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1
مالحلة

لعرضم عظدملارمودملالوضقحقةمفيملاقتملا ملخلدمهذلم
.MFC‑9340CDWلاطرلزم

م

سعة تخزين الذاكرة
قلدملخزقنمإعللللتملايائ ةمبصورةمللئ ة،موانمقلدمفيللنهامفيم
حااةمفشتملاطاقة.مومقلدمفيللنملإلعللللتملا ؤقلةم)علىممبقتم
لا ثات،مContrastم)لالباقن(موModeمOverseasم)وضعم
لامفر((.مك اممقحلفظملاجهازمأثناءمفشتملاطاقةمأقًضامباالارقخم
ولاوقتمو هادملافاكسملا بر جةم) ثت،ملافاكسملا ؤّجت(ما لةم

لصتمإاىم60مماعة.مانمقلدمفيللنم هادملافاكسملألخرىم
لا وجولةمفيمذلكرةملاجهاز.

التوقيت الصيفي التلقائي
ق كنكمضبطملاجهازمعلىملالحوتمإاىملالوققتملاصقفيملليائًقا.م
حقثممقيودملاجهازمبضبطمنفمهموليلقدملاوقتمماعةمولحلةمفيم

لاربقعمولأخقرهمماعةمولحلةمفيملاخرقف.

a . لضغطمعلىم

b  Date & Time(م لضغطمعلىم
)لالارقخمولاوقت((.

c لالوققتملاصقفيم( Auto Daylightلضغطمعلىم
لليائي(.

d .)إقيافملشغقت( Offمأوم)لشغقت( Onلضغطمعلىم

e . لضغطمعلىم

اإلعداد العام
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الفصل 1

الميزات البيئية

توفير مسحوق الحبر

ق كنكملوفقرم محوقملاحبرمباملخللدمهذهملا قزة.معنلمضبطم
SaveمTonerم)لوفقرم محوقملاحبر(معلىمOn )لشغقت(،م
 Offملظهرملا طبوعاتمبشكتمأفلح.مإعلللملا صنعمهوم

)إقيافملشغقت(.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
General Setup )لإلعلللملاعاد(.

d .)لإلعلللملاعاد( General Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Ecology )لابقئة(.

f .)لابقئة( Ecologyلضغطمعلىم

g .)لوفقرملاحبر( Toner Saveلضغطمعلىم

h .)إقيافملشغقت( Offمأوم)لشغقت( Onلضغطمعلىم

i . لضغطمعلىم

مالحلة
المنوصيمباملخللدمSaveمTonerم)لوفقرم محوقم

لاحبر(ماطباعةملاصورةمأومصورمللرجملار الي.
م

وقت السكون

ق كنمأنمقيلتمإعلللمTimeمSleepم)وقتملامكون(م نم
لملهالكملاطاقة.معنل امقكونملاجهازمفيموضعملامكونم)وضعم
لوفقرملاطاقة(،مقع تملاجهازموكأنهمفيموضعمإقيافملالشغقت.م
مقلدملنشقطملاجهازموبلءملاطباعةمعنلململال هما ه ةمطباعة.

ق كنكملخلقارملا لةملاليمقجبمأنمقكونمفقهاملاجهازمخا الًمقبتم
لالخوتمفيموضعمSleepم)لامكون(.ممللدمإعالةملشغقتم

لا ؤقتمإذلملدمإجرلءمأقةمع لقةملشغقتمعلىملاجهاز،مكاملالدم
فاكسمأوم ه ةمطباعة.مإعلللملا صنعمهومثالثملقائق.

عنل امقلختملاجهازمإاىموضعملامكون،مقلدمإقيافملشغقتم
لإلضاءةملاخلفقةماشاشةملال س.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
General Setup )لإلعلللملاعاد(.

d .)لإلعلللملاعاد( General Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Ecology )لابقئة(.

f .)لابقئة( Ecologyلضغطمعلىم

g .)وقتملامكون( Sleep Timeلضغطمعلىم

h باملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س،م
ألختمطوتملافلرةملاز نقةم)0مإاىم50ملققية(ملاليمقظتم

فقهاملاجهازمخا اًلمقبتملالخوتمإاىموضعملامكون.
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

i . لضغطمعلىم
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1

وضع السكون العميق

إذلمكانملاجهازمفيموضعملامكونموالمقمللدمأقةم هادمافلرةم عقنةم
 نملاوقت،مفمقلختملاجهازمفيموضعملامكونملاع ققملليائًقا.م

قملخلدموضعمSleepمDeepم)لامكونملاع قق(مطاقةمأقتم نم
وضعمSleepم)لامكون(.ممقلدملنشقطملاجهازمعنلململال هم

 ه ةمأومإذلملدملاضغطمعلىمشاشةملال س.

عنل امقلختملاجهازمإاىموضعملامكونملاع قق،مقلدمإقيافملشغقتم
. لإلضاءةملاخلفقةماشاشةملال سمولو ضم

شاشة اللمس

ضبط اإلضاءة الخلفية

ق كنكمضبطممطوعملإلضاءةملاخلفقةماشاشةمLCDملاليملع تم
باال س.مإذلمكنتملجلمصعوبةمفيمقرلءةمشاشةملال س،مفجربم

لغققرمإعلللملامطوع.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
General Setup )لإلعلللملاعاد(.

d .)لإلعلللملاعاد( General Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
.)LCDإعللللتم( LCD Settings

f .)LCDإعللللتم( LCD Settingsلضغطمعلىم

g .)إضاءةمخلفقة( Backlightلضغطمعلىم

h لومط(،م ( Medم،)فالح( Lightلضغطمعلىم
Dark )للكن(.

i . لضغطمعلىم
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الفصل 1

ضبط مؤقت التعتيم لإلضاءة الخلفية

ق كنكملحلقلملافلرةملاز نقةملاليملظتمفقهاملإلضاءةملاخلفقةم
اشاشةمLCDملاليملع تمباال سم ضقئةمبعلملارجوعمإاىملاشاشةم

لارئقمقة.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
General Setup )لإلعلللملاعاد(.

d .)لإلعلللملاعاد( General Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
.)LCDإعللللتم( LCD Settings

f .)LCDإعللللتم( LCD Settingsلضغطمعلىم

g .)ؤقتملإلعلاد ( Dim Timerلضغطمعلىم

h  10Secsإقيافملشغقت(،م( Offلضغطمعلىم
)ثولٍن(،م20Secs )ثولٍن(،م30Secs )ثولٍن(.

i . لضغطمعلىم
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2
 Secure Function Lock

2.0
قلقحماكمLockمFunctionمSecureمليققلملاوصوتملاعادمإاىم

وظائفملاجهازملالااقة:
Fax TX )إرماتملافاكس(م)إرماتملافاكمات(م�

Fax RX )لملالدملافاكس(م)لملالدملافاكمات(م�

Copy )نمخ(م�

Scan ) محمضوئي(م1م�

USB Direct Print )طباعةم باشرةمعبرمUSB(م3م�

Print )طباعة(م2م�

Web Connect )للصاتمبااوقب(م)Upload م�
)لح قت((

Web Connect )للصاتمبااوقب(م)Download م�
)لنزقت((

Color Print )طباعةمباألاولن(م2م4م�

Page Limit )حلملاصفحات(م4م�
قش تملا محملاضوئيم هادملا محملاضوئيمعبرمBrotherمم1

.iPrint&Scan
لش تملاطباعةمولاطباعةملا لونةم هادملاطباعةمعبرمAirPrint،موم2

.BrotherمiPrint&ScanموGoogleمCloudمPrint
الطرلزقنمMFC‑9330CDWموMFC‑9340CDWم3
 لاحماـمPrint )طباعة(موUSB Direct Print )طباعةم باشرةمعبرمم4

USB(موCopy )نمخ(موWeb Connect )للصاتمبااوقب(م
)Download )لنزقت((.

ك املحوتمهذهملا قزةمأقًضاملونملغققرملا ملخل قنمإلعللللتم
لاجهازملالفلرلضقةمعنمطرققمليققلملاوصوتمإاىمإعللللتم

لايائ ة.

قبتململخللدم قزلتملاح اقة،مقجبمعلقكمأوالًمإلخاتمكل ةم رورم
لا مؤوت.

بإ كانملا مؤوتمإعلللمققولما ملخل قنمفرلققنم عمكل ةم رورم
لا ملخلد.

قدمبإنشاءم الحظةملققيةمبكل ةملا رورملاخاصةمبك.موفيمحااةم
نمقانها،ممقلعقنمعلقكمإعالةملعققنمكل ةملا رورملا خزنةم

بااجهاز.مالحصوتمعلىم علو اتمحوتمكقفقةمإعالةملعققنمكل ةم
.Brotherلا رور،مللصتمبخل ةمع الءم

مالحلة
م ق كنملعققنمLockمFunctionمSecureمقلوًقام نمشاشةم	

لال سمأومباملخللدمإللرةمعبرملإلنلرنتمأومBRAdminم
3مProfessionalم)نظادملالشغقتمم®Windowsمفيط(.م

نوصيمباملخللدمManagementمBasedمWebم
)إللرةمعبرملإلنلرنت(مأومProfessionalمBRAdminم
3م)نظادملالشغقتمم®dowsمWinمفيط(مالكوقنمهذهملا قزةم

ملاقتم ملخلدملاشبكة(. (
م ق كنمال مؤواقنمفيطمضبطملايقولموإجرلءملالغققرلتمعلىم	

كتم ملخلد.
م قلدمل كقنمReceiveمPollingم)لملالدملالمليصاء(مفيطم	

عنلمل كقنمكتم نمTXمFaxم)إرماتملافاكس(موRXمFaxم
)لملالدملافاكس(.

م

ميزات الحماية
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 Secure Function قبل بدء استخدام
Lock 2.0

ق كنكملكوقنمإعللللتم2.0مLockمFunctionمSecureم
باملخللدم ملعرضموقب.مولكونملالجهقزلتملالااقةمالز ةمقبتم

لالهقئة.

a .قدمببلءملشغقتم ملعرضملاوقب

b م“vmachine’sمIPمaddress/”لكلبمعنولنم
فيمشرقطملاعناوقنمباا ملعرضم)حقثمق ثتم

”addressمIPمmachine’s“معنولنمIPملاخاصم
.)Brotherبجهازم

علىممبقتملا ثات:م�

v192.168.1.2/

مالحلة
ق كنكملاعثورمعلىمعنولنمIPملاخاصمبااجهازمفيم

ListمConfigurationمNetworkم)قائ ةملهقئةمشبكةم
ملاقتم ملخلدملاشبكة:مtheمPrintingم لاللصات(م)

:)NetworkمConfigurationمReport
م

c لمجقتملالخوت(.م( Loginلكلبمكل ةم رورمفيملاخانةم
)هذهمكل ةم رورمالمجقتملالخوتمإاىمصفحةملاوقبم
لاخاصةمبااجهاز،مواقمتمكل ةم رورملا مؤوتماـم
. LockمFunctionمSecure.(ملنيرمفوقم

مالحلة
إذلمكنتململخلدم ملعرضموقبمالهقئةمإعللللتملاجهازم

ألوتم رة،مفيدمبلعققنمكل ةم رور.

لنيرمفوقمPlease configure the password م1
)ُقرجىملهقئةمكل ةملا رور(.

لكلبمكل ةم رورم) امقصتمإاىم32محرًفا(.م2

أعلمكلابةمكل ةملا رورمفيمحيتمConfirm New م3
Password )لأكقلمكل ةم رورمجلقلة(.

لنيرمفوقمSubmit )إرمات(.م4
م
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تعيين كلمة مرور المسؤول وتغييرها

ق كنكملهقئةمهذهملإلعللللتمباملخللدم ملعرضموقب.مإلعلللم
صفحةملاوقب،ملنظرمقبتمبلءململخللدمFunctionمSecureم

مصفحةم6.مثدمقدمبإعلللملا مؤوت. 2.0مLockم

تعيين كلمة مرور المسؤول

ُلملخلدمكل ةم رورملا مؤوتمإلعلللملا ملخل قنمولشغقتم
LockمFunctionمSecureمأومإقيافملشغقلهام)لنظرمإعلللم

مصفحةم7مولشغقت/إقيافملشغقتم لا ملخل قنملا يقلقنم
مصفحةم8(. LockمFunctionمSecureم

a .)مؤوت ( Administratorلنيرمفوقم

b لايفتملآل نم( Secure Function Lockلنيرمفوقم
الوظائف(.

c لكلبمعلًللم كوًنام نمأربعةمأرقادماكل ةملا رورمفيمحيتم
New Password )كل ةملا رورملاجلقلة(.

d  Retypeأعلمكلابةمكل ةملا رورمفيمحيتم
Password )ُقرجىمإعالةمكلابةمكل ةملا رور(.

e .)إرمات( Submitلنيرمفوقم

تغيير كلمة مرور المسؤول

a .)مؤوت ( Administratorلنيرمفوقم

b لايفتملآل نم( Secure Function Lockلنيرمفوقم
الوظائف(.

c لكلبمعلًللم كوًنام نمأربعةمأرقادماكل ةملا رورمفيمحيتم
New Password )كل ةملا رورملاجلقلة(.

d  Retypeأعلمكلابةمكل ةملا رورمفيمحيتم
Password )ُقرجىمإعالةمكلابةمكل ةملا رور(.

e .)إرمات( Submitلنيرمفوقم

إعداد المستخدمين المقيدين

ق كنكمإعلللملا ملخل قنمبيقولموكل ةم رور.مق كنكمإعلللم ام
قصتمإاىم25م ملخلً ام يقًلل.

ق كنكملهقئةمهذهملإلعللللتمباملخللدم ملعرضموقب.مإلعلللم
صفحةملاوقب،ملنظرمقبتمبلءململخللدمFunctionمSecureم

مصفحةم6.مثدمللبعمهذهملاخطولت: 2.0مLockم

a .)مؤوت ( Administratorلنيرمفوقم

b لايفتملآل نم( Secure Function Lockلنيرمفوقم
الوظائف(.

c لكلبملمدم ج وعةمأوملمدم ملخلدمأبجليمرق يم) ام
 ID Number/Nameقصتمإاىم15محرًفا(مفيمحيتم

)رقدملا عّرف/لالمد(مثدملكلبمكل ةم رورم كونةم نم
.PINأربعةمأرقادماكل ةملا رورمفيمحيتم

d قدمبإاغاءملحلقلملاوظائفملاليملرقلمليققلهام نمخانةم
 Othersطباعة(موخانةملخلقارم( Printلالخلقارم

)أخرى(.مالهقئةملاحلملألقصىماعللملاصفحات،محللمخانةم
لالخلقارمOn )لشغقت(مفيمPage Limit )حلم
لاصفحات(،مثدملكلبملارقدمفيمحيتمMax. )لاحلم

لألقصىماـ(.

e .)إرمات( Submitلنيرمفوقم
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إعداد وضع المستخدم العام وتغييره

قيقلموضعملا ملخلدملاعادملاوظائفملا لوفرةماكتملا ملخل قنم
لاذقنماقسمالقهدمكل ةم رور.

عنلمإعلللمققولما ملخل قنمع و ققن،مقجبمأنملفعتمذاكم نم
خالتمإللرةمعبرملإلنلرنتمأومProfessionalمBRAdminم

3م)نظادملالشغقتم®Windowsمفيط(م
ملاقتم ملخلدملاشبكة(. (

a .)مؤوت ( Administratorلنيرمفوقم

b لايفتملآل نم( Secure Function Lockلنيرمفوقم
الوظائف(.

c قدمبإاغاءملحلقلملاوظائفملاليملرقلمليققلهام نمخانةم
 Othersطباعة(موخانةملخلقارم( Printلالخلقارم

)أخرى(.مالهقئةملاحلملألقصىماعللملاصفحات،محللمخانةم
لالخلقارمOn )لشغقت(مفيمPage Limit )حلم
لاصفحات(،مثدملكلبملارقدمفيمحيتمMax. )لاحلم

لألقصىماـ(.

d .)إرمات( Submitلنيرمفوقم

 Secure تشغيل/إيقاف تشغيل
Function Lock

مالحلة
قدمبللوقنمكل ةم رورملا مؤوت.مفيمحااةمإلخاتمكل ةم

 رورمغقرمصحقحة،مملعرضمشاشةملال سم
Wrong Password )كل ةم رورمخاطئة(.مألختم

كل ةملا رورملاصحقحة.موفيمحااةمنمقانها،م،مللصتمبخل ةم
.Brotherع الءم

م

Secure Function Lock تشغيل

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
General Setup )لإلعلللملاعاد(.

d .)لإلعلللملاعاد( General Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Security )لاح اقة(.

f .)لاح اقة( Securityلضغطمعلىم

g .)قفتملالشغقت( Function Lockلضغطمعلىم

h  Lock OffiOnلضغطمعلىم
)إقيافملشغقتjلشغقتملايفت(.

i ألختمكل ةم رورملا مؤوتملا مجلةملا كونةم نمأربعةم
أرقادمباملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةم

لال س.
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.
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مالحلة
قلدمعرضمأقيونةمLockمFunctionمSecureمأمفتم

لاوقتمولالارقخ.

م

Secure Function Lock إيقاف تشغيل

a مأوم Public ملضغطمعلىم

.م XXXXX م

)حقثملشقرمxxxxxمإاىملمدملا ملخلد.(

b  Lock OniOffلضغطمعلىم
)لشغقتjمإقيافملشغقتملايفت(.

c ألختمكل ةم رورملا مؤوتملا مجلةملا كونةم نمأربعةم
أرقادمباملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةم

لال س.
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

تبديل المستخدمين

قلقحماكمهذلملإلعلللملالبلبتمبقنملا ملخل قنملا يقلقنملا مجلقنم
.SecureمFunctionمLockأوملاوضعملاعادمعنلملشغقتم

التحول إلى وضع المستخدم المقيد

a مأوم Public ملضغطمعلىم

.م XXXXX م

)حقثملشقرمxxxxxمإاىملمدملا ملخلد.(

b .)لغققرملا ملخلد( Change Userلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لمدملا ملخلد.

d .لضغطمعلىملمدملا ملخلد

e ألختمكل ةم رورملا ملخلدملا كونةم نمأربعةمأرقادم
باملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

مالحلة
م إذلمكانملا عّرفملاحاايم يقًللمالوظقفةملاليملرقلململخلل ها،م	

فملظهرمAccess Denied )لدمرفضملالخوت(م
علىمشاشةملال س.

م إذلمكانملا عرفمقشل تمعلىمققولمحلملاصفحةموكنتمقلم	
وصلتمباافعتمإاىملاحلملألقصىماعللملاصفحات،مفملعرضم
شاشةملال سمLimit Exceeded )لدملجاوزملاحل(م
أومAccess Denied )لدمرفضملالخوت(.مللصتم
باا مؤوتمأوملحيقم نمإعللللتمFunctionمSecureم

.Lock
م
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التحول إلى الوضع العام

a م. XXXXX ملضغطمعلىم

)حقثملشقرمxxxxxمإاىملمدملا ملخلد.(

b .)لنلياتمإاىمعاد( Go to Publicلضغطمعلىم

مالحلة
م بعلملنلهاءملا ملخلدملا يقلم نململخللدملاجهاز،ممقعولمإاىم	

لإلعلللملاعادمبعلملققيةمولحلة.
م إذلمكانتملاوظقفةملاليملرقلململخلل هام يقلةماكتم	

 Access Deniedلا ملخل قن،مفمقظهرم
)لدمرفضملالخوت(معلىمشاشةملال سموملظهرمشاشةملغققرم
لا ملخلد.مالمق كنكملالخوتمإاىملاوظقفة.مللصتمباا مؤوتم

.SecureمFunctionمLockأوملحيقم نمإعللللتم
م إذلمكانملا عرفمقشل تمعلىمققولمالعطقتملاطباعةملا لونة،م	

 No Permissionفملعرضمشاشةملال سم
)المقوجلمإذن(معنل املحاوتمطباعةمبقاناتملا لونة.

م

قفل اإلعداد
قلقحماكمقفتملإلعلللملعققنمكل ةم رورما نعملألشخاصملآلخرقنم

 نملغققرمإعللللتملاجهازمبطرققملاخطأ.

قدمبإنشاءم الحظةملققيةمبكل ةملا رورملاخاصةمبك.موفيمحااةم
نمقانها،مقلعقنمعلقكمإعالةملعققنمكل اتملا رورملا خزنةم

.Brotherبااجهاز.مقرجىملاللصاتمباا مؤوتمأومخل ةمع الءم

إذلمكانمقفتملإلعلللمهومOn )لشغقت(،مفالمق كنكملاوصوتمإاىم
إعللللتملاجهاز.

المق كنملغققرمإعللللتملاجهازمباملخللدمإعداد عن بعدمأثناءم
ضبطمقفتملإلعلللمعلىموضعملالشغقتمOn )لشغقت(.
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إعداد كلمة مرور المسؤول

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
General Setup )لإلعلللملاعاد(.

d .)لإلعلللملاعاد( General Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Security )لاح اقة(.

f .)لاح اقة( Securityلضغطمعلىم

g .)قفتملإلعللل( Setting Lockلضغطمعلىم

h ألختمعلًللم كوًنام نمأربعةمأرقادماكل ةملا رورملاجلقلةم
باملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

i ألختمكل ةملا رورملاجلقلةم رةمأخرىمعنل املعرضم
شاشةملال سمVerify: )لالحيق(.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

j . لضغطمعلىم

تغيير كلمة مرور المسؤول الخاصة بقفل 
اإلعداد

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
General Setup )لإلعلللملاعاد(.

d .)لإلعلللملاعاد( General Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Security )لاح اقة(.

f .)لاح اقة( Securityلضغطمعلىم

g .)قفتملإلعللل( Setting Lockلضغطمعلىم

h  Set Passwordلضغطمعلىم
)لعققنمكل ةملا رور(.

i ألختمكل ةملا رورملايلق ةملا كونةم نمأربعةمأرقادم
باملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

j ألختمعلًللم كوًنام نمأربعةمأرقادماكل ةملا رورملاجلقلةم
باملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

k أعلمإلخاتمكل ةملا رورملاجلقلةم رةمأخرىمعنل ام
لعرضمشاشةملال سمVerify: )لالحيق(.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

l . لضغطمعلىم
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الفصل 2

تشغيل/إيقاف تشغيل قفل اإلعداد

فيمحااةمإلخاتمكل ةم رورمغقرمصحقحة،مملعرضمشاشةم
لال سمWrong Password )كل ةم رورمخاطئة(.مألختم

كل ةملا رورملاصحقحة.

تشغيل قفل اإلعداد

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
General Setup )لإلعلللملاعاد(.

d .)لإلعلللملاعاد( General Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Security )لاح اقة(.

f .)لاح اقة( Securityلضغطمعلىم

g .)قفتملإلعللل( Setting Lockلضغطمعلىم

h  Lock OffiOnلضغطمعلىم
)إقيافملشغقتjلشغقتملايفت(.

i ألختمكل ةم رورملا مؤوتملا مجلةملا كونةم نمأربعةم
أرقادمباملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةم

لال س.
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

إيقاف تشغيل قفل اإلعداد

a م ملضغطمعلىم

علىمشاشةملال س.

b ألختمكل ةم رورملا مؤوتملا مجلةملا كونةم نمأربعةم
أرقادمباملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةم

لال س.
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

تقييد االتصال
لحوتمهذهملا قزةملونمإرماتملا ملخل قنمافاكسمأوملاللصاتم
برقدمغقرمصحقحمبطرققملاخطأ.مق كنكمضبطملاجهازماليققلم

لاللصاتمعنلململخللدماوحةملاللصات.

فيمحااةملخلقارمOff )إقيافملشغقت(،مالمقيودملاجهازمبليققلم
طرقيةملاللصات.

 Enter # Twiceأ امفيمحااةملخلقارم
)ألختم#م رلقن(،مفمقطاابكملاجهازمبإعالةمإلخاتملارقد،موإذلم
ق تمبإعالةمإلخاتمنفسملارقدمبشكتمصحقح،مفمقبلأملاجهازمفيم

إجرلءملاللصات.مفيمحااةمإعالةمإلخاتملارقدمغقرملاصحقح،م
ملعرضمشاشةملال سمرمااةمخطأ.

فيمحااةملخلقارموضعملالشغقتمOn )لشغقت(،ممقيودملاجهازم
بليققلمج قعمع لقاتمإرماتملافاكسمولاللصاالتملاصالرةم

اطرقيةملاللصاتمهذه.

تقييد لوحة االتصال

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Dial Restriction )ليققلملاللصات(.

f ليققلم( Dial Restrictionلضغطمعلىم
لاللصات(.

g .)اوحةملاللصات( Dial Padلضغطمعلىم

h  Enter # Twiceلضغطمعلىم
 Offلشغقت(،م( Onم،)ألختم#م رلقن(

)إقيافملشغقت(.

i . لضغطمعلىم
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تقييد دفتر العناوين

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Dial Restriction )ليققلملاللصات(.

f ليققلم( Dial Restrictionلضغطمعلىم
لاللصات(.

g .)لفلرملاعناوقن( Address Bookلضغطمعلىم

h  Enter # Twiceلضغطمعلىم
 Offلشغقت(،م( Onم،)ألختم#م رلقن(

)إقيافملشغقت(.

i . لضغطمعلىم

تقييد االختصارات

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Dial Restriction )ليققلملاللصات(.

f ليققلم( Dial Restrictionلضغطمعلىم
لاللصات(.

g .)لخلصارلت( Shortcutsلضغطمعلىم

h  Enter # Twiceلضغطمعلىم
 Offلشغقت(،م( Onم،)ألختم#م رلقن(

)إقيافملشغقت(.

i . لضغطمعلىم
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خيارات اإلرسال اإلضافية

إرسال الفاكسات باستخدام إعدادات متعددة

قبتمإرماتمفاكس،مق كنكملغققرمأقةم ج وعةم نمهذهملإلعللللت:
sided Fax‑2 )فاكسمعلىملاوجهقن(م1م�

Contrast )لالباقن(م�

Fax Resolution )لقةملافاكس(م�

Real Time TX )إرماتمفوريمبلونمحفظ(م�

Overseas Mode )وضعملاللصاتملالواي(م�

Delayed Fax )فاكسم ؤّجت(م�

Batch TX )إرماتم ج وعة(م�

Coverpage Note ) الحظةمصفحةملاغالف(م�

Coverpage Setup )إعلللمصفحةملاغالف(م�

Broadcasting )بثم(م�
باانمبةمإاىمMFC‑9340CDWم1

a :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.
لعرضمشاشةملال س:

b .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لإلعلللملا طلوب،مثدملضغطمعلقه.

d .لضغطمعلىملاخقارملا طلوب

e :قدمبأيم  امقلي
كررملاخطولتمcموdمالغققرملا زقلم نمم�

لإلعللللت.
عنلملالنلهاءم نملخلقارملإلعللللت،ملضغطمم�

علىمOK ) ولفق(.ملنليتمإاىملاخطوةملالااقةم
إلرماتملافاكس.

مالحلة
م لكونم عظدملإلعللللتم ؤقلةموقعولملاجهازمإاىمإعلللللهم	

لالفلرلضقةمبعلمأنملرمتمفاكًما.
م ق كنكمحفظمبعضملإلعللللتملاليململخل هامكثقًرلمعنم	

طرققمإعلللهامكإعللللتملفلرلضقة.موملظتمهذهملإلعللللتم
حلىمليودمبلغققرهام جلًللم)لنظرمضبطملالغققرلتمكإعللللتم

مصفحةم22(. لفلرلضقةمجلقلةم
م ق كنكمأقًضامحفظمبعضملإلعللللتملاليململخل هامكثقًرلم	

عنمطرققمإعلللهامكاخلصارم)لنظرمحفظمخقارلتملافاكسم
مصفحةم23(. علىمهقئةملخلصارم

م

إرسال فاكس
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تغيير تخطيط الفاكس على الوتهين 
)MFC‑9340CDW(

قجبملخلقارمaملنمققملا محملاضوئيمعلىملاوجهقنمقبتمإرماتم
فاكسمعلىملاوجهقن.مموفمقعل لملالنمققملاذيملخلارهمعلىم

لخطقطملا ملنلمعلىملاوجهقن.

a .قدمبلح قتملا ملنلمفيم ليدملا ملنللتملالليائي

b :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

c .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
sided Fax‑2 )فاكسمعلىملاوجهقن(.

e  2‑sided Faxلضغطمعلىم
)فاكسمعلىملاوجهقن(.

f :قدمبأيم  امقلي
إذلمكانملا ملنلم يلوًبام نملاحافةملاطوقلة،مم�

 2‑sided Scan:فاضغطمعلىم
Long Edge ) محمضوئيمعلىم

لاوجهقن:ملاحافةملاطوقلة(.
الحافة الطويلة

عرضيرأمي

إذلمكانملا ملنلم يلوًبام نملاحافةملايصقرة،مم�
 2‑sided Scan:فاضغطمعلىم
Short Edge ) محمضوئيمعلىم

لاوجهقن:ملاحافةملايصقرة(.
الحافة القصيرة

عرضيرأمي
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الفصل 3

التباين

 Autoباانمبةما عظدملا ملنللت،ممق نحكملإلعلللملالفلرلضيم
 )لليائي(مأفضتملانلائج.مقيودم

Auto )لليائي(مباخقارملباقنم نامبمال ملنل.

إذلمكانملا ملنلمفالًحامجًللمأومللكًنامجًلل،مفيلمقع تملغققرملالباقنم
علىملحمقنمجولةملافاكس.

لضغطمعلىمDark )للكن(ماجعتملا ملنلملاذيمقلدمإرمااهم
باافاكسمأفلح.

لضغطمعلىمLight )فالح(ماجعتملا ملنلملاذيمقلدمإرمااهم
باافاكسمألكن.

a :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

 Fax(م Off )إقيافملشغقت(،م
)لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

b .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Contrast )لالباقن(.

d .)لالباقن( Contrastلضغطمعلىم

e فالح(،م( Lightم،)لليائي( Autoلضغطمعلىم
Dark )للكن(.

مالحلة
 Darkفالح(مأوم( Lightحلىمفيمحااةملخلقارم

)للكن(،ممقيودملاجهازمبإرماتملافاكسمباملخللدملإلعلللم
Auto )لليائي(مإذلملخلرتمPhoto )صورة(معلىمأنهم

لقةملافاكس.
م

تغيير دقة الفاكس

ق كنملحمقنمجولةملافاكسمعنمطرققملغققرملقةملافاكس.مق كنم
لغققرملالقةمالفاكسملالااي.

a :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

b .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax Resolution )لقةملافاكس(.

d .)لقةملافاكس( Fax Resolutionلضغطمعلىم

e  Fineققامي(،م( Standardلضغطمعلىم
 Photoفائقملالقة(،م( S.Fineم،)لققق(

)صورة(.

مالحلة
ق كنكملخلقارمأربعةمإعللللتملقةم خللفة.

أبيض وأسود
 Standard

)ققامي(
 نامبما عظدملا ملنللتملا كلوبة.

صااحمالطباعةملاصغقرةمولإلرماتمببطءمأقتمFine )لققق(
 نملالقةملايقامقة.

 S.Fine
)فائقملالقة(

صااحمالطباعةملاصغقرةمأوملألع اتملافنقةم
ولإلرماتمبشكتمأبطأم نملالقةملاعااقةمجًلل.

ُقملخلدمعنلملشل اتملا ملنلمعلىملفاوتمPhoto )صورة(
اظالتملار اليمأومعنل املكونمصورة.م

وقلمدمهذلمبأبطأموقتمإرمات.
م
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عمليات اإلرسال اإلضافية

إرسال فاكس يدوًيا

اإلرسال اليدوي

قلقحماكملإلرماتملاقلويمم اعمنغ اتملاللصاتمولارنقنمولملالدم
لافاكسمأثناءمإرماتمفاكس.

a .قدمبلح قتملا ملنل

b .لرفعمم اعةمقلملاهالفملاخارجيمولمل عمانغ ةملاللصات

c .للصتمبرقدملافاكسمباملخللدملاهالفملاخارجي

d عنلمم اعمنغ اتملافاكس،ملضغطمعلىم
Fax Start )بلءملشغقتملافاكس(.

فيمحااةململخللدمزجاجملا امحةملاضوئقة،مم�
لضغطمعلىمSend )إرمات(.

e .أعلموضعمم اعةمقلملاهالفملاخارجي

وصول مزدوج

ق كنكملاللصاتمبرقدموبلءمإجرلءملا محملاضوئيمافاكسم
بااذلكرة—حلىمعنلمققادملاجهازمباإلرماتم نملاذلكرةمأوململالدم

لافاكماتمأومطباعةمبقاناتمجهازملاك بقولر.مملعرضمشاشةم
لال سمرقدملا ه ةملاجلقلة.

مللباقنمعللملاصفحاتملاليمق كنكم محهامضوئًقامبااذلكرةموفًيام
البقاناتملا طبوعةمعلقها.

مالحلة
 Out of Memoryإذلمظهرتملارمااةم

)نفالملاذلكرة(مأثناءمإجرلءملا محملاضوئيمألوتمصفحةم نم
مإلاغاءملا محملاضوئي.موإذلم لافاكس،مفاضغطمعلىم

ظهرتملارمااةمOut of Memory )نفالملاذلكرة(م
أثناءمإجرلءملا محملاضوئيماصفحةملااقة،مفق كنكملاضغطم
علىمSend Now )إرماتملآلن(مإلرماتملاصفحاتم
م لا  موحةمضوئًقامحلىمهذلملاوقتمأوملاضغطمعلىم

إلاغاءملاع لقة.
م
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البث

قلقحماكملابثمإرماتمنفسمرمااةملافاكسمإاىمأكثرم نمرقدمفاكسم
ولحل.مق كنكملض قنملا ج وعاتموأرقادملال مةملاولحلةم

ولاللصاتملامرقعمو امقصتمإاىم50مرقً ام نملألرقادملاليملدم
لاللصاتمبهامقلوًقامفيمنفسملابث.

ق كنكمبثم امقصتمإاىم250مرقً ام خللًفا.

قبل بدء البث

قجبملخزقنمأرقادملفلرملاعناوقنمفيمذلكرةملاجهازمقبتمإ كانقةم
ملاقتملا ملخلدملألمامي:ملخزقنمأرقادم لملخلل هامفيملابثم)

لفلرملاعناوقن(.
قجبمأقًضاملخزقنمأرقادملا ج وعاتمفيمذلكرةملاجهازمقبتم
إ كانقةململخلل هامفيملابث.ملحلويمأرقادملا ج وعاتمعلىم

لاعلقلم نمأرقادملفلرملاعناوقنملا خزنةمالمهقتملاللصاتم)لنظرم
مصفحةم42(. إعلللم ج وعاتملابثم

كيفية بث فاكس

a .قدمبلح قتملا ملنل

b :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

c .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Broadcasting )بثم(.

e .)بثم( Broadcastingلضغطمعلىم

f .)إضافةمرقد( Add Numberلضغطمعلىم

مالحلة
فيمحااةملنزقتمفاكسمعبرملإلنلرنت:

إذلمكنتملرقلملابثمباملخللدمعنولنمبرقلمإاكلروني،مفاضغطم

،موألختمعنولنملابرقلملإلاكلرونيم علىم
ملاقتملا ملخلدملألمامي:مإلخاتملانص(،مثدملضغطم (

علىمOK ) ولفق(.
م

g :ق كنكمإضافةمأرقادمإاىملابثمبااطرقملالااقة
لضغطمعلىمAdd Number )إضافةمرقد(مم�

ثدمألختمرقً امباملخللدماوحةملا فالقحم
لا عروضةمعلىمشاشةملال سم

ملاقتملا ملخلدملألمامي:مكقفقةم (
لاللصات(.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.
لضغطمعلىمAdd from Address م�

book )إضافةم نملفلرملاعناوقن(.م ررم
ألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىمaأوbم

اعرضملارقدملاذيملرقلمإضافلهمإاىملابث.محللم
خاناتملخلقارملألرقادملاليملرقلمإضافلهامإاىم

لابث.موبعلمإضافةمكتملألرقادملا طلوبة،م
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

لضغطمعلىمم�
 Search in Address book
)بحثمفيملفلرملاعناوقن(.ملضغطمعلىمأوتم

 OKحرفم نملالمدمثدملضغطمعلىم
) ولفق(.ملضغطمعلىملالمد،مثدملضغطمعلىم

لارقدملاذيملرقلمإضافله.

h بعلمإلخاتمكتمأرقادملافاكسم نمخالتمإعالةم
لاخطولقنمfموg،ملضغطمعلىمOK ) ولفق(.

i .)بلءملشغقتملافاكس( Fax Startلضغطمعلىم
بعلملنلهاءملابث،ممقيودملاجهازمبطباعةمليرقرمبثماقلقحم

اكم عرفةملانلائج.
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مالحلة
م إذلمادململخلدمأقةمأرقادم ج وعاتمبعل،مفمقكونمبإ كانكم	

بثمفاكماتمإاىم امقصتمإاىم250مرقً ام خللًفا.
م ملخللفمذلكرةملاجهازملا لاحةمبحمبمأنولعملا هادمفيم	

لاذلكرةمولألعلللملا ملخل ةمالبث.مإذلمق تمباابثمألقصىم
عللم لاح،مفلنمقكونمب يلوركململخللدملاوصوتملا زلوجم

ولافاكسملا ؤّجت.
م 	 Out of Memoryإذلمظهرتملارمااةم

مإلقيافملا ه ة.مإذلملدم )نفالملاذلكرة(،مفاضغطمعلىم
إجرلءم محمضوئيمألكثرم نمصفحةمولحلة،مفاضغطمعلىم
Send Now )إرماتملآلن(مإلرماتملاجزءملا وجولمفيم

ذلكرةملاجهاز.
م

إلغاء البث قيد التشغيل

أثناءملابث،مق كنكمإاغاءملافاكسملاجاريمإرمااهمحااًقامأوم ه ةم
لابثمبأك لها.

a . لضغطمعلىم

b :قدمبأيم  امقلي
إلاغاءملابثمبااكا ت،ملضغطمعلىمم�

 Entire Broadcast
.cبثمبااكا ت(.ملنليتمإاىملاخطوةم(

إلاغاءملا ه ةملاحااقة،ملضغطمعلىملازرملاذيمم�
قعرضملارقدمأوملالمدملاذيمقلدملاللصاتمبه.م

.dلنليتمإاىملاخطوةم
الخروجملونمإعالةملشغقتملاجهاز،ملضغطمم�

. علىم

c عنل املمأاكمشاشةملال سمع امإذلمكنتملرقلمإاغاءملابثم
بااكا تمأدمال،مفيدمبأيم  امقلي:

لضغطمعلىمYes )نعد(ماللأكقل.م�
الخروجملونمإعالةملشغقتملاجهاز،ملضغطمم�

علىمNo )ال(.

d :قدمبأيم  امقلي
إلاغاءملا ه ةملاحااقة،ملضغطمعلىمYes م�

)نعد(.
الخروجملونمإعالةملشغقتملاجهاز،ملضغطمم�

علىمNo )ال(.

إرسال فوري بدون حفل

عنلمإرماتمفاكس،ممقيودملاجهازمب محملا ملنلمضوئًقامبااذلكرةم
قبتمإرمااه.موبعلئذ،مب جرلملحرقرمخطملاهالف،ممقبلأملاجهازم

فيملاللصاتمولإلرمات.

قلملرقلمفيمبعضملألحقانمإرماتم ملنلمهادمفوًرل،ملونملنلظارم
لإلرماتم عملاحفظمبااذلكرة.مق كنكملشغقتم

Real Time TX )إرماتمفوريمبلونمحفظ(.

مالحلة
م إذلمكانتملاذلكرةم  للئةموكنتمبصللمإرماتمفاكسم نم ليدم	

لا ملنللتملالليائي،مفمقيودملاجهازمبإرماتملا ملنلمعلىم
لافورمبلونمحفظم)حلىمفيمحااةمضبطم

Real Time TX )إرماتمفوريمبلونمحفظ(معلىم
Off )إقيافملشغقت((.مإذلمكانتملاذلكرةم  للئة،مفلنم

ق كنمإرماتملافاكماتم نمزجاجملا امحةملاضوئقةمحلىم
ليودمب محمبعضملاذلكرة.

م فيمTransmissionمTimeمRealم)إرماتمفوريمبلونم	
حفظ(،مالملع تم قزةمإعالةملاللصاتملالليائقةمعنلململخللدم

زجاجملا امحةملاضوئقة.
م

a .قدمبلح قتملا ملنل

b :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

c .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Real Time TX )إرماتمفوريمبلونمحفظ(.

e  Real Time TXلضغطمعلىم
)إرماتمفوريمبلونمحفظ(.

f .))إقيافملشغقت( Offلشغقت(م)أوم( Onلضغطمعلىم

g .)ولفق ( OKلضغطمعلىم

h .ألختمرقدملافاكس
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i .)بلءملشغقتملافاكس( Fax Startوضع االتصال الدوليلضغطمعلىم

إذلمكنتملولجهمصعوبةمفيمإرماتملافاكسمإاىمخارجملاباللم
بمببمموءملاللصات،مفيلمقماعلكملشغقتموضعملامفرمعلىم

ذاك.

ُقعلمهذلمإعللًللم ؤقًلا،مومقكونمنشًطامفيطمالفاكسملالااي.

a .قدمبلح قتملا ملنل

b :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

c .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Overseas Mode )وضعملاللصاتملالواي(.

e  Overseas Modeلضغطمعلىم
)وضعملاللصاتملالواي(.

f .)لشغقت( Onلضغطمعلىم

g .)ولفق ( OKلضغطمعلىم

h .ألختمرقدملافاكس

i .)بلءملشغقتملافاكس( Fax Startلضغطمعلىم
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فاكس مؤّتل

ق كنكملخزقنم امقصتمإاىم50مفاكًمامبااذلكرةمإلرمااهامفيم
غضونمأربعموعشرقنمماعة.

a .قدمبلح قتملا ملنل

b :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

c .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Delayed Fax )فاكسم ؤّجت(.

e .)فاكسم ؤّجت( Delayed Faxلضغطمعلىم

f .)فاكسم ؤّجت( Delayed Faxلضغطمعلىم

g .)لشغقت( Onلضغطمعلىم

h .)ضبطملاوقت( Set Timeلضغطمعلىم

i ألختملاوقتملا طلوبمإلرماتملافاكسم)بلنمققم24م
ماعة(مباملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةم

لال س.
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

j .)ولفق ( OKلضغطمعلىم

مالحلة
لعل لمعللملاصفحاتملاليمق كنكم محهامضوئًقامبااذلكرةم

علىمك قةملابقاناتملا طبوعةمعلىمكتمصفحة.
م

إرسال متموعة مؤّتل

قبتمإرماتملافاكماتملا ؤّجلة،ممقماعلكملاجهازمعلىملالوفقرم
 نمخالتمفرزمج قعملافاكماتمبااذلكرةمحمبملاوجهةمولاوقتم

لا جلوت.

مقلدمإرماتمج قعملافاكماتملا ؤّجلةملاليملدمجلواةمإرمااهامفيم
نفسملاوقتمإاىمنفسمرقدملافاكسمعلىمأنهامفاكسمولحلمالوفقرم

وقتملإلرمات.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Setup Send )إعلللملإلرمات(.

f .)إعلللملإلرمات( Setup Sendلضغطمعلىم

g .)إرماتم ج وعة( Batch TXلضغطمعلىم

h .)إقيافملشغقت( Offمأوم)لشغقت( Onلضغطمعلىم

i . لضغطمعلىم
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التحقق من المهام قيد االنتلار وإلغاؤها

لحيقم نملا هادملاليم امزلاتمققلملالنلظارمبااذلكرةمإلرمااها.م
فيمحااةمعلدموجولم هاد،مملعرضمشاشةملال سم

No Jobs Waiting )الملوجلم هادمققلملالنلظار(.م
ق كنكمإاغاءم ه ةمفاكسم خزنةموققلملالنلظارمفيملاذلكرة.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Remaining Jobs )ملا هادملا لبيقةم(.

f  Remaining Jobsلضغطمعلىم
)ملا هادملا لبيقةم(.

ملظهرملا هادمققلملالنلظارمعلىمشاشةملال س.

g ماللنيتمعبرمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لا هادمققلملالنلظارمثدملضغطمعلىملا ه ةملاليملرقلم

إاغاءها.

h .)إاغاء( Cancelلضغطمعلىم

i :قدمبأيم  امقلي
اإلاغاء،ملضغطمعلىمYes )نعد(.مإذلمكنتمم�

.gلرقلمإاغاءم ه ةمأخرىمفانليتمإاىملاخطوةم
الخروجملونمإعالةملشغقتملاجهاز،ملضغطمم�

علىمNo )ال(.

j . عنلملالنلهاءم نمإاغاءملا هاد،ملضغطمعلىم

ضبط التغييرات كإعدادات افتراضية تديدة

ق كنكمحفظمإعللللتملافاكسم نمأجتم
 Contrastلقةملافاكس(مو( Fax Resolution

 Glass Scan Sizeلالباقن(مو(
 Real Time TXحجدمزجاجملا محملاضوئي(مو(

 Coverpage Setupإرماتمفوريمبلونمحفظ(مو(
)إعلللمصفحةملاغالف(مولاليململخل هامكثقًرلمعنمطرققم

ضبطهامكإعللللتملفلرلضقة.موملظتمهذهملإلعللللتمحلىمليودم
بلغققرهام جلًلل.

a :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

b .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

c مالخلقارمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لإلعلللملاذيملرقلملغققره،مثدملضغطمعلىملاخقارملاجلقل.

ممم
كررمهذهملاخطوةماكتمإعلللملرقلملغققره.

d وبعلملغققرملإلعلللملألخقر،م ررمألعلىمأومألمفت،مأوم
 Set Newماعرضمbمأومaلضغطمعلىم

Default )لعققنمإعلللملفلرلضيمجلقل(.

e لعققنمإعلللم( Set New Defaultلضغطمعلىم
لفلرلضيمجلقل(.

f ملطاابكمشاشةملال سمبلأكقلملالغققرمإاىملإلعللللتم
لالفلرلضقةملاجلقلة.

لضغطمعلىمYes )نعد(ماللأكقل.

g . لضغطمعلىم
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إعادة كل إعدادات الفاكس إلى إعدادات 
المصنع

ق كنكمإعالةمكتمإعللللتملافاكسملاليمق تمبلغققرهامإاىم
إعللللتملا صنع.موملظتمهذهملإلعللللتمحلىمليودمبلغققرهام

 جلًلل.

a :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

 Fax(م Off )إقيافملشغقت(،م
)لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

b .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

c وبعلملغققرملإلعلللملألخقر،م ررمألعلىمأومألمفت،مأوم
 Factory Resetماعرضمbمأومaلضغطمعلىم

)إعالةملعققنمإعللللتملا صنع(.

d  Factory Resetلضغطمعلىم
)إعالةملعققنمإعللللتملا صنع(.

e ملطاابكمشاشةملال سمباالأكقلماللغققرمباارجوعمإاىم
إعللللتملا صنع.ملضغطمعلىمYes )نعد(ماللأكقل.

f . لضغطمعلىم

حفل خيارات الفاكس على هيئة اختصار

ق كنكملخزقنمكتمخقارلتملافاكسملاجلقلةملاليململخل هامكثقًرلم
علىمهقئةملخلصار.

a :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

b .ألختمرقدملافاكس

c .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax Resolution )لقةملافاكس(مأوم

sided Fax‑2 )فاكسمعلىملاوجهقن(م1مأوم
 Real Time TXلالباقن(مأوم( Contrast

 Coverpageإرماتمفوريمبلونمحفظ(مأوم(
Setup )إعلللمصفحةملاغالف(مأوم

Overseas Mode )وضعملاللصاتملالواي(مأوم
 Glass Scan Size

)حجدمزجاجملا محملاضوئي(،مثدملضغطمعلىملإلعلللم
لاذيملرقلملغققره.مثدملضغطمعلىملاخقارملاجلقلم

لا طلوب.
كررمهذهملاخطوةماكتمإعلللملرقلملغققره.

e عنلملالنلهاءم نملخلقارملاخقارلتملاجلقلة،ملضغطمعلىم
OK ) ولفق(.

f  Save as Shortcutلضغطمعلىم
)حفظمكاخلصار(.

g قدمبلأكقلمقائ ةملاخقارلتملا عروضةملاليملرقلمع تم
ملخلصارماها،مثدم

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

h ألختملمً اماالخلصارمباملخللدماوحةملا فالقحم
لا عروضةمعلىمشاشةملال س.م)ا ماعللكمعلىمإلخاتم

ملاقتملا ملخلدملألمامي:مإلخاتملانص.(م لألحرف،م
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

i .ولفق(ماللأكقل ( OKلضغطمعلىم
باانمبةمإاىمMFC‑9340CDWم1
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صفحة غالف إلكترونية

ملحلاجمإاىمبر جةم عرفملا حطةمالملخللدمهذهملا قزةم
ملاقتملإلعلللملامرقع(. (

ق كنكمإرماتمصفحةمغالفملليائًقام عمكتمفاكس.ملحلويمصفحةم
لاغالفمعلىم عرفملا حطةمولعلققمولالمدملا خزنمفيملفلرم

لاعناوقن.

ق كنكملخلقارمأحلملعلقياتملاضبطملا مبقملالااقة:

Comment Off.1 )إقيافملشغقتملالعلقق(

Please Call.2 )لارجاءملاللصات(

Urgent.3 )عاجت(

Confidential.4 )مري(

بلالًم نململخللدمأحلملعلقياتملاضبطملا مبق،مق كنكمإلخاتم
رماالقنمشخصقلقن،مقصتمطواه امإاىم27محرًفا.

مصفحةم )لنظرملكوقنملالعلقياتملاشخصقةملاخاصةمبكم
).24

.5) عرفم نمِقبتملا ملخلد(

.6) عرفم نمِقبتملا ملخلد(

تكوين التعليقات الشخصية الخاصة بك

ق كنكمإعلللملثنقنم نملالعلقياتملاخاصةمبك.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Setup Send )إعلللملإلرمات(.

f .)إعلللملإلرمات( Setup Sendلضغطمعلىم

g ضبطم( Coverpage Settingلضغطمعلىم
صفحةملاغالف(.

h  Coverpage Noteلضغطمعلىم
) الحظةمصفحةملاغالف(.

i .لضغطمعلىم.5مأوم.6مالخزقنملالعلققملاخاصمبك

j ألختملالعلققمباملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىم
شاشةملال س.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

مالخلقارمأرقادمأومحروفمأوم لضغطمعلىم
ملاقتملا ملخلدملألمامي:مإلخاتم أحرفمخاصةم)

لانص(.

k . لضغطمعلىم
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إرسال صفحة غالف للفاكس التالي

إذلمكنتملرقلمإرماتمصفحةمغالفمالفاكسملالااي،مفق كنكم
إضافةمصفحةملاغالف.

a :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

b .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Coverpage Setup )إعلللمصفحةملاغالف(.

d إعلللم( Coverpage Setupلضغطمعلىم
صفحةملاغالف(.

e إعلللم( Coverpage Setupلضغطمعلىم
صفحةملاغالف(.

f .)لشغقت( Onلضغطمعلىم

g  Coverpage Noteلضغطمعلىم
) الحظةمصفحةملاغالف(.

h مالخلقارمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لالعلققملاذيملرقلململخلل ه،مثدملضغطمعلىملالعلقق.

. لضغطمعلىم

i .)ولفق ( OKلضغطمعلىم

j .ألختمرقدملافاكس

k .)بلءملشغقتملافاكس( Fax Startلضغطمعلىم

استخدام صفحة غالف مطبوعة

إذلمأرلتمصفحةمغالفم طبوعة،مفق كنكملاكلابةمعلقهاموطباعةم
صفحةملاعقنةموإرفاقهامباافاكس.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Setup Send )إعلللملإلرمات(.

f .)إعلللملإلرمات( Setup Sendلضغطمعلىم

g ضبطم( Coverpage Settingلضغطمعلىم
صفحةملاغالف(.

h .)عقنةمطباعة( Print Sampleلضغطمعلىم

i .)ولفق ( OKلضغطمعلىم
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عرض الوتهة

عنل املرمتمفاكًما،مقعرضملاجهازملا علو اتم نملفلرم
لاعناوقنمأوملارقدملاذيمقلدملاللصاتمبه.مق كنكمضبطملاجهازم

علىمإخفاءم علو اتملاوجهةمعلىمشاشةملال س.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Setup Send )إعلللملإلرمات(.

f .)إعلللملإلرمات( Setup Sendلضغطمعلىم

g .)لاوجهة( Destinationلضغطمعلىم

h  Displayخفي(مأوم ( Hiddenلضغطمعلىم
)عرض(.

i . لضغطمعلىم
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 االستقصاء )استرداد الفاكسات 
الموتودة في االنتلار( 

قلقحماكملالمليصاءمإعلللمجهازكمبحقثمق كنماألشخاصم
لآلخرقنململالدملافاكماتم نك،مواكنهدمهدم نمقلفعونملكلفةم

لاللصات.مك امقلقحماكمأقًضاملاللصاتمبجهازمفاكسمأيمشخصم
آخرمولملالدمفاكسم نه،مبحقثمللفعمأنتملكلفةملاللصات.موقلزدم
إعلللم قزةملالمليصاءمعلىمكالملاجهازقنمحلىمقنجحمهذلملأل ر.م

المللعدمكتمأجهزةملافاكسم قزةملالمليصاء.

إرسال مع االستقصاء

قلقحماكملإلرماتم عملالمليصاءمإعلللملاجهازماالنلظارمب ملنلم
حلىمق كنماجهازمفاكسمآخرملاللصاتمبهمولملرللله.

مقلدملخزقنملا ملنلموق كنململرلللهم نمخالتمأيمجهازمفاكسم
آخرمحلىمليودمبحذفهم نملاذلكرة.

إعداد اإلرسال مع االستقصاء

a .قدمبلح قتملا ملنل

b :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

c .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Polled TX )إرماتم عملالمليصاء(.

e .)إرماتم عملالمليصاء( Polled TXلضغطمعلىم

f .)ققامي( Standardلضغطمعلىم

g .)بلءملشغقتملافاكس( Fax Startلضغطمعلىم
إذلمكنتململخلدم ليدملا ملنللتملالليائي،مفانليتمإاىم

.jلاخطوةم

h إذلمكنتململخلدمزجاجملا امحملاضوئي،مفملطاابكمشاشةم
لال سمباخلقارمأحلملاخقارلتملالااقة:

لضغطمعلىمYes )نعد(ما محمصفحةمأخرىمم�
مضوئًقا.م

.iلنليتمإاىملاخطوةم
لضغطمعلىمNo )ال(مإذلملنلهقتم نم محمم�

.jلاصفحاتمضوئًقا.ملنليتمإاىملاخطوةم

i ضعملاصفحةملالااقةمعلىمزجاجملا امحملاضوئيمولضغطم
علىمOK ) ولفق(.

كررملاخطولقنمhمومiماكتمصفحةمإضافقة.

j مقيودملاجهازمبإرماتملافاكسملليائًقامعنل امقلدم
لالمليصاءمعنه.مومللدمطباعةمليرقرململيصاءمبعلمذاك.

مالحلة

،م احذفملافاكسم نملاذلكرة،ملضغطمعلىم
 Faxج قعملإلعللللت(،م( All Settings

)لاهالف(،مRemaining Jobs )ملا هادملا لبيقةم(م
مصفحةم )لنظرملالحيقم نملا هادمققلملالنلظارموإاغاؤهام

.)22
م
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اإلعداد لإلرسال مع االستقصاء باستخدام رمز آمن

قلقحماكمملالمليصاءملآل نممليققلم نمق كنهملاوصوتمإاىم
لا ملنللتملاليمق تمبإعلللهاماالمليصاء.مالمقع تملالمليصاءم

لآل نمإالم عمأجهزةمفاكسمBrother.مإذلمأرللمشخصمآخرم
لملرلللمفاكسم نمجهازك،مفمقلعقنمعلقهمإلخاتملار زملآل ن.

a .قدمبلح قتملا ملنل

b :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

c .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Polled TX )إرماتم عملالمليصاء(.

e .)إرماتم عملالمليصاء( Polled TXلضغطمعلىم

f .)آ ن( Secureلضغطمعلىم

g .ألختمعلًللم كوًنام نمأربعةمأرقاد
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

h .)بلءملشغقتملافاكس( Fax Startلضغطمعلىم

i إذلمكنتململخلدمزجاجملا امحملاضوئي،مفملطاابكمشاشةم
لال سمباخلقارمأحلملاخقارلتملالااقة:

لضغطمعلىمYes )نعد(ما محمصفحةمأخرىمم�
.jضوئًقا.ملنليتمإاىملاخطوةم

لضغطمعلىمNo )ال(مإذلملنلهقتم نم محمم�
لاصفحاتمضوئًقا.

j ضعملاصفحةملالااقةمعلىمزجاجملا امحملاضوئيمولضغطم
علىمOK ) ولفق(.مكررملاخطولقنمiمومjماكتم

صفحةمإضافقة.

k مقيودملاجهازمبإرماتملافاكسملليائًقامعنل امقلدم
لالمليصاءمعنه.
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خيارات االستالم على الذاكرة

قلقحماكملالملالدمعلىملاذلكرةململالدملافاكماتمعنل املكونم
بعقًللمعنملاجهاز.

ق كنكململخللدمولحلمفيطماالملالدمعلىملاذلكرةمفيملا رة:
مإعالةملوجقهملافاكماتم�

لخزقنملافاكسم�

فاكسمعنمطرققملاك بقولرم�

ملاقتملا ملخلدملألمامي:ململالدملافاكسمعبرم (
لاك بقولر.(

إقيافملالشغقتم�

 إعادة توتيه الفاكسات

للقحماكم قزةمإعالةملوجقهملافاكماتمإعالةملوجقهملافاكماتم
لا ملل ةملليائًقامإاىمجهازمآخر.مإذلملخلرتم

 Backup Print: On
)طباعةملانمخملالحلقاطي:ملشغقت(،مفمقيودملاجهازمبطباعةم

لافاكسمأقًضا.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Setup Receive )إعلللملالملالد(.

f .)إعلللملالملالد( Setup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Memory Receive )لمليباتمذلكرة(.

h  Memory Receiveلضغطمعلىم
)لمليباتمذلكرة(.

i  Fax Forwardلضغطمعلىم
)مإعالةملوجقهملافاكس(.

j :قدمبأيم  امقلي
لضغطمعلىمManual )قلوي(مإللخاتمرقدمم�

مإعالةملوجقهملافاكماتم) امقصتمإاىم20م
حرًفا(مباملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىم

ملاقتملا ملخلدملألمامي:م شاشةملال سم)
إلخاتملانص(.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.
لضغطمعلىمAddress Book م�

)لفلرملاعناوقن(.

 ررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىمaأوbم
العرضماللنيتمحلىملجلمرقدملافاكسملاذيملرقلم

مإعالةملوجقهملافاكماتمإاقه.

لضغطمعلىمرقدملافاكسمأومعنولنملابرقلملإلاكلرونيم
لا طلوب.

مالحلة

م م	 ق كنكمإلخاتمعنولنمبرقلمإاكلرونيمبااضغطمعلىم
علىمشاشةملال س.

م فيمحااةملخلقارمرقدم ج وعةم نملفلرملاعناوقن،مفمللدم	
إعالةملوجقهملافاكماتمإاىمأرقادمفاكماتم لعللة.

م

k عاقنةملافاكس(م ( Fax Previewفيمحااةمضبطم
علىمOff )إقيافملشغقت(،مفاضغطمعلىم

 Backup Print: On
)طباعةملانمخملالحلقاطي:ملشغقت(مأوم
 Backup Print: Off

)طباعةملانمخملالحلقاطي:مإقيافملالشغقت(.م

هام
م 	 Backup Print: Onإذلملخلرتم

)طباعةملانمخملالحلقاطي:ملشغقت(،مفمقيودملاجهازمأقًضام
بطباعةملافاكماتملاليملدململال هامعلىمجهازكمبحقثم

لكونمالقكمنمخةم نها.

م عنلمضبطمFax Preview ) عاقنةملافاكس(معلىم	
On )لشغقت(،مفلنملع تم قزةملاطباعةملالحلقاطقة.

م

l . لضغطمعلىم

استالم فاكس
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تخزين الفاكس

للقحماكم قزةم ماحةملخزقنملافاكسملخزقنملافاكماتملا ملل ةم
فيمذلكرةملاجهاز.مق كنكململرلللمرمائتملافاكسملا خزنةم نم

جهازمفاكسمب كانمآخرمباملخللدمأول رملالملرلللمعنمبعلم
مصفحةم34(. )لنظرململرلللمرمائتملافاكسم

مقيودملاجهازمبطباعةمنمخةملحلقاطقةم نمكتمفاكسم خزن.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Setup Receive )إعلللملالملالد(.

f .)إعلللملالملالد( Setup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Memory Receive )لمليباتمذلكرة(.

h  Memory Receiveلضغطمعلىم
)لمليباتمذلكرة(.

i .)لخزقنملافاكس( Fax Storageلضغطمعلىم

j . لضغطمعلىم

تغيير خيارات االستالم على الذاكرة

إذلمكانتملافاكماتملا ملل ةمفيمذلكرةملاجهازمعنلملغققرمع لقاتم
لالملالدمعلىملاذلكرة،مفملمأاكمشاشةملال سمأحلملألمئلةملالااقة:

في حالة استالم فاكسات تمت طباعتها بالفعل

?Erase all documents )هتملرغبمفيمم�
 محمج قعملا ملنللت؟(

م فيمحااةملاضغطمعلىمYes )نعد(،ممقلدم محم	
لافاكماتملا وجولةمفيملاذلكرةمقبتملغققرملإلعللل.

م فيمحااةملاضغطمعلىمNo )ال(،مانمقلدم محم	
لافاكماتملا وجولةمفيملاذلكرةموانمقلدملغققرملإلعللل.

في حالة وتود فاكسات غير مطبوعة في الذاكرة

?Print all faxes )هتملرغبمفيمطباعةمم�
ج قعملافاكمات؟(

م فيمحااةملاضغطمعلىمYes )نعد(،ممللدمطباعةم	
لافاكماتملا وجولةمفيملاذلكرةمقبتملغققرملإلعللل.موإذلم
ل تمطباعةمنمخةملحلقاطقةمباافعت،مفلنمللدمطباعلهام

 رةمأخرى.
م فيمحااةملاضغطمعلىمNo )ال(،مانمللدمطباعةم	

لافاكماتملا وجولةمفيملاذلكرةموانمقلدملغققرملإلعللل.

فيمحااةملركملافاكماتملا ملل ةمفيمذلكرةملاجهازمعنلملالحوتم
إاىمPC Fax Receive )لملالدملافاكسمعبرملاك بقولر(م
 نمخقارمآخرم)Fax Forward )مإعالةملوجقهملافاكس(مأوم

Fax Storage )لخزقنملافاكس((،ملضغطمعلىم
>USB<مأومعلىملمدملاك بقولرمإذلمكنتم لصاًلمبشبكة.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.
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ملمأاكمشاشةملال سمهذلملامؤلت:
?Send Fax to PC م�

)هتملرغبمفيمإرماتمفاكسمإاىمجهازمك بقولر؟(
م فيمحااةملاضغطمعلىمYes )نعد(،ممقلدمإرماتم	

لافاكماتملا وجولةمفيملاذلكرةمإاىملاك بقولرمقبتملغققرم
لإلعللل.ممقطلبم نكمإبللءمرغبلكمفق امإذلمكنتملرقلم
لشغقتم قزةمPrintمBackupم)لاطباعةملالحلقاطقة(.م
ملاقتملا ملخلدملألمامي:م )ا زقلم نملا علو ات،م

لملالدملافاكسمعبرملاك بقولر.(
م فيمحااةملاضغطمعلىمNo )ال(،مانمقلدم محم	

لافاكماتملا وجولةمفيملاذلكرةمأومنيلهامإاىملاك بقولرم
وانمقلدملغققرملإلعللل.

هام
إذلملخلرتمOnمPrintمBackupم)لشغقتملاطباعةم

لالحلقاطقة(،مفمقيودملاجهازمأقًضامبطباعةملافاكماتملاليملدم
لملال هامعلىمجهازكمبحقثملكونمالقكمنمخةم نها.موق ثتم

ذاكم قزةمأ انمفيمحااةمحلوثمفشتمبااطاقةمقبتمإعالةملوجقهم
لافاكسمأومحلوثم شكلةمفيملاجهازملا مللد.

م

إيقاف تشغيل خيارات التحكم في الفاكس عن 
بعد

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Setup Receive )إعلللملالملالد(.

f .)إعلللملالملالد( Setup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Memory Receive )لمليباتمذلكرة(.

h  Memory Receiveلضغطمعلىم
)لمليباتمذلكرة(.

i .)إقيافملشغقت( Offلضغطمعلىم

مالحلة
مل نحكمشاشةملال سمخقارلتمأكثرمفيمحااةململ رلرم
وجولمفاكماتم ملل ةمفيمذلكرةملاجهازم)لنظرملغققرم

مصفحةم30(. خقارلتملالملالدمعلىملاذلكرةم
م

j . لضغطمعلىم
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االسترداد عن بعد
ق كنكملاللصاتمبااجهازم نمأيمهالفمنغ يمباال سمأومجهازم
فاكس،مثدململخلدمر زملاوصوتمعنمبعلمولألول رمعنمبعلم

الملرلللمرمائتملافاكس.

ضبط رمز الوصول عن بعد

قلقحماكمر زملاوصوتمعنمبعلملاوصوتمإاىم قزلتملالملرلللم
عنمبعلمعنل املكونمبعقًللمعنملاجهاز.مقبتمأنملل كنم نم

لملخللدملاوصوتمعنمبعلمو قزلتملالملرللل،مقلعقنمعلقكمإعلللم
لار زملاخاصمبك.ملار زملالفلرلضيمبحمبمضبطملا صنعمهوم

.)l–لار زمغقرملانشطم)–م–م

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Remote Access )لاوصوتمعنمُبعل(.

f  Remote Accessلضغطمعلىم
)لاوصوتمعنمُبعل(.

g ألختمر ًزلم كوًنام نمثالثةمأرقادمباملخللدملألرقادم0م
إاىم9مأوم*مأوم#مباملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةم

علىمشاشةملال س.
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

مالحلة
الململخلدمنفسملار زملا ملخلدمار زملالنشقطمعنمبعلم

)l51(مأومر زملالعطقتمعنمبعلم)51#(م
ملاقتملا ملخلدملألمامي:ململخللدملار وزمعنمُبعل(. (

م

h . لضغطمعلىم

مالحلة
ق كنكملغققرملار زملاخاصمبكمفيمأيموقت.ماجعتملار زم
معنلملاخطوةمgم غقرمنشط،ملضغطمبامل رلرمعلىم

 OKمثدملضغطمعلىم،l–الملعالةملإلعلللملالفلرلضيم–م–م
) ولفق(.

م

استخدام رمز الوصول عن بعد

a للصتمبرقدملافاكسم نملاهالفمأومجهازمفاكسمآخرم
باملخللدمللصاتمنغ ةملال س.

b .عنل امقرلملاجهاز،مألختمر زملاوصوتمعنمبعلمفوًرل

c :قصلرملاجهازمإشارةمفيمحااةململال همالرمائت
صفارة واحدة طويلة ‑‑ رسائل فاكسم�
ال تصدر صفارات ‑‑ ال توتد رسائلم�

d عنل امقصلرملاجهازمصفارلقنمقصقرلقن،مألختمأ ًرلم
مصفحةم33(.ممقلدم )لنظرمأول رملافاكسمعنمبعلم

قطعمللصاتملاجهازمفيمحااةملالنلظارما لةملزقلمعنم30م
ثانقةمقبتمإلخاتمأ ر.

إذلمألخلتمأ ًرلمغقرمصااح،مفمقصلرملاجهازمصفارةم
ثالثم رلت.

e .لضغطمعلىم9م0مإلعالةملعققنملاجهازمعنلملالنلهاء

f .ضعملام اعة

مالحلة
م فيمحااةمضبطملاجهازمعلىموضعمManual )قلوي(م	

وكنتملرقلململخللدم قزلتملالملرلللمعنمبعل،مفانلظرم
حولايم100مثانقةمبعلمبلءملارنقن،مثدمقدمبإلخاتمر زم

لاوصوتمعنمبعلمخالتم30مثانقة.
م قلمالملكونمهذهملاوظقفةم لاحةمفيمبعضملابلللنمأومقلمالم	

لكونم لعو ةم نمقبتمشركةملاهالفملا حلقة.
م
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أوامر الفاكس عن بعد

للبعملألول رملاولرلةمفيملاجلوتمالوصوتمإاىملا قزلتمعنل املكونمبعقًللمعنملاجهاز.معنلملاللصاتمبااجهازموإلخاتمر زملاوصوتمعنم
بعلم)3مأرقادم لبوعةمبااعال ةمl(،ممقصلرملانظادمصفارلقنمقصقرلقنمومقلعقنمعلقكمإلخاتمأ رمعنمبعل.

تفاصيل العمليةاألوامر عن بعد
تغيير إعدادات  إعادة توتيه الفاكسات  أو 95

 مساحة تخزين الفاكسات 
ق كنكملخلقارمOff )إقيافملشغقت(مبعلململرلللمكتمرمائلكمأومحذفها.1مإقيافملالشغقت

قلتمصلورمصوتمصفارةمولحلةمطوقلةمعلىمقبوتملالغققر.مإذلمم عتمصوتمثالثم2مإعالةملوجقهملافاكماتم
صفارلتمقصقرة،مفلنمق كنكمإجرلءملغققرلتماعلدملاوفاءمبااشروطم)علىممبقتملا ثات،م
لمجقتمرقدممإعالةملوجقهملافاكماتم(.مق كنكملمجقتمأقصىمعللم نملارناتم)لنظرملغققرم
مصفحةم34(.مملع تم قزةممإعالةملوجقهملافاكماتممعنلم رقدمإعالةملوجقهملافاكماتم

لمجقتملارقد.

4مرقدمإعالةملوجقهملافاكماتم
6م ماحةملخزقنملافاكسم

استرداد فاكس96
ألختمرقدمجهازملافاكسملابعقلمالملالدمرمائتملافاكسملا خزنةم)لنظرململرلللمرمائتم2ململرلللمكتملافاكمات

مصفحةم34(. لافاكسم
إذلمم عتمصوتمصفارةمولحلةمطوقلة،مفهذلمقعنيمأنهملدم محمرمائتملافاكسم نم3م محملافاكماتم نملاذلكرة

لاذلكرة.
التحقق من حالة االستالم97

ق كنكملالحيقم  امإذلمكانملاجهازملاخاصمبكمقلملليىمأيمفاكماتمأدمال.مإذلمكانتملإلجابةم1مفاكس
بنعد،مفملم عمصوتمصفارةمولحلةمطوقلة.موإذلمكانتملإلجابةمبال،مفملم عمصوتمثالثم

صفارلتمقصقرة.
تغيير وضع االستالم98

TADإذلمم عتمصوتمصفارةمولحلةمطوقلة،مفهذلمقعنيمقبوتملالغققر.1مجهازم
2ملافاكس/لاهالف

3ملافاكسمفيط
لضغطمعلىم9م0مالخروجم نملالملرلللمعنمبعل.ملنلظرمم اعمصوتملاصفارةملاطوقلة،مخروج90

ثدمضعمم اعةملاقل.
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استرداد رسائل الفاكس

ق كنكملاللصاتمبااجهازم نمأيمهالفمأزرلرما سمأومجهازم
فاكسموإرماتمرمائتملافاكسمإاىمجهازمآخر.مقبتململخللدمهذهم

لا قزة،مقنبغيمعلقكملشغقتملخزقنملافاكسمأوم عاقنةملافاكسم
مصفحةم30مأوم )لنظرملخزقنملافاكسم

لاقتملا ملخلدملألمامي:م عاقنةملافاكسم)باألبقضمولألمولم
فيط((.

a .للصتمبرقدملافاكس

b عنل امقرلملاجهاز،مألختمر زملاوصوتمعنمبعلم)3م
أرقادم لبوعةمبعال ةمl(.مإذلمم عتمصفارةمولحلةم

طوقلة،مفملكونمالقكمرمائت.

c معنل املم عمصفارلقنمقصقرلقن،م
لضغطمعلىم9م6م2.

d لنلظرمم اعمصفارةمطوقلة،مثدململخلدماوحةملاللصاتم
إللخاتمرقدمجهازملافاكسمعنمبعلمفيملا كانملاذيملرقلم
إرماتمرمائتملافاكسمإاقه،م لبوًعامبعال ةم##م)حلىم

20مرقً ا(.

مالحلة
المق كنكململخللدمlمو#مكأرقادمللصات.مواكنملضغطمعلىم

#مإذلمكنتملرقلمإنشاءمإقيافم ؤقت.
م

e ضعملام اعةمبعلمم اعمصفارةملاجهاز.ممقلصتملاجهازم
بجهازملافاكسملآلخر،مولاذيممقيودمحقنئذمبطباعةمرمائتم

لافاكس.

تغيير رقم إعادة توتيه الفاكسات

ق كنكملغققرمرقدمإعالةملوجقهملافاكماتم نمهالفمأزرلرما سم
آخرمأومجهازمفاكس.

a .للصتمبرقدملافاكس

b عنل امقرلملاجهاز،مألختمر زملاوصوتمعنمبعلم)3م
أرقادم لبوعةمبعال ةمl(.مإذلمم عتمصفارةمولحلةم

طوقلة،مفملكونمالقكمرمائت.

c معنل املم عمصفارلقنمقصقرلقن،م
لضغطمعلىم9م5م4.

d لنلظرمم اعملاصفارةملاطوقلة،مثدململخلدماوحةملاللصاتم
إللخاتملارقدملاجلقلم) امقصتمإاىم20مرقً ا(ماجهازم

لافاكسملابعقلملاذيملرقلمإعالةملوجقهمرمائتملافاكسمإاقه،م
ثدمألختم##.

مالحلة
المق كنكململخللدمlمو#مكأرقادمللصات.مواكنملضغطمعلىم

#مإذلمكنتملرقلمإنشاءمإقيافم ؤقت.
م

e .لضغطمعلىم9م0مإلقيافملاوصوتمعنمبعلمعنلملالنلهاء

f .ضعملام اعةمبعلمم اعمصفارةملاجهاز
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عمليات استالم إضافية

طباعة فاكس وارد مصغر

إذلملخلرتمOn )لشغقت(،مفمقيودملاجهازمبلصغقرمكتمصفحةم
 نملافاكسملاولرلمالالئدمصفحةمولحلةم نملاورقمبحجدمA4مأو

.FolioمأومLegalمأومLetter

قحمبملاجهازمنمبةملالصغقرمباملخللدمحجدمصفحةملافاكسم
ملاقتملا ملخلدملألمامي:مإعللللتم وإعللللتمحجدملاورقم)

لاورق(.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Setup Receive )إعلللملالملالد(.

f .)إعلللملالملالد( Setup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Auto Reduction )لصغقرملليائي(.

h  Auto Reductionلضغطمعلىم
)لصغقرملليائي(.

i .)إقيافملشغقت( Offمأوم)لشغقت( Onلضغطمعلىم

j . لضغطمعلىم

طباعة على الوتهين لوضع الفاكس 

قطبعملاجهازملافاكماتملا ملل ةمعلىمكالموجهيملاورقةمعنل ام
 On2 )علىملاوجهقن(معلىم‑sidedقكونم ضبوًطام

)لشغقت(.

ق كنكململخللدملاورقمبحجدمA4ماهذهملاوظقفةم)بوزنم60مإاىم
105مجد/د2(.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Setup Receive )إعلللملالملالد(.

f .)إعلللملالملالد( Setup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
sided‑2 )علىملاوجهقن(.

h .)2 )علىملاوجهقن‑sidedلضغطمعلىم

i .)إقيافملشغقت( Offمأوم)لشغقت( Onلضغطمعلىم

j . لضغطمعلىم

مالحلة
عنلملشغقتمsided‑2 )علىملاوجهقن(،ممقلدملصغقرم
رمائتملافاكسملاولرلةملليائًقامالالئدمحجدملاورقملا وجولم

فيملرجملاورق.
م
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ضبط طابع استالم الفاكسات

ق كنكمضبطملاجهازمعلىمطباعةملارقخمووقتملالملالدمبأعلىم
ومطمكتمصفحةمفاكسمقلدململال ها.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Setup Receive )إعلللملالملالد(.

f .)إعلللملالملالد( Setup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax Rx Stamp )طابعململالدملافاكس(.

h  Fax Rx Stampلضغطمعلىم
)طابعململالدملافاكس(.

i .)إقيافملشغقت( Offمأوم)لشغقت( Onلضغطمعلىم

j . لضغطمعلىم

مالحلة
م لأكلم نمضبطملالارقخمولاوقتملاحااققنمبااجهازم	

ملاقتملإلعلللملامرقع(. (
م فيمحااةملنزقتمفاكسمعبرملإلنلرنت:	

انمقظهرملارقخمووقتملالملالدمعنلململخللدمInternetمم
Faxم)فاكسمعبرمإنلرنت(م.

م

ضبط  كثافة الطباعة 

ق كنكمضبطمإعلللممكثافةملاطباعةمماجعتملاصفحاتملا طبوعةم
ألكنمأومأفلح.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Setup Receive )إعلللملالملالد(.

f .)إعلللملالملالد( Setup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Print Density )كثافةملاطباعة(.

h .)كثافةملاطباعة( Print Densityلضغطمعلىم

i .لضغطمعلىم ملوىملاكثافةمعلىمشاشةملال س

j . لضغطمعلىم
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طباعة فاكس من الذاكرة

إذلملخلرتمFax Storage )لخزقنملافاكس(،مفمقظتم
بإ كانكمطباعةمفاكسم نملاذلكرةمعنل املكونمعنلملاجهازم

مصفحةم30(. )لنظرملخزقنملافاكسم

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e  Print Documentماعرضمbمأومaلضغطمعلىم
)طباعةم ملنل(.

f  Print Documentلضغطمعلىم
)طباعةم ملنل(.

g .)ولفق ( OKلضغطمعلىم

h . لضغطمعلىم

االستالم في حالة نفاد الورق

ب جرلمأنمقصبحملرجملاورقمفارًغامأثناءململالدمفاكس،م
ملعرضمشاشةملال سمNo Paper )المقوجلمورق(.مقدم
ملاقتملا ملخلدملألمامي:م بلح قتمورقمفيملرجملاورقم)

لح قتملاورقموومائطملاطباعة(.
مقمل رملخزقنمرمائتملافاكسملاولرلةمبااذلكرةمحلىمل للئمأوم
قلدملح قتملاورقمفيملرجملاورق.مموفمقلوقفملاجهازمعنم

لارلمعلىملا كاا اتملليائًقامعنلمل لالءملاذلكرة.ماطباعةم
لافاكمات،مضعمورًقامجلقًللمفيملالرج.
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 االستقصاء )استرداد الفاكسات 
الموتودة في االنتلار( 

قلقحماكملالمليصاءمإعلللمجهازكمبحقثمق كنماألشخاصم
لآلخرقنململالدملافاكماتم نك،مواكنهدمهدم نمقلفعونملكلفةم

لاللصات.مك امقلقحماكمأقًضاملاللصاتمبجهازمفاكسمأيمشخصم
آخرمولملالدمفاكسم نه،مبحقثمللفعمأنتملكلفةملاللصات.موقلزدم
إعلللم قزةملالمليصاءمعلىمكالملاجهازقنمحلىمقنجحمهذلملأل ر.م

المللعدمكتمأجهزةملافاكسم قزةملالمليصاء.

 استالم االستقصاء 

قلقحماكمململالدملالمليصاءملاللصاتمبجهازمفاكسمآخرمالملالدم
فاكس.

a :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

b .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Polling RX )لملالدملالمليصاء(.

d .)لملالدملالمليصاء( Polling RXلضغطمعلىم

e .)ققامي( Standardلضغطمعلىم

f ألختمرقدملافاكسملاذيمليودمبامليصائهمباملخللدملفلرم
لاعناوقنمأوماوحةملاللصاتمعلىماوحةملال س.

g .)بلءملشغقتملافاكس( Fax Startلضغطمعلىم

 استقصاء آمن 

قلقحماكمملالمليصاءملآل نممليققلم نمق كنهملاوصوتمإاىم
لا ملنللتملاليمق تمبإعلللهاماالمليصاء.مالمقع تملالمليصاءم

لآل نمإالم عمأجهزةمفاكسمBrother.مإذلمكنتملرغبمفيم
لاحصوتمعلىمفاكسم نمجهازمBrotherم ؤ ن،مفقجبمعلقكم

إلخاتملار زملآل ن.

a :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

b .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Polling RX )لملالدملالمليصاء(.

d .)لملالدملالمليصاء( Polling RXلضغطمعلىم

e .)آ ن( Secureلضغطمعلىم

f .ألختمعلًللم كوًنام نمأربعةمأرقاد
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

g ألختمرقدملافاكسملاذيمليودمبامليصائهمباملخللدملفلرم
لاعناوقنمأوماوحةملاللصاتمعلىماوحةملال س.

h .)بلءملشغقتملافاكس( Fax Startلضغطمعلىم
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استقصاء مؤتل

قلقحماكملالمليصاءملا ؤجتمضبطملاجهازماقبلأململالدم
لالمليصاءمفيموقتمالحق.مق كنكمإعلللمع لقةململيصاءم ؤجتم

ولحلةمفيط.

a :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

b .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Polling RX )لملالدملالمليصاء(.

d .)لملالدملالمليصاء( Polling RXلضغطمعلىم

e .)ؤقت ( Timerلضغطمعلىم

f ألختملاوقتم)بلنمققم24مماعة(ملاذيملرقلمابلءم
لالمليصاء.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

g ألختمرقدملافاكسملاذيمليودمبامليصائهمباملخللدملفلرم
لاعناوقنمأوماوحةملاللصاتمعلىماوحةملال س.

h .)بلءملشغقتملافاكس( Fax Startلضغطمعلىم

 استقصاء تتابعي 

قلقحماكملالممليصاءملاللابعيمطلبم ملنللتم نمأجهزةمفاكسم
 لعللةمبع لقةمولحلة.م

a :قدمبأيم  امقلي
عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمم�

م Off )إقيافملشغقت(،ملضغطمعلىم
)Fax )لاهالف((.

عنل املكونم عاقنةملافاكسم ضبوطةمعلىمOn م�

 Fax(م )لشغقت(،ملضغطمعلىم
 Sending Faxesلاهالف((مو(

)إرماتمفاكمات(.

b .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Polling RX )لملالدملالمليصاء(.

d .)لملالدملالمليصاء( Polling RXلضغطمعلىم

e  Secureققامي(،م( Standardلضغطمعلىم
)آ ن(،مTimer ) ؤقت(.

f .لخلرمأًقام نملاخقارلتملاولرلةمألناه
فيمحااةملخلقارمStandard )ققامي(،مم�

.gلنليتمإاىملاخطوةم
فيمحااةملخلقارمSecure )آ ن(،مألختمم�

رقً ام كوًنام نمأربعمخاناتمرق قةمولضغطم
.gولفق(.ملنليتمإاىملاخطوةم ( OKعلىم

فيمحااةملخلقارمTimer ) ؤقت(،مألختمم�
لاوقتملاذيملرقلمابلءملالمليصاءم)بلنمققم24م

ماعة(مثدملضغطمعلىمOK ) ولفق(.ملنليتم
.gإاىملاخطوةم

g .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

h ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Broadcasting )بثم(.

i .)بثم( Broadcastingلضغطمعلىم

j .)إضافةمرقد( Add Numberلضغطمعلىم
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k :ق كنكمإضافةمأرقادمإاىملابثمبااطرقملالااقة
لضغطمعلىمAdd Number )إضافةمرقد(مم�

ثدمألختمرقً امباملخللدماوحةملا فالقحم
لا عروضةمعلىمشاشةملال س.م

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.
لضغطمعلىمAdd from Address م�

book )إضافةم نملفلرملاعناوقن(.م ررم
ألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىمaأوbم

اعرضملألرقادملاليملرقلمإضافلهامإاىملابث.م
لضغطمعلىمخاناتملالخلقارمإلضافةمعال ةم

لخلقارمبجولرمكتملألرقادملا طلوبة،مثدملضغطم
علىمOK ) ولفق(.

لضغطمعلىمSearch in Address م�
book )بحثمفيملفلرملاعناوقن(.مألختم

لالمدمثدملضغطمعلىمOK ) ولفق(.ملضغطم
علىملالمد،مثدمعلىملارقدملاذيملرقلمإضافله.

l .ماكتمرقدملرقلهkموjكررملاخطولقنم
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

m .)بلءملشغقتملافاكس( Fax Startلضغطمعلىم
قليصىملاجهازمكتمرقدمأومرقدم ج وعاتمباالورم

ال ملنل.

إيقاف االستقصاء

مأثناءمققادملاجهازم إلاغاءمع لقةملالمليصاء،ملضغطمعلىم
بااللصات.

إلاغاءمكتم هادململالدملالممليصاءملاللابعي،ملنظرمإاغاءم ه ةم
مصفحةم40. لمليصاءمللابعيم

إلغاء مهمة استقصاء تتابعي

a . لضغطمعلىم

b :قدمبأيم  امقلي
إلاغاءم ه ةملالممليصاءملاللابعيمبااكا ت،مم�

 Entire Seq. Pollلضغطمعلىم
)لمليصاءملململيمبااكا ت(.ملنليتمإاىملاخطوةم

.c
إلاغاءملا ه ةملاحااقة،ملضغطمعلىملازرملاذيمم�

قعرضملارقدمأوملالمدملاذيمقلدملاللصاتمبه.م
.dلنليتمإاىملاخطوةم

الخروجملونمإعالةملشغقتملاجهاز،ملضغطمم�
. علىم

c عنل املمأاكمشاشةملال سمع امإذلمكنتملرقلمإاغاءم ه ةم
لالممليصاءملاللابعيمبااكا ت،مفيدمبأيم  امقلي:

لضغطمعلىمYes )نعد(ماللأكقل.م�
الخروجملونمإعالةملشغقتملاجهاز،ملضغطمم�

علىمNo )ال(.

d :قدمبأيم  امقلي
إلاغاءملا ه ةملاحااقة،ملضغطمعلىمYes م�

)نعد(.
الخروجملونمإعالةملشغقتملاجهاز،ملضغطمم�

علىمNo )ال(.
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عمليات اتصال إضافية

تمع أرقام دفتر العناوين

قلملرقلمفيمبعضملألحقانملالخلقارم نمبقنمشركاتمللصاالتم
 لعللةمعلىم مافةمبعقلةمعنلمإرماتمفاكس.موقلملخللفملألمعارم
بحمبملاوقتمولاوجهة.مواالملفالةمباألمعارملا نخفضة،مق كنكم

لخزقنمر وزملاوصوتماشركاتملاللصاالتملاليمليعمعلىم
 مافةمبعقلةموأرقادمبطاقةملالئل انمعلىمهقئةمأرقادملفلرم

لاعناوقن.مق كنكملخزقنمللابعاتملاللصاتملاطوقلةمهذهمعنم
طرققمليمق هاموإعلللهامعلىمهقئةمأرقادملفلرمعناوقنم نفصلةم
بأقةم ج وعة.موق كنكمأقًضاملض قنملاللصاتملاقلويمباملخللدم
ملاقتملا ملخلدملألمامي:ملخزقنملألرقاد(. اوحةملاللصاتم)

علىممبقتملا ثات،مرب امق تمبلخزقنم’01632’مفيملفلرم
لاعناوقنم1مBrother:مو’960555’مفيملفلرملاعناوقنم

2مBrother.مفق كنكململخلل ه ام ًعاماطلبم
’01632‑960555’مفيمحااةملاضغطمعلىم امقلي:

a .))لاهالف( Fax(م لضغطمعلىم

b .)لفلرملاعناوقن( Address Bookلضغطمعلىم

c ماعرضمرقدمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
.Brother1م

d .لضغطمعلىملارقد

e .)لطبقق( Applyلضغطمعلىم

f .)لفلرملاعناوقن( Address Bookلضغطمعلىم

g ماعرضمرقدمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
.Brother2م

h .لضغطمعلىملارقد

i .)لطبقق( Applyلضغطمعلىم

j بلءملشغقتملافاكس(.م( Fax Startلضغطمعلىم
مقيودمذاكمبطلبم’960555‑01632’.

الغققرمرقدم امبصورةم ؤقلة،مق كنكململبللتمجزءم نملارقدم
بااضغطمعلقهمفيماوحةملاللصات.معلىممبقتملا ثات،مالغققرم

لارقدمإاىم’960556‑01632’،مق كنكمإلخاتملارقدم
)01632م:1مBrother(مباملخللدملفلرملاعناوقن،ملضغطمعلىم
Apply )لطبقق(مثدملضغطمعلىم960556مبلوحةملاللصات.

مالحلة
إذلملعقنملالنلظارمحلىمصلورمإشارةمأومنغ ةمللصاتمأخرىم
عنلمأيمنيطةمفيمللابعملاللصاتم،مفيدمبإنشاءمإقيافم ؤقتم
فيملارقدمبااضغطمعلىمPause )إقيافم ؤقت(.ملؤليم

كتمضغطةمعلىملا فلاحمإاىمإضافةملأخقرمب يللرم
3.5‑ثانقة.مق كنكملاضغطمعلىمPause )إقيافم ؤقت(م

ال رلتملاالز ةمازقالةم لةملإلقيافملا ؤقت.
م

االتصال باألرقام وتخزينها
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طرق إضافية لتخزين األرقام

تخزين أرقام دفتر العناوين من المكالمات 
الصادرة

ق كنكملخزقنمأرقادملفلرملاعناوقنم نممجتملا كاا اتملاصالرة.

a .))لاهالف( Fax(م لضغطمعلىم

b  Call Historyلضغطمعلىم
) حفوظاتملا كاا ة(.

c  Outgoing Callلضغطمعلىم
) كاا ةمصالرة(.

d .لضغطمعلىملارقد

e .)لحرقر( Editلضغطمعلىم

f  Add to Address Bookلضغطمعلىم
)إضافةمإاىملفلرملاعناوقن(.

g .)لالمد( Nameلضغطمعلىم

h ألختملالمدم) امقصتمإاىم15محرًفا(مباملخللدماوحةم
لا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.م)ا ماعللكمعلىم
ملاقتملا ملخلدملألمامي:مإلخاتم إلخاتملألحرف،م

لانص.(
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

i .ولفق(مالأكقلمرقدملافاكسمأوملاهالف ( OKلضغطمعلىم

j . لضغطمعلىم

إعداد متموعات البث

للقحماكملا ج وعة،ملاليمق كنملخزقنهامفيملفلرملاعناوقن،م
إرماتمرمااةملافاكسمذللهامإاىمأرقادمفاكسمكثقرةمبااضغطمعلىم

Fax )لاهالف(موAddress Book )لفلرملاعناوقن(م
 Fax Startلطبقق(مو( Applyولمدملا ج وعةمو

)بلءملشغقتملافاكس(.

قدمأوالًمبلخزقنمكتمرقدمفاكسمفيملفلرملاعناوقنم
ملاقتملا ملخلدملألمامي:ملخزقنمأرقادملفلرملاعناوقن(.مثدم (
ق كنكملض قنهامكأرقادمفيملا ج وعة.ململخلدمكتم ج وعةمرقدم

لفلرمعناوقن.مق كنكملخزقنم امقصتمإاىم20م ج وعةمأوم
ق كنكملخصقصم امقصتمإاىم199مرقً اما ج وعةمكبقرة.

مصفحةم18.( )لنظرملابثم

a .))لاهالف( Fax(م لضغطمعلىم

b .)لفلرملاعناوقن( Address Bookلضغطمعلىم

c .)لحرقر( Editلضغطمعلىم

d  Setup Groupsلضغطمعلىم
)إعلللملا ج وعات(.

e .)لالمد( Nameلضغطمعلىم

f ألختملمدملا ج وعةم) امقصتمإاىم15محرًفا(مباملخللدم
اوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

g .)إضافة/حذف( Add/Deleteلضغطمعلىم

h قدمبإضافةمأرقادملفلرملاعناوقنمإاىملا ج وعةمبااضغطم
علقهاماعرضمعال ةملخلقارمح رلء.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

i قدمبيرلءةمولأكقلمقائ ةملألم اءمولألرقادملاليملخلرلها،مثدم
لضغطمعلىمOK ) ولفق(ماحفظملا ج وعة.
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j :قدمبأيم  امقلي
الخزقنم ج وعةمأخرىمالبث،مكررمم�

.cم‑مiلاخطولتم
إلنهاءملخزقنم ج وعاتملابث،ملضغطمعلىمم�

.

مالحلة
ملاليارقرم ق كنكمطباعةمقائ ةمبكتمأرقادملفلرملاعناوقنم)

مصفحةم46(.
م

تغيير اسم متموعة

a .))لاهالف( Fax(م لضغطمعلىم

b .)لفلرملاعناوقن( Address Bookلضغطمعلىم

c .)لحرقر( Editلضغطمعلىم

d .)لغققر( Changeلضغطمعلىم

e ماعرضمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لا ج وعةملا طلوبة.

f .لضغطمعلىملمدملا ج وعة

g .)لالمد( Nameلضغطمعلىم

h ألختملمدملا ج وعةملاجلقلةم) امقصتمإاىم15محرًفا(م
باملخللدماوحةملا فالقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

مالحلة
كقفقةملغققرملالمدملا خزن:

الغققرمحرف،ملضغطمعلىمdمأومcماوضعملا ؤشرمول ققزم
.مألختملاحرفم لاحرفمغقرملاصحقح،مثدملضغطمعلىم

ملاقتملا ملخلدملألمامي:مإلخاتملانص(. لاجلقلم)
م

i .)ولفق ( OKلضغطمعلىم

j . لضغطمعلىم

حذف متموعة

a .))لاهالف( Fax(م لضغطمعلىم

b .)لفلرملاعناوقن( Address Bookلضغطمعلىم

c .)لحرقر( Editلضغطمعلىم

d .)حذف( Deleteلضغطمعلىم

e ماعرضمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لا ج وعةملا طلوبة.

f .لضغطمعلىملمدملا ج وعة
لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

g عنل املعرضمشاشةملال سم
 Erase this data?

 Yesهتملرغبمفيم محمهذهملابقانات؟(،ملضغطمعلىم(
)نعد(.

h . لضغطمعلىم
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إضافة أرقام إلى المتموعة أو حذف أرقام منها

a .))لاهالف( Fax(م لضغطمعلىم

b .)لفلرملاعناوقن( Address Bookلضغطمعلىم

c .)لحرقر( Editلضغطمعلىم

d .)لغققر( Changeلضغطمعلىم

e ماعرضمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لا ج وعةملا طلوبة.

f .لضغطمعلىملمدملا ج وعة

g ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Add/Delete )إضافة/حذف(.

h .)إضافة/حذف( Add/Deleteلضغطمعلىم

i ماعرضمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لارقدملاذيملرقلمإضافلهمأومحذفه.

j :قدمبإجرلءم امقليماكتمرقدملرقلملغققره
إلضافةمرقدمإاىملا ج وعة،ملضغطمعلىمخانةمم�

لالخلقارملاخاصةمباارقدمإلضافةمعال ةملخلقار.
احذفمرقدم نملا ج وعة،ملضغطمعلىمخانةمم�

لالخلقارملاخاصةمباارقدمإلزلاةمعال ةم
لالخلقار.

k .)ولفق ( OKلضغطمعلىم

l .)ولفق ( OKلضغطمعلىم

m . لضغطمعلىم
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تقارير الفاكس

معلىمشاشةملال سمإلعلللمليرقرملأكقلم لضغطمعلىم
لإلرماتموفلرةملاقو قة.

تقرير تأكيد اإلرسال

ق كنكململخللدمليرقرملأكقلملإلرماتمكلاقتمعلىمققا كمبإرماتم
ملاقتملا ملخلدملألمامي:مليرقرملأكقلملإلرمات(. لافاكسم)

 يومية الفاكس ) تقرير النشاط (

ق كنكمضبطملاجهازمعلىمطباعةملاقو قةمعلىمفولصتمز نقةم
 عقنةم)كتم50مفاكًما،مأومكتم6مماعاتمأوم12مماعةمأوم24م

مماعة،مأومكتمقو قنمأوم7مأقاد(.م
إعلللملا صنعمهومEvery 50 Faxes )كتم50مفاكًما(.

فيمحااةمضبطملافاصتملاز نيمعلىمOff )إقيافملشغقت(،م
م مقظتمبإ كانكمطباعةملاليرقرمبالباعملإلجرلءمفيملاليارقرم

صفحةم46.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Fax )لاهالف(.

d .)لاهالف( Faxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Report Setting )إعلللملاليارقر(.

f  Report Settingلضغطمعلىم
)إعلللملاليارقر(.

g .)فلرةملاقو قة( Journal Periodلضغطمعلىم

h .)فلرةملاقو قة( Journal Periodلضغطمعلىم

i مالخلقارمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
فاصتمز ني.

 Every 50 Faxesفيمحااةملخلقارم
.mكتم50مفاكًما(،ملنليتمإاىملاخطوةم(

6مماعاتمأوم12مماعةمأوم24مماعة،مأومكتمم�
قو قنمأوم7مأقاد

مقيودملاجهازمبطباعةملاليرقرمفيملاوقتملاذيملدم
لخلقارهموبعلئذممقيودمب محمكتملا هادم نملاذلكرة.

إذلمل لألتمذلكرةملاجهازمبوصوتمعللملا هادمفقهام
إاىم200م ه ةمقبتملنيضاءملاوقتملاذيملدملخلقاره،م
فمقيودملاجهازمبطباعةملاقو قةم بكًرلمثدمقيودمب محم
كتملا هادم نملاذلكرة.مإذلمكنتملرقلمليرقًرلمإضافًقام
قبتمأنمقحقنموقتمطباعله،مفمق كنكمطباعلهمبلونم

 محملا هادم نملاذلكرة.
كتم50مفاكًمام�

مقيودملاجهازمبطباعةملاقو قةمعنلملخزقنم50م
 ه ة.

j لاوقت(،مثدمألختملاوقتمابلءم( Timeلضغطمعلىم
لاطباعةم)بلنمققم24مماعة(مباملخللدماوحةملا فالقحم

لا عروضةمعلىمشاشةملال س.
)علىممبقتملا ثات،مألختم19:45مالماعةم7:45مد.(

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

k كتم7مأقاد(،م( Every 7 Daysفيمحااةملخلقارم
لضغطمعلىمDay )قود(.

l ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Every Monday )كتملثنقن(مأوم

Every Tuesday )كتمثالثاء(مأوم
Every Wednesday )كتمأربعاء(مأوم
Every Thursday )كتمخ قس(مأوم

Every Friday )كتمج عة(مأوم
Every Saturday )كتممبت(مأوم

Every Sunday )كتمأحل(،مثدملضغطمعلىمأوتم
قودم نمأقادملاعلملالنازايملابااغةم7مأقاد.

m . لضغطمعلىم

طباعة التقارير
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التقارير
للوفرملاليارقرملالااقة:

XMIT Verify )لأكقلمXMIT(م1

اعرضمليرقرملأكقلملإلرماتمآلخرم200مفاكسمصالرم
وطباعةمآخرمليرقر.

Address Book )لفلرملاعناوقن(م2

اطباعةمقائ ةمباألم اءمولألرقادملا خزنةمفيمذلكرةملفلرم
لاعناوقن،مبلرلقبمأبجلي.

Fax Journal )مقو قةملافاكس(م3

اطباعةمقائ ةمباا علو اتمحوتمآخرم200مفاكسمولرلم
موصالر.م

)TX:مإرمات(م)RX:ململالد(

User Settings )إعللللتملا ملخلد(م4

اطباعةمقائ ةمباإلعللللتملاحااقة.

Network Configuration )لهقئةملاشبكة(م5

اطباعةمقائ ةمبإعللللتملاشبكةملاحااقة.

Drum Dot Print )طباعةمنيطةملألمطولنة(م6

اطباعةمورقةمفحصمنيطةملألمطولنةمالملكشافمأخطاءم
لاطباعةملا نيطةموإصالحها.

مWLAN Report )ليرقرمWLAN(ممم7
)MFC‑9340CDWموMFC‑9330CDW(

اطباعةمنلقجةملشخقصمللصاتمشبكةمLANملاالملكقة.

كيفية طباعة تقرير

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Print Reports )طباعةملاليارقر(.

d  Print Reportsلضغطمعلىم
)طباعةملاليارقر(.

e ماعرضمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لاليرقرملا طلوب.

f .لضغطمعلىملمدملاليرقر

g :قدمبأيم  امقلي
فيمحااةملخلقارمXMIT Verify م�

.hملنليتمإاىملاخطوةم،)XMITلأكقلم(
باانمبةمالليارقرملألخرى،ملنليتمإاىمم�

.iلاخطوةم

h :قدمبأيم  امقلي
اعرضمليرقرملأكقلملإلرمات،ملضغطمعلىمم�

 View on LCD
.)LCDعرضمعلىمشاشةم(

اطباعةمليرقرملأكقلملإلرمات،ملضغطمعلىمم�
Print Report )طباعةملاليرقر(.

i .)ولفق ( OKلضغطمعلىم
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إعدادات النسخ

ق كنكملغققرمإعللللتملانمخماع لقةملانمخملالااقة.

هذهملإلعللللتم ؤقلة.موللدمإعالةملاجهازمإاىمإعلللللهم
لالفلرلضقةمبعلملققيةمولحلةم نملانمخ.

 Optionsنمخ(،مثدملضغطمعلىم( Copyلضغطمعلىم
)خقار(.م ررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىمaأوbماللنيتم
عبرمإعللللتملانمخ.موعنل امقلدمعرضملإلعلللملا طلوب،م

لضغطمعلقهمالخلقارملاخقارملا فضت.

عنلملالنلهاءم نملغققرملإلعللللت،ملضغطمعلىم
 Mono Startبلءمباألاولن(مأوم( Colour Start

)بلءمأحالي(.

إيقاف النسخ

. إلقيافملانمخ،ملضغطمعلىم

تحسين تودة النسخ

ق كنكملالخلقارم نم ج وعةمإعللللتملاجولة.مإعلللملا صنعمهوم
Auto )لليائي(.

Auto )لليائي(م�

لليائيمهوملاوضعملا وصىمبهمال طبوعاتملاعالقة.مفهوم
 نامبمال ملنللتملاليملحلويمعلىمكتم نملانصوصم

ولاصورملافولوغرلفقة.

Text )نص(م�

 نامبمال ملنللتملاليملحلويمعلىملانصوصمبشكتم
أمامي.

Photo )صورة(م�

جولةمنمخمأفضتمالصورملافولوغرلفقة.

Receipt )لملالد(م�

 نامبمانمخملإلقصاالت.

a .قدمبلح قتملا ملنل

b .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

c .ألختمعللملانمخ

d .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Quality )لاجولة(.

f .)لاجولة( Qualityلضغطمعلىم

g نص(،م( Textم،)لليائي( Autoلضغطمعلىم
Photo )صورة(،مReceipt )لملالد(.

h إذلمكنتمالملرقلملغققرملإلعللللتملإلضافقة،مفاضغطمعلىم
OK ) ولفق(.

i بلءمباألاولن(مأوم( Colour Startلضغطمعلىم
Mono Start )بلءمأحالي(.

إنشاء الُنسخ
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تكبير حتم النسخ أو تصغيره

الكبقرمأوملصغقرملانمخةملالااقة،مللبعمهذهملاخطولت:

a .قدمبلح قتملا ملنل

b .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

c .ألختمعللملانمخملا طلوبة

d .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Enlarge/Reduce )لكبقر/لصغقر(.

f /لكبقر( Enlarge/Reduceلضغطمعلىم
لصغقر(.

g لكبقر(،م( Enlargeلضغطمعلىم%100،م
 Custom(25‑400%)ليلقت(،م( Reduce

) خصصم)25‑400%((.

h :قدمبأيم  امقلي
فيمحااةملخلقارمEnlarge )لكبقر(،مم�

لضغطمعلىملالكبقرمأوملانمبةملا طلوبة.
فيمحااةملخلقارمReduce )ليلقت(،م ررمم�

ألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىمaمأومbم
اعرضمنمبةملالصغقرملا طلوبةمثدملضغطم

علقها.
فيمحااةملخلقارمCustom(25‑400%) م�

) خصصم)25‑%400((،ملضغطمعلىم
ما محملانمبةملا عروضة،مأوملضغطمعلىم

dمالحرقكملا ؤشر،مثدمألختمنمبةملكبقرمأوم
لصغقرمبلًءلم نم%25موحلىم%400م

بزقاللتمقلرهام1%.

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.
فيمحااةملخلقارم%100،ملنليتمإاىملاخطوةمم�

.i

*100%

200%

141% A5iA4

104% EXEiLTR

97% LTRiA4

94% A4iLTR

 91% Full Page
)%91مصفحةمكا لة(

85% LTRiEXE

83% LGLiA4

78% LGLiLTR

70% A4iA5

50%

Custom(25‑400%) ) خصصم
)25‑%400((م1

*مإعلللملا صنعم وضحمبخطمعرقضموبهمعال ةمنج ة.

Custom(25‑400%) ) خصصم)25‑%400((مقلقحمم1
اكمإلخاتمنمبةمبلًءلم نم%25موحلىم%400مبزقاللتمقلرهام

.1%

i إذلمكنتمالملرقلملغققرملإلعللللتملإلضافقة،مفاضغطمعلىم
OK ) ولفق(.

j بلءمباألاولن(مأوم( Colour Startلضغطمعلىم
Mono Start )بلءمأحالي(.

مالحلة
Page Layout )لخطقطملاصفحة(مغقرم لاحم عم

Enlarge/Reduce )لكبقر/لصغقر(.
م



خاُنلا ءاشنإ

49

7

 ءانإاعلىا ءوجهينا

يجب أن تختار تخطيط النسخ على الوجهين من الخيارات التالية 
حتى يمكنك بدء النسخ على الوجهين. يحدد تخطيط المستند 

تخطيط النسخ على الوجهين الذي ينبغي اختياره.

   

MFC‑9330CDWاواMFC‑9140CDN
رأسي
قلبا ءحنفةا ءطويلةاعلىاوجهاو حدjعلىا ءوجهين �

1
2

1

2

قلبا ءحنفةا ءقصيرةاعلىاوجهاو حدjعلىا ءوجهين �

1
2

1

2
   

عرضي
قلبا ءحنفةا ءطويلةاعلىاوجهاو حدjعلىا ءوجهين �

1
2

1

2

قلبا ءحنفةا ءقصيرةاعلىاوجهاو حدjعلىا ءوجهين �

1
2

1

2

MFC‑9340CDW
إذا كنت تريد استخدام ميزة النسخ التلقائي على الوجهين، فقم 

بتحميل المستند في ملقم المستندات التلقائي.

رأسي
وجهننjوجهنن �

1

2

1

2

قلبا ءحنفةا ءطويلةاعلىاوجهاو حدjعلىا ءوجهين �

1
2

1

2

قلبا ءحنفةا ءطويلةاعلىا ءوجهينjعلىاوجهاو حد �

1
2

1

2

قلبا ءحنفةا ءقصيرةاعلىاوجهاو حدjعلىا ءوجهين �

1
2

1

2

قلبا ءحنفةا ءقصيرةاعلىا ءوجهينjعلىاوجهاو حد �

1
2

1

2
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عرضي
وجهانjوجهان �

1

2

1

2

قلب لصحافة لصطويلة على وجه ولحدjعلى لصوجهين �

1
2

1

2

قلب لصحافة لصطويلة على لصوجهينjعلى وجه ولحد �

1
2

1

2

قلب لصحافة لصقليرة على وجه ولحدjعلى لصوجهين �

1
2

1

2

قلب لصحافة لصقليرة على لصوجهينjعلى وجه ولحد �

1
2

1

2

   

a .قم بتحميل المستند

b .))نسخ( Copy(  اضغط على

c .أدخل عدد النسخ

d .)خيار( Options اضغط على

e  لعرض b أو a مرر ألعلى أو ألسفل، أو اضغط على
sided Copy‑2 )نسخ على الوجهين(.

f  2‑sided Copy اضغط على
)نسخ على الوجهين(.

g  لعرض bأوa مرر ألعلى أو ألسفل، أو اضغط على
خيارات التخطيط التالية:
 Off )إيقاف تشغيل(, 

 2‑sidedi2‑sided
 )على الوجهينj على الوجهين( 1, 

 1‑sidedi2‑sided Long Edge
 jقلب على الحافة الطويلة على وجه واحد( Flip

 على الوجهين(, 
 2‑sidedi1‑sided Long Edge

Flip )قلب على الحافة الطويلة على الوجهينj على 
 وجه واحد( 1, 

 1‑sidedi2‑sided Short Edge
Flip|1H,D2H )قلب على الحافة القصيرة على 

 وجه واحدj على الوجهين(, 
 2‑sidedi1‑sided Short Edge
 jقلب على الحافة القصيرة على الوجهين( Flip

على وجه واحد( 1
1 MFC‑9340CDW بالنسبة إلى

h .اضغط على الخيار المطلوب

i  إذا كنت ال تريد تغيير اإلعدادات اإلضافية، فاضغط على
OK )موافق(.

j  بدء باأللوان( أو( Colour Start اضغط على
Mono Start )بدء أحادي( لمسح الصفحة 

ضوئًيا.
إذا قمت بوضع المستند في ملقم المستندات التلقائي، 

فسيقوم الجهاز بمسح الصفحات ضوئًيا وبدء الطباعة.
   

إذل كنت تستخدم زجاج لصماسحة لصضوئية، فانتقا إصى 
.k لصخطوة

k  بعد قيام الجهاز بمسح الصفحة ضوئًيا، اضغط على
Scan )مسح ضوئي( لمسح الصفحة التالية ضوئًيا.

l .ضع الصفحة التالية على زجاج الماسح الضوئي

m .)موافق( OK اضغط على
كرر الخطوتين k وm لكل تخطيط صفحة.

n  بعد مسح كل الصفحات ضوئًيا، اضغط على
Complete )اكتمال( في الخطوة k لإلنهاء.
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ضبط الكثافة والتباين

الكثافة

لضبطمكثافةملانمخماجعتملانمخمأكثرمقلا ةمأومأفلح.

a .قدمبلح قتملا ملنل

b .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

c .ألختمعللملانمخ

d .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Density )كثافة(.

f .)كثافة( Densityلضغطمعلىم

g .لضغطمعلىم ملوىملاكثافة،م نمفالحمإاىمللكن

h إذلمكنتمالملرقلملغققرملإلعللللتملإلضافقة،مفاضغطمعلىم
OK ) ولفق(.

i بلءمباألاولن(مأوم( Colour Startلضغطمعلىم
Mono Start )بلءمأحالي(.

التباين

لضبطملالباقنمال ماعلةمعلىمظهورملاصورةمب ظهرمأكثرم
وضوًحاموإشرلًقا.

a .قدمبلح قتملا ملنل

b .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

c .ألختمعللملانمخ

d .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Contrast )لالباقن(.

f .)لالباقن( Contrastلضغطمعلىم

g .لضغطمعلىم ملوىملباقن

h إذلمكنتمالملرقلملغققرملإلعللللتملإلضافقة،مفاضغطمعلىم
OK ) ولفق(.

i بلءمباألاولن(مأوم( Colour Startلضغطمعلىم
Mono Start )بلءمأحالي(.
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فرز الُنسخ

مق كنكمفرزمنمخم لعللة.ممقلدملخزقنملاصفحاتمباالرلقبم
1م2م3مو1م2م3مو1م2م3مإاىمآخره.

a .قدمبلح قتملا ملنل

b .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

c .ألختمعللملانمخ

d .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Stack/Sort )لج قع/فرز(.

f .)لج قع/فرز( Stack/Sortلضغطمعلىم

g .)فرز( Sortلضغطمعلىم

h إذلمكنتمالملرقلملغققرمأيمإعللللتمأخرى،مفاضغطمعلىم
OK ) ولفق(.

i بلءمباألاولن(مأوم( Colour Startلضغطمعلىم
Mono Start )بلءمأحالي(ما محملاصفحةم

ضوئًقا.
إذلمق تمبوضعملا ملنلمفيم ليدملا ملنللتملالليائي،م

فمقيودملاجهازمب محملاصفحاتمضوئًقاموبلءملاطباعة.
ممم

إذا كنت تستخدم زتاج الماسحة الضوئية، فانتقل إلى 
.j الخطوة

j بعلمققادملاجهازمب محملاصفحةمضوئًقا،ملضغطمعلىم
Scan ) محمضوئي(ما محملاصفحةملالااقةمضوئًقا.

k .ضعملاصفحةملالااقةمعلىمزجاجملا امحملاضوئي

l .)ولفق ( OKلضغطمعلىم
كررملاخطولقنمjموlماكتملخطقطمصفحة.

m بعلم محمكتملاصفحاتمضوئًقا،ملضغطمعلىم
Complete )لكل ات(مفيملاخطوةمjماإلنهاء.

إلنشاء نسخ N  في  1 )تخطيط الصفحة(

ق كنكمليلقتمك قةملاورقملا ملخل ةمعنلملانمخمباملخللدم قزةم
لانمخمNمفيم1.م  امقلقحماكمنمخمصفحلقنمأومأربعمصفحاتم

علىمصفحةمولحلة.مإذلمكنتملرقلمنمخموجهيمبطاقةملاهوقةمعلىم
مصفحةمولحلة،مفانظرم

مصفحةم54. نمخمبطاقاتملاهوقةم2مفيم1م

هام
م 	 LetterمأومA4لأكلم نمضبطمحجدملاورقمعلىم

.FolioمأومLegalمأوم)Letterحجدم(

م 	 Enlarge/Reduceالمق كنكململخللدمإعلللم
)لكبقر/لصغقر(م عم قزةمNمفيم1.

م )P(مقعنيمرأميمو)L(مقعنيمعرضي.	
م

a .قدمبلح قتملا ملنل

b .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

c .ألختمعللملانمخ

d .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Page Layout )لخطقطملاصفحة(.

f .)لخطقطملاصفحة( Page Layoutلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Off(1in1) )إقيافملشغقتم)1مفيم1((مأوم

 2in1(L)2 )2مفيم1م)طواي((مأومin1(P)
 2in1(ID)2مفيم1م)عرضي((مأوم(

 4in1(P)2مفيم1م)بطاقاتملاهوقة((م1مأوم(
 4in1(L)4مفيم1م)طواي((مأوم(

)4مفيم1م)عرضي((.
الحصوتمعلىم علو اتمحوتم2in1(ID) م1

)2مفيم1م)بطاقاتملاهوقة((،ملنظرمنمخمبطاقاتملاهوقةم2مفيم1م
مصفحةم54.

h .لضغطمعلىملاخقارملا طلوب

i إذلمكنتمالملرقلملغققرملإلعللللتملإلضافقة،مفاضغطمعلىم
OK ) ولفق(.
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j  بدء باأللوان( أو( Colour Start اضغط على
Mono Start )بدء أحادي( لمسح الصفحة 

ضوئًيا.
إذا قمت بوضع المستند في ملقم المستندات التلقائي، 

فسيقوم الجهاز بمسح الصفحات ضوئًيا وبدء الطباعة.

خذ اكاتاتنتخدمازجنجا ءمننحةا ءضوئية،افناتقلاخءىا
.kءخطوةا 

k  بعد قيام الجهاز بمسح الصفحة ضوئًيا، اضغط على
Scan )مسح ضوئي( لمسح الصفحة التالية ضوئًيا.

l .ضع الصفحة التالية على زجاج الماسح الضوئي

m .)موافق( OK اضغط على
كرر الخطوتين k وm لكل تخطيط صفحة.

n  بعد مسح كل الصفحات ضوئًيا، اضغط على
Complete )اكتمال( في الخطوة k لإلنهاء.

فياحنءةا ءانإامناملقما ءمنتاد تا ءتلقنئي:

ضع المستند مواجًها ألعلى في االتجاه الموضح في الرسم 
التوضيحي:

2in1(P) )2 في 1 )طولي(( �

2in1(L) )2 في 1 )عرضي(( �

4in1(P) )4 في 1 )طولي(( �

4in1(L) )4 في 1 )عرضي(( �

فياحنءةا ءانإامنازجنجا ءمننحةا ءضوئية:

ضع المستند مواجًها ألسفل في االتجاه الموضح في الرسم 
التوضيحي:

2in1(P) )2 في 1 )طولي(( �

2in1(L) )2 في 1 )عرضي(( �

4in1(P) )4 في 1 )طولي(( �

4in1(L) )4 في 1 )عرضي(( �
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نسخ بطاقات الهوية 2 في 1

ق كنكمنمخمكالموجهيمبطاقةملاهوقةمعلىمصفحةمولحلة،م عم
لاحفاظمعلىمحجدملابطاقةملألصلي.

مالحلة
ق كنكمنمخمبطاقةمهوقةمإاىمأقصىمحلملم حمبهملايولنقنم

ملامال ةمولا علو اتملايانونقة:ملالملخللدم لا ع وتمبهام)
غقرملايانونيمألجهزةملانمخمولصوقرملا ملنللت)MFCمو

DCPمفيط(.(
م

a ضعمبطاقةملاهوقةم ولجهًةمألمفتمباايربم نملازلوقةم
لاقمرىمازجاجملا امحملاضوئي.

1

4 ملم أو أكثر )ألعلى، لليسار( 1

حلىمفيمحااةموضعم ملنلمفيم ليدملا ملنللتمم�
لالليائي،ممقيودملاجهازمب محملابقاناتمضوئًقام
 نمزجاجملا امحةملاضوئقةمعنل امقكونمفيم

هذلملاوضع.

b .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

c .ألختمعللملانمخ

d .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Page Layout )لخطقطملاصفحة(.

f .)لخطقطملاصفحة( Page Layoutلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
2in1(ID) )2مفيم1م)بطاقاتملاهوقة((.

h  2in1(ID)لضغطمعلىم
)2مفيم1م)بطاقاتملاهوقة((.

i قدمبيرلءةمقائ ةملإلعللللتملا عروضةملاليملخلرلهام
ولأكقلها،موبعلمذاكملضغطمعلىمOK ) ولفق(.

j بلءمباألاولن(مأوم( Colour Startلضغطمعلىم
Mono Start )بلءمأحالي(.

قيودملاجهازمبإجرلءم محمضوئيمألحلموجهيمبطاقةم
لاهوقة.

k وبعلمققادملاجهازمب محمأحلملاوجهقنمضوئًقا،ملضغطم
علىمScan ) محمضوئي(.ملقلبمبطاقةملاهوقةم
وضعهامباايربم نملاركنملألقمرمازجاجملا امحم

لاضوئي،مثدملضغطمعلىمOK ) ولفق(ما محملاوجهم
لآلخرمضوئًقا.

مالحلة
عنلملخلقارمنمخمبطاقاتملاهوقةم2مفيم1،مقيودملاجهازم

بضبطملاجولةمعلىمPhoto )صورة(مولالباقنمعلىم2+.
م

l . لضغطمعلىم
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ضبط تشبع األلوان

ق كنكملغققرملإلعلللملالفلرلضيمالشبعملألاولن.

a .قدمبلح قتملا ملنل

b .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

c .ألختمعللملانمخ

d .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Color Adjust )ضبطملالون(.

f .)ضبطملالون( Color Adjustلضغطمعلىم

g أخضر(،م( Greenم،)أح ر( Redلضغطمعلىم
Blue )أزرق(.

h .لضغطمعلىم ملوىملشبعملألاولن

i مإذلمكنتملرقلمضبطملالونمhموgكررملاخطولقنم
لالااي.

مبعلمضبطمإعللللتملألاولن،م
. لضغطمعلىم

j إذلمكنتمالملرقلملغققرملإلعللللتملإلضافقة،مفاضغطمعلىم
OK ) ولفق(.

k .)بلءمباألاولن( Colour Startلضغطمعلىم

إنشاء نسخ N في 1 على الوتهين 
)MFC‑9340CDW(

عنلمإنشاءمنمخمNمفيم1معلىملاوجهقنم نم ملنلمعلىموجهقن،م
 2‑sided Copyقجبمأنملخلارمخقارملخطقطمفيم

Page Layout )لخطقطمصفحةملانمخمعلىملاوجهقن(.م
 2‑sided Copy Pageملل كنم نملاوصوتمإاىم

Layout )لخطقطمصفحةملانمخمعلىملاوجهقن(مبعلملحلقلم
sidedi2‑sided‑2 )علىملاوجهقنjمعلىملاوجهقن(م

 نمأجتمsided Copy‑2 )نمخمعلىملاوجهقن(موأيم
 Page Layoutمفيم1م نمأجتمNلخطقطم

)لخطقطملاصفحة(.

قجبمأنملخلارملاخقارملا نامبمفيملاجلوت.
حافة المستند 

المتلدة
حواف النسخ 
المراد تتليدها

الخيار الذي يتب 
اختياره

LongEdgei LongEdge لاحافةملاطوقلةلاحافةملاطوقلة
)لاحافةملاطوقلةjمم

لاحافةملاطوقلة(
LongEdgei ShortEdge لاحافةملايصقرة

)لاحافةملايصقرةjم
لاحافةملاطوقلة(

ShortEdgei LongEdge لاحافةملاطوقلةلاحافةملايصقرة
)لاحافةملاطوقلةjم
لاحافةملايصقرة(

ShortEdgei ShortEdge لاحافةملايصقرة
)لاحافةملايصقرةjم

لاحافةملايصقرة(

هام
م قدمبلح قتملا ملنلمفيم ليدملا ملنللتملالليائيمالملخللدم	

 2‑sided Copy Page Layoutقزةم 
)لخطقطمصفحةملانمخمعلىملاوجهقن(.

م 	 2‑sided Copy Pageالملع تم قزةم
Layout )لخطقطمصفحةملانمخمعلىملاوجهقن(معنم
لخلقارم2in1(ID) )2مفيم1م)بطاقاتملاهوقة((م نم

أجتمPage Layout )لخطقطملاصفحة(.
م

a .قدمبلح قتملا ملنلمفيم ليدملا ملنللتملالليائي

b .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

c .ألختمعللملانمخ

d .)خقار( Optionsلضغطمعلىم
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e  2‑sidedi2‑sidedحللم
)علىملاوجهقنjمعلىملاوجهقن(مفيم

sided Copy‑2 )نمخمعلىملاوجهقن(م)لنظرم
مصفحةم49(. لانمخمعلىملاوجهقنم

f 2 )2مفيم1م)طواي((مأومin1(P)حللم
 4in1(P)2 )2مفيم1م)عرضي((مأومin1(L)

 4in1(L)4مفيم1م)طواي((مأوم(
 Page Layout4مفيم1م)عرضي((مفيم(

)لخطقطملاصفحة(م)لنظرمإلنشاءمنمخمNممفيمم1م)لخطقطم
مصفحةم52(. لاصفحة(م

g ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
sided Copy Page Layout‑2 )لخطقطم

صفحةملانمخمعلىملاوجهقن(.

h  2‑sided Copy Pageلضغطمعلىم
Layout )لخطقطمصفحةملانمخمعلىملاوجهقن(.

i  LongEdgei LongEdgeلضغطمعلىم
)لاحافةملاطوقلةjمملاحافةملاطوقلة(،م

 LongEdgei ShortEdge
)لاحافةملايصقرةjملاحافةملاطوقلة(،م

 ShortEdgei LongEdge
)لاحافةملاطوقلةjملاحافةملايصقرة(،م

 ShortEdgei ShortEdge
)لاحافةملايصقرةjملاحافةملايصقرة(.

j إذلمكنتمالملرقلملغققرملإلعللللتملإلضافقة،مفاضغطمعلىم
OK ) ولفق(.

k بلءمباألاولن(مأوم( Colour Startلضغطمعلىم
Mono Start )بلءمأحالي(.

ازالة لون الخلفية

Remove Background Color )إزلاةماونم
لاخلفقة(مإلزلاةماونمخلفقةملا ملنلمعنلملانمخ.ممقؤليململخللدم
هذهملاوظقفةمإاىمجعتملانمخمأوضحمفيملايرلءةموقلمقؤليمإاىم

لوفقرم محوقملاحبر.

مالحلة
الململخلدمهذهملاوظقفةمإالمعنلمع تمُنمخم لونة.

م

a .قدمبلح قتملا ملنل

b .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

c .ألختمعللملانمخ

d .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
Advanced Settings )إعللللتم ليل ة(.

f  Advanced Settingsلضغطمعلىم
)إعللللتم ليل ة(.

g  Remove Backgroundلضغطمعلىم
Color )إزلاةماونملاخلفقة(.

h  Mediumنخفض(،م ( Lowلضغطمعلىم
) لومطة(،مHigh )عاٍت(.

i إذلمكنتمالملرقلملغققرملإلعللللتملإلضافقة،مفاضغطمعلىم
OK ) ولفق(.

j .)بلءمباألاولن( Colour Startلضغطمعلىم
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حفل خيارات النسخ على هيئة اختصار

ق كنكملخزقنمخقارلتملانمخملاليململخل هامكثقًرلمعنمطرققم
حفظهامكاخلصار.

a .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

b .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
 Enlarge/Reduceلاجولة(مأوم( Quality

 2‑sided Copyلكبقر/لصغقر(مأوم(
)نمخمعلىملاوجهقن(مأومDensity )كثافة(مأوم
 Stack/Sortلالباقن(مأوم( Contrast

 Page Layoutلج قع/فرز(مأوم(
 Color Adjustلخطقطملاصفحة(مأوم(

 2‑sided Copy Pageضبطملالون(مأوم(
Layout )لخطقطمصفحةملانمخمعلىملاوجهقن(مأوم

 Remove Background Color
)إزلاةماونملاخلفقة(،مثدملضغطمعلىملإلعلللملا طلوب.

d ماعرضمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لاخقارلتملا لاحة،مثدملضغطمعلىملاخقارملاجلقل.
كررملاخطولقنمcموdماكتمإعلللملرقلملغققره.

e عنلملالنلهاءم نملخلقارملاخقارلتملاجلقلة،ملضغطمعلىم
Save as Shortcut )حفظمكاخلصار(.

f قدمبيرلءةمولأكقلمقائ ةملاخقارلتملا عروضةملاليملخلرلهام
اع تملخلصارماها،مثدملضغطمعلىمOK ) ولفق(.

g ألختملمً اماالخلصارمباملخللدماوحةملا فالقحم
لا عروضةمعلىمشاشةملال س.

)ا ماعللكمعلىمإلخاتملألحرف:م
ملاقتملا ملخلدملألمامي:مإلخاتملانص(

لضغطمعلىمOK ) ولفق(.

h .ولفق(ماحفظملالخلصار ( OKلضغطمعلىم

i . لضغطمعلىم

توفير الورق

ق كنكململخللدملإلعلللملا مبقمالوفقرملاورقماليلقتم يللرم
لاورقملا ملهلكمفيملانمخ.مقملخلدملوفقرملاورقمخقارلتملانمخم

علىملاوجهقنمولخطقطم4مفيم1.

a .قدمبلح قتملا ملنل

b .))نمخ( Copy(م لضغطمعلىم

c  Paper Saveررمقماًرلمأومق قًناماعرضم 
)حفظملاورقة(.

d .)حفظملاورقة( Paper Saveلضغطمعلىم

e .ألختمعللملانمخ

f :قدمبأيم  امقلي
الغققرم زقلم نملإلعللللت،ملنليتمإاىمم�

.gلاخطوةم
عنلملالنلهاءم نملغققرملإلعللللت،ملنليتمإاىمم�

.jلاخطوةم

g .)خقار( Optionsلضغطمعلىم

h ماعرضمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لإلعللللتملا لاحة،مثدملضغطمعلىملإلعلللملا طلوب.

i ماعرضمbأوaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
لاخقارلتملا لاحة،مثدملضغطمعلىملاخقارملاجلقل.

كررملاخطولقنمhموiماكتمإعلللملرقله.معنلملالنلهاءم
OKنملغققرملإلعللللت،ملضغطمعلىم 

j بلءمباألاولن(مأوم( Colour Startلضغطمعلىم
Mono Start )بلءمأحالي(.
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فحص الجهاز

إجراء اختبار طباعة

يمكنك طباعة صفحة اختبار طباعة للتحقق من جودة الطباعة.

a . اضغط على 

b .)طباعة اختبار( Test Print اضغط على

c  Press [OK] ستعرض شاشة اللمس
)اضغط على ]OK[ )موافق((.

اضغط على OK )موافق(.
سيقوم الجهاز بطباعة صفحة اختبار الطباعة.

d . اضغط على 

التحقق من عدادات الصفحات

يمكنك االطالع على عدادات صفحات الجهاز لمعرفة عدد 
النسخ أو الصفحات المطبوعة أو التقارير أو القوائم أو الفاكسات 

أو ملخص باإلجمالي.

a . اضغط على 

b .)جميع اإلعدادات( All Settings اضغط على

c  لعرض b أو a مرر ألعلى أو ألسفل، أو اضغط على
.Machine Info )معلومات الجهاز(.

d  Machine Info. اضغط على
)معلومات الجهاز(.

e .)عداد الصفحات( Page Counter اضغط على
 Total تعرض شاشة اللمس عدد صفحات

 Copyفاكس/قائمة( و( Fax/Listو )اإلجمالي(
)نسخ( وPrint )طباعة(.

f . اضغط على 

الصيانة الدورية
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A

التحقق من العمر االفتراضي المتبقي 
لخراطيش الحبر

ق كنكملإلطالعمعلىملاع رملالفلرلضيملا لبييمليرقًباماخرلطقشم
لاحبر.

a . لضغطمعلىم

b .)ع رملاحبر( Toner Lifeلضغطمعلىم
ملعرضمشاشةملال سملاع رملالفلرلضيملا لبييمليرقًبام

اخرلطقشملاحبرمعلىمهقئةمرمدمبقاني.

c . لضغطمعلىم

فحص العمر االفتراضي المتبقي لألتزاء

ق كنكملالطالعمعلىملاع رملالفلرلضيمألجزلءملاجهازمعلىم
شاشةملال س.

a . لضغطمعلىم

b .)ج قعملإلعللللت( All Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaررمألعلىمأومألمفت،مأوملضغطمعلىم 
.Machine Info ) علو اتملاجهاز(.

d  Machine Info.لضغطمعلىم
) علو اتملاجهاز(.

e  Parts Lifeلضغطمعلىم
)لاع رملالفلرلضيماألجزلء(.

f ماالطالعمعلىملاع رملالفلرلضيمbمأومaلضغطمعلىم
 Drum Black(BK)لا لبييمليرقًبامألجزلءم
 Drum Cyan(C)م،))BK(طبلةمموللءم(

 Drum Magenta(M)م،))C(طبلةمبلونمم اويم(
 Drum Yellow(Y)م،))M(طبلةمبلونمقر زيم(
)طبلةمصفرلءم)Y((،مBelt Unit )وحلةملامقر(،م

Fuser )وحلةملا صهر(،مPF Kit ) ج وعةم
ألولتملغذقةملاورق(.

g . لضغطمعلىم

مالحلة
قلدمإلرلجملاع رملالفلرلضيملا لبييماخرطوشةملاحبرمفيم
م ليرقرمإعللللتملا ملخلدم)لنظرمكقفقةمطباعةمليرقرم

صفحةم46(.
م
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استبدال أتزاء الصيانة الدورية
مقلزدململبللتمأجزلءملاصقانةملالورقةمبشكتم نلظدمالحفاظمعلىم

جولةملاطباعة.مقجبململبللتمأجزلءم ج وعةملليقدملاورقم
ووحلةملثبقتملاحبرملا لرجةمفيملاجلوتمبعلمطباعةم50000م
صفحةمليرقًبام1.مقرجىملاللصاتمبخل ةمع الءمBrotherمفيم

حااةمظهورمهذهملارمائتمعلىمشاشةملال س.
الرسالة المعروضة على 

شاشة اللمس
الوصف

 Replace Fuser
)لملبللتموحلةملا صهر(

لملبلتموحلةملثبقتملاحبر.

 Replace PF Kit
)لملبللتم ج وعةمألولتم

لغذقةملاورق(

لملبلتم ج وعةملالغذقةمبااورقمالرجم
لاورق.

صفحاتمذلتموجهمولحلمبحجدمA4مأومLetter.م1
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تعبئة التهاز وشحنه

تحذير  
هذلملاجهازمثيقتملاوزن،مفهومقزنمأكثرم نم20.0مكجد.م

والحقلواةملونموقوعملإلصاباتملا حل لة،مقجبمأنمقح تم
لاجهازمشخصانمعلىملألقت.مبحقثمقح تمأحلملاشخصقنم

لاجهازم نملأل اد،موقح تملاشخصملاثانيملاجهازم نملاخلف،م
ك امهوم وضحمفيملارمدملالوضقحي.ملحرصمعلىمأالملحشرم

أصابعكمعنلموضعملاجهاز.

مالحلة
إذلمكانمقلعقنمعلقك،مأليممبب،ملايقادمبشحنملاجهاز،مفيدم
بإعالةملعبئلهمبحذرمفيمعبولهملألصلقةمالجنبمحلوثمأيم

للفمأثناءملانيت.موقجبملأ قنملاجهازم عمشركةملانيتمبشكتم
كاٍف.

م

a مإلقيافملشغقتملاجهاز.م لضغطمبامل رلرمعلىم
للركملاجهازمققلمإقيافملالشغقتما لةم10ملقائقمعلىم

لألقتمحلىمقبرل.

b لفصتمكتملاكبالت،مثدملفصتمكبتملاطاقةمعنم يبسم
لالقارملاكهربائي.

c .ضعم وللملالغلقفم)1(مفيملاصنلوقملاكرلوني

1
FRONT
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d قدمبلفملاجهازمفيمحيقبةمبالملقكقة،مثدمضعهمعلىم وللم
لالغلقفملامفلقةم)1(.م

FRONT
1

e معلىم“R”ضعم وللملالغلقفم)2(ملاليملح تملاعال ةم
ق قنملاجهاز.مضعم وللملالغلقفم)3(ملاليملح تملاعال ةم

”L“معلىمقمارملاجهاز.مضعمكبتمطاقةملالقارملا لرللم
ولا وللملا طبوعةمفيملاصنلوقملاكرلونيملألصليمعلىم

لانحوملا وضحمفيملارمدملالوضقحي.

2

3 R

L

f .أغلقملاصنلوقملاكرلونيموثبلهمبشرقطمإلغالقه
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B

B
.Brother هذه قائمة شاملة بالميزات والمصطلحات التي تظهر في كتيباب شركة

ويتوقف توافر هذه الميزات على الموديل الذي قمت بشرائه.

 إرسال الفاكس تلقائًيا 
إلرماتمفاكسملونمرفعمم اعةملاهالفملاخارجي.

إعادة االتصال تلقائًيا
 قزةمل كنملاجهازم نمإعالةملاللصاتمبآخرمرقدمفاكسم

بعلمخ سملقائقمإذلمادمقلدمإرماتملافاكسمنلقجةم
النشغاتملاخط.

الطباعة االحتياطية
قيودملاجهازمبطباعةمنمخةم نمكتمفاكسمقلدململال هم

ولخزقنهمفيملاذلكرة.مول ثتمهذهم قزةمأ انمحلىمالملفيلم
لارمائتمخالتمحلوثمفشتمبااطاقة.

 إرسال متموعة 
ك قزةمالوفقرملالكلفة،ممقلدمإرماتمج قعملافاكماتم

لا ؤجلةمإاىمنفسمرقدملافاكسمكإرماتمولحل.

البث
لايلرةمعلىمإرماتمنفسمرمااةملافاكسمألكثرم نم كانم

ولحل.

 إلغاء المهمة 
إلاغاءم ه ةمطباعةم بر جةمو محهام نمذلكرةم

لاجهاز.

التباين
إعلللمالعوقضملا ملنللتملافالحةمأوملاللكنة،م نمخالتم

جعتمفاكماتمأومنمخملا ملنللتملاللكنةمأفلحم
ولا ملنللتملافالحةمألكن.

الكثافة
قلقحملغققرملاكثافةمجعتملاصورةمبااكا تمأوضحمأوم

أكثرمقلا ة.

استخدام مزدوج
ق كنمالجهازم محملافاكماتملاصالرةمأوملا هادم

لا جلواةمفيملاذلكرةمضوئًقامفيمنفسملاوقتملاذيمقيودم
فقهمبإرماتمفاكسمأوململالدمفاكسمأومطباعةمفاكسم

ولرل.

الهاتف الملحق
هالفمعلىمرقدملافاكسمقلدملوصقلهمب يبسمجللريم

 نفصت.

اكتشاف الفاكس
ال كقنمجهازكم نملالملجابةمانغ اتمCNGمفيمحااةم

ققا كمب ياطعةم كاا ةمعبرملافاكسمباارلمعلقها.

 إعادة توتيه الفاكسات
إلرماتمفاكسملدململال همبااذلكرةمإاىمرقدمفاكسمآخرم

ل تمبر جلهم مبًيا.

الفاكس/الهاتف
ق كنكململالدملافاكماتمولا كاا اتملاهالفقة.مالململخلدم
هذلملاوضعمإذلمكنتململخلدمTADم)جهازملارلمعلىم

لاهالف(.

OCR )التعرف البصري على األحرف(
قيودملابرنا جملالطبقييم™Nuanceم

12SEم™PaperPortمأوم!Prestoم
PageManagerمبلحوقتمصورةملانصمإاىمنصم

ق كنكملعلقله.

االستالم في حالة نفاد الورق
الملالدملافاكماتمعلىمذلكرةملاجهازمعنلمنفالملاورقم

 نملاجهاز.

إيقاف مؤقت
قلقحماكموضعملأخقرم للهم3.5مثانقةمفيململمتم

لاللصاتمأثناءمإجرلءمللصاتمباملخللدماوحةملاللصاتم
أومأثناءملخزقنمأرقادمفيملفلرملاعناوقن.ملضغطمعلىم

Pause )إقيافم ؤقت(معللملا رلتملاالز ةمازقالةم
 للملإلقيافملا ؤقت.

 االستقصاء )استرداد الفاكسات الموتودة في االنتلار( 
ع لقةمللصاتمجهازمفاكسمبجهازمفاكسمآخرمالملرلللم

رمائتملافاكسمققلملالنلظار.

النبض
شكتم نمأشكاتملاللصاتملالولرمعلىمخطمهالف.

إرسال فوري بدون حفل
عنل امل لالءملاذلكرة،مق كنكمإرماتملافاكماتمبلونم

حفظ.

 المهام المتبقية 
ق كنكملالحيقم نم هادملافاكسملا بر جةمققلملالنلظارم

بااذلكرةموإاغاءملا هادمكتمعلىمحلة.

 الوصول إلى االسترداد عن بعد 
لايلرةمعلىملاوصوتمإاىمجهازكمعنمبعلم نمهالفم

نغ يمباال س.

الدقة
عللملاخطوطملارأمقةمولألفيقةمفيمكتمبوصة.

قاموس المصطلحات
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المسح الضوئي
ع لقةمإرماتمصورةمإاكلرونقةما ملنلمورقيمعلىم

لاك بقولرملاخاصمبك.

إعدادات مؤقتة
ق كنكملخلقارمخقارلتم عقنةماكتمإرماتمفاكسموع لقةم

نمخملونملغققرملإلعللللتملالفلرلضقة.

النغمة
شكتم نمأشكاتملاللصاتمعلىمخطملاهالفملا ملخلدم

الهوللفملانغ قةمباال س.

إرسال
ع لقةمإرماتملافاكماتمعبرمخطوطملاهالفم نم

جهازكمإاىمجهازملافاكسملا مللد.

بحث
قائ ةمأبجلقةمإاكلرونقةمبأرقادملفلرملاعناوقنم

ولا ج وعةمولا خزنة.

تداول اإلعدادات
لعلق اتممرقعةملعرضمكتملإلعللللتمولاخقارلتم

لا لاحةمإلعلللملاجهاز.

TAD )تهاز الرد على الهاتف(
ق كنكملوصقتمجهازمTADمخارجيمبااجهاز.

دفتر العناوين
لألم اءمولألرقادملاليمق تمبلخزقنهامامهواةملاللصات.

 دقة عالية تًدا 
لالقةم203م×م196منيطةماكتمبوصة.مولملخلدم

الرمو اتمولاطباعةملاصغقرة.

هوية المتصل
خل ةمقلدمشرلؤهام نمشركةملاهالفموللقحماكمرؤقةم

رقدم)أوملمد(ملاطرفملاذيمقلصتمبك.

 هاتف خارتي 
TADمم)جهازملارلمعلىملاهالف(ممأوملاهالفملا لصتم

بااجهاز.

ECM )وضع تصحيح األخطاء(
الكلشافملألخطاءمأثناءمإرماتملافاكسموإعالةمإرماتم

صفحاتملافاكسملاليمكانمبهامخطأ.

وضع االتصال الدولي
إلجرلءملغققرلتم ؤقلةمعلىمنغ اتملافاكسمالالئدم

لالشوشمولاكهرباءملاماكنةمفيمخطوطملاهالفم
لاخارجقة.

 زمن رنين الهاتف/الفاكس 
طوتملا لةملاز نقةملاليمقيودمفقهامجهازمBrotherم

بإصللرمرنقنم زلوجممرقعم)عنل امقكونمإعلللمموضعم
لالملالدممهوملافاكس/لاهالف(مإلعال كمباالياطم كاا ةم

صولقةمقيودمباارلمعلقها.

 طريقة الترميز 
طرقيةملر قزملا علو اتملاليمقشل لهاملا ملنل.مقجبم

أنململخلدمكتمأجهزةملافاكسملاحلملأللنىما يقاسم
مهوف انم علتم)MH(.مفااجهازمقلمدمبيلرلهمعلىم

لملخللدمطرقملاضغطملاهائلة،مقرلءةم علاةم)MR(م
وقرلءةم علاةم علاةم)MMR(موJBIG،مإذلمكانم

لاجهازملا مللدمقل لعمبنفسملإل كانات.م

 يومية الفاكس
امرلملا علو اتمحوتمآخرم200مفاكسمولرلموصالر.م

TXملعنيملإلرمات.مRXملعنيململالد.

لوحة لمس وشاشة لمس LCD مقاس 3.7 بوصة )93.4 
ملم(

لعرضمشاشةملال سمLCDم)شاشةملابلورلتملامائلة(م
لا وجولةمفيملاجهازملارمائتملالفاعلقةمولاطلباتم

لاخاصةمباملخللدملاجهاز.مق كنكملشغقتمشاشةملال سم
بااضغطمعلىملاشاشةمأوملال رقرمعلقها.مليودماوحةم
لال س،ملا وجولةمفيملاجانبملألق نماشاشةملال سم

LCD،مبإضاءةم ؤشرلتمLEDمعنل املكونم لاحةم
اللشغقتملاحااي.

ADF )ملقم المستندات التلقائي(
ق كنموضعملا ملنلمفيم ليدملا ملنللتملالليائيمو محم

صفحةمولحلةم نهمضوئًقامفيملا رةمبشكتملليائي.

مستوى صوت نغمة التحذير
اضبطم ملوىمصوتملاصالرمعنلملاضغطمعلىم فلاحم

أوملرلكابمخطأ.

 متموعة التوافق 
قلرةموحلةمفاكسمولحلةمعلىملاللصاتمبوحلةمأخرى.م

.ITU‑Tوقكونملالولفقم ض وًنامبقنم ج وعاتم

مستوى صوت الرنين
إعلللم ملوىمصوتمرنقنملاجهاز.

معّرف المحطة
لا علو اتملا خزنةملاليملظهرمبااجزءملاعلويم نم
لاصفحاتملاليمقلدمإرمااهامباافاكس.موقلض نملمدم

لا رمتمورقدملافاكس.

CNG  نغمات 
لانغ اتم)لاصفارلت(ملاخاصةملاليملرملهامأجهزةم

لافاكسمأثناءملإلرماتملالليائيمإلعالدملاجهازملا مللدم
بالصاتمجهازمفاكس.
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نغمات الفاكس
لإلشارلتملاليمقلدمإرمااهامبولمطةمأجهزةملافاكسم

لا رملةمولا ملل ةمأثناءمنيتملا علو ات.

فاكس مؤّتل
إلرماتملافاكسمفيموقتمالحقم عقنمبهذلملاقود.

فترة اليومية
لافلرةملاز نقةملا بر جةم مبًيامبقنمليارقرمقو قةم

لافاكسملا طبوعةملليائًقا.مق كنكمطباعةمقو قةملافاكسم
عنلملاطلبملونم ياطعةملالورة.

 فاكس يدوي 
عنلمرفعمم اعةملاهالفملاخارجيمحلىمق كنكمم اعم

رلمجهازملافاكسملا مللدمقبتملاضغطمعلىم
Fax Start )بلءملشغقتملافاكس(مابلءملإلرمات.

قائمة دفتر العناوين
قائ ةمباألم اءمولألرقادملا خزنةمفيمذلكرةملفلرم

لاعناوقن،مبلرلقبمأبجلي.

قائمة إعدادات المستخدم
ليرقرم طبوعمقعرضمإعللللتملاجهازملاحااقة.

رقم المتموعة
 ج وعةم نمأرقادملفلرملاعناوقنملا خزنةمفيملفلرم

لاعناوقنمالبث.

 رمز الوصول عن بعد 
لار زملاخاصمبكملا كونم نمأربعةمأرقادم)–م–م–l(م

لاذيمقلقحماكملاللصاتمبجهازكمولاوصوتمإاقهم نم
 كانمبعقل.

  رمز التنشيط عن بعد 
)وضع الفاكس/الهاتف فقط(

لضغطمعلىمهذلملار زم)l51(معنلملارلمعلىم كاا ةم
عبرملافاكسمبهالفمللخليمأومهالفمخارجي.

  رمز التعطيل عن بعد 
)وضع الفاكس/الهاتف فقط(

عنلمرلملاجهازمعلىم كاا ةمصولقة،مفإنهمقصلرمرنقًنام
 زلوًجاممرقًعا.مق كنكملارلمعلىمهالفمللخليمأوم

خارجيمبااضغطمعلىمهذلملار زم)#51(.

تصغير تلقائي
الصغقرمحجدمرمائتملافاكسملاولرلة.

تخزين الفاكس
ق كنكملخزقنملافاكماتمبااذلكرة.

تدرج الرمادي
ظالتملار اليملا لوفرةمانمخملاصورملافولوغرلفقةم

وإرمااهامعبرملافاكس.

تأخير الرنين
 Faxعللملارناتمقبتمرلملاجهازمفيملاوضعقنم

)لاهالف(موFax/Tel )لافاكس/لاهالف(.

تقرير Xmit )تقرير تأكيد اإلرسال(
قائ ةمبكتمإرمات،ملعرضملالارقخمولاوقتمولارقدم

لاخاصمبه.

 خطأ في االتصال )أو خطأ اتصال(
خطأمأثناءمإرماتملافاكسمأوململال ه،موقحلثمهذلم
لاخطأمعالةمبمببملشوشملاخطمأوموجولمكهرباءم

ماكنة.
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إاغاء
لابثمققلملالشغقتمم...........................................م19
.........................م22 لا هادمققلملنلظارمإعالةملاللصاتمم
......................م31 خقارلتملالحكدمفيملافاكسمعنمبعلمم
 ماحةملخزقنملافاكسمم.....................................م30
 هادملافاكسمبااذلكرةمم......................................م22

لإلعلللمعنمُبعل
ملاقتم ملخلدملابرنا ج.

لاللصات
.......................................م18 لا ج وعاتم)لابث(مم
ليققلملاللصاتمم..............................................م12
............................................م32 لالملرلللمعنمبعلمم
لألول رمم.....................................................م33
..................................م34 لاحصوتمعلىملافاكماتمم
.............................................م32 ر زملاوصوتمم
...........................................................م18 لابثمم
..........................................م42 إعلللم ج وعاتمم
لإلاغاءمم......................................................م19

لالصغقر
لاُنمخمم.......................................................م48
....................................م35 رمائتملافاكسملاولرلةمم
.................................................م45,م46 لاليارقرمم
إعللللتملا ملخلدمم.........................................م46
لأكقلملإلرماتمم..............................................م45
...........................................م46 ليرقرمWLANمم
ملهقئةمشبكةملاللصاتممم.......................................م46
....................................م46 طباعةمنياطملألمطولنةمم
.......................................م46 قائ ةمفهرسملاهالفمم
..............................................م46 كقفقةملاطباعةمم
........................................م45,م46 مقو قةملافاكسمم
فلرةملاقو قةمم.............................................م45
..............................................م48 لالكبقر/لالصغقرمم
................................................م1 لالوققتملاصقفيمم

لاجولة
لانمخمم.......................................................م47

لاح اقة
Secureمfunctionمlock

كل ةم رورملا مؤوتمم.....................................م7
ليققلملاللصاتمم..............................................م12
................................................م10 قفتملإلعلللمم

لالقة
.......................................م16 إعلللملافاكسملالاايمم
................م16 لافاكسم)ققامي،مجقل،مجقلمجًلل،مصورة(مم

لاذلكرة
......................................................م1 لالخزقنمم

الفهرس

Symbols
.................................م52 Nممفيمم1م)لخطقطملاصفحة(مم

A
AppleمMacintosh

ملاقتم ملخلدملابرنا ج.

C
)Macintoshم)انظادملالشغقتمControlCenter2

ملاقتم ملخلدملابرنا ج.
)Windows®م)انظادملالشغقتممControlCenter4

ملاقتم ملخلدملابرنا ج.

M
Macintosh

ملاقتم ملخلدملابرنا ج.

N
Nuance™مPaperPort™12مSE

ملاقتم ملخلدملابرنا جموHelpم)لعلق ات(مفيملالطبققم
12SEم™PaperPortمالوصوتمإاىمألاةملإلرشاللت.

P
Presto!مPageManager

مأقًضامHelpم)لعلق ات(مفيم ملاقتم ملخلدملابرنا ج.م
.Presto!مPageManagerلطبققم

Arabic

ا
إرماتم ج وعةم ؤّجتمم.......................................م21

إعالةملوجقهملافاكمات
......................................م33,م34 لالغققرمعنمُبعلمم
بر جةمرقدمم.................................................م29
.......................................م47 مإعللللتملانمخملا ؤقلةممم

ملالمليصاءم)لملرلللملافاكماتملا وجولةمفيملالنلظار(م
.....................................م27 إرماتم عملالمليصاءمم
.........................................م38 ململالدملالمليصاءممم
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C

لاشبكة
لاطباعة

ملاقتم ملخلدملاشبكة.
لافاكمات

ملاقتم ملخلدملابرنا ج.
لا محملاضوئي

ملاقتم ملخلدملابرنا ج.
لاشبكةملاالملكقة

ملاقتملإلعلللملامرقعمولاقتم ملخلدملاشبكة.
.............................................م58 لاصقانة،ملالورقةمم
...............م59 فحصملاع رملالفلرلضيملا لبييماألجزلءمم

لاطباعة
ملاقتم ملخلدملابرنا ج.

لافاكس،م مليت
إرماتمم......................................................م14
إرماتمفوريمبلونمحفظمم...............................م19
..................................م27 إرماتم عملالمليصاءمم
لإلاغاءم نملاذلكرةمم......................................م22
.....................................................م18 لابثمم
...................................................م16 لالباقنمم
لالقةمم.....................................................م16
لامفرمم....................................................م20
عرضملاوجهةمم..........................................م26
............................................م21 فاكسم ؤّجتمم
........................................م21  ج وعةم ؤّجلةمم
 نملاذلكرةم)وصوتم زلوج(مم..........................م17
....................................................م17 قلويمم

لملالد
إعالةملوجقهملافاكماتمم............................م29,م33
......................................م38 ململالدملالمليصاءممم
.....................م33,م34 لالملرلللم نم وقعمعنمبعلمم
..........................م35 لصغقرمال الء ةمعلىملاورقمم
طابعململالدملافاكماتمم..................................م36
..................م30 فيملاذلكرةم) ماحةملخزقنملافاكس(مم

لا محملاضوئي
ملاقتم ملخلدملابرنا ج.

لا كاا اتملاصالرة
لإلضافةمإاىملفلرملاعناوقنمم................................م42
..........................................م49 لانمخمعلىملاوجهقنمم

ت
.................................م52 لخطقطملاصفحةم)Nمفيم1(مم
...........................................م2 لوفقرم محوقملاحبرمم

د
لفلرملاعناوقن

لاللصاتملاج اعي
.................................م42 إعلللم ج وعاتملابثمم
........................................................م18 لابثمم
...................................م18 لملخللدملا ج وعاتمم

ر
ر وزملافاكس

.......................................................م32 لغققرمم
....................................م32 ر زملاوصوتمعنمبعلمم

ش
شاشةملال س

.....................................م3 مطوعملإلضاءةملاخلفقةمم

ص
صفحةمغالفمم.................................................م24
......................................م24 لالعلقياتملا خصصةمم
.............................................م25 ن وذجم طبوعمم

ط
طباعة

....................................................م46 لاليارقرمم
فاكسم نملاذلكرةمم..........................................م37

ع
عرضملاوجهةمم................................................م26

ف
فاكسمعبرملاك بقولر

ملاقتم ملخلدملابرنا ج.
...........................................................م52 فرزمم
فشتملاطاقةمم......................................................م1

م
..............................................م42  ج وعاتملابثمم
 ماحةملخزقنملافاكسمم........................................م30
.............................................م31 إقيافملالشغقتمم
....................................................م30 لالشغقتمم
.........................................م37 طباعةم نملاذلكرةمم

 علو اتملاجهاز
عللملاصفحاتمم.............................................م58
...............م59 فحصملاع رملالفلرلضيملا لبييماألجزلءمم
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ن
نمخ

..............................م52 Nممفيمم1م)لخطقطملاصفحة(مم
إعللللتم ؤقلةمم.............................................م47
لملخللدمزجاجملا امحةملاضوئقةمم.............م50,م52,م53
......................................................م51 لالباقنمم
...........................................م48 لالكبقر/لالصغقرمم
لاجولةمم......................................................م47
......................................................م51 لاكثافةمم
...............................................م57 لوفقرملاورقمم
.........................................................م47 زرمم
..............................................م49 علىملاوجهقنمم
........................................................م52 فرزمم
.............................م54 نمخمبطاقاتملاهوقةم2مفيم1مم

Windows®نظادملالشغقتم
ملاقتم ملخلدملابرنا ج.

و
وحلةملألمطولنة

فحصم)لاع رملالفلرلضيملا لبيي(مم.......................م59
...............................................م17 وصوتم زلوجمم
..................................................م2 وضعملامكونمم
..........................................م3 وضعملامكونملاع ققمم

ي
قلوي

إرماتمم......................................................م17
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