لعلىللبسألا مثيأ،لفدل12SEل™PaperPortل™Nuance،لانقرلفوقلDesktop )لطحلا مكخب(ل

BrotherلTWAIN/خحسسس(لالتخسيرلبرنيمجلا خشغسأل( Selectل<ل)إعساساتلا ملح( Scan Settingsل>
.WIA

خظهرلأتطيءلTWAINلأولICAلعنسلا بسءلفدل
ا ملحلا ضوئد.ل)Macintosh(ل

خأكسلمنلخحسسسلبرنيمجلا خشغسألTWAINلBrotherلبيعخبيرهلا مصسرلا رئسلد.لفدلPageManager،لانقرل
.BrotherلTWAINخحسسسلمصسر(لواتخرلبرنيمجلا خشغسأل( Select Sourceل<ل)ملف( Fileفوقل

سمكنل ملختسمدلنظيملا خشغسألMacintoshلأسًضيلملحلا ملخنساتلضوئًسيلبيلختساملDriverلScannerلICAل
لس سألملختسملا برنيمج(. (
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صعوبات المسح الضوئي )تابع(
المقترحاتالصعوبات

ميزة OCR )التعرف البصري على األحرف( ال 
تعمل.

حاول زيادة دقة المسح الضوئي.
 )Macintosh usersمستخدمو نظام التشغيل( 

يجب تنزيل Presto! PageManager وتثبيته قبل االستخدام. لمزيد من اإلرشادات، انظر الوصول إلى دعم 
Brother )نظام التشغيل Macintosh(  صفحة 6.

راجع صعوبات الشبكة  صفحة 141.المسح الضوئي عبر الشبكة ال يعمل.

اتصل بالمسؤول للتحقق من إعدادات Secure Function Lock.ال يمكن إجراء المسح الضوئي.

صعوبات البرامج
المقترحاتالصعوبات

)نظام التشغيل ®Windows فقط(ال يمكن تثبيت البرامج أو الطباعة.
قم بتشغيل برنامج إصالح MFL‑Pro Suite الموجود على قرص CD‑ROM. سيقوم هذا البرنامج بإصالح 

البرامج وإعادة تثبيتها.
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صعوبات الشبكة
المقترحاتالصعوبات

اللسمكنلإجراءلا طبيعةلوا ملحلا ضوئدلعبرل
ا شبكةلبعسلاكخميألخثبستلا برامج.

عنسلظهورلا شيشةلاللسمكنلا طبيعةلإ ىلا طيبعةلا مخصلةلبي شبكة.،لاخبعلاإلرشيساتلا معروضةلعلىلا شيشة.
.Troubleshooting:لس سألملختسملا شبكة إذال ملسخملحألا مشكلة،ل

) ®Windows وMacintosh(مسزةلا ملحلا ضوئدلعبرلا شبكةلاللخعمأ.
قسلاللخعمألمسزةلا ملحلا ضوئدلعبرلا شبكةلنخسجةلإلعساساتلجسارلا حميسة.لقملبخغسسرلإعساساتلجسارلا حميسةلأول
خعطسلهي.لسلزملضبطلبرنيمجلا حميسة/جسارلا حميسةلا ذيلخوفرهلجهةلتيرجسةل للميحلبي ملحلا ضوئدلعبرلا شبكة.ل

إلضيفةلا منفذل54925لمنلأجألإجراءلا ملحلا ضوئدلعبرلا شبكة،لأستألا معلوميتلأسنيه:

فدلNameل)االلم(،لأستألأيلوصف،لمثألNetScanلBrother.ل�

فدلnumberلPortل)رقملا منفذ(:لأستأل54925.ل�

فدلا بروخوكوأ:لخأكسلمنلخحسسسلUDP.ل�

راجعلس سألاإلرشيساتلا مرفقلمعلبرنيمجلا مين/جسارلا حميسةلا ذيلخوفرهلجهةلتيرجسةلأولاخصألبجهةلخصنسعل
ا برنيمج.

 لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،لسمكنكلقراءةلا لئلةلا مخساو ةلومقخرحيتلالخكشيفلا تطيءلوإصالحهيلعلىل
.http://solutions.brother.com/ل

)Macintosh(
أعسلخحسسسلا جهيزلفدلاإلطيرلDeviceSelectorلمنلا قيئمةلا منبثقةل لطرازلا موجوسةلعلىلا شيشةلا رئسلسةل

.ControlCenter2
مسزةلالخالملا فيكسلعبرلا كمبسوخرلمنلتالأل

ا شبكةلاللخعمأ.
ل)نظام التشغيل  ®Windows فقط(

سلزملضبطلبرنيمجلا حميسة/جسارلا حميسةلا ذيلخوفرهلجهةلتيرجسةل للميحلبيلخالملا فيكليتلعبرلا كمبسوخر.ل
إلضيفةلا منفذل54926لمنلأجألالخالملا فيكليتلعبرلا كمبسوخرلمنلتالألا شبكة،لأستألا معلوميتلأسنيه:

فدلNameل)االلم(،لأستألأيلوصف،لمثألRxلPC‑FAXلBrother.ل�

فدلرقملا منفذ:لأستأل54926.ل�

فدلProtocolل)ا بروخوكوأ(:لسخملخحسسسلUDP.ل�

راجعلس سألاإلرشيساتلا مرفقلمعلبرنيمجلا مين/جسارلا حميسةلا ذيلخوفرهلجهةلتيرجسةلأولاخصألبجهةلخصنسعل
ا برنيمج.

 لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميت،لُسرجىلقراءةلا لئلةلا مخساو ةلومقخرحيتلالخكشيفلا تطيءلوإصالحهيلعلىل
.http://solutions.brother.com/ل

.Brotherلاللسمكنلخثبستلبرامجل)Windows® ل)نظام التشغيل
إذالظهرلخحذسرلبرنيمجلا مينلعلىلشيشةلا كمبسوخرلأثنيءلعملسةلا خثبست،لفقملبخغسسرلإعساساتلبرنيمجلا مينل

 للميحلبخشغسألبرنيمجلإعساسلمنخجلBrotherلأولبرنيمجلآتر.
ل)Macintosh(ل

إذالكنتلخلختسملوظسفةلجسارلا حميسةلا تيصةلببرنيمجلأمينل لحميسةلمنلبرامجلا خجلسلأولا فسروليت،لفقمل
.Brotherبخعطسلهيلمؤقًخيلثملقملبخثبستلبرامجل

اللسمكنلاالخصيألبي شبكةلا الللكسة.
)MFC‑9330CDWلو

)MFC‑9340CDW
 All Settingsل، افحصلا مشكلةلبيلختساملWLAN Report )خقرسرلWLAN(.لاضغطلعلىل

)جمسعلاإلعساسات(،لPrint Reports )طبيعةلا خقيرسر(،لWLAN Report )خقرسرلWLAN(لثمل
لس سألاإلعساسلا لرسع(. اضغطلعلىلOK )موافق(ل)

صعوبات أخرى
المقترحاتالصعوبات

قسلخؤسيلا ظروفلا عكلسةل خوصسألا طيقةل)مثألا برقلأولاالرخفيعلا مفيجئل لطيقة(لخعطألآ سيتلا مينلا ساتلسة.لسخعذرلخشغسألا جهيز.

لإلسقيفلخشغسألا جهيزلوفصألللكلا طيقة.لانخظرل مسةلعشرلسقيئق،لثملقمل اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

ل خشغسألا جهيز. بخوصسألللكلا طيقةلواضغطلعلىل
فدلحي ةلعسملحألا مشكلةلوالختساملقيطعلطيقة،لافصلهل لخأكسلمنلأنهل سسللببلا مشكلة.لقملبخوصسألللكلطيقةل

ا جهيزلمبيشرًةلبمأتذلخسيرلكهربدلمتخلفلفدلا حيئطلخعرفلأنهلسعمألجسًسا.لفدلحي ةلعسملوجوسلطيقة،لجربلكيبأل
طيقةلمتخلًفي.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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صعوبات أخرى )تابع(
المقترحاتالصعوبات

اللسمكنل لجهيزلطبيعةلبسينيتلEPSلا خدلخخضمنل
نظيًميلثنيئًسيلمنلتالألبرنيمجلخشغسألا طيبعةل

.BR‑Script3

ل)نظام التشغيل ®Windows(ل
 طبيعةلبسينيتلبخنلسقلEPS،لقملبميلسلد:

a ل:WindowsلServer®ل2008لR2لوWindows®لبي نلبةل نظيملا خشغسأل7ل

ل)ابدأ(ل<لاألجهزة والطابعات. انقرلفوقلا زرل

لبي نلبةل نظيملا خشغسألل®VistaلWindowsلو2008ل®ServerلWindows:ل

 Hardware andوحةلا خحكم(ل<ل ( Control Panelل<ل))ابسأ( Start(ل انقرلفوقلا زرل
Sound )ا جهزةلوا صوت(ل<لPrinters )ا طيبعيت(.

لبي نلبةل نظيملا خشغسألXPل®Windowsلو2003ل®ServerلWindows:ل
انقرلفوقلا زرلStart )ابسأ(ل<لPrinters and Faxes )ا طيبعيتلوا فيكليت(.

لبي نلبةل نظيملا خشغسأل8ل®Windowsلو2012ل®ServerلWindows:ل
حركلا ميوسلنحولا ركنلا لفلدلا سمنل لطحلا مكخب.لعنسلظهورلشرسطلا قيئمة،لانقرلفوقلاإلعداداتل<ل

لوحة التحكم.للفدلمجموعةلاألجهزة والصوتل1،لانقرلفوقلعرض األجهزة والطابعات.

b لWindowsلوWindowsلVista®لوWindows®لXPلوWindows®بي نلبةل نظيملا خشغسأل7ل
:WindowsلServer®2008لR2لوWindowsلServer®لو2008لServer®2003ل

انقرلبزرلا ميوسلا سمنلفوقلا رمزلBrother MFC‑XXXXل2لوحسسلخصائص الطابعةل3،لثملحسسل
.Brother MFC‑XXXX BR‑Script3

:WindowsلServer®لو2012لWindows®بي نلبةل نظيملا خشغسأل8ل

انقرلبزرلا ميوسلا سمنلفوقلا رمزلBrother MFC‑XXXX BR‑Script3لوحسسلخصائص 
الطابعة.

c ل)بروخوكوألاالخصيألا ثنيئدلذولا عالميت(لفدلTBCPمنلعالمةلا خبوسبلإعدادات الجهاز،لاتخرل
Output Protocol )بروخوكوألاإلتراج(.

ل)Macintosh(ل
إذالكينلا جهيزلمخصالًلبكمبسوخرلمزّوسلبواجهةلUSB،لفاللسمكنكلطبيعةلبسينيتلEPSلا خدلخخضمنلنظيًميلثنيئًسي.ل

سمكنكلطبيعةلبسينيتلEPSلعلىلا جهيزلمنلتالألشبكة.ل لمليعسةلعلىلخثبستلبرنيمجلخشغسألا طيبعةل
BR‑Script3لمنلتالألا شبكة،لخفضألبزسيرةلCenterلSolutionsلBrotherلعلىلا عنوانل

.http://solutions.brother.com/ل
للل

بي نلبةل نظيملا خشغسأل2012ل®ServerلWindows:لاألجهزة.ل1
بي نلبةل نظيملا خشغسألXPل®Windowsلو®VistaلWindowsلو2003ل®ServerلWindowsلوBrotherل:2008ل®ServerلWindows ل2

.MFC‑XXXX BR‑Script3
بي نلبةل نظيملا خشغسألXPل®Windowsلو®VistaلWindowsلو2003ل®ServerلWindowsلوPropertiesل:2008ل®ServerلWindows ل3

)ا تصيئص(.

http://solutions.brother.com/
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ضبط اكتشاف نغمة االتصال

عنسلإرليألا فيكليتلخلقيئًسي،للسنخظرلا جهيزلبشكألافخراضدل
 مسةلزمنسةلثيبخةلقبألأنلسبسألفدلاالخصيألبي رقم.لومنلتالأل

خغسسرلاإلعساسلToneلDialل)نغمةلاالخصيأ(لإ ىل
Detection )االكخشيف(،لسمكنكلأنلخجعألا جهيزلسخصأل
بي رقملبمجرسلاكخشيفهل نغمةلاخصيأ.لسمكنل هذالاإلعساسلأنلسوفرل
 كلمقساًرالبلسًطيلمنلا وقتلعنسلإرليألفيكسلإ ىلعسةلأرقيمل

متخلفة.لوإذالقمتلبخغسسرلاإلعساسلوظهرتلمشيكألفدلاالخصيأ،ل
 No Detectionفسنبغدلإرجيعهلإ ىلاإلعساسلاالفخراضدل

)اللسوجسلاكخشيف(.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Initial Setup )اإلعساسلا و د(.

d اإلعساسل( Initial Setupاضغطلعلىل
ا و د(.

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Dial Tone )نغمةلاالخصيأ(.

f .)نغمةلاالخصيأ( Dial Toneاضغطلعلىل

g  Noاالكخشيف(لأول( Detectionاضغطلعلىل
Detection )اللسوجسلاكخشيف(.

h . اضغطلعلىل

VoIP / تداخل خط الهاتف

إذالكنتلخواجهلصعوبةلفدلإرليألا فيكليتلأولالخالمهيلنخسجةل
 خساتألمحخمألبتطلا هيخف،لفنوصسكلبضبطلEqualizationل
)ا معيس ة(ل ضمينلا خوافقلمنلأجألخقلسأللرعةلا موسمل عملسيتل

ا فيكس.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Initial Setup )اإلعساسلا و د(.

d اإلعساسل( Initial Setupاضغطلعلىل
ا و د(.

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Compatibility )ا خوافق(.

f .)ا خوافق( Compatibilityاضغطلعلىل

g عيسي(لأول( Normalلأول)عيٍأ( Highاضغطلعلىل
Basic(for VoIP) )أليلدل) تسميتل

.))VoIP
Basic(for VoIP) )أليلدلل�

) تسميتلVoIP((ل خقلسأللرعةلا موسملإ ىل
9600لبتلفدلا ثينسةلوإسقيفلخشغسألECMل
)وضعلخصحسحلا تطيء(.لميل ملسكنلا خساتأل
سمثألمشكلةلمخكررةلبتطلا هيخف،لفسمكنكلأنل
خفضألالختساملهذالاإلعساسلفقطلعنسلا حيجة.

 خحلسنلا خوافقلمعلمعظملتسميتلVoIP،لخوصدل
Brotherلبخغسسرلإعساسلا خوافقلإ ىل

Basic(for VoIP) )أليلدل) تسميتل
.))VoIP

Normal )عيسي(ل ضبطللرعةلا موسملل�
علىل14400لبتلفدلا ثينسة.

High )عيٍأ(ل ضبطللرعةلا موسملعلىلل�
33600لبتلفدلا ثينسة.

h . اضغطلعلىل

مالحظة
VoIPل)نقألا صوتلعبرلبروخوكوألاإلنخرنت(لهولعبيرةل
عنلنظيملهيخفلسلختسملاخصيألإنخرنت،لبسالًلمنلتطلهيخفل

خقلسسي.
ل
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،لAll Settings )جمسعلاإلعساسات(،ل إذالكينتل سسكلمشكلةلتيصةلبجوسةلا طبيعة،لفقملبطبيعةلصفحةلكيتخبيرلأواًلل)
Printer )ا طيبعة(،لPrint Options )تسيراتلا طبيعة(،لTest Print )طبيعةلاتخبير((.لإذالظهرتلا صفحةل
ا مطبوعةلبشكألجسس،لفقسلاللسكونلا جهيزلهولا مشكلة.لافحصلوصالتلكيبالتلا واجهةلوجربلطبيعةلملخنسلمتخلف.لإذالكينتلهنيكل
مشكلةلخخعلقلبي جوسةلفدلا مطبوعلأولصفحةلاالتخبيرلا مطبوعةلمنلا جهيز،لفخحققلمنلا تطواتلا خي سةلأوالً.لوبعسلذ ك،لإذالالخمرتل

مشكلةلجوسةلا طبيعة،لفخحققلمنلا متططلأسنيهلواخبعلا خوصسيت.

مالحظة
اللخوصدلBrotherلبيلختساملتراطسشلغسرلا تراطسشلا صلسةلمنلBrother،لأولإعيسةلمأءلا تراطسشلا ملخعملةلبحبرلمنل

مصيسرلأترى.
ل

a لحصوألعلىلأفضألجوسةل لطبيعة،لنقخرحلالختساملا ورقلا موصىلبه.لخأكسلمنلالختساملا ورقلا ذيلسخوافقلمعلا مواصفيتل 
لصفحةل30(. ا تيصةلبنيل)راجعلا ورقلا مقبوألووليئطلا طبيعةلا ترىل

b .خأكسلمنلخركسبلوحساتلا لطوانةلوتراطسشلا حبرلبشكألصحسح
التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطباعة

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

abcdefghijk

ABCD
abcde
01234

يتم ضغط الصفحات المطبوعة أو تظهر خطوط أفقية 
أو يتم اقتطاع حروف في الهوامش العلوية والسفلية 

واليسرى واليمنى

اضبطلهوامشلا طبيعةلفدلا خطبسقلوأعسلطبيعةلا مهمة.ل�

0123456789012345678901
9876543210987654321098

012345678
987654321
012345
987654

0123456789012345678901
9876543210987654321098

012345678
987654321
012345
987654

الحروف الملونة والحروف الرفيعة في المستند 
األصلي غير واضحة في النسخة

لس سألل� اتخرلText )نص(لأولReceipt )الخالم(لفدلإعساسلجوسةلا نلخل)
ا ملختسملا مخقسم:لخحلسنلجوسةلا نلخ(.

لس سألا ملختسملا مخقسم:لضبطلا كثيفةلوا خبيسن(.ل� اضبطلكثيفةلوخبيسنلا نلخل)
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التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطباعة

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

األلوان خفيفة أو غير واضحة على الصفحة بأكملها

قملبإجراءلا معيسرةلبيلختساملشيشةلا لمسلأولبرنيمجلخشغسألا طيبعةل)راجعلا معيسرةلل�
لصفحةل110(.

لس سألا ملختسملا مخقسم:لضبطلل� اضبطلكثيفةلوخبيسنلا نلخلإذالكنتلخقوملبي نلخل)
ا كثيفةلوا خبيسن(.

خأكسلمنلإسقيفلخشغسألوضعلخوفسرلا حبرلعلىلشيشةلا لمسلأولبرنيمجلخشغسألل�
ا طيبعة.

خأكسلمنلخطيبقلإعساسلنوعلا وليئطلفدلبرنيمجلا خشغسألمعلنوعلا ورقلا ذيلل�
لصفحةل30(. خلختسمهل)راجعلا ورقلا مقبوألووليئطلا طبيعةلا ترىل

قملبرجلتراطسشلا حبرلا ربعلبي كيمألبرفق.ل�

املحلنوافذلجمسعلرؤوسلLEDلا ربعةلبيلختساملقطعةلقميشلجيفةلونيعمةلوتي سةلل�
لصفحةل98(. منلا وبرل)راجعلخنظسفلرؤوسلLEDل

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 أسفل الصفحة

املحلنوافذلجمسعلرؤوسلLEDلا ربعةلبيلختساملقطعةلقميشلجيفةلونيعمةلوتي سةلل�
لصفحةل98(. منلا وبرل)راجعلخنظسفلرؤوسلLEDل

املحلشرسطلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلبيلختساملقطعةلقميشلجيفةلونيعمةلوتي سةلمنلل�
لصفحةل99(. ا وبرل)راجعلخنظسفلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةل

خأكسلمنلعسملوجوسلمواسلغرسبة،لمثألا ورقلا ممزقلأولا مالحظيتلا ملصقةلأولل�
ا خربة،لساتألا جهيزلوحوألوحسةلا لطوانةلوترطوشةلا حبر.

لصفحةل104(.ل� قملبخنظسفلوحسةلا لطوانةل)راجعلخنظسفلوحسةلا لطوانةل
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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 أشرطة أو خطوط ملونة أسفل الصفحة

امسح شريط زجاج الماسحة الضوئية باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة وخالية من  �
الوبر )راجع تنظيف زجاج الماسحة الضوئية  صفحة 99(.

قم بتنظيف جميع أسالك الشحن األربعة )واحد لكل لون( داخل وحدة األسطوانة عن  �
طريق تحريك اللسان األخضر )راجع تنظيف أسالك الشحن  صفحة 101(.

� .)a()1( تأكد من وجود اللسان األخضر الخاص بسلك الشحن في موضعه الرئيسي

1

استبدل خرطوشة الحبر التي تطابق لون الخط أو الشريط )راجع استبدال خراطيش  �
الحبر  صفحة 75(.

لتحديد لون خرطوشة الحبر، تفضل بزيارتنا على الموقع 
/http://solutions.brother.com لعرض األسئلة المتداولة والتلميحات 

الخاصة باستكشاف األخطاء وإصالحها.

قد تكون وحدة األسطوانة تالفة. قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة )راجع استبدال  �
وحدات األسطوانة  صفحة 82.(

لتحديد لون وحدة األسطوانة، تفضل بزيارتنا على الموقع 
/http://solutions.brother.com لعرض األسئلة المتداولة والتلميحات 

الخاصة باستكشاف األخطاء وإصالحها.

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

حدد اللون المتسبب في المشكلة واستبدل خرطوشة الحبر التي تطابق لون الخط  �
)راجع استبدال خراطيش الحبر  صفحة 75(.

لتحديد لون خرطوشة الحبر، تفضل بزيارتنا على الموقع 
/http://solutions.brother.com لعرض األسئلة المتداولة والتلميحات 

الخاصة باستكشاف األخطاء وإصالحها.

حدد اللون المتسبب في المشكلة وقم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة )راجع استبدال  �
وحدات األسطوانة  صفحة 82(.

لتحديد لون وحدة األسطوانة، تفضل بزيارتنا على الموقع 
/http://solutions.brother.com لعرض األسئلة المتداولة والتلميحات 

الخاصة باستكشاف األخطاء وإصالحها.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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.

وجود بقع بيضاا أو طباعة مفّرغة

تأكد من تطابق إعداد نوع الوسائط في برنامج التشغيل مع نوع الورق الذي  �
تستخدمه )راجع الورق المقبول ووسائط الطباعة األخرى  صفحة 30(.

تحقق من بيئة الجهاز. قد تؤدي الظروف، مثل الرطوبة العالية، إلى حدوث مشكلة  �
 الطباعة المفّرغة 

) السالمة والمعلومات القانونية: اختيار مكان آمن للمنتج(.

إذا لم يتم حل المشكلة بعد طباعة بضع صفحات، فقد تكون هناك مادة غريبة  �
ملتصقة على سطح األسطوانة، مثل الصمغ المتكون من ملصق )راجع تنظيف 

وحدة األسطوانة  صفحة 104(.

حدد اللون المتسبب في المشكلة وقم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة )راجع استبدال  �
وحدات األسطوانة  صفحة 82(.

لتحديد لون وحدة األسطوانة، تفضل بزيارتنا على الموقع 
/http://solutions.brother.com لعرض األسئلة المتداولة والتلميحات 

الخاصة باستكشاف األخطاء وإصالحها.

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 صفحة فارغة أو فقدان بعض اطلوان

حدد اللون المتسبب في المشكلة وقم بتركيب خرطوشة حبر جديدة )راجع استبدال  �
خراطيش الحبر  صفحة 75(.

لتحديد لون خرطوشة الحبر، تفضل بزيارتنا على الموقع 
/http://solutions.brother.com لعرض األسئلة المتداولة والتلميحات 

الخاصة باستكشاف األخطاء وإصالحها.

حدد اللون المتسبب في المشكلة وقم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة )راجع استبدال  �
وحدات األسطوانة  صفحة 82(.

لتحديد لون وحدة األسطوانة، تفضل بزيارتنا على الموقع 
/http://solutions.brother.com لعرض األسئلة المتداولة والتلميحات 

الخاصة باستكشاف األخطاء وإصالحها.

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

94 mm

وجود بقع ملونة بفاصل 94 ملم

إذا لم يتم حل المشكلة بعد طباعة بضع صفحات فارغة، فقد تكون هناك مادة غريبة  �
ملتصقة على سطح األسطوانة، مثل الصمغ المتكون من ملصق. قم بتنظيف وحدة 

األسطوانة )راجع تنظيف وحدة األسطوانة  صفحة 104(.

حدد اللون المتسبب في المشكلة وقم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة )راجع استبدال  �
وحدات األسطوانة  صفحة 82(.

لتحديد لون وحدة األسطوانة، تفضل بزيارتنا على الموقع 
/http://solutions.brother.com لعرض األسئلة المتداولة والتلميحات 

الخاصة باستكشاف األخطاء وإصالحها.

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

24 mm

24 mm

وجود بقع ملونة بفاصل 24 ملم

حدد اللون المتسبب في المشكلة وقم بتركيب خرطوشة حبر جديدة )راجع استبدال  �
خراطيش الحبر  صفحة 75(.

لتحديد لون خرطوشة الحبر، تفضل بزيارتنا على الموقع 
/http://solutions.brother.com لعرض األسئلة المتداولة والتلميحات 

الخاصة باستكشاف األخطاء وإصالحها.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

تناثر الحبر أو بقع الحبر

خحققلمنلبسئةلا جهيز.لقسلخؤسيلا ظروفلمثألا رطوبةلا عي سةلوسرجيتلا حرارةلل�
ا مرخفعةلإ ىلحسوثلمشكلةلجوسةلا طبيعةلهذه.

حسسلا لونلا مخلببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلترطوشةلحبرلجسسسةل)راجعلالخبساألل�
لصفحةل75(. تراطسشلا حبرل

 خحسسسل ونلترطوشةلا حبر،لخفضألبزسيرخنيلعلىلا موقعل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتل

ا تيصةلبيلخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.

حسسلا لونلا مخلببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلوحسةلألطوانةلجسسسةل)راجعلالخبساألل�
لصفحةل82(. وحساتلا لطوانةل

 خحسسسل ونلوحسةلا لطوانة،لخفضألبزسيرخنيلعلىلا موقعل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتل

ا تيصةلبيلخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.
 خحلسنلكثيفةلا  وان،لقملبمعيسرةلا  وانلبيلختساملشيشةلا لمسلأوالًلثملبرنيمجلل�ألوان المطبوعات ليست على النحو المتوقع

لصفحةل110(. خشغسألا طيبعةلبعسلذ كل)راجعلا معيسرةل

 ضبطلموضعلطبيعةلا  وانلf لحصوألعلىلحوافلأكثرلحسة،لقملبإجراءلخلجسألل�
لصفحةل111(. ا  وانلا خلقيئدلبيلختساملشيشةلا لمسل)راجعلا خلجسألا خلقيئدل

لس سألا ملختسملا مخقسم:لضبطلل� اضبطلكثيفةلوخبيسنلا نلخلإذالكنتلخقوملبي نلخل)
ا كثيفةلوا خبيسن(.

خأكسلمنلإسقيفلخشغسألوضعلخوفسرلا حبرلعلىلشيشةلا لمسلأولبرنيمجلخشغسألل�
لس سألملختسملا برنيمج(. ا طيبعةل)

إذالكينتلجوسةلا طبيعةلرسسئة،لفيملحلتينةلاالتخسيرلتحسين اللون الرماديلفدلل�
لس سألملختسملا برنيمج(. برنيمجلخشغسألا طيبعةل)

إذال ملخكنلجوسةلطبيعةلا جزءلا لوسلعلىلا نحولا مخوقع،لفحسسلتينةلاالتخسيرلل�
لس سألملختسمل تحسين الطباعة باللون األسودلفدلبرنيمجلخشغسألا طيبعةل)

ا برنيمج(.

حسسلا لونلا مخلببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلترطوشةلحبرلجسسسةل)راجعلالخبساألل�
لصفحةل75(. تراطسشلا حبرل

 خحسسسل ونلترطوشةلا حبر،لخفضألبزسيرخنيلعلىلا موقعل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتل

ا تيصةلبيلخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.

حسسلا لونلا مخلببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلوحسةلألطوانةلجسسسةل)راجعلالخبساألل�
لصفحةل82(. وحساتلا لطوانةل

 خحسسسل ونلوحسةلا لطوانة،لخفضألبزسيرخنيلعلىلا موقعل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتل

ا تيصةلبيلخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.
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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.

سوء تسجيل األلوان

خأكسلمنلوضعلا جهيزلعلىللطحلملخولصلب.ل�

قملبإجراءلخلجسألا  ونلا خلقيئدلبيلختساملشيشةلا لمسل)راجعلا خلجسألا خلقيئدلل�
لصفحةل111(.

حسسلا لونلا مخلببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلوحسةلألطوانةلجسسسةل)راجعلالخبساألل�
لصفحةل82(. وحساتلا لطوانةل

 خحسسسل ونلوحسةلا لطوانة،لخفضألبزسيرخنيلعلىلا موقعل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتل

ا تيصةلبيلخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.

لصفحةل87.(ل� قملبخركسبلوحسةلحزاملجسسسةل)راجعلالخبساألوحسةلا حزامل

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

ظهور كثافة غير متساوية بشكل دوري عبر الصفحة

قملبإجراءلا معيسرةلبيلختساملشيشةلا لمسلأولبرنيمجلخشغسألا طيبعةل)راجعلا معيسرةلل�
لصفحةل110(.

لس سألا ملختسملا مخقسم:لضبطلل� اضبطلكثيفةلوخبيسنلا نلخلإذالكنتلخقوملبي نلخل)
ا كثيفةلوا خبيسن(.

لس سألل� املحلتينةلاالتخسيرلتحسين اللون الرماديلفدلبرنيمجلخشغسألا طيبعة.ل)
ملختسملا برنيمج.(

حسسلا لونلا مخلببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلترطوشةلحبرلجسسسةل)راجعلالخبساألل�
لصفحةل75(. تراطسشلا حبرل

 خحسسسل ونلترطوشةلا حبر،لخفضألبزسيرخنيلعلىلا موقعل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتل

ا تيصةلبيلخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.

حسسلا لونلا مخلببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلوحسةلألطوانةلجسسسةل)راجعلالخبساألل�
لصفحةل82(. وحساتلا لطوانةل

 خحسسسل ونلوحسةلا لطوانة،لخفضألبزسيرخنيلعلىلا موقعل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتل

ا تيصةلبيلخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.

A
B
C
D
E

W X Y Z

فقدان الخطوط الرفيعة في الصور

خأكسلمنلإسقيفلخشغسألوضعلخوفسرلا حبرلعلىلشيشةلا لمسلأولبرنيمجلخشغسألل�
لس سألملختسملا برنيمج(. ا طيبعةل)

قملبخغسسرلسقةلا طبيعة.ل�

إذالكنتلخلختسملبرنيمجلخشغسألا طيبعةلا ذيلسعمألعلىلنظيملWindows،لفيتخرلل�
لس سأل تحسين طباعة النقوشلفدلإعساسلطبيعةلعالمةلا خبوسبلا ليلسةل)

ملختسملا برنيمج(.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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التجعد

خأكسلمنلغلقلا غطيءلا تلفدلبشكألصحسح.ل�

خأكسلمنلوجوسلا ذراعسنلا رميسسسنلا موجوسسنلساتألا غطيءلا تلفدلفدلا وضعلل�
ا رألدل)1(.لالحبلا ذراعسنلا رميسسسنلحخىلسخوقفي.

1

خأكسلمنلخطيبقلإعساسلنوعلا وليئطلفدلبرنيمجلا خشغسألمعلنوعلا ورقلا ذيلل�
لصفحةل30(. خلختسمهل)راجعلا ورقلا مقبوألووليئطلا طبيعةلا ترىل
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التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطباعة
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
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ظل

خحققلمنلبسئةلا جهيز.لقسلخؤسيلا ظروفلمثألا رطوبةلا منتفضةلوسرجيتلا حرارةلل�
لا منتفضةلإ ىلحسوثلمشكلةلجوسةلا طبيعةلهذهل

لا لالمةلوا معلوميتلا قينونسة:لاتخسيرلمكينلآمنل لمنخج(. (

خأكسلمنلخطيبقلإعساسلنوعلا وليئطلفدلبرنيمجلا خشغسألمعلنوعلا ورقلا ذيلل�
لصفحةل30(. خلختسمهل)راجعلا ورقلا مقبوألووليئطلا طبيعةلا ترىل

خأكسلمنلوجوسلا ذراعسنلا رميسسسنلا موجوسسنلساتألا غطيءلا تلفدلفدلا وضعلل�
ا رألدل)1(.لالحبلا ذراعسنلا رميسسسنلحخىلسخوقفي.

1

حسسلا لونلا مخلببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلوحسةلألطوانةلجسسسةل)راجعلالخبساألل�
لصفحةل82(. وحساتلا لطوانةل

 خحسسسل ونلوحسةلا لطوانة،لخفضألبزسيرخنيلعلىلا موقعل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتل

ا تيصةلبيلخكشيفلا تطيءلوإصالحهي.
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سوء التثبيت

تأكد من وجود الذراعين الرماديين الموجودين داخل الغطاء الخلفي في الوضع  �
الرأسي (1). اسحب الذراعين الرماديين حتى يتوقفا.

1

تأكد من تطابق إعداد نوع الوسائط في برنامج التشغيل مع نوع الورق الذي  �
تستخدمه )راجع الورق المقبول ووسائط الطباعة األخرى  صفحة 30).

اختر الوضع تحسين تثبيت حبر التصوير في برنامج تشغيل الطابعة ) دليل  �
مستخدم البرنامج(.

وإذا لم يقدم هذا التحديد تحسيًنا كافًيا، فقم بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في 
نوع الوسائط إلى إعداد سميك. إذا كنت تقوم بطباعة أحد المظاريف، فاختر مغلف 

سميك في إعداد نوع الوسائط.

الصفحة ملتوية أو مموجة

اختر الوضع تقليل تجعد الورق في برنامج تشغيل الطابعة ) دليل مستخدم  �
البرنامج(.

إذا لم يتم حل المشكلة، فاختر ورق عادي في إعداد نوع الوسائط.

إذا كنت تقوم بطباعة أحد المظاريف، فاختر مغلف رقيق في إعداد نوع الوسائط  �
ببرنامج تشغيل الطابعة.

في حالة عدم استخدام الجهاز في بعض األحيان، قد يظل الورق في درج الورق  �
لفترة طويلة. اقلب رزمة الورق في درج الورق. قم أيًضا بتهوية رزمة الورق ثم قم 

بتدويرها بمقدار 180 درجة في درج الورق.

قم بتخزين الورق بحيث ال يتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. �

افتح الغطاء الخلفي )درج اإلخراج المواجه لألعلى( للسماح للورق المطبوع  �
بالخروج إلى درج اإلخراج المواجه لألعلى.
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A
B

C
D

E
FG

E
FG

H
IJ

K
LM

N

تجعد المظاريف

خأكسلمنللحبلأذرعلا مظيرسفلساتألا غطيءلا تلفدل لفألإ ىلموضعلا مظروفلل�
ل لعنسلطبيعةلا مظيرسفل)راجعلخحمسألا ورقلفدلفخحةلا خغذسةلا سسوسةل

صفحةل24:(.

مالحظة
عنسلانخهيءلا طبيعة،لافخحلا غطيءلا تلفدلوأعسلضبطلا ذراعسنلا رميسسسنلإ ىل

موضعسهميلا صلسسنل)1(.لالحبلا ذراعسنلا رميسسسنلحخىلسخوقفي.
1

ل
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معلومات الجهاز

التحقق من الرقم المسلسل

سمكنكلعرضلا رقملا ملللأل لجهيزلعلىلشيشةلا لمس.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Machine Info. )معلوميتلا جهيز(.

d معلوميتل( .Machine Infoاضغطلعلىل
ا جهيز(.

e .)ا رقملا خللللد( .Serial Noاضغطلعلىل

f .لخعرضلشيشةلا لمسلا رقملا ملللأل ألجهزة

g . اضغطلعلىل

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

سمكنكلعرضلإصسارلا برنيمجلا ثيبتل لجهيزلعلىلشيشةلا لمس.

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Machine Info. )معلوميتلا جهيز(.

d معلوميتل( .Machine Infoاضغطلعلىل
ا جهيز(.

e إصسارل( Firmware Versionاضغطلعلىل
ا برامجلا ثيبخةل(.

f لخعرضلشيشةلا لمسلمعلوميتلإصسارلا برنيمجلا ثيبتل
ا تيصلبي جهيز.

g . اضغطلعلىل
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B

وظائف إعادة الضبط

خخوفرلوظيئفلإعيسةلا ضبطلا خي سة:
Network )ا شبكة(ل1

سمكنكلإعيسةلضبطلتيسملا طبيعةلا ساتلدلعلىلإعساساتل
ا مصنعلاالفخراضسةلا تيصةلبه،لمثألكلمةلا مرورل

.IPومعلوميتلعنوانل

Address Book & Fax )سفخرلا عنيوسنلل2
وا فيكس(

سقوملإعساسلسفخرلا عنيوسنلوا فيكسلبإعيسةلضبطلاإلعساساتل
ا خي سة:

سفخرلا عنيوسنل�

)ا عنيوسنلوا مجموعيت(

مهيملا فيكسلا مبرمجةلفدلا ذاكرةل�

)اإلرليألمعلالخقصيء،لفيكسلمؤّجأ،لإرليأل
مجموعة(

معّرفلا محطةل�

)االلملوا رقم(

رلي ةلصفحةلا غالفل�

)خعلسقيت(

تسيراتلا خحكملفدلا فيكسلعنلبعسل�

)رمزلا وصوألعنلُبعسلومليحةلختزسنلا فيكسل
وإعيسةلخوجسهلا فيكليتلوإرليألا فيكسلعبرل

ا كمبسوخرلوالخالملا فيكسلعبرلا كمبسوخرل)نظيمل
ا خشغسأل®Windowsلفقط((

إعساساتلا خقيرسرل�

)خقرسرلخأكسسلاإلرليأ/لقيئمةلفهرسلا هيخف/سومسةل
ا فيكس(

كلمةلمرورلقفألاإلعساسل�

All Settings )جمسعلاإلعساسات(ل3

سمكنكلإعيسةلضبطلجمسعلإعساساتلا جهيزلإ ىلافخراضسيتل
ا مصنع.

خوصدلBrotherلبشسةلأنلخقوملبإجراءلهذهلا عملسةلعنسل
ا ختلصلمنلا جهيز.

مالحظة
افصألكيبألا واجهةلقبألاتخسيرلNetwork )ا شبكة(لأول

All Settings )جمسعلاإلعساسات(.
ل

كيفية إعادة ضبط الجهاز

a . اضغطلعلىل

b جمسعل( All Settingsاضغطلعلىل
اإلعساسات(.

c ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Initial Setup )اإلعساسلا و د(.

d اإلعساسل( Initial Setupاضغطلعلىل
ا و د(.

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Reset )إعيسةلخعسسن(.

f .)إعيسةلخعسسن( Resetاضغطلعلىل

g  Addressا شبكة(لأول( Networkاضغطلعلىل
 Allسفخرلا عنيوسنلوا فيكس(لأول( Book & Fax

Settings )جمسعلاإلعساسات(لالتخسيرلوظسفةل
إعيسةلا ضبطلا مطلوبة.

h قملبأيلمميلسلد؛
إلعيسةلضبطلاإلعساسات،لاضغطلعلىلYes ل�

.iنعم(لوانخقألإ ىلا تطوةل(
 لتروجلسونلإجراءلخغسسرات،لاضغطلعلىلل�

.jال(لوانخقألإ ىلا تطوةل( No

i لُسطلبلمنلإعيسةلخشغسألا جهيز.لقملبأيلمميلسلد؛
إلعيسةلخشغسألا جهيز،لاضغطلعلىلYes ل�

)نعم(ل مسةلثينسخسن.للسبسألا جهيزلعملسةلإعيسةل
ا خشغسأ.

 لتروجلسونلإعيسةلخشغسألا جهيز،لاضغطلل�
.jال(.لانخقألإ ىلا تطوةل( Noعلىل

مالحظة
إذال ملخقملبإعيسةلخشغسألا جهيز،لفلنلخنخهدلعملسةلإعيسةل

ا ضبطلولخظألاإلعساساتلبسونلخغسسر.
ل

j . اضغطلعلىل
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مالحظة
سمكنكلأسًضيلإعيسةلضبطلإعساساتلا شبكةلبي ضغطلعلىل

،لAll Settings )جمسعلاإلعساسات(،ل
Network )ا شبكة(،لNetwork Reset )إعيسةل

خعسسنلا شبكة(.
ل
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C

C
استخدام جداول اإلعدادات

خخمسزلشيشةل مسلLCDلا تيصةلبي جهيزلبلهو ةلاإلعساسل
وا خشغسأ.لفكألميلعلسكلهولا ضغطلعلىلاإلعساساتلوا تسيراتل

ا مطلوبةلعنسلظهورهيلعلىلا شيشة.ل قسلقمنيلبإنشيءلجساوأل
إعساساتلوجساوألمسزاتلتطوةلبتطوةلحخىلسمكنكلعرضل
جمسعلا تسيراتلا مخيحةل كألإعساسلأولمسزةلفدل محة.لسمكنكل
الختساملهذهلا جساوألإلعساسلاإلعساساتلا مفضلةلفدلا جهيزل

بلرعة.

جداول اإلعدادات والميزات
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جداول اإلعدادات
لخليعسكلجساوألاإلعساساتلعلىلفهملخحسسساتلوتسيراتلا قيئمةلا خدلسخملا عثورلعلسهيلفدلبرامجلا جهيز.لإعساساتلا مصنعلموضحةل

بي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.

 )اإلعدادات(

انظر األوصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Date & Time(
)ا خيرسخلوا وقت((

إلضيفةلا خيرسخلوا وقتلعلىل——Date )ا خيرسخ(
شيشةلا لمسلورؤوسل
ا فيكليتلا خدلخرللهي.

. راجعل

——Time )ا وقت(

 Auto Daylight
)ا خوقستلا صسفدلخلقيئد(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

. خغسسرلا خوقستلا صسفدلخلقيئًسي. راجعل

 Time Zone
)ا منطقةلا زمنسة(

—UTCXXX:XX.ضبطلا منطقةلا زمنسةل بلسك . راجعل

)Toner )ا حبر((

لصفحةل200. لملحوقلا حبرل راجعل

 Tonerلوصوألإ ىلقوائمل 
)ا حبر(.

200

Wired LAN )شبكةلNetwork )ا شبكة(
LANلا للكسة(

لصفحةل راجعلLANلWiredل)شبكةلLANلا للكسة(ل
.167

 لوصوألإ ىلقوائملإعساساتل
شبكةلLANلا للكسة.

167

WLAN

)MFC‑9330CDWلو
)MFC‑9340CDW

لصفحةل169.  لوصوألإ ىلقوائملإعساساتلراجعلWLANل
.WLANشبكةل

169

 Fax Preview
)معيسنةلا فيكس(

On )خشغسأ(——
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 عرضلرليئألا فيكسلا خدل
خلخلمهيلعلىلشيشةلا لمس.

45

Wi‑Fi Direct

)MFC‑9330CDWلو
)MFC‑9340CDW

لصفحةل171.  لوصوألإ ىلقوائملإعساساتلراجعلDirectلWi‑Fiل
.Wi‑FiلDirect™

171

 Tray Setting
)إعساسلا سرج(

)MFC‑9330CDWلو
)MFC‑9340CDW

Paper Type )نوعل
ا ورق(

Thin )رقسق(—
 Plain Paper

)ورقلعيسي(*
Thick )لمسك(

 Thickerل
)أكثرللمًكي(

 Recycled Paper
)ا ورقلا معيسلخسوسره(

 ضبطلنوعلا ورقلا موجوسلفدل
سرجلا ورق.

29

لس سألا ملختسملا مخقسم

لس سألاإلعساسلا لرسع

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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C

انظر األوصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Tray Setting
)إعساسلا سرج(

)MFC‑9330CDWلو
)MFC‑9340CDW

)خيبع(

Paper Size )حجمل
ا ورق(

—*A4
Letter

Legal

EXE

A5

A5 L

A6

Folio

 ضبطلحجملا ورقلا موجوسل
فدلسرجلا ورق.

29

A

)Paper Type )نوعل
ا ورق((

)MFC‑9140CDN(

Thin )رقسق(——
 Plain Paper

)ورقلعيسي(*
Thick )لمسك(

 Thickerل
)أكثرللمًكي(

 Recycled Paper
)ا ورقلا معيسلخسوسره(

 ضبطلنوعلا ورقلا موجوسلفدل
سرجلا ورق.

29

 Paper Size(
)حجملا ورق((

)MFC‑9140CDN(

——*A4
Letter

Legal

EXE

A5

A5 L

A6

Folio

 ضبطلحجملا ورقلا موجوسل
فدلسرجلا ورق.

29

 All Settings
لصفحةل160.)جمسعلاإلعساسات( لجمسعلاإلعساساتل راجعل

160 خحسسسلاإلعساساتلاالفخراضسة.

لس سألا ملختسملا مخقسم

لس سألاإلعساسلا لرسع

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 جميع اإلعدادات

انظر األوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 General Setup
)اإلعساسلا عيم(

 Paper Type
)نوعلا ورق(

Thin )رقسق(——
 Plain Paper

)ورقلعيسي(*
Thick )لمسك(

 Thickerل
)أكثرللمًكي(

 Recycled Paper
)ا ورقلا معيسلخسوسره(

 ضبطلنوعلا ورقلا موجوسل
فدلسرجلا ورق.

29

 Paper Size
)حجملا ورق(

——*A4
Letter

Legal

EXE

A5

A5 L

A6

Folio

 ضبطلحجملا ورقلا موجوسل
فدلسرجلا ورق.

29

 Volume
)ملخوىلا صوت(

Off )إسقيفلخشغسأ(—Ring )رنسن(
Low )منتفض(
Med )مخولط(*
High )عيٍأ(

21 ضبطلملخوىلصوتلا رنسن.

Off )إسقيفلخشغسأ(—Beep )صفسر(
Low )منتفض(*
Med )مخولط(
High )عيٍأ(

 ضبطلملخوىلصوتلنغمةل
ا خحذسر.

21

 Speaker
)ا لميعة(

Off )إسقيفلخشغسأ(—
Low )منتفض(
Med )مخولط(*
High )عيٍأ(

 ضبطلملخوىلصوتل
ا لميعة.

21

 LCD Settings
)LCDإعساساتل(

 Backlight
)إضيءةلتلفسة(

Light )فيخح(*—
Med )مخولط(
Dark )ساكن(

 ضبطللطوعلاإلضيءةلا تلفسةل
 شيشةلا لمس.

. راجعل

 Dim Timer
)مؤقتلاإلعخيم(

Off )إسقيفلخشغسأ(*—
10Secs )ثواٍن(
20Secs )ثواٍن(
30Secs )ثواٍن(

 ضبطلطوألفخرةلبقيءلاإلضيءةل
ا تلفسةل شيشةلا لمسلقسسل

ا خشغسأل ميلبعسلا ضغطلعلىل
آترلمفخيح.

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر األوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 General Setup
)اإلعساسلا عيم(

)خيبع(

 Button Settings
)إعساساتلا زر(

 Home Button Settings
)إعساساتلزرل

ا رئسلسة(

Home )ا رئسلسة(*—
More )ا مزسس(

 Shortcuts 1
)ا قيئمةلا متخصرةل1ل(
 Shortcuts 2
)ا قيئمةلا متخصرةل2(
 Shortcuts 3
)ا قيئمةلا متخصرةل3(

 ضبطلا شيشةلا خدلسخمل
عرضهيلعنسلا ضغطلعلىل

(لعلىل ا شيشةلا رئسلسةل)
 وحةلا لمس.

13

 Ecology
)ا بسئة(

 Toner Save
)خوفسرلا حبر(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 زسيسةلمعسألإنخيجسةلترطوشةل
ا حبرل لصفحيت.

. راجعل

 Sleep Time
)وقتلا لكون(

ستخلفلا نطيقلوفًقيل—
 لطراز.

 Mins 3ل
)3لسقيئق(*

 خوفسرلا طيقة.

 Security
)ا حميسة(

 Function Lock
)قفألا خشغسأ(

 Set Password
)خعسسنلكلمةلا مرور(

سمكنكلخقسسسلعملسيتلمحسسةلVerify )ا خحقق(
بي جهيزل ميلسصألإ ىل25ل

ملختسًميلمقسًسالو كأل
ا ملختسمسنلا عمومسسنل
اآلترسنلغسرلا متو سن.

 Lock OffiOn
)jلفخح/إغالقلا قفأ(

 Setting Lock
)قفألاإلعساس(

 Set Password
)خعسسنلكلمةلا مرور(

 منعلا ملختسمسنلغسرلVerify: )ا خحقق(
ا متو سنلمنلخغسسرلإعساساتل

ا جهيز.  Lock OffiOn
)jلفخح/إغالقلا قفأ(

 Shortcut Settings
)إعساساتلا قيئمةل

ا متخصرة(

)التخسيرلزرل
اتخصير.(

 Edit Shortcut Name
)خحرسرلالملا قيئمةل

ا متخصرة(

20 خغسسرلالملاالتخصير.——

 Delete
)حذف(

20 حذفلاالتخصير.——

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر األوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

Fax Setup Receive )ا فيكس(
)إعساسلااللخالم(

 Receive Mode
)وضعلااللخالم(

Fax )ا فيكس(*—
 Fax/Telل
)ا فيكس/ا هيخف(

 External TAD
)TADل)جهيزلا رسل
اآل دلعلىلا هيخف(ل

ا تيرجد(
Manual )سسوي(

التخسيرلوضعلااللخالملا ذيل
سنيلبلاحخسيجيخكلعلىلأفضأل

نحو.

40

 Ring Delay
)خأتسرلا رنسن(

)8ل‑ل2(—
*2

 ضبطلعسسلا رنيتلقبألقسيمل
ا جهيزلبي رسلفدلوضعلا فيكسل

أولوضعلا فيكس/ا هيخف.

43

 F/T Ring Time
)لزمنلرنسنلا هيخف/

ا فيكسل(

20Secs )ثواٍن(—
30Secs )ثواٍن(*
40Secs )ثواٍن(
70Secs )ثواٍن(

 ضبطلطوألوقتلا رنسنل
ا مزسوجلا لرسعلفدلوضعل

ا فيكس/ا هيخف.

43

 Fax Preview
)معيسنةلا فيكس(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 عرضلرليئألا فيكسلا خدل
خلخلمهيلعلىلشيشةلا لمس.

45

 Fax Detect
)اكخشيفلا فيكس(

On )خشغسأ(*—
Off )إسقيفلخشغسأ(

اللخالملرليئألا فيكسلخلقيئًسيل
عنسلا رسلعلىلمكي مةلولميعل

نغميتلا فيكس.

44

 Remote Codes
)رموزلعنلبعس(

— Remote Codes
)رموزلعنلبعس(

)ا تسيرات(
On )خشغسأ(

Off )إسقيفلخشغسأ(*
Act.Code )رمزل

)l51(ل)ا خفعسأ
 Deact.Code

)رمزلا خعطسأ(ل)#51(

سخسحل كلا رسلعلىلكأل
ا مكي ميتلمنلهيخفلساتلدلأول

تيرجدلوالختساملا رموزل
 خشغسألا جهيزلأولإسقيفل

خشغسله.لسمكنكلإضفيءلطيبعكل
ا شتصدلعلىلهذهلا رموز.

53

 Auto Reduction
)خصغسرلخلقيئد(

On )خشغسأ(*—
Off )إسقيفلخشغسأ(

 خقلسألحجملرليئألا فيكسل
ا وارسة.

. راجعل

 Memory Receive
)الخقبيألذاكرة(

Off )إسقيفلخشغسأ(*—
 Fax Forward
)لإعيسةلخوجسهلا فيكس(
 Fax Storage

)ختزسنلا فيكس(
 PC Fax Receive

)الخالملا فيكسلعبرل
ا كمبسوخر(

 ضبطلا جهيزلعلىلإعيسةل
خوجسهلرليئألا فيكس،لأول

ختزسنلرليئألا فيكسلا وارسةل
فدلا ذاكرةل)حخىلخخمكنلمنل
الخرساسهيلأثنيءلخواجسكلبعسًسال
عنلا جهيز(،لأولإرليألرليئأل

ا فيكسلإ ىلا كمبسوخر.ل

)ا طبيعةل
االحخسيطسة(

فدلحي ةلاتخسيرلإعيسةلخوجسهل
ا فيكليتلأولالخالملا فيكسل

عبرلا كمبسوخر،لسمكنكلخشغسأل
مسزةلا مينلBackupل

Printل)ا طبيعةلاالحخسيطسة(.

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Fax )ا فيكس(
)خيبع(

 Setup Receive
)إعساسلااللخالم(

)خيبع(

 Print Density
)كثيفةلا طبيعة(

—

*

 جعألا مطبوعيتلأسكنلأول
أفخح.

. راجعل

 Fax Rx Stamp
)طيبعلالخالمل

ا فيكس(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 طبيعةلوقتلوخيرسخلااللخالمل
بي جزءلا علويلمنلرليئأل

ا فيكسلا ملخلمة.

sided‑2 )علىل
ا وجهسن(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 طبيعةلرليئألا فيكسل
ا ملخلمةلعلىلكاللوجهدل

ا ورقة.

 Setup Send
)إعساسلاإلرليأ(

 Batch TX
)إرليألمجموعة(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 سمجلرليئألا فيكسلا مؤّجلةل
ا صيسرةلإ ىلنفسلرقملا فيكسل
فدلنفسلا وقتلمنلا سوملفدل

عملسةلإرليألواحسة.

 Coverpage Setting
)ضبطلصفحةل

ا غالف(

 Print Sample
)عسنةلطبيعة(

 طبيعةلعسنةلمنلصفحةل—
غالفلا فيكس.لسمكنكلمأءل
ا معلوميتلوإرلي هيلبي فيكسل

معلا ملخنس.

 Coverpage Note
)مالحظةلصفحةل

ا غالف(

إلعساسلخعلسقيخكلا تيصةل—
 صفحةلغالفلا فيكس.

 Destination
)ا وجهة(

— Display
)عرض(*

Hidden )متفد(

 ضبطلا جهيزلعلىلعرضل
معلوميتلا وجهةلعلىلشيشةل
ا لمسلأثنيءلإرليألا فيكس.

 Report Setting
)إعساسلا خقيرسر(

 XMIT Report
)XMITخقرسرل(

On )خشغسأ(—
 On+Image
)خشغسأ+صورة(

Off )إسقيفلخشغسأ(*
 Off+Image

)إسقيفلخشغسأ+صورة(

التخسيرلاإلعساسلا و دل خقرسرل
خأكسسلاإلرليأ.

39

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Fax )ا فيكس(
)خيبع(

 Report Setting
)إعساسلا خقيرسر(

)خيبع(

 Journal Period
)فخرةلا سومسة(

 Journal Period
)فخرةلا سومسة(

Off )إسقيفلخشغسأ(
 Every 50 Faxes

)كأل50لفيكًلي(*
 Every 6 Hours

)كأل6لليعيت(
 Every 12 Hours

)كأل12لليعة(
 Every 24 Hours

)كأل24لليعة(
 Every 2 Days

)كألسومسن(
 Every 7 Days

)كأل7لأسيم(

 ضبطلفيصألا طبيعةلا خلقيئسةل
 سومسةلا فيكس.

إذالخملخحسسسلتسيرلآترلبتالفل
Off )إسقيفلخشغسأ(لأول

 Every 50 Faxes
)كأل50لفيكًلي(،لفسمكنكل

ضبطلوقتلا تسير.
لوإذالخملخحسسسل

 Every 7 Days 
)كأل7لأسيم(،لفسمكنكلأسًضيل
ضبطلا سوملمنلا لبوع.

. راجعل

—Time )ا وقت(

Day Every Monday )سوم(
)كألاثنسن(*

 Every Tuesday
)كألثالثيء(

 Every Wednesday
)كألأربعيء(

 Every Thursday
)كألتمسس(

 Every Friday
)كألجمعة(

 Every Saturday
)كأللبت(

 Every Sunday
)كألأحس(

 Print Document
)طبيعةلملخنس(

 طبيعةلرليئألا فيكسلا وارسةل———
ا متزنةلفدلا ذاكرة.

 Remote Access
)ا وصوألعنلُبعس(

——l‑‑‑ضبطلرمزكلا تيصل مسزةل 
االلخرساسلعنلبعس.

 Dial Restriction
)خقسسسلاالخصيأ(

 Dial Pad
) وحةلاالخصيأ(

— Enter # Twice
)أستأل#لمرخسن(
On )خشغسأ(

Off )إسقيفلخشغسأ(*

 ضبطلا جهيزلعلىلخقسسسل
االخصيألعنسلالختسامل وحةل

االخصيأ.

 Address Book
)سفخرلا عنيوسن(

— Enter # Twice
)أستأل#لمرخسن(
On )خشغسأ(

Off )إسقيفلخشغسأ(*

 ضبطلا جهيزلعلىلخقسسسل
االخصيألعنسلالختساملسفخرل

ا عنيوسن.

 Shortcuts
)اتخصيرات(

— Enter # Twice
)أستأل#لمرخسن(
On )خشغسأ(

Off )إسقيفلخشغسأ(*

 ضبطلا جهيزلعلىلخقسسسل
االخصيألعنسلالختسامل

اتخصير.

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Fax )ا فيكس(
)خيبع(

 Remaining Jobs
)لا مهيملا مخبقسةل(

 لخحققلمنلا مهيملا مجسو ةل———
ا موجوسةلفدلا ذاكرةلوإ غيءل

ا مهيملا محسسة.

. راجعل

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 Printer
)ا طيبعة(

 Emulation
)ا مضيهية(

Auto )خلقيئد(*——
HP LaserJet

BR‑Script 3

.التخسيرلوضعلا مضيهية. راجعل

 Print Options
)تسيراتلا طبيعة(

 Internal Font
)ا تطلا ساتلد(

HP LaserJet

BR‑Script 3

 طبيعةلقيئمةلبي تطوطل—
ا ساتلسةل لجهيز.

 Configuration
)خكوسن(

 طبيعةلقيئمةلبإعساساتل——
ا طيبعةلا تيصةلبي جهيز.

 Test Print
)طبيعةلاتخبير(

 طبيعةلصفحةلاتخبير.——

sided‑2 )علىل
ا وجهسن(

Off )إسقيفلخشغسأ(*——
 Long Edge
)ا حيفةلا طوسلة(

 Short Edge
)ا حيفةلا قصسرة(

 خمكسنلأولخعطسألا طبيعةلعلىل
ا وجهسنلواتخسيرلا حيفةل

ا طوسلةلأولا حيفةلا قصسرة.

 Auto Continue
)مخيبعةلخلقيئسة(

On )خشغسأ(*——
Off )إسقيفلخشغسأ(

حسسلهذالاإلعساسلإذالكنتلخرسسل
منلا جهيزلا قسيملبملحلأتطيءل
حجملا ورقلواللختساملا ورقل

ا موجوسلفدلا سرج.

 Output Colour
) ونلاإلتراج(

Auto )خلقيئد(*——
Colour )ملون(

 Black and White
)أبسضلوألوس(

التخسيرلا  وانلأولا بسضل
وا لوسل لملخنساتلا مطبوعة.ل

 Autoفدلحي ةلاتخسيرل
)خلقيئد(،للسحسسلا جهيزل

ا تسيرلا مالئمل لملخنسل)ا  وانل
أولا بسضلوا لوس(.

 Reset Printer
)إعيسةلخعسسنل

ا طيبعة(

Yes )نعم(——
No )ال(

إلعيسةلإعساساتلا طيبعةلإ ىل
إعساساتلا مصنع.

 Calibration
)معيسرة(

 Calibrate
)معيسرة(

Yes )نعم(—
No )ال(

110 ضبطلكثيفةلا  وان.

Reset )إعيسةل
خعسسن(

Yes )نعم(—
No )ال(

إلعيسةلمعيسرةلا  وانلإ ىل
إعساساتلا مصنع.

 .Auto Regist
)خلجسألخلقيئد(

Yes )نعم(——
No )ال(

 ضبطلموضعلطبيعةلكأل ونل
خلقيئًسي.

111

 Frequency
)ا خرسس(

Normal )عيسي(*——
Low )منتفض(

Off )إسقيفلخشغسأ(

 ضبطلا وقتلا فيصألبسنل
ا خلجسألا خلقيئدلوا معيسرة.

111

لس سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 Network

)ا شبكة(ل
 Wired LAN

)شبكةلLANل
ا للكسة(

TCP/IP BOOT Method
)طرسقةلا خمهسس(

Auto )خلقيئد(*—
Static )ثيبت(

RARP

BOOTP

DHCP

التخسيرلطرسقةلBOOTل
)ا خمهسس(لا خدلخنيلبل

احخسيجيخكلعلىلأفضألنحو.

للل
 IP Boot Tries(
)محيوالتلخمهسسل

))IP

لللللل
*3

]32767‑0[

للل
 خحسسسلعسسلا محيوالتلا خدل
لسقوملبهيلا جهيزل لحصوأل
علىلعنوانلIPلعنسلضبطل
 BOOT Method

)طرسقةلا خمهسس(لعلىلأيل
 Staticإعساسلبتالفل

)ثيبت(.

 IP Address
)IPعنوانل(

]000‑255[.ل—
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

.IPإلستيألعنوانل

 Subnet Mask
)قنيعلا شبكةل

ا فرعسة(

]000‑255[.ل—
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

إلستيألقنيعلا شبكةل
ا فرعسة.

 Gateway
)بوابة(

]000‑255[.ل—
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

إلستيألعنوانلا بوابة.

 Node Name
)الملا عقسة(

—BRNXXXXXXXXXXXXلإلستيألالملا عقسة.ل
)ميلسصألإ ىل32لحرًفي(

 WINS Configuration
)WINSخكوسنل(

Auto )خلقيئد(*—
Static )ثيبت(

التخسيرلوضعلا خكوسنل
.WINS

 WINS Server
)WINSتيسمل(

Primary )أليلد(—
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

 Secondary
)ثينوي(

]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

 خحسسسلعنوانلIPل تيسمل
WINSلا رئسلدلوا ثينوي.

لس سألملختسملا شبكة

.http://solutions.brother.com/لمنلا موقعلWi‑FiلDirect™ل خنزسألس سألBrotherلSolutionsلCenterلخفضألبزسيرةل

لخفضألبزسيرةلCenterلSolutionsلBrotherل خنزسألGuideلConnectلWebل)س سألاالخصيألعبرلا وسب(لمنلا موقعل
.http://solutions.brother.com/

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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 Network

)ا شبكة(ل
)خيبع(

 Wired LAN
)شبكةلLANل

ا للكسة(
)خيبع(

TCP/IP

)خيبع(
 DNS Server

)DNSتيسمل(
Primary )أليلد(—

]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

 Secondary
)ثينوي(

]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

 خحسسسلعنوانلIPل تيسمل
DNSلا رئسلدلوا ثينوي.

APIPA—*)خشغسأ( On
Off )إسقيفلخشغسأ(

 ختصسصلعنوانلIPلخلقيئًسيل
منلنطيقلا عنوانلا محلدل

 الرخبيط.

IPv6—)خشغسأ( On
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 خمكسنلبروخوكوألIPv6لأول
خعطسله.لإذالكنتلخرسسل

الختساملبروخوكوألIPv6،ل
لفخفضألبزسيرةل

http://solutions.ل
ل/brother.comل

 لحصوألعلىلمزسسلمنل
ا معلوميت.

 Ethernet
)اإلسثرنت(

Auto )خلقيئد(*——
100B‑FD

100B‑HD

10B‑FD

10B‑HD

التخسيرلوضعلارخبيطل
.Ethernet

 Wired Status
)ا حي ةلا للكسة(

—— Active 100B‑FD
)100B‑FDلنشط(

 Active 100B‑HD
)100B‑HDلنشط(

 Active 10B‑FD
)10B‑FDلنشط(

 Active 10B‑HD
)10B‑HDلنشط(
 Inactiveل

)غسرلفعيأ(
 Wired OFF

)إسقيفلا حي ةلا للكسة(

سمكنكلاالطالعلعلىلحي ةل
ا شبكةلا للكسةلا حي سة.

 MAC Address
)MACعنوانل(

 عرضلعنوانلMACل———
ا تيصلبي جهيز.

لس سألملختسملا شبكة

.http://solutions.brother.com/لمنلا موقعلWi‑FiلDirect™ل خنزسألس سألBrotherلSolutionsلCenterلخفضألبزسيرةل

لخفضألبزسيرةلCenterلSolutionsلBrotherل خنزسألGuideلConnectلWebل)س سألاالخصيألعبرلا وسب(لمنلا موقعل
.http://solutions.brother.com/

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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 Network

)ا شبكة(ل
)خيبع(

 Wired LAN
)شبكةلLANل

ا للكسة(
)خيبع(

 Set to Default
)خعسسنلإ ىل
االفخراضد(

Yes )نعم(——
No )ال(

إلعيسةلإعساسلا شبكةلا للكسةل
إ ىلإعساسلا مصنع.

 Wired Enable
)خمكسنلا حي ةل

ا للكسة(
)MFC‑9330CDWلو

)MFC‑9340CDW

On )خشغسأ(*——
Off )إسقيفلخشغسأ(

 خمكسنلشبكةلLANلا للكسةل
أولخعطسلهيلسسوًسي.

WLAN

)MFC‑9330CDWلو
)MFC‑9340CDW

TCP/IP BOOT Method
)طرسقةلا خمهسس(

Auto )خلقيئد(*—
Static )ثيبت(

RARP

BOOTP

DHCP

التخسيرلطرسقةلBOOTل
)ا خمهسس(لا خدلخنيلبل

احخسيجيخكلعلىلأفضألنحو.

للل
 IP Boot Tries(
)محيوالتلخمهسسل

))IP

للل
—

للل
*3

]32767‑00000[

للل
 خحسسسلعسسلا محيوالتلا خدل
لسقوملبهيلا جهيزل لحصوأل
علىلعنوانلIPلعنسلضبطل
 BOOT Method

)طرسقةلا خمهسس(لعلىلأيل
 Staticإعساسلبتالفل

)ثيبت(.

 IP Address
)IPعنوانل(

]000‑255[.ل—
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

.IPإلستيألعنوانل

 Subnet Mask
)قنيعلا شبكةل

ا فرعسة(

]000‑255[.ل—
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

إلستيألقنيعلا شبكةل
ا فرعسة.

 Gateway
)بوابة(

]000‑255[.ل—
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

إلستيألعنوانلا بوابة.

 Node Name
)الملا عقسة(

—BRWXXXXXXXXXXXXلإلستيألالملا عقسة.ل
)ميلسصألإ ىل32لحرًفي(

 WINS Configuration
)WINSخكوسنل(

Auto )خلقيئد(*—
Static )ثيبت(

التخسيرلوضعلا خكوسنل
.WINS

لس سألملختسملا شبكة

.http://solutions.brother.com/لمنلا موقعلWi‑FiلDirect™ل خنزسألس سألBrotherلSolutionsلCenterلخفضألبزسيرةل

لخفضألبزسيرةلCenterلSolutionsلBrotherل خنزسألGuideلConnectلWebل)س سألاالخصيألعبرلا وسب(لمنلا موقعل
.http://solutions.brother.com/

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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 Network

)ا شبكة(ل
)خيبع(

WLAN

)MFC‑9330CDWلو
)MFC‑9340CDW

)خيبع(

TCP/IP

)خيبع(
 WINS Server

)WINSتيسمل(
Primary )أليلد(—

]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

 Secondary
)ثينوي(

]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

 خحسسسلعنوانلIPل تيسمل
WINSلا رئسلدلوا ثينوي.

 DNS Server
)DNSتيسمل(

Primary )أليلد(—
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

 Secondary
)ثينوي(

]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

 خحسسسلعنوانلIPل تيسمل
DNSلا رئسلدلوا ثينوي.

APIPA—*)خشغسأ( On
Off )إسقيفلخشغسأ(

 ختصسصلعنوانلIPلخلقيئًسيل
منلنطيقلا عنوانلا محلدل

 الرخبيط.

IPv6—)خشغسأ( On
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 خمكسنلبروخوكوألIPv6لأول
خعطسله.لإذالكنتلخرسسل

الختساملبروخوكوألIPv6،ل
لفخفضألبزسيرةل

http://solutions.ل
ل/brother.comل

 لحصوألعلىلمزسسلمنل
ا معلوميت.

 Setup Wizard
)معي جلاإلعساس(

سمكنكلخكوسنلتيسملا طبيعةل———
ا ساتلد.

WPS/AOSS———سمكنكلخكوسنلإعساساتل
ا شبكةلا الللكسةلبلهو ةل
بيلختساملطرسقةلا ضغطةل

ا واحسةلعلىلا زر.

 WPS w/ PIN Code
)WPSلمعلرمزل

)PIN

سمكنكلخكوسنلإعساساتل———
ا شبكةلا الللكسةلبلهو ةل
بيلختساملWPSلمعلرمزل

.PIN

لس سألملختسملا شبكة
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 Network

)ا شبكة(ل
)خيبع(

WLAN

)MFC‑9330CDWلو
)MFC‑9340CDW

)خيبع(

 WLAN Status
)WLANحي ةل(

 Status
)ا حي ة(

— Active(11b)
))11b(نشط(

 Active(11g)
))11g(نشط(

 Active(11n)
))11n(نشط(

 Wired LAN Active
)شبكةلLANلا للكسةل

نشطة(
WLAN Off )إسقيفل

)WLANخشغسأل
 AOSS Active

)AOSSلنشط(
 Connection Failed

)خعذرلاالخصيأ(

سمكنكلاالطالعلعلىلحي ةل
ا شبكةلا الللكسةلا حي سة.

 Signal
)إشيرة(

Strong )قوسة(—
Medium )مخولط(

Weak )ضعسفة(
None )بال(

سمكنكلاالطالعلعلىلقوةل
إشيرةلا شبكةلا الللكسةل

ا حي سة.

SSID——سمكنكلاالطالعلعلىل
SSIDلا حي د.

 Comm. Mode
)وضع.لاالخصيأ(

Ad‑hoc )مؤقت(—
 Infrastructure

)بنسةلأليلسة(
None )بال(

سمكنكلاالطالعلعلىلوضعل
االخصيألا حي د.

 MAC Address
)MACعنوانل(

 عرضلعنوانلMACل———
ا تيصلبي جهيز.

 Set to Default
)خعسسنلإ ىل
االفخراضد(

Yes )نعم(——
No )ال(

إلعيسةلإعساساتلا شبكةل
ا الللكسةلإ ىلإعساساتل

ا مصنع.

 WLAN Enable
)WLANخمكسنل(

On )خشغسأ(——
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 خمكسنلشبكةلLANل
ا الللكسةلأولخعطسلهيلسسوًسي.

Wi‑Fi Direct

)MFC‑9330CDWلو
)MFC‑9340CDW

 Push Button
)ا ضغطلعلىل

ا زر(

سمكنكلخكوسنلإعساساتلشبكةل———
ل™DirectلWi‑Fiلبلهو ةل
بيلختساملطرسقةلا ضغطةل

ا واحسةلعلىلا زر.

 PIN Code
)PINرمزل(

سمكنكلخكوسنلإعساساتلشبكةل———
ل™DirectلWi‑Fiلبلهو ةل
بيلختساملWPSلمعلرمزل

.PIN

لس سألملختسملا شبكة

.http://solutions.brother.com/لمنلا موقعلWi‑FiلDirect™ل خنزسألس سألBrotherلSolutionsلCenterلخفضألبزسيرةل
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 Network

)ا شبكة(ل
)خيبع(

Wi‑Fi Direct

)MFC‑9330CDWلو
)MFC‑9340CDW

)خيبع(

 Manual
)سسوي(

سمكنكلخكوسنلإعساساتلشبكةل———
ل™DirectلWi‑Fiلسسوًسي.

 Group Owner
)مي كلمجموعة(

On )خشغسأ(——
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 ضبطلجهيزكلبيعخبيرهل
مي كلا مجموعة.

 Device Information
)معلوميتلا جهيز(

 Device Name
)الملا جهيز(

سمكنكلاالطالعلعلىلالمل——
ا جهيزلا تيصلبك.

SSID——لSSIDعرضلمعرفل 
ا تيصلبمي كلا مجموعة.

فدلحي ةلعسملاخصيأل
ا جهيز،لخعرضلشيشةل

 Not Connectedا لمسل
)غسرلمخصأ(.ل

 IP Address
)IPعنوانل(

سمكنكلاالطالعلعلىلعنوانل——
IPلا تيصلبجهيزك.

 Status Information
)معلوميتلا حي ة(

 Status
)ا حي ة(

— G/O Active(**)
)مي كلمجموعةل

نشط)**((
 Client Active

)عمسألنشط(
 Not Connected

)غسرلمخصأ(
Off )إسقيفلخشغسأ(

 Wired LAN Active
)شبكةلLANلا للكسةل

نشطة(
**ل=لعسسلا جهزة

سمكنكلاالطالعلعلىلحي ةل
شبكةلل™DirectلWi‑Fiل

ا حي سة.

 Signal
)إشيرة(

Strong )قوسة(—
Medium )مخولط(

Weak )ضعسفة(
None )بال(

سمكنكلاالطالعلعلىلقوةل
إشيرةلشبكةلWi‑Fiل
ل™Directلا حي سة.
عنسميلسعمألجهيزكل

بيعخبيرهلمي كلا مجموعة،ل
خعرضلشيشةلا لمسلسائًميل

Strong )قوسة(.

 I/F Enable
)I/Fخمكسنل(

On )خشغسأ(——
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 خمكسنلاخصيألWi‑Fiل
™Directلأولخعطسله.

لس سألملختسملا شبكة
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 Network

)ا شبكة(ل
)خيبع(

 E‑mail/IFAX
)برسسلإ كخروند/
فيكسلإنخرنت(

)سخوفرلبعسلخنزسأل
IFAXل)ا فيكسل
عبرلاإلنخرنت((

 Mail Address
)عنوانلا برسس(

إلستيألعنوانلا برسسل)ميل———
سصألإ ىل60لحرًفي(.

 Setup Server
)إعساسلا تيسم(

SMTP SMTP Server
)SMTPتيسمل(

االلمل)ميلسصألإ ىل64ل
حرًفي(

IPعنوانل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

إلستيألعنوانلتيسمل
.SMTP

 SMTP Port
)SMTPمنفذل(

*25
]65535‑1[

.SMTPإلستيألرقملمنفذل

 Auth. for SMTP
)مصيسقةل
)SMTP

None )بال(*
 SMTP‑AUTH
)SMTPمصيسقةل(

 POP bef. SMTP
)SMTPلقبألPOP(

 خحسسسلطرسقةلحميسةلإعالمل
ا برسسلاإل كخروند.

SMTP SSL/TLS*)بال( None
SSL

TLS

إلرليألبرسسلإ كخروندلأول
الخالمهلعبرلتيسملا برسسل
اإل كخروندلا ذيلسخطلبل
اخصيألSSL/TLSلآمن.

 Verify SMTPCert.
)ا خحققلمنلشهيسةل
بروخوكوألإرليأل

ا برسسلا بلسطل
))SMTP(

On )خشغسأ(
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 لخحققلمنلشهيسةلتيسمل
SMTPلخلقيئًسي.

POP3 POP3 Server
)POP3تيسمل(

االلمل)ميلسصألإ ىل64ل
حرًفي(

IPعنوانل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]000‑255[.ل
]255‑000[

إلستيألعنوانلتيسمل
.POP3

 POP3 Port
)POP3منفذل(

*110
]65535‑1[

.POP3إلستيألرقملمنفذل

 Mailbox Name
)الملصنسوقل

ا برسس(

إلستيألالملصنسوقلا برسسل—
)ميلسصألإ ىل60لحرًفي(.

 Mailbox Password
)كلمةلمرورل

صنسوقلا برسس(

إلستيألكلمةلا مرورل—
 خلجسألا ستوألإ ىلتيسمل

POP3ل)ميلسصألإ ىل32ل
حرًفي(.

لس سألملختسملا شبكة
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)ا شبكة(ل
)خيبع(

 E‑mail/IFAX
)برسسلإ كخروند/
فيكسلإنخرنت(

)سخوفرلبعسلخنزسأل
IFAXل)ا فيكسل
عبرلاإلنخرنت((

)خيبع(

 Setup Server
)إعساسلا تيسم(

)خيبع(

POP3

)خيبع(
POP3 SSL/TLS*)بال( None

SSL

TLS

سمكنكلإرليألبرسسلإ كخروندل
أولالخالمهلعبرلتيسملا برسسل

اإل كخروندلا ذيلسخطلبل
اخصيألSSL/TLSلآمن.

 Verify POP3Cert.
)ا خحققلمنلشهيسةل
بروخوكوألمكخبل
ا برسسل)POP3(لل(

On )خشغسأ(
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 لخحققلمنلشهيسةلتيسمل
POP3لخلقيئًسي.

APOP)خشغسأ( On
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 خمكسنلبروخوكوألAPOPل
أولخعطسله.

 Setup Mail RX
)إعساسلالخالمل

ا برسس(

 Auto Polling
)الخقصيءلخلقيئد(

 Auto Polling
)الخقصيءلخلقيئد(

On )خشغسأ(*
Off )إسقيفلخشغسأ(

 لخحققلمنلتيسملPOP3ل
خلقيئًسيلبحًثيلعنلرليئأل

ا جسسسة.

 Poll Frequency
)خكرارل

االلخقصيء(
ل)عنسلضبطل

 Auto Polling
ل)الخقصيءلخلقيئد(

 Onلعلىل
)خشغسأ(.(

1Min )سقسقةلواحسة(
3Mins )3لسقيئق(
5Mins )5لسقيئق(
10Mins )سقيئق(*

30Mins

60Mins

 ضبطلا فيصأل لخحققلمنل
وجوسلرليئألجسسسةلعلىل

.POP3تيسمل

 Header
)عنوان(

All )ا كأ(—
 Subject+From+To

)ا موضوع+من+إ ى(
None )بال(*

 خحسسسلمحخوسيتلرأسل
صفحةلا برسسلا مراسل

طبيعخهي.

 Delete Error Mail
)حذفلرلي ةل

ا تطأ(

On )خشغسأ(*—
Off )إسقيفلخشغسأ(

 حذفلرليئألبرسسلا تطيءل
خلقيئًسي.

 Notification
)إتطير(

On )خشغسأ(—
MDN

Off )إسقيفلخشغسأ(*

اللخالملرليئألاإلعالم.

 Setup Mail TX
)إعساسلإرليأل

ا برسس(

 Sender Subject
)موضوعلا ُمرلأ(

 عرضلا موضوعلا مرفقل——
ببسينيتلا فيكسلعبرل

اإلنخرنت.

 Size Limit
)حسلا حجم(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 خحسسسلحجململخنساتلا برسسل
اإل كخروند.

 Notification
)إتطير(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

إلرليألرليئألاإلعالم.

 Setup Relay
)إعساسلا خرحسأ(

 Relay Broadcast
)خنيوبلاإلرليأ(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 خرحسألملخنسلإ ىلجهيزل
فيكسلآتر.

لس سألملختسملا شبكة
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)ا شبكة(ل
)خيبع(

 E‑mail/IFAX
)برسسلإ كخروند/
فيكسلإنخرنت(

)سخوفرلبعسلخنزسأل
IFAXل)ا فيكسل
عبرلاإلنخرنت((

)خيبع(

 Setup Relay
)إعساسلا خرحسأ(

)خيبع(

 Relay Domain
)مجيألا خرحسأ(

 خلجسألالملا مجيأ.——

 Relay Report
)خقرسرلا خرحسأ(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 طبيعةلخقرسرلبثلا خرحسأ.

 Manual POP3 Receive
)الخقبيأل

بروخوكوألمكخبل
ا برسسل)POP3(ل

ا سسويل(

 لخحققلمنلتيسملPOP3ل———
سسوًسيلبحًثيلعنلرليئأل

جسسسة.

 Web Connect Settings
)إعساساتلاخصيأل

ا وسب(

 Proxy Settings
)إعساساتلا تيسم(

 Proxy Connection
)اخصيألا تيسم(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

سمكنكلخغسسرلإعساساتل
اخصيألا وسب.

 Address
)عنوان(

——

Port—*8080 )منفذ(

 User Name
)الملا ملختسم(

——

 Password
)كلمةلا مرور(

——

 Fax to Server
)فيكسلإ ىلا تيسم(
)سخوفرلبعسلخنزسأل
IFAXل)ا فيكسل
عبرلاإلنخرنت((

 Fax to Server
)فيكسلإ ىلا تيسم(

On )خشغسأ(ل——
Off )إسقيفلخشغسأ(*

سمكنكلختزسنلعنوانل
ا بيسئة/ا الحقةلبي جهيزلكميل
سمكنلإرليألملخنسلمنلنظيمل

تيسملا فيكس. ———Prefix )بيسئة(

 Suffix
)الحقة(

———

 Network Reset
)إعيسةلخعسسنل

ا شبكة(

Yes )نعم(———
No )ال(

إلعيسةلجمسعلإعساساتل
ا شبكةلإ ىلإعساساتل

ا مصنع.

لس سألملختسملا شبكة
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الصفحة

 Print Reports
)طبيعةلا خقيرسر(

 XMIT Verify
)ا خحققلمنلا نقأل

))XMIT(

 View on LCD
)عرضلعلىلشيشةل

)LCD

 عرضلوطبيعةلخقرسرلخأكسسل——
اإلرليألا تيصلبآترلعملسةل

إرليأ.

. راجعل

 Print Report
)طبيعةلا خقرسر(

——

 Address Book
)سفخرلا عنيوسن(

 لرسلا لميءلوا رقيمل———
ا متزنةلفدلسفخرلا عنيوسن.

 Fax Journal
)لسومسةلا فيكس(

 لرسلا معلوميتلحوألآترل———
ل200لفيكسلوارسلوصيسر.ل

ل)TXلخعندلاإلرليأ.ل
RXلخعندلااللخالم.(

 User Settings
)إعساساتلا ملختسم(

 لرسلإعساساخك.———

 Network Configuration
)خهسئةلا شبكة(

 لرسلإعساساتلا شبكة.———

 Drum Dot Print
)طبيعةلنقيطل
ا لطوانة(

 طبيعةلورقةلا خحققلمنلنقيطل———
ا لطوانة.

104

 WLAN Report
)WLANخقرسرل(

)MFC‑9330CDWلو
)MFC‑9340CDW

 طبيعةلنخسجةلخشتسصلاخصيأل———
شبكةلLANلا الللكسة.

. راجعل

لس سألا ملختسملا مخقسم

لس سألاإلعساسلا لرسع

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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الصفحة

 Machine Info.
)معلوميتلا جهيز(

 Serial No.
)ا رقملا خللللد(

 لخحققلمنلا رقملا ملللأل———
 لجهيز.

154

 Firmware Version
)إصسارلا برامجل

ا ثيبخةل(

 Main Version
)اإلصسارلا رئسلد(

 لخحققلمنلإصسارلا برنيمجل——
ا ثيبتل لجهيز.

154

 Sub1 Version
)Sub1اإلصسارل(

——

 Sub2 Version
)Sub2اإلصسارل(

——

 Page Counter
)عساسلا صفحيت(

 Total
)اإلجمي د(

Colour )ملون(—
 Black and White

)أبسضلوألوس(

 لخحققلمنلإجمي دلعسسل
ا صفحيتلا  وانلأولا بسضل
وا لوسلا خدلطبعهيلا جهيزل

منذلشرائه.

. راجعل

 Fax/List
)فيكس/قيئمة(

Colour )ملون(—
 Black and White

)أبسضلوألوس(

Colour )ملون(—Copy )نلخ(
 Black and White

)أبسضلوألوس(

Colour )ملون(—Print )طبيعة(
 Black and White

)أبسضلوألوس(

 Parts Life
)ا عمرلاالفخراضدل

 ألجزاء(

 Drum Black(BK)
)طبلةللوساءل

))BK(

 لخحققلمنلا عمرلاالفخراضدل——
ا مخبقدل حسلأجزاءلا جهيز.

 Drum Cyan(C)
)طبلةلبلونللميويل

))C(

——

 Drum Magenta(M)
)طبلةلبلونلقرمزيل

))M(

——

 Drum Yellow(Y)
))Y(طبلةلصفراءل(

——

 Belt Unit
)وحسةلا لسر(

——

Fuser )وحسةل
ا مصهر(

——

 PF kit
)مجموعةلأسواتل

خغذسةلا ورق(

——

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 Initial Setup
)اإلعساسلا و د(

 Date & Time
)ا خيرسخلوا وقت(

 وضعلا خيرسخلوا وقتلعلىل——Date )ا خيرسخ(
شيشةلا لمسلورؤوسل

ا فيكليتلا خدلخقوملبإرلي هي.

. راجعل

——Time )ا وقت(

 Auto Daylight
)ا خوقستلا صسفدل

خلقيئد(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

. خغسسرلا خوقستلا صسفدلخلقيئًسي. راجعل

 Time Zone
)ا منطقةلا زمنسة(

—UTCXXX:XX.ضبطلا منطقةلا زمنسةل بلسك . راجعل

 Station ID
)معّرفلا محطة(

Fax )ا فيكس(——
Tel )هيخف(
Name )االلم(

إلعساسلالمكلورقملا فيكسل
 سظهرلعلىلكألصفحةلخرللهيل

عبرلا فيكس.

 Tone/Pulse
)نغمة/نبض(

Tone )ا نغمة(*——
Pulse )ا نبض(

التخسيرلوضعلاالخصيأ.

 Dial Tone
)نغمةلاالخصيأ(ل

—— Detection
)االكخشيف(

 No Detection
)اللسوجسلاكخشيف(*

سمكنكلخقلسألاإلسقيفلا مؤقتل
الكخشيفلنغمةلاالخصيأ.

143

 Phone Line Set
)خعسسنلتطلا هيخف(

Normal )عيسي(*——
PBX

ISDN

50 خحسسسلنوعلتطلا هيخف.

 Compatibility
)ا خوافق(

High )عيٍأ(*——
Normal )عيسي(

 Basic(for VoIP)
)أليلدل) تسميتل

))VoIP

 ضبطلا معيس ةل لخغلبلعلىل
صعوبيتلاإلرليأ.

سوفرلمزّوسولتسميتلVoIPل
سعًميل لفيكسلبيلختساملمعيسسرل
متخلفة.لإذالكنتلخواجهلأتطيءل
مخكررةلبإرليألا فيكليت،ل

 Basic(for VoIP)فيتخرل
.))VoIPأليلدل) تسميتل(

143

 Resetل
)إعيسةلخعسسن(

 Network
)ا شبكة(

Yes )نعم(—
No )ال(

إلعيسةلجمسعلإعساساتلا شبكةل
إ ىلإعساساتلا مصنع.

174

 Address Book & Fax
)سفخرلا عنيوسنل

وا فيكس(

Yes )نعم(—
No )ال(

اللخعيسةلجمسعلأرقيملا هيخفل
وإعساساتلا فيكسلا متزنة.

 All Settings
)جمسعلاإلعساسات(

Yes )نعم(—
No )ال(

إلعيسةلجمسعلإعساساتلا جهيزل
إ ىلإعساساتلا مصنع.

لس سألا ملختسملا مخقسم

لس سألاإلعساسلا لرسع

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Fax الفاكس )عندما تكون معاينة الفاكس قيد إيقاف التشغيل(

انظر األوصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Redial (Pause)
)إعيسةلخسوسرلا قرصل
ا هيخفل)خوقفلمؤقت((

إلعيسةلاالخصيألبآترلرقملخمل———
االخصيألبه.لفدلحي ةلإستيأل

رقملفيكسلأولهيخفلعلىل وحةل
ا لمس،لخخغسرلإعيسةلاالخصيأل

إ ىلاإلسقيفلا مؤقتلعلىلشيشةل
ا لمس.لاضغطلعلىلاإلسقيفل

ا مؤقتلعنسلا حيجةلإ ىل
ا خأتسرلأثنيءلاالخصيألبي رقيم،ل

مثألرموزلا وصوألوأرقيمل
بطيقيتلاالئخمين.لسمكنكلأسًضيل
ختزسنلإسقيفلمؤقتلعنسلإعساسل

ا عنيوسن.

—

)R(  )هيخف( Tel———لRلإ ىل)هيخف( Telسخغسرل
عنسلخحسسسلا وصالتلمخعسسةل
ا تطوطل)PBX(لبيعخبيرهيل

نوعلتطلا هيخف.لسمكنكل
الختساملRل لوصوألإ ىلتطل
تيرجدلأول خحوسألمكي مةلإ ىل
رقملساتلدلآترلعنسلاالخصيأل
بي وصالتلمخعسسةلا تطوط.

—

 Address Book
ل)سفخرلا عنيوسن( ل

)بحث(

55 لبحثلفدلسفخرلا عنيوسن.——

Edit— Add New Address )خحرسر(
)أضفلعنواًنيلجسسًسا(

 ختزسنلأرقيملسفخرلا عنيوسن،ل
بحسثلسمكنكلاالخصيألمنل
تالألا ضغطلعلىلسفخرل

ا عنيوسنلا موجوسلعلىلشيشةل
 Fax Startا لمسل)و

)بسءلخشغسألا فيكس((.

56

 Setup Groups
)إعساسلا مجموعيت(

.إلعساسلأرقيملمجموعيتلا بث. راجعل

ل57ل خغسسرلأرقيملسفخرلا عنيوسن.Change )خغسسر(
لوراجعل

.  حذفلأرقيملسفخرلا عنيوسن.Delete )حذف(

 بسءلإرليألفيكسلبيلختسامل—Apply )خطبسق(—
سفخرلا عنيوسن.

—

 Call History
)لجألا مكي ميت(

 Outgoing Call
)مكي مةلصيسرة(

Edit Add to Address Book )خحرسر(
)إضيفةلإ ىلسفخرلا عنيوسن(ل

Delete )حذف(ل

التخسيرلرقملمنللجأل
ا مكي ميتلا صيسرةلثملإرليأل
فيكسلإ سهلأولإضيفخهلإ ىلسفخرل

ا عنيوسنلأولحذفه.

. راجعل

—Apply )خطبسق(

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Fax Start )بسءل
خشغسألا فيكس(

—إلرليألفيكس.———

Options Fax Resolution )تسير(
)سقةلا فيكس(

Standard )قسيلد(*—
Fine )سقسق(

S.Fine )فيئقلا سقة(
Photo )صورة(

. ضبطلسقةلا فيكليتلا صيسرة. راجعل

 2‑sided Fax
)فيكسلعلىلا وجهسن(

)MFC‑9340CDW(

Off )إسقيفلخشغسأ(*—
 2‑sided Scan:

 Long Edge 
)ملحلضوئدلعلىل

ا وجهسن:لا حيفةلا طوسلة(ل
 2‑sided Scan:

 Short Edge 
)ملحلضوئدلعلىل

ا وجهسن:لا حيفةلا قصسرة(ل

 ضبطلخنلسقلا ملحلا ضوئدل
علىلا وجهسن.

Auto )خلقيئد(*—Contrast )ا خبيسن(
Light )فيخح(
Dark )ساكن(

 خغسسرلسرجةلخفخسحلأولخعخسمل
ا فيكليتلا خدلخقوملبإرلي هي.

 Broadcasting
)بثل(

 Add Number
)إضيفةلرقم(

 Add Number
)إضيفةلرقم(

إلرليألنفسلرلي ةلا فيكسل
إ ىلأكثرلمنلرقملفيكسلواحس.

 Add from Address book
)إضيفةلمنلسفخرلا عنيوسن(

 Search in Address book
)بحثلفدلسفخرلا عنيوسن(

 Delayed Fax
)فيكسلمؤّجأ(

 Delayed Fax
)فيكسلمؤّجأ(

On )خشغسأ(
Off )إسقيفلخشغسأ(*

 ضبطلوقتلإرليألا فيكليتل
ا مؤّجلةلتالألا سوم.

Set Time )ضبطل
ا وقت(

—

 Real Time TX
)إرليألفوريلبسونلحفظ(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

إلرليألفيكسلسونلالختسامل
ا ذاكرة.

Polled TX )إرليأل
معلااللخقصيء(

Standard )قسيلد(—
Secure )آمن(

Off )إسقيفلخشغسأ(*

إلعساسلا جهيزلبحسثلسخمل
الخرساسلملخنسلمنلتالألجهيزل

فيكسلآتر.

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Options )تسير(
)خيبع(

 Coverpage Setup
)إعساسلصفحةلا غالف(

 Coverpage Setup
)إعساسلصفحةلا غالف(

On )خشغسأ(
Off )إسقيفلخشغسأ(*

إلرليألصفحةلغالفلقمتل
ببرمجخهيلخلقيئًسي.

. راجعل

 Coverpage Note
)رلي ةلصفحةلا غالف(

 1.Comment Off
)إسقيفلخشغسألا خعلسق(

 2.Please Call
)ا رجيءلاالخصيأ(

Urgent.3 )عيجأ(
 4.Confidential

)لري(
5.

6.

 Total Pages
)إجمي دلا صفحيت(

—

 Polling RX
)الخالملااللخقصيء(

Standard )قسيلد(—
Secure )آمن(
Timer )مؤقت(

Off )إسقيفلخشغسأ(*

إلعساسلا جهيزلحخىلسقومل
بيلخقصيءلجهيزلفيكسلآتر.

 Overseas Mode
)وضعلاالخصيألا سو د(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(*

إذالكنتلخواجهلصعوبةلفدل
إرليألا فيكليتلإ ىلتيرجل

ا بالس،لفيضبطلهذالعلىلا تسيرل
علىلخشغسأ.

 Glass Scan Size
)حجملزجيجلا ملحل

ا ضوئد(

—Letter

*A4
إلرليألملخنسلبحجملLetterل
بي فيكس،لسجبلعلسكلخغسسرل
إعساسلحجملزجيجلا ملحل

ا ضوئد.

38

 Set New Default
)خعسسنلإعساسلافخراضدل

جسسس(

Yes )نعم(—
No )ال(

 حفظلإعساساتلا فيكسل
بيعخبيرهيلاإلعساساتل

االفخراضسة.

. راجعل

 Factory Reset
)إعيسةلخعسسنلإعساساتل

ا مصنع(

Yes )نعم(—
No )ال(

إلعيسةلجمسعلإعساساتلا فيكسل
ا خدلقمتلبخغسسرهيلإ ىل

إعساساتلا مصنع.

 Save as Shortcut
)حفظلكيتخصير(

 خلجسألاإلعساساتلا حي سةل———
كيتخصير.

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 Sending Faxes
)إرسال فاكس(

راجع الفاكس )عندما تكون معاينة الفاكس قيد إيقاف التشغيل(  صفحة 179.

 Received Faxes
)الفاكسات المستلمة(

 Print/Delete
)طباعة/حذف(

 Print All(New Faxes)
)طباعة الكل: الفاكس 

الجديد(

لطباعة الفاكسات الجديدة —
المستلمة.

46

 Print All(Old Faxes)
)طباعة الكل )الفاكسات 

القديمة( (

لطباعة الفاكسات القديمة —
المستلمة.

 Delete All(New Faxes)
)حذف الكل: الفاكسات 

الجديدة(

لحذف الفاكسات الجديدة —
المستلمة.

46

 Delete All(Old Faxes)
)حذف الكل )الفاكسات 

القديمة((

لحذف الفاكسات القديمة —
المستلمة.

 Address Book
)دفتر العناوين(

راجع الفاكس )عندما تكون معاينة الفاكس قيد إيقاف التشغيل(  صفحة 179.

 Call History
)سجل المكالمات(

راجع الفاكس )عندما تكون معاينة الفاكس قيد إيقاف التشغيل(  صفحة 179.

 دليل المستخدم المتقدم

إعدادات المصنع موضحة باللون األسود العريض وبها عالمة نجمة.



جداول اإلعدادات والميزات

183

C

Copy النسخ

انظر األوصافالخيارات 2الخيارات 1المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Mono Start
)بسءلأحيسي(

إلخيحةلإنشيءلنلتةلأحيسسةل————
ا لون.

—

 Colour Start
)بسءلبي  وان(

إلخيحةلإنشيءلنلتةلبي  وان.————

 Receipt
)الخالم(

 Normal
)عيسي(

 2in1(ID)
)2لفدل1ل)بطيقيتل

ا هوسة((
 2in1ل
)2لفدل1(

 2‑sided(1i2)
)علىلا وجهسن(

 2‑sided(2i2)
)علىلا وجهسن(

)MFC‑9340CDW(
 Paper Save

)حفظلا ورقة(

التخسيرلاإلعساساتلا مطلوبةل————
منلا عنيصرلملبقةلا ضبط.

58

 Options
)تسير(

 Quality
)ا جوسة(

Auto )خلقيئد(*—
Text )نص(

Photo )صورة(
Receipt )الخالم(

التخسيرلسقةلا نلخل نوعل—
ا ملخنس.

. راجعل

 Enlarge/Reduce
)خكبسر/خصغسر(

—*100%——

Enlarge200% )خكبسر(

141% A5iA4

104% EXEiLTR

التخسيرلمعسألخكبسرلا نلتةل
ا خي سة.

Reduce97% LTRiA4 )خقلسأ(

94% A4iLTR

 91% Full Page
)%91لصفحةلكيملة(
85% LTRiEXE

83% LGLiA4

78% LGLiLTR

70% A4iA5

50%

التخسيرلمعسألخصغسرلا نلتةل
ا خي سة.

 Custom(25‑400%)
)متصصل)25‑400%((

سمكنكلاتخسيرلمعسألخكبسرلأول—
خصغسرلا نلتةلا خي سة.

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 Options
)تسير(
)خيبع(

 Density
)كثيفة(

—
-2

-1

0

+1

+2

*

. ضبطلكثيفةلا ُنلخ.— راجعل

 Contrast
)ا خبيسن(

—
-2

-1

0

+1

+2

*

 ضبطلخبيسنلا ُنلخ.—

 Stack/Sort
)خجمسع/فرز(

Stack )خكسس(*—
Sort )فرز(

التخسيرلخكسسسلأولفرزلا ُنلخل—
ا مخعسسة.

 Page Layout
)ختطسطلا صفحة(

— Off(1in1)
ل)إسقيفلخشغسأل

)1لفدل1((*
 2in1(P)ل

)2لفدل1ل)طو د((
 2in1(L)ل

)2لفدل1ل)عرضد((
2in1(ID) )2لفدل

1ل)بطيقيتلا هوسة((
 4in1(P)ل

)4لفدل1ل)طو د((
 4in1(L)ل

)4لفدل1ل)عرضد((

إلنشيءلعسةلنلخل لمعرفلعلىل—
ورقةلواحسةلونلتخينلمنل
ا معرفلعلىلورقةلواحسة.

 Colour Adjust
)ضبطلا لون(

Red )أحمر(
-2

-1

0

+1

+2

*

 ضبطلا لونلا حمرلفدل—
ا ُنلخ.

 Green
2-)أتضر(

-1

0

+1

+2

*

 ضبطلا لونلا تضرلفدل—
ا ُنلخ.

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 Options
)تسير(
)خيبع(

 Colour Adjust
)ضبطلا لون(

)خيبع(

Blue )أزرق(
-2

-1

0

+1

+2

*

 ضبطلا لونلا زرقلفدل—
ا ُنلخ.

. راجعل

 2‑sided Copy
)نلخلعلىل
ا وجهسن(

)MFC‑9140CDNلو
)MFC‑9330CDW

Off )إسقيفلخشغسأ(*—
 1‑sidedi2‑sided

 Long Edge Flip
)قلبلعلىلا حيفةلا طوسلةل
علىلوجهلواحسjلعلىل

ا وجهسن(ل
 1‑sidedi2‑sided

 Short Edge
Flip|1H,D2H )قلبل
علىلا حيفةلا قصسرةلعلىل

وجهلواحسjلعلىلا وجهسن(ل

 خمكسنلأولخعطسألا نلخلعلىل—
ا وجهسنلواتخسيرلا حيفةل

ا طوسلةلأولا حيفةلا قصسرة.

 2‑sided Copy
)نلخلعلىل
ا وجهسن(

)MFC‑9340CDW(

Off )إسقيفلخشغسأ(*—
 2‑sidedi2‑sided

)علىلا وجهسنjلعلىل
ا وجهسن(ل

 1‑sidedi2‑sided
 Long Edge Flip
)قلبلعلىلا حيفةلا طوسلةل
علىلوجهلواحسjلعلىل

ا وجهسن(ل
 2‑sidedi1‑sided
 Long Edge Flip
)قلبلعلىلا حيفةلا طوسلةل
علىلا وجهسنjلعلىلوجهل

واحس(ل
 1‑sidedi2‑sided

 Short Edge
Flip|1H,D2H )قلبل
علىلا حيفةلا قصسرةلعلىل

وجهلواحسjلعلىلا وجهسن(ل
 2‑sidedi1‑sided
 Short Edge Flip

)قلبلعلىلا حيفةلا قصسرةل
علىلا وجهسنjلعلىلوجهل

واحس(ل

—

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر األوصافالخيارات 2الخيارات 1المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Options
)تسير(
)خيبع(

—— 2‑sided Copy
 Page Layout
)ختطسطلصفحةلا نلخل

علىلا وجهسن(
)MFC‑9340CDW(

 LongEdgei LongEdge
)ا حيفةلا طوسلةjللا حيفةل

ا طوسلة(*
 LongEdgei ShortEdge
)ا حيفةلا قصسرةjلا حيفةل

ا طوسلة(
 ShortEdgei LongEdge
)ا حيفةلا طوسلةjلا حيفةل

ا قصسرة(
 ShortEdgei ShortEdge
)ا حيفةلا قصسرةjلا حيفةل

ا قصسرة(

 خحسسسلتسيرلختطسطلا صفحةل
عنسلإنشيءلعسةلُنلخلعلىل

ا وجهسنلعلىلنفسلا ورقةلمنل
ملخنسلعلىلا وجهسن.ل

. راجعل

 Advanced Settings
)إعساساتلمخقسمة(

 خغسسرلمقسارل ونلا تلفسةلا ذيل—Off )إسقيفلخشغسأ(*—
خمتلإزا خه.

 Remove
 Background Color

)إزا ةل ونلا تلفسة(

Low )منتفض(
Medium )مخولط(*

High )عيٍأ(

 Save as Shortcut
)حفظلكيتخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل———
كيتخصير.

لس سألا ملختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Scan المسح الضوئي

انظر األوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

to OCR )إ ىل
برنيمجلا خعرفلعلىل
ا حرفلا مملوحةل

))OCR(ضوئًسيل

Options )خحسسسلا كمبسوخر(
)تسير(

لصفحةل189. .راجعلا تسيراتل) لخعرفلا بصريلعلىلا حرف(ل راجعل

 Save as Shortcut
)حفظلكيتخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل——
كيتخصير.

 بسءلخشغسألا ملحلا ضوئد.——Start )بسء(

to File )إ ىل
ا ملف(

Options )خحسسسلا كمبسوخر(
)تسير(

لصفحةل190. راجعلا تسيراتل) لملفلو لصورةلو لبرسسلاإل كخروند(ل

 Save as Shortcut
)حفظلكيتخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل——
كيتخصير.

 بسءلخشغسألا ملحلا ضوئد.——Start )بسء(

 to Image
)إ ىلصورة(

Options )خحسسسلا كمبسوخر(
)تسير(

لصفحةل190. راجعلا تسيراتل) لملفلو لصورةلو لبرسسلاإل كخروند(ل

 Save as Shortcut
)حفظلكيتخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل——
كيتخصير.

 بسءلخشغسألا ملحلا ضوئد.——Start )بسء(

to USB )إ ىل
USBلل(

)MFC‑9330CDWل
و

)MFC‑9340CDW

لصفحةلOptions.191 )تسير( راجعلا تسيراتل) ـلUSB(ل

 Save as Shortcut
)حفظلكيتخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل———
كيتخصير.

 بسءلخشغسألا ملحلا ضوئد.———Start )بسء(

 to E‑mail
)إ ىلبرسسلإ كخروند(

Options )خحسسسلا كمبسوخر(
)تسير(

لصفحةل190. راجعلا تسيراتل) لملفلو لصورةلو لبرسسلاإل كخروند(ل

 Save as Shortcut
)حفظلكيتخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل——
كيتخصير.

 بسءلخشغسألا ملحلا ضوئد.——Start )بسء(

 to E‑mail Server
)إ ىلتيسملبرسسل

إ كخروند(
)ا خنزسألفقط(

 Address Book
)سفخرلا عنيوسن(

التخسيرلعنوانلا ملخلملمنل———
سفخرلا عنيوسن.

إلستيألعنوانلا ملخلملسسوًسي.———Manual )سسوي(

OK Options )موافق(
)تسير(

لصفحةل193. راجعلا تسيراتل) تيسملا برسسلاإل كخروند(ل

 Save as Shortcut
)حفظلكيتخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل——
كيتخصير.

 بسءلخشغسألا ملحلا ضوئد.——Start )بسء(

لس سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر األوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

to FTP )إ ىل
بروخوكوألنقأل

))FTPا ملفيتل)ل

Options )الململفلا خعرسف(
)تسير(

لصفحةل195. .راجعلا تسيراتل) ـلFTPلو لشبكة(ل راجعل

 Save as Shortcut
)حفظلكيتخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل——
كيتخصير.

 بسءلخشغسألا ملحلا ضوئد.——Start )بسء(

 to Network
)إ ىلشبكة(

Options )الململفلا خعرسف(
)تسير(

لصفحةل195. راجعلا تسيراتل) ـلFTPلو لشبكة(ل

 Save as Shortcut
)حفظلكيتخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل——
كيتخصير.

 بسءلخشغسألا ملحلا ضوئد.——Start )بسء(

WS Scan )ملحل
 تسميتلا وببل(

)سظهرلعنسلخثبستل
ا ملحلا ضوئدلعبرل

تسميتلا وسب،ل
وا ذيلسخملعرضهلفدل

ملخكشفلشبكةل
ا كمبسوخر.(

Scan )ملحل
ضوئد(

 ملحلا بسينيتلضوئًسيل———
بيلختساملبروخوكوألتسمةل

ا وسب.  Scan for E‑mail
)ملحل لبرسسل
اإل كخروند(

———

 Scan for Fax
)ملحل لفيكس(

———

 Scan for Print
)ملحل لطبيعة(

———

لس سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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C

الخيارات )للتعرف البصري على األحرف(

انظر األوصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Options
)تسير(

sided Scan‑2 )ملحلمنل
ا جينبسن(

)MFC‑9340CDW(

Off )إسقيفلخشغسأ(*
 2‑sided Scan: Long Edge

)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةل
ا طوسلة(

 2‑sided Scan: Short Edge
)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةل

ا قصسرة(

التخسيرلوضعلا ملحلا ضوئدلعلىل
ا وجهسن.

. راجعل

 Set with Touch Panel
)ا ضبطلمعل وحةلا لمس(

 Off (Set with Computer)
)إغالقل)ا ضبطلمعلا كمبسوخر((*

On )خشغسأ(

 خغسسرلاإلعساساتلبيلختساملشيشةل
ا لمس،لاتخرلOn )خشغسأ(.

Colour )ملون(Scan Type )نوعلا ملح(
Grey )رميسي(

 Black and Whiteل
)أبسضلوألوس(*

التخسيرلنوعلا ملحلا ضوئدل
 لملخنس.

Resolution100 dpi )ا سقة(

*200 dpi
300 dpi

600 dpi

التخسيرلسقةلا ملحلا ضوئدل
 لملخنس.

Text )نص(*File Type )نوعلا ملف(
HTML

RTF

التخسيرلخنلسقلملفلا ملخنس

Scan Size*A4 )حجملا ملح(
Letter

Legal

التخسيرلحجملا ملحلا ضوئدل
 لملخنس.

س سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.



190

الخيارات )للملف وللصورة وللبريد اإللكتروني(

انظر األوصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Options
)تسير(

sided Scan‑2 )ملحلمنل
ا جينبسن(

)MFC‑9340CDW(

Off )إسقيفلخشغسأ(*
 2‑sided Scan: Long Edge

)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةل
ا طوسلة(

 2‑sided Scan: Short Edge
)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةل

ا قصسرة(

التخسيرلوضعلا ملحلا ضوئدلعلىل
ا وجهسن.

. راجعل

 Set with Touch Panel
)ا ضبطلمعل وحةلا لمس(

 Off (Set with Computer)
)إغالقل)ا ضبطلمعلا كمبسوخر((*

On )خشغسأ(

 خغسسرلاإلعساساتلبيلختساملشيشةل
ا لمس،لاتخرلOn )خشغسأ(.

Colour )ملون(*Scan Type )نوعلا ملح(
Grey )رميسي(

 Black and Whiteل
)أبسضلوألوس(

التخسيرلنوعلا ملحلا ضوئدل
 لملخنس.

Resolution100 dpi )ا سقة(

*200 dpi
300 dpi

600 dpi

التخسيرلسقةلا ملحلا ضوئدل لملخنس.

)عنسلخحسسسلColour )ملون(لأولFile Type Grey )نوعلا ملف(
)رميسي(لفدلScan Type )نوعل

ا ملح((
*PDF
JPEG

 Black and Whiteعنسلخحسسسل(
)أبسضلوألوس(لفدلScan Type )نوعل

ا ملح((
*PDF
TIFF

التخسيرلخنلسقلملفلا ملخنس.

Scan Size*A4 )حجملا ملح(
Letter

Legal

التخسيرلحجملا ملحلا ضوئدل
 لملخنس.

 Remove Background Colour
)إزا ةل ونلا تلفسة(

Off )إسقيفلخشغسأ(*
Low )منتفض(

Medium )مخولط(
High )عيٍأ(

 خغسسرلمقسارل ونلا تلفسةلا ذيلخمتل
إزا خه.

اللخخوفرلهذهلا وظسفةل لملحل
ا ضوئدلبي بسضلوا لوس.

س سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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C

)USB الخيارات )لـ

انظر األوصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Options
)تسير(

 2‑sided Scanل
)ملحلمنلا جينبسن(

)MFC‑9340CDW(

Off )إسقيفلخشغسأ(*
 2‑sided Scan: Long Edge

)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةل
ا طوسلة(

 2‑sided Scan: Short Edge
)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةل

ا قصسرة(

التخسيرلوضعلا ملحلا ضوئدلعلىل
ا وجهسن.

. راجعل

Colour )ملون(*Scan Type )نوعلا ملح(
Grey )رميسي(

 Black and Whiteل
)أبسضلوألوس(

التخسيرلنوعلا ملحلا ضوئدل
 لملخنس.

)عنسلخحسسسلColour )ملون(لفدلResolution )ا سقة(
Scan Type )نوعلا ملح((

100 dpi

*200 dpi
300 dpi

600 dpi

Auto )خلقيئد(

ل)عنسلخحسسسلGrey )رميسي(لفدل
Scan Type )نوعلا ملح((

100 dpi

*200 dpi
300 dpi

Auto )خلقيئد(

 Black and Whiteعنسلخحسسسل(
)أبسضلوألوس(لفدلScan Type )نوعل

ا ملح((
*200 dpi
300 dpi

200x100

التخسيرلسقةلا ملحلا ضوئدل لملخنس.

لس سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر األوصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Options
)تسير(
)خيبع(

)عنسلخحسسسلColour )ملون(لأولFile Type Grey )نوعلا ملف(
)رميسي(لفدلScan Type )نوعل

ا ملح((
*PDF
JPEG

PDF/A

PDF( Secure PDFلآمنل(
Signed PDF )لPDFلموقعل(

XPS

 Black and Whiteعنسلخحسسسل(
)أبسضلوألوس(لفدلScan Type )نوعل

ا ملح((
*PDF

PDF/A

PDF( Secure PDFلآمنل(
Signed PDF )لPDFلموقعل(

TIFF

.التخسيرلخنلسقلملفلا ملخنس. راجعل

Glass Scan Size )حجملزجيجل
ا ملحلا ضوئد(

*A4
Letter

 ملحلملخنسلبحجملLetterلضوئًسي،ل
سجبلعلسكلخغسسرلإعساسلحجملزجيجل

ا ملحلا ضوئد.

إلستيألالململفلا بسينيتلا مملوحةل—File Name )الملا ملف(
ضوئًسي.

Small )صغسر(File Size )حجملا ملف(
Medium )مخولط(*

Large )كبسر(

التخسيرلحجملا ملفلإلجراءلا ملحل
ا ضوئدلبي  وانلأولبخسرجل

ا رميسي.

 Remove Background Colour
)إزا ةل ونلا تلفسة(

Off )إسقيفلخشغسأ(*
Low )منتفض(

Medium )مخولط(
High )عيٍأ(

 خغسسرلمقسارل ونلا تلفسةلا ذيلخمتل
إزا خه.

Set New Default )خعسسنلإعساسل
افخراضدلجسسس(

Yes )نعم(
No )ال(

 حفظلإعساساتلا ملحلا ضوئدل
بيعخبيرهيلاإلعساساتلاالفخراضسة.

Factory Reset )إعيسةلخعسسنل
إعساساتلا مصنع(

Yes )نعم(
No )ال(

إلعيسةلجمسعلإعساساتلا ملحل
ا ضوئدلا خدلقمتلبخغسسرهيلإ ىل

إعساساتلا مصنع.

لس سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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C

الخيارات )لخادم البريد اإللكتروني(

انظر األوصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Options
)تسير(

sided Scan‑2 )ملحلمنل
ا جينبسن(

)MFC‑9340CDW(

Off )إسقيفلخشغسأ(*
 2‑sided Scan: Long Edge

)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةل
ا طوسلة(

 2‑sided Scan: Short Edge
)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةل

ا قصسرة(

التخسيرلوضعلا ملحلا ضوئدلعلىل
ا وجهسن.

. راجعل

Colour )ملون(*Scan Type )نوعلا ملح(
Grey )رميسي(

 Black and Whiteل
)أبسضلوألوس(

التخسيرلنوعلا ملحلا ضوئدل
 لملخنس.

)عنسلخحسسسلColour )ملون(لفدلResolution )ا سقة(
Scan Type )نوعلا ملح((

100 dpi

*200 dpi
300 dpi

600 dpi

Auto )خلقيئد(

ل)عنسلخحسسسلGrey )رميسي(لفدل
Scan Type )نوعلا ملح((

100 dpi

*200 dpi
300 dpi

Auto )خلقيئد(

 Black and Whiteعنسلخحسسسل(
)أبسضلوألوس(لفدلScan Type )نوعل

ا ملح((
*200 dpi
300 dpi

200x100

التخسيرلسقةلا ملحلا ضوئدل لملخنس.

لس سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر األوصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Options
)تسير(
)خيبع(

)عنسلخحسسسلColour )ملون(لأولFile Type Grey )نوعلا ملف(
)رميسي(لفدلScan Type )نوعل

ا ملح((
*PDF
JPEG

PDF/A

PDF( Secure PDFلآمنل(
Signed PDF )لPDFلموقعل(

XPS

 Black and Whiteعنسلخحسسسل(
)أبسضلوألوس(لفدلScan Type )نوعل

ا ملح((
*PDF

PDF/A

PDF( Secure PDFلآمنل(
Signed PDF )لPDFلموقعل(

TIFF

.التخسيرلخنلسقلملفلا ملخنس. راجعل

Glass Scan Size )حجملزجيجل
ا ملحلا ضوئد(

*A4
Letter

 ملحلملخنسلبحجملLetterلضوئًسي،ل
سجبلعلسكلخغسسرلإعساسلحجملزجيجل

ا ملحلا ضوئد.

Small )صغسر(File Size )حجملا ملف(
Medium )مخولط(*

Large )كبسر(

التخسيرلحجملا ملفلإلجراءلا ملحل
ا ضوئدلبي  وانلأولبخسرجل

ا رميسي.

Set New Default )خعسسنلإعساسل
افخراضدلجسسس(

Yes )نعم(
No )ال(

 حفظلإعساساتلا ملحلا ضوئدل
بيعخبيرهيلاإلعساساتلاالفخراضسة.

Factory Reset )إعيسةلخعسسنل
إعساساتلا مصنع(

Yes )نعم(
No )ال(

إلعيسةلجمسعلإعساساتلا ملحل
ا ضوئدلا خدلقمتلبخغسسرهيلإ ىل

إعساساتلا مصنع.

لس سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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الخيارات )لـ FTP وللشبكة(

انظر األوصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Options
)تسير(

sided Scan‑2 )ملحلمنل
ا جينبسن(

)MFC‑9340CDW(

Off )إسقيفلخشغسأ(*
 2‑sided Scan: Long Edge

)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةل
ا طوسلة(

 2‑sided Scan: Short Edge
)ملحلضوئدلعلىلا وجهسن:لا حيفةل

ا قصسرة(

التخسيرلوضعلا ملحلا ضوئدلعلىل
ا وجهسن.

. راجعل

Colour )ملون(*Scan Type )نوعلا ملح(
Grey )رميسي(

 Black and Whiteل
)أبسضلوألوس(

التخسيرلنوعلا ملحلا ضوئدل
 لملخنس.

)عنسلخحسسسلColour )ملون(لفدلResolution )ا سقة(
Scan Type )نوعلا ملح((

100 dpi

*200 dpi
300 dpi

600 dpi

Auto )خلقيئد(

ل)عنسلخحسسسلGrey )رميسي(لفدل
Scan Type )نوعلا ملح((

100 dpi

*200 dpi
300 dpi

Auto )خلقيئد(

 Black and Whiteعنسلخحسسسل(
)أبسضلوألوس(لفدلScan Type )نوعل

ا ملح((
*200 dpi
300 dpi

200x100

التخسيرلسقةلا ملحلا ضوئدلوخنلسقل
ملفلا ملخنس.

لس سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر األوصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Options
)تسير(
)خيبع(

)عنسلخحسسسلColour )ملون(لأولFile Type Grey )نوعلا ملف(
)رميسي(لفدلScan Type )نوعل

ا ملح((
*PDF
JPEG

PDF/A

PDF( Secure PDFلآمنل(
Signed PDF )لPDFلموقعل(

XPS

 Black and Whiteعنسلخحسسسل(
)أبسضلوألوس(لفدلScan Type )نوعل

ا ملح((
*PDF

PDF/A

PDF( Secure PDFلآمنل(
Signed PDF )لPDFلموقعل(

TIFF

التخسيرلسقةلا ملحلا ضوئدلوخنلسقل
ملفلا ملخنس.

. راجعل

Glass Scan Size )حجملزجيجل
ا ملحلا ضوئد(

*A4
Letter

 ملحلملخنسلبحجملLetterلضوئًسي،ل
سجبلعلسكلخغسسرلإعساسلحجملزجيجل

ا ملحلا ضوئد.

File Name*BRNXXXXXXXXXX )الملا ملف(
Estimate )خقسسر(
Report )خقرسر(

Order sheet )طلبلشراء(
Contract sheet )ورقةلخعيقسسة(

Check )فحص(
Receipt )الخالم(
>Manual< )سسوي(

التخسيرلألميءلا ملفيتلملبقةل
ا ضبط.لفدلحي ةلاتخسيرل

>Manual< )سسوي(،لسمكنكل
خلمسةلا ملفلكميلخشيء.ل

سمثأل”XXXXXXXXXX“لعنوانل
MAC/عنوانلEthernetلا تيصل

بجهيزك.

Small )صغسر(File Size )حجملا ملف(
Medium )مخولط(*

Large )كبسر(

التخسيرلحجملا ملفلإلجراءلا ملحل
ا ضوئدلبي  وانلأولبخسرجل

ا رميسي.

 Remove Background Colour
)إزا ةل ونلا تلفسة(

Off )إسقيفلخشغسأ(*
Low )منتفض(

Medium )مخولط(
High )عيٍأ(

 خغسسرلمقسارل ونلا تلفسةلا ذيلخمتل
إزا خه.

إلستيألالملا ملختسم.—User Name )الملا ملختسم(

لس سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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)MFC‑9340CDWو MFC‑9330CDW( الطباعة المباشرة

الصفحةاألوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
 Direct Print
)ا طبيعةلا مبيشرة(

Print Settings )خحسسسلا ملف(
)طبيعةلاإلعساسات(
)عسسلا مطبوعيتل

))999‑001(

 Paper Type
)نوعلا ورق(

Thin )رقسق(
 Plain Paper

)ورقلعيسي(*
Thick )لمسك(

Thicker )أكثرل
لمًكي(

 Recycled Paper
)ا ورقلا معيسلخسوسره(
Glossy )المعل(

 ضبطلنوعلوليئطلا طبيعةل
عنسلا طبيعةلبشكألمبيشرلمنل

.USBمشغألذاكرةلفالشل

61

 Paper Size
)حجملا ورق(

*A4
Letter

Legal

EXE

A5

A5 L

A6

B5

Folio

 ضبطلحجملا ورقلعنسل
ا طبيعةلبشكألمبيشرلمنل

.USBمشغألذاكرةلفالشل

61

 Multiple Page
)صفحةلمخعسسة(

1in1 )1لفدل1(*
2in1 )2لفدل1(
4in1 )4لفدل1(

9in1

 16in1ل
)16لفدل1(
 25in1ل
)25لفدل1(

 1 in 2x2 pages
)1لفدل2x2لصفحيت(

 1 in 3x3 pages
)1لفدل3x3لصفحيت(

 1 in 4x4 pages
)1لفدل4x4لصفحيت(

 1 in 5x5 pages
)1لفدل5x5لصفحيت(

 ضبطلختطسطلا صفحةلعنسل
طبيعةلصفحيتلمخعسسةلبشكأل
مبيشرلمنلمشغألذاكرةلفالشل

.USB

61

 Orientation
)االخجيه(

 Portrait
)طو د(*

 Landscape
)عرضد(

 ضبطلاخجيهلا صفحةلعنسل
ا طبيعةلبشكألمبيشرلمنل

.USBمشغألذاكرةلفالشل

61

 2‑sidedل
)علىلا وجهسن(

Off )إسقيفل
خشغسأ(*

 Long Edge
)ا حيفةلا طوسلة(

 Short Edge
)ا حيفةلا قصسرة(

التخسيرلخنلسقلا طبيعةلعلىل
ا وجهسنلعنسلا طبيعةلبشكأل

مبيشرلمنلمشغألذاكرةلفالشل
.USB

61

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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الصفحةاألوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
 Direct Print
)ا طبيعةلا مبيشرة(

)خيبع(

)خحسسسلا ملف(
)خيبع(

 Print Settings
)طبيعةلاإلعساسات(
)عسسلا مطبوعيتل

))999‑001(
)خيبع(

 Collate
)خرخسبلا نلخ(

On )خشغسأ(*
Off )إسقيفلخشغسأ(

 خمكسنلمسزةلخرخسبلا صفحيتل
أولخعطسلهيلعنسلا طبيعةلبشكأل
مبيشرلمنلمشغألذاكرةلفالشل

.USB

61

 Print Quality
)جوسةلا طبيعة(

Normal )عيسي(*
Fine )سقسق(

 ضبطلتسيرلجوسةلا طبيعةل
عنسلا طبيعةلبشكألمبيشرلمنل

.USBمشغألذاكرةلفالشل

61

 PDF Option
)PDFتسيرل(

 Document
)ا ملخنس(*

 Document&Markup
)ا ملخنسلوا خمسسز(

 Document&Stamps
)ا ملخنسلوا تخيم(

 ضبطلإعساسلا طبيعةلا مبيشرةل
عبرلUSBل طبيعةلا خعلسقيتل
)ا خمسسز(لأولا تخيملفدلملفل

PDFلمعلا نص.

61

 Index Print
)طبيعةلا فهرس(

 طبيعةلصفحةلا صورل————
ا مصغرة.

61

 DefaultSettings
)اإلعساساتلاالفخراضسة(

 Paper Type
)نوعلا ورق(

Thin )رقسق(——
 Plain Paper

)ورقلعيسي(*
Thick )لمسك(

Thicker )أكثرل
لمًكي(

 Recycled Paper
)ا ورقلا معيسلخسوسره(
Glossy )المعل(

 ضبطلنوعلا وليئطل
االفخراضسةلعنسلا طبيعةلبشكأل
مبيشرلمنلمشغألذاكرةلفالشل

.USB

63

 Paper Size
)حجملا ورق(

——*A4
Letter

Legal

EXE

A5

A5 L

A6

B5

Folio

 ضبطلا حجملاالفخراضدل
 لورقلعنسلا طبيعةلبشكأل

مبيشرلمنلمشغألذاكرةلفالشل
.USB

63

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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الصفحةاألوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
 DefaultSettings

)اإلعساساتلاالفخراضسة(
)خيبع(

 Multiple Page
)صفحةلمخعسسة(

1in1 )1لفدل1(*——
2in1 )2لفدل1(
4in1 )4لفدل1(

9in1

 16in1ل
)16لفدل1(
 25in1ل
)25لفدل1(

 1 in 2x2 pages
)1لفدل2x2لصفحيت(

 1 in 3x3 pages
)1لفدل3x3لصفحيت(

 1 in 4x4 pages
)1لفدل4x4لصفحيت(

 1 in 5x5 pages
)1لفدل5x5لصفحيت(

 ضبطلنمطلا صفحةل
االفخراضدلعنسلطبيعةل

صفحيتلمخعسسةلبشكألمبيشرل
منلمشغألذاكرةلفالشل

.USB

63

 Orientation
)االخجيه(

—— Portrait
)طو د(*

 Landscape
)عرضد(

 ضبطلاخجيهلا صفحةل
االفخراضدلعنسلا طبيعةلبشكأل
مبيشرلمنلمشغألذاكرةلفالشل

.USB

63

 Collateل
)خرخسبلا نلخ(

On )خشغسأ(*——
Off )إسقيفلخشغسأ(

 خمكسنلمسزةلخرخسبلا صفحيتل
االفخراضسةلأولخعطسلهيلعنسل
ا طبيعةلبشكألمبيشرلمنل

.USBمشغألذاكرةلفالشل

63

 Print Quality
)جوسةلا طبيعة(

Normal )عيسي(*——
Fine )سقسق(

 ضبطلتسيرلجوسةلا طبيعةل
االفخراضدلعنسلا طبيعةلبشكأل
مبيشرلمنلمشغألذاكرةلفالشل

.USB

63

 PDF Option
)PDFتسيرل(

—— Document
)ا ملخنس(*

 Document&Markup
)ا ملخنسلوا خمسسز(

 Document&Stamps
)ا ملخنسلوا تخيم(

 ضبطلإعساسلا طبيعةلا مبيشرةل
عبرلUSBلاالفخراضدل

 طبيعةلا خعلسقيتل)ا خمسسز(لأول
ا تخيملفدلملفلPDFلمعل

ا نص.

63

 Index Print
)طبيعةلا فهرس(

Simple )بلسط(*——
 Details

)خفيصسأ(

 ضبطلتسيرلطبيعةلا فهرسل
االفخراضدلعلىلا خنلسقل

ا بلسطلأولا خفيصسأ.

63

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 مسحوق الحبر

انظر األوصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Toner Lifeل
)عمرلا حبر(

 عرضلا عمرلاالفخراضدل——
ا خقرسبدلا مخبقدل ملحوقلحبرل

كأل ون.

. راجعل

 Test Print
)طبيعةلاتخبير(

 طبيعةلصفحةلا طبيعةل——
االتخبيرسة.

 Calibration
)معيسرة(

 Calibrate
)معيسرة(

Yes )نعم(
No )ال(

 ضبطلكثيفةلا  وانلأولإعيسةل
معيسرةلا  وانلإ ىلإعساساتل

ا مصنع.

110

Yes )نعم(Reset )إعيسةلخعسسن(
No )ال(

 Auto Regist.
)خلجسألخلقيئد(

Yes )نعم(—
No )ال(

 ضبطلموضعلطبيعةلكأل ونل
خلقيئًسي.

111

لس سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.

Wi‑Fi إعداد 

مالحظة
بعسلإعساسلWi‑Fi،لاللسمكنكلخغسسرلاإلعساساتلمنلا شيشةلا رئسلسة.لقملبخغسسرلإعساساتلWi‑Fiلعلىلشيشةلاإلعساسات.

ل

انظر األوصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Setup Wizard
)معي جلاإلعساس(

. خكوسنلتيسملا طبيعةلا ساتلد.—— راجعل

 Setup with PC
)اإلعساسلمعلا كمبسوخرل

ا شتصد(

 خكوسنلإعساساتلWi‑Fiل——
بيلختساملكمبسوخر.

WPS/AOSS——خكوسنلإعساساتلا شبكةل 
ا الللكسةلبلهو ةلبيلختسامل

طرسقةلا ضغطةلا واحسةلعلىل
ا زر.

 WPS w/PIN Code
)PINلمعلرمزلWPS(

 خكوسنلإعساساتلا شبكةل——
ا الللكسةلبلهو ةلبيلختسامل

.PINلمعلرمزلWPS

لس سألملختسملا برنيمج

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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C

الويب )شاشة المزيد(

الصفحةاألوصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
WebلPicasaلWeb )ا وسب(

Albums™
 خوصسألجهيزلBrotherل——

بتسمةلاإلنخرنت.
. راجعل

GoogleلDrive™——

Flickr®——

Facebook——

Evernote——

Dropbox——

لخفضألبزسيرةلCenterلSolutionsلBrotherل خنزسألGuideلConnectلWebل)س سألاالخصيألعبرلا وسب(لمنلا موقعل
.http://solutions.brother.com/

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.

http://solutions.brother.com/


202

 االختصار

الصفحةاألوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
 Add Shortcut

)أضفلقيئمةل
متخصرة(

Copy Receipt )نلخ(
)الخالم(

راجعلOptionsل—
لصفحةل )تسير(ل

.183

التخسيرلاإلعساساتلا مطلوبةل
منلا عنيصرلملبقةلا ضبط.

15

—Normal )عيسي(

 2in1(ID)ل
)2لفدل1ل)بطيقيتل

ا هوسة((

—

—2in1 )2لفدل1(

 2‑sided(1i2)
)علىلا وجهسن(

—

 2‑sided(2i2)
)علىلا وجهسن(

)MFC‑9340CDW(

—

 Paper Save
)حفظلا ورقة(

—

Fax )ا فيكس(
 Options(

)تسير((

 Fax Resolution
)سقةلا فيكس(

— Standard
)قسيلد(

Fine )سقسق(
 S.Fineل
)فيئقلا سقة(

Photo )صورة(

 ضبطلسقةلا فيكليتل
ا صيسرة.

16

 2‑sided Fax
)فيكسلعلىلا وجهسن(

)MFC‑9340CDW(

Off )إسقيفلخشغسأ(—
 2‑sided Scan:
Long Edge )ملحل
ضوئدلعلىلا وجهسن:ل

ا حيفةلا طوسلة(ل
 2‑sided Scan:

 Short Edge
)ملحلضوئدلعلىل
ا وجهسن:لا حيفةل

ا قصسرة(ل

التخسيرلوضعلا ملحل
ا ضوئدل لفيكسلعلىل

ا وجهسن.

16

 Contrast
)ا خبيسن(

Auto )خلقيئد(—
Light )فيخح(
Dark )ساكن(

 خغسسرلسرجةلخفخسحلأولخعخسمل
ا فيكليتلا خدلخقوملبإرلي هي.

16

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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الصفحةاألوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
 Add Shortcut

)أضفلقيئمةل
متخصرة(

)خيبع(

Fax )ا فيكس(
 Options(

)تسير((
)خيبع(

 Broadcasting
)بثل(

— Add Number
)إضيفةلرقم(
)ا تسيرات(

 Add Number
)إضيفةلرقم(

 Add from
 Address book

)إضيفةلمنلسفخرل
ا عنيوسن(

 Search in
 Address book

)بحثلفدلسفخرل
ا عنيوسن(

إلرليألنفسلرلي ةلا فيكسل
إ ىلأكثرلمنلرقملفيكسل

واحس.

16

 Real Time TX
)إرليألفوريلبسونل

حفظ(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(

إلرليألفيكسلسونلالختسامل
ا ذاكرة.

16

 Coverpage Setup
)إعساسلصفحةلا غالف(

 Coverpage Setup
)إعساسلصفحةلا غالف(

On )خشغسأ(
Off )إسقيفلخشغسأ(

إلرليألصفحةلغالفلقمتل
ببرمجخهيلخلقيئًسي.

16

 Coverpage Note
)مالحظةلصفحةل

ا غالف(

 1.Comment Off
)إسقيفلخشغسألا خعلسق(

 2.Please Call
)ا رجيءلاالخصيأ(
 3.Urgent

)عيجأ(
 4.Confidential

)لري(
5.

6.

 Total Pages
)إجمي دلا صفحيت(

—

 Overseas Mode
)وضعلاالخصيأل

ا سو د(

On )خشغسأ(—
Off )إسقيفلخشغسأ(

إذالكنتلخواجهلصعوبةلفدل
إرليألا فيكليتلإ ىلتيرجل

ا بالس،لفيضبطلهذالعلىل
ا تسيرلعلىلخشغسأ.

16

 Glass Scan Size
)حجملزجيجلا ملحل

ا ضوئد(

—Letter

A4

 ضبطلمنطقةلا ملحلا ضوئدل
بزجيجلا ميلحةلا ضوئسةل

علىلحجملا ملخنس.

16

 Scanل
)ملحلضوئد(

 to Fileل
)إ ىلا ملف(

إلجراءلا ملحلا ضوئدلخحسسسلا كمبسوخر—
 ملخنسلبي بسضلوا لوسلأول

ا  وانلعلىلا كمبسوخر.

17

to OCR )إ ىل
برنيمجلا خعرفلعلىل
ا حرفلا مملوحةل

))OCR(ضوئًسيل

 خحوسألا ملخنسلا نصدلإ ىلخحسسسلا كمبسوخر—
ملفلنصدلقيبأل لخحرسر.

17

 to Imageل
)إ ىلصورة(

إلجراءلا ملحلا ضوئدلخحسسسلا كمبسوخر—
 صورةلبي  وانلعلىلخطبسقل

ا رلوميتل سسك.

17

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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الصفحةاألوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
 Add Shortcut

)أضفلقيئمةل
متخصرة(

)خيبع(

 Scanل
)ملحلضوئد(

)خيبع(

 to USBل
)إ ىلUSBلل(

— 2‑sided Scan
)ملحلمنلا جينبسن(ل

)MFC‑9340CDW(
 Scan Type

)نوعلا ملح(
 Resolution

)ا سقة(
 File Type

)نوعلا ملف(
 Glass Scan Size

)حجملزجيجلا ملحل
ا ضوئد(

 File Name
)الملا ملف(

 File Size
)حجملا ملف(
 Remove

 Background
 Colour 

)إزا ةل ونلا تلفسة(ل

إلجراءلا ملحلا ضوئدل
 لملخنساتلعلىلمشغألذاكرةل

.USBفالشل

17

 to E‑mail
)إ ىلبرسسلإ كخروند(

إلجراءلا ملحلا ضوئدلخحسسسلا كمبسوخر—
 ملخنسلبي بسضلوا لوسلأول
ا  وانلعلىلخطبسقلا برسسل

اإل كخروند.

17

 to E‑mail Server
)إ ىلتيسملبرسسل

إ كخروند(

— Address
)عنوان(

 2‑sided Scan
)ملحلمنلا جينبسن(ل

)MFC‑9340CDW(
 Scan Type

)نوعلا ملح(
 Resolution

)ا سقة(
 File Type

)نوعلا ملف(
 Glass Scan Size

)حجملزجيجلا ملحل
ا ضوئد(

 File Size
)حجملا ملف(

إلجراءلا ملحلا ضوئدل
 ملخنسلبي بسضلوا لوسلأول
ا  وانلعلىلتيسملا برسسل

اإل كخروند.

17

 to Network
)إ ىلشبكة(

إلرليألا بسينيتلا مملوحةلالململفلا خعرسف—
ضوئًسيلإ ىلتيسملCIFSل

ا موجوسلعلىلا شبكةلا محلسةل
أولعلىلاإلنخرنت.

17

to FTP )إ ىل
بروخوكوألنقألا ملفيتل

))FTPل(

إلرليألا بسينيتلا مملوحةلالململفلا خعرسف—
.FTPضوئًسيلعبرل

17

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.
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الصفحةاألوصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
 Add Shortcut

)أضفلقيئمةل
متخصرة(

)خيبع(

WebلPicasaلWeb )ا وسب(
Albums™

خفضألبزسيرةلBrotherل——
CenterلSolutionsل

 خنزسألConnectلWebل
Guideل)س سألاالخصيألعبرل

ا وسب(لمنلا موقعل
http://solutions.ل
brother.com/.

19

GoogleلDrive™——

Flickr®——

Facebook——

Evernote——

Dropbox——

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عرسضلوبهيلعالمةلنجمة.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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إدخال النص
عنسلا حيجةلإ ىلإستيألا نصلبي جهيز،للخظهرل وحةلا مفيخسحلعلىلشيشةلا لمس.

ل لخمرسرلبسنلا حرفلوا رقيملوا حرفلا تيصة. اضغطلعلىل

ل لخمرسرلبسنلا حرفلا كبسرةلوا حرفلا صغسرة. اضغطلعلىل

إدراج المسافات
.cا مليحة(لأول( Spaceإلسراجلمليفة،لاضغطلعلىل

إجراء التصحيحات
فدلحي ةلإستيألحرفلغسرلصحسحلوا رغبةلفدلخغسسره،لالختسملأزرارلا لهمل خحرسكلا مؤشرلألفألا حرفلغسرلا صحسح.لاضغطلعلىل

،لثملأستألا حرفلا صحسح.لسمكنكلأسًضيلإسراجلا حرفلعنلطرسقلخحرسكلا مؤشرلوإستيألحرف.

لبشكألمخكررلحخىلخقوملبملحلا حرفلغسرلا صحسح.لوأستألا حرفلا صحسحة. إذال ملخعرضلا شيشةلd،لفيضغطلعلىل

مالحظة
ل قسلختخلفلا حرفلا مخوفرةلوفًقيل بلسك.	
ل قسلستخلفلختطسطل وحةلا مفيخسحلوفًقيل لوظسفةلا خدلخقوملبإعساسهي.	

ل
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D
عام
MFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز

مصبيحلLEDل)ا صميملا ثنيئدلا مشعل لضوء(نوع الطابعة
طيبعةلLEDلإ كخروفوخوغرافسةطريقة الطباعة

256لمسجيبيست192لمسجيبيستسعة الذاكرة
شيشةلLCDلأ وانلخعمألبي لمسلTFTلمقيسل3.7لبوصيتل)93.4لملم(لل1لو وحةل مسLCD )شاشة البلورات السائلة(

منل220لإ ىل240لفو تلمنلا خسيرلا مخرسس،ل60/50لهرخزمصدر الطاقة
حوا دل1200لواتا ذروةاستهالك الطاقةل2)مخولط(

حوا دل375لواتلعنسل25لسرجةلمئوسةا طبيعة
حوا دل380لواتلعنسل25لسرجةلمئوسةا نلخ

حوا دل70لواتلعنسل25لسرجةلمئوسةا جيهزسة
حوا دل7.5لواتا لكون

حوا دل1.8لواتا لكونلا عمسق
حوا دل0.05لواتإسقيفلا خشغسألل3ل4

األبعاد

410 mm 483 mm

410 mm

23.5لكجم23.6لكجماألوزانل)معلا عنيصرلا ملخهلكة(

خملا قسيسلقطرًسيل1
خوصسالتلUSBلبي كمبسوخرل2
خملا قسيسلوفًقيل إلصسارل2.0لمنلا معسيرل62301لIECل3
سخبيسنلالخهالكلا طيقةلبشكألطفسفلوفًقيل بسئةلااللختساملأولقسرةلا جزءلعلىلا خحمأ.ل4

المواصفات
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MFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز
مستوى 

الضوضاء
53.0ل=لLpamلسسلسبأل)لمعد(ا طبيعةضغطلا صوت

33ل=لLpamلسسلسبأل)لمعد(ا جيهزسة
ا طبيعةطيقةلا صوت

)أ وان(
6.39ل=لLwadلسسلسبأل)لمعد(

ا طبيعة
)أحيسيلا لون(

6.42ل=لLwadلسسلسبأل)لمعد(

4.44ل=لLwadلسسلسبأل)لمعد(ا جيهزسة
10لإ ىل32.5لسرجةلمئوسةا خشغسأدرجة الحرارة

0لإ ىل40لسرجةلمئوسةا ختزسن
20لإ ىل%80ل)سونلخكيثف(ا خشغسأالرطوبة

10لإ ىل%90ل)سونلخكيثف(ا ختزسن
ميلسصألإ ىل35لصفحةADF )وحدة تغذية المستندات التلقائية(

 لحصوألعلىلأفضألا نخيئج،لسوصىلبـ:
سرجةلا حرارة:ل20لإ ىل30لسرجةلمئوسة

ا رطوبة:ل%50لإ ىل70%
ا ورق:لبوزنل80لجم/م2
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حجم المستند
MFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز

حجم المستند )ذو الوجه 
الواحد(

عرضلADFل)وحسةلخغذسةل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(

147.3لإ ىل215.9لملم

طوألADFل)وحسةلخغذسةل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(

147.3لإ ىل355.6لملم

عرضلزجيجلا ميلحةل
ا ضوئسة

215.9لململكحسلأقصى

300.0لململكحسلأقصىطوألزجيجلا ميلحةلا ضوئسة
لحجم المستند 
)ذو الوجهان(

عرضلADFل)وحسةلخغذسةل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(

147.3لإ ىل215.9لملم—

طوألADFل)وحسةلخغذسةل
ا ملخنساتلا خلقيئسة(

147.3لإ ىل355.6لملم—



210

وسائط الطباعة
MFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز

ا ورقلا عيسي،لا ورقلا رقسق،لا ورقلا معيسلخسوسرهنوعلا ورقسرجلا ورقإدخال الورقل
A4لوLetterلوB5لل)JISل(لوA5لوA5ل)ا حيفةلا طوسلة(لوA6لوExecutiveلحجملا ورق

FolioلوLegalو
60لإ ىل105لجم/م2وزنلا ورق

أقصىللعةلمنل
ا ورق

ميلسصألإ ىل250لورقةلبوزنل80لجم/م2لمنلا ورقلا عيسي

ا ورقلا عيسيلوا ورقلا رفسعلوا ورقلا لمسكلوا ورقلا كثرللمًكيلوا ورقلا معيسلنوعلا ورقفخحةلا خغذسةلا سسوسة
خسوسرهلوا ورقلا مقوىلوا ملصقيتلوا مظيرسفلوا مظيرسفلا رقسقةلوا مظيرسفل

ا لمسكةلوا ورقلا المع
ا عرض:ل76.2لإ ىل215.9لملمحجملا ورق

ا طوأ:ل116.0لإ ىل355.6لملم
60لإ ىل163لجم/م2وزنلا ورق

أقصىللعةلمنل
ا ورق

ورقةلواحسةلفدلا مرة

ميلسصألإ ىل100لورقةلبوزنل80لجم/م2لمنلا ورقلا عيسيل)خللسملمواجهل لفألسرجلاإلتراجلا مواجهل أللفأإخراج الورقل1
إ ىلسرجلإتراجلا ورقلا مواجهل أللفأ(

ورقةلواحسةل)ا خللسملوا وجهل علىلإ ىلسرجلاإلتراجلا مواجهل ألعلى(سرجلاإلتراجلا مواجهل ألعلى
ا طبيعةلا خلقيئسةلعلى الوجهين

علىلا وجهسن
ا ورقلا عيسي،لا ورقلا رقسق،لا ورقلا معيسلخسوسرهنوعلا ورق
A4حجملا ورق
60لإ ىل105لجم/م2وزنلا ورق

بي نلبةل لملصقيت،لنوصدلبإزا ةلا صفحيتلا مطبوعةلمنلسرجلإتراجلا ورقلفورلتروجهيلمنلا جهيزل خجنبلاحخميألا خلطخ.ل1
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الفاكس
MFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز
3لGroupلSuperلITU‑Tالتوافق

MH/MR/MMR/JBIGنظام الترميز
33600لبتلفدلا ثينسةل)معلااللخرجيعلا خلقيئد(سرعة المودم

نعماستالم المطبوعات على الوجهين
نعمل)منلADFل)وحسةل—اإلرسال التلقائي على الوجهينل

خغذسةلا ملخنساتل
ا خلقيئسة((

208لململكحسلأقصىلعرض المسح الضوئي
208لململكحسلأقصىعرض الطباعة
8لبت/256لملخوىتدرج الرمادي

8لنقيط/ملمأفقدالدقة
ا قسيلسة:رألد

3.85لألطر/ملم
ا جسسة:

7.7لألطر/ملم
ا صورة:

7.7لألطر/ملم
ا جسسةلجًسا:

15.4لألطر/ملم
200لالمدفتر العناوين
ميلسصألإ ىل20المجموعات

250ل)200ل سفخرلا عنيوسن/50لاخصيألسسوي(البث
3لمراتلبفيصأل5لسقيئقإعادة االتصال تلقائًيا

ميلسصألإ ىل500ل1لصفحةاإلرسال مع الحفظ بالذاكرة
ميلسصألإ ىل500ل1لصفحةاالستالم في حالة نفاد الورق

خشسرل‘ا صفحيت’لإ ىل‘متططلاالتخبيرITU‑Tلرقمل1’ل)تطيبلعمألنموذجد،لسقةلقسيلسة،لرمزلJBIG(.لا مواصفيتلوا مواسلا مطبوعةلعرضةل لخغسسرلسونلليبقلل1
إتطير.
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النسخ
MFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز

210لململكحسلأقصىعرض النسخ
نعمل)منلADFل)وحسةل—النسخ التلقائي على الوجهينل

خغذسةلا ملخنساتل
ا خلقيئسة((

خكسسسلأولفرزلميلسصألإ ىل99لصفحةُنسخ متعددة
%25لإ ىل%400ل)بزسيساتلقسرهيل%1(تكبير/تصغير

ميلسصألإ ىل600ل×ل600لنقطةل كألبوصةالدقة
أقألمنل19لثينسةلعنسل23لسرجةلمئوسةل/ل230لفو تأحيسسةلا لونوقت خروج أول نسخةل1

أقألمنل22لثينسةلعنسل23لسرجةلمئوسةل/ل230لفو تا  وان

منلوضعلااللخعساسلوا سرجلا قسيلد.ل1
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الماسحة الضوئية
MFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز

نعمل/لنعمألوان / أحادي اللون
TWAIN لالتوافق معWindows®لXP/لWindowsلVista®ل/لWindows®نعمل)/ل7ل

Windows®ل8ل
x.10.8ل/لx.10.7ل/لv10.6.8لXلOSلMacل1(

WIA لالتوافق مع)Windows®لXPل/لWindowsلVista®ل/لWindows®نعمل/ل7ل
Windows®8ل(

ICA التوافق مع)MacلOSلXلv10.6.810.7ل/ل.x10.8ل/ل.x(نعمل
معي جةلأ وانل48لبتل)اإلستيأ(ا  وانعمق األلوان

معي جةلأ وانل24لبتل)اإلتراج(
معي جةلأ وانل16لبتل)اإلستيأ(خسرجلا رميسي

معي جةلأ وانل8لبتل)اإلتراج(
ميلسصألإ ىل19200ل×ل19200لنقطةل كألبوصةل)مخساتلة(ل2الدقة

ميلسصألإ ىل1200ل×ل2400لنقطةل كألبوصةل)بصرسة(ل2ل)منلزجيجلا ميلحةل
ا ضوئسة(

ميلسصألإ ىل1200ل×ل600لنقطةل كألبوصةل)بصرسة(ل2ل)منلADFل)وحسةل
خغذسةلا ملخنساتلا خلقيئسة((

210لململكحسلأقصىعرض المسح الضوئي
نعمل)منلADFل)وحسةل—المسح الضوئي التلقائي على الوجهينل

خغذسةلا ملخنساتل
ا خلقيئسة((

 لحصوألعلىلآترلخحسسثيتلبرامجلا خشغسألإلصسارلنظيملا خشغسألXلOSلا ذيلخلختسمه،لخفضألبزسيرخنيلعلىل/http://solutions.brother.com.ل1
أقصىلسقةل لملحلا ضوئدلهدل1200ل×ل1200لنقطةل كألبوصةلمعلبرنيمجلخشغسألWIAلفدلنظيملا خشغسألXPل®Windowsلول®VistaلWindowsلول2

7ل®Windowsلو8ل®Windowsل)سمكنلخحسسسلسقةلخصألإ ىل19200ل×ل19200لنقطةل كألبوصةلبيلختساملا ساةلا مليعسةل لميلحةلا ضوئسة(.

http://solutions.brother.com/
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الطابعة
MFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز

نعمالطباعة التلقائية على الوجهين
PCL6لوBR‑Script3ل)™3ل®PostScript(المضاهاة

بجوسةل600لنقطةل كألبوصةل×ل600لنقطةل كألبوصة،ل2400لنقطةل كألبوصةلالدقة
)600لنقطةل كألبوصةل×ل2400لنقطةل كألبوصة(

لسرعة الطباعة 
)على الوجهين(

لميلسصألإ ىل7لأوجه/سقسقةل)ميلسصألإ ىل3.5لأوجه/سقسقة(أحيسسةلا لون
)بحجملA4(ل1

لميلسصألإ ىل7لأوجه/سقسقةل)ميلسصألإ ىل3.5لأوجه/سقسقة(ا  وان
)بحجملA4(ل1

ميلسصألإ ىل22لصفحة/سقسقةل)بحجملA4(ل1أحيسسةلا لونسرعة الطباعة
ميلسصألإ ىل22لصفحة/سقسقةل)بحجملA4(ل1ا  وان

أقألمنل16لثينسةلعنسل23لسرجةلمئوسةل/ل230لفو تأحيسسةلا لونوقت خروج أول طباعةل2
أقألمنل16لثينسةلعنسل23لسرجةلمئوسةل/ل230لفو تا  وان

قسلخخغسرللرعةلا طبيعةلطبًقيل نوعلا ملخنسلا ذيلخقوملبطبيعخه.ل1
منلوضعلااللخعساسلوا سرجلا قسيلد.ل2
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الواجهات
MFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز
USB2لعي دلا لرعةلل1لUSB2.0ل

سوصدلبيلختساملكيبأل2.0لUSBل)منلا نوعلA/B(لاللسزسسلطو هلعنلمخرسن.
100BASE‑TXل/لEthernet10BASE‑Tل3

الختسملكيباًللزوجًسيلمجسواًللومفروًسالمنلا خصنسفل5ل)أولأعلى(.
802.11b/g/nلIEEEل)وضعلا بنسةلا ليلسة/وضعلAd‑hoc(—شبكة LAN الالسلكيةل3

)Wi‑FiلDirect™(لIEEE802.11لg/n

سخضمنلا جهيزلواجهةل2.0لUSBلعي دلا لرعة.لسمكنلأسًضيلخوصسألا جهيزلبكمبسوخرلسلختسملواجهةل1.1لUSB.ل1
منيفذلUSBلمنلإنخيجلا جهيتلا تيرجسةل سلتلمسعومة.ل2
لصفحةل216لوس سألملختسملا شبكة.ل3  معرفةلا مواصفيتلا خفصسلسةل لشبكة،لراجعلا شبكةل
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الشبكة

مالحظة
لس سألملختسملا شبكة.  لحصوألعلىلمزسسلمنلا معلوميتلحوألمواصفيتلا شبكة،ل

ل

MFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز
LANسمكنكلخوصسألجهيزكلبي شبكةلإلجراءلا طبيعةلعبرلا شبكةلوا ملحلا ضوئدلعبرلا شبكةلوإرليأل

ا فيكليتلعبرلا كمبسوخرلوالخالملا فيكليتلعبرلا كمبسوخرل)نظيملا خشغسألل®Windowsلفقط(لواإلعساسل
عنلُبعسل1.

ُمضّمنةلأسًضيلفدلبرنيمجلإسارةلا شبكةلLightلBRAdminلBrotherل2ل3.
ARPلوRARPلوBOOTPلوDHCPلوAPIPAلل)IPللخلقيئد(لوسقةلالملWINS/NetBIOSلIPv4البروتوكوالت

ومحلألDNSلوmDNSلوملخجسبلLLMNRلوLPR/LPDلومنفذلتيملمتصص/Port9100لو
POP3لوعمسألSMTPلوIPP/IPPSلوعمسألوتيسملFTPلوعمسألCIFS،لوتيسملTELNETلو
v1/v2c/v3لSNMPلوتيسملHTTP/HTTPSلوعمسألوتيسملTFTPلوICMPلوتسميتلا وسبل

SNTPا طبيعة/ا ملحلا ضوئد(لوعمسأل(
IPv6/لومنفذلتيملمتصصLPR/LPDلوLLMNRلوملخجسبلmDNSلوDNSلومحلألRAلوNDP

Port9100لوPOP3لوIPP/IPPSلوعمسألوتيسملFTPلوعمسألCIFS،لوتيسملTELNETلو
v1/v2c/v3لSNMPلوتيسملHTTP/HTTPSلوعمسألوتيسملTFTPلوعمسألSMTPلو

ICMPv6لوعمسألSNTPلوتسميتلا وسبل)ا طبيعة/ا ملحلا ضوئد(ل
بروتوكوالت 

الحماية
APOPلوPOPلقبألSMTPلوSMTP‑AUTHلوSSL/TLSلل)IPPSلوHTTPSلوSMTPلللكد

وPOP(لوv3لSNMPلو802.1xلل)EAP‑MD5لوEAP‑FASTلوPEAPلوEAP‑TLSلو
Kerberosلو)EAP‑TTLS

APOPلوPOPلقبألSMTPلوSMTP‑AUTHلو/SSL—الللكد
TLSلل)IPPSلوHTTPSلوSMTPلوPOP(لوv3لSNMP،ل
و802.1xلل)LEAPلوEAP‑FASTلوPEAPلوEAP‑TLSلو

Kerberosلو)EAP‑TTLS
64لWEP/128لبت،لو)TKIP/AES(لWPA‑PSK،لو—أمان الشبكة الالسلكية

WPA2‑PSKل)AES(
األداة المساعدة 

لدعم إعداد الشبكة 
الالسلكية

AOSS™ —نعم
WPS—نعم

لصفحةل218.ل1 راجعلمخطلبيتلجهيزلا كمبسوخرل
ل) ملختسمدلنظيملا خشغسألل®Windows(لسخوفرلبرنيمجلLightلBRAdminلBrotherلعلىلا قرصلا مضغوطلCD‑ROMلا مرفقلمعلا جهيز.ل2

.http://solutions.brother.com/لكخنزسألمنلا موقعلBrotherلBRAdminلLightلسخوفرلبرنيمجل)Macintoshملختسمدلنظيملا خشغسأل (
) ملختسمدلنظيملا خشغسألل®Windows(لإذالكنتلخرسسلإسارةلا جهيزلبشكألأكثرلخقسًمي،لفيلختسملأحسثلإصسارلمنلا ساةلا مليعسةلBRAdminلBrotherلل3

.http://solutions.brother.com/لوا ذيلسخوفرلكخنزسألمنلل،Professional

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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ميزة الطباعة المباشرة
MFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز
PDFلاإلصسارل1.7ل1لوJPEGلوJPEGل+لExifل—التوافق

وPRNل)خملاإلنشيءلبوالطةلبرنيمجلخشغسألطيبعةل
Brother(لوTIFFل)خملا ملحلا ضوئدلبوالطةلكأل
طرزلا طيبعيتلMFCلأولDCPلمنلBrother(لو

XPSلاإلصسارل1.0ل2
ا واجهةلا مبيشرةلUSB—الواجهة

بسينيتلPDFلا خدلخخضمنلملفلصورلبخنلسقلJBIG2لأولملفلصورلبخنلسقلJPEG2000لأولملًفيلشفيًفيلغسرلمسعومة.ل1
غسرلمخوفرةل لسوألا خدلختضعل لوائحلا خصسسرلا معموألبهي.ل2
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متطلبات جهاز الكمبيوتر

نظام الكمبيوتر األساسي وإصدار نظام التشغيل

واجهة الكمبيوتر

المعالج

مساحة القرص الثابت للتثبيت

2 USB

100Base‑/10
TX

)Ethernet(

السلكي 

802.11b/g/n

لبرامج 
للتطبيقاتالتشغيل

نظيملا خشغسأل
Windows®

XPل®Windowsل
Homeل1ل4ل

XPل®Windowsل
Professionalل1ل4

ا طبيعة
ا فيكسلعبرلا كمبسوخرل3

ا ملحلا ضوئد

معي جل32لبتل
)x86(لأول64ل

)x64(150لبتل
مسجيبيست

310ل
مسجيبيست

XPل®Windowsل
x64لProfessionalل

Editionل1ل4

معي جل64لبتل
)64×(

®VistaلWindowsل1ل4ل
معي جل32لبتل
)x86(لأول64ل

)x64(بتل

500ل
مسجيبيست

500ل
مسجيبيست

650ل7ل®Windowsل1ل4ل
مسجيبيست

1.2ل
جسجيبيست 8ل®Windowsل1ل4ل

®ServerلWindowsل
2003

ا طبيعةغسرلمخيح

معي جل32لبتل
)x86(لأول64ل

)x64(بتل

غسرلمخيح50لمسجيبيست

®ServerلWindowsل
Editionلx64ل2003

معي جل64لبتل
)64×(

®ServerلWindowsل
2008

معي جل32لبتل
)x86(لأول64ل

)x64(بتل
®ServerلWindowsل

معي جل64لبتلR2ل2008
)64×( ®ServerلWindowsل

2012

نظيملا خشغسأل
Macintosh

MacلOSلXلv10.6.8ا طبيعة
ا فيكسلعبرلا كمبسوخرل)إرليأ(ل3

ا ملحلا ضوئد
Intel®400ل80لمسجيبيستمعي جلل

مسجيبيست OSلXلv10.7.x
OSلXلv10.8.x

بي نلبةلإ ىلWIA،لخبلغلا سقةل1200ل×ل1200.لخوفرلا ساةلا مليعسةل لميلحةلا ضوئسةلمنلBrotherلإمكينسةلا خعزسزل ميلسصألإ ىل19200ل×ل19200لنقطةل كألل1
بوصة.

منيفذلUSBلمنلإنخيجلا جهيتلا تيرجسةل سلتلمسعومة.ل2
خسعملمسزةلا فيكسلعبرلا كمبسوخرلا فيكليتلبي بسضلوا لوسلفقط.ل3
سسعم12SEل™PaperPortل™Nuanceلنظيملا خشغسألHomeلXPل®Windowsل)SP3لأولأعلى(لوProfessionalلXPل®Windowsل)SP3لأولل4

.Windows®لو8لWindows®لأولأعلى(لو7لSP2(لWindowsلVista®لو)لأولأعلىSP2(لWindows®لXPلProfessionalلx64لEditionلو)أعلى

.http://solutions.brother.com/لحصوألعلىلآترلخحسسثيتلبرنيمجلا خشغسأ،لخفضألبزسيرةل 

جمسعلا عالميتلا خجيرسةلوا ميركيتلوألميءلا منخجيتلختصلشركيخهيلا معنسة.

http://solutions.brother.com/
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العناصر المستهلكة
اسم الطرازMFC‑9140CDNMFC‑9330CDWMFC‑9340CDWالطراز

خرطوشة 
الحبر

—حوا دل1000لصفحةلبحجملA4لأولLetterل1ألوسا مرفقة
ا لميوي

ا رجواند
ا صفر

—حوا دل1000لصفحةلبحجملA4لأولLetterل1

TN‑261BKحوا دل2500لصفحةلبحجملA4لأولLetterل1ألوسا قسيلسة
ا لميوي

ا رجواند
ا صفر

TN‑261Cحوا دل1400لصفحةلبحجملA4لأولLetterل1
TN‑261M
TN‑261Y

عي سةل
اإلنخيجسة

——ألوس
ا لميوي

ا رجواند
ا صفر

TN‑265Cحوا دل2200لصفحةلبحجملA4لأولLetterل1
TN‑265M
TN‑265Y

لحوا دل15000لصفحةلبحجملA4لأولLetterلوحدة األسطوانة
)صفحةلواحسةل/لمهمة(ل2

3DR‑261CLل

ل4DR‑261CL‑BKل

DR‑261CL‑CMYل5
BU‑220CLحوا دل50000لصفحةلبحجملA4لأولLetterوحدة الحزام

WT‑220CLحوا دل50000لصفحةلبحجملA4لأولLetterعلبة الحبر المستهلك

سخملخوضسحلمعسألإنخيجلا ترطوشةلا خقرسبدلطبًقيل معسيرل19798لISO/IEC.ل1
عمرلا لطوانةلخقرسبدلوربميلسخبيسنلحلبلنوعلااللختسام.ل2
سشمألمجموعةلألطوانيتلمنل4لقطع.ل3
سشمألوحسةلألطوانةلا لونلا لوسلا مكونةلمنلقطعةلواحسة.ل4
سشمألوحسةلألطوانةلا  وانلا مكونةلمنلقطعةلواحسة.ل5
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