
ملختسملا ليلد

يلعخنسعلخكسإعلممسملجهازسوتثبختسبرنامجسمللشغختسقبتسأنستلاكنسمنسمسليلمدسملجهاز.
يرجيسمسليلمدسملختسمدعلممسمل ريعسدعلممسملجهاز.سوياكنكسملعثواسعلىسن يةسمطبوعةسفيسملعبوة.

يرجىسقرمءةسملختسملا ليلدسهذمسبالكامتسقبتسمسليلمدسملجهاز.
تفضتسبزيااتناسعلىسموقعسملويبس/http://solutions.brother.comسحخثسياكنكسملحصولسعلىسمعمسملانلجسوآخرستحليثاتسبرممجسمللشغختسومألمومتسملا اعلةس

وإجاباتسعنسمألسئلةسملالكراةس)FAQ(سومألسئلةسملفنخة.
مالحظة:سلخ تسكتسملطرزسملوفرةسفيسجاخعسمللول.

للا ليلمخنسضعافسملنظر
ياكنكسقرمءةسهذمسملللختسباسليلمدسبرنامجسReaderسScreenس‘نصسإلىسكالد‘.
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أدلة المستخدم وأين يمكنني العثور عليها؟
وأين يتوفر؟وماذا يحتوي بداخله؟أي دليل؟
مقرأسهذمسملللختسأواًل.سمحرصسعلىسقرمءةسإاشاممتسمل المةسقبتسإعلممسدليل  ةمة المنتد

جهازك.سوماجعسإلىسهذمسملللختسلللعرفسعلىسملعالماتسمللجاايةسوملقخومس
ملقانونخة.

ن يةسمطبوعةس/سفيسملعبوة

متبعسمداشاممتسملياصةسبإعلممسملجهازسوتثبختسبرممجسمللشغختسوملبرممجسدليل ادعداد السريد
لنظادسمللشغختسونوعسمللوصختسملذيست ليلمه.

ن يةسمطبوعةس/سفيسملعبوة

تعلمسعالخاتسملطباعةسوكخفخةسمسلبلملسملعناصرسوإجرمءسملصخانةسمللواية.سدليل المستخدم
منظرسملللاخحاتسملياصةسباسلكشافسمألخطاءسوإصالحها.

ملفسPDFس/سقرصسCD‑ROMس/سفيسملعبوة

يوفرسهذمسملللختسمعلوماتسمفخلةسحولسإعلمممتسملشبكاتسمل لكخةسوملالسلكخةسدليل مستخدم الليكة
وإعلمممتسمألمانسملالعلقةسباسليلمدسجهازسBrother.سكااسياكنكسملحصولس

علىسمعلوماتسملبروتوكوالتسملالعومةسللجهازسملياصسبكسوتلاخحاتس
تفصخلخةسبشأنسمسلكشافسمألخطاءسوإصالحها.

ملفسHTMLس/سقرصسCD‑ROMس/سفيسملعبوة
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ا تخدام المستند
شكًرمسلكسعلىسشرمءسجهازسBrother!سسل اعلكسقرمءةسهذمسملا لنلسفيستحقخقسمالسلفامةسملقصوىسمنسجهازك.

الرموز واالصطةحات المستخدمة في المستند

يلمسمسليلمدسملرموزسومالصطالحاتسمللالخةسعلىسملماسملا لنل:

تشخرسكلاةستحذيرسإلىسأيةسحالةسخطرسمحلالةسياكنسأنستل ببسفيسملوفاةسأوسفيسإصاباتسخطخرة،سإذمسلمسيلمس تحذير
تجنبها.

تشخرسكلاةسهادسإلىسأيةسحالةسخطرسمحلالةسياكنسأنستل ببسفيستلفسملالكخةسأوسفقلمنسوظائفسملانلج،سإذمسلمسيلمسهام
تجنبها.

تيبركسملاالحظاتسبطريقةسمالسلجابةسلاوقفسقلسينشأسأوستعطخكستلاخحاتسحولسكخفخةسعاتسعالخاتسمللشغختسمعسمةحظة
ملاخزمتسمألخرى.

تنبهكساموزس»مليطرسملكهربي«سإلىسإمكانخةسحلوثسصلماتسكهربخة.

تنبهكساموزس»خطرسملحريق«سإلىسإمكانخةسنشوبسحريق.

تحذاكساموزس»سيونةسمل طح«سمنسلاسسأجزمءسملجهازسمل اخنة.

تشخرساموزس»ملحظر«سإلىسمدجرمءمتسملليسيلعخنسعلدسملقخادسبها.

ياخزسناطس»مليطسملعريض«سمألزاماسملاوجومةسعلىسلوحةسمللحكمسبالجهازسأوسشاشةسملكابخوتر.الخط العريض
يؤكلسناطس»مليطسملاائت«سعلىسنقطةسهامةسأوسيوجهكسللرجوعسإلىسموضوعسذيسصلة.مليطسملاائت

Courier New.سملياصةسبالجهازLCDسملرسائتسملليستظهرسعلىسشاشةس”CourierسNew“ياخزسناطسمليطس
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)Windows®( Brother الوصول إلى األدوات المساعدة الخاصة بـ
سهيسمشغتسمللطبخقسملذيسيقلدسملوصولسملاناسبسلجاخعستطبخقاتسBrotherسملاثبلةسعلىسجهازك.  Brother األدوات المساعدة الخاصة بـ

a س،WindowsسServer®سو2003س،Windows®سو7س،WindowsسVista®سو،Windows®سXP(سأنظاةستشغختس
)WindowsسServer®س2008سR2سو،WindowsسServer®و2008س

.Brother ساألدوات المساعدة الخاصة بـ س)Startس)مبلأ((س<سAll Programsس)كافةسملبرممج(س<سBrotherس<س منقرسفوقس

)WindowsسServer®سو2012سWindows®س)ألنظاةسمللشغختس8س
س)األدوات المساعدة الخاصة بـ Brother(سإماسعلىسشاشةسملبلءسأوسعلىسسطحسملاكلب. منقرسأوسمنقرسباسليلمدسملااوسسفوقس

)WindowsسServer®س2012سR2سوWindows®س)ألنظاةسمللشغختس8.1س
س)إذمسكنتست ليلدسجهاًزمسيعاتسباللاس،سمنقرسألعلىسمنسأسفتسشاشةس حركسملااوسسناحخةسملجزءسمل فليسمألي رسمنسشاشةساليدءسومنقرسفوقس
.)Brother س)األدوات المساعدة الخاصة بـ اليدءسلعرضسشاشةسالتطييقات(.سعنلسظهواسشاشةسالتطييقات،سمنقرسأوسمنقرسبالااوسسفوقس

b .مخلرسملجهازسملياصسبك

س

c .مخلرسملعالخةسملليسترغبسفيسمسليلممها
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طرق الطياعة

حول هذا الجهاز

الجانب األمامي والجانب الخلفي

س

1

2

10
3

4

5

7

6 8

9

11

12

م نلسمعمسماجسمدخرمجسملاومجهسلألسفتس)م نلسمعم(س1

لوحةستحكمسبشاشةسملبلوامتسمل ائلةس)LCD(س2

ومجهةسUSBسللطباعةسملاباشرةس3

زاستحريرسملغطاءسمألماميس4

ملغطاءسمألماميس5

ماجسملواقس6

ماجسمدخرمجسملاومجهسلألسفتس7

ماجسملعلمسمألغرمضس8

ملغطاءسمليلفيس)ماجسمدخرمجسملاومجهسلألعلىسعنلسملفلح(س9

موصتسطاقةسمللخااسملالرممس10

موصتسUSBس11

منفذس10BASE‑T/100BASE‑TXس12

مةحظة
.HL‑L8350CDWستعرضسمعظمسملرسودسمللوضخحخةسملومامةسفيسملختسملا ليلدسهذمسملطرمزس
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طرق الطياعة

1
الورق المقيول وو ائط الطياعة األخرى

قلستيللفسجومةسملطباعةسوفًقاسلنوعسملواقسملذيست ليلمه.
ياكنكسمسليلمدسمألنومعسمللالخةسمنسوسائطسملطباعة:سواقسعاميسأوسواقساقخقسأوسواقسساخكسأوسواقسأكثرسُساًكاسأوسواقسمقوىسأوسواقسمعامستلويرهسأوس

سصفحةس200(. ملصقاتسأوسمظاايفسأوسواقسالمعس)منظرسوسائطسملطباعةس
للحصولسعلىسأفضتسملنلائج،سمتبعسمداشاممتسأمناه:

الستحاتسأنومًعاسميللفةسمنسملواقسفيسماجسملواقسفيسنفسسملوقتسحخثسقلسيؤميسذلكسإلىسسوءستغذيةسملواقسأوسمنحشااه.س�
للطباعةسبشكتسصحخح،سيجبسعلخكسمخلخااسنفسسحجمسملواقسفيسملبرنامجسمللطبخقيسلليكسلخااثتسملواقسملاوجومسفيسمللاج.س�
تجنبسلاسسمألسطحسملاطبوعةسمنسملواقسبعلسطباعلهاسمباشرة.س�
قبتسشرمءسكاخةسكبخرةسمنسملواق،سقمسباخلبااسكاخةسصغخرةسلللأكلسمنسأنسملواقسمناسبسللجهاز.س�

نوع الورق وحجمه
يقودسملجهازسبلغذيةسملواقسمنسماجسملواقسملقخاسيسملاثّبتسأوسمللاجسملعلمسمألغرمضسأوسمللاجسمالخلخاايسمألسفت.

أسااءسأمامجسملواقسفيسبرنامجستشغختسملطابعةسوهذمسملللختسهيسكااسيلي:

اال مالدرج
مللاجس1ماجسملواق

مللاجس2وحلةسمللاجسمالخلخاايسمألسفت
ماجسملعلمسمألغرمضماجسملعلمسمألغرمض

 عة درج الورق

عدد األوراقأنواع الورقحجم الورق
سماجسملواقس
)مللاجس1(

A4سوLetterسوLegalسو)JIS(سB5سو
ExecutiveسوA5سوA5س)حافةسطويلة(س

وA6سوFoliooس1

واقسعاميسوواقسافخعسوواقسمعامس
تلويره

حلىس250سواقة
80سجم/د2

سملعرض:سمللاجسملعلمسمألغرمض
منس76.2سإليس215.9سملم

سملطول:س
منس127سإليس355.6سملم

واقسعامي،سوواقساقخق،سوواقسساخك،س
وواقسأكثرسساًكا،سوواقسمعامستصنخعه،س

وواقسمقوى،سوواقسملصقات،س
ومظاايف،سومظروفساقخق،سومظروفس

ساخك،سوواقسالمعس2

حلىس50سواقة
80سجم/د2

3.سمظاايف

1.سواقسالمع
مللاجسمالخلخاايسمألسفتس

)مللاجس2(
A4سوLetterسوLegalسو)JIS(سB5سو

ExecutiveسوA5سوFolioس1
واقسعاميسوواقسافخعسوواقسمعامس

تلويره
حلىس500سواقة

80سجم/د2

حجمسواقسFolioسيبلغس215.9سملمس×س330.2سملم.س1
حاتسواقةسومحلةسفقطسمنسملواقسملالمعسفيسمللاجسملعلمسمألغرمض.س2

سصفحةس200. لإلطالعسعلىسمومصفاتسملواقسبالكامت،سمنظرسوسائطسملطباعةس
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طرق الطياعة

1
مواصفات الورق الموصى به

تناسبسمومصفاتسملواقسمللالخةسهذمسملجهاز.

75‑90سجم/د2ملوزنسمألساسي
80‑110سملمملُ اك

أعلىسمنس20سثانخةمليشونة
منس90سإلىس150سسم100/3ملصالبة

تحببسطويتمتجاهسمللحبب
10e11‑10e9سأودمقاومةسملحجم

10e12‑10e9سأود‑سممقاومةسمل طح

CaCO3س)حخامية(وحلةسمللعبئة

أقتسمنس%23سمنسملوزنمحلوىسملرمام
أعلىسمنس%80مل طوع

أعلىسمنس%85معللسملالشفافخة

مسليِلدسملواقسملعاميسملاناسبسألجهزةسمللخزاسلعاتسُن خ.س�
مسليلدسملواقسملذيسيلرموحسوزنهسمنس75سإلىس90سجم/د2.س�
مسليلدسواًقاسذمستحببسطويتسبقخاةساقمسهخلاوجخنيس)Ph(سملعاملة،سومحلوىساطوبةسبحومليس%5.س�
ياكنسلهذمسملجهازسمسليلمدسملواقسملاعامستلويرهسملذيستنطبقسعلخهسمومصفاتس19309سDIN.س�

سصفحةس204.( )قبتستحاختسملواقسفيسهذمسملجهاز،سمنظرسمعلوماتسهامةسالخلخااسملواقس
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طرق الطياعة

1
التعامل مد الورق الخاص وا تخدامه

تمستصاخمسملجهازسلخعاتسبشكتسجخلسمعسمعظمسأنومعسملواقسملاقوىسوملجاف.سومعسذلك،سقلسيكونسلبعضسملغخرمتسملواقسأثرسعلىسجومةسملطباعةسأوس
ملاوثوقخةسفيسمللعامت.سلذم،سمحرصسممئًااسعلىسمخلبااسعخناتسمنسملواقسقبتسملشرمءسلضاانسمألممءسملارغوب.سوقمسبليزينسملواقسفيسعبوتهسمألصلخةس

ومالحلفاظسبهاسمغلقة.سومحلفظسبالواقسفيسوضعسم طحسوبعخلسعنسملرطوبةسوضوءسملشاسسملاباشرسوملحرماة.
تلاثتسبعضسمداشاممتسملهامةسعنلسمخلخااسملواقسفخااسيلي:

الست ليلدسواقسطباعةسنفثسملحبرسألنهسقلسيؤميسإلىسمنحشااسملواقسأوسإتالفسجهازك.س�
يجبسأنسي ليلدسملواقسملاطبوعسم بًقاسحبًرمسياكنهستحاتسماجةسحرماةسعالخةسملصهرسفيسملجهاز؛سوملليستبلغس200سماجةسمئوية.س�
إذمسمسليلمتسواًقاسمقوىسأوسواًقاسخشنسمل طحسأوسواًقاسملجعًلمسأوسملغضًنا،سفقلسيقلدسملواقسأممًءسمنيفًضا.س�

أنواع الورق التي يجب تجنيها

هام
قلسالستؤميسبعضسأنومعسملواقسوظائفهاسبشكتسجخلسأوسقلستل ببسفيستلفسجهازك.

الست ليلدسملواق:

س مليشنسجًلم	

س ملالمعسأوسملناعمسجًلم	

س ملاجعلسأوسملاللوي	

1

1

س

قد يؤدي أي تجعد بمقدار 2 ملم أو أكثر إلى انحلار الورق. 1
س ملاطليسأوسملاصقولسكخاخائًخا	

س مللالفسأوسملاجعلسأوسملاطوي	

س ملذيسيلجاوزسمومصفاتسملوزنسملاوصىسبهاسملاذكواةسفيسهذمسملللخت	

س ملذيسيحلويسعلىسأل نةسأوسمبابخس	

س ذوسملرأسخةسملذيسي ليلدسأحباًامسذمتسماجةسحرماةسمنيفضةسأوسمللصويرسملحرماي	

س ملعلمسمألجزمءسأوسملياليسمنسملكربون	

س ملاصامسللطباعةسبنفثسم حوقسملحبر	

إذمسكنتست ليلدسأًياسمنسأنومعسملواقسملالاجةسأعاله،سفإنهاسقلستؤميسإلىسإتالفسجهازك.سوهذمسمدتالفسالسيشالهسأيسضاانسمنسBrotherسأوسمتفاقخةس
خلمة.

س
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طرق الطياعة

1
ورق مغلفات

ياكنسمسليلمدسمعظمسملاظاايفسمعسجهازك.سومعسذلك،سقلستؤميسبعضسملاظاايفسإلىسمشاكتسفيسجومةسملطباعةسومللغذيةسوذلكسب ببسملطريقةسملليستمس
تصنخعهاسبها.سويجبسأنسيكونسللاظاايفسحومفسذمتسطخاتسم لقخاةسومثنخةسبشكتسجخل.سويجبسوضعسملاظاايفسبشكتسم طحسولخسسعلىسهخئةسمنلفيةسأوس

اقخقة.سالست ليِلدسسوىسمظاايفسجخلةسمنسموامسيلاكسأنكسسل ليلمهاسفيسجهازسلخزا.
نوصيسبطباعةسمظروفسكاخلبااسلللأكلسمنسأنسنلائجسملطباعةسهيسملليستريلها.

أنواع المظاريف التي يجب تجنيها

هام
الست ليلدسمظاايف:

س تالفةسأوسمجعلةسأوسمغضنةسأوسذمتسشكتسغخرسعامي	

س المعةسجًلمسأوسمحببة	

س بهاسمشابكسأوسمبابخسسأوسإبزيااتسأوسخخوط	

س بهاسنهاياتسذمتخةسمللصق	

س منلفيةسملهخئة	

س لخ تسمجعلةسبحلة	

س بهاسنلوءمتس)بهاسكلابةسباازة(	

س تاتسطباعلهاسم بًقاسبومسطةسطابعةسباللخزا	

س تاتسملطباعةسعلخهاسم بًقاسمنسمللمخت	

س السياكنستنظخاهاسعلىسنحوسمقخقسعنلستجاخعها	

س مصنوعةسمنسواقسيزنسأكثرسمنسمومصفاتسوزنسملواقسملايصصسللجهاز	

س بهاسحومفسغخرسم لقخاةسأوسمربعةسبشكتسثابت	

س بهاسفلحاتسأوسأجزمءسمقطوعةسأوسثقوب	

س بالصقسعلىسمل طحسكااسهوسموضحسفيسملشكتسأمناه	

س

س بأل نةسمزموجةسكااسهوسموضحسفيسملشكتسأمناه	

س
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طرق الطياعة

1
س بأل نةسإغالقسغخرسمطويةسألسفتسعنلسملشرمء	

س تحلويسعلىسجومنبسمطويةسكااسهوسموضحسفيسملشكتسأمناه	

س

إذمسكنتست ليلدسأًياسمنسأنومعسملاظاايفسملالاجةسأعاله،سفإنهاسقلستؤميسإلىسإتالفسجهازك.سوهذمسمدتالفسقلسالسيشالهسأيسضاانسمنسBrotherسأوس
سمتفاقخةسخلمة.

الملصقات
ياكنسمسليلمدسمعظمسملالصقاتسمعسجهازك.سويجبسأنستحلويسملالصقاتسعلىسالصقسمعلالسعلىسمألكريلخكسحخثسإنسهذهسملاامةسأكثرسثباًتاسفيسماجاتس
ملحرماةسملعالخةسفيسوحلةستثبختسملحبر.سويجبسأالستالمسسمللومصقسأيسجزءسمنسملجهاز،سحخثسقلستللصقسمعامةسهذمسملالصقسبوحلمتسمألسطومنةسأوس

مألسطومناتسوتؤميسإلىسمالنحشااسومشاكتسفيسجومةسملطباعة.سوينبغيسعلدستعريضسملالصقسبخنسملالصقات.سكااسيجبستنظخمسملالصقاتسللغطيسملواقةس
بالكامتسطواًلسوعرًضا.سوقلسينلجسعنسمسليلمدسملصقاتسبهاسم افاتستقشرسملالصقاتسوملل ببسفيسمنحشااسخطخرسأوسمشاكتسفيسملطباعة.

يجبسأنستكونسكتسملالصقاتسملا ليلمةسفيسهذمسملجهازسقاماةسعلىستحاتسماجةسحرماةستبلغس200سماجةسمئويةسلالةس0.1سثانخة.

أنواع الملصقات التي يجب تجنيها
الست ليلدسملصقاتستالفةسأوسمجعلةسأوسمغضنةسأوسذمتسشكتسغخرسعامي.

س

هام
س تجنبستغذيةسأوامقسملالصقاتسملا لعالةسجزئًخاسأوسملالصقاتسملاوجومةسعلىسملواقةسملحاملةسملاكشوفةسألنسذلكسقلسيل ببسفيسإتالفسجهازك.	
س الستقمسبإعامةسمسليلمدسأوسإمخالسملصقاتستمسمسليلممهاسمنسقبتسأوسفاقلةسلبعضسملالصقاتسفيسملواقة.	
س يجبسأالستلجاوزسأوامقسملالصقاتسمومصفاتسوزنسملواقسملاوصوفسفيسملختسملا ليلدسهذم.سإذسقلستلعذاسمللغذيةسبالصقاتستلجاوزسهذهس	

ملاومصفاتسأوسالستلمسملطباعةسبشكتسصحخحسوقلسيل ببسذلكسفيستلفسجهازك.

س
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طرق الطياعة

1
المنطقة غير القابلة للطياعة عند إجراء الطياعة من جهاز كمييوتر

تعرضسمألشكالسملومامةسأمناهسملحلسمألقصىسللاناطقسغخرسملقابلةسللطباعة.سوقلستيللفسهذهسملاناطقسباخلالفسحجمسملواقسأوسمدعلمممتسفيسمللطبخقسملذيس
ت ليلمه.

1

3

2 4

الجزء العلوي )1(حجم المستنداال تخدام
الجزء السفلي )3(

الجانب األيسر )2(
الجانب األيمن )4(

4.23سملم4.23سملمLetterطباعة

A44.23سملم4.23سملم

4.23سملم4.23سملمLegalس
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طرق الطياعة

1
تحميل الورق

تحميل الورق وو ائط الطياعة
يقودسملجهازسبلغذيةسملواقسمنسماجسملواقسملقخاسيسأوسمللاجسملعلمسمألغرمضسأوسمللاجسمالخلخاايسمألسفت.

عنلستحاختسملواقسفيسماجسملواق،سالحظسماسيلي:
إذمسكانسملبرنامجسمللطبخقيسلليكسيلعمسمخزةستحليلسحجمسملواقسفيسقائاةسملطباعة،سفخاكنكستحليلهسمنسخاللسملبرنامج.سأماسإذمسلمسيكنسيلعمسهذهسملاخزة،سس�

فخاكنكستعخخنسحجمسملواقسفيسبرنامجستشغختسملطابعةسأوسباسليلمدسأزاماسلوحةسمللحكم.

تحميل الورق في درج الورق القيا ي والدرج االختياري األ فل
قمسبلحاختسحلىس250سواقةسمنسملواقسفيسماجسملواقسملقخاسيس)مللاجس1(.سياكنكسأيًضاستحاختسحلىس500سواقةسفيسمللاجسمالخلخاايسمألسفتس)مللاجس
(سملاحلمةسعلىسملجانبسمأليانسللاجسملواق.س)لللعرفسعلىسملواقس 2(.سياكنستحاختسملواقسحلىسيصتسإلىسعالمةسملحلسمألقصىسلكاخةسملواقس)

سصفحةس2.( ملاوصىسباسليلممه،سمنظرسملواقسملاقبولسووسائطسملطباعةسمألخرىس

الطياعة على ورق عادي أو ورق رقيق أو ورق معاد تدويره من الدرج 1 والدرج 2

a .مسحبسماجسملواقسبشكتسكامتسخااجسملجهاز
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طرق الطياعة

1
b عنلسملضغطسعلىسأذاعستحريرسموجهسملواقسمألزاقس)1(،سمسحبسموجهاتسملواقسللناسبسحجمسملواقسملذيستقودسبلحاخلهسفيسمللاج.سوتأكلسأنس

ملاوجهاتسمثبلةسفيسملفلحاتسبإحكاد.

1

c .قمسبلهويةسازمةسملواقسجخًلمسللجنبسمنحشااسملواقسوسوءسمللغذية
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طرق الطياعة

1
d :حاتسملواقسفيسمللاجسوتأكلسأن

(.س� ملواقستحتسعالمةسملحلسمألقصىسلكاخةسملواقس)1(س)

إذسسخل ببسملاتءسملزمئلسللاجسملواقسفيسمنحشااسملواق. س

ملجانبسملذيسسللمسملطباعةسعلخهسمومجهسلألسفت.س�

موجهاتسملواقستلاسسجانبيسملواقةسحلىستلمستغذيلهاسبشكتسصحخح.س�

س

1

e .أعلسوضعسماجسملواقسبإحكادسممختسملجهاز.سوتأكلسمنسإمخالهسبالكامتسفيسملجهاز

f .مافعسم نلسمللعمس)1(سألعلىسللجنبسمنزالقسملواقسمنسماجسمدخرمجسملاومجهسلألسفت،سأوسقمسبإزملةسكتسواقةسباجرمسخروجهاسمنسملجهاز

1

س
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طرق الطياعة

1
g .)2قمسبلغخخرسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعةسإلىسنظادسمللشغختسملياصسبكس)لازيلسمنسمللفاصخت،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس

مخلرسمليخااسملذيستريلهسمنسكتسقائاةسمنسملقومئمسملان للةسمللالخة:

حجم الورقس�
A4

Letter
Legal

Executive
A5

JIS B5
Folio

A5 ذو حافة طويلة
A6

سصفحةس2. لللعرفسعلىسأحجادسملواقسملاقبولة،سمنظرسنوعسملواقسوحجاهس

نوع الو ائطس�
ورق عادي
ورق رقيق

ورق ُمعاد تصنيعه

مصدر الورقس�
الدرج1

الدرج2س)إذمستوفر(

لللعرفسعلىسمدعلمممتسمألخرى،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس2.

مةحظة
قلستيللفسأسااءسمليخاامتسفيسملقومئمسملان للةسوفًقاسلنظادسمللشغختسملذيستعاتسبهسوإصلماه.

h .قمسبإاسالسمهاةسملطباعةسإلىسملجهاز
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طرق الطياعة

1
تحميل الورق في الدرج متعدد األغراض

ياكنكستحاختسحلىسثالثةسمظاايف،سأوسواقةسومحلةسمنسملواقسملالمع،سأوسغخرهاسمنسوسائطسملطباعةسملياصة،سأوسحلىس50سواقةسمنسملواقسملعاميسفيس
مللاجسملعلمسمألغرمض.سمسليلدسهذمسمللاجسللطباعةسعلىسواقسساخك،سأوسواقسمقوى،سأوسواقسملصقات،سأوسمظاايف،سأوسواقسالمع.س)لللعرفسعلىس

سصفحةس2.( ملواقسملاوصىسباسليلممه،سمنظرسملواقسملاقبولسووسائطسملطباعةسمألخرىس

الطياعة على ورق عادي أو ورق رقيق أو ورق ُمعاد تصنيعه أو أو ورق مقوى أو ورق المد من الدرج متعدد األغراض
إذمسومجهلكسمشكلةسمنحشااسملواقسأوسمشاكتسفيسملطباعةسعنلسمسليلمدسواقسالمع،سمذهبسإلىسصفحةس15سومبلأسملطباعةسعنلسغلقسملغطاءسمليلفي.

a .مفلحسمللاجسملعلمسمألغرمضسومخفضهسبلطف

س

b .)2(سومكشفسملا نلس)مسحبسمعامةسمللاجسملعلمسمألغرمضسلليااجس)1

2
1
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طرق الطياعة

1
c :حاتسملواقسفيسمللاجسملعلمسمألغرمضسوتأكلسأن

ملواقستحتسعالمةستبويبسملحلسمألقصىسلكاخةسملواقس)1(.س�

س)2(.س� سوس ُتوضعسملحافةسمألمامخةسللواقس)أعلىسملواق(سبخنسمل هاخخنس

يجبستوجخهسملجانبسملارممسملطباعةسعلخهسألعلىسمعسوضعسملحافةسمألمامخةسأواًل.س�

موجهاتسملواقستلاسسجانبيسملواقةسحلىستلمستغذيلهاسبشكتسمناسب.س�

1
2

س

مةحظة
سعنلسمسليلمدسملواقسملالمع،سحاتسواقةسومحلةسفقطسكتسمرةسفيسمللاجسملعلمسمألغرمضسللجنبسمنحشااسملواق.

d .مافعسم نلسمللعمسألعلىسللجنبسمنزالقسملواقسمنسماجسمدخرمجسملاومجهسلألسفت،سأوسقمسبإزملةسكتسواقةسباجرمسخروجهاسمنسملجهاز

س
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طرق الطياعة

1
e .)2قمسبلغخخرسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعةسإلىسنظادسمللشغختسملياصسبكس)لازيلسمنسمللفاصخت،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس

مخلرسمليخااسملذيستريلهسمنسكتسقائاةسمنسملقومئمسملان للةسمللالخة:
حجم الورقس�

A4
Letter
Legal

Executive
A5

A5 ذو حافة طويلة
A6
B5

JIS B5
5 × 3
Folio

حجمسواقسميصصسس1
ياكنكستحليلسحجمسملواقسمألصليسباخلخااسمعّرف من قيل المستخدم...سفيسبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windows،سأوسحجم صفحة مخصص لـ PostScriptسفيسبرنامجسس1

.Macintoshس)إمماةسمألحجادسملايصصة...(سفيسبرممجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسManage Custom Sizes...سأوس،Windows®سلنظادسمللشغختسBR‑Scriptتشغختسملطابعةس

سصفحةس2. لللعرفسعلىسأحجادسملواقسملاقبولة،سمنظرسنوعسملواقسوحجاهس

نوع الو ائط �
ورق عادي
ورق رقيق

ورق ُمعاد تصنيعه
ورق  ندات
ورق المد

مصدر الورق �
الدرج متعدد األغراض

لللعرفسعلىسمدعلمممتسمألخرى،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس2.

مةحظة
قلستيللفسأسااءسمليخاامتسفيسملقومئمسملان للةسوفًقاسلنظادسمللشغختسملذيستعاتسبهسوإصلماه.

f .قمسبإاسالسمهاةسملطباعةسإلىسملجهاز
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طرق الطياعة

1
الطياعة على ورق  ميك وورق ملصقات ومظاريف من الدرج متعدد األغراض

عنلسسحبسملغطاءسمليلفيس)ماجسمدخرمجسملاومجهسلألعلى(سإلىسأسفت،سيصبحسملجهازسبهسم ااسواقسم لقخمسمنسمللاجسملعلمسمألغرمضسإلىسملجزءسمليلفيس
منسملجهاز.سمسليلدسطريقةستغذيةسملواقسوإخرمجهسهذهسعنلسملطباعةسعلىسملواقسمل اخكسأوسملالصقاتسأوسملاظاايف.س)لللعرفسعلىسملواقسملاوصىس

سصفحةس5.( سصفحةس2سوسواقسمغلفاتس باسليلممه،سمنظرسملواقسملاقبولسووسائطسملطباعةسمألخرىس
قبتسمللحاخت،سمضغطسعلىسمألجزمءسوملجومنبسملياصةسبالاظاايفسلجعلهاسم طحةسقلاسمدمكان.

a .)مفلحسملغطاءسمليلفيس)ماجسمدخرمجسملاومجهسلألعلى

b )لطباعةسملاظاايفسفقط(
مسحبسملذامعخنسملرماميخنسألسفت،سومحلسفيسملجانبسمألي رسوآخرسفيسملجانبسمأليان،سفيسمتجاهكسكااسهوسموضحسفيسملرسمسمللوضخحي.
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طرق الطياعة

1
c .مفلحسمللاجسملعلمسمألغرمضسومخفضهسبلطف

س

d .)2(سومكشفسملا نلس)مسحبسمعامةسمللاجسملعلمسمألغرمضسلليااجس)1

2
1

س

e :حاتسملواقسأوسملالصقاتسأوسملاظاايفسفيسمللاجسملعلمسمألغرمضسوتأكلسأن

علمسملاظاايفسفيسمللاجسملعلمسمألغرمضسالسيلجاوزسثالثةسمظاايف.س�

ملواقسأوسملالصقاتسأوسملاظاايفستحتسعالمةستبويبسملحلسمألقصىسلكاخةسملواقس)1(.س�

س)2(.س� سوس ُتوضعسملحافةسمألمامخةسللواقس)أعلىسملواق(سبخنسمل هاخخنس

ملجانبسملذيسسللمسملطباعةسعلخهسمومجهسألعلى.س�

1
2
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طرق الطياعة

1
f .)2قمسبلغخخرسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعةسإلىسنظادسمللشغختسملياصسبكس)لازيلسمنسمللفاصخت،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس

مخلرسمليخااسملذيستريلهسمنسكتسقائاةسمنسملقومئمسملان للةسمللالخة:

حجم الورقس�
لطباعةسملواقسمل اخكسأوسملالصقات

A4
Letter
Legal

Executive
A5

A5 ذو حافة طويلة
A6
B5

JIS B5
5 × 3
Folio

حجمسواقسميصصسس1

لطباعةسملاظاايف

Com‑10
DL
C5

Monarch
حجمسواقسميصصسس1

ياكنكستحليلسحجمسملواقسمألصليسباخلخااسمعّرف من قيل المستخدم...سفيسبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windows،سأوسحجم صفحة مخصص لـ PostScriptسفيسبرنامجسس1
.Macintoshس)إمماةسمألحجادسملايصصة...(سفيسبرممجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسManage Custom Sizes...سأوس،Windows®سلنظادسمللشغختسBR‑Scriptتشغختسملطابعةس

سصفحةس2. لللعرفسعلىسأحجادسملواقسملاقبولة،سمنظرسنوعسملواقسوحجاهس
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طرق الطياعة

1
نوع الو ائطس�

لطباعةسملواقسمل اخك

ورق  ميك
ورق أكثر  مًكا

لطباعةسملالصقات

ورق ملصقات

لطباعةسملاظاايف

المظاريف
مغلف رقيق
مغلف  ميك

مصدر الورقس�
الدرج متعدد األغراض

لللعرفسعلىسمدعلمممتسمألخرى،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس2.

مةحظة
س قلستيللفسأسااءسمليخاامتسفيسملقومئمسملان للةسوفًقاسلنظادسمللشغختسملذيستعاتسبهسوإصلماه.	
س عنلسمسليلممكسللاظروفساقمس10،سمخلرسCom‑10س)لنظادسمللشغختس®Windows(سأوسEnvelope #10س)ملاظروفساقمس10(س)لنظادس	

مللشغختسMacintosh(سمنسملقائاةسملان للة حجم الورق.
س للاظاايفسمألخرىسغخرسملومامةسفيسبرنامجستشغختسملطابعة،سمثتسملاظروفساقمس9سأوسملاظروفسC6،سمخلرسمعّرف من قيل المستخدم...س	

)لبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windows(سأوسحجم صفحة مخصص لـ PostScriptس)فيسبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس
.)Macintoshإمماةسمألحجادسملايصصة...(س)لبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس(سManage Custom Sizes...سأوس)Windows®

س

g .قمسبإاسالسمهاةسملطباعةسإلىسملجهاز

مةحظة
س قمسبإزملةسكتسمظروفسباجرمسطباعله.سقلسيل ببستكليسسملاظاايفسفيسمنحشااهاسأوستجعلها.	
س إذمستلطيتسملاظاايفسأوسملواقسمل اخكسأثناءسملطباعة،سقمسبلعخخنسنوع الو ائطسعلىسمغلف  ميكسأوسورق أكثر  مًكاسلزيامةسثباتسملحرماة.	
س سصفحةس189.	 إذمستجعلتسملاظاايفسبعلسطباعلها،سمنظرستح خنسجومةسملطباعةس
س إذمستجعلسملواقسمل اخكسأثناءسملطباعة،سحاتسواقةسومحلةسفقطسكتسمرةسفيسمللاجسملعلمسمألغرمض.	
س يجبسأنستكونسوصالتسملاظروفسملايلومةسمنسملشركةسملاصنعةسآمنة.	
س يجبسطيسجاخعسجومنبسملاظروفسبشكتسسلخمسمونسحلوثسأنستلجعلسأوستلغضن.	

h )لطباعةسملاظاايفسفقط(
عنلسمالنلهاءسمنسملطباعة،سقمسبإعامةستعخخنسملذامعخنسملرماميخنسمللذينسقاتسب حبهااسألسفتسفيسمليطوةسbسإلىسموضعهااسمألصلي.

i .)أغلقسملغطاءسمليلفيس)ماجسمدخرمجسملاومجهسلألعلى
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طرق الطياعة

1
طياعة على الوجهين

تلخحسجاخعسبرممجستشغختسملطابعةسملارفقةسإمكانخةسملطباعةسعلىسملوجهخن.س)لا ليلميسنظادسمللشغختس®Windows(سلازيلسمنسملاعلوماتسحولسكخفخةس
مخلخااسمدعلمممت،سمنظرسنصستعليماتسفيسبرنامجستشغختسملطابعة.

إرشادات للطياعة على وجهي الورقة

قلسيلجعلسملواقسإذمسكانساقخًقا.س�
إذمستجعلسملواق،سفقمسبفرمهسووضعهسمرةسأخرىسفيسماجسملواق.سوإذمسظتسملواقسمجعًلم،سفاسلبلله.س�
قلسيلجعلسملواقسإذمسلمستلمستغذيلهسبشكتسصحخح.سلذم،سقمسبإخرمجسملواقسوفرمه.سوإذمسظتسملواقسمجعًلم،سفاسلبلله.س�
عنلماست ليلدسإعلمممتسملطباعةسملخلويةسعلىسملوجهخن،سمنسملاحلاتسأنسيحلثسمنحشااسللواقسأوستللهواسجومةسملطباعة.س)إذمسمنحشرسملواق،سمنظرسسسس�

سصفحةس189.( سصفحةس173.سإذمسكانتسلليكسمشكلةسفيسجومةسملطباعة،سفانظرستح خنسجومةسملطباعةس منحشااسملواقس

مةحظة
تأكلسمنسإمخالسماجسملواقسبالكامتسفيسملجهاز.

س
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طرق الطياعة

1
الطياعة التلقائية على الوجهين

سصفحةس74. إذمسكنتست ليلدسبرنامجستشغختسطابعةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سفانظرسطباعةسعلىسملوجهخنس

Windows® الطياعة التلقائية على الوجهين با تخدام برنامد تلغيل الطابعة لنظام التلغيل

a .)2قمسبلغخخرسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعةسإلىسنظادسمللشغختسملياصسبكس)لازيلسمنسمللفاصخت،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس

مخلرسمليخااسملذيستريلهسمنسكتسقائاةسمنسملقومئمسملان للةسمللالخة:

حجم الورق �
A4

نوع الو ائطس�
ورق عادي

ورق ُمعاد تصنيعه
ورق رقيق

ورق المد )الدرج متعدد األغراض فقط(

مصدر الورقس�
الدرج1

الدرج متعدد األغراض
الدرج2س)إذمستوفر(

مزدوج / كتيبس�
على الوجهين

نوع على الوجهينسفيسإعدادات على الوجهينس�
سصفحةس37(. توجلسأابعةسخخاامتسلكتسمتجاهس)منظرسمزموجس/سكلخبس

إزاحة التجليدسفيسإعدادات على الوجهينس�
سصفحةس37(. حلمسسمدزمحةسلللجلخلس)منظرسمزموجس/سكلخبس

مةحظة
س والست ليلدسواًقاسمقوى.	
س قلستيللفسأسااءسمليخاامتسفيسملقومئمسملان للةسوفًقاسلنظادسمللشغختسملذيستعاتسبهسوإصلماه.	

لللعرفسعلىسمدعلمممتسمألخرى،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس2.

b .قمسبإاسالسمهاةسملطباعةسإلىسملجهاز.سوسخقودسملجهازسبالطباعةسعلىسكالسوجهيسملواقةستلقائًخا
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طرق الطياعة

1
Windows® لنظام التلغيل BR‑Script الطياعة التلقائية على الوجهين با تخدام برنامد تلغيل الطابعة

a .)2قمسبلغخخرسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعةسإلىسنظادسمللشغختسملياصسبكس)لازيلسمنسمللفاصخت،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس

مخلرسمليخااسملذيستريلهسمنسكتسقائاةسمنسملقومئمسملان للةسمللالخة:

حجم الورق �
A4

نوع الو ائطس�
ورق عادي

ورق ُمعاد تصنيعه
ورق رقيق

ورق المد )الدرج متعدد األغراض فقط(

مصدر الورقس�
الدرج1

الدرج متعدد األغراض
الدرج2س)إذمستوفر(

طياعة على الوجهينس�
انعكاس عند الحافة القصيرة
انعكاس عند الحافة الطويلة

ترتيب الصفحاتس�
من األمام إلى الخلف
من الخلف إلى األمام

مةحظة
س والست ليلدسواًقاسمقوى.	
س قلستيللفسأسااءسمليخاامتسفيسملقومئمسملان للةسوفًقاسلنظادسمللشغختسملذيستعاتسبهسوإصلماه.	

س

لللعرفسعلىسمدعلمممتسمألخرى،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس2.

b .قمسبإاسالسمهاةسملطباعةسإلىسملجهاز.سوسخقودسملجهازسبالطباعةسعلىسكالسوجهيسملواقةستلقائًخا
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طرق الطياعة

1
الطياعة اليدوية على الوجهين

السيلعمسبرنامجستشغختسملطابعةسBR‑Scriptسلنظادسمللشغختس®Windowsسملطباعةسملخلويةسعلىسملوجهخن.
سصفحةس74. إذمسكنتست ليلدسبرنامجستشغختسطابعةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سفانظرسملطباعةسملخلويةسعلىسملوجهخنس

Windows® الطياعة اليدوية على الوجهين با تخدام برنامد تلغيل الطابعة لنظام التلغيل

a .)2قمسبلغخخرسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعةسإلىسنظادسمللشغختسملياصسبكس)لازيلسمنسمللفاصخت،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس

مخلرسمليخااسملذيستريلهسمنسكتسقائاةسمنسملقومئمسملان للةسمللالخة:

حجم الورقس�
ياكنكسمسليلمدسجاخعسأحجادسملواقسملاحلمةسلللاجسملذيست ليلمه.

نوع الو ائطس�
ياكنكسمسليلمدسجاخعسأنومعسملوسائطسملاحلمةسلللاجسملذيست ليلمه،سباسلثناءسملاظاايفسوملالصقاتسملليستحلويسعلىسوجهسطباعةسومحلسفقط.

مصدر الورقس�
الدرج1

الدرج متعدد األغراض
الدرج2س)إذمستوفر(

مزدوج / كتيبس�
على الوجهين )يدوي(

نوع على الوجهين في إعدادات على الوجهينس�
سصفحةس37(. توجلسأابعةسخخاامتسلكتسمتجاهس)منظرسمزموجس/سكلخبس

إزاحة التجليدسفي إعدادات على الوجهينس�
سصفحةس37(. حلمسسمدزمحةسلللجلخلس)منظرسمزموجس/سكلخبس

لللعرفسعلىسمدعلمممتسمألخرى،سمنظرسملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس2.

b قمسبإاسالسمهاةسملطباعةسإلىسملجهاز.سوسخقودسملجهازسبطباعةسجاخعسملصفحاتسذمتسمألاقادسملزوجخةسعلىسوجهسومحلسمنسملواقسأواًل.سومنسثم،س
سخرشلكسبرنامجسمللشغختسلنظادسمللشغختس®Windowsس)برسالةسنافذةسمنبثقة(سدعامةسإمخالسملواقسلطباعةسملصفحاتسذمتسمألاقادسملفرمية.

مةحظة
سقبتسإعامةسإمخالسملواق،سقمسبفرمهسبشكتسجخل،سوإالسفقلستومجهسمنحشاًامسللواق.سوالسيوصىسباسلعاالسملواقسملرقخقسجًلمسأوسمل اخك.
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طرق الطياعة

1
الطياعة من ملغل فةش USB أو كاميرا رقمية تدعم وحدة تخزين بسعة كييرة

معسمخزةسملطباعةسملاباشرةسPrintسDirect،سلنستحلاجسإلىسملكابخوترسللطباعة.سياكنكسملطباعةسفقطسعنسطريقستوصختسمشغتسفالشسUSBسإلىسومجهةس
.USBسملاباشرةسللجهاز.سياكنكسأيًضاسمللوصختسوملطباعةسمباشرةسمنسملكامخرمسملليستمسضبطهاسعلىسوضعسوحلةسملليزينسب عةسكبخرةسعبرسUSB

ياكنكسمسليلمدسمشغتسفالشسUSBسملذيسيحاتسملاومصفاتسمللالخة:

USBفئةسUSBوحلةسملليزينسب عةسكبخرةسعبرس
USBفئةسفرعخةسمنسوحلةسملليزينسب عةسكبخرةسعبرسSFF‑8070iسأوسSCSI

لنقتسملحجمسملكبخرسفقطبروتوكولسملنقت
FAT12/FAT16/FAT32مللن خقس1

ملحلسمألقصىس4096سبايتحجمسملقطاع
السيلعمسمألجهزةسملاشفرة.مللشفخر

السيلعمستن خقسNTFS.س1

مةحظة
س بعضسمشغالتسفالشسUSBسالستعاتسعلىسهذمسملجهاز.	
س إذمسكانتسملكامخرمسفيسوضعسPictBridge،سالسياكنكسملطباعةسمنها.سمنظرسملا لنلسملارفقسمعسملكامخرمسلللبليتسمنسوضعسPictBridgeسإلىس	

وضعسوحلةسملليزينسب عةسكبخرة.
س
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1
إنلاء ملف PRN للطياعة المياشرة

مةحظة
سوقلستيللفسلقطاتسملشاشةسملليستظهرسعلىسهذمسملقطاعسوفًقاسلللطبخقسونظادسمللشغختسملذيستعاتسبه.

a .منسشريطسملقائاةسملياصسباللطبخق،سمنقرسفوقسملف،سثمسطياعة

b .س)1(سوحلمسخانةسمالخلخااسطياعة إلى ملفس)2(.سمنقرسفوقسطياعةBrother HL‑XXXX Printerمخلرس

2

1

c .مخلرسملاجللسملذيستريلسحفظسملالفسفخهسومكلبسمسمسملالفسعنلسملاطالبة
سإذمسُطلبسمنكسمسمسملالفسفقط،سياكنكسأيًضاستحليلسملاجللسملذيستريلسحفظسملالفسفخهسعنسطريقسكلابةسمسمسملللخت.سعلىسسبختسملاثال:س

C:\Temp\FileName.prn
.USBسبالكابخوترسملياصسبك،سياكنكسحفظسملالفسمباشرةسفيسمشغتسفالشسUSBإذمستمستوصختسمشغتسفالشس
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طرق الطياعة

1
الطياعة مياشرة من ملغل فةش USB أو كاميرا رقمية تدعم وحدة تخزين بسعة كييرة

مةحظة
س تأكلسأنسملكامخرمسملرقاخةسفيسوضعسمللشغخت.	
س يجبستبليتسملكامخرمسملرقاخةسمنسوضعسPictBridgeسإلىسوضعسوحلةسملليزينسب عةسكبخرة.	

س

a .سملاباشرةس)1(سعلىسملجزءسمألماميسمنسملجهازUSBسأوسملكامخرمسملرقاخةسبومجهةسUSBقمسبلوصختسمشغتسفالشس
تعرضسشاشةسLCDساسالةسChecking Deviceس)فحصسملجهاز(.

1

1

مةحظة
س عنلماسيكونسملجهازسفيسوضعسمل كونسملعاخق،سلنستعرضسشاشةسLCDسأيةسمعلوماتسحلىسإذمسقاتسبلوصختسمشغتسفالشسUSBسباوصتسومجهةس	

USBسملاباشرة.سمضغطسعلىسأيسزاسمنسأزاماسالقائمةسللنشخطسملجهاز.
س سإذمستمستعخخنسملجهازسعلىسوضعسOnس)تشغخت(سمخزةسLockسFunctionسSecure،سقلسالستلاكنسمنسملوصولسإلىسملطباعةسملاباشرةس	

سملختسم ليلدسملشبكة(. (
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طرق الطياعة

1
b .س)س+سأوس‑(سالخلخااسمسمسملالفسأوسمسمسملالفسملذيستريلسطباعلهbسأوسaمضغطسعلىس

إذمسقاتسبلحليلسمسمسملالف،سمضغطسعلىسOK )موافق(.سمضغطسعلىسaسأوسbس)س+سأوس‑(سالخلخااسمسمسملالف،سثمسمضغطسعلىسOK )موافق(.

مةحظة
لطباعةسفهرسسملالفات،سمضغطسعلىسaسأوسbس)س+سأوس‑(سالخلخااسIndex Printس)طباعةسفهرس(.سمضغطسعلىسOK )موافق(سأوسGo )انتقال(س

سلبلءسملطباعة.

c :قمسبأحلسمليطومتسمللالخة

للغخخرسمدعلمممتسملحالخة،سمنلقتسإلىسمليطوةسd.س�

إذمسلمسترغبسفيستغخخرسمدعلمممتسملحالخة،سمضغطسعلىسGo )انتقال(.سمنلقتسإلىسمليطوةسf.س�

d س+سأوس‑(سللحليلس(سbسأوسaسمضغطسعلىس.)موافق( OKسلعرضسمدعلمممتسملليسترغبسفيستغخخرها،سثمسمضغطسعلىس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس
مليخااسملذيستريله،سثمسمضغطسعلىسOK )موافق(.

مةحظة
س ياكنكسمخلخااسمدعلمممتسمللالخة:	

Paper Sizeس)حجمسملواق(

Media Typeس)نوعسملوسائط(

Multiple Pageس)صفحاتسملعلمة(

Orientationس)مالتجاه(

sided‑2س)علىسملوجهخن(

Collateس)ترتخبسملُن خ(

Tray Useس)مسليلمدسمللاج(

Print Qualityس)جومةسملطباعة(

)PDFس)مخلخااسPDF Option

Output Colorس)لونسمدخرمج(

س وفًقاسلنوعسملالف،سقلسالستظهرسبعضسهذهسمدعلمممت.	

e :قمسبأحلسمليطومتسمللالخة

للغخخرسإعلممسآخر،سكراسمليطوةسd.س�

إذمسلمسترغبسفيستغخخرسمدعلمممتسمألخرى،سمضغطسعلىسGo )انتقال(سومنلقتسإلىسمليطوةسf.س�

f .س)س+سأوس‑(سدمخالسعلمسملُن خسملذيستريلهbسأوسaمضغطسعلىس
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طرق الطياعة

1
g .انتقال(سلبلءسملطباعة( Goسأوس)موافق( OKمضغطسعلىس

هام
س للجنبستلفسملجهاز،سالستقمسبلوصختسأيسجهازسبيالفسملكامخرمسملرقاخةسأوسمشغتسفالشسUSBسلومجهةسUSBسملاباشرة.	
س الستقمسبإزملةسمشغتسفالشسUSBسأوسملكامخرمسملرقاخةسمنسومجهةسUSBسملاباشرةسحلىسينلهيسملجهازسمنسملطباعة.	

س

مةحظة
ياكنكستغخخرسمدعلمممتسمالفلرمضخةسللطباعةسملاباشرةسباسليلمدسلوحةسمللحكمسعنلماسالسيكونسملجهازسفيسوضعسملطباعةسملاباشرة.سمضغطسعلىسaسأوسbس

سصفحةس100.( )س+سأوس‑(سدمخالسقائاةسDirect Printس)ملطباعةسملاباشرة(.س)منظرسPrintسDirectس)ملطباعةسملاباشرة(س
س
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برنامد تلغيل الطابعة
برنامجستشغختسملطابعةسهوسبرنامجسيقودسبلحويتسملبخاناتسمنسمللن خقسملا ليلدسبومسطةسكابخوترسإلىستن خقستحلاجهسأيةسطابعةسخاصة.سوبشكتسناوذجي،س

.)PDL(ُيعلسهذمسمللن خقسباثابةسلغةسوصفسملصفحةس
برممجستشغختسملطابعةسلإلصلمامتسملالعومةسمنسنظاميسمللشغختس®WindowsسوMacintoshسموجومةسعلىسقرصسCD‑ROMس)لنظادستشغختس

®Windowsسفقط(سأوسفيسCenterسSolutionsسBrotherسعلىسموقعسملويبس/http://solutions.brother.com.سقمسبلثبختسبرممجسمللشغختسمنس

سخاللسمتباعسمليطومتسملومامةسفيسملختسمدعلممسمل ريع.سوياكنستنزيتسأحلثسبرممجستشغختسملطابعةسمنسموقعسملويبسملياصسبـس
CenterسSolutionsسBrotherسعلىسملعنومن:

http://solutions.brother.com/
 

Windows® لنظام التلغيل
برنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windowsس)برنامجستشغختسملطابعةسملاوصىسبهسلهذمسملانلج(سس�
برنامجستشغختسملطابعةسBR‑Scriptس)مضاهاةسلغةس™3س®PostScript(س1س�

قمسبلثبختسبرنامجسمللشغختسباسليلمدسمللثبختسملايصصسمنسCD‑ROM.س1

لنظام التلغيل Macintoshس1
برنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسMacintoshس)برنامجستشغختسملطابعةسملاوصىسبهسلهذمسملانلج(سس�
برنامجستشغختسملطابعةسBR‑Scriptس)مضاهاةسلغةس™3س®PostScript(س2س�

للنزيتسبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادستشغختسMacintosh،ستفضتسبزيااةسصفحةسملطرمزسملياصسبكسعلىس/http://solutions.brother.com.س1
لللعرفسعلىسإاشاممتسمللثبختسملياصةسببرنامجسمللشغخت،ستفضتسبزيااةسموقعسملويبسمللاليس/http://solutions.brother.com.س2

2 1 Linux® لنظام التلغيل
برنامجستشغختسملطابعةسLPRس�
برنامجستشغختسملطابعةسCUPSس�

لازيلسمنسملاعلوماتسوتنزيتسبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسLinux،ستفضتسبزيااةسصفحةسملطرمزسملياصسبكسعلىس/http://solutions.brother.comسأوسمسليلدسمالاتباطسملاوجومسعلىسقرصسس1
CD‑ROMسملذيسقاناسبلوفخره.

وفًقاسللوزيعاتسLinux،سقلسالسيلوفرسبرنامجسمللشغختسأوسقلسيلمسإصلماهسبعلسمدصلماسمألوليسللطرمزسملياصسبك.س2

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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طياعة مستند
عنلماسي لقبتسملجهازسبخاناتسمنسجهازسملكابخوترسلليك،سفإنهسيبلأسفيسملطباعةسباللقاطسملواقسمنسماجسملواقسأوسمللاجسملعلمسمألغرمضسأوسمللاجس

سصفحةس2(. مالخلخاايسمألسفت.سياكنسلللاجسملعلمسمألغرمضستغذيةسأنومعسكثخرةسمنسملواقسوملاظاايفس)منظرسسعةسماجسملواقس

a .)س)طباعةPrintمنسمللطبخق،سمخلرسمألمرس
سإذمسكانتسهناكسبرممجستشغختسأخرىسللطابعةسمثبّلةسعلىسملكابخوترسلليك،سفاخلرسBrother HL‑XXXX seriesس

)تشخرسXXXXسإلىسمسمسملطرمز(سكبرنامجستشغختسملطابعةسمنسقائاةسPrintس)ملطباعة(سأوسSettingsسPrintس)إعلمممتسملطباعة(سملاوجومةسفيس
ملبرنامجسمللطبخقيسلليك،سثمسمنقرسفوقسموافقسأوسطياعةسلبلءسملطباعة.

b سLCDس)مؤشر مصيام(سوسلعرضسشاشةسDataسيرستسجهازسملكابخوترسمهاةسملطباعةسإلىسملجهاز.سسوفسيومضسمصباحس
Printingس)ملطباعة(.

c .س)مؤشر مصيام(سعنسملومخضDataعنلماسينلهيسملجهازسمنسطباعةسجاخعسملاهاد،سيلوقفسمصباحس

مةحظة
س حلمسحجمسملواقسومتجاههسفيسملبرنامجسمللطبخقيسملذيست ليلمه.	
س إذمسكانسملبرنامجسمللطبخقيسملذيست ليلمهسالسيلعمسحجمسملواقسملايصص،سفاخلرسحجمسملواقسمللاليسمألكبر.	
س ثمسقمسبلعخخنسمنطقةسملطباعةسمنسخاللستغخخرسملهامشخنسمأليانسومألي رسفيسملبرنامجسمللطبخقيسملذيست ليلمه.	

س
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إعدادات برنامد تلغيل الطابعة
ياكنكستغخخرسإعلمممتسملطابعةسمللالخةسعنلماستقودسبالطباعةسمنسملكابخوتر:

برنامد تلغيل الطابعة 
لنظام التلغيل 
Windows®

برنامد تلغيل الطابعة 
BR‑Script لنظام 

Windows® التلغيل

برنامد تلغيل الطابعة 
لنظام التلغيل 
Macintosh

برنامد تلغيل الطابعة 
BR‑Script لنظام 

Macintosh التلغيل

حجمسملواق

مالتجاه

علمسملُن خ

نوعسملوسائط

جومةسملطباعة

نوعسملا لنل

ملونس/سأحامي

صفحاتسملعلمة
مزموجسس1س/سكلخبسس2

مصلاسملواق

تغخخرسملحجم

طباعةسعك خة

مسليلمدسملعالمةسملاائخة

طباعةساأسسوتذيختسملصفحة

وضعستوفخرسحبرستصوير

طباعةسآمنة

ملا ؤول

مصامقةسملا ليلد

معايرةسمأللومن

وقتسمل كون

تح خنسملاطبوعات

تيطيسملصفحةسملفااغة

طباعةسملنصسباألسوم

طباعةسأاشخف

وضعسملطباعة

ملطباعةسملخلويةسعلىسملوجهخنسغخرسملوفرةسباسليلمدسبرنامجستشغختسملطابعةسBR‑Scriptسلنظادسمللشغختس®Windows.س1
ملكلخبسلخسسملوفًرمسمعسبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسMacintoshسوبرنامجستشغختسملطابعةسBR‑ScriptسلنظادسمللشغختسMacintosh.س2
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Windows®

الوصول إلى إعدادات برنامد تلغيل الطابعة

a )WindowsسServer®سونظادسمللشغختس2003سWindows®سXPلنظادسمللشغختس(
منقرسفوقسStartس)مبلأ(س<سPrinters and Faxesس)ملطابعاتسوملفاك ات(.

)WindowsسServer®سونظادسمللشغختس2008سWindowsسVista®لنظادسمللشغختس(

س)Startس)مبلأ((س<سControl Panelس)لوحةسمللحكم(س<سHardware and Soundس)مألجهزةسوملصوت(س<س منقرسفوقسزاس

Printersس)ملطابعات(.
)WindowsسServer®س2008سR2سونظادسمللشغختسWindows®لنظادسمللشغختس7س(

س)ابدأ(س<ساألجهزة والطابعات. منقرسفوقسزاس

)WindowsسServer®سونظادسمللشغختس2012سWindows®لنظادسمللشغختس8س(
سحركسملااوسسناحخةسملجزءسمل فليسمأليانسمنسسطحسملاكلب.سعنلسظهواسشريطسملقائاةسمنقرسفوقسإعداداتس<سلوحة التحكم.سفيسمجاوعةس

األجهزة والصوتس)األجهزة(،سمنقرسفوقسزاسعرض األجهزة والطابعات.
)WindowsسServer®س2012سR2لنظادسمللشغختس(

منقرسفوقسزاسلوحة التحكمسفيسشاشةساليدء.سفيسمجاوعةساألجهزة،سمنقرسفوقسزاسعرض األجهزة والطابعات.

b سإلىسمسمسملطرمز(سوحلمسخصائص الطابعةسXXXXس)تشخرسBrother HL‑XXXX seriesمنقرسبزاسملااوسسمأليانسفوقسمأليقونةس
)الخصائص(،سوBrother HL‑XXXX seriesسإذمسلزدسمألمر.سيظهرسمربعسملحوماسpropertiesسprinterس)خصائصسملطابعة(.

c س)تفضخالتسملطباعة...((.سللهخئةسإعلمممتسمللاج،سمنقرسPrinting Preferences...(منقرسفوقسعالمةستبويبسعام،سثمسمنقرسفوقسالتفضيةت...س
فوقسعالمةسمللبويبسإعدادات الجهاز.
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Windows® الميزات الموجودة في برنامد تلغيل الطابعة لنظام التلغيل
لازيلسمنسملاعلومات،سمنظرسنصسمساعدةسفيسبرنامجستشغختسملطابعة.

مةحظة
س لقطاتسملشاشةسملومامةسفيسهذمسملق مسهيسمنسنظادسمللشغختس7س®Windows.سسليللفسلقطاتسملشاشةسملليستظهرسعلىسجهازسملكابخوترسوفًقاسلنظادس	

مللشغختسملذيستعاتسبه.
س سصفحةس31.	 للوصولسإلىسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعة،سمنظرسملوصولسإلىسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعةس

عةمة التيويب أ ا ي
قمسبلغخخرسإعلمممتستيطخطسملصفحةسبالنقرسفوقسملرسمسمللوضخحيسملاوجومسفيسملجانبسمأليانسمنسعالمةسمللبويبسإعدادات أ ا ية.

س

4

1

2

3
5

a .)1(مخلرسحجم الورق،سواالتجاه،سوعدد النسخ،سونوع الو ائط،سوجودة الطياعة،سوملون / أحادي،سونوع المستندس

b .)2(مخلرسصفحات متعددةسومزدوج / كتيبس

c .)3(مخلرسمصدر الورقس

d .)4(امجعسقائاةسمدعلمممتسملاعروضةس

e .منقرسفوقسموافقسللأكخلسمدعلمممت
للعومةسإلىسمدعلمممتسمالفلرمضخة،سمنقرسفوقسافتراضي،سثمسموافق.

مةحظة
سإذمسأامتسمعاينةسملا لنلسقبتسطباعله،سحلمسخانةسمالخلخااسمعاينة قيل الطياعةس)5(.
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حجم الورق
مخلرسمنسمربعسملقائاةسملان للةسحجمسملواقسملذيست ليلمه.

االتجاه
يحلمسمالتجاهسملوضعسملذيسسللمسبهسطباعةسم لنلكس)عموديسأوسأفقي(.

أفقي )أفقي(عمودي )رأ ي(

س

عدد الُنسخ
منقرسفوقسaسأوسbسدمخالسعلمسملن خسملليسسخلمسطباعلها.

ترتيب الُنسخ �
بلحليلسخانةسمالخلخااسCollateس)ترتخبسملُن خ(،سسللمسطباعةسن يةسومحلةسكاملةسمنسم لنلك،سومنسثمستكرماهاسلعلمسملُن خسملذيسحلمته.سفيسحالةسعلدس

تحليلسخانةسمالخلخااسCollateس)ترتخبسملُن خ(،سسخلمسحخنئذسطباعةسكتسصفحةسلكتسملُن خسقبتسطباعةسملصفحةسمللالخةسمنسملا لنل.

تحليلسترتخبسملن خ

س

إلغاءسترتخبسملن خ

س

نوع الو ائط
ياكنكسمسليلمدسأنومعسملوسائطسمللالخةسفيسجهازك.سللحصولسعلىسأفضتسجومةسطباعة،سحلمسنوعسملوسائطسملليسيلومفقسمعسنوعسملواقسملذيست ليلمه.

ورق عاديس�
ورق رقيقس�
ورق  ميكس�
ورق أكثر  مًكاس�
ورق  نداتس�
ورق مغلفاتس�
مغلف  ميكس�
مغلف رقيقس�
ورق ُمعاد تصنيعهس�
ورق ملصقاتس�
ورق المدس�
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مةحظة
س سعنلسمسليلمدسملواقسملعاميسمنس60سإلىس105سجم/د2سمخلرسورق عادي.سوعنلسمسليلمدسواقسأثقتسوزًناسأوسواقسخشنسمخلرس	

ورق  ميكسأوسورق أكثر  مًكا.سوللواقسملاقوى،سمخلرسورق مقوى.س
س سعنلسمسليلمدسمظاايف،سمضغطسعلىسمظاريف.سإذمسلمسيكنسم حوقسملحبرسمثبًلاسعلىسملاظروفسبشكتسصحخحسعنلستحليلسمظاريف،سفاخلرس	

سصفحةس2. مغلف  ميك.سوإذمسكانسملاظروفسمجعًلمسعنلستحليل مظاريف،سفاخلرسمغلف رقيق.سلازيلسمنسملاعلومات،سمنظرسسعةسماجسملواقس
س سعنلستحليلسملصقاتسفيسبرنامجستشغختسملطابعة،سسخقودسملجهازسبلغذيةسملواقسمنسفلحةسمللغذيةسملخلوية،سحلىسوإنسلمسيلمستحليلس	

الدرج متعدد األغراضسكاصلاسللواق.
س

جودة الطياعة
مخلرسأحلسإعلمممتسجومةسملطباعةسمللالخة:

عادية )600 × 600 نقطة لكل بوصة(س�
600س´ 600سنقطةسلكتسبوصة.سيوصىسبهسللطباعةسملعامية.سمسليلدسهذمسملوضعسللحصولسعلىسجومةسطباعةسجخلةسب رعةسطباعةسجخلة.

دقيقة )فئة 2400 نقطة لكل بوصة(س�
فئةس2400سنقطةسلكتسبوصة.سأمقسوضعسطباعة.سمسليلدسهذمسملوضعسلطباعةسصواسمقخقةسمثتسملصواسملفوتوغرمفخة.سوألنسبخاناتسملطباعةستكونسأكبرس

بكثخرسفيسملوضعسملعامي،سف خكونسوقتسملاعالجةس/سوقتسنقتسملبخاناتسووقتسملطباعةسأطول.

مةحظة
سللغخرسسرعةسملطباعةسوفًقاسدعلممسجومةسملطباعةسملذيستيلااه.سفل لغرقسجومةسملطباعةسمألعلىسوقًلاسأطولسللطباعة،سبخنااست لغرقسجومةسملطباعةس

سمألقتسوقًلاسأقتسللطباعة.

ملون / أحادي
ياكنكستغخخرسإعلمممتسلونس/سأحاميسفيسبرنامجستشغختسملطابعةسعلىسملنحوسمللالي:

تلقائيس�
يفحصسملجهازسمحلوىسملا لنلمتسلأللومن.سفيسحالةسمللعرفسعلىسلونسفيسأيسمكانسفيسملا لنل،سسللمسطباعةسملا لنلسبالكامتسباسليلمدسجاخعسمأللومن.س

بعبااةسأخرى،سسخلمسمزجسبعضسم احخقسملحبرسللا اعلةسفيسملوصولسإلىسجاخعسملظاللسملليستمسمكلشافهاسفيسملا لنل،سمااسيزيلسمنسكثافةسملحبرس
ملا ليلدسللصفحة.سإذمسلمسيلمسمللعرفسعلىسمحلوىسمأللومن،سف للمسطباعةسملا لنلسبلونسأحامي.سمدعلممسمالفلرمضيسللجهازسهوستلقائي.

ملونس�
سومءسكانسملا لنلسيحلويسعلىسألومنسأوسلونسأحاميسفقط،سسخقودسملجهازسبطباعةسملا لنلسباسليلمدسجاخعسمأللومن.

أحاديس�
حلمسملوضعسأحاديسإذمسكانسملا لنلسيحلويسفقطسعلىسنصسأسومسوتلاجساماميسو/أوسكائنات.سإذمسكانسملا لنلسيحلويسعلىسألومن،سف خقودسهذمسملوضعس

بطباعةسملا لنلسبـس256سم لوىسمنسملرماميسباسليلمدسملحبرسمألسوم.

مةحظة
س م لشعرسمللونسفيسملجهازسح اسسجًلمسوياكنسأنسيللقطسنصسأسومسباهتسأوسخلفخةسبخضاءسفاتحةسكلون.سإذمسكنتستعلمسأنسملا لنلسباللونسمألسومس	

ومألبخضسوتريلسأنستحلفظسبا حوقسمللون،سمخلرسملوضعسأحادي.
س إذمسوصتسم حوقسملحبرسمألزاقسأوسمألاجومنيسأوسمألصفرسإلىسنهايةسعارهسمالفلرمضيسأثناءسطباعةسم لنلسألومن،سف خلعذاسإكاالسمهاةسملطباعة.س	

وياكنكسإلغاءسمهاةسملطباعةسومخلخااسملبلءسبهاسمرةسأخرىسفيسملوضعسأحادي،سطالااسكانسهناكسم حوقسحبرسأسومسملوفر.
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نوع المستند
مسليلدسنوع المستندسللحليلسأفضتسمدعلمممتسلطباعةسنوعسملبخاناتسذمتسملصلة.

المستند )قيا ي(س�
مسليلدسهذمسملوضعسلطباعةسمجاوعةسمنسملنصوصسوملرسومات.

الصورةس�
مسليلدسهذمسملوضعسلطباعةسملصواسملفوتوغرمفخةسأوسملصوا.

المستند )مختلط(س�
مسليلدسهذمسملوضعسلطباعةسمجاوعاتسمنسملرسومات/ملنصوصسوملصواسملفوتوغرمفخة/ملصوا.

مةحظة
ي لغرقسهذمسملوضعسوقًلاسأطولسلطباعةسملبخانات.

يدويةس�
يلخحسلكسمخلخااسيدويسإمكانخةستحليلسمدعلمممتسيلوًياسبالنقرسفوقسزاسإعدادات.

مربد حوار ادعدادات
للغخخرسمدعلمممتسمللالخة،سمنقرسفوقسإعدادات...سفيسعالمةسمللبويبسإعدادات أ ا ية.

وضد األلوانس�
مليخاامتسمللالخةسملوفرةسفيسوضعسمطابقةسمأللومن:

س عادي	
هذمسهوسوضعسمأللومنسمالفلرمضي.

س حيوي	
يلمستعخخنسألومنسكتسملعناصرسللصبحسمأللومنسزمهخة.

س تلقائي	
يقودسبرنامجستشغختسملطابعةسبلحليلسنوعسوضد األلوان.

مةحظة
سقلسي لغرقستحليلسهذمسمليخااسوقًلاسأطولسلطباعةسملبخانات.

س بة	
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ا تيراد...س�
للعخخنستهخئةسملطباعةسلصواةسخاصة،سمنقرسفوقسإعدادات.سوعنلماستنلهيسمنستعخخنسمعلااتسملصواة،سمثتسمل طوعسومللباين،سقمسباسلخرممسهذهسمدعلمممتس

كالفستهخئةسطباعة.سمسليلدسخخااستصدير...سدنشاءسملفستهخئةسطباعةسمنسمدعلمممتسملحالخة.
تصدير...س�

للعخخنستهخئةسملطباعةسلصواةسخاصة،سمنقرسفوقسإعدادات.سوعنلماستنلهيسمنستعخخنسمعلااتسملصواة،سمثتسمل طوعسومللباين،سقمسبلصليرسهذهسمدعلمممتس
كالفستهخئةسطباعة.سومسليلدسخخااسا تيراد...سللحاختسملفستهخئةستمستصليرهسم بًقا.

تحسين اللون الرماديس�
ياكنكستح خنسجومةسملصواةسأليسمنطقةسمظللة.

تحسين الطياعة باللون األ ودس�
إذمستعذاتسطباعةساسمسأسومسبشكتسصحخح،سفاخلرسهذمسمدعلمم.

تحسين الخط الرقيقس�
ياكنكستح خنسجومةسملصواةسأليسخطوطساقخقة.

تحسين طياعة النقوشس�
حلمسهذمسمليخااسإذمسكانتسمألنااطسومللعبئاتسملاطبوعةسميللفةسعنسمألنااطسومللعبئاتسملليسترمهاسعلىسملكابخوتر.

صفحات متعددة
ياكنسأنسيؤميستحليلس»صفحةسملعلمة«سإلىستقلختسحجمسملصواةسأليسصفحة،سمااسي احسبطباعةسصفحاتسملعلمةسعلىسوجهسومحلسمنسملواقةسأوستكبخرس

حجمسملصواةسلطباعةسصفحةسومحلةسعلىسأوجهسملعلمةسمنسملواق.
ترتيب الصفحاتس�

عنلستحليلسخخااس»Nسفيس1«،سياكنستحليلسترتخبسملصفحاتسمنسملقائاةسملان للة.

خط الحواشيس�
عنلسمسليلمدسمخزةس»ملصفحةسملالعلمة«سلطباعةسصفحاتسملعلمةسعلىسواقةسومحلة،سياكنكسمخلخااسوضعسحلسثابتسأوسحلسشريطيسأوسعلدسوضعسأيسحلس

حولسكتسصفحةسمنسملواق.

خط القص الخارجي للطياعةس�
عنلستحليلسخخااسعلمسملصفحاتسفيسملواقةسملومحلة،سياكنستحليلسمليخااسخط القص الخارجي للطياعة.سيلخحسلكسهذمسمليخااسإمكانخةسطباعةسخطسملقطعس

باهتسحولسملناحخةسملقابلةسللطباعة.
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مزدوج / كتيب
لطباعةسكلخبسأوسإجرمءسطباعةسعلىسملوجهخن،سمسليلدسهذمسمليخاا.

بةس�
قمسبلعطختسملطباعةسعلىسملوجهخن.

على الوجهين / على الوجهين )يدوي(س�
مسليلدسهذهسمليخاامتسدجرمءسملطباعةسعلىسملوجهخن.

س على الوجهين	
يقودسملجهازسبالطباعةسعلىسكالسوجهيسملواقةستلقائًخا.

س على الوجهين )يدوي(	
يقودسملجهازسبطباعةسجاخعسصفحاتسمألاقادسملزوجخةسأواًل.سومنسثمسسخلوقفسبرنامجستشغختسملطابعةسويعرضسمللعلخااتسملاطلوبةسدعامةستثبختس

ملواق.سوعنلماستنقرسفوقسموافقسسللمسطباعةسملصفحاتسذمتسمألاقادسملفرمية.
عنلسمخلخااسعلى الوجهينسأوسعلى الوجهين )يدوي(،سيصبحسملزاسإعدادات على الوجهين...سملوفًرمسلالخلخاا.سياكنكستحليلسمليخاامتسمللالخةسفيسمربعس

ملحوماسإعدادات على الوجهين:
س نوع على الوجهين	

هناكسأابعةسأنومعسمنسمتجاهاتسمللجلخلسعلىسملوجهخنسملوفرةسلكتسمتجاه.

رأ ي
حافة طويلة )اليسار(

س

حافة طويلة )اليمين(

س

حافة قصيرة )األعلى(

س

حافة قصيرة )األ فل(

س

عرضي
حافة طويلة )األعلى(

س

حافة طويلة )األ فل(

س

حافة قصيرة )اليمين(

س

حافة قصيرة )اليسار(

س

س إزاحة التجليد	
عنلماستقودسبلحليلسإزاحة التجليد،سياكنكسأيًضاستحليلسطريقةسملطباعةسبادزمحةسلللجلخلسبالبوصاتسأوسملاللخالرمت.
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كتيب / كتيب )يدوي(س�
مسليلدسهذمسمليخااسلطباعةسم لنلسبلن خقسكلخبسباسليلمدسمخزةسملطباعةسعلىسملوجهخن؛سفهوسسخقودسبلرتخبسملا لنلسوفًقاسللرقمسملصحخحسللصفحةسويلخحس

لكسملطيسمنلصفسإخرمجسملطباعةسمونسملحاجةسإلىستغخخرسترتخبسأاقادسملصفحات.

س كتيب	
يقودسملجهازسبالطباعةسعلىسكالسوجهيسملواقةستلقائًخا.

س كتيب )يدوي(	
يقودسملجهازسبطباعةسجاخعسملجومنبسذمتسمألاقادسملزوجخةسأواًل.سومنسثمسسخلوقفسبرنامجستشغختسملطابعةسويعرضسمللعلخااتسملاطلوبةسدعامةس

تحاختسملواق.سوعنلماستنقرسفوقسموافقسسللمسطباعةسمألوجهسذمتسمألاقادسملفرمية.
سعنلسمخلخااسكتيبسأوسكتيب )يدوي(،سيصبحسملزاسإعدادات على الوجهين...سملوفًرمسلالخلخاا.سياكنكستحليلسمدعلمممتسمللالخةسفيسمربعسملحوماس

إعدادات على الوجهين:
س نوع على الوجهين	

هناكسنوعخنسمنسمتجاهاتسمللجلخلسعلىسملوجهخنسملوفرةسلكتسمتجاه.
عرضيرأ ي

تجليد من اليسار

س

تجليد من اليمين

س

تجليد من األعلى

س

تجليد من األ فل

س

س أ لوب طياعة الكتييات	
عنلستحليلستقسيم إلى مجموعات:س

يلخحسلكسهذمسمليخااسطباعةسملكلخبسبالكامتسفيسمجاوعاتسكلخباتسفرميةسأصغر،سكااسيلخحسلكسملطيسفيسمنلصفسمجاوعاتسملكلخباتسملفرميةس
مألصغرسمونسملحاجةسإلىستغخخرسترتخبسأاقادسملصفحات.سوياكنكستحليلسعلمسملواقاتسفيسكتسكلخبسأصغر،سمنس1سإلىس15.سياكنسأنسي اعلسهذمس

مليخااسعنلسطيسملكلخبسملاطبوعسملذيسيحلويسعلىسعلمسكبخرسمنسملصفحات.

س إزاحة التجليد	
قمسبلحليلسإزاحة التجليدسللحليلسمدزمحةسلللجلخلسبالبوصاتسأوسملاللخالرمت.
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مصدر الورق 
ياكنكسمخلخااستحديد تلقائيسأوسالدرج 1سأوسالدرج 2س1سأوسالدرج متعدد األغراضسوقمسبلحليلسأمامجسمنفصلةسلطباعةسملصفحةسمألولىسوللطباعةسمنسملصفحةس

ملثانخةسفصاعًلم.
يلوفرسإذمستمستثبختسمللاجسمخلخااي.س1

معاينة الطياعة
قمسباعاينةسأيسم لنلسقبتسطباعله.سإذمسقاتسبلحليلسخانةسمالخلخااسمعاينة قيل الطياعة،سف لفلحسنافذةسعااضسملاعاينةسقبتسملطباعةسقبتسبلءسملطباعة.

س

2

1

)1( منطقة قائمة الصفحاتس�
تعرضسمنطقةسقائاةسملصفحاتسأاقادسملصفحاتسملفعلخةسملليسسللمسطباعلها.سإذمسقاتسباخلخااسصفحةسمنسهذهسملقائاة،سف خلمسعرضسمعاينةسلنلائجسطباعةس

ملصفحةسفيسمنطقةسملاعاينة.سإذمسلمستكنستريلسطباعةسأيسصفحات،سفقمسبإلغاءستحليلسخانةسمالخلخاا.

)2( منطقة المعاينةس�
تعرضس»منطقةسملاعاينة«سمعاينةسلنلائجسطباعةسملصفحاتسملليسيلمسمخلخااهاسفيس»منطقةسقائاةسملصفحات«.

مةحظة
س إذمستمستحليلسمدعلممسكتيبسفيسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعة،سفلنست لطخعسمسليلمدسخخاا»معاينةسملطباعة«.	
س إذمستمستحليلسمدعلممسعلى الوجهينسفيسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعة،سفلنست لطخعسحذفسملصفحاتسباسليلمدس»منطقةسقائاةسملصفحات«.	

س



40

اليرامد وبرامد التلغيل

2

عةمة التيويب متقدم

1

2

3

4

5
6
7
8

9

قمسبلغخخرسإعلمممتسعالمةسمللبويبسبالنقرسفوقسمدعلمممتسمللالخة:
)1(ستغيير الحجمس�
)2(سطياعة عكسيةس�
)3(سا تخدام العةمة المائيةس�
)4( طياعة رأس وتذييل الصفحةس�
)5(سوضد توفير حير تصوير س�
)6( طياعة آمنةس�
)7( المسؤولس�
)8(سمصادقة المستخدمس�
)9( خيارات الطياعة األخرىس�

تغيير الحجم
حلمسخخااستغخخرسحجمسملصواةسملاطبوعة.

طياعة عكسية
حلمسطياعة عكسيةسلللويرسملصفحةسباقلماس180سماجة.
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ا تخدام العةمة المائية
أضفسشعاًامسأوسنًصاسممختسم لنلكسكعالمةسمائخة.سمخلرسإحلىسملعالماتسملاائخةسملاعخنةسم بًقا،سأوسمسليلدسملفسملصواسملذيسقاتسبإنشائه.سحلمسا تخدام 

العةمة المائية،سومنقرسفوقسملزاسإعدادات....

إعدادات العةمة المائية

س

إحضار إلى المقدمةس�
حلمسخانةسمالخلخااسهذهسحلىسترمكبسملصواةسأوسملحروفسملليسيلمستحليلهاسفيسملا لنلسملاطبوع.

داخل نص المخططس�
حلمسخانةسمالخلخااسهذهسإذمسكنتستريلسفقطسطباعةسميططستفصخليسلنصسعالمةسمائخة.

إعدادات مخصصةس�
حلمسخانةسمالخلخااسهذهسإذمسكنتستريلسطباعةسعالمةسمائخةسومحلةسعلىسملصفحةسمألولىسوعالمةسمائخةسأخرىسعلىسملصفحاتسمللالخة.
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تحرير العةمة المائيةس�
منقرسفوقسزاسإضافةسدضافةسإعلمممتسملعالمةسملاائخة،سثمسمخلرسا تخدام نصسأوسا تخدام ملف الصورسفيسنمط العةمة المائية.

س

س العنوان	
مكلبسعنومًناسمناسًباسللعالمةسملاائخة.

س النص	
مكلبسنصسملعالمةسملاائخةسفيسمربع النص،سثمسمخلرسالخط،سوالنمط،سوالحجم،سواختيار اللون....

س ملف الصور	
مكلبسمسمسملالفسوموقعسملفسملصواسملذيستريلسمسليلممهاسكعالمةسمائخةسفيسالملف،سأوسمنقرسفوقسا تعراضسللبحثسعنسملالف.سيلمسمعمستن خقاتس

ملفاتسملصواسملنقطخةسوJPEGسوPNG.سياكنستعخخنستغخخرسحجمسملصواةسمنس%25سحلىس999%.

س الموضد	
مسليلدسهذمسمدعلممسلللحكمسفيسوضعسملعالمةسملاائخةسعلىسملصفحة.
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طياعة رأس وتذييل الصفحة

س

عنلستاكخنسهذهسملاخزة،سفإنهاسسلقودسبطباعةسمللاايخسوملوقتسعلىسم لنلكسمنسخاللسساعةسملنظادسملاوجومةسبالكابخوترسومسمسم ليلدست جختسمللخولسإلىس
ملكابخوترسأوسملنصسملذيسكلبله.سمنقرسفوقسإعداداتسللليصخص.

طياعة المعرفس�
حلمسا م مستخدم تسجيل الدخولسلطباعةسمسمسم ليلدست جختسمللخولسإلىسملكابخوتر.سلطباعةسمسمسميللف،سحلمسمخصصسومكلبسمسًااسفيسمربعس

ملنصسمخصص.

وضد توفير حير تصوير
حافظسعلىسم حوقسملحبرسباسليلمدسهذهسملاخزة.سعنلستعخخنسوضد توفير حير التصويرسعلىسOnس)تشغخت(،سف لبلوسملاطبوعاتسأفلح.سمدعلممسمالفلرمضيس

هوسOffس)إيقافسمللشغخت(.

مةحظة
سالسنوصيسباسليلمدسوضد توفير حير التصويرسلطباعةسصواةسفوتوغرمفخةسأوسصواسملللاجسملرمامي.
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طياعة آمنة

س

ملا لنلمتسمآلمنةسهيسم لنلمتسمحاخةسبكلاةسمرواسعنلسإاسالهاسإلىسملجهاز.سوي لطخعسفقطسمألشياصسملذينسيعرفونسكلاةسملارواسطباعلها.سوألنس
ملا لنلمتسمحاخةسفيسملجهاز،سيجبسعلخكسإمخالسكلاةسملارواسباسليلمدسلوحةسمللحكمسفيسملجهازسلطباعلها.

داسالسم لنلسمحاي:

a .منقرسفوقسإعدادات...سمنسالطياعة اآلمنةسوحلمسالطياعة اآلمنة

b .أمختسكلاةسملارواسومنقرسفوقسموافق

c .)102سصفحةس لطباعةسم لنلسمحاي،سيلعخنسعلخكسإمخالسكلاةسملارواسباسليلمدسلوحةسمللحكمسملياصةسبالجهازس)منظرطباعةسملا لنلمتسمآلمنةس

لحذفسم لنلسمحاي:
سصفحةس102(. يلعخنسعلخكسمسليلمدسلوحةسمللحكمسملياصةسبالجهازسلحذفسم لنلسمحايس)منظرطباعةسملا لنلمتسمآلمنةس
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المسؤول
يلالعسملا ؤولونسبالقلاةسعلىسقصرسملوصولسإلىسإعلمممتسمثتستغخخرسملحجمسوملعالمةسملاائخة.

س

كلمة المرورس�
مكلبسكلاةسملارواسفيسهذمسملاربع.

مةحظة
منقرسفوقستعيين كلمة المرور...سللغخخرسكلاةسملاروا.

قفل الُنسخس�
حلمسخانةسمالخلخااسهذهسحلىسيقودسملجهازسبقفتستحليلس»ملُن خ«سفيسعالمةسمللبويبسBasicس)أساسي(سلانعسملا ليلمخنسمنسطباعةسُن خسملعلمة.

قفل تغيير الحجم والصفحات المتعددةس�
حلمسخانةسمالخلخااسهذهسحلىسيقودسبقفتسإعلممسملصفحاتسملالعلمةسوإعلمممتستغخخرسملحجم.

قفل أحادي / لونس�
حلمسخانةسمالخلخااسهذهسحلىسيقودسبقفتسإعلمممتسملون/أحاميسكأحاميسلانعسملطباعةسباأللومن.

قفل العةمة المائيةس�
حلمسخانةسمالخلخااسهذهسحلىسيقودسبقفتسإعلمممتسخخااس»ملعالمةسملاائخة«سلانعسإجرمءستغخخرمت.

قفل طياعة رأس وتذييل الصفحةس�
حلمسخانةسمالخلخااسهذهسحلىسيقودسبقفتسإعلمممتسخخااسطباعةساأسسوتذيختسملصفحةسلانعسإجرمءستغخخرمت.

مصادقة المستخدم
سذمسكنتسمقخًلمسمنسملطباعةسمنسملكابخوترسالسليلمدسمخزةسLockسFunctionسSecure،سفخاكنكسمللحققسمنسحالةسملطباعةسملحالخة.سمنقرسفوقس

التحقق من حالة الطياعةسلالطالعسعلىسملاعلوماتسملياصةسبالاعرفسمثتسحالةسملاخزمتسملاقخلةسوعلمسملصفحاتسملالبقخةسملا اوحسلكسبطباعلهاسعنلس
مسليلمدسملجهازسمنسخاللسملشبكة.سسخظهرسمربعسملحوماسنتيجة المصادقة.

وحلىسيلمسفلحسمربعسملحوماسنتيجة المصادقةسفيسكتسمرةسللطباعة،ستحققسمنسخانةسمالخلخااسعرض حالة الطياعة قيل الطياعة.
لازيلسمنسملاعلوماتسحولسمخزةسLockسFunctionسSecure،س ملختسم ليلدسملشبكة
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خيارات الطياعة األخرى

س

ياكنكستعخخنسماسيليسفيسوظيفة الطابعة:
معايرة األلوانس�
وقت السكونس�
تحسين المطيوعاتس�
تخطي الصفحة الفارغةس�
طياعة النص باأل ودس�
طياعة أرشيفس�

معايرة األلوان
قلستيللفسكثافةسملايرجاتسلكتسلونسوفًقاسللاجةسملحرماةسواطوبةسملبخئةسملاوجومسبهاسملجهاز.سوي اعلسهذمسمدعلممسفيستح خنسكثافةسمللونسمنسخاللس

مل ااحسلبرنامجستشغختسملطابعةسباسليلمدسبخاناتسمعايرةسمأللومنسملايزنةسفيسملجهاز.
ا تخدام بيانات المعايرةس�

إذمسقاتسبلحليلسهذهسمليانة،سفإنسبرنامجستشغختسملطابعةسسخ ليلدسبخاناتسملاعايرةسملليستاتسمسلعامتهاسمنسملجهازسللعخخنستطابقسمأللومنسفيسبرنامجس
تشغختسملطابعة.سوسخضانسذلكسملحصولسعلىسجومةسطباعةسملناسقة.

الحصول على بيانات الجهاز تلقائًياس�
إذمسقاتسبلحليلسخانةسمالخلخااسهذه،سفإنسبرنامجستشغختسملطابعةسسخ ليلدسبخاناتسمعايرةسمأللومنسمنسجهازك.

بدء معايرة األلوانس�
إذمسقاتسبالنقرسفوقسهذمسملزا،سف خبلأسملجهازسفيسعالخةسمعايرةسمأللومنسومنسثمسسخقودسبرنامجستشغختسملطابعةسباسليلمدسبخاناتسملاعايرةسمنسجهازك.
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وقت السكون
يلختسملجهازسوضعسمل كونسعنلماسالسي للمسبخاناتسلفلرةسزمنخةسمعخنة.سوفيسوضعسمل كون،سيعاتسملجهازسوكأنهسفيسوضعسإيقافسمللشغخت.سوعنلسمخلخااس
DefaultسPrinterس)مدعلممسمالفلرمضيسللطابعة(،سسللمسإعامةستعخخنسإعلممسملاهلةسإلىسملوقتسملايصصسملذيستمستعخخنهسفيسملاصنع؛سوياكنستغخخرسذلكس

فيسبرنامجسمللشغخت.سيلمستعخخنسوضعس»مل كونسملذكي«سإلىسإعلممسملاهلةسملاناسبستااًماسوفًقاسللكرماسمسليلمدسجهازك.
بخنااسيكونسملجهازسفيسوضعس»مل كون«،ستعرضسشاشةسLCDسملرسالةسSleepس)مل كون(،سولكنسياكنسللجهازسملابعةسمسلالدسملبخانات.سوسخؤميسمسلالدس

مهاةسملطباعةسإلىستنشخطسملجهازسلبلءسملطباعة.

تحسين المطيوعات
تلخحسلكسهذهسملاخزةستح خنسمشكلةسجومةسملطباعة.

تقليل تجعد الورقس�
مخلرسهذمسمدعلممسللقلختستجعلسملواق.

لخسسعلخكسمخلخااسهذمسمدعلممسإذمسكنتستقودسفقطسبطباعةسصفحاتسقلخلة.سونحنسنوصيسبلغخخرسإعلممسبرنامجستشغختسملطابعةسفيسنوع الو ائطسإلىسإعلممس
اقخق.

مةحظة
سلعاتسهذهسملعالخةسعلىستقلختسماجةسحرماةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س

تحسين تثييت حير التصويرس�
سمخلرسهذمسمدعلممسللح خنسإمكاناتستثبختسم حوقسملحبر.سوإذمسلمسيقلدسهذمسمللحليلستح خًناسكافًخا،سفقمسبلغخخرسإعلممسبرنامجستشغختسملطابعةسفيس

نوع الو ائطسإلىسإعلممسساخك.

مةحظة
سسلعاتسهذهسملعالخةسعلىسزيامةسماجةسحرماةسعالخةسملصهرسبالجهاز.
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تخطي الصفحة الفارغة
إذمستمستحليلستخطي الصفحة الفارغة،سف خلعرفسبرنامجستشغختسملطابعةسعلىسملصفحاتسملفااغةسومنسثمسيقودسباسلبعامهاسمنسملطباعة.

مةحظة
السيعاتسهذمسمليخااسمعسمليخاامتسمللالخة:

س ا تخدام العةمة المائية	
س طياعة رأس وتذييل الصفحة	
س N في 1سوس1 في NxN صفحاتسفيسصفحات متعددة	
س على الوجهين )يدوي(،سوكتيب،سوكتيب )يدوي(سوعلى الوجهينسمع إزاحة التجليدسفيسمزدوج / كتيب	

س

طياعة النص باأل ود
حلمسهذمسمليخااسلطباعةسملنصسبالكامتسباللونس»مألسوم«سفقط.

مةحظة
سقلسالستعاتسهذهسملوظخفةسمعسبعضسمألحرف.

طياعة أرشيف
ياكنسحفظسن يةسمنسملصفحةسملاطبوعةسفيسصخغةسملفسPDFسعلىسملكابخوتر.سللغخخرسحجمسملالف،سحركسشريطسمللاريرسملياصسبحجم الملفسياخًناس

وي اًام.سيلمسضبطسمللقةسوفًقاسلحجمسملالف.

مةحظة
منسخاللستاكخنسهذهسملاخزة،سسخكونسهناكسفلرةسمنلظااسأطولسقبتسبلءسملجهازسبالطباعة.

س
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عةمة التيويب ملفات تعريف الطياعة
ملفات تعريف الطياعةسهيسإعلمممتسم بقةسقابلةسلللحريرستمستصاخاهاسللوفخرسوصولسسريعسإلىستهخئاتسملطباعةسملليسيكثرسمسليلممها.

1

2
3 4

5

)1(سمربد قائمة أوضاع الطياعةس�
)2(سحذف ملف تعريفس�
)3(سعرض عةمة تيويب ملفات تعريف الطياعة أواًل دوًماس�
)4(سإضافة ملف تعريفس�
)5(سطريقة العرض الحالية لوضد الطياعةس�

a .مخلرسملوضعسملذيسيناسبكسمنسمربعسقائاةسأوضاعسملطباعة

b سلعرضسعالمةسمللبويبسأوضاع الطياعةسفيسملجزءسمألماميسمنسملنافذةسفيسكتسمرةستقودسفخهاسبالطباعة،سحلمس
عرض عةمة تيويب ملفات تعريف الطياعة أواًل دوًما.

c .منقرسفوقسموافقسللطبخقسملوضعسملذيسقاتسباخلخااه

إضافة ملف تعريف
منقرسفوقسزاسإضافة ملف تعريفسلعرضسمربعسملحوماسإضافة ملف تعريف.سقمسبإضافةسحلىس20سوضًعاسجليًلمسبادعلمممتسملافضلةسلليك.

a .مكلبسملعنومنسفيساال م

b .مخلرسمأليقونةسملذيستريلسمسليلممهاسمنسقائاةسملرموز،سثمسمنقرسفوقسموافق

c .سخلمسحفظسمدعلمممتسملاوضحةسعلىسملجانبسمألي رسمنسنافذةسبرنامجستشغختسملطابعة
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حذف ملف تعريف
منقرسفوقسزاسحذف ملف تعريفسلعرضسمربعسملحوماسحذف ملف تعريف.سياكنكسحذفسأيسمنسمألوضاعسملليسقاتسبإضافلها.

a .مخلرسملوضعسملذيسيناسبكسمنسمربعسقائاةسأوضاعسملطباعة

b .منقرسفوقسحذف

c .سخلمسحذفسملوضعسملاحلم
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عةمة تيويب إعدادات الجهاز

مةحظة
سصفحةس31. سللوصولسإلىسعالمةسمللبويبسإعدادات الجهاز،سمنظرسملوصولسإلىسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعةس

ياكنكستحليلسحجمسملواقسلكتسماجسللواقسومكلشافسملرقمسملا ل تستلقائًخاسفيسعالمةستبويبسإعدادات الجهازسكاللالي.

س

1

2
3

4

)1(سالخيارات المتوفرةس/سالخيارات المثيتةس�
ياكنكسإضافةسوحذفسمليخاامتسملاثبلهسعلىسملجهازسيلوًيا.سسللطابقسإعلمممتسمللاجسمعسمليخاامتسملاثبلة.

)2( إعداد مصدر الورقس�
منقرسفوقسملزاساكتلاف تلقائيس)4(سلللعرفسعلىسملرقمسملا ل تسملياصسبالجهازسوإعلممسحجمسملواقسملياصسبأمامجسملواقسوعرضهاا.

)3(سالرقم التسلسلي.سس�
بالنقرسفوقساكتلاف تلقائيس)4(،سسخقودسبرنامجستشغختسملطابعةسبفحصسملجهازسوعرضساقاهسملا ل ت.سوإذمسفشتسفيسمسلالدسملاعلومات،سف لعرضس

ملشاشةس”‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑”.س

)4(ساكتلاف تلقائيس�
يقودسإعلممساكتلاف تلقائيسبإيجامسمألجهزةسمالخلخاايةسملاثبلةسوعرضسمليخاامتسملالوفرةسفيسبرنامجستشغختسملطابعة.سعنلسملنقرسفوقساكتلاف تلقائي،س

سخلمسعرضسقائاةسمليخاامتسملليستمستثبخلهاسعلىسملجهازسفيسالخيارات المتوفرةس)1(.سأضفسأوسأزلسمليخاامتسيلوًياسمنسخاللسمخلخااسأيسجهازس
مخلخاايستريلسإضافلهسأوسإزملله،سثمسمنقرسإضافةسأوسإزالة.

مةحظة
وظخفةساكتلاف تلقائيس)4(سغخرسملوفرةسفيسملحاالتسمللالخةسللجهاز:

س ملجهازسفيسوضعسإيقافسمللشغخت.	

س ملجهازسفيسحالةسخطأ.	

س يلمستوصختسملجهازسبيامدسملطباعةسباسليلمدسكبتسUSBسأوسفيسبخئةسشبكةسمشلركة.	

س ملكبتسغخرسملصتسعلىسنحوسصحخحسبالجهاز.	
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الدعم
منقرسفوقسالدعم...سفيسمربعسملحوماستفضيةت الطياعة.

س

1

2

3

4
5
6

)1(سBrother Solutions Centerس�
منقرسفوقسهذمسملزاسلزيااةسموقعسملويبسملياصسبـسCenterسSolutionsسBrotherس)/http://solutions.brother.com(سلعرضسمعلوماتس

حولسمنلجاتسBrother،سبااسفيسذلكسFAQس)مألسئلةسملالكراة(سوأملةسملا ليلدسوتحليثاتسبرنامجسمللشغختسوتلاخحاتسحولسمسليلمدسملجهاز.

http://solutions.brother.com/
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)2(سموقد ويب التجهيزات األصليةس�
منقرسفوقسهذمسملزاسلزيااةسموقعسملويبسملياصسبناسللحصولسعلىسم للزماتسBrotherسمألصلخة.

)3(سBrother CreativeCenterس�
منقرسفوقسهذمسملزاسلزيااةسموقعسملويبسملياصسبناسللحصولسعلىسحلولسمجانخةسعبرسمالنلرنتسلا ليلميسملانازلسوملشركات.

)4(سإعدادات الطياعةس�
منقرسفوقسهذمسملزاسلطباعةسملصفحاتسملليستعرضسملكخفخةسملليستاتسبهاستهخئةسمدعلمممتسمللمخلخةسللجهاز.

)5(سالتحقق من ادعداد... س�
منقرسفوقسهذمسملزاسلللحققسمنسإعلمممتسبرنامجستشغختسملطابعة.

)6( حول ...س�
منقرسفوقسهذمسملزاسلعرضسقائاةسبالفاتسبرنامجستشغختسملطابعةسومعلوماتسمدصلما.
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 )PostScript® 3™ مضاهاة لغة( BR‑Script3 ميزات برنامد تلغيل الطابعة

مةحظة
لقطاتسملشاشةسملومامةسفيسهذمسملق مسهيسمنسنظادسمللشغختس7س®Windows.سقلستيللفسلقطاتسملشاشةسملليستظهرسعلىسجهازسملكابخوترسوفًقاسلنظادس

سمللشغختسملذيستعاتسبه.

تفضيةت الطياعة

مةحظة
سللوصولسإلىسمربعسملحوماستفضيةت الطياعة،سمنقرسفوقستفضيةت...سفيسعالمةستبويبسعامسفيسمربعسملحوماس

. Brother HL‑XXXX BR‑Script3 ستفضيةت الطياعة

عالمةستبويبسالتخطيطس�
غخرسملليطخطسباخلخااسمدعلمممتسلـساالتجاه،سوالطياعة على الوجهينس)ملطباعةسعلىسملوجهخن(،سوترتيب الصفحات ،سوعدد الصفحات بالورقة.

س

س االتجاه	
 عمودي 
 أفقي 

تدوير أفقي
يحلمسمالتجاهسوضعسملا لنلسفيسملصفحةسملاطبوعة.

س طياعة على الوجهين	
للطباعةسعلىسملوجهخن،سمخلرسانعكاس عند الحافة القصيرةسأوسانعكاس عند الحافة الطويلة.

س ترتيب الصفحات	
حلمسمللرتخبسملذيسسللمسبهسطباعةسملصفحاتسفيسم لنلك.سويقودسمن األمام إلى الخلف بطباعةسملا لنلسبحخثستكونسملصفحةسمألولىسفيسأعلىس

ازمةسملواق.سويقودسمن الخلف إلى األمام بطباعةسملا لنلسبحخثستكونسملصفحةسمألولىسفيسأسفتسازمةسملواق.
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س عدد الصفحات بالورقة	
منقرسفوقسعدد الصفحات بالورقة للقلختسحجمسملصواةسفيسأيةسصفحةسمنسخاللسمل ااحسبطباعةسصفحاتسملعلمةسعلىسواقةسومحلة.سمخلرسكتيبس

لطباعةسم لنلسفيسناطسكلخب.

س ر م حدود	
مخلرسمربعسملحوماسهذمسدضافةسحل.

عالمةستبويب الورق/الجودةس�
مخلرسمصدر الورق.

س

س مصدر الورق	
تحديد تلقائي

تحديد آلي بوا طة الطابعة
الدرج1

الدرج2س1
الدرج متعدد األغراض

سسس
تحديد تلقائي

حلمسهذمسمليخااسل حبسملواقسمنسأيسمصلاسللواقسمحلمسلهسفيسبرنامجستشغختسملطابعةسحجمسواقسيطابقسم لنلك.

تحديد آلي بوا طة الطابعة
حلمسهذمسمليخااسل حبسملواقسمنسأيسمصلاسللواقسمحلمسلهسفيسملجهازسيطابقسم لنلك.

الدرج1
مخلرسهذمسمدعلممسل حبسملواقسمنسمللاجس1.

الدرج2
مخلرسهذمسمدعلممسل حبسملواقسمنسمللاجس2.س)ملوفرسعنلستثبختسمللاجسمالخخااي.(
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الدرج متعدد األغراض
مخلرسهذمسمدعلممسل حبسملواقسمنسمللاجسملعلمسمألغرمض.سيجبسأنسيطابقسحجمسملواقسفيسمللاجسملعلمسمألغرمضسملحجمسملاحلمسفيسبرنامجس

تشغختسملطابعة.
سسملوفرسعنلستثبختسمللاجسمالخخااي.س1

س ملون	
حلمسإماسمألسومسومألبخضسأوسمأللومن.

عالمةستبويب الطياعة اآلمنةس�

س

ملا لنلمتسمآلمنةسهيسم لنلمتسمحاخةسبكلاةسمرواسعنلسإاسالهاسإلىسملجهاز.سوي لطخعسفقطسمألشياصسملذينسيعرفونسكلاةسملارواسطباعلها.سوألنس
ملا لنلمتسمحاخةسفيسملجهاز،سيجبسعلخكسإمخالسكلاةسملارواسباسليلمدسلوحةسمللحكمسفيسملجهازسلطباعلها.

داسالسم لنلسمحاي:

a .تحققسمنسالطياعة اآلمنة

b .أمختسكلاةسملارواسومنقرسفوقسموافق

c .)102سصفحةس لطباعةسم لنلسمحاي،سيلعخنسعلخكسإمخالسكلاةسملارواسباسليلمدسلوحةسمللحكمسملياصةسبالجهازس)منظرسطباعةسملا لنلمتسمآلمنةس

لحذفسم لنلسمحاي:
سصفحةس102(. يلعخنسعلخكسمسليلمدسلوحةسمللحكمسملياصةسبالجهازسلحذفسم لنلسمحايس)منظرسطباعةسملا لنلمتسمآلمنةس



57

اليرامد وبرامد التلغيل

2

الخيارات المتقدمة
ملوصولسإلىسالخيارات المتقدمةسمنسخاللسملنقرسفوقسزاسخيارات متقدمة...سفيسعالمةستبويبسالتخطيطسأوسعالمةستبويبسالورق/الجودة.

1

2

س

a .)1( مخلرسحجم الورقسوعدد الُنسخ
حجم الورقس�

مخلرسمنسملقائاةسملان للةحجمسملواقسملذيست ليلمه.

عدد الُنسخس�
يؤميستحليلسملن خسإلىستعخخنسعلمسملُن خسملليسسللمسطباعلها.

 b.)2(سTrueType تعخخنسإعلمممتإدارة ألوان الصورة،سوتغيير الحجمسوخط
إدارة ألوان الصورةس�

حلمسكخفخةسطباعةسملرسوماتسباأللومن.

إذمسكنتسالستريلستاكخنسإدارة ألوان الصورة،سمنقرسفوقستم تعطيل ICM.	س
سإذمسأامتستنفخذسملعالخاتسملح ابخةسلاطابقةسمأللومنسعلىسملكابخوترسملاضخفسقبتسأنسيرستسملا لنلسإلىسملجهاز،سفانقرسفوقس	س

تمت معالجة ICM بوا طة نظام المضيف.
إذمسأامتستنفخذسملعالخاتسملح ابخةسلاطابقةسمأللومنسعلىسملجهازسلليك،سفانقرسفوقستمت معالجة ICM بوا طة نظام المضيف.	س
تغيير الحجمس�

حلمسإماستقلختسملا لنلمتسأوستكبخرها،سوبأيةسن بة.

خطوط True Typeس�
حلمسخخاامتسخطسTrueType.سمنقرسفوقساال تيدال بخط الجهازس)مالفلرمضي(سالسليلمدسخطوطسطابعةسمكافئةسلطباعةسم لنلمتستحلويسعلىس
خطوطسTrueType.سوسخ احسذلكسبطباعةسأسرع؛سومعسذلك،سقلستفقلسبعضسمألحرفسملياصةسغخرسملالعومةسبومسطةسخطسملطابعة.سمنقرسفوقس

التنزيل كخط نظام سللنزيتسخطوطسTrueTypeسللطباعةسبلاًلسمنسمسليلمدسخطوطسملطابعة.
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c :)3(قمسبلغخخرسمدعلمممتسباخلخااسإعلممسمنسقائاةسميزات الطابعةس

3

س

جودة الطياعة �
مخلرسأحلسإعلمممتسجومةسملطباعةسمللالخة:

عادية )600 × 600 نقطة لكل بوصة(	 
فئةس600سنقطةسلكتسبوصة.سيوصىسبهسللطباعةسملعامية.سمسليلدسهذمسملوضعسللحصولسعلىسجومةسطباعةسجخلةسب رعةسطباعةسجخلة.

دقيقة )فئة 2400 نقطة لكل بوصة(	 
فئةس2400سنقطةسلكتسبوصة.سأمقسوضعسطباعة.سمسليلدسهذمسملوضعسلطباعةسصواسمقخقةسمثتسملصواسملفوتوغرمفخة.سوألنسبخاناتسملطباعةس

تكونسأكبرسبكثخرسفيسملوضعسملعامي،سف خكونسوقتسملاعالجةس/سوقتسنقتسملبخاناتسووقتسملطباعةسأطول.

نوع الو ائط �
ياكنكسمسليلمدسأنومعسملوسائطسمللالخةسفيسجهازك.سللحصولسعلىسأفضتسجومةسطباعة،سحلمسنوعسملوسائطسملليست ليلمها.

س ورق عادي	
س ورق رقيق	
س ورق  ميك	
س ورق أكثر  مًكا	
س ورق  ندات	
س ورق مغلفات	
س مغلف  ميك	
س مغلف رقيق	
س ورق ُمعاد تصنيعه	
س ورق ملصقات	
س ورق المد	
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وضد توفير مسحوق الحيرس�
حافظسعلىسم حوقسملحبرسباسليلمدسهذهسملاخزة.سعنلستعخخنسوضد توفير حير التصويرسعلىستلغيل،سف لبلوسملاطبوعاتسأفلح.سمدعلممس

مالفلرمضيسهوسOffس)إيقافسمللشغخت(.

مةحظة
سالسنوصيسباسليلمدسوضد توفير حير التصويرسلطباعةسصواةسفوتوغرمفخةسأوسصواسملللاجسملرمامي.

وقت السكون ]بالدقائق[س�
يلختسملجهازسوضعسمل كونسعنلماسالسي للمسبخاناتسلفلرةسزمنخةسمعخنة.سوفيسوضعسمل كون،سيعاتسملجهازسوكأنهسفيسوضعسإيقافسمللشغخت.سوعنلس

مخلخااسادعداد االفتراضي للطابعة،سسللمسإعامةستعخخنسإعلممسملاهلةسإلىسملوقتسملايصصسملذيستمستعخخنهسفيسملاصنع؛سوياكنستغخخرسذلكسفيس
برنامجسمللشغخت.س

بخنااسيكونسملجهازسفيسوضعس»مل كون«،ستعرضسشاشةسLCDسملرسالةسSleepس)مل كون(،سولكنسياكنسللجهازسملابعةسمسلالدسملبخانات.س
وسخؤميسمسلالدسمهاةسملطباعةسإلىستنشخطسملجهازسلبلءسملطباعة.

ملون / أحاديس�
ياكنكستغخخرسإعلمممتسلونس/سأحاميسفيسبرنامجستشغختسملطابعةسعلىسملنحوسمللالي:

س تلقائي	
يفحصسملجهازسمحلوىسملا لنلمتسلأللومن.سفيسحالةسمللعرفسعلىسلونسفيسأيسمكانسفيسملا لنل،سسللمسطباعةسملا لنلسبالكامتسباسليلمدس

جاخعسمأللومن.سبعبااةسأخرى،سسخلمسمزجسبعضسم احخقسملحبرسللا اعلةسفيسملوصولسإلىسجاخعسملظاللسملليستمسمكلشافهاسفيسملا لنل،سمااس
يزيلسمنسكثافةسملحبرسملا ليلدسللصفحة.سإذمسلمسيلمسمللعرفسعلىسمحلوىسمأللومن،سف للمسطباعةسملا لنلسبلونسأحامي.سمدعلممسمالفلرمضيس

للجهازسهوستلقائي.
س ملون	

سومءسكانسملا لنلسيحلويسعلىسألومنسأوسلونسأحاميسفقط،سسخقودسملجهازسبطباعةسملا لنلسباسليلمدسجاخعسمأللومن.

س أحادي	
حلمسهذمسملوضعسإذمسكانسملا لنلسيحلويسفقطسعلىسنصسأسومسوتلاجساماميسوكائنات.سإذمسكانسملا لنلسيحلويسعلىسألومن،سف خقودسهذمس

ملوضعسبطباعةسملا لنلسبـس256سم لوىسمنسملرماميسباسليلمدسملحبرسمألسوم.

مةحظة
س م لشعرسمللونسفيسملجهازسح اسسجًلمسوياكنسأنسيللقطسنصسأسومسباهتسأوسخلفخةسبخضاءسفاتحةسكلون.سإذمسكنتستعلمسأنسملا لنلسباللونسمألسومس	

ومألبخضسوتريلسأنستحلفظسبا حوقسمللون،سمخلرسملوضعسأحادي.
س إذمسوصتسم حوقسملحبرسمألزاقسأوسمألاجومنيسأوسمألصفرسإلىسنهايةسعارهسمالفلرمضيسأثناءسطباعةسم لنلسألومن،سف خلعذاسإكاالسمهاةسملطباعة.س	

وياكنكسإلغاءسمهاةسملطباعةسومخلخااسملبلءسبهاسمرةسأخرىسفيسملوضعسأحادي،سطالااسكانسهناكسم حوقسحبرسأسومسملوفر.

س
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وضد األلوانس�
مليخاامتسمللالخةسملوفرةسفيسوضعسمطابقةسمأللومن:

س عادي	
هذمسهوسوضعسمأللومنسمالفلرمضي.

س حيوي	
يلمستعخخنسألومنسكتسملعناصرسللصبحسمأللومنسزمهخةسبلاجةسأكبر.

س بة	
تحسين اللون الرماديس�

ياكنكستح خنسجومةسملصواةسأليسمنطقةسمظللة.

تحسين الطياعة باللون األ ودس�
إذمستعذاتسطباعةساسمسأسومسبشكتسصحخح،سفاخلرسهذمسمدعلمم.

قفل شاشة األلوان النصفيةس�
يوقفسهذمسملقفتستطبخقاتسأخرىسمنستعليتسإعلمممتس»مأللومنسملنصفخة«.سمدعلممسمالفلرمضيسهوسOnس)تشغخت(.

طياعة صور عالية الجودةس�
ياكنكسملحصولسعلىسصواسذمتسجومةسطباعةسعالخة.سإذمسقاتسبلعخخنسطياعة صور عالية الجودةسعلىسإعلممسOnس)تشغخت(،سسلقتسسرعةس

ملطباعة.

تحسين المطيوعاتس�
تلخحسلكسهذهسملاخزةستح خنسمشكلةسجومةسملطباعة.

تقليل تجعد الورق	س
إذمسمخلرتسهذمسمدعلمم،سفقلسيقتستجعلسملواق.سلخسسعلخكسمخلخااسهذمسمدعلممسإذمسكنتستقودسفقطسبطباعةسصفحاتسقلخلة.سونحنسنوصيسبلغخخرس

إعلممسبرنامجستشغختسملطابعةسفيسنوع الو ائطسإلىسإعلممساقخق.

مةحظة
سسلعاتسهذهسملعالخةسعلىستقلختسماجةسحرماةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

تحسين تثييت حير التصوير	س
إذمسمخلرتسهذمسمدعلمم،سفقلستلح نسإمكاناتستثبختسم حوقسملحبر.سوإذمسلمسيقلدسهذمسمللحليلستح خًناسكافًخا،سفقمسبلغخخرسإعلممسبرنامجستشغختس

ملطابعةسفيسنوع الو ائطسإلىسإعلممسساخك.

مةحظة
سلعاتسهذهسملعالخةسعلىسزيامةسماجةسحرماةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س
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عةمة التيويب »منافذ«
للغخخرسملانفذسحخثسيلمستوصختسملجهازسأوسملا ااسلجهازسملشبكةسملذيست ليلمه،سمخلرسملانفذسملذيستريلسمسليلممهسأوسقمسبإضافله.

س
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إزالة تثييت برنامد تلغيل الطابعة
قمسبإزملةستثبختسبرنامجستشغختسملطابعةسملذيسقاتسبلثبخلهسمنسخاللسمليطومتسمللالخة.

مةحظة
س ال يتوفر إلغاءسمللثبختسإذمسقاتسبلثبختسبرنامجستشغختسملطابعةسفيسمألصت منسإعلمم إضافة طابعة.	
س بعلسإزملةسمللثبخت،سنوصيسبإعامةستشغختسملكابخوترسدزملةسملالفاتسملليسكانتسم ليلمةسأثناءسإزملةسمللثبخت.	

س
)Windows®سوس7سWindowsسVista®سوسWindows®سXP(

a .سثمسإلىسمسمسجهازك،Brotherكافةسملبرممج(،سو(سAll Programsسثمسأشرسإلىس،)س)مبلأStartمنقرسفوقسزاس

b .)س)إلغاءسمللثبختUnInstallمنقرسفوقس

c .متبعسمداشاممتسملليستظهرسعلىسملشاشة

)Windows®8س(

a .Brotherستظهرسشاشةسمألمومتسملا اعلةسملياصةسبـس.)Brother س)األدوات المساعدة الخاصة بـ منقرسفوقس

b .)منقرسفوقسملقائاةسملان للةسوحلمسمسمسملطرمزسملياصسبكس)فيسحالةسعلدستحليلهسبالفعت

c .منقرسفوقساألدواتسعلىسي ااسشريطسمللنقت

d .منقرسفوقسإلغاء تثييت
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Status Monitor
إنسمألممةسملا اعلةسMonitorسStatusسهيسأممةسبرنامجسقابلةسلللهخئةسُت ليلدسلارمقبةسحالةسجهازسومحلسأوسأكثر،سمااسي احسلكسبللقيسإخطاامتسفوايةس

لألخطاء.

سأوسمأليقونةسس� سإذمسقاتسباخلخااسخانةسمالخلخااستمكين Status Monitor عند بدء التلغيلسخاللسعالخةسمللثبخت،سف خظهرسملزاس
Status Monitorسعلىسشريطسملاهاد.

.سسلظهرسأيقونةسStatus Monitorسفيسملنافذةسملصغخرة.سمسحبسس� دظهااسمأليقونةس Status Monitorسعلىسشريطسملاهاد،سمنقرسفوقسملزاس
سإلىسشريطسملاهاد. مأليقونةس

س

قمسبأحلسمليطومتسمللالخة:

سفيسماجسملاهاة.س� منقرسنقًرمسمزموًجاسعلىسمأليقونةس

)XPس®Windowsسو®VistaسWindowsسو7س®Windows(س�

a سسلظهرسشاشةس.Brother ساألدوات المساعدة الخاصة بـ> Brotherكافةسملبرممج(س<س(سAll Programsس<س)س)مبلأStartمنقرسفوقس
.Brotherمألمومتسملا اعلةسملياصةسبـس

b .)منقرسفوقسملقائاةسملان للةسوحلمسمسمسملطرمزسملياصسبكس)فيسحالةسعلدستحليلهسبالفعت

c .س)أمومت(سفيسشريطسمللنقتسمألي رToolsمنقرسفوقس

d .Status Monitorمنقرسفوقس
)8س®Windows(س�

a .Brotherسسلظهرسشاشةسمألمومتسملا اعلةسملياصةسبـس.)Brother س)األدوات المساعدة الخاصة بـ منقرسفوقس

b .)منقرسفوقسملقائاةسملان للةسوحلمسمسمسملطرمزسملياصسبكس)فيسحالةسعلدستحليلهسبالفعت

c .منقرسفوقساألدواتسعلىسي ااسشريطسمللنقت

d .Status Monitorمنقرسفوقس
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ا تكلاف األخطاء وإصةحها
سمنقرسفوقسزاسا تكلاف األخطاء وإصةحهاسللوصولسإلىCenterسSolutionsسBrotherسعلىسملاوقعسمدلكلرونيس

/http://solutions.brother.comسوتفضتسبزيااةسمألسئلةسملالكراةسفيسصفحةسملطرمزسملياصسبكسللحصولسعلىسمللعلخاات.

زيارة الموقد ادلكتروني الخاص بالعناصر األصلية
.Brotherمنقرسفوقسزاسزيارة الموقد ادلكتروني الخاص بالعناصر األصليةسلازيلسمنسملاعلوماتسحولسملعناصرسمألصلخةسمنس

مةحظة
.statusسmonitorستصبحسمخزةسمللحليثسملللقائيسللبرممجسملثابلةسنشطةسحخنااسيلمستاكخنسمخزةس

مراقية حالة الجهاز
عنلستشغختسملكابخوتر،ستظهرسأيقونةسMonitorسStatusسمنسBrotherسفيسماجسملاهاة.

تشخرسمأليقونةسمألخضرسإلىسحالةسمالسلعلممسملطبخعي.

تشخرسمأليقونةسمألصفرسإلىستحذير.

تشخرسمأليقونةسمألحارسإلىسحلوثسخطأ.

تشخرسمأليقونةسملرماميسإلىسحالةسعلدسمالتصال.

ياكنسعرضسStatus Monitorسفيسماجسملاهاةسأوسعلىسسطحسمكلبسملكابخوتر.

http://solutions.brother.com/
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Macintosh

)Macintosh الميزات الموجودة في برنامد تلغيل الطابعة )لنظام التلغيل
.10.9.x10.8سوس.xسوسMacسOSسXملجهازسيلعمس10.7.5س

مةحظة
لقطاتسملشاشةسملومامةسفيسهذمسملق مسهيسمنسنظادسمللشغختسv10.7.xسXسOS.سسليللفسلقطاتسملشاشةسملليستظهرسعلىسنظادسمللشغختسMacintoshس

سوفًقاسدصلماسنظادسمللشغختسملذيستعاتسبه.

اختيار خيارات إعداد الصفحة
حلمسPaper Sizeس)حجمسملواق(سوOrientationس)مالتجاه(سوScaleس)ملاقخاس(.

a سBrother HL‑XXXXإعلممسملصفحة(.ستأكلسمنسمخلخااس(سPage Setupسثمس،)س)ملفFileسمنقرسفوقس،TextEditسمنستطبخقسمثتس
)تشخرسXXXXسإلىسمسمسملطرمز(سفيسملقائاةسملان للةسFormat Forس)تن خق(.سحلمسPaper Sizeس)حجمسملواق(سوOrientationس)مالتجاه(س

وScaleس)ملاقخاس(،سثمسمنقرسفوقسOKس)مومفق(.

س
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b .طباعة(سلبلءسملطباعة(سPrintسثمس،)س)ملفFileسمنقرسفوقس،TextEditمنستطبخقسمثتس
للحصولسعلىسخخاامتسأكثرسدعلممسملصفحة،سمنقرسفوقسملزاسShow Detailsس)عرضسمللفاصخت(.

س

مةحظة
قمسبحفظسمدعلمممتسملحالخةسكلعخخنسم بقسمنسخاللسمخلخااس...Save Current Settings as Presetس)حفظسمدعلمممتسملحالخةسكلعخخنس

سم بق...(سمنسملقائاةسملان للةسPresetsس)إعلمممتسم بقة(.
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اختيار خيارات الطياعة
لللحكمسفيسمخزمتسملطباعةسملياصة،سمخلرسPrint Settingsس)إعلمممتسملطباعة(سفيسمربعسملحوماسPrintس)ملطباعة(.سلازيلسمنسملاعلوماتسحولس

مليخاامتسملالاحة،سمنظرسملاومصفاتسمللالخة.

س

صفحة الغةف
ياكنكسمخلخااسإعلمممتسصفحةسملغالفسمللالخة:

س
Print Cover Pageس)طباعةسصفحةسملغالف(س�

دضافةسصفحةسغالفسإلىسم لنلك،سمسليلدسهذمسمدعلمم.

Cover Page Typeس)نوعسصفحةسملغالف(س�
مخلرسقالًباسلصفحةسملغالف.

Billing Infoس)معلوماتسمللفع(س�
دضافةسمعلوماتسفوترةسإلىسصفحةسملغالف،سأمختسنًصاسفيسمربعسملنصسBilling Infoس)معلوماتسمللفع(.
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التخطيط

س

Pages per Sheetس)علمسملصفحاتسفيسكتسواقة(س�
ياكنسأنسيؤميستحليلسPages per Sheetس)علمسملصفحاتسفيسكتسواقة(سإلىستقلختسحجمسملصواةسفيسأيةسصفحةسمنسخاللسمل ااحسبطباعةس

صفحاتسملعلمةسعلىسواقةسومحلة.

Layout Directionس)متجاهسملليطخط(س�
عنلستحليلسعلمسملصفحاتسلكتسواقة،سياكنكسأيًضاستحليلسمتجاهسملليطخط.

Borderس)ملحل(س�
مسليلدسهذمسمدعلممسدضافةسحل.

Two‑Sidedس)وجهان(س�
سصفحةس74. منظرسطباعةسعلىسملوجهخنس

Reverse page orientationس)عكسسمتجاهسملصفحة(س�
حلمسReverse page orientationس)عكسسمتجاهسملصفحة(سلللويرسملصفحةسباقلماس180سماجة.

Flip horizontallyس)منعكاسسأفقي(س�
حلمسFlip horizontallyس)منعكاسسأفقي(سلطباعةسملصفحةسكانعكاسسمقلوبسمنسملخ ااسإلىسملخاخن.
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طياعة آمنة

س

Secure Printس)طباعةسآمنة(:س�
ملا لنلمتسمآلمنةسهيسم لنلمتسمحاخةسبكلاةسمرواسعنلسإاسالهاسإلىسملجهاز.سوي لطخعسفقطسمألشياصسملذينسيعرفونسكلاةسملارواسطباعلها.سوألنس

ملا لنلمتسمحاخةسفيسملجهاز،سيجبسعلخكسإمخالسكلاةسملارواسباسليلمدسلوحةسمللحكمسفيسملجهازسلطباعلها.

داسالسم لنلسمحاي:

a .)س)طباعةسآمنةSecure Printحلمس

b .)س)طباعةPrintمكلبسكلاةسملارواسومسمسملا ليلدسومسمسملاهاة،سثمسمنقرسفوقس

c س لطباعةسم لنلسمحاي،سيلعخنسعلخكسإمخالسكلاةسملارواسباسليلمدسلوحةسمللحكمسملياصةسبالجهازس)منظرسطباعةسملا لنلمتسمآلمنةس
صفحةس102(.

سصفحةس102(. يلعخنسعلخكسمسليلمدسلوحةسمللحكمسملياصةسبالجهازسلحذفسم لنلسمحايس)منظرسطباعةسملا لنلمتسمآلمنةس
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إعدادات الطياعة
مخلرسمدعلمممتسملياصةسبكسمنسقائاةسPrint Settingsس)إعلمممتسملطباعة(:

س

Media Typeس)نوعسملوسائط(س�
حلمسأحلسأنومعسملوسائطسمللالخة:

س Plain Paperس)واقسعامي(	
س Thin Paperس)واقساقخق(	
س Thick Paperس)واقسساخك(	
س Thicker Paperس)واقسأكثرسساًكا(	
س Bond Paperس)واقسسنلمت(	
س Envelopesس)واقسمغلفات(	
س Env. Thickس)مغلفسساخك(	
س Env. Thinس)مغلفساقخق(	
س Recycled Paperس)واقسُمعامستصنخعه(	
Label )واقسملصقات(س	
س Glossy Paperس)واقسالمع(	

مةحظة
عنلستحليلسLabel )واقسملصقات(سفيسبرنامجستشغختسملطابعة،سسخقودسملجهازسبلغذيةسملواقسمنسمللاجسملعلمسمألغرمض،سحلىسوإنسلمسيلمستحليلس

سMP Tray )مللاجسملعلمسمألغرمض(سكاصلاسللواق.
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Print Qualityس)جومةسملطباعة(س�
مخلرسأحلسإعلمممتسجومةسملطباعةسمللالخة:

س Normalس)عامية(	
فئةس600سنقطةسلكتسبوصة.سيوصىسبهسللطباعةسملعامية.سمسليلدسهذمسملوضعسللحصولسعلىسجومةسطباعةسجخلةسب رعةسطباعةسجخلة.

س Fineس)مقخقة(	
فئةس2400سنقطةسلكتسبوصة.سأمقسوضعسطباعة.سمسليلدسهذمسملوضعسلطباعةسصواسمقخقةسمثتسملصواسملفوتوغرمفخة.سوألنسبخاناتسملطباعةستكونس

أكبرسبكثخرسفيسملوضعسملعامي،سف خكونسوقتسملاعالجةس/سوقتسنقتسملبخاناتسووقتسملطباعةسأطول.

مةحظة
سللغخرسسرعةسملطباعةسوفًقاسدعلممسجومةسملطباعةسملذيستيلااه.سفل لغرقسجومةسملطباعةسمألعلىسوقًلاسأطولسللطباعة،سبخنااست لغرقسجومةسملطباعةس

سمألقتسوقًلاسأقتسللطباعة.

Color / Monoس)ملونس/سأحامي(س�
ياكنكستغخخرسإعلمممتسلونس/سأحاميسفيسبرنامجستشغختسملطابعةسعلىسملنحوسمللالي:

س Autoس)تلقائي(	
يفحصسملجهازسمحلوىسملا لنلمتسلأللومن.سفيسحالةسمللعرفسعلىسلونسفيسأيسمكانسفيسملا لنل،سسللمسطباعةسملا لنلسبالكامتسباسليلمدسجاخعس

مأللومن.سبعبااةسأخرى،سسخلمسمزجسبعضسم احخقسملحبرسللا اعلةسفيسملوصولسإلىسجاخعسملظاللسملليستمسمكلشافهاسفيسملا لنل،سمااسيزيلسمنسكثافةس
سملحبرسملا ليلدسللصفحة.سإذمسلمسيلمسمللعرفسعلىسمحلوىسمأللومن،سف للمسطباعةسملا لنلسبلونسأحامي.سمدعلممسمالفلرمضيسللجهازسهوس

Autoس)تلقائي(.
س Colorس)ملون(	

سومءسكانسملا لنلسيحلويسعلىسألومنسأوسلونسأحاميسفقط،سسخقودسملجهازسبطباعةسملا لنلسباسليلمدسجاخعسمأللومن.

س Monoس)أحامي(	
حلمسهذمسملوضعسإذمسكانسملا لنلسيحلويسفقطسعلىسنصسأسومسوتلاجساماميسوكائنات.سإذمسكانسملا لنلسيحلويسعلىسألومن،سف خقودسهذمسملوضعس

بطباعةسملا لنلسبـس256سم لوىسمنسملرماميسباسليلمدسملحبرسمألسوم.

مةحظة
س م لشعرسمللونسفيسملجهازسح اسسجًلمسوياكنسأنسيللقطسنصسأسومسباهتسأوسخلفخةسبخضاءسفاتحةسكلون.سإذمسكنتستعلمسأنسملا لنلسباللونسمألسومس	

ومألبخضسوتريلسأنستحلفظسبا حوقسمللون،سمخلرسملوضعسMonoس)أحامي(.
س إذمسوصتسم حوقسملحبرسمألزاقسأوسمألاجومنيسأوسمألصفرسإلىسنهايةسعارهسمالفلرمضيسأثناءسطباعةسم لنلسألومن،سف خلعذاسإكاالسمهاةسملطباعة.س	

وياكنكسإلغاءسمهاةسملطباعةسومخلخااسملبلءسبهاسمرةسأخرىسفيسملوضعسMonoس)أحامي(،سطالااسكانسهناكسم حوقسحبرسأسومسملوفر.
س

Paper Sourceس)مصلاسملواق(س�
مخلرسAuto Selectس)تحليلستلقائي(،سأوسTray1س)مللاج1(،سأوسTray2س)مللاج2(س1سأوسMP Trayس)مللاجسملعلمسمألغرمض(.

يلوفرسإذمستمستثبختسمللاجسمخلخااي.س1
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Advancedس)إعلمممتسملقلمة(سإعلمممتسملطباعة
عنلماستنقرسفوقسعالمةسملاثلثس)c(سملاوجومةسعلىسجانبسAdvancedس)إعلمممتسملقلمة(،سسلظهرسإعلمممتسملطباعةسملالقلمة.

س

Toner Save Modeس)وضعستوفخرسحبرستصوير(س�
حافظسعلىسم حوقسملحبرسباسليلمدسهذهسملاخزة.سعنلماستحلمسخانةسمالخلخااسToner Save Mode )وضعستوفخرسحبرستصوير(،ستظهرسملطباعةس

أفلح.سمدعلممسمالفلرمضيسهوسOffس)إيقافسمللشغخت(.

مةحظة
سالسنوصيسباسليلمدسToner Save Modeس)وضعستوفخرسحبرستصوي(غرمفخةسأوسصواسملللاجسملرمامي.

Improve Print Output )تح خنسملاطبوعات(س�
تلخحسلكسهذهسملاخزةستح خنسمشكلةسجومةسملطباعة.

س Reduce Paper Curlس)تقلختستجعلسملواق(	
إذمسمخلرتسهذمسمدعلمم،سفقلسيقتستجعلسملواق.

سلخسسعلخكسمخلخااسهذمسمدعلممسإذمسكنتستقودسفقطسبطباعةسصفحاتسقلخلة.سونحنسنوصيسبلغخخرسإعلممسبرنامجستشغختسملطابعةسفيس
Media Typeس)نوعسملوسائط(سإلىسإعلممساقخق.

مةحظة
سسلعاتسهذهسملعالخةسعلىستقلختسماجةسحرماةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س Improve Toner Fixingس)تح خنستثبختسحبرسمللصوير(	
إذمسمخلرتسهذمسمدعلمم،سفقلستلح نسإمكاناتستثبختسم حوقسملحبر.سوإذمسلمسيقلدسهذمسمللحليلستح خًناسكافًخا،سفقمسبلغخخرسإعلممسبرنامجستشغختسملطابعةس

فيسMedia Typeس)نوعسملوسائط(سإلىسإعلممسساخك.

مةحظة
سسلعاتسهذهسملعالخةسعلىسزيامةسماجةسحرماةسعالخةسملصهرسبالجهاز.
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Sleep Timeس)وقتسمل كون(س�
يلختسملجهازسوضعسمل كونسعنلماسالسي للمسبخاناتسلفلرةسزمنخةسمعخنة.سوفيسوضعسمل كون،سيعاتسملجهازسوكأنهسفيسوضعسإيقافسمللشغخت.سإذمسقاتس

باخلخااسPrinter Defaultس)مدعلممسمالفلرمضيسللطابعة(،سسللمسإعامةستعخخنسإعلممسملاهلةسإلىسملوقتسملايصصسملذيستمستعخخنهسفيسملاصنع؛سوياكنس
تغخخرسذلكسفيسبرنامجسمللشغخت.سللغخخرسوقتسمل كون،سمخلرسManualس)يلوي(،سثمسمكلبسملوقتسفيسمربعسملنص.

بخنااسيكونسملجهازسفيسوضعس»مل كون«،ستعرضسشاشةسLCDسملرسالةسSleepس)مل كون(،سولكنسياكنسللجهازسملابعةسمسلالدسملبخانات.سوسخؤميس
مسلالدسمهاةسملطباعةسإلىستنشخطسملجهازسلبلءسملطباعة.

Other Print Optionsس)خخاامتسملطباعةسمألخرى(س�
س Skip Blank Pageس)تيطيسملصفحةسملفااغة(	

إذمستمستحليلسSkip Blank Pageس)تيطيسملصفحةسملفااغة(،سف خلعرفسبرنامجستشغختسملطابعةسعلىسملصفحاتسملفااغةسومنسثمسيقودس
باسلبعامهاسمنسملطباعة.

إعدادات اللون
Color Modeس)وضعسمأللومن(س�

مليخاامتسمللالخةسملوفرةسفيسوضعس»مطابقةسمأللومن«:

س Normal )عاميةس(	
هذمسهوسوضعسمأللومنسمالفلرمضي.

س Vividس)حخوي(	
يلمستعخخنسألومنسكتسملعناصرسللصبحسمأللومنسزمهخةسبلاجةسأكبر.

س Noneس)بال(	
Improve Gray Colorس)تح خنسمللونسملرمامي(س�

ياكنكستح خنسجومةسملصواةسأليسمنطقةسمظللة.

Enhance Black Printingس)تح خنسملطباعةسباللونسمألسوم(س�
إذمستعذاتسطباعةساسمسأسومسبشكتسصحخح،سفاخلرسهذمسمدعلمم.
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طياعة على الوجهين
الطياعة التلقائية على الوجهينس�

مخلرسLayout )ملليطخط(.
مخلرسLong‑Edge bindingس)تجلخلسحافةسطويلة(سأوسShort‑Edge bindingس)تجلخلسحافةسقصخرة(سفيسTwo‑Sidedس)وجهان(.

س

الطياعة اليدوية على الوجهينس�
مخلرسPaper Handlingس)مللعامتسمعسملواق(.

س مخلرسEven Onlyس)ملزوجخةسفقط(سوPrint )طباعة(.سقمسبإعامةستحاختسملواقسملاطبوعسممختسمللاجس)بحخثسيكونسملوجهسملفااغسمومجًهاس	
سألسفتسفيسمللاجس1سأوسمللاجس2سأوسملوجهسملفااغسمومجًهاسألعلىسفيسمللاجسملعلمسمألغرمض(.سمخلرسOdd Onlyس)ملفرميةسفقط(سو

Print )طباعة(.

س
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 )PostScript® 3™ مضاهاة لغة( BR‑Script3 ميزات برنامد تلغيل الطابعة
سيلناولسهذمسملق مسملعالخاتسملااخزةسلبرنامجستشغختسملطابعةسBR‑Script3.سللعالخاتسمألساسخةسلبرنامجستشغختسملطابعةسBR‑Script3،س

سصفحةس65سلالطالعسعلىسPage Setupس)إعلممسملصفحة(،س سمنظرسملاخزمتسملاوجومةسفيسبرنامجستشغختسملطابعةس)لنظادسمللشغختسMacintosh(س
وCover Pageس)صفحةسملغالف(،سوPaper Sourceس)مصلاسملواق(،سوLayoutس)ملليطخط(.

اختيار خيارات الطياعة
لللحكمسفيسمخزمتسملطباعةسملياصة،سمخلرسPrinter Featuresس)مخزمتسملطابعة(سمنسمربعسملحوماسPrintس)ملطباعة(.
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ميزات الطابعة
Feature Sets:س)مجاوعاتسملاخزة:(سGeneral 1س)عادس1(

س

Print Qualityس)جومةسملطباعة(س�
حلمسإحلىسماجاتسمللقةسمللالخةسمنسملقائاةسملانبثقةسجودة الطياعة.

Normal )عامية(س	
600 ´ 600سنقطةسلكتسبوصة.سيوصىسبهسللطباعةسملعامية.سمسليلدسهذمسملوضعسللحصولسعلىسجومةسطباعةسجخلةسب رعةسطباعةسجخلة.

س Fineس)مقخقة(	
فئةس2400سنقطةسلكتسبوصة.سأمقسوضعسطباعة.سمسليلدسهذمسملوضعسلطباعةسصواسمقخقةسمثتسملصواسملفوتوغرمفخة.سوألنسبخاناتسملطباعةستكونس

أكبرسبكثخرسفيسملوضعسملعامي،سف خكونسوقتسملاعالجةس/سوقتسنقتسملبخاناتسووقتسملطباعةسأطول.

Media Typeس)نوعسملوسائط(س�
حلمسنوعسملوسائطسملاطابقسلنوعسملواقسملذيسقاتسبلحاخلهسفيسملجهاز.

س Plain Paperس)واقسعامي(	
س Thin Paper )واقساقخق(	
س Thick Paperس)واقسساخك(	
س Thicker Paperس)واقسأكثرسساًكا(	
س Bond Paperس)واقسسنلمت(	
س Envelopesس)واقسمغلفات(	
س Env. Thickس)مغلفسساخك(	
س Env. Thinس)مغلفساقخق(	
س Recycled Paperس)واقسُمعامستصنخعه(	
س Labelس)واقسملصقات(	
س Glossy Paperس)واقسالمع(	
Hagaki( Hagaki(س1س	

بطاقةسبريليةسمعسملحجمسملاحلمسمنسقبتسشركةسLTDس,.CoسServiceسPostسJapanس1
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Toner Save Mode )وضعستوفخرسحبرستصوير(س�
عنلماستحلمسخانةسمالخلخااسوضد توفير حير تصوير،ستظهرسملطباعةسأفلح.سمدعلممسمالفلرمضيسهوسOffس)إيقافسمللشغخت(.

مةحظة
سالسنوصيسباسليلمدسToner Save Mode )وضعستوفخرسحبرستصوير(سغرمفخةسأوسصواسملللاجسملرمامي.

].Min[ Sleep Time )وقتسمل كونس]باللقائق[(س�
يلختسملجهازسوضعسمل كونسعنلماسالسي للمسبخاناتسلفلرةسزمنخةسمعخنة.سوفيسوضعسمل كون،سيعاتسملجهازسوكأنهسفيسوضعسإيقافسمللشغخت.سإذمسقاتس

باخلخااسPrinter Defaultس)مدعلممسمالفلرمضيسللطابعة(،سسللمسإعامةستعخخنسإعلممسملاهلةسإلىسملوقتسملايصصسملذيستمستعخخنهسفيسملاصنع؛سوياكنس
تغخخرسذلكسفيسبرنامجسمللشغخت.سللغخخرس»وقتسمل كون«،سمخلرس2سأوس10 أوس30.

بخنااسيكونسملجهازسفيسوضعس»مل كون«،ستعرضسشاشةسLCDسملرسالةسSleepس)مل كون(،سولكنسياكنسللجهازسملابعةسمسلالدسملبخانات.سوسخؤميس
مسلالدسمهاةسملطباعةسإلىستنشخطسملجهازسلبلءسملطباعة.

Color / Mono )ملونس/سأحامي(س�
ياكنكستغخخرسإعلمممتسملونس/سأحاميسفيسبرنامجستشغختسملطابعةسعلىسملنحوسمللالي:

س Auto )تلقائي(	
يفحصسملجهازسمحلوىسملا لنلمتسلأللومن.سفيسحالةسمللعرفسعلىسلونسفيسأيسمكانسفيسملا لنل،سسللمسطباعةسملا لنلسبالكامتسباسليلمدسجاخعس

مأللومن.سبعبااةسأخرى،سسخلمسمزجسبعضسم احخقسملحبرسللا اعلةسفيسملوصولسإلىسجاخعسملظاللسملليستمسمكلشافهاسفيسملا لنل،سمااسيزيلسمنسكثافةس
سملحبرسملا ليلدسللصفحة.سإذمسلمسيلمسمللعرفسعلىسمحلوىسمأللومن،سف للمسطباعةسملا لنلسبلونسأحامي.سمدعلممسمالفلرمضيسللجهازسهوس

Autoس)تلقائي(.
س Color )ملون(	

سومءسكانسملا لنلسيحلويسعلىسألومنسأوسلونسأحاميسفقط،سسخقودسملجهازسبطباعةسملا لنلسباسليلمدسجاخعسمأللومن.

س Mono )أحامي(	
حلمسهذمسملوضعسإذمسكانسملا لنلسيحلويسفقطسعلىسنصسأسومسوتلاجساماميسوكائنات.سإذمسكانسملا لنلسيحلويسعلىسألومن،سف خقودسهذمسملوضعس

بطباعةسملا لنلسبـس256سم لوىسمنسملرماميسباسليلمدسملحبرسمألسوم.

مةحظة
س م لشعرسمللونسفيسملجهازسح اسسجًلمسوياكنسأنسيللقطسنصسأسومسباهتسأوسخلفخةسبخضاءسفاتحةسكلون.سإذمسكنتستعلمسأنسملا لنلسباللونسمألسومس	

ومألبخضسوتريلسأنستحلفظسبا حوقسمللون،سمخلرسملوضعسMonoس)أحامي(.
س إذمسوصتسم حوقسملحبرسمألزاقسأوسمألاجومنيسأوسمألصفرسإلىسنهايةسعارهسمالفلرمضيسأثناءسطباعةسم لنلسألومن،سف خلعذاسإكاالسمهاةسملطباعة.س	

وياكنكسإلغاءسمهاةسملطباعةسومخلخااسملبلءسبهاسمرةسأخرىسفيسملوضعسMonoس)أحامي(،سطالااسكانسهناكسم حوقسحبرسأسومسملوفر.
س

Color Modeس)وضعسمأللومن(س�
مليخاامتسمللالخةسملوفرةسفيسوضعسمطابقةسمأللومن:

س Normal )عامية(	
هذمسهوسوضعسمأللومنسمالفلرمضي.

س Vividس)حخوي(	
يلمستعخخنسألومنسكتسملعناصرسللصبحسمأللومنسزمهخةسبلاجةسأكبر.

س Noneس)بال(	
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Feature Sets:س)مجاوعاتسملاخزة:(سGeneral 2س)عادس2(

س

Improve Gray Colorس)تح خنسمللونسملرمامي(س�
ياكنكستح خنسجومةسملصواةسأليسمنطقةسمظللة.

Enhance Black Printingس)تح خنسملطباعةسباللونسمألسوم(س�
إذمستعذاتسطباعةساسمسأسومسبشكتسصحخح،سفاخلرسهذمسمدعلمم.

Halftone Screen Lockس)قفتسشاشةسمأللومنسملنصفخة(س�
يوقفسهذمسملقفتستطبخقاتسأخرىسمنستعليتسإعلمممتس»مأللومنسملنصفخة«.سمدعلممسمالفلرمضيسهوسOnس)تشغخت(.

High Quality Image Printingس)طباعةسصواسعالخةسملجومة(س�
سياكنكسمالاتقاءسبجومةسملصواةسملاطبوعة.سإذمسقاتسبلعخخنسHigh Quality Image Printingس)طباعةسصواسعالخةسملجومة(سعلىسإعلممس

Onس)تشغخت(،سسلقتسسرعةسملطباعة.
Improve Print Output )تح خنسملاطبوعات(س�

تلخحسلكسهذهسملاخزةستح خنسمشكلةسجومةسملطباعة.

س Reduce Paper Curlس)تقلختستجعلسملواق(	
إذمسمخلرتسهذمسمدعلمم،سفقلسيقتستجعلسملواق.

سلخسسعلخكسمخلخااسهذمسمدعلممسإذمسكنتستقودسفقطسبطباعةسصفحاتسقلخلة.سونحنسنوصيسبلغخخرسإعلممسبرنامجستشغختسملطابعةسفيس
Media Typeس)نوعسملوسائط(سإلىسإعلممساقخق.

مةحظة
سلعاتسهذهسملعالخةسعلىستقلختسماجةسحرماةسعالخةسملصهرسبالجهاز.

س
Improve Toner Fixingس)تح خنستثبختسحبرسمللصوير(	 

إذمسمخلرتسهذمسمدعلمم،سفقلستلح نسإمكاناتستثبختسم حوقسملحبر.سوإذمسلمسيقلدسهذمسمللحليلستح خًناسكافًخا،سفقمسبلغخخرسإعلممسبرنامجستشغختسملطابعةس
فيسMedia Typeس)نوعسملوسائط(سإلىسإعلممسساخك.

مةحظة
سسلعاتسهذهسملعالخةسعلىسزيامةسماجةسحرماةسعالخةسملصهرسبالجهاز.
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طياعة آمنة
ملا لنلمتسمآلمنةسهيسم لنلمتسمحاخةسبكلاةسمرواسعنلسإاسالهاسإلىسملجهاز.سوي لطخعسفقطسمألشياصسملذينسيعرفونسكلاةسملارواسطباعلها.سوألنس

ملا لنلمتسمحاخةسفيسملجهاز،سيجبسعلخكسإمخالسكلاةسملارواسباسليلمدسلوحةسمللحكمسفيسملجهازسلطباعلها.

س

دنشاءسمهاةسطباعةسآمنة،سقمسبلحليلسSecure Printس)طباعةسآمنة(سوتحليلسخانةسمالخلخااسSecure Printس)طباعةسآمنة(.سمكلبسكلاةسملارواسفيس
مربعسملنصسPasswordس)كلاةسملاروا(سومنقرسفوقسPrintس)طباعة(.

سصفحةس102(. )لازيلسمنسملاعلوماتسحولسوظخفةسملطباعةسمآلمنة،سمنظرسطباعةسملا لنلمتسمآلمنةس
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إزالة تثييت برنامد تلغيل الطابعة

a .’سجتسمللخولسبصفلكس‘ملا ؤول

b طباعةسوم حسضوئي(سأوس(سPrint & Scan سمنقرسفوقس.)س)تفضخالتسملنظادSystem Preferencesسمخلرس،Appleمنسملقائاةس
Printers & Scannersس)طابعاتسوماسحاتسضوئخة(س1،سثمسمخلرسملطابعةسملليستريلسإزمللهاسومفعتسذلكسمنسخاللسملضغطسعلىسملزا.

c س)حذفسملطابعة(.سDelete Printerمنقرسفوقس
Printers & Scannersس)طابعاتسوماسحاتسضوئخة(سلا ليلميسv10.9.xسXسOSسس1
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Status Monitor
إنسمألممةسملا اعلةسStatus Monitorسهيسأممةسبرنامجسقابلةسلللهخئةسُت ليلدسلارمقبةسحالةسملجهاز؛ست احسلكسباالطالعسعلىساسائتسمليطأسمثتسنفامس
ملواقسأوسمنحشااهسعلىسفومصتسزمنخةسلللحليثستمستعخخنهاسم بًقاسوملوصولسإلىسمألممةسملا اعلةسمدمماةسعبرسمدنلرنت.سمفحصسحالةسملجهازسمنسخاللس

تشغختسبرنامجسMonitorسStatusسمنسBrotherسباتباعسمليطومتسمللالخة:
بالن بةسلـسv10.7.5سXسOSسوسx.10.8س�

a .طباعةسوم حسضوئي(،سثمسمخلرسملجهاز(سPrint & Scanسوحلمس،)س)تفضخالتسملنظادSystem Preferencesقمسبلشغختس

b مألممةسملا اعلة(،سثمسمنقرسفوقس(سUtilityسمنقرسفوقسعالمةستبويبس.)...س)مليخاامتسوملا للزماتOptions & Supplies...سمنقرسفوقس
.StatusسMonitorفلحسمألممةسملا اعلةسللطابعة(.سسخبلأستشغختس( Open Printer Utility

بالن بةسلـسv10.9.xسXسOSس�

a طابعاتسوماسحاتسضوئخة(،سثمسمخلرس(سPrinters & Scannersسوحلمس،)س)تفضخالتسملنظادSystem Preferencesقمسبلشغختس
ملجهاز.

b مألممةسملا اعلة(،سثمسمنقرسفوقس(سUtilityسمنقرسفوقسعالمةستبويبس.)...مليخاامتسوملا للزمات( Options & Supplies...سمنقرسفوقس
.StatusسMonitorفلحسمألممةسملا اعلةسللطابعة(.سسخبلأستشغختس( Open Printer Utility

تحديث حالة الجهاز
سأيقونة.مللحليث. إذمسأامتسمللعرفسعلىسآخرسحالةسللجهازسفيسحخنسفلحسملنافذةسStatus Monitor،سفانقرسفوقس

إذمسكانسم لوىسم حوقسملحبرسمنيفًضاسأوستوجلسأيسمشكلةسفيسخرطوشةسم حوقسملحبر،سف لظهرسملرموزسمللالخة.

م لوىسم حوقسملحبرسمنيفض.

خرطوشةسم حوقسملحبرسفااغة.

سياكنكستعخخنسملفاصتسملزمنيسملذيسيقودسفخهسملبرنامجسبلحليثسمعلوماتسحالةسملجهاز.سمنلقتسإلىسشريطسملقائاة،سBrother Status Monitorس
)برنامجسMonitorسStatusسمنسBrother(سوحلمسPreferencesس)مللفضخالت(.
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إخفاء النافذة أو إظهارها
بعلستشغختسStatus Monitor،سياكنكسإخفاءسملنافذةسأوسإظهااها.سدخفاءسملنافذة،سمنلقتسإلىسشريطسملقائاة،سمنقرسفوقسBrother Status Monitorس

)برنامجسMonitorسStatusسمنسBrother(سوحلمسHide Status Monitorس)إخفاءسMonitorسStatus(.سدظهااسملنافذة،سمنقرسفوقسأيقونةس
Brother Status Monitorس)برنامجسMonitorسStatusسمنسBrother(سفيسشريطسمداساء.

س

الخروج من النافذة
منقرسفوقسBrother Status Monitorس)برنامجسMonitorسStatusسمنسBrother(سفيسشريطسملقائاة،سثمسحلمسQuit Status Monitorس

)إنهاءسMonitorسStatus(سمنسملقائاةسملانبثقة.

اددارة عير ادنترنت )اتصال الليكة فقط(
ياكنكسملوصولسإلىسنظادسمدمماةسعبرسمدنلرنتسبالنقرسفوقسأيقونةسملجهازسعلىسشاشةسStatus Monitor.سياكنسمسليلمدسم لعرضسويبسقخاسيس

سدمماةسملجهازسباسليلمدسHTTPس)بروتوكولسنقتسملنصوصسمللشعبخة(.س
لازيلسمنسملاعلوماتسحولسنظادسمدمماةسعبرسمدنلرنت،س ملختسم ليلدسملشبكة.
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اليرامد

اليرامد المخصصة للليكات 
للحصولسعلىسمعلوماتسحولسبرنامجسمألممةسملا اعلةسللشبكة،س ملختسم ليلدسملشبكة.
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لوحة التحكم
يحلويسهذمسملجهازسعلىسشاشةسLCDس)شاشةسبلوامتسسائلة(سومحلةسوثاانخةسأزاماسوصاامخنسثنائخخنسمشعخنسللضوءس)LED(سفيسلوحةسمللحكم.سشاشةس

LCDسهيسشاشةسعرضسثنائخةسمألسطرستل عسلـس16سحرًفا.

نظرة عامة على لوحة التحكم
.HL‑L8350CDWملرسمسمللوضخحيسمعلالسعلىس

1

2

3

5
6
7

8

4

س

1 LCD
ستعرضسشاشةسLCDساسائتسلا اعلتكسفيسإعلممسملجهازسومسليلممه.س

يعرضسملاؤشرسذوسملا لوياتسمألابعةسقوةسمدشااةسملالسلكخةسفيسحالسكنتست ليلدسمتصااًلسالسلكًخا.

ملحلسمألقصى0

معلومات عامة
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 التلغيل/إيقاف التلغيل 2
ياكنكستشغختسملجهازسوإيقافستشغخله.

سلبلءستشغختسملجهاز. مضغطسعلىس

سديقافستشغختسملجهاز.ستعرضسشاشةسLCDساسالةسShutting Downس)إيقافسمللشغخت(سوتظتس مضغطسمعسمالسلارماسفيسملضغطسعلىس
لبضعسثومٍنسقبتسأنستيلفي.

أزرار القائمة: 3
aسأوسbس)س+سأوس‑(

مضغطسعلىسaسأوسbس)س+سأوس‑(سلللاريرسعبرسملقومئمسومليخاامت.

مضغطسعلىسaسأوسbس)س+سأوس‑(سدمخالسعلمسأوسلزيامةسأوستقلختسملعلم.سمسلارسفيسملضغطسعلىسaسأوسbس)س+سأوس‑(سلالنلقالسبشكتسأسرعسللعلمسملذيس
تريله،سثمسمضغطسعلىسOK )موافق(.

OK )موافق(
مضغطسعلىسOK )موافق(سلكيستقودسبليزينسمدعلمممتسملياصةسبكسفيسملجهاز.سبعلستغخخرسأحلسمدعلمممت،سيعومسملجهازسإلىسم لوىسملقائاةسمل ابق.

Back )رجوع(
مضغطسعلىسBack )رجوع(سللرجوعسم لوىسومحلسفيسبنخةسملقائاة.

خخااسBack )رجوع(سيلخحسلكسمخلخااسملرقمسمل ابقسأثناءسإمخالسمألاقاد.
Secure )تيمين( 4

ياكنكسطباعةسلاهادسملاحفوظةسفيسملذمكرةسعنلماستقودسبإمخالسكلاةسملارواسملاكونةسمنسأابعةسأاقاد.س)لازيلسمنسملاعلومات،سمنظرسطباعةسملا لنلمتس
سصفحةس102.( مآلمنةس

Go )انتقال( 5
ياكنكسم حسبعضساسائتسمليطأسبالضغطسعلىسGo )انتقال(.سلا حسجاخعسمألخطاءسمألخرى،سمتبعسإاشاممتسلوحةسمللحكمسأوسمنظرساسائتسمليطأس

سصفحةس168. وملصخانةس
مضغطسعلىسGo )انتقال(سلطباعةسملاهادسملالبقخةسفيسذمكرةسملجهاز.

يلخحسلكسهذمسملزاسمخلخااسمليخااسملاعروضسفيسم لوىسملقائاةسمألخخر.سبعلستغخخرسأيسإعلمم،سيعومسملجهازسإلىسوضعسمالسلعلمم.

Cancel )إلغاء( 6
مضغطسعلى Cancel )إلغاء(سدلغاءسمدعلممسملحالي.

يقودسهذمسملزاسبإلغاءسمهاةسطباعةسمبرمجةسوم حهاسمنسذمكرةسملجهاز.س

7 LED )خطي( Error مصيام
يومضسمؤشرسLEDسلبخانسErrorس)خطي(سبلونسبرتقاليسعنلماستعرضسشاشةسLCDسخطأسماسأوساسالةسهامةسللحالة.س)لازيلسمنسمللفاصخت،سمنظرس

سصفحةس86.( مؤشرمتسLEDس
8 LED )مؤشر مصيام( Data مصيام

سصفحةس86.( سوفسيومضسمصباحسLEDسData )مؤشر مصيام(سوفًقاسلحالةسملجهاز.س)لازيلسمنسمللفاصخت،سمنظرسمؤشرمتسLEDس
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LED مؤشرات
تكونسمصابخحسLEDس)ملصاادسملثنائيسملاشعسللضوء(سمضخئةسللعرضسحالةسملجهاز.

مصيام LED )الصمام الثنائي الملد للضوء( Data )مؤشر مصيام( للييانات )أخضر(

LED المعنىمؤشر
ملبخاناتسفيسذمكرةسملجهاز.قيد التلغيل

يقودسملجهازسإماسباسلالدسملبخاناتسأوسمعالجلها.يومض

الستوجلسبخاناتسملبقخةسفيسملذمكرة.قيد إيقاف التلغيل

مؤشر LED لييان Error )خطي( )برتقالي(

LED المعنىمؤشر
توجلسمشكلةستلعلقسبالجهاز.يومض

الستوجلسمشكلةستلعلقسبالجهاز.قيد إيقاف التلغيل

ر ائل حالة الجهاز
يوضحسملجلولسمللاليساسائتسحالةسملجهازسأثناءسمللشغختسملطبخعي:س

المعنىر الة حالة الجهاز
يجرىستبريلسملجهاز.Cooling Downس)تبريل(

يقودسملجهازسبإلغاءسملاهاة.Cancel Printingس)إلغاءسملطباعة(

يقودسملجهازسباعايرةسكثافةسمأللومن.Calibrateس)معايرة(

يقودسملجهازسبلجاهتسملبخاناتسملليستاتسمعالجلهاسباسليلمدسبرنامجستشغختسIgnore Data.PSس)تجاهتسملبخانات(

جاٍاست يخنسملجهاز.Please Waitس)ملرجاءسمالنلظاا(

يقودسملجهازسبإجرمءسعالخةسملاعايرة.
يقودسملجهازسبالطباعة.Printingس)ملطباعة(

ملجهازسم لعلسللطباعة.Readyس)ملجاهزية(

فيس»وضعسمل كون«س)وضعستوفخرسملطاقة(،سيعاتسملجهازسوكأنهسفيسوضعسإيقافسمللشغخت؛سوبرغمسهذمسياكنسSleepس)مل كون(
للجهازسمالسلارماسفيسمسلالدسملبخانات.سوسخؤميسمسلالدسمهاةسملطباعةسإلىستنشخطسملجهازسلبلءسملطباعة.

فيسوضعس»مل كونسملعاخق«س)يلمستقلختسمسلهالكسملطاقةسبشكتسأكبرسمنهسفيسوضعس»مل كون«(،سيعاتسملجهازسDeep Sleepس)مل كونسملعاخق(
وكأنهسفيسوضعسإيقافسمللشغخت.سإذمسلمسي للمسملجهازسبخاناتسلفلرةسزمنخةسمعخنةسأثناءسكونهسفيسوضعس
»مل كون«،سفإنهسيلختسفيسوضعس»مل كونسملعاخق«.سوسوفسينشطسملجهازسعنلستلقخهسمهاةسطباعة.

يقودسملجهازسبلعخخنسوضعسملطباعة.Registrationس)ملل جخت(
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جدول ادعدادات

كيفية الوصول إلى وضد القائمة

a .رجوع((سلفصتسمتصالسملجهاز( Backسأوسر)موافق( OKسأوسbسأوسa(مضغطسعلىسأيسزاسمنسأزاماسملقائاةس

b .س)س+سأوس‑(سلالتجاهسملاطلوبbسأوسaتنقتسخاللسم لوياتسملقائاةسبالضغطسعلىس

c .سبعلسذلكسم لوىسملقائاةسمللاليLCDسوسلعرضسشاشةس.LCDموافق(سعنلماسيظهرسمليخااسملذيستريلهسعلىسشاشةس( OKمضغطسعلىس

d .س)س+سأوس‑(سللنلقتسإلىستحليلسملقائاةسمللاليbسأوسaمضغطسعلىس

e .)انتقال( Goسأوس)موافق( OKمضغطسعلىس
عنلسمالنلهاءسمنستعخخنسمليخاا،سسلعرضسشاشةسLCDسAcceptedس)مقبول(.

جدول القائمة
هناكسسبعسقومئم.سلازيلسمنسملاعلوماتسحولسمالخلخاامتسملالاحةسفيسكتسقائاة،سمنظرسملجلمولسمللالخة.

إذمسلمسيلمسإجرمءسأيةسعالخاتسللوحةسمللحكمسلالةس30سثانخة،سف لعومسشاشةسLCDسإلىسحالةس»مالسلعلمم«.

مةحظة
تعرضسشاشةسLCDسأسااءسمألمامجسكاللالي:

س ماجسملواقسملقخاسي:سTray1س)مللاج1(	

س ماجسملعلمسمألغرمض:سMP Trayس)مللاجسملعلمسمألغرمض(	

س مللاجسمالخلخاايسمألسفت:سTray2س)مللاج2(سوT2س)مللاج2(	
س
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.Machine Info )معلومات عن الجهاز.(

األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1
Print Settingsس

)طباعةسمدعلمممت(
لطباعةسصفحةس»إعلمممتسملطابعة«.‑‑‑

Print NetSettingس
)طباعةسإعلممسملشبكة(

لطباعةستقريرس»تهخئةسشبكةسمالتصال«.‑‑‑

 Print WLANReport
)طباعةستقريرسملشبكةسملالسلكخةس

))WLAN(

)HL‑L8350CDW(

يوضحستقريرسملشبكةسملالسلكخةسWLANسنلخجةستشيخصس‑‑‑
متصالسشبكةسLANسملالسلكخة.

 Test Printس
)طباعةسمخلباا(

لطباعةسصفحةسمالخلباا.‑‑‑

Drum Dot Printس
)طباعةسنقطةسمألسطومنة(

لطباعةسواقةسفحصسنقاطسمألسطومنة.‑‑‑

 Print Fontس
)طباعةسمليط(

 HP LaserJet
)HPسLaserJet(

‑‑.HPسLaserJetلطباعةسقائاةسخطوطسوعخناتس

 BR‑Script 3
)BR‑Script3س(

‑‑.BR‑Scriptلطباعةسقائاةسخطوطسوعخناتس

.Serial Noس
)ملرقمسملل ل لي(

لعرضسملرقمسملا ل تسللجهاز.‑‑‑

Main VersionسVersionس)مدصلما(
)مدصلماسملرئخ ي(

لعرضسإصلماسملبرنامجسملثابتسملرئخ ي.‑‑

 Sub1 Version
)Sub1مدصلماس(

لعرضسإصلماسملبرنامجسملثابتسملفرعي.‑‑

 Sub4 Version
)Sub4مدصلماس(

لعرضسإصلماسملبرنامجسملثابتسملفرعي.‑‑

 RAM Sizeس
)RAMحجمس(

لعرضسحجمسملذمكرةسفيسهذمسملجهاز.‑‑

 Page Countس
)علمسملصفحات(

لعرضسإجااليسملصفحاتسملاطبوعة.‑‑Totalس)مدجاالي(
لعرضسإجااليسملصفحاتسملاطبوعةسباأللومن.‑‑Colorس)ملون(

 Monochromeس
)أحاميسمللون(

لعرضسإجااليسملصفحاتسملاطبوعةسأحاميةسمللون.‑‑

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.
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.Machine Info )معلومات عن الجهاز.( )تابد(

األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1
 Parts Lifeس

)عارسمألجزمء(
 Toner Life 

)عارسملحبر(
 Black(BK)

))BK(أسومس(
لعرضسملعارسملالبقيسلكتسخرطوشةسحبر.س‑

علىسسبختسملاثال،سإذمسكانسملعارسملالبقيسليرطوشةسم حوقس
ملحبرسمألسومس%20،سف لظهرسشاشةسLCDسعلىسملنحوس

مللالي:

BK oonnnnnnnn

 Cyan(C)
))C(سااويس(

‑

 Magenta(M)
))M(أاجومنيس(

‑

 Yellow(Y)
))Y(أصفرس(

‑

 Drum Lifeس
)عارسمألسطومنة(

لعرضسملعارسملالبقيسلوحلةسمألسطومنة.‑‑

 Belt Lifeس
)عارسملحزمد(

لعرضسملعارسملالبقيسلوحلةسملحزمد.‑‑

 PF Kit MP Life
)PFسKitسMPعارس(

لعرضسملصفحاتسملالبقخةسللطباعةسباسليلمدسمجاوعةسأمومتس‑‑
تغذيةسملواق.

 PF Kit 1 Life
)PFسKitعارس1س(

لعرضسملصفحاتسملالبقخةسللطباعةسباسليلمدسمجاوعةسأمومتس‑‑
تغذيةسملواقس1.

PF Kit 2 Lifeس
)PFسKitعارس2س(

لعرضسملصفحاتسملالبقخةسللطباعةسباسليلمدسمجاوعةسأمومتس‑‑
تغذيةسملواقس2.

 Fuser Lifeس
)عارسوحلةسملاصهر(

لعرضسملصفحاتسملالبقخةسللطباعةسباثبتسملحبر.‑‑

 Laser Lifeس
)عارسوحلةسمللخزا(

لعرضسملصفحاتسملالبقخةسللطباعةسباسليلمدسوحلةسمللخزا.‑‑

 Reset Parts Life
)إعاةستعخخنسعارسمألجزمء(

)يظهرسفقطسعنلماستلجاوزس
وحلةسمألسطومنةسأوسوحلةس
ملحزمدسعارهاسملاقلا.(

 Drum Unitس
)وحلةسمألسطومنة(

دعامةستعخخنسعارسوحلةسمألسطومنة.سيظهرسفقطسعنلسمسلبلملس‑‑
وحلةسمألسطومنة.

 Belt Unit 
)وحلةسملحزمد(

دعامةستعخخنسعارسوحلةسملحزمد.سيظهرسفقطسعنلسمسلبلملس‑‑
وحلةسملحزمد.

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.
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Paper Tray )درج الورق( 

األوصافالخياراتالقائمة الفرعية
 Tray Useس
)مسليلمدسمللاج(

 Autoس)تلقائي(*س/س
 MP Onlyس)مللاجسملعلمسمألغرمضسفقط(س/س

 Tray1 Onlyس)مللاجس1سفقط(س/س
Tray2 Onlyس)مللاجس2سفقط(سس1

حلمسمللاجسملذيسسخلمسمسليلممه.

س)بلونستركخبسمللاج2(سPriorityس)مألولوية(
 T1>MPس)مللاجسملعلمسمألغرمضس<سماجس1(*س/
MP>T1س)ماجس1س<سمللاجسملعلمسمألغرمض(

س)معستركخبسمللاجس2(
 T2>T1>MPس)مللاجسملعلمسمألغرمضس<سماجس1س<سماجس2(س/
T1>T2>MPس)مللاجسملعلمسمألغرمضس<سماجس2س<سماجس1(س/س
MP>T2>T1س)ماجس1س<سماجس2س<سمللاجسملعلمسمألغرمض(س/س
MP>T1>T2س)ماجس2س<سماجس1س<سمللاجسملعلمسمألغرمض(

عنلسمخلخااسAutoس)تلقائي(سفيسTray Useس)مللاجس
ملا ليلد(سييلااسملجهازسملنظادسملذيسي ليلدسأمامجسملواقسملليس

تحلويسعلىسنفسسحجمسملواق.س

 sided‑2س
)علىسملوجهخن(

 On(Long Bind)س)تشغختس)تجلخلسطويت((س/
 On(Short Bind)س)تشغختس)تجلخلسقصخر((س/

سOff )إيقاف(*س

حلمسماسإذمسكنتستريلسملطباعةسعلىسكالسوجهيسملواق.

MP Sizeس)حجمسمللاجس
ملعلمسمألغرمض(

A4*س/سLetterس/سJIS B5س/سB5س/سA5س/سA5 Lس/سA6س/س
Executiveس/سLegalس/سFolioس/س3X5س/سCom‑10س/س

DLس/سC5س/سMonarch

حلمسحجمسملواقسملذيسسلقودسبلحاخلهسفيسمللاجسملعلمس
مألغرمض.

 Tray1 Sizeس
)حجمسمللاجس1(

A4*س/سLetterس/سJIS B5س/A5س/سA5 Lس/سA6س/
Folioس/سLegalس/سExecutive

مخلرسحجمسملواقسملذيسقاتسبلحاخلهسفيسماجسملواقسملقخاسي.

 Tray2 Sizeس
)حجمسمللاجس2(سس1

A4*س/سLetterس/سJIS B5س/سA5س/سExecutiveس/
Folioس/سLegal

مخلرسحجمسملواقسملذيسقاتسبلحاخلهسفيسمللاجسمالخلخاايس
مألسفتس)مللاجس2(.

Check Sizeس
)مللحققسمنسملحجم(

حلمسماسإذمسكنتستريلسعرضساسالةستيبركسباللحققسمنسحجمسOffس)إيقاف(س/سOnس)تشغخت(*
ملواقسفيسملجهازسوبلطابقسإعلمممتسحجمسملواقسبالجهاز.

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.

ملىسيلمستركخبسمللاجس2.س1
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عماععلامولعم

3

SetupمGeneralم)اإلودادمالملم(م

األوصلفالخيلرااتحديداامالقلئممالقلئمممالفرويم
 Local Language

)اللغة المحلية(
English )اإلنجليزية(* / -

Français )الفرنسية(...
حدد لغة شاشة LCD لدولتك.

 Ecology Toner Save )البيئة(
)توفير الحبر(

لزيادة معدل الصفحات لخرطوشة مسحوق الحبر.On )تشغيل( / Off )إيقاف(* 

 Sleep Time 
)وقت السكون(

 Min ... / 5 / 4 / *3 / 2 / 1 / 0
)دقيقة( 

اضبط الوقت للعودة إلى وضع »توفير الطاقة«.

 Quiet Mode 
)الوضع السريع(

تقليل ضوضاء الطباعة.On )تشغيل( / Off )إيقاف(*

 Auto Power Off
)إيقاف تشغيل تلقائي(

 Off )إيقاف(* / 
 hour 1 )ساعة واحدة( / 

 hours 2 )ساعتان( / 
 hours 4 )4 ساعات( / 

hours 8 )8 ساعات(

لتعيين عدد الساعات التي سيظل الجهاز فيها في 
وضع »السكون العميق« قبل الدخول في وضع 

»إيقاف التشغيل«. اختر Off )إيقاف( إذا كنت ال 
تريد أن يدخل الجهاز في وضع »إيقاف التشغيل«.

 Panel Control 
)تحكم اللوحة(

 Button Repeat
)تكرار الزر(

 / 0.8 / 0.6 / 0.4 / *0.1
 2.0 / 1.8 / 1.4 / 1.00 

Sec )ثانية( 

لتعيين الوقت ليتم تغيير الرسالة التي تظهر على 
شاشة LCD عند الضغط مع االستمرار على 

a أو b على فواصل زمنية.
 Message Scroll

)تمرير الرسالة(
 Level1 )المستوى1(* / 

Level2 )المستوى2( / ... / 
Level10 )المستوى10( 

 LCD لتعيين وقت مرور رسالة عبر شاشة
بالثواني. من مستوى 1 = 0.2 ثانية إلى المستوى 

10 = 2.0 ثانية.
 LCD Contrast

)LCD تباين شاشة(
+nnonn-.LCD لتعيين تباين شاشة

 Auto Online 
)اتصال تلقائي(

ضبط الجهاز للعودة إلى وضع »االستعداد« بعدما On )تشغيل(* / Off )إيقاف( 
 Off كان خاماًل لمدة 30 ثانية. في حالة تحديد

)إيقاف(، يتعذر على الجهاز استالم مهمات طباعة 
إذا كان قد تم تركه في وضع »القائمة«.

 Setting Lock 
)ميزة قفل اإلعداد(

قم بتشغيل إعدادات لوحة القفل On )تشغيل( أو On )تشغيل( / Off )إيقاف(*-
إيقاف تشغيلها Off )إيقاف( باستخدام كلمة 

المرور.
Auto )تلقائي(* / Select/ USB )تحديد(Interface )الواجهة(

Network )الشبكة( 
اختر الواجهة التي تستخدمها.

إذا اخترت Auto )تلقائي( فسيقوم الجهاز بتغيير 
الواجهة إلى USB أو Ethernet وفًقا للواجهة 

التي تستلم البيانات.
 Auto IF Time

)زمن IF تلقائي(
 99Sec / ... / *5 / 4 / 3 / 2 / 1

)ثانية( 
يتعين تعيين فترة المهلة الختيار الواجهة تلقائًيا.

 Input Buffer
)مخزن اإلدخال(

Level )المستوى( 1 / 2 / 3 / 
 7 /  ... / *4

لزيادة أو إنقاص سعة محزن اإلدخال المؤقت.

 إعدادات المصنع موضحة باللون األسود العريض وبها عالمة نجمة.



92

معلومات عامة

3

Print Menu )قائمة الطياعة( 

األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية
Emulationس

)ملاضاهاة(
Autoس)تلقائي(*س/سHP LaserJetس/س‑

BR‑Script 3
الخلخااسوضعسملاضاهاةسملذيست ليلمه.

 Auto Continue
)ملابعةستلقائخة(

حلمسهذمسمدعلممسإذمسكنتسترغبسفيسقخادسملجهازسOnس)تشغخت(*س/سOffس)إيقاف(س‑
بحتسمليطأسملالعلقسبحجمسملواق.

 Output Colorس
)لونسمدخرمج(

 Autoس)تلقائي(*س/سColorس)ملون(س/س‑
Monoس)أحامي(

للعخخنسلونسمدخرمج.

 Media Typeس
)نوعسملوسائط(

 Plain Paperس)واقسعامي(*س/س‑
Thick Paperس)واقسساخكس(س/س

 Thicker Paperس)واقسأكثرسساًكا(س/س
Thin Paperس)واقساقخق(س/س

Recycled Paperس)واقسمعامستلويره(س/س
 Bond Paperس)واقسسنلمت(س/س

 Labelس)واقسملصقات(س/س
 Envelopeس)مظاايف(س/س

 Env. Thickس)مظاايفسسساخكة(س/س
Env. Thinس)مظاايفسسافخعة(س/س
Glossy Paperس)واقسالمع(س

للعخخنسنوعسملواق.

A4*س/سLetterس/سJIS B5س/سB5س/سA5س/س‑Paperس)ملواق(
A5 Lس/سA6س/سExecutiveس/سLegalس/س

Folioس/س3X5س/سCom‑10س/س
DLس/سC5س/سMonarch

للعخخنسحجمسملواق.

للعخخنسعلمسملصفحاتسملاطبوعة.1*س/س2س/س...س/سCopies‑ 999س)علمسملُن خ(

Orientationس
)مالتجاه(

 Portraitس)اأسيس(*س/س‑
Landscapeس)عرضي(س

ياكنسلهذمسملجهازسطباعةسصفحاتسباتجاهساأسيسأوس
عرضي.

Print Positionس
)موضعسملطباعة(

X Offsetس)إزمحةس
علىسملاحواسمل خني(

‑500س/س‑499س/س...س/س‑1س/س0*س/س1س/س...س/س
499س/س500Dotsس)نقطة(س

للحريكسوضعسبلءسملطباعةس)فيسملجزءسملعلويس
مألي رسمنسملصفحات(سأفقًخاسحلىس500‑س)ي اا(سإلىس

500+س)ياخن(سنقطةسفيس300سنقطةسلكتسبوصة.

Y Offsetس)إزمحةس
علىسملاحواسملصامي(

‑500س/س‑499س/س...س/س‑1س/س0*س/س1س/س...س/س
499س/س500Dotsس)نقطة(س

للحريكسوضعسبلءسملطباعةس)فيسملجزءسملعلويسمألي رس
منسملصفحات(ساأسًخاسحلىس500‑س)أعلى(سإلىس

500+س)أسفت(سنقطةسفيس300سنقطةسلكتسبوصة.

يلخحسللجهازسطباعةسأيةسبخاناتسملبقخةستلقائًخا.Onس)تشغخت(س/سOffس)إيقاف(*‑Auto FFس)FFستلقائي(

 .Font Noس HP LaserJetس
)اقمسمليط(

 I071س/س...س/س*I059س/س...س/سI000.للعخخنساقمسمليط

 Font Pitchس
)مختسمليط(

للعخخنسماجةسمختسمليط.0.44س/س...س/س10.00*س/س...س/س99.99 

سلظهرسملقائاةسFont Pitchس)مختسمليط(س
عنلماستيلااسمنسI059سإلىسI071سفيسمدعلممس

.Font Noس)اقمسمليط(.
Font Pointس

)مركزسمليط(
للعخخنسحجمسمليط.4.00س/س...س/س12.00*س/س...س/س999.75 

سلظهرسملقائاةسFont Pointس)مركزسمليط(س
عنلماستيلااسمنسI000سإلىسI058سفيسمدعلممس

.Font Noس)اقمسمليط(.

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.
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3

Print Menu )قائمة الطياعة( )تابد(

األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية
HP LaserJet

)تابع(

 Symbol Set
)مجاوعةسملرموز(

للعخخنسمجاوعةسملرموزسأوسمجاوعةسملحروف.PC‑8*س/سPC‑8 D/Nس/س...س

Table Printس
)طباعةسملجلول(

سلطباعةسجلولسملرموز.س‑
سإذمسظهرسChange Emulationس

)تغخخرسملاضاهاة(سعلىسشاشةسLCD،سفاخلرس
Autoس)تلقائي(سأوسHP LaserJetسفيس

 Emulationس)ملاضاهاة(سمنس
 Print Menuس)قائاةسملطباعة(س

)منظرسصفحةس92(.

 Auto LFس
)LFستلقائي(

ستشغخت:سCR+LFسiسCR,سOnس)تشغخت(س/سOffس)إيقاف(* 
CRسiسCRإيقافستشغخت:س

 Auto CRس
)CRستلقائي(

تشغخت:سLF+CRسiسLFسأوسFF+CRسiسFFسأوسOnس)تشغخت(س/سOffس)إيقاف(* 
سVT+CRسiسVTس

سإيقافستشغخت:سFFسiسLFسأوسFFسiسFFسأوس
VTسiسVT

Auto WRAPس
)WRAPستلقائي(

الخلخااسماسإذمسكانسسخحلثسمنلقالسإلىسمل طرسمللاليسOnس)تشغخت(س/سOffس)إيقاف(* 
عنلسملوصولسإلىسملهامشسمأليان.

 Auto SKIPس
)SKIPستلقائي(

الخلخااسماسإذمسكانسسخحلثسمنلقالسإلىسمل طرسمللاليسOnس)تشغخت(*س/سOffس)إيقاف(س
عنلسملوصولسإلىسملهامشسمأليان.سمألسفت.

Left Marginس
)ملهامشسمألي ر(

للعخخنسملهامشسمألي رسفيسملعاومسمنس0سإلىس70س##
عاوًممسباعللس1سحرفسبكتسبوصة.سمدعلممس

مالفلرمضيسهوس0سحرفسبكتسبوصة.
 Right Margin

)ملهامشسمأليان(
للعخخنسملهامشسمأليانسفيسملعاومسمنس10سإلىس80سس##

عاوًممسباعللس1سحرفسبكتسبوصة.سمدعلممس
.)A4(مالفلرمضيسهوس78سحرًفاسبكتسبوصةس

Top Marginس
)ملهامشسملعلوي(

للعخخنسملهامشسملعلويسعلىسم افةسمنسملحافةسملعلويةس##.#
للواق:س0.00سأوس0.33سأوس0.50سأوس1.00سأوس
1.50سأوس2.00سبوصة.سمدعلممسمالفلرمضيسهوس

0.50سبوصة.
Bottom Marginس

)ملهامشسمل فلي(
للعخخنسملهامشسمل فليسعلىسم افةسمنسملحافةسمل فلخةس##.#

للواق:س0.00سأوس0.33سأوس0.50سأوس1.00سأوس
1.50سأوس2.00سبوصة.سمدعلممسمالفلرمضيسهوس

0.50سبوصة.

للعخخنسعلمسمألسطرسفيسكتسصفحةسمنس5سإلىس128س###Linesس)مليطوط(
.)A4(سطر.سمدعلممسمالفلرمضيسهوس64سسطًرمس

Error PrintسBR‑Script 3 س
)طباعةسمليطأ(

مخلرسماسإذمسكانسملجهازسيقودسبطباعةسمعلوماتسOnس)تشغخت(*س/سOffس)إيقاف(س
مليطأسعنلسحلوثسأخطاء.

مسليلدسCAPTس)تقنخةسملطباعةسملالقلمةسباأللومن(سOnس)تشغخت(س/سOffس)إيقاف(* CAPTس
للحصولسعلىسأفضتسجومةسطباعةسعنلسطباعةسملفس
PSستمسإنشاؤهسبومسطةسبرنامجستشغختسPSسلخسسمنس

إنلاجسBrother.سسوفستظهرسمأللومنسوملصواس
أكثرسمقةسووضوًحا.سسلصبحسسرعةسملطباعةسأبطأ.

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.
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3

 HL‑L8250CDN الليكة( بالنسية لـ( Network

األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1
TCP/IP Boot Methodس

)طريقةسمللاهخل(
 Autoس)تلقائي(*س/س‑

 Staticس)ساكن(س/سRARPس/سBOOTPس/
DHCPس

الخلخااسطريقةسIPسملليستناسبس
محلخاجاتكسبأفضتسشكت.

IP Addressس
)IPعنومنس(

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

.IPدمخالسعنومنس

Subnet Maskس
)قناعسملشبكةسملفرعخة(

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

دمخالسقناعسملشبكةسملفرعخة.

 ###.###.###.###‑Gatewayس)ملبومبة(
)000.000.000.000(* س1

دمخالسعنومنسملبومبة.

IP Boot Triesس
)IPمحاوالتستاهخلس(

للحليلسعلمسملاحاوالتسملليسسخحاولس0س/س1س/س2س/س3*س/س...س/س32767 ‑
فخهاسملجهازسملحصولسعلىسعنومنسIPس
عنلماسيلمستعخخنسBoot Methodس

)طريقةسمللاهخل(سعلىسأيسإعلممسباسلثناءس
Staticس)ساكن(.

لليصخصسعنومنسIPستلقائًخاسمنسنطاقسOnس)تشغخت(* /سOffس)إيقاف(س‑APIPAس
ملعنومنسملاحليسلالاتباط.س1

IPv6‑ *)إيقاف(سOffس/س)س)تشغختOn.IPv6للاكخنسأوستعطختسبروتوكولس

 Ethernetس
)شبكةسإيثرنت(

Autoس)تلقائي(*س/س100B‑FDس/س‑‑
100B‑HDس/س10B‑FDس/س10B‑HDسس

.Ethernetالخلخااسوضعسماتباطس

 Wired Status
)ملحالةسمل لكخة(

 Active 100B‑FDس)100B‑FDسنشط(س/س‑‑
 Active 100B‑HDس)100B‑HDسنشط(س/س

 Active 10B‑FDس)10B‑FDسنشط(س/س
Active 10B‑HDس)10B‑HDسنشط(س/س

 Inactiveس)غخرسنشط(س/س
Wired OFFس)إيقافسمالتصالسمل لكي(س

.Ethernetلعرضسحالةسماتباطس

 MAC Address
)MACعنومنس(

لعرضسعنومنسMACسملياصسبالجهاز.‑‑‑

Securityس
)مألمان(

IPsecسهيسمخزةسأمانسمخلخاايةسOnس)تشغخت(س/سOffس)إيقاف(*‑IPsecس
لبروتوكولسIPستوفرسخلماتسملاصامقةس
ومللشفخر.سنوصىسباالتصالسبا ؤولس

ملشبكةسملياصسبكسقبتستغخخرسهذمس
مدعلمم.

 Network
 Resetس

)إعامةستعخخنسملشبكة(

السلعامةسجاخعسإعلمممتسملشبكةسملياصةسبيامدسملطباعةسمللمخليسإلىسمدعلمممتسمالفلرمضخةسللاصنع.

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.

###ستعنيساقًااسضانسنطاقسيلرموحسمنس000سإلىس255.سعنلسمالتصالسبالشبكة،سإذمسكانتس'طريقةسمللاهخل'سملياصةسبالجهازسمضبوطةسعلىس'تلقائي'،سسخحاولسملجهازستعخخنسعنومنسIPسوقناعسملشبكةسملفرعخةسس1
منسأيسخامدستاهخلسمثتسDHCPسأوسBOOTP.سوإذمستعذاسملعثواسعلىسخامدستاهخل،سف خلمستيصخصسعنومنسIPسAPIPA،سمثتس169.س254.س]001‑254[.س]000‑255[.سإذمسكانتس'طريقةسمللاهخل'س

ملياصةسبالجهازسمضبوطةسعلىس'ساكن'سف لحلاجسإلىسإمخالسعنومنسIPسيلوًياسمنسلوحةسمللحكمسملياصةسبالجهاز.
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معلومات عامة

3

HL‑L8350CDW الليكة( بالنسية لـ( Network

األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1
 Wired LANس

)شبكةسLANسسلكخة(

)HL‑L8350CDW(

Boot MethodسTCP/IPس
)طريقةسمللاهخل(

 Autoس)تلقائي(*س/س
 Staticس)ساكن(س/س

RARPس/سBOOTPس/سDHCPس

الخلخااسطريقةسIPسملليستناسبس
محلخاجاتكسبأفضتسشكت.

IP Addressس
)IPعنومنس(

###.###.###.###
)000.000.000.000(* س1

.IPدمخالسعنومنس

Subnet Maskس
)قناعسملشبكةسملفرعخة(

###.###.###.### 
)000.000.000.000(* س1

دمخالسقناعسملشبكةسملفرعخة.

 ###.###.###.###Gatewayس)ملبومبة(
)000.000.000.000(* س1

دمخالسعنومنسملبومبة.

 IP Boot Tries
)IPمحاوالتستاهخلس(

للحليلسعلمسملاحاوالتسملليس0س/س1س/س2س/س3*س/س...س/س32767 
سخحاولسفخهاسملجهازسملحصولسعلىس
 BootسعنلماسيلمستعخخنسIPعنومنس
Methodس)طريقةسمللاهخل(سعلىس

أيسإعلممسباسلثناءسStaticس
)ساكن(.

لليصخصسعنومنسIPستلقائًخاسمنسOnس)تشغخت(*س/سOffس)إيقاف(سAPIPAس
نطاقسملعنومنسملاحليسلالاتباط.س1

IPv6 *)إيقاف(سOffس/س)س)تشغختOnللاكخنسأوستعطختسبروتوكولس
.IPv6

 Ethernetس
)شبكةسإيثرنت(

Autoس)تلقائي(*س/س100B‑FDس/س‑
100B‑HDس/س10B‑FDس/س

10B‑HDس

.Ethernetالخلخااسوضعسماتباطس

 Wired Status
)ملحالةسمل لكخة(

‑ Active 100B‑FD 
س)100B‑FDسنشط(س/س

 Active 100B‑HDس
س)100B‑HDسنشط(س/س

 Active 10B‑FDس
س)10B‑FDسنشط(س/س

 Active 10B‑HDس
س)10B‑HDسنشط(س/س

 Inactiveس)غخرسنشط(س/س
 Wired OFFس

)إيقافسمالتصالسمل لكي(س

.Ethernetلعرضسحالةسماتباطس

 MAC Address
)MACعنومنس(

لعرضسعنومنسMACسملياصس‑‑
بالجهاز.

 Set to Default
)تعخخنسكافلرمضي(

السلعامةسإعلمممتسملشبكةسملياصةسبيامدسملطباعةسمللمخليسإلىسإعلمممتسملاصنع.

 Wired Enable
)تاكخنسمالتصالسمل لكي(

الخلخااسوضعسماتباطسOn.Ethernetس)تشغخت(*س/سOffس)إيقاف(س‑

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.
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معلومات عامة

3

Network )الليكة( بالنسية لـ HL‑L8350CDW )تابد(

األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1
Boot MethodسTCP/IPسWLANس

)طريقةسمللاهخل(
 Autoس)تلقائي(* /س

 Staticس)ساكن(س/س
RARPس/سBOOTPس/سDHCPسس

الخلخااسطريقةسIPسملليستناسبس
محلخاجاتكسبأفضتسشكت.

IP Addressس
)IPعنومنس(

###.###.###.### 
)000.000.000.000(* س1

.IPدمخالسعنومنس

Subnet Maskس
)قناعسملشبكةسملفرعخة(

###.###.###.### 
)000.000.000.000(* س1

دمخالسقناعسملشبكةسملفرعخة.

 ###.###.###.###Gatewayس)ملبومبة(
)000.000.000.000(* س1

دمخالسعنومنسملبومبة.

IP Boot Triesس
)IPمحاوالتستاهخلس(

للحليلسعلمسملاحاوالتسملليس0س/س1س/س2س/س3*س/س...س/س32767 
سخحاولسفخهاسملجهازسملحصولسعلىس

سعنومنسIPسعنلماسيلمستعخخنس
Boot Methodس)طريقةس
مللاهخل(سعلىسأيسإعلممسباسلثناءس

Staticس)ساكن(.

لليصخصسعنومنسIPستلقائًخاسمنسOnس)تشغخت(*س/سOffس)إيقاف(APIPAس
نطاقسملعنومنسملاحليسلالاتباط.س1

IPv6 *)إيقاف(سOffس/س)س)تشغختOnللاكخنسأوستعطختسبروتوكولس
.IPv6

 WLAN Assistant
)WLANم اعلسشبكةس(

ياكنكستهخئةسإعلممتسملشبكةس‑‑
ملالسلكخةسملياصةسبكسباسليلمدس

.CD‑ROMقرصس
Setup Wizardس

)معالجسمدعلمم(
للهخئةسإعلمممتسملشبكةسملالسلكخةس‑‑

باسليلمدسمعالجسمدعلمم.

للهخئةسإعلمممتسملشبكةسملالسلكخةس‑‑WPS/AOSSس
باسليلمدسطريقةسWPSسأوس

.AOSS™
WPS w/PIN Codeس
)PINسمعسامزسWPS(

للهخئةسإعلمممتسملشبكةسملالسلكخةس‑‑
باسليلمدسWPSسملازومسبكومس

.PIN

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.
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معلومات عامة

3

Network )الليكة( بالنسية لـ HL‑L8350CDW )تابد(

األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1
WLAN

)تابع(

 WLAN Statusس
)WLANحالةس(

)يظهرسفقطسعنلماسيكونس
 WLAN Enable

)تاكخنسWLAN(سفيسوضعس
 Onس)تشغخت(

وWired Enableس
)تاكخنسمالتصالسمل لكي(س
فيسوضعسOffس)إيقاف(.(

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

 Wired LAN Activeس
س)متصالسشبكةسLANسمل لكخةسنشط(س/س

 WLAN OFFس
س)إيقافستشغختسWLAN(س/
سسAOSS Activeس

س)AOSSسنشط(س/س
 Connection Failس

)فشتسمالتصال(س

لعرضسحالةسماتباطسشبكةس
Ethernetسملالسلكخة.

 Strongس)قوية(س/سSignalس)مدشااة(
 Mediumس)ملوسطة(س/س

 Weakس)ضعخفة(س/س
Noneس)بلون(س

لعرضسحالةسمدشااة.

لعرضسملقناةسملا ليلمةسعنلماس‑Channelس)ملقناة(
تكونسStatusس)ملحالة(سنشطة.

لعرضسسرعةسمللوصختسعنلماس‑Speedس)مل رعة(
تكونسStatusس)ملحالة(سنشطة.

لعرضسSSIDس]ي ليلدسبحلس‑SSIDس
أقصىس32ساقًااسوحرًفاس9‑0سو
]ASCIIسفيسقخمسA‑Zسوa‑z

 Comm. Mode
)وضعسمالتصال(

Ad‑hocس)مؤقت(س/س
Infrastructureس)أساسي(س

لعرضسوضعسمالتصالسملحالي.

MAC Addressس
)MACعنومنس(

لعرضسعنومنسMACسملياصس‑‑
بالجهاز.

 Set to Default
)تعخخنسكافلرمضي(

السلعامةسإعلمممتسملشبكةسملالسلكخةسملياصةسبيامدسملطباعةسمللمخليسإلىسإعلمممتسملاصنع.

 WLAN Enable
)WLANتاكخنس(

للشغختسملومجهةسملالسلكخةسأوسإيقافسOnس)تشغخت(س/سOffس)إيقاف(* ‑
تشغخلها.

 Wi‑Fi Direct Push Buttonس
)زاسمللشغخت(

سياكنكستهخئةسإعلمممتسشبكةس‑‑
™DirectسWiFiسب هولةس

باسليلمدسطريقةسملضغطسبزاسومحل.

 PIN Codeس
)PINامزس(

سياكنكستهخئةسإعلمممتسشبكةس‑‑
™DirectسWiFiسب هولةس

باسليلمدسطريقةسWPSسمعسكومس
.PIN

ياكنكستهخئةسإعلمممتسشبكةس‑‑Manualس)يلوي(
™DirectسWiFiسيلوًيا.

 Group Ownerس
)مالكسملاجاوعة(

لضبطسملجهازسكـسGroupسOnس)تشغخت(س/سOffس)إيقاف(س‑
Ownerس)مالكسملاجاوعة(.

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.
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معلومات عامة

3

Network )الليكة( بالنسية لـ HL‑L8350CDW )تابد(

األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1
Wi‑Fi Direct

)تابع(

 Device Info.
)معلوماتسملجهاز(

Device Nameس
)مسمسملجهاز(

ياكنكسإظهااسمسمسملجهازسملياصس‑
بك.

SSID‑.سلاالكسملاجاوعةSSIDلعرضس

عنلماسيكونسملجهازسغخرسملصت،س
ستعرضسشاشةسLCDس

 Not Connectedس
)غخرسملصت(.

IP Addressس
)IPعنومنس(

دظهااسعنومنسIPسلجهازك.‑

 Status Info.
)معلوماتسملحالة(

 (**)G/O ActiveسStatusس)ملحالة(
س)G/Oسنشطس)**((س/س

 Client Activeس
س)ملعاختسنشط(س/س

 Not Connectedس
س)غخرسملصت(س/س
 Offس)إيقاف(س/س

 Wired LAN Activeس
)متصالسشبكةسLANسمل لكخةسنشط(س

**س=سعلمسمألجهزة

سدظهااسحالةسشبكةس
.Wi‑FiسDirect™

 Strongس)قوية(س/سSignalس)مدشااة(
 Mediumس)ملوسطة(س/س

 Weakس)ضعخفة(س/س
Noneس)بلون(

سدظهااسقوةسإشااةسشبكةس
.Wi‑FiسDirect™

سعنلماسيعاتسملجهازسكـس
OwnerسGroupس)مالكس

ملاجاوعة(،ستعرضسشاشةسLCDس
ممئًااسStrongس)قوية(.

لعرضسملقناةسملا ليلمةسعنلماس‑Channelس)ملقناة(
ستكونسStatusس)ملحالة(س

 (**)G/O Activeس
س)G/Oسنشطس)**((سأوس

 Client Activeس
)ملعاختسنشط(.

لعرضسسرعةسمللوصختسعنلماس‑Speedس)مل رعة(
ستكونسStatusس)ملحالة(س
 (**)G/O Activeس

س)G/Oسنشطس)**((سأوس
 Client Activeس

)ملعاختسنشط(.
 I/F Enableس

)I/Fتاكخنس(
للاكخنستوصختس™DirectسWiFiسOnس)تشغخت(س/سOffس)إيقاف(* ‑

أوستعطخله.

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.
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معلومات عامة

3

Network )الليكة( بالنسية لـ HL‑L8350CDW )تابد(

األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية 2القائمة الفرعية 1
IPsecسهيسمخزةسأمانسمخلخاايةسOnس)تشغخت(س/سOffس)إيقاف(*‑IPsecسSecurityس)مألمان(

لبروتوكولسIPستوفرسخلماتس
ملاصامقةسومللشفخر.سنوصىس

باالتصالسبا ؤولسملشبكةسملياصس
بكسقبتستغخخرسهذمسمدعلمم.

 Network Reset
)إعامةستعخخنسملشبكة(

السلعامةسجاخعسإعلمممتسملشبكةسملياصةسبيامدسملطباعةسمللمخليسإلىسمدعلمممتسمالفلرمضخةسللاصنع.

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.

###ستعنيساقًااسضانسنطاقسيلرموحسمنس000سإلىس255.سعنلسمالتصالسبالشبكة،سإذمسكانتس'طريقةسمللاهخل'سملياصةسبالجهازسمضبوطةسعلىس'تلقائي'،سسخحاولسملجهازستعخخنسعنومنسIPسوقناعسملشبكةسملفرعخةسس1
منسأيسخامدستاهخلسمثتسDHCPسأوسBOOTP.سوإذمستعذاسملعثواسعلىسخامدستاهخل،سف خلمستيصخصسعنومنسIPسAPIPA،سمثتس169.س254.س]001‑254[.س]000‑255[.سإذمسكانتس'طريقةسمللاهخل'س

ملياصةسبالجهازسمضبوطةسعلىس'ساكن'سف لحلاجسإلىسإمخالسعنومنسIPسيلوًياسمنسلوحةسمللحكمسملياصةسبالجهاز.

Reset Menu )قائمة إعادة التعيين( 

الوصفنوع إعادة التعيين
السلعامةسجاخعسإعلمممتسملشبكةسملياصةسبيامدسملطباعةسمللمخليسإلىسمدعلمممتسمالفلرمضخةسللاصنع.Networkس)ملشبكة(

 Factory Reset 
)إعامةستعخخنسإعلمممتسملاصنع(

دعامةستعخخنسملجهازسومسلعامةسجاخعسإعلمممتسملطابعةس)بااسفيسذلكسإعلمممتسمألوممر(سإلىسإعلمممتسملاصنع.

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.

Color Correction )تصحيح اللون( 

األوصافالخياراتتحديدات القائمةالقائمة الفرعية
 No b Yes aسCalibrateس)معايرة(Calibrationس)معايرة(

)aسنعمسbسال(
للقخادسباعايرةسلللحققسمنسمأللومنسوتصحخحها.

 Exit b Reset aسResetس)إعامةستعخخن(
)aسإعامةستعخخنسbسخروج(

للعخخنسمعلااتسملاعايرةسمرةسأخرىسإلىسمدعلمممتسمالفلرمضخة.

Registrationس
)ملل جخت(

 No b Yes aس‑
)aسنعمسbسال(

لاحازمةسوضعسملطباعةسلكتسلون.

Auto Correctionس
)تصحخحستلقائي(

 Onس)تشغخت(*س/س‑
Offس)إيقاف(

للعخخنسملجهازسللنفخذسمعايرةسمأللومنسوملل جختستلقائًخا.

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.
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معلومات عامة

3

Direct Print )الطياعة المياشرة( 

األوصافالخياراتالقائمة الفرعية
 Paper Sizeس

)حجمسملواق(
A4*س/سLetterس/سJIS B5س/سB5س/سA5س/سA5 Lس/س
A6س/سExecutiveس/سLegalس/سFolioس/س3X5س/س

Com‑10س/سMonarchس/سC5س/سDLس

تعخخنسحجمسملواقسعنلسملطباعةسمنسمشغتسفالشسUSBسمباشرة.

 Media Typeس
)نوعسملوسائط(

 Plain Paperس)واقسعامي(*س/س
 Thick Paperس)واقسساخك(س/س

 Thicker Paperس)واقسأكثرسساًكا(س/س
 Thin Paperس)واقساقخق(س/س

 Recycled Paperس)واقسُمعامستلويره(س/س
 Bond Paperس)واقسسنلمت(س/س

Labelس)واقسملصقات(س/سEnvelopeس)مظاايف(س/س
 Env. Thickس)مظاايفسساخكة(س/س
 Env. Thinس)مظاايف.سافخعة(س/س
Glossy Paperس)واقسالمع(

تعخخنسنوعسوسائطسملطباعةسعنلسملطباعةسمنسمشغتسفالشسUSBس
مباشرة.

 Multiple Page
)صفحاتسملعلمة(

 1in1س)1في1(*س/س2in1س)2في1(س/س
 4in1س)4في1(س/س9in1س)9في1(س/س

 16in1س)16في1(س/س25in1س)25في1(س/س
 in 2X2 pages 1س)1سفيسصفحاتس2×2(/س
 in 3X3 pages 1س)1سفيسصفحاتس3×3(س/ 
 in 4X4 pages 1س)1سفيسصفحاتس4×4(س/س
in 5X5 pages 1س)1سفيسصفحاتس5×5(

تعخخنستيطخطسملصفحةسعنلسطباعةسصفحاتسملعلمةسمنسمشغتس
فالشسUSBسمباشرة.

تعخخنسمتجاهسملصفحةسعنلسملطباعةسمنسمشغتسفالشسUSBسPortraitس)اأسي(*س/سLandscapeس)عرضي(Orientationس)مالتجاه(
مباشرة.

تاكخنسترتخبسُن خسملصفحاتسعنلسملطباعةسمنسمشغتسفالشسOnس)تشغخت(*س/سOffس)إيقاف(Collateس)ترتخبسملُن خ(
USBسمباشرةسأوستعطخله.

 Print Qualityس
)جومةسملطباعة(

تعخخنسخخااسجومةسملطباعةسعنلسملطباعةسمنسمشغتسفالشسUSBسNormalس)عامية(*س/سFineس)مقخقة(
مباشرة.

 PDF Option 
)PDFمخلخااس(

 Documentس)م لنل(*س/س
Document&Stampsس)م لنلمتسوطومبع(س/س
Document&Markupس)م لنلمتسوعالمات(

للعخخنسسإعلممسملطباعةسمنسUSBسمباشرةسلطباعةستعلخقاتس
)عالمات(سأوسطومبعسفيسملفسPDFسبجانبسملنص.

 Index Printس
)طباعةسملفهرس(

طباعةسصفحةسمصغرة.Simpleس)ب خطة(*س/سDetailsس)تفاصخت(

سإعلمممتسملاصنعسموضحةسباللونسمألسومسملعريضسوبهاسعالمةسنجاة.
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3

إدخال نص لإلعدادات الة لكية
مسلارسفيسملضغطسعلىسأوسمضغطسبشكتسملكراسعلىسaسأوسbس)س+سأوس‑(سلالخلخااسمنسملحروفسمللالخة:

0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

)م افة(س!”#$%&’)(س*+,‑./:;>=<?@][^_

مضغطسعلىسOK )موافق(سللأكخلسملحرفسملحالي،سثمسأمختسملحرفسمللالي.
مضغطسعلىسمفلاحسBack )رجوع(سلحذفسمألحرفسملليسأمخللها.



102

معلومات عامة

3

طياعة المستندات اآلمنة

المستندات اآلمنة
تلمسحاايةسملا لنلمتسمآلمنةسبكلاةسمرواسوي لطخعسفقطسمألشياصسملذينسيعرفونسكلاةسملارواسطباعةسملا لنلمت.سولنسيقودسملجهازسبطباعةسملا لنلسعنلماس

ترسلهسللطباعة.سلطباعةسملا لنل،سيلعخنسعلخكسإمخالسكلاةسملارواسباسليلمدسلوحةسمللحكمسملياصةسبالجهاز.سوسخلمسحذفسملا لنلمتسمآلمنةسبعلسطباعلهاسمرةس
ومحلة.

سعنلماستكونسمنطقةستيزينسملا لنلمتسماللئة،سسلعرضسشاشةسLCDسFullسPrint Dataس)طباعةسملبخاناتسبالكامت(.سمضغطسعلىس
Cancel )إلغاء(سللعومةسإلىسوضعسمالسلعلمم.

لحذفسملا لنلمتسملايزنة،سيجبسحذفهاسمنسلوحةسمللحكم.

مةحظة
س سخلمسحذفسملا لنلمتسمآلمنةسعنلسإيقافستشغختسملجهاز.	
س إذمسمنلظرتسلالةس30سثانخةسلالابعةستشغختسلوحةسمللحكم،سفخلمسإغالقسإعلممسملطباعةسمآلمنةسوسلعومسشاشةسLCDسإلىسعرضسوضعسمالسلعلمم.	
س سصفحةس44س)لبرنامجستشغختس	 لازيلسمنسملاعلوماتسحولسمدعلمممتسفيسبرنامجستشغختسملطابعةسوكخفخةسإنشاءسم لنلمتسآمنة،سمنظرسطباعةسآمنةس

سصفحةس56س)برنامجستشغختسملطابعةسBR‑Scriptسلنظادسمللشغختس ملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windows(سأوسعالمةستبويبسملطباعةسمآلمنةس
سصفحةس79س سصفحةس69س)لبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسMacintosh(سأوسطباعةسآمنةس ®Windows(سأوسطباعةسآمنةس

.)MacintoshسلنظادسمللشغختسBR‑Scriptلبرنامجستشغختسملطابعةس(
س

كيفية طياعة المستندات اآلمنة

a .)تيمين( Secureمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسالخلخااسمسمسملا ليلد.سمضغطسعلىس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)موافق( OKسالخلخااسملاهاة.سمضغطسعلىس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

d أمختسكلاةسملارواسملا جلةسوملاكونةسمنسأابعةسأاقاد.س
دمخالسجاخعسمألاقاد،سمضغطسعلىسa أوسb )س+سأوس‑(سالخلخااسملرقم،سثمسمضغطسعلىسOK )موافق(،س)منظرسإمخالسنصسلإلعلمممتسملالسلكخةس

سصفحةس101(.

e .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)طباعة(سPrintسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

f .س)س+سأوس‑(سدمخالسعلمسملُن خسملذيستريلهbسأوسaمضغطسعلىس

g .)انتقال( Goسأوس)موافق( OKمضغطسعلىس

مةحظة
لحذفسملا لنلمتسمآلمنةسمنسملذمكرة،سمسلبللسمليطومتسمنسeسإلىسgسباليطوةسمللالخة:

س مضغطسعلىسaسأوسbس)س+سأوس‑(سالخلخااسDeleteس)حذف(.سمضغطسعلىسOK )موافق(.	
ستعرضسشاشةسLCDسDeletedس)تمسملحذف(سوتعومسإلىسوضعسمالسلعلمم.
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ميزات األمان

ميزة قفل ادعداد
تلخحسلكسمخزةسقفتسمدعلممسإمكانخةستعخخنسكلاةسمرواسلانعسمآلخرينسمنستغخخرسإعلمممتسملجهازسمونسقصل.سمحرصسعلىستلوينسكلاةسملارواسملياصةسبكس
بعناية.سفيسحالسن خانها،سسخلعخنسعلخكسإعامةستعخخنسكلااتسملارواسملايزنةسفيسملجهاز.سيرجىسمالتصالسبالا ؤولسأوسخلمةسعاالءسBrotherسأوسموزعس

Brotherسملاحليسملذيستلعامتسمعه.
بخنااستكونسمخزةسقفتسمدعلممسفيسوضعسOnس)تشغخت(،سالسياكنكستغخخرسمدعلمممتسمللالخةسمونسكلاةسمروا:

ماجسملواقس�
مدعلممسملعادس�
قائاةسملطباعةس)باسلثناءسPrintسTableس)طباعةسجلول((س�
ملشبكةس)باسلثناءسStatusس)ملحالة(سوAddressسMacس)عنومنسMac(سو.InfoسStatusس)معلوماتسملحالة(سو.InfoسDeviceس)معلوماتسملجهاز(سس�

)Wi‑FiسDirectمنس1س
قائاةسإعامةسمللعخخنس�
تصحخحستلقائيسللصحخحسمأللومنس�

بالن بةسلـسHL‑L8350CDWس1

إعداد كلمة المرور

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مدعلممسملعاد(سGeneral Setupسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مخزةسقفتسمدعلمم(سSetting Lockسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c س)س+سأو ‑(سالخلخااسملرقم،سثمسمضغطسعلىسbسأوسaأمختسعلًممسمكوًناسمنسأابعةسأاقادسلكلاةسملاروا.سدمخالسجاخعسمألاقاد،سمضغطسعلىس
OK )موافق(.

d .):س)مللحقق:VerifyسLCDأعلسإمخالسكلاةسملارواسعنلماستعرضسشاشةس

تغيير كلمة مرور ميزة قفل ادعداد
سصفحةس104(. قمسبإيقافستشغختسمخزةسقفتسمدعلممسقبتستغخخرسكلاةسملارواس)منظرستشغخت/إيقافستشغختسمخزةسقفتسمدعلممس

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مدعلممسملعاد(سGeneral Setupسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مخزةسقفتسمدعلمم(سSetting Lockسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)تعخخنسكلاةسملاروا(سSet Passwordسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

d س)س+سأوس‑(سالخلخااسملرقم،سثمسمضغطسعلىسbسأوسaسأمختسكلاةسملارواسملا جلةسوملاكونةسمنسأابعةسأاقاد.سدمخالسجاخعسمألاقاد،سمضغطسعلىس
OK )موافق(.

e س)س+سأوس‑(سالخلخااسملرقم،سثمسمضغطسعلىسbسأوسaسأمختسعلًممسمكوًناسمنسأابعةسأاقادسلكلاةسملارواسملجليلة.سدمخالسجاخعسمألاقاد،سمضغطسعلىس
OK )موافق(.

f .):س)مللحقق:VerifyسLCDأعلسإمخالسكلاةسملارواسعنلماستعرضسشاشةس



104

معلومات عامة

3

تلغيل/إيقاف تلغيل ميزة قفل ادعداد
إذمسقاتسبإمخالسكلاةسمرواسخاطئةسعنلسمتباعسمداشاممتسملومامةسأمناه،سف لعرضسشاشةسLCDسملرسالةسPasswordسWrongس)كلاةسمرواسخاطئة(.س

أمختسكلاةسملارواسملصحخحة.

تلغيل ميزة قفل ادعداد

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مدعلممسملعاد(سGeneral Setupسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مخزةسقفتسمدعلمم(سSetting Lockسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)تشغخت(سOnسLCDسعنلماستعرضسشاشةس)موافق( OKمضغطسعلىس

d س)س+سأوس‑(سالخلخااسملرقم،سثمسمضغطسعلىسbسأوسaأمختسكلاةسملارواسملا جلةسوملاكونةسمنسأابعةسأاقاد.سدمخالسجاخعسمألاقاد،سمضغطسعلىس
OK )موافق(.

إيقاف تلغيل ميزة قفل ادعداد

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مدعلممسملعاد(سGeneral Setupسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مخزةسقفتسمدعلمم(سSetting Lockسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c س)س+سأوس‑(سالخلخااسملرقم،سثمسمضغطسعلىسbسأوسaأمختسكلاةسملارواسملا جلةسوملاكونةسمنسأابعةسأاقاد.سدمخالسجاخعسمألاقاد،سمضغطسعلىس
OK )موافق(.

d .)إيقاف(سOffسLCDسعنلماستعرضسشاشةس)انتقال( Goسأوس)موافق( OKمضغطسعلىس

Secure Function Lock 3.0
مسليلدسمخزةسLockسFunctionسSecureسللهخئةسكلااتسملارواةسوتعخخنسحلومسصفحةسملا ليلدسملاحلمةسومنحسملوصولسإلىسبعضسملعالخاتسملاذكواةس

سهناسأوسجاخعها.سياكنكستهخئةسإعلمممتسمخزةس3.0سLockسFunctionسSecureسمللالخةسوتغخخرهاسباسليلمدسمخزتيسمدمماةسعبرسمدنلرنتسأوس
:)Windows®س)لنظادسمللشغختسBRAdminسProfessional3س

طياعةس�
الطياعة المياشرة عير USBس�
الطياعة باأللوانس1س�
حد الصفحةس1س�

ملوفرسللطياعةسوالطياعة المياشرة عير USB.س1

مةحظة
س محرصسعلىستلوينسكلاةسملارواسملياصةسبكسبعناية.سفيسحالسن خانها،سسخلعخنسعلخكسإعامةستعخخنسكلااتسملارواسملايزنةسفيسملجهاز.سللحصولس	

علىسمعلوماتسحولسكخفخةسإعامةستعخخنسكلاةسملاروا،سمتصتسبيلمةسعاالءسBrotherسأوسموزعسBrotherسملاحليسملذيستلعامتسمعه.
س ي لطخعسفقطسملا ئولونستعخخنسملحلومسوإجرمءستغخخرمتسلكتسم ليلد.	

س
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IPSec
IPsecس)أمانسبروتوكولسمدنلرنت(سهوسبروتوكولسأمانسي ليلدسوظخفةسبروتوكولسإنلرنتسمخلخاايةسلانعسمللالعبسوضاانسسريةسملبخاناتسملارسلةسكحزدس
IP.سيقودسIPsecسبلشفخرسملبخاناتسملاحاولةسعبرسملشبكة،سمثتسبخاناتسملطباعةسملارسلةسمنسأجهزةسملكابخوترسإلىسملطابعة.سونظًرمسللشفخرسملبخاناتسفيسطبقةس

ملشبكة،سفإنسمللطبخقاتسملليست ليلدسبروتوكولسمنسم لوىسأعلىست ليلدسIPsecسحلىسإذمسلمسيكنسملا ليلدسعلىسعلمسباسليلممه.
يلعمسIPsecسملعالخاتسمللالخة:

عالخاتسإاسالسIPsecس�
إعلمممتسIPsecس�

سملختسم ليلدسملشبكة(. )لازيلسمنسملاعلوماتسحولسIPsec،س
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ميزات الييئة

توفير الحير
حافظسعلىسملحبرسباسليلمدسهذهسملاخزة.سعنلستعخخنسSaveسTonerس)توفخرسملحبر(سعلىسOnس)تشغخت(،سف لبلوسملاطبوعاتسأفلح.سمدعلممسمالفلرمضيسهوس

Offس)إيقافسمللشغخت(.

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مدعلممسملعاد(سGeneral Setupسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)ملبخئة(سEcologyسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)توفخرسملحبر(سToner Saveسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

d .)انتقال( Goسأوس)موافق( OKسمضغطسعلىس.)إيقاف(سOffسأوس)تشغخت(سOnسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

مةحظة
سإذمستمستعخخنسجهازكسعلىسOnس)تشغخت(سملوضعسملصامت،سالسياكنكستعخخنسOnس)تشغخت(ستوفخرسملحبر.

وقت السكون
ياكنسأنسيقلتسإعلممسوضعسمل كونسمنسمعللسمسلهالكسملطاقة.سعنلماسيكونسملجهازسفيسوضعسمل كونس)وضعستوفخرسملطاقة(،سفإنهسيعاتسوكأنهسفيسوضعس

إيقافسمللشغخت.سوسوفسينشطسملجهازسويبلأسملطباعةسعنلماسيللقىسمهاةسطباعة.
حلمسملالةسملليسيجبسأنسيكونسملجهازسفخهاسخاماًلسقبتسأنسينلقتسإلىسوضعسمل كون.سعنلماسيللقىسملجهازسملفسطباعةسأوسم لنًلم،سسوفسيلمسإعامةستعخخنس

ملاؤقت.سمدعلممسمالفلرمضيسهوس3سمقائق.سعنلماسيكونسملجهازسفيسوضعسمل كونسفإنسشاشةسLCDسسلعرضسSleepس)مل كون(.

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مدعلممسملعاد(سGeneral Setupسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)ملبخئة(سEcologyسالخلخااس)‑ س)س+سأوbسأوسaمضغطسعلىس

c .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)وقتسمل كون(سSleep Timeسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

d موافق(سأوس( OKسدمخالسملالةسملزمنخةسملليسسخظتسملجهازسخاماًلسفخهاسقبتسمللخولسفيسوضعسمل كون.سمضغطسعلىس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعليس
Go )انتقال(.

وضد السكون العميق
سإذمسكانسملجهازسفيسوضعسمل كونسولمسي للمسأيةسمهادسلفلرةسزمنخةسمعخنة،سف وفسيلختسفيسوضعسمل كونسملعاخقسوسلقودسشاشةسLCDسبعرضس
Deep Sleepس)مل كونسملعاخق(.سي لهلكسوضعسمل كونسملعاخقسطاقةسأقتسمنسوضعسمل كون.سسوفسينشطسملجهازسعنلستلقخهسمهاةسطباعة.
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اإليقلفمالتاقلئيملاتشغيل
إذا كان الجهاز في وضع السكون العميق لفترة زمنية معينة، فسوف يدخل في وضع إيقاف التشغيل. لبدء الطباعة، اضغط على  بلوحة التحكم ثم 

أرسل مهمة الطباعة.
يمكنك اختيار المدة التي يجب أن يكون الجهاز فيها في وضع السكون العميق قبل الدخول في وضع اإليقاف التلقائي للتشغيل من خالل الخطوات التالية:

a .)ععاوم(مOK اضغط على .)اإلعداد العام( General Setup الختيار )- أو + ( b أو a اضغط على

b .)ععاوم(مOK اضغط على .)البيئة( Ecology الختيار )- أو + ( b أو a اضغط على

c .)ععاوم(مOK اضغط على .)اإليقاف التلقائي للتشغيل( Auto Power Off الختيار )- أو + ( b أو a اضغط على

d  4 ساعات( أو( 4 hours أو )ساعتان( 2 hours أو )ساعة واحدة( 1 hour ،)إيقاف( Off الختيار )- أو + ( b أو a اضغط على
hours 8 )8 ساعات(. اضغط على OKم)ععاوم( أو Goم)ااتقلا(.

عحالم
 ال يدخل الجهاز في وضع إيقاف التشغيل عندما يكون متصاًل بشبكة سلكية أو السلكية أو عند وجود مستندات آمنة في الذاكرة.



108

معلومات عامة

3

ميزة الوضد الصامت
ياكنسدعلممسملوضعسملصامتستقلختسضوضاءسملطباعة.سعنلستشغختسملوضعسملصامت،ستصبحسسرعةسملطباعةسأبطأ.سمدعلممسمالفلرمضيسهوسOffس)إيقافس

مللشغخت(.

تلغيل/إيقاف الوضد الصامت

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مدعلممسملعاد(سGeneral Setupسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)ملبخئة(سEcologyسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)ملوضعسملصامت(سQuiet Modeسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

d .)انتقال( Goسأوس)موافق( OKسمضغطسعلىس.)إيقاف(سOffسأوس)تشغخت(سOnسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

مةحظة
سإذمستمستعخخنسجهازكسعلىسOnس)تشغخت(ستوفخرسملحبر،سالسياكنكستعخخنستوفخرسملحبرسعلىسOnس)تشغخت(.
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3

تصحيح األلوان
قلستيللفسكثافةسملايرجاتسووضعسملطباعةسلكتسلونسوفًقاسللبخئةسملليسيوجلسبهاسملجهاز،سمثتسماجةسملحرماةسوملرطوبة.

معايرة األلوان
ت اعلكسملاعايرةسعلىستح خنسكثافةسمللون.

مةحظة
س إذمسكنتست ليلدسبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windows،سف خحصتسبرنامجستشغختسملطابعةسعلىسبخاناتسملاعايرةستلقائًخاسإذمستمستحليلس	

خاناتسمالخلخااسلكتسمنسا تخدام بيانات المعايرةسوالحصول على بيانات الجهاز تلقائًيا.سمدعلمممتسمالفلرمضخةسهيستشغخت.سمنظرسمعايرةسمأللومنس
سصفحةس46.

س إذمسكنتست ليلدسبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سف لحلاجسإلىسإجرمءسملاعايرةسباسليلمدسبرنامجسMonitorسStatus.سقمس	
سصفحةس81سلاعرفةسكخفخةستشغختس بلشغختسبرنامجسMonitorسStatus،سثمسحلمسمعايرة األلوانسمنسقائاةسالتحكم.سمنظرسMonitorسStatusس

.StatusسMonitorبرنامجس
س

المعايرة

a .)موافق( OK سمضغطسعلى.)تصحخحسمللون(سColor Correctionسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)معايرة(سCalibrationسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)معايرة(سCalibrateسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

d .)س)نعمYesسسالخلخااسaمضغطسعلىس
يقودسملجهازسبالاعايرة،سثمسيعومسإلىسوضعسمالسلعلمم.

إعادة تعيين
يلخحسإعامةستعخخنسمعلااتسملاعايرةسللعومةسإلىستلكسمدعلمممتسملليستمستعخخنهاسفيسملاصنع.

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)تصحخحسمللون(سColor Correctionسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)معايرة(سCalibrationسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)إعامةستعخخن(سResetسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

d .)س)إعامةستعخخنResetسسالخلخااسaمضغطسعلىس
تعرضسشاشةسLCDسAcceptedس)مقبول(سوتعومسإلىسوضعسمالسلعلمم.
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3

تسجيل األلوان
ي اعلكسملل جختسعلىستح خنسوضعسملطباعةسلكتسلون.

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)تصحخحسمللون(سColor Correctionسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)ملل جخت(سRegistrationسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c س)نعم(.سYesسسالخلخااسaمضغطسعلىس
يقودسملجهازسبالل جخت،سثمسيعومسإلىسوضعسمالسلعلمم.

التصحيح التلقائي
حلمسمللصحخحسملللقائيسإذمسكنتسترغبسفيسأنسيقودسملجهازسباعايرةسمأللومنسوملل جختستلقائًخا.سإعلممسملاصنعسهوستشغخت.ست لهلكسعالخةستصحخحسمأللومنس

كاخةسمنسملحبر.

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)تصحخحسمللون(سColor Correctionسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)مللصحخحسملللقائي(سAuto Correctionسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)انتقال( Goسأوس)موافق( OKسمضغطسعلىس.)إيقاف(سOffسأوس)تشغخت(سOnسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس
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الخيارات

يحلويسهذمسملجهازسعلىسملالحقاتسمالخلخاايةسمللالخة.سوياكنكسزيامةسإمكاناتسهذمسملجهازسبومسطةسهذهسملعناصر.

ذاكرة SO‑DIMMالدرج األ فل
LT‑320CL

سصفحةس112. سصفحةس113.منظرسمللاجسمألسفتس)LT‑320CL(س منظرسSO‑DIMMس
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4

)LT‑320CL( الدرج األ فل
ياكنستركخبسماجسمخلخاايسأسفتس)مللاجس2(سعلىسHL‑L8250CDNسوHL‑L8350CDW،سوياكنسأنسي عسمللاجسمألسفتسحلىس500سواقةسمنس

سملواقسبوزنس80سجم/د2.سوعنلماسيلمستركخبسمللاجسمالخلخاايسمألسفتسياكنسأنسي عسملجهازسماسيصتسإلىس800سواقةسمنسملواقسملعاميسبوزنس
.Brother80سجم/د2.سإذمسكنتسترغبسفيسشرمءسوحلةسمللاجسمالخلخاايسمألسفت،سيرجىسمالتصالسبالاوزعسملذيسمشلريتسمنهسملجهازسأوسخلمةسعاالءس

س

دعلممسملجهاز،سمنظرسملختسملا ليلدسملارفقسمعسوحلةسمللاجسمألسفت.

 تحذير
إذمسكنتست ليلدسمللاجسمل فلي،سالستحاتسملجهازسباللاجسمل فليسفانسملااكنسأنستصابسأوستل ببسفيستلفسملجهازسب ببسأنهسغخرسمرفقسباللاجس

مل فلي.

س
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4

SO‑DIMM
سيحلويسملجهازسعلىسذمكرةسقخاسخةسب عةس128سمخجابايتسوفلحةسومحلةسللوسخعسملذمكرةسمالخلخااية.سياكنكسزيامةسسعةسملذمكرةسبحلسأقصىسحلىس

384سمخجابايتسبومسطةستركخبسذمكرةسSO‑DIMMسومحلةس)وحلةسذمكرةسمضانةسمزموجةسمصغرة(.
س

SO‑DIMM أنواع وحدة ذاكرة
ياكنكستركخبسوحلمتسذمكرةسSO‑DIMMسمللالخة:

وحلةسذمكرةسKTH‑LJ2015/256سKingstonسب عةس256سمخجابايتس�
وحلةسذمكرةسTS256MHP423AسTranscendسب عةس256سمخجابايتس�

مةحظة
س سللحصولسعلىسملازيلسمنسملاعلوماتس،ستفضتسبزيااةسملاوقعسمدلكلرونيسلشركةسTechnologyسKingstonسعلى:س	

.http://www.kingston.com/

س 	.http://www.transcend.com.tw/سعلى:سTranscendللحصولسعلىسملازيلسمنسملاعلوماتس،ستفضتسبزيااةسملاوقعسمدلكلرونيسلشركةس
س

وبشكتسعادسيجبسأنستلومفرسفيسوحلةسذمكرةسSO‑DIMMسملاومصفاتسمللالخة:
ملنوع:س144سم اااسو16سبتسخرج

زمنسمنلقالسCAS:س4
ترممسمل اعة:س267سمخجاهرتزس)533سمخجاسبتس/سثانخةس/سم ااا(سأوسأكثر

مل عة:س256سمخجابايت
مالاتفاع:س30.0سملم

DDR2سSDRAMس:DRAMنوعسذمكرةس

مةحظة
س قلستوجلسبعضسأنومعسوحلمتسذمكرةسSO‑DIMMسالستعاتسمعسملجهاز.	

س 	.Brotherللحصولسعلىسملازيلسمنسملاعلومات،سيرجىسمالتصالسبالاوزعسملذيسمشلريتسمنهسملجهازسأوسخلمةسعاالءس
س

http://www.kingston.com/
http://www.transcend.com.tw/
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4

تركيب ذاكرة إضافية

a .قمسبإيقافسمفلاحستشغختسملجهاز

b .مفصتسكبالتسملومجهةسعنسملجهازسثمسقمسبفصتسسلكسملطاقةسمنسمأخذسمللخااسملالرمم

مةحظة
.SO‑DIMMسمحرصسممئًااسعلىسفصتسسلكسملطاقةسمنسمأخذسمللخااسملالرممسقبتستركخبسأوسإزملةسوحلةسذمكرةس

c .SO‑DIMMقمسبإزملةسملبالسلخكس)1(سثمسملاعلنس)2(سملذيسيغطيسوحلةسذمكرةس

2

1

س

d .سومم كهاسمنسحافلهاSO‑DIMMقمسبفكسوحلةسذمكرةس

هام
سللجنبستلفسملجهازسملناتجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالستلاسسشريحةسملذمكرةسأوسسطحسمللوحة.
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4

e سبشكتسSO‑DIMMسمنسملحومفسوقمسباحاذمةسملفلحاتسبوحلةسملذمكرةسمعسملنلوءمتسفيسملفلحة.سأمختسوحلةسذمكرةسSO‑DIMMمم كسوحلةسذمكرةس
مائتس)1(،سثمسقمسبإماللهاسناحخةسومجهةسمللوحةسحلىست لقرسفيسمكانهاس)2(.

1 2

f .سمرةسأخرىSO‑DIMMقمسبوضعسملغطاءسملاعلنيس)2(سثمسملبالسلخكس)1(سملذيسيغطيسوحلةسذمكرةس

2

1

س

g .قمسبلوصختسسلكسملطاقةسمرةسأخرىسباأخذسمللخااسملالرممسأواًل،سثمسقمسبلوصختسكبالتسملومجهة

h .قمسبلشغختسمفلاحسطاقةسملجهاز

مةحظة
لللأكلسمنسأنكسقاتسبلركخبسوحلةسذمكرةسSO‑DIMMسبشكتسسلخم،سياكنكسطباعةسصفحةسإعلمممتسملطابعةسملليسيظهرسبهاسحجمسملذمكرةسملحالخة.س

سصفحةس88.( س)منظرس.InfoسMachineس)معلوماتسعنسملجهاز.(س
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استبدال المستلزمات
ستحتاج إلى استبدال العناصر المستهلكة عندما يشير الجهاز إلى أن عمر العنصر المستهلك قد انتهى. يمكنك استبدال العناصر التالية بنفسك.

ال يوصى باستخدام مستلزمات ليست من إنتاج Brother وقد يتسبب استخدامها في التأثير على جودة الطباعة وأداء الجهاز وموثوقيته.

محالم
 تشكل وحدة األسطوانة وخرطوشة الحبر جزأين منفصلين.

وحدة االسطوانةخرطوشة الحبر
انظر استبدال خراطيش الحبر  صفحة 120.

 ،TN-369Cو ،TN-361Cو ،TN-369BKو ،TN-361BK :اسم الطراز
 TN-369Yو ،TN-361Yو ،TN-369Mو ،TN-361Mو

انظر استبدال وحدة األسطوانة  صفحة 126.

DR-361CL :اسم الطراز

علبة الحبر المستهلكوحدة الحزام
انظر استبدال وحدة الحزام  صفحة 133.

BU-320CL :اسم الطراز

انظر استبدال علبة الحبر المستهلك  صفحة 139.

WT-320CL :اسم الطراز

محالم
 يختلف توفر خرطوشات مسحوق الحبر من دولة ألخرى. تفضل بزيارة Brother Solutions Center على موقع ويب 

 /http://solutions.brother.com أو اتصل بمكتب Brother المحلي لمزيد من التفاصيل.

الصيانم الدوريم

http://solutions.brother.com/
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5

تظهر الرسائل التالية على شاشة LCD في وضع االستعداد. وتقدم هذه الرسائل تحذيرات متقدمة الستبدال المستلزمات قبل وصولها إلى نهاية عمرها 
االفتراضي. ولتجنب أية مشاكل، قد تريد شراء مستلزمات احتياطية قبل توقف الجهاز عن الطباعة.

LCD المستلزمات التي يجب رسائل شاشم
االستعداد الستبدالها

اسم الطرازكيفيم االستبدالالعمر التقريبي

 Toner Low: X
)X :مستوى الحبر منخفض(

خرطوشة الحبر

BK ،Y ،M ،C = X 
 C = أزرق

 M = أرجواني
 Y = أصفر

BK = أسود

 )أسود(
 2500 صفحة 1 2 4
6000 صفحة 1 2 5

 )أزرق، أو أرجواني، أو أصفر(
 1500 صفحة 1 2 4
6000 صفحة 1 2 5

 TN-361BK 4انظر صفحة 121.
5 TN-369BK 

4 TN-361C 
5 TN-369C 
4 TN-361M 
5 TN-369M 
4 TN-361Y 
5 TN-369Y

 Drum End Soon 
)اقتراب انتهاء العمر االفتراضي 

لألسطوانة(

DR-361CLانظر صفحة 25000.127 صفحة 1 3وحدة االسطوانة

 Belt End Soon
)اقتراب انتهاء العمر االفتراضي 

للحزام(

 50000 صفحةوحدة الحزام
)5 ورقات لكل مهمة( 1 3

BU-320CLانظر صفحة 133.

 WT Box End Soon
)اقتراب انتهاء العمر االفتراضي 

لعلبة الحبر المستهلك(

WT-320CLانظر صفحة 50000.139 صفحة 1 3علبة الحبر المستهلك

1 Letter أو A4 صفحات ذات وجه واحد بحجم
2 .ISO/IEC 19798 يتم توضيح معدل إنتاج الخرطوشة التقريبي طبًقا لمعيار
عمر المستلزمات تقريبي وربما يتباين حسب نوع االستخدام. 3
خرطوشة الحبر القياسية 4
خرطوشة الحبر فائقة اإلنتاجية 5
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:LCD ستحتاج إلى تنظيف الجهاز بشكل منتظم واستبدال المستلزمات عند عرض الرسائل التالية على شاشة
LCD المستلزمات المراد رسائل شاشم

استبدالها
اسم الطرازكيفيم االستبدالالعمر التقريبي

 Replace Toner
)استبدال الحبر(

)السطر الثاني على شاشة 
)LCD

 Open the Front
 Cover, replace

 Toner Cartridge.
 .)BK( Black 

)افتح الغطاء األمامي، واستبدل 
خرطوشة الحبر. األسود 

.))BK(

 2500 صفحة 1 2 4خرطوشة الحبر األسود
6000 صفحة 1 2 5

 TN-361BK 4 انظر صفحة 121.
 5 TN-369BK

 Replace Toner
)استبدال الحبر(

)السطر الثاني على شاشة 
)LCD

 Open the Front
 Cover, replace

 Toner Cartridge.
 .)C( Cyan 

)افتح الغطاء األمامي، واستبدل 
.))C( خرطوشة الحبر. األزرق

 1500 صفحة 1 2 4خرطوشة الحبر األزرق
6000 صفحة 1 2 5

 4 TN-361C 
 5 TN-369C

 Replace Toner
)استبدال الحبر(

)السطر الثاني على شاشة 
)LCD

 Open the Front
 Cover, replace

 Toner Cartridge.
 .)M( Magenta 

)افتح الغطاء األمامي، واستبدل 
خرطوشة الحبر. األرجواني 

.))M(

خرطوشة الحبر 
األرجواني

 4 TN-361M 
 5 TN-369M

 Replace Toner
)استبدال الحبر(

)السطر الثاني على شاشة 
)LCD

 Open the Front
 Cover, replace

 Toner Cartridge.
 .)Y( Yellow 

)افتح الغطاء األمامي، واستبدل 
.))Y( خرطوشة الحبر. األصفر

 TN-361Y 4 خرطوشة الحبر األصفر
 5 TN-369Y

 Replace Drum
)استبدال األسطوانة(

DR-361CLانظر صفحة 25000.127 صفحة 1 3وحدة االسطوانة
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LCD المستلزمات المراد رسائل شاشم
استبدالها

اسم الطرازكيفيم االستبدالالعمر التقريبي

 Drum Stop 
)توقف األسطوانة(

DR-361CLانظر صفحة 25000.127 صفحة 1 3وحدة االسطوانة

 Replace Belt
)استبدال الحزام(

 50000 صفحةوحدة الحزام
)5 ورقات لكل مهمة( 1 3 

BU-320CLانظر صفحة 133.

 Replace WT Box
)استبدال علبة الحبر المستهلك(

WT-320CLانظر صفحة 50000.139 صفحة 1 3علبة الحبر المستهلك

 Replace Fuser
)استبدال وحدة المصهر(

اتصل بالموزع أو خدمة عمالء Brother الستبدال وحدة مثبت 100000 صفحة 1 3وحدة تثبيت الحبر
الحبر.

 Replace PF KitMP
)استبدال مجموعة التغذية بالورق 

متعددة األغراض(

اتصل بالموزع أو خدمة عمالء Brother الستبدال مجموعة 50000 صفحة 1 3مجموعة التغذية بالورق
التغذية بالورق متعددة األغراض.

 Replace PF Kit1
)استبدال مجموعة التغذية بالورق 

)1

اتصل بالموزع أو خدمة عمالء Brother الستبدال مجموعة 100000 صفحة 1 3مجموعة التغذية بالورق
التغذية بالورق 1.

 Replace PF Kit2
)استبدال مجموعة التغذية بالورق 

)2

اتصل بالموزع أو خدمة عمالء Brother الستبدال مجموعة 100000 صفحة 1 3مجموعة التغذية بالورق
التغذية بالورق 2.

 Replace Laser
)استبدال وحدة الليزر(

اتصل بالموزع أو خدمة عمالء Brother الستبدال وحدة الليزر.100000 صفحة 1 3وحدة الليزر

1  Letter أو A4 صفحات ذات وجه واحد بحجم
2 .ISO/IEC 19798 يتم توضيح معدل إنتاج الخرطوشة التقريبي طبًقا لمعيار
عمر المستلزمات تقريبي وربما يتباين حسب نوع االستخدام. 3
خرطوشة الحبر القياسية 4
خرطوشة الحبر فائقة اإلنتاجية 5

محالم
تخلص من العناصر المستهلكة المستخدمة طبًقا للقوانين والتنظيمات المحلية، مع فصلها عن النفايات المحلية. إذا كانت لديك أية أسئلة، فاتصل 	 

بالمكتب المحلي للتخلص من النفايات التابع له. احرص على إعادة تثبيت العناصر المستهلكة بإحكام حتى ال تنسكب المادة الداخلية.
نوصي بوضع المستلزمات المستخدمة في قطعة من الورق لتفادي االنسكاب أو التناثر العارض للمادة الداخلية.	 
إذا كنت تستخدم ورًقا غير مكافئ مباشرة للورق الموصى به، فقد يقل عمر المستلزمات وأجزاء الجهاز.	 
يعتمد العمر المتوقع لكل من خراطيش الحبر على ISO/IEC 19798. سيختلف تكرار االستبدال وفًقا لحجم الطباعة ونسبة التغطية وأنوع 	 

الوسائط المستخدمة وتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.
سيختلف تكرار استبدال المستلزمات، باستثناء خراطيش الحبر، وفًقا لحجم الطباعة وأنوع الوسائط المستخدمة وتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.	 
 يختلف توفر خرطوشات مسحوق الحبر من دولة ألخرى. تفضل بزيارة Brother Solutions Center على موقع ويب  

/http://solutions.brother.com أو اتصل بمكتب Brother المحلي لمزيد من التفاصيل.

http://solutions.brother.com/
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5

ا تيدال خراطيش الحير
سصفحةس116. مسمسملطرمز:سلاعرفةساقمسملعنصرسملياصسبيرمطخشسملحبر،سمنظرسمسلبلملسملا للزماتس

ياكنسأليةسخرطوشةسحبرسقخاسخةسطباعةسحومليس2500سصفحةس)باللونسمألسوم(سأوس1500سصفحةس)باللونسمألزاقسومألاجومنيسومألصفر(س1.سياكنسأنس
تقودسخرطوشةسملحبرسفائقةسمدنلاجخةسبطباعةسحومليس6000سصفحةس)باللونسمألسومسومألزاقسومألاجومنيسومألصفر(س1س.سسخيللفسملعلمسملفعليسللصفحاتس

تبًعاسلالوسطسنوعسملا لنل.سعنلماستوشكسخرطوشةسملحبرسعلىسملنفاذ،ستعرضسشاشةسLCDسToner Lowس)م لوىسملحبرسمنيفض(.
يجبسمسلبلملسخرطوشةسملحبرسملارفقةسمعسملجهازسبعلسطباعةسحومليس2500سصفحةس)باللونسمألسوم(سأوسحومليس1500سصفحةس)باللونسمألزاقس

ومألاجومنيسومألصفر(س1.
يلمستوضخحسمعللسإنلاجسمليرطوشةسمللقريبيسطبًقاسلاعخااس19798سISO/IEC.س1

مةحظة
س سخيللفسمؤشرسماستبقىسمنسعارسخرطوشةسملحبرسوفًقاسألنومعسملا لنلمتسملاطبوعةسومسليلمدسملعاخت.	
س منسملا لح نستجهخزسخرطوشةسحبرسجليلةسلالسليلمدسعنلماسترىسمللحذيرسToner Lowس)منيفاضسم لوىسملحبر(.	
س لضاانسملحصولسعلىسأعلىسجومةسطباعة،سنوصيسباسليلمدسخرمطخشسملحبرسمألصلخةسمنسBrotherسفقط.سإذمسكنتسترغبسفيسشرمءسخرمطخشس	

.BrotherسملاحليسأوسخلمةسعاالءسBrotherحبر،سمتصتسباوزعس
س سصفحةس146.	 نوصيسبلنظخفسملجهازسعنلسمسلبلملسخرطوشةسملحبر.سمنظرستنظخفسملجهازسوفحصهس
س سالستقمسبإخرمجسخرطوشةسملحبرسملجليلةسمنسعبومتهاسحلىستكونسم لعًلمسللركخبها.	

)X :مستوى الحير منخفض( Toner Low: X

Toner Low: X

إذمسعرضتسشاشةسLCDساسالةسToner Low: Xس)م لوىسملحبرسمنيفض:سX(،سفإنسذلكسيللسعلىسأنسملحبرسعلىسوشكسملنفام.سلذم،سقمسبشرمءس
خرطوشةسحبرسجليلةسوتجهخزهاسقبتسأنستحصتسعلىساسالةسReplace Tonerس)مسلبلملسملحبر(.ستشخرسXسإلىسلونسملحبرسملذيسأوشكسعلىسنهايةس

سصفحةس121. عارهسمالفلرمضي.س)BKس=أسوم,سCس=أزاق,سMس=أاجومني,سYس=أصفر(.سالسلبلملسخرطوشةسملحبر،سمنظرسمسلبلملسخرمطخشسملحبرس

Replace Toner )ا تيدال الحير(
عنلماستظهرسملرسالةسمللالخةسعلىسشاشةسLCD،سيلعخنسعلخكسمسلبلملسخرطوشةسملحبر:

Replace Toner

يشخرسمليطسملثانيسمنسشاشةسLCDسإلىسمللونسملذيسيلعخنسمسلبلمله.
عنلماستظهرسشاشةسLCDسReplace Tonerس)مسلبلملسملحبر(سسخلوقفسملجهازسعنسملطباعةسحلىستقودسباسلبلملسخرطوشةسملحبر.

وسلعاتسخرطوشةسملحبرسملجليلةسمألصلخةسمنسBrotherسعلىسإعامةستعخخنساسالةسمسلبلملسملحبر.

مةحظة
سصفحةس206.س لازيلسمنسملاعلوماتسحولسكخفخةسح ابسعارسخرطوشةسملحبر،سمنظرسمعلوماتسمهاةسعنسعارسخرطوشةسملحبرس
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5

ا تيدال خراطيش الحير

a .تأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمللشغخت

b .مضغطسعلىسزاستحريرسملغطاءسمألماميسومسحبسفلحةسملغطاءسمألمامي

س

c .مم كسملاقبضسمألزاقسلوحلةسمألسطومنة.سمسحبسوحلةسمألسطومنةسلليااجسحلىستلوقف
س
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5

d .مم كسمقبضسخرطوشةسملحبرسوأمخلهسبلطفسباتجاهسملجهازسلفلحه.سثمسمسحبهاسخااجسوحلةسمألسطومنة.سكراسهذهسمليطوةسلجاخعسخرمطخشسملحبر
س

 تحذير 

س الستضعسخرطوشةسملحبرسفيسملناا.سإذسياكنسأنسينفجرسويل ببسفيسحلوثسإصابات.	
س الست ليلدسأيسموممسقابلةسلالشلعالسأوسأيسنوعسمنسملرشسأوسأيسموممستنظخفستحلويسعلىسمألمونخاسأوسملكحولسللنظخفسمألجزمءسمللمخلخةسأوسمليااجخةس	

للجهاز.سفقلسيؤميسمسليلمدسهذهسملاوممسإليسنشوبسحريقسأوسحلوثسصلمةسكهربخة.سوبلاًلسمنسذلك،سمسليلدسفقطسقطعةسقااشسجافةسوناعاةسوخالخةس
منسملوبر.

سملختسسالمةسملانلج.( (
س
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هام
س تعامتسمعسخرطوشةسملحبرسبعناية.سوإذمسماستناثرسم حوقسملحبرسعلىسيليكسأوسمالب ك،سفام حهاسأوسمغ لهاسبااءسباامسفيسملحال.	
س للجنبسمشكالتسجومةسملطباعة،سالستلاسسمألجزمءسملاظللةسملاوضحةسفيسملرسمسمللوضخحي.	

>خرطوشة الحير<
س

س نوصيسبوضعسخرطوشةسملحبرسعلىسسطحسنظخفسوم لِوسوثابتسعلىسواقةسياكنسملليلصسمنهاسأوسقطعةسقااشسخشخةسمن كابسم حوقسملحبرسأوس	
تناثرهسعنسغخرسقصل.

مةحظة
س تأكلسأنستقودسبإحكادسقفتسخرطوشةسملحبرسملا لعالةسفيسحاويةسحلىسالسيلناثرسم حوقسملحبرسخااجسمليرطوشة.	
س تيلصسمنسملعناصرسملا لهلكةسملا ليلمةسطبًقاسللقومنخنسومللنظخااتسملاحلخة،سمعسفصلهاسعنسملنفاياتسملاحلخة.سإذمسكانتسلليكسأيةسأسئلة،سفاتصتس	

بالاكلبسملاحليسللليلصسمنسملنفاياتسمللابعسله.سمحرصسعلىسإعامةستثبختسملعناصرسملا لهلكةسبإحكادسحلىسالستن كبسملاامةسمللمخلخة.

e .قمسبلنظخفسسلكسملكواوناسممختسوحلةسمألسطومنةسعنسطريقستحريكسملل انسمألزاقسبلطفسمنسملخ ااسللخاخنسومنسملخاخنسللخ ااسعلةسمرمت

هام
تأكلسمنسإعامةسملل انسإلىسملاوضعسملرئخ يس)1(.سفإذمسلمستقمسبذلك،سفربااسيظهرسخطسعاوميسعلىسملصفحاتسملاطبوعة.

1

س
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f .سللنظخفسكتسسلكسمنسأسالكسملشحنسملثالثةسملالبقخةeكراسمليطوتخنس

g .قمسبإخرمجسخرطوشةسملحبرسملجليلةسمنسعبوتهاسثمسمسحبسملغطاءسملومقي
س

هام
س الستقمسبإخرمجسخرطوشةسملحبرسملجليلةسمنسعبومتهاسحلىستكونسم لعًلمسللركخبها.سإذسأنهسفيسحالةستركسخرطوشةسملحبرسمونسعبوتهاسلفلرةسطويلة،س	

ف وفسيقتسملعارسمالفلرمضيسللحبر.
س فيسحالةستعرضسوحلةسمألسطومنةسخااجسعبوتهاسألشعةسملشاسسملاباشرةس)أوسضوءسملغرفةسلفلرمتسطويلة(،سفإنهاسقلستللف.	
س تمستصاخمسأجهزةسBrotherسللعاتسبحبرسذيسمومصفاتسخاصةسوسلعاتسعلىستوفخرسم لوىسمنسمألممءسمألمثتسعنلسمسليلممهاسمعسخرمطخشسملحبرس	

مألصلخةسمنسBrother.سالست لطخعسBrotherسضاانسهذمسمألممءسمألمثتسإذمستمسمسليلمدسحبرسأوسخرمطخشسحبرسباومصفاتسأخرى.سولذلك،سالس
توصيسBrotherسباسليلمدسخرمطخشسغخرسمليرمطخشسمألصلخةسمنسBrotherسأوسإعامةستعبئةسمليرمطخشسملفااغةسبحبرسمنسمصاماسأخرى.سإذمس
حلثستلفسفيسوحلةسمألسطومنةسأوسأيسجزءسمنسملجهازسكنلخجةسالسليلمدسحبرسأوسخرمطخشسحبرسغخرسمنلجاتسBrotherسمألصلخةسب ببسعلدس

تومفقسهذهسملانلجاتسمعسملجهاز،سفإنسملضاانسالسيغطيسمدصالحاتسملاطلوبةسوملليسنلجتسعنسهذمسمالسليلمد.
س ضعسخرطوشةسملحبرسفيسوحلةسمألسطومنةسبعلسأنستكونسقلسقاتسبإزملةسملغطاءسملومقي.سللجنبسأيستلهواسلجومةسملطباعة،سالستلاسسمألجزمءسملاظللةس	

ملاوضحةسفيسملرسمسمللوضخحي.
س
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h أم كسمقبضسخرطوشةسملحبرسومسحبهاسممختسوحلةسمليرطوشةسثمسمسحبهاسبرفقستجاهكسحلىست اعسصوتستثبخلهاسفيسمكانها.ستأكلسمنسمطابقةسلونس
خرطوشةسملحبرسبنفسسلونسملالصقسملاوجومسعلىسوحلةسمألسطومنة.سكراسهذهسمليطوةسلجاخعسخرمطخشسملحبر.

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y

BKس‑سأسوم

Cس‑سأزاق

Mس‑سأاجومني

Yس‑سأصفر

مةحظة
تأكلسمنستركخبسخرطوشةسملحبرسبشكتسصحخحسوإالسفقلستنفصتسمنسوحلةسمألسطومنة.

i .أمختسوحلةسمألسطومنةسحلىستلوقف
س

j .قمسبإغالقسملغطاءسمألماميسللجهاز

مةحظة
بعلسمسلبلملسخرطوشةسملحبر،سالستقمسبإيقافستشغختسملجهازسأوسفلحسملغطاءسمألماميسحلىستعرضسشاشةسLCDسReadyس)ملجاهزية(.
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ةستباةل يحاة ةألسطوةلا
DR-361CL :اسم الطراز

يمكن لوحدة األسطوانة الجديدة طباعة حوالي 25000 صفحة. 1 2
1 .Letter أو A4 صفحات ذات وجه واحد بحجم
عمر األسطوانة تقريبي وربما يتباين حسب نوع االستخدام. 2

مده
للحصول على أفضل أداء، استخدم وحدة األسطوانة وخراطيش الحبر األصلية من Brother. قد تقلل الطباعة باستخدام وحدة أسطوانة أو خرطوشة 
حبر من إنتاج جهة أخرى ليس من جودة الطباعة فحسب، بل أيًضا من جودة الجهاز نفسه والعمر االفتراضي له. وقد ال تنطبق تغطية الضمان على 

المشكالت التي تنتج عن استخدام وحدة أسطوانة أو خرطوشة حبر من إنتاج جهة أخري.

! Drum )ةألسطوةلا!(

Drum !

ُتغطى أسالك الكورونا برماد الورق أو مسحوق الحبر. قم بتنظيف أسالك الكورونا في وحدة األسطوانة )انظر تنظيف أسالك الكرونا  
صفحة 152(.

Drum End Soon )ةقترةب ةلتهدء ةنعمر ةالفترةضي نألسطوةلا(

Drum End Soon

أوشكت وحدة األسطوانة على نهاية عمرها االفتراضي وستتطلب االستبدال. ونوصي بالحفاظ على وحدة األسطوانات األصلية من Brother جاهزة 
للتركيب. قم بشراء وحدة أسطوانة جديدة )DR-361CL( وقم بتجهيزها قبل ظهور الرسالة Replace Drum )استبدال األسطوانة(.

Replace Drum )ةستباةل ةألسطوةلا(

Replace Drum

تجاوزت وحدة األسطوانة العمر المقدر لها. لذا، يرجى استبدال وحدة األسطوانة بأخرى جديدة. ونحن نوصي بتركيب وحدة أسطوانة أصلية من 
Brother في هذا الوقت.

بعد االستبدال، أعد تعيين عداد األسطوانة باتباع اإلرشادات المرفقة بوحدة األسطوانة الجديدة.

Drum Stop )توقف ةألسطوةلا(

Drum Stop

ال يمكننا ضمان جودة الطباعة. لذا، يرجى استبدال وحدة األسطوانة بأخرى جديدة. ونحن نوصي بتركيب وحدة أسطوانة أصلية من Brother في هذا 
الوقت.

بعد االستبدال، أعد تعيين عداد األسطوانة باتباع اإلرشادات المرفقة بوحدة األسطوانة الجديدة.



127

الصيانة الدورية

5

ا تيدال وحدة األ طوانة

هام
س أثناءسإزملةسوحلةسمألسطومنة،ستعامتسمعهاسبحذاسألنهاسقلستحلويسعلىسحبر.سوإذمسماستناثرسم حوقسملحبرسعلىسيليكسأوسمالب ك،سفام حهاسأوسمغ لهاس	

بااءسباامسفيسملحال.
س سصفحةس146(.	 سفيسكتسمرةستقودسفخهاسباسلبلملسوحلةسمألسطومنة،سقمسبلنظخفسملجزءسمللمخليسمنسملجهازس)منظرستنظخفسملجهازسوفحصهس

عنلسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةسبأخرىسجليلة،سمتبعسهذهسمليطومتسثمسأعلستعخخنسعلممسمألسطومنةسمنسخاللسمتباعسمللعلخااتسملواممةسمعسوحلةسمألسطومنةس
ملجليلة.

a .تأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمللشغخت

b .مضغطسعلىسزاستحريرسملغطاءسمألماميسومسحبسفلحةسملغطاءسمألمامي
س

c .مم كسملاقبضسمألزاقسلوحلةسمألسطومنة.سمسحبسوحلةسمألسطومنةسلليااجسحلىستلوقف
\س



128

الصيانة الدورية

5

d أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سملاوجومسعلىسي ااسملجهازسعكسسمتجاهسعقاابسمل اعةسللحريرسملاوضع.سمعسمدم اكسبالاقابضسملزاقاءسلوحلةس
مألسطومنة،سمافعسمقلمةسوحلةسمألسطومنةسوقمسبإزمللهاسمنسملجهاز.

2

1

س

هام
س أم كسملاقابضسملزاقاءسلوحلةسمألسطومنةسعنلماستحالها.سالستا كسجومنبسوحلةسمألسطومنة.	

س

س نوصيسبوضعسخرطوشةسملحبرسعلىسسطحسنظخفسوم لِوسوثابتسعلىسواقةسياكنسملليلصسمنهاسأوسقطعةسقااشسخشخةسمن كابسم حوقسملحبرسأوس	
تناثرهسعنسغخرسقصل.

س للجنبستلفسملجهازسملناتجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالستلاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملرسمسمللوضخحي.	
س

س
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e .سأم كسمقبضسخرطوشةسملحبرسوممفعهاسبرفقسإلىسمألمادسلفلحها.سثمسمسحبهاسخااجسوحلةسمألسطومنة
كراسهذهسمليطوةسلجاخعسخرمطخشسملحبر.

س

 تحذير 

س الستضعسخرطوشةسملحبرسفيسملناا.سإذسياكنسأنسينفجرسويل ببسفيسحلوثسإصابات.	
س الست ليلدسأيسموممسقابلةسلالشلعالسأوسأيسنوعسمنسملرشسأوسأيسموممستنظخفستحلويسعلىسمألمونخاسأوسملكحولسللنظخفسمألجزمءسمللمخلخةسأوسمليااجخةس	

للجهاز.سفقلسيؤميسمسليلمدسهذهسملاوممسإليسنشوبسحريقسأوسحلوثسصلمةسكهربخة.سوبلاًلسمنسذلك،سمسليلدسفقطسقطعةسقااشسجافةسوناعاةسوخالخةس
منسملوبر.

سملختسسالمةسملانلج.( (
س

هام
س تعامتسمعسخرطوشةسملحبرسبعناية.سوإذمسماستناثرسم حوقسملحبرسعلىسيليكسأوسمالب ك،سفام حهاسأوسمغ لهاسبااءسباامسفيسملحال.	
س للجنبسمشكالتسجومةسملطباعة،سالستلاسسمألجزمءسملاظللةسملاوضحةسفيسملرسودسمللوضخحخة.	

>وحدة األ طوانة<>خرطوشة الحير<

س نوصيسبوضعسخرطوشةسملحبرسعلىسسطحسنظخفسوم لِوسوثابتسعلىسواقةسياكنسملليلصسمنهاسأوسقطعةسقااشسخشخةسمن كابسم حوقسملحبرسأوس	
تناثرهسعنسغخرسقصل.
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5

مةحظة
س تأكلسأنستقودسبإحكادسقفتسوحلةسمألسطومنةسملا لعالةسفيسحاويةسحلىسالسيلناثرسم حوقسملحبرسخااجسوحلةسمألسطومنة.	
س تيلصسمنسملعناصرسملا لهلكةسملا ليلمةسطبًقاسللقومنخنسومللنظخااتسملاحلخة،سمعسفصلهاسعنسملنفاياتسملاحلخة.سإذمسكانتسلليكسأيةسأسئلة،سفاتصتس	

بالاكلبسملاحليسللليلصسمنسملنفاياتسمللابعسله.سمحرصسعلىسإعامةستثبختسملعناصرسملا لهلكةسبإحكادسحلىسالستن كبسملاامةسمللمخلخة.

f .قمسبإخرمجسوحلةسمألسطومنةسملجليلةسمنسعبوتهاسوإزملةسملغطاءسملومقي
س

g أم كسمقبضسخرطوشةسملحبرسومسحبهاسممختسملق مسملالونسملاناسبسلوحلةسمليرطوشةسثمسمسحبهاسبرفقستجاهكسحلىست اعسصوتستثبخلهاسفيس
مكانها.

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y

BKس‑سأسوم

Cس‑سأزاق

Mس‑سأاجومني

Yس‑سأصفر

مةحظة
تأكلسمنستركخبسخرطوشةسملحبرسبشكتسصحخحسوإالسفقلستنفصتسمنسوحلةسمألسطومنة.
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5

h .تأكلسمنسوجومسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسموضعسمللحريرسكااسهوسموضحسفيسملرسمسمللوضخحي

2

1

i .مسحبسوحلةسمألسطومنةسبلطفسفيسملجهازسحلىستلوقفسعنلسذامعسملقفتسمألزاق

2

س

j .أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسمتجاهسعقاابسمل اعةسإلىسموضعسملقفت

2

1

س
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5

k .أمختسوحلةسمألسطومنةسحلىستلوقف
س

l .قمسبإغالقسملغطاءسمألماميسللجهاز

m عنلماستقودسباسلبلملسوحلةسمألسطومنةسبأخرىسجليلة،سفإنكستحلاجسإلىسإعامةستعخخنسعلممسمألسطومنة.سياكنسملعثواسعلىسمللعلخااتسملياصةسبكخفخةس
ملقخادسبهذمسفيسملصنلوقسملذيسيحلويسعلىسوحلةسمألسطومنةسملجليلة.
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5

ا تيدال وحدة الحزام
BU‑320CLمسمسملطرمز:سس

ياكنسلوحلةسملحزمدسملجليلةسطباعةسحومليس50000سصفحةس)5سصفحاتسلكتسمهاة(س1س2سأوس20000سصفحةس)صفحةسلكتسمهاة(س1س2س
صفحاتسذمتسوجهسومحلسبحجمسA4سأوسLetter.س1
عارسوحلةسملحزمدستقريبيسوابااسيلباينسح بسنوعسمالسليلمد.س2

Belt End Soon )اقتراب انتهاء العمر االفتراضي للحزام(

Belt End Soon

إذمسعرضتسشاشةسLCDسملرسالةسBelt End Soonس)مقلرمبسمنلهاءسملعارسمالفلرمضيسللحزمد(،سفإنسذلكسيعنيسأنسوحلةسملحزمدستقلربسمنسمنلهاءس
ملعارسمالفلرمضيسلها.سلذم،سقمسبشرمءسوحلةسحزمدسجليلةسوتجهخزهاسقبتسأنستحصتسعلىساسالةسReplace Beltس)مسلبلملسملحزمد(.سالسلبلملسوحلةس

سصفحةس133. ملحزمدسمنظرسمسلبلملسوحلةسملحزمدس

Replace Belt )ا تيدال الحزام(
عنلماستظهرسملرسالةسمللالخةسعلىسشاشةسLCD،سيلعخنسعلخكسمسلبلملسوحلةسملحزمد:

Replace Belt

هام
س الستلاسسسطحسوحلةسملحزمد.سفقلسيؤميسلا هسإلىسمنيفاضسجومةسملطباعة.	
قلسيؤميسملللفسملناجمسعنسمللعامتسغخرسملصحخحسمعسوحلةسملحزمدسإلىسإلغاءسملضاان.س

ا تيدال وحدة الحزام

a .تأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمللشغخت

b .مضغطسعلىسزاستحريرسملغطاءسمألماميسومسحبسفلحةسملغطاءسمألمامي
س

Ryoko Ono
長方形
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5

c .مم كسملاقبضسمألزاقسلوحلةسمألسطومنة.سمسحبسوحلةسمألسطومنةسلليااجسحلىستلوقف
س

d أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سملاوجومسعلىسي ااسملجهازسعكسسمتجاهسعقاابسمل اعةسللحريرسملاوضع.سمعسمدم اكسبالاقابضسملزاقاءسلوحلةس
مألسطومنة،سمافعسمقلمةسوحلةسمألسطومنةسوقمسبإزمللهاسمنسملجهاز.

2

1

س
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5

هام
س أم كسملاقابضسملزاقاءسلوحلةسمألسطومنةسعنلماستحالها.سالستا كسجومنبسوحلةسمألسطومنة.	

س

س نوصيسبوضعسخرطوشةسملحبرسعلىسسطحسنظخفسوم لِوسوثابتسعلىسواقةسياكنسملليلصسمنهاسأوسقطعةسقااشسخشخةسمن كابسم حوقسملحبرسأوس	
تناثرهسعنسغخرسقصل.

س للجنبستلفسملجهازسملناتجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالستلاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملرسمسمللوضخحي.	
س
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5

e .أم كسملاقبضسمألزاقسلوحلةسملحزمدسبكللاسيليكسومافعهاسألعلى،سثمسمسحبهاسلليااج
س

هام
للجنبسمشكالتسجومةسملطباعة،سالستلاسسمألجزمءسملاظللةسملاوضحةسفيسملرسودسمللوضخحخة.

f .قمسبإخرمجسوحلةسملحزمدسملجليلةسمنسعبوتهاسوتركخبهاسفيسملجهاز.ستأكلسمنسأنسوحلةسملحزمدسم لويةسومناسبةسفيسمكانها
س
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5

g .تأكلسمنسوجومسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسموضعسمللحريرسكااسهوسموضحسفيسملرسمسمللوضخحي

2

1

س

h .مسحبسوحلةسمألسطومنةسبلطفسفيسملجهازسحلىستلوقفسعنلسذامعسملقفتسمألزاق

2

س

i .أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسمتجاهسعقاابسمل اعةسإلىسموضعسملقفت

2

1

س
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5

j .أمختسوحلةسمألسطومنةسحلىستلوقف
س

k .قمسبإغالقسملغطاءسمألماميسللجهاز

l عنلماستقودسباسلبلملسوحلةسملحزمدسبأخرىسجليلة،سفإنكستحلاجسإلىسإعامةستعخخنسعلممسوحلةسملحزمد.سياكنسملعثواسعلىسمللعلخااتسملياصةسبكخفخةسملقخادس
بهذمسفيسملصنلوقسملذيسيحلويسعلىسوحلةسملحزمدسملجليلة.
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5

ا تيدال علية الحير المستهلك
WT‑320CLمسمسملطرمز:سس

إنسملعارسمالفلرمضيسلعلبةسملحبرسملا لهلكسهوسحومليس50000سصفحة.س1س2س
صفحاتسذمتسوجهسومحلسبحجمسA4سأوسLetter.س1
عارسعلبةسملحبرسملا لهلكستقريبيسوابااسيلباينسح بسنوعسمالسليلمد.س2

WT Box End Soon )اقتراب انتهاء العمر االفتراضي لعلية الحير المستهلك(

WT Box End Soon

إذمسعرضتسشاشةسLCDسملرسالةسWT Box End Soonس)مقلرمبسمنلهاءسملعارسمالفلرمضيسلعلبةسملحبرسملا لهلك(،سفإنسذلكسيعنيسأنسعلبةسملحبرس
سملا لهلكستقلربسمنسمنلهاءسملعارسمالفلرمضيسلها.سلذم،سقمسبشرمءسعلبةسحبرسم لهلكسجليلةسوتجهخزهاسقبتسأنستحصتسعلىساسالةس

سصفحةس139. Replace WT Boxس)مسلبلملسعلبةسملحبرسملا لهلك(.سالسلبلملسعلبةسملحبرسملا لهلكسمنظرسمسلبلملسعلبةسملحبرسملا لهلكس

Replace WT Box )ا تيدال علية الحير المستهلك(
عنلماستظهرسملرسالةسمللالخةسعلىسشاشةسLCD،سيلعخنسعلخكسمسلبلملسعلبةسملحبرسملا لهلك:

Replace WT Box

ا تيدال علية الحير المستهلك

a .تأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمللشغخت

b .مضغطسعلىسزاستحريرسملغطاءسمألماميسومسحبسفلحةسملغطاءسمألمامي
س
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5

c .مم كسملاقبضسمألزاقسلوحلةسمألسطومنة.سمسحبسوحلةسمألسطومنةسلليااجسحلىستلوقف
س

d أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سملاوجومسعلىسي ااسملجهازسعكسسمتجاهسعقاابسمل اعةسللحريرسملاوضع.سمعسمدم اكسبالاقابضسملزاقاءسلوحلةس
مألسطومنة،سمافعسمقلمةسوحلةسمألسطومنةسوقمسبإزمللهاسمنسملجهاز.

2

1

س
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5

هام
س أم كسملاقابضسملزاقاءسلوحلةسمألسطومنةسعنلماستحالها.سالستا كسجومنبسوحلةسمألسطومنة.	

س

س نوصيسبوضعسخرطوشةسملحبرسعلىسسطحسنظخفسوم لِوسوثابتسعلىسواقةسياكنسملليلصسمنهاسأوسقطعةسقااشسخشخةسمن كابسم حوقسملحبرسأوس	
تناثرهسعنسغخرسقصل.

س للجنبستلفسملجهازسملناتجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالستلاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملرسمسمللوضخحي.	
س
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5

e .أم كسملاقبضسمألزاقسلوحلةسملحزمدسبكللاسيليكسومافعهاسألعلى،سثمسمسحبهاسلليااج

س

هام
للجنبسمشكالتسجومةسملطباعة،سالستلاسسمألجزمءسملاظللةسملاوضحةسفيسملرسودسمللوضخحخة.

f .قمسبإزملةسقطعلخنسمنسقطعسموممسمللغلخفسذمتسمللونسملبرتقاليسوتيلصسمنها

س

مةحظة
تعلبرسهذهسمليطوةسضروايةسعنلسمسلبلملسعلبةسملحبرسملا لهلكسللارةسمألولى،سوهيسغخرسمطلوبةسعنلسمسلبلملهاسبعلسذلك.سويلمستركخبسقطعسمللغلخفس

ذمتسمللونسملبرتقاليسفيسملاصنعسلحاايةسملجهازسأثناءسعالخةسملشحن.
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5

g .أم كسبالاقبضسمألزاقسلعلبةسملحبرسملا لهلكسوقمسبإزملةسعلبةسملحبرسملا لهلكسمنسملجهاز
س

هام
الستقمسبإعامةسمسليلمدسعلبةسملحبرسملا لهلك.

 تحذير 

س الستضعسعلبةسملحبرسملا لهلكسفيسملناا.سإذسياكنسأنسينفجرسويل ببسفيسحلوثسإصابات.	
س الست ليلدسأيسموممسقابلةسلالشلعالسأوسأيسنوعسمنسملرشسأوسأيسموممستنظخفستحلويسعلىسمألمونخاسأوسملكحولسللنظخفسمألجزمءسمللمخلخةسأوسمليااجخةس	

للجهاز.سفقلسيؤميسمسليلمدسهذهسملاوممسإليسنشوبسحريقسأوسحلوثسصلمةسكهربخة.سوبلاًلسمنسذلك،سمسليلدسفقطسقطعةسقااشسجافةسوناعاةسوخالخةس
منسملوبر.

سملختسسالمةسملانلج.( (

س

مةحظة
س تأكلسأنستقودسبإحكادسقفتسعلبةسملحبرسملا لهلكسفيسحاويةسمناسبةسحلىسالسيلناثرسم حوقسملحبرسخااجسعلبةسملحبرسملا لهلك.	
س تيلصسمنسعلبةسملحبرسملا لهلكسملا ليلمةسطبًقاسللقومنخنسومللنظخااتسملاحلخةسللحفاظسعلىسفصلهاسعنسملنفاياتسملاحلخة.سإذمسكانتسلليكسأيةسأسئلة،س	

فاتصتسبالاكلبسملاحليسللليلصسمنسملنفاياتسمللابعسله.
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5

h قمسبإخرمجسعلبةسملحبرسملا لهلكسمنسعبوتهاسوتركخبهاسفيسملجهازسباسليلمدسملاقبضسمألزاق.ستأكلسمنسأنسعلبةسملحبرسملا لهلكسم لويةسوتالئمس
ملاكانسبإحكاد.

س

i .مسحبسوحلةسملحزمدسمرةسأخرىسفيسملجهاز.ستأكلسمنسأنسوحلةسملحزمدسم لويةسومناسبةسفيسمكانها

س

j .تأكلسمنسوجومسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسموضعسمللحريرسكااسهوسموضحسفيسملرسمسمللوضخحي

2

1

س
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5

k .مسحبسوحلةسمألسطومنةسبلطفسفيسملجهازسحلىستلوقفسعنلسذامعسملقفتسمألزاق

2

س

l .أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسمتجاهسعقاابسمل اعةسإلىسموضعسملقفت
2

1

س

m .أمختسوحلةسمألسطومنةسحلىستلوقف

س

n .قمسبإغالقسملغطاءسمألماميسللجهاز
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5

تنظيف الجهاز وفحصه
قمسبلنظخفسمألجزمءسمليااجخةسومللمخلخةسللجهازسبشكتسمنلظمسباسليلمدسقطعةسقااشسجافةسوناعاةسوخالخةسمنسملوبر.سوعنلسمسلبلملسخرطوشةسملحبرسأوسوحلةس

مألسطومنة،ستأكلسأنكستقودسبلنظخفسملجزءسمللمخليسللجهاز.سفيسحالةسوجومسبقعسمنسملحبرسعلىسملصفحاتسملاطبوعة،سقمسبلنظخفسملجزءسمللمخليسللجهازس
بقطعةسقااشسجافةسوناعاةسوخالخةسمنسملوبر.

 تحذير 

س الستضعسخرطوشةسملحبرسفيسملناا.سإذسياكنسأنسينفجرسويل ببسفيسحلوثسإصابات.	
س الست ليلدسأيسموممسقابلةسلالشلعالسأوسأيسنوعسمنسملرشسأوسأيسموممستنظخفستحلويسعلىسمألمونخاسأوسملكحولسللنظخفسمألجزمءسمللمخلخةسأوسمليااجخةس	

للجهاز.سفقلسيؤميسمسليلمدسهذهسملاوممسإليسنشوبسحريقسأوسحلوثسصلمةسكهربخة.سوبلاًلسمنسذلك،سمسليلدسفقطسقطعةسقااشسجافةسوناعاةسوخالخةس
منسملوبر.

سملختسسالمةسملانلج.( (
س

هام
مسليلدسملانظفاتسملالعاملة.سحخثسسخؤميسمللنظخفسباسليلمدسمل ومئتسملالطايرةسمثتسسائتستيفخفسمللهانس)مللنر(سأوسملبنزينسإلىستلفسسطحسملجهاز.

تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز

a .سديقافستشغختسملجهاز مضغطسمعسمالسلارماسفيسملضغطسعلىس

b .مم حسملجزءسمليااجيسللجهازسباسليلمدسقطعةسقااشسجافةسوناعاةسوخالخةسمنسملوبرسدزملةسمألتربة
س
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5

c .مسحبسماجسملواقسبشكتسكامتسخااجسملجهاز

س

d .إذمسقاتسبلحاختسملواقسفيسماجسملواق،سفقمسبإزملله

e .قمسبإزملةسأيسشيءسياكنسأنسينحشرسممختسماجسملواق

f .مم حسملجزءسمللمخليسومليااجيسللاجسملواقسباسليلمدسقطعةسقااشسجافةسوناعاةسوخالخةسمنسملوبرسدزملةسمألتربة
س

g .أعلستحاختسملواقسثمسضعسماجسملواقسبإحكادسممختسملجهاز

h .قمسبلشغختسملجهاز
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5

تنظيف الجزء الداخلي من الجهاز

a .سديقافستشغختسملجهاز مضغطسمعسمالسلارماسفيسملضغطسعلىس

b .مضغطسعلىسزاستحريرسملغطاءسمألماميسومسحبسفلحةسملغطاءسمألمامي
س

c .مم كسملاقبضسمألزاقسلوحلةسمألسطومنة.سمسحبسوحلةسمألسطومنةسلليااجسحلىستلوقف
س
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5

d أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سملاوجومسعلىسي ااسملجهازسعكسسمتجاهسعقاابسمل اعةسللحريرسملاوضع.سمعسمدم اكسبالاقابضسملزاقاءسلوحلةس
مألسطومنة،سمافعسمقلمةسوحلةسمألسطومنةسوقمسبإزمللهاسمنسملجهاز.

2

1

س

هام
س أم كسملاقابضسملزاقاءسلوحلةسمألسطومنةسعنلماستحالها.سالستا كسجومنبسوحلةسمألسطومنة.	

س

س نوصيسبوضعسخرطوشةسملحبرسعلىسسطحسنظخفسوم لِوسوثابتسعلىسواقةسياكنسملليلصسمنهاسأوسقطعةسقااشسخشخةسمن كابسم حوقسملحبرسأوس	
تناثرهسعنسغخرسقصل.

س للجنبستلفسملجهازسملناتجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالستلاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملرسمسمللوضخحي.	
س
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5

e .مم حسنومفذسملااسحسملضوئيسمألابعس)1(سباسليلمدسقطعةسقااشسجافةسوناعاةسوخالخةسمنسملوبر

1

س

f .تأكلسمنسوجومسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسموضعسمللحريرسكااسهوسموضحسفيسملرسمسمللوضخحي

2

1

س

g .مسحبسوحلةسمألسطومنةسبلطفسفيسملجهازسحلىستلوقفسعنلسذامعسملقفتسمألزاق

2

س
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5

h .أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسمتجاهسعقاابسمل اعةسإلىسموضعسملقفت

2

1

س

i .أمختسوحلةسمألسطومنةسحلىستلوقف

س

j .قمسبإغالقسملغطاءسمألماميسللجهاز

k .قمسبلشغختسمفلاحسملطاقة
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5

تنظيف أ ةك الكرونا
إذمسومجهلكسمشكالتسخاصةسبجومةسملطباعة،سفقمسبلنظخفسأسالكسملكواوناسكااسيلي:

a .تأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمللشغخت

b .مضغطسعلىسزاستحريرسملغطاءسمألماميسومسحبسفلحةسملغطاءسمألمامي
س

c .مم كسملاقبضسمألزاقسلوحلةسمألسطومنة.سمسحبسوحلةسمألسطومنةسلليااجسحلىستلوقف
س
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5

d .مم كسمقبضسخرطوشةسملحبرسوأمخلهسبلطفسباتجاهسملجهازسلفلحه.سثمسمسحبهاسخااجسوحلةسمألسطومنة.سكراسهذهسمليطوةسلجاخعسخرمطخشسملحبر
س

هام
س نوصيسبوضعسخرمطخشسملحبرسعلىسواقةسأوسقطعةسقااشسياكنسملليلصسمنهاسفيسحالةسسكبسملحبرسأوسنثرهسبغخرسقصل.	
س تعامتسمعسخرمطخشسملحبرسبعناية.سوإذمسماستناثرسم حوقسملحبرسعلىسيليكسأوسمالب ك،سفام حهاسأوسمغ لهاسبااءسباامسفيسملحال.	

e .قمسبلنظخفسسلكسملكواوناسممختسوحلةسمألسطومنةسعنسطريقستحريكسملل انسمألزاقسبلطفسمنسملخ ااسللخاخنسومنسملخاخنسللخ ااسعلةسمرمت

هام
تأكلسمنسإعامةسملل انسإلىسملاوضعسملرئخ يس)1(.سفإذمسلمستقمسبذلك،سفربااسيظهرسخطسعاوميسعلىسملصفحاتسملاطبوعة.

1

س

f .سللنظخفسكتسسلكسمنسأسالكسملشحنسملثالثةسملالبقخةeكراسمليطوتخنس
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5

g أم كسمقبضسخرطوشةسملحبرسومسحبهاسممختسوحلةسمليرطوشةسثمسمسحبهاسبرفقستجاهكسحلىست اعسصوتستثبخلهاسفيسمكانها.ستأكلسمنسمطابقةسلونس
خرطوشةسملحبرسبنفسسلونسملالصقسملاوجومسعلىسوحلةسمألسطومنة.سكراسهذهسمليطوةسلجاخعسخرمطخشسملحبر.

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y

BKس‑سأسوم

Cس‑سأزاق

Mس‑سأاجومني

Yس‑سأصفر

h .أمختسوحلةسمألسطومنةسحلىستلوقف
س

i .قمسبإغالقسملغطاءسمألماميسللجهاز
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تنظيف وحدة األ طوانة
إذمسكانتسمطبوعاتكستحلويسعلىسبقعسبخضاءسأوسسوممءسبخنهاسم افاتستبلغس94سملم،سفإنسمألسطومنةسقلستكونسبهاسموممسغريبةسمثتسملصاغسملالكونسمنس

ملصقسالصقسعلىسسطحسمألسطومنة.سمتبعسمليطومتسأمناهسلحتسملاشكلة:

a .تأكلسأنسملجهازسفيسوضعسمالسلعلمم

b .)موافق( OK سمضغطسعلى.)معلوماتسعنسملجهاز(سMachine Info.سالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c موافق(سلطباعةسواقةسفحصس( OKسمضغطسعلىس.)طباعةسنقاطسمألسطومنة(سDrum Dot Printسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس
نقطةسمألسطومنة.

d .سديقافستشغختسملجهاز مضغطسمعسمالسلارماسفيسملضغطسعلىس

e .مضغطسعلىسزاستحريرسملغطاءسمألماميسومسحبسفلحةسملغطاءسمألمامي
س

f .مم كسملاقبضسمألزاقسلوحلةسمألسطومنة.سمسحبسوحلةسمألسطومنةسلليااجسحلىستلوقف
س
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g أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سملاوجومسعلىسي ااسملجهازسعكسسمتجاهسعقاابسمل اعةسللحريرسملاوضع.سمعسمدم اكسبالاقابضسملزاقاءسلوحلةس
مألسطومنة،سمافعسمقلمةسوحلةسمألسطومنةسوقمسبإزمللهاسمنسملجهاز.

2

1

س

هام
س أم كسملاقابضسملزاقاءسلوحلةسمألسطومنةسعنلماستحالها.سالستا كسجومنبسوحلةسمألسطومنة.	

س

س نوصيسبوضعسخرطوشةسملحبرسعلىسسطحسنظخفسوم لِوسوثابتسعلىسواقةسياكنسملليلصسمنهاسأوسقطعةسقااشسخشخةسمن كابسم حوقسملحبرسأوس	
تناثرهسعنسغخرسقصل.

س للجنبستلفسملجهازسملناتجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالستلاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملرسمسمللوضخحي.	

س



157

الصيانة الدورية

5

h .سمم كسمقبضسخرطوشةسملحبرسوأمخلهسبلطفسباتجاهسملجهازسلفلحه.سثمسمسحبهاسخااجسوحلةسمألسطومنة
كراسهذهسمليطوةسلجاخعسخرمطخشسملحبر.

س

هام
تعامتسمعسخرمطخشسملحبرسبعناية.سوإذمسماستناثرسم حوقسملحبرسعلىسيليكسأوسمالب ك،سفام حهاسأوسمغ لهاسبااءسباامسفيسملحال.

i .مقلبسوحلةسمألسطومنةسمنسخاللسمدم اكسبالاقابضسملزاقاء.سوتأكلسأنستروسسوحلةسمألسطومنةس)1(سموجومسعلىسملجانبسمألي ر

1
س

j .يرجىسقرمءةسملاعلوماتسمللالخةسمنسواقةسفحصسنقطةسمألسطومنة

مشكلةسنقطسمللونسلونسملنقطسملاطبوعةسهوسلونسمألسطومنةسملليسسلقودسبلنظخفها.س�

سمكانسملنقطة:ستحلويسملواقةسعلىسثاانخةسأعالةسمرقاة.سيلمسمسليلمدساقمسملعاومسملذيسيحلويسعلىسملنقطةسملاطبوعةسديجامسمكانسملنقطةسعلىسس�
مألسطومنة.
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k قمسبالبحثسفيسملعالماتسملارقاةسبجانبسوحلةسمألسطومنةسحليستجلسملعالمة.سعلىسسبختسملاثال،سقلستعنيسملنقطةسملزاقاءسفيسملعاومساقمس2سفيسواقةس
ملفحصسأنسهناكسعالمةسفيسملجزءساقمس“2”سمنسمألسطومنةسملزاقاء.

BK
C

M
Y

BKس‑سأسوم

Cس‑سأزاق

Mس‑سأاجومني

Yس‑سأصفر

l .أماسترسسوحلةسمألسطومنةسوحافلهاسبخلكستجاهكسمعسملنظرسإلىسسطحسملانطقةسملاشلبهسفخها

س

هام
للجنبسحلوثسمشاكتستلعلقسبجومةسملطباعة،سالستلاسسسطحسوحلةسمألسطومنة.
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m عنلماستجلسملعالمةسعلىسمألسطومنةسملليستلطابقسمعسواقةسفحصسنقطةسمألسطومنة،سمم حسسطحسمألسطومنةسبرفقسباسليلمدسقطعةسمنسملقطنسحلىس
تيلفيسملعالمةسملاوجومةسعلىسمل طح.

س

هام
الستقمسبلنظخفسسطحسمألسطومنةسملح اسةسللضوءسبج مسحامسأوسباسليلمدسأيسسومئت.

n أم كسمقبضسخرطوشةسملحبرسومسحبهاسممختسملق مسملالونسملاناسبسلوحلةسمليرطوشةسثمسمسحبهاسبرفقستجاهكسحلىست اعسصوتستثبخلهاسفيس
مكانها.

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y

BKس‑سأسوم

Cس‑سأزاق

Mس‑سأاجومني

Yس‑سأصفر
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o .تأكلسمنسوجومسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسموضعسمللحريرسكااسهوسموضحسفيسملرسمسمللوضخحي

2

1

س

p .مسحبسوحلةسمألسطومنةسبلطفسفيسملجهازسحلىستلوقفسعنلسذامعسملقفتسمألزاق

2

س

q .أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسمتجاهسعقاابسمل اعةسإلىسموضعسملقفت

2

1

س
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r .أمختسوحلةسمألسطومنةسحلىستلوقف
س

s .قمسبإغالقسملغطاءسمألماميسللجهاز

t .قمسبلشغختسمفلاحسملطاقة
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تنظيف أ طوانة التقاط الورق
إنستنظخفسأسطومنةسمللقاطسملواقسبشكتسموايسياكنسأنسي اعلسفيسعلدسمنحشااسملواقسعنسطريقسمللغذيةسمل لخاةسللواق.

a .سديقافستشغختسملجهاز مضغطسمعسمالسلارماسفيسملضغطسعلىس

b .مسحبسماجسملواقسبشكتسكامتسخااجسملجهاز

c .إذمسقاتسبلحاختسملواقسفيسماجسملواق،سفقمسبإزملله

d .قمسبإزملةسأيسشيءسياكنسأنسينحشرسممختسماجسملواق

e .معصرسبإحكادسقطعةسقااشسناعاةسخالخةسمنسملوبرسكانتسمغاوسةسفيسماءسفاتر،سثمسمم حسلوحةسملفصتس)1(سللاجسملواقسبهاسدزملةسمألتربة

1

س

f .مم حسأسطومنليسمالللقاطس)1(سممختسملجهازسدزملةسمألتربة

1

س

g .أعلستحاختسملواقسثمسضعسماجسملواقسبإحكادسممختسملجهاز

h .قمسبلشغختسملجهاز
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ا تيدال أجزاء الصيانة الدورية
يجبسمسلبلملسأجزمءسملصخانةسمللوايةسبانلظادسللحفاظسعلىسجومةسملطباعة.سيجبسمسلبلملسمألجزمءسملومامةسأمناهسبعلسطباعةسماسيقربسمنس50000سصفحةس1س
بالن بةسلاجاوعةسأمومتستغذيةسملواقسملعلمسمألغرمضسو100000سصفحةس1سبالن بةسلاجاوعةسأمومتستغذيةسملواقس1،سومجاوعةسأمومتستغذيةسملواقس2،س

ومثبتسملحبرسومللخزا.س
:LCDسعنلسظهواسملرسائتسمللالخةسعلىسشاشةسBrotherسملاحليسأوسمركزسخلمةسعاالءسBrotherيرجىسمالتصالسباوزعس

LCD الوصفر الة شاشة
مسلبلملسوحلةستثبختسملحبر.Replace Fuserس)مسلبلملسوحلةسملاصهر(س2 

مسلبلملسوحلةسمللخزا.Replace Laserس)مسلبلملسوحلةسمللخزا(س2 

 Replace PF Kit1 
)مسلبلملسمجاوعةسمللغذيةسبالواقس1(س2 

مسلبلملسمجاوعةستلقخمسملواقسبلاجسملواق.

 Replace PF Kit2 
)مسلبلملسمجاوعةسمللغذيةسبالواقس2(س2س3

مسلبلملسمجاوعةستلقخمسملواقسباللاجسمل فليس)مخلخااي(.

 Replace PF KitMP 
)مسلبلملسمجاوعةسمللغذيةسبالواقسملعلمةسمألغرمض(س2 

مسلبلملسمجاوعةستلقخمسملواقسباللاجسملعلمسمألغرمض.

صفحاتسذمتسوجهسومحلسبحجمسA4سأوسLetter.س1
عارسمألجزمءستقريًباسوابااسيلباينسح بسنوعسمالسليلمد.س2
إذمستمستركخبسمللاجسمالخلخاايسمل فليسفيسHL‑L8250CDNسأوسHL‑L8350CDW.س3
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تعيئة الجهاز وشحنه

 تحذير 
س هذمسملجهازسثقختسويزنسأكثرسمنس21.9سكجم.سلانعسمدصاباتسملاحلالةسيجبسأنسيقودسشيصانسعلىسمألقرسبرفعسملجهاز.سيجبسأنسيا كسأحلس	

مألشياصسبالجزءسمألماميسمنسملجهاز،سوآخرسبالجزءسمليلفي،سكااسهوسمبخنسبالرسمسمللوضخحي.سمحرصسعلىسأالستحشرسأصابعكسعنلسوضعسملجهاز.
س

س إذمسكنتست ليلدسمللاجسمل فلي،سالستحاتسملجهازسباللاجسمل فليسفانسملااكنسأنستصابسأوستل ببسفيستلفسملجهازسب ببسأنهسغخرسمرفقسباللاجس	
مل فلي.

إذمسكانسيلعخنسعلخك،سأليسسببسمنسمألسباب،سملقخادسبشحنسملجهاز،سفقمسبإعامةستعبئلهسبحذاسفيسعبوتهسمألصلخةسللجنبسحلوثسأيستلفسأثناءسملنقت.سويجبسأنس
تكونسوسخلةسملنقتسمضاونةسبشكتسكاٍف.

a .سديقافستشغختسملجهاز.سمتركسملجهازسمغلًقاسلالةس10سمقائقسعلىسمألقتسكيسيبرم مضغطسمعسمالسلارماسفيسملضغطسعلىس

b .مفصتسجاخعسملكبالتسثمسقمسبفصتسسلكسملطاقةسمنسمأخذسمللخااسملكهربائي

c .ضعسموممسمللغلخفس)1(سفيسملصنلوقسملكرتوني

1

س
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d لفسكخسسبالسلخكسحولسملجهاز.سضغسملجهازسفيسموممسمللغلخفسمل فلخةس)1(سوموممسمللغلخفسفيسأعلىسملجهاز.سطابقسملجانبسمألماميسمنسملجهازس
بعالمةس“FRONT”سفيسكتسموممسمللغلخف.

FRONT 2

1
FRONT

س
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5

e .ضعسسلكسطاقةسمللخااسملالرممسفيسصنلوقسمللعبئةسملكرتونيسمألصليسعلىسملنحوسملاوضحسفيسملرسمسمللوضخحي
س

f .أغلقسملصنلوقسملكرتونيسوثبلهسبشريطسدغالقه

g >إذمسكانسلليكسماجسسفلي<
غلفسمللاجسمل فليسكااسهوسموضحسفيسملرسمسمللوضخحي.

س



6
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إذمسكنتستعلقلسأنسهناكسمشكلةسفيسملجهاز،سفلحققسمنسكتسبنلسمنسملبنومسأمناهسأواًلسومتبعسملللاخحاتسملياصةسباسلكشافسمألخطاءسوإصالحها.سياكنكسحتس
معظمسملاشاكتسبنف ك.

تحديد الملكلة
أواًل،ستأكلسمن

توصختسسلكسطاقةسمللخااسملالرممسبشكتسصحخحسوتحليلسحالةسملجهازسفيسوضعسمللشغخت.سإذمسلمسيعاتسملجهازسبعلستوصختسسلكسملطاقة،سفانظرسمشكالتسس�
سصفحةس188. أخرىس

تاتسإزملةسكتسمألجزمءسملومقخة.س�
تمسإمخالسملواقسبشكتسصحخحسفيسماجسملواق.س�
تمستوصختسكبالتسملومجهةسبأمانسإليسملجهازسوجهازسملكابخوترسأوسإنشاءسمتصالسالسلكيسبخنسملجهازسوجهازسملكابخوتر.س�
اسائتسشاشةسLCDس�

سصفحةس168.( )منظرساسائتسمليطأسوملصخانةس
إذمسلمستقمسبحتسملاشكلةسملليستومجههاسبأيسمااسسبق،سفحلمسملاشكلةسثمسمنلقتسإلىسملصفحةسملاقلرحةسأمناه.

ملجهازسالسيقودسبالطباعة.
مللعامتسمعسملواقس�

سصفحةس186.( )منظرسمشاكتسمللعامتسمعسملواقس
تلمسطباعةسملصفحات،سلكنسمازملتسهناكسمشكالت.

جومةسملطباعةس�
سصفحةس189.( )منظرستح خنسجومةسملطباعةس

ملاطبوعةسغخرسصحخحةس�
سصفحةس185.( )منظرسمشكالتسفيسملطباعةس

مشاكتسمللوصختسبالشبكةسومشاكتسأخرى:
سصفحةس187س� ملاشكالتسملياصةسبالشبكةس
سصفحةس188س� مشكالتسأخرىس

ا تكلاف األخطاء وإصةحها
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ر ائل الخطي والصيانة
كااسهوسملحالسمعسأيسمنلجسمكلبيسمعقل،سقلستحلثسأخطاءسويجبسمسلبلملسملا للزمات.سإذمسحلثسهذم،سفخقودسملجهازسبلحليلسمليطأسأوسملصخانةسملروتخنخةس

ملاطلوبةسويلمسعرضسملرسالةسملاناسبة.سويلمسعرضسمعظمساسائتسمليطأسوملصخانةسملشائعةسأمناه.
ياكنكسحتسمعظمسمألخطاءسوإجرمءسملصخانةسمللوايةسبنف ك.سإذمسكنتسبحاجةسإلىسملازيلسمنسملا اعلة،سف خقلدسلكسCenterسSolutionsسBrotherس

سأحلثسمألسئلةسملالكراةسوتلاخحاتسحولسمسلكشافسمألخطاءسوإصالحها.
.http://solutions.brother.com/قمسبزيااةسموقعسملويبس

السيوصىسباسليلمدسم للزماتسلخ تسمنسإنلاجسBrotherسوقلسيل ببسمسليلممهاسفيسمللأثخرسعلىسجومةسملطباعةسوأممءسملجهازسوموثوقخله.

مةحظة
تعرضسشاشةسLCDسأسااءسمألمامجسكاللالي:

س ماجسملواقسملقخاسي:سTray 1س)مللاجس1(	
س ماجسملعلمسمألغرمض:سMP Trayس)مللاجسملعلمسمألغرمض(	
س 	)T2(سT2سو)س)مللاجس2Tray 2مللاجسمالخلخاايسمألسفتس

س

ادجراءالسيبر الة الخطي
 2‑sided Disabled
)ملطباعةسعلىسملجانبخنسمعطلة(

قمسبإغالقسملغطاءسمليلفيسللجهاز.لمسيلمسإغالقسملغطاءسمليلفيسللجهازسبشكتسكامت.

 Access Denied 
)تمسافضسملوصول(

تمسحظرسملوظخفةسملليستريلسمسليلممهاسبومسطةس
.SecureسFunctionسLock

.SecureسFunctionسLockمتصتسبالا ئولسلللحققسمنسإعلمممتسمخزةس

 Access Error 
)خطأسفيسملوصول(

تمسإزملةسملجهازسمنسومجهةسUSBسملاباشرةسأثناءس
معالجةسملبخانات.

مضغطسعلىسCancel )إلغاء(.سأعلسإمخالسملجهازسوحاولسملطباعةس
باسليلمدسملطباعةسملاباشرة.

 Belt End Soon
)مقلرمبسمنلهاءسملعارسمالفلرمضيس

للحزمد(

أوشكتسوحلةسملحزمدسعلىسنهايةسعارهاس
مالفلرمضي.

 Replace Beltقمسبشرمءسوحلةسحزمدسجليلةسقبتسظهواساسالةس
)مسلبلملسملحزمد(.

سديقافستشغختسملجهاز.س�فشلتسملاعايرة.Calibrate )معايرة( مضغطسمعسمالسلارماسفيسملضغطسعلىس
منلظرسلبعضسثومٍن،سثمسقمسبلشغختسملجهازسمرةسأخرى.سقمسباعايرةسمللونس

مرةسأخرىسباسليلمدسلوحةسمللحكمسأوسبرنامجستشغختسملطابعةس)منظرس
سصفحةس46(. معايرةسمأللومنس

سس� قمسبلركخبسوحلةسحزمدسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسملحزمدس
صفحةس133(.

إذمسمسلارتسملاشكلة،سفاتصتسبيلمةسعاالءسBrotherسأوسموزعسس�
Brotherسملاحلي.

 Cartridge Error
)خطأسفيسمليرطوشة(

قمسب حبسوحلةسمألسطومنة،سوأزلسخرطوشةسملحبرسللونسسملاحلمسفيسشاشةسلمسيلمستركخبسخرطوشةسملحبرسبشكتسصحخح.
LCD،سوأخرجسمليرطوشةسثمسضعهاسمرةسأخرىسفيسوحلةسمألسطومنة.سقمس
بلركخبسوحلةسمألسطومنةسفيسملجهازسمرةسأخرى.سإذمسمسلارتسملاشكلة،س

فاتصتسبيلمةسعاالءسBrotherسأوسموزعسBrotherسملاحلي.
قلسيلشكتسمللكاثفسممختسملجهازسبعلستغخخرسماجةسCondensationس)تكاثف(

حرماةسملغرفة.
متركسملجهازسفيسوضعسمللشغخت.سمنلظرسملةس30سمقخقةسمعستثبختسملغطاءس
مألماميسفيسوضعسملفلح.سثمسأوقفستشغختسملجهازسوأغلقسملغطاء.سوأعلس

تشغخلهسمرةسأخرى.

http://solutions.brother.com/
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ادجراءالسيبر الة الخطي
 Cover is Open

)ملغطاءسمفلوح(
قمسبإغالقسملغطاءسمألماميسللجهاز.لمسيلمسإغالقسملغطاءسمألماميسبشكتسكامت.

أغلقسغطاءسمثبتسملحبرسملاوجومسممختسملغطاءسمليلفيسللجهاز.لمسيلمسإغالقسغطاءسمثبتسملحبرسبشكتسكامت.

 DIMM Errorس
)DIMMخطأس(

لمسيلمستركخبسوحلةسملذمكرةسمليطخةسملازموجةسس�
بشكتسصحخح.

تمسك رسوحلةسملذمكرةسمليطخةسملازموجة.س�
الستلطابقسوحلةسملذمكرةسمليطخةسملازموجةسمعسس�

ملاومصفاتسملاطلوبة.

قمسبإيقافستشغختسملجهازسوفصتسسلكسملطاقة.سأزلسوحلةسملذمكرةسمليطخةسس�
سصفحةس114.( ملازموجة.س)منظرستركخبسذمكرةسإضافخةس

تأكلسمنسمطابقةسوحلةسملذمكرةسمليطخةسملازموجةسللاومصفاتسملاطلوبة.سس�
س )لازيلسمنسمللفاصخت،سمنظرسأنومعسوحلةسذمكرةسSO‑DIMMس

صفحةس113.(
أعلستركخبسوحلةسملذمكرةسمليطخةسملازموجةسبشكٍتسصحخح.سمنلظرسبضعسس�

ثومٍن.سقمسبلوصختسسلكسملطاقة،سثمسشغتسملجهازسمرةسأخرى.
إذمسظهرتساسالةسمليطأسمرةسأخرى،سمسلبللسوحلةسملذمكرةسمليطخةسس�

س ملازموجةسبأخرىسجليلة.س)منظرستركخبسذمكرةسإضافخةس
صفحةس114.(

 Drum End Soon 
)مقلرمبسمنلهاءسملعارسمالفلرمضيس

لألسطومنة(

أوشكتسوحلةسمألسطومنةسعلىسنهايةسعارهاس
مالفلرمضي.

مطلبسوحلةسأسطومنةسجليلةسمآلنسلكيستلاحسوحلةسمألسطومنةسعنلماستعرضس
سشاشةسLCDسReplace Drumس)مسلبلملسمألسطومنة(س)منظرس

س SoonسEndسDrumس)مقلرمبسمنلهاءسملعارسمالفلرمضيسلألسطومنة(س
صفحةس126(.

يحلاجسسلكسملكواوناسفيسوحلةسمألسطومنةسإلىس! Drumس)مألسطومنة!(
مللنظخف.

قمسبلنظخفسجاخعسأسالكسملشحنسمألابعةسممختسوحلةسمألسطومنةسعنسطريقس
سصفحةس152(. تحريكسملل انسمألزاقس)منظرستنظخفسأسالكسملكروناس

قمسبإزملةسوحلةسمألسطومنة،سثمسقمسبإزملةسخرطوشةسملحبرسمنسوحلةسلمسيلمستركخبسوحلةسمألسطومنةسبشكتسصحخح.
مألسطومنةسوأعلستركخبسخرطوشةسملحبرسمرةسأخرىسفيسوحلةسمألسطومنة.س

قمسبإعامةستركخبسوحلةسمألسطومنةسفيسملجهاز.
 Drum Stopس
)توقفسمألسطومنة(

سلقلسحانسملوقتسالسلبلملسوحلةسمألسطومنة. قمسباسلبلملسوحلةسمألسطومنةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس
صفحةس126(.

Jam 2‑sidedس)منحشااس
عنلسملطباعةسعلىسملوجهخن(

لقلسمنحشرسملواقسأسفتسماجسملواقسأوسمثبتس
ملحبر.

سصفحةس175. منظرسمنحشااسملواقسأسفتسماجسملواقس

 Jam Insideس
)منحشااسممخلي(

سصفحةس181.لقلسمنحشرسملواقسممختسملجهاز. منظرسلقلسمنحشرسملواقسممختسملجهازس

Jam MP Trayس)منحشااسفيس
مللاجسملالعلمسمألغرمض(

لقلسمنحشرسملواقسممختسمللاجسملعلمسمألغرمضس
فيسملجهاز.

سصفحةس173. منظرسمنحشااسملواقسفيسمللاجسملعلمسمألغرمضس

سصفحةس178.لقلسمنحشرسملواقسفيسملجزءسمليلفيسمنسملجهاز.Jam Rearس)منحشااسخلفي( منظرسلقلسمنحشرسملواقسفيسملجزءسمليلفيسللجهازس

 Jam Tray 1س
)منحشااسملواقسماجس1(

 Jam Tray 2س
)منحشااسملواقسماجس2(

سصفحةس173.لقلسمنحشرسملواقسممختسماجسملواقسفيسملجهاز. منظرسمنحشااسملواقسفيسماجسملواقس1سأوس2س

 Limit Exceededس
)تمستجاوزسملحل(

تمسملوصولسإلىسحلسملطباعةسملاعخنسفيسمخزةس
.SecureسFunctionسLock

.SecureسFunctionسLockمتصتسبالا ئولسلللحققسمنسإعلمممتسمخزةس

Log Access Errorس
)خطأسفيسملوصولسإلىسمل جت(

يلعذاسعلىسملجهازسملوصولسإلىسملفسسجتس
ملطباعةسملاوجومسفيسمليامد.

متصتسبالا ئولسلللحققسمنسإعلممسLogسPrintسStoreس)تيزينسسجتس
ملطباعة(سفيسإعلمممتسملشبكة.

سملختسم ليلدسملشبكة.( )للحصولسعلىسملاعلوماتسملافصلة،س
 No Belt Unitس
)الستوجلسوحلةسحزمد(

قمسبإعامةستركخبسوحلةسملحزمدس)منظرسمليطومتسفيسمسلبلملسوحلةسملحزمدسلمسيلمستركخبسوحلةسملحزمدسبشكتسصحخح.
سصفحةس133(.

 No Drum Unitس
)الستوجلسوحلةسأسطومنة(

سلمسيلمستركخبسوحلةسمألسطومنةسبشكتسصحخح. قمسبإعامةستركخبسوحلةسمألسطومنة.س)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس
صفحةس126.(
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 No HUB Supportس

)HUBالسيوجلسمعمس(
تمستوصختسجهازسموزعسUSBسفيسومجهةسUSBس

ملاباشرة.
مفصتسجهازسموزعسUSBسمنسومجهةسUSBسملاباشرة.

 No Paperس
)السيوجلسواق(

)LCDمل طرسملثانيسعلىسشاشةس(

 Load (size) paper
 .in (tray)س

)قمسبلحاختسواقسبحجمس)size(س
).)tray(فيسمللاجس

نفلسملواقسمنسملجهازسأوسلمسيلمستحاختسملواقس
بشكتسصحخحسفيسماجسملواقسملاحلم.

حاتسملواقسفيسماجسملواقسملاوضح.

تأكلسأنسموجهاتسملواقسقلستمسإعلممهاسلللومفقسمعسملحجمسملصحخح.

 No Permissionس
)السيوجلسإذن(

متصتسبالا ئولسلللحققسمنسإعلمممتسمخزةسLockسFunctionسSecure.طباعةسملا لنلمتسباأللومنسمحلومة.

 No Tonerس
)السيوجلسحبر(

لمسيلمستركخبسخرطوشةسملحبرسملياصةسباللونس
ملاشااسإلخهسفيسمل طرسملثانيسفيسشاشةسLCDس

بطريقةسصحخحة.

قمسبإزملةسوحلةسمألسطومنة،سثمسقمسبإزملةسخرطوشةسملحبرسملياصةسباللونس
ملاشااسإلخهسفيسمل طرسملثانيسفيسشاشةسLCDسمنسوحلةسمألسطومنةسوأعلس
تركخبسخرطوشةسملحبرسمرةسأخرىسفيسوحلةسمألسطومنة.سقمسبإعامةستركخبس
وحلةسمألسطومنةسفيسملجهاز.سإذمسمسلارتسملاشكلة،سفاسلبللسخرطوشةسملحبرس

سصفحةس121(. )منظرسمسلبلملسخرمطخشسملحبرس

 No Trayس
)السيوجلسماج(

لمسيلمستركخبسماجسملواقسملاشااسإلخهسفيسمل طرس
ملثانيسفيسشاشةسLCDسأوسمنهسغخرسمركبسبطريقةس

صحخحة.

قمسبإعامةستركخبسماجسملواقسملاشااسإلخهسفيسمل طرسملثانيسفيسشاشةس
.LCD

 No Waste Tonerس
)الستوجلسعلبةسملحبرسملا لهلك(

سلمسيلمستركخبسعلبةسملحبرسملا لهلكسبشكتسصحخح. أعلستركخبسعلبةسملحبرسملا لهلكس)منظرسمسلبلملسعلبةسملحبرسملا لهلكس
صفحةس139(.

 Not Availableس
)غخرسملوفر(

لمسيلمسمل ااحسبلشغختسملوظخفةسملاطلوبةسلجاخعس
سمعرفاتسملا ليلمخنسبومسطةسمخزةس

.SecureسFunctionسLock

.SecureسFunctionسLockمتصتسبالا ئولسلللحققسمنسإعلمممتسمخزةس

 Out of Memoryس
)نفامسملذمكرة(

قلتسم لوىستعقخلسملا لنلسأوسقلتسماجةسمقةسملطباعة.ذمكرةسملجهازسماللئة.

س أضفسم احةسجليلةسللذمكرة.س)منظرستركخبسذمكرةسإضافخةس
صفحةس114.(

Print Data Fullس
)طباعةسملبخاناتسبالكامت(

مضغطسعلىسCancel )إلغاء(سوقمسبحذفسملاهادسمآلمنةسملايزنةسسابًقا.ذمكرةسملجهازسماللئة.

س أضفسم احةسجليلةسللذمكرة.س)منظرستركخبسذمكرةسإضافخةس
صفحةس114.(

 ## Print Unableس
)تعذاسملطبعة(

سديقافستشغختسملجهاز.سمنلظرستوجلسمشكلةسمخكانخكخةسبالجهاز. مضغطسمعسمالسلارماسفيسملضغطسعلىس
لبعضسثومٍن،سثمسقمسبلشغختسملجهازسمرةسأخرى.

إذمسمسلارتسملاشكلة،سفاتصتسبيلمةسعاالءسBrotherسأوسموزعسBrotherس
ملاحلي.

 Registrationس
)ملل جخت(

سديقافستشغختسملجهاز.سس�فشتسملل جخت. مضغطسمعسمالسلارماسفيسملضغطسعلىس
منلظرسلبعضسثومٍن،سثمسقمسبلشغختسملجهازسمرةسأخرى.سقمسبل جختسمللونس

س مرةسأخرىسباسليلمدسلوحةسمللحكمس)منظرست جختسمأللومنس
صفحةس110(.

سس� قمسبلركخبسوحلةسحزمدسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسملحزمدس
صفحةس133(.

إذمسمسلارتسملاشكلة،سفاتصتسبيلمةسعاالءسBrotherسأوسموزعسس�
Brotherسملاحلي.
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 Replace Beltس

)مسلبلملسملحزمد(
سصفحةس133(.لقلسحانسملوقتسالسلبلملسوحلةسملحزمد. مسلبللسوحلةسملحزمدس)منظرسمسلبلملسوحلةسملحزمدس

 Replace Drumس
)مسلبلملسمألسطومنة(

سلقلسحانسملوقتسالسلبلملسوحلةسمألسطومنة. قمسباسلبلملسوحلةسمألسطومنةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس
صفحةس126(.

لمستلمسإعامةستعخخنسعلممسوحلةسمألسطومنةسعنلس
تركخبسأسطومنةسجليلة.

أعلستعخخنسعلممسسوحلةسمألسطومنةسباتباعسمداشاممتسملارفقةسبوحلةس
مألسطومنةسملجليلة.

Replace Fuserس
)مسلبلملسوحلةسملاصهر(

متصتسبيلمةسعاالءسBrotherسأوسباوزعسBrotherسملاحليسأوسمركزسلقلسحانسملوقتسالسلبلملسمثبتسملحبر.
خلمةسBrotherسملاعلالسالسلبلملسمثبتسملحبر.

Replace Laserس
)مسلبلملسوحلةسمللخزا(

متصتسبيلمةسعاالءسBrotherسأوسباوزعسBrotherسملاحليسأوسمركزسلقلسحانسملوقتسالسلبلملسوحلةسمللخزا.
خلمةسBrotherسملاعلالسالسلبلملسوحلةسمللخزا.

Replace PF Kit1س
)مسلبلملسمجاوعةسمللغذيةسبالواقس

)1

Replace PF Kit2س
)مسلبلملسمجاوعةسمللغذيةسبالواقس

)2

 Replace PF KitMP
)مسلبلملسمجاوعةسمللغذيةسبالواقس

ملعلمةسمألغرمض(

متصتسبيلمةسعاالءسBrotherسأوسباوزعسBrotherسملاحليسأوسمركزسلقلسحانسملوقتسالسلبلملسمجاوعةسمللغذيةسبالواق.
خلمةسBrotherسملاعلالسالسلبلملسمجاوعةستلقخمسملواقسمألولى.

Replace Tonerس
)مسلبلملسملحبر(

أوشكتسخرطوشةسملحبرسعلىسنهايةسعارهاس
مالفلرمضي.سسخقودسملجهازسبوقفسكتسعالخاتس

ملطباعة.

مسلبللسخرطوشةسملحبرسللونسملاحلمسفيسشاشةسLCDس)منظرسمسلبلملس
سصفحةس121(. خرمطخشسملحبرس

Replace WT Boxس
)مسلبلملسعلبةسملحبرسملا لهلك(

سلقلسحانسملوقتسالسلبلملسعلبةسملحبرسملا لهلك. مسلبللسعلبةسملحبرسملا لهلكس)منظرسمسلبلملسعلبةسملحبرسملا لهلكس
صفحةس139(.

 Self‑Diagnostic 
)مللشيخصسملذمتي(

السترتفعسماجةسحرماةسمثبتسملحبرسإلىسماجةس
ملحرماةسملاحلمةسفيسملوقتسملاحلم.

قمسبإيقافستشغختسملجهاز،سومنلظرسلثومٍنسقلخلةسثمسقمسبلشغخلهسمرةسأخرى.س
متركسملجهازسلالةس15سمقخقةسمعستشغخله.

مثبتسملحبرسساخنسللغاية.
 Short paperس

)واقسقصخر(
طولسملواقسفيسمللاجسقصخرسللاجةسأنسملجهازسالس
ياكنهستقلياهسإلىسماجسمدخرمجسملاومجهسلألسفت.

مفلحسملغطاءسمليلفيس)ماجسمدخرمجسملاومجهسلألعلى(سلل احسبإخرمجسملصفحةس
ملاطبوعةسمنسماجسمدخرمجسملاومجهسلألعلى.سقمسبإزملةسملصفحاتسملاطبوعةس

ثمسمضغطسعلىسGo )انتقال(.

 Size Errorس
)خطأسفيسملحجم(

حجمسملواقسملاحلمسفيسجهازسملطابعةسغخرسملعمس
منسقبتسمللاجسملاحلم.

قمسباخلخااسحجمسملواقسملذيسيلعاهسكتسماج.س)منظرسنوعسملواقسوحجاهس
سصفحةس2.(

 Size Error DXس
)خطأسفيسملحجمسعنلسملطباعةسعلىس

ملوجهخن(

حجمسملواقسملاحلمسفيسبرنامجستشغختسملطابعةس
وقائاةسلوحةسمللحكمسغخرسملاحسللطباعةسملللقائخةس

علىسملوجهخن.

مضغطسعلىسCancel )إلغاء(.سقمسباخلخااسحجمسملواقسملذيستلعاهس
ملطباعةسعلىسملوجهخن.

.A4حجمسملواقسملياصسبالطباعةسملللقائخةسعلىسملوجهخنسهوس

ملواقسملالوفرسفيسمللاجسحجاهسلخسسصحخحس
وغخرسملاحسللطباعةسملللقائخةسعلىسملوجهخن.

قمسبلحاختسملواقسذوسملحجمسملصحخحسفيسمللاجسوقمسبلعخخنسحجمسملواقسفيس
سصفحةس90(. مللاجس)منظرسTrayسPaperس)ماجسملواق(س

.A4حجمسملواقسملياصسبالطباعةسملللقائخةسعلىسملوجهخنسهوس

 Size Mismatchس
)علدسمطابقةسحجمسملواق(

إنسحجمسملواقسفيسمللاجسملاحلمسلخسسبالحجمس
ملصحخح.

قمسبأحلسمليطومتسمللالخة:سحاتسنفسسحجمسملواقسفيسماجسملواقسملاحلمسفيس
جهازسملطابعة،سثمسمضغطسعلىسGoس)انتقال(.

فيسجهازسملطابعةسمخلرسحجمسملواقسملذيسقاتسبلحاخلهسفيسماجسملواقس
ملاحلم.
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 Small paperس

)واقسصغخر(
حجمسملواقسملاحلمسفيسبرنامجستشغختسملطابعةس
صغخرسجًلمسللاجةسأنسملجهازسالسياكنهستوصخلهس

للاجسمدخرمجسملاومجهسلألسفت.

مفلحسملغطاءسمليلفيس)ماجسمدخرمجسملاومجهسألعلى(سلل احسبإخرمجسملواقس
ملاطبوعسمنسماجسمدخرمجسملاومجهسألعلىسثمسمضغطسعلىسGo )انتقال(.

 Toner Errorس
)خطأسفيسملحبر(

لمسيلمستركخبسخرطوشةسحبرسومحلةسأوسأكثرسبشكتس
صحخح.

مسحبسوحلةسمألسطومنةسلليااج.سأزلسكتسخرمطخشسملحبر،سثمسأمخلهاسمرةس
أخرىسفيسوحلةسمألسطومنة.

 Toner Low: Xس
)Xم لوىسملحبرسمنيفض:س(

)تشخرسXسإلىسلونسخرطوشةس
ملحبرسأوسوحلةسمألسطومنةسملذيس

أوشكسعلىسنهايةسعارهس
مالفلرمضي.سBK=أسوم،س
C=أزاق،سM=أاجومني،س

Y=أصفر.(

إذمسعرضتسشاشةسLCDسToner Lowس
)م لوىسملحبرسمنيفض(سفإنهسالسيزملسياكنكس
ملطباعة،سإالسأنسملجهازسييبركسباقلرمبسنهايةس

ملعارسمالفلرمضيسليرطوشةسملحبر.

مطلبسخرطوشةسحبرسجليلةسبحخثستلوفرسخرطوشةسحبرسبليلةسعنلماستظهرس
شاشةسLCDسReplace Tonerس)مسلبلملسملحبر(.

 Tray 2 Errorس
)خطأسفيسمللاج2(

لمسيلمستركخبسمللاجسمالخلخاايسمألسفتسبشكتس
صحخح.

قمسبإعامةستركخبسمللاجسمألسفت.

Unusable Deviceس
)جهازسغخرسقابتسلالسليلمد(

لقلستمستوصختسجهازسغخرسملومفقسأوسمعخبسفيس
ومجهةسUSBسملاباشرة.

قمسبإزملةسجهازسفالشسUSBسمنسومجهةسUSBسملاباشرة.

WT Box End Soonس
)مقلرمبسمنلهاءسملعارسمالفلرمضيس

لعلبةسملحبرسملا لهلك(

سمطلبسعلبةسملحبرسملا لهلكسجليلةسقبتسظهواساسالةسمقلرمبسعلبةسملحبرسملا لهلكسمنسمالملالءستااًما.
Replace WT Boxس)مسلبلملسعلبةسملحبرسملا لهلك(.
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انحلار الورق

قمسبإزملةسكتسمألوامقسمنسماجسملواقسممئًااسوقمسبل ويةسازمةسملواقسعنلسإضافةسملواقسملجليل.سسخ اعلسذلكسفيسمنعستغذيةسصفحاتسملعلمةسمنسملواقس
عبرسملجهازسفيسوقتسومحلسومنعسمنحشااسملواق.

انحلار الورق في الدرج متعدد األغراض
إذمسعرضتسشاشةسLCDسJam MP Trayس)منحشااسفيسمللاجسملالعلمسمألغرمض(،سمتبعسهذهسمليطومت:

a .قمسبإزملةسملواقسمنسمللاجسملعلمسمألغرمض

b .قمسبإزملةسأيسواقسمحشواسمنسممختسمللاجسملعلمسمألغرمضسوحوله

c .قمسبلهويةسازمةسملواق،سثمسضعهاسمرةسأخرىسفيسمللاجسملعلمسمألغرمض

d .عنلستحاختسملواقسفيسمللاجسملعلمسمألغرمض،ستأكلسمنسأنسملواقستحتسملحلسمألقصىسلاوجهاتسماتفاعسملواقسعلىسكالسجانبيسمللاج

e .انتقال(سالسلئنافسملطباعة( Goمضغطسعلىس

انحلار الورق في درج الورق 1 أو 2
إذمسعرضتسشاشةسLCDسJam Tray 1س)منحشااسملواقسفيسماجس1(سأوسJam Tray 2س)منحشااسملواقسفيسماجس2(،سمتبعسهذهسمليطومت:

a .مسحبسماجسملواقسبشكتسكامتسخااجسملجهاز
بالن بةسإلىسJam Tray 1س)منحشااسملواقسماجس1(:

س
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بالن بةسإلىسJam Tray 2س)منحشااسملواقسماجس2(:

س

b .مسليلدسكللاسيليكسفيسسحبسملواقسملاحشواسببطءسلليااج

مةحظة
ي احسلكسسحبسملواقسملاحشواسلليااجسألسفتسبإزملةسملواقسب هولةستامة. س

c سفيسماجسملواق.سبخنااستقودسبالضغطسعلىسذامعستحريرسموجهسملواقسمألزاق،س) تأكلسأنسملواقسأسفتسعالمةسملحلسمألقصىسلكاخةسملواقس)
مسحبسموجهاتسملواقسللناسبسحجمسملواق.سوتأكلسأنسملاوجهاتسمثبلةسفيسملفلحاتسبإحكاد.

d .أعلسوضعسماجسملواقسبإحكادسممختسملجهاز
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انحلار الورق أ فل درج الورق
إذمسعرضتسشاشةسLCDسJam 2‑sidedس)منحشااسعنلسملطباعةسعلىسملوجهخن(،سمتبعسهذهسمليطومت:

a .قمسبلركسملجهازسقخلسمللشغختسلالةس10سمقائقسدتاحةسملفرصةسللاروحةسمللمخلخةسللبريلسمألجزمءسمل اخنةسللغايةسممختسملجهاز

b .مسحبسماجسملواقسبشكتسكامتسخااجسملجهاز

س

c .تأكلسمنسإخرمجسملواقةسملاحشواةسمنسممختسملجهاز
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d .إذمسلمسيلمسمالحلفاظسبالواقسممختسملجهاز،سفافحصسأسفتسماجسملواق

س

e .إذمسلمسيلمسمالحلفاظسبالواقسفيسماجسملواق،سفافلحسملغطاءسمليلفي

س

 تحذير 
س طح  اخن

بعلسمسليلمدسملجهازسمباشرة،سسلكونسبعضسمألجزمءسمللمخلخةسفيسملجهازسساخنةسللغاية.سمنلظرسحلىسيبرمسملجهازسقبتسأنستلاسسمألجزمءسمللمخلخةسله.
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f .مسليلدسكللاسيليكسل حبسملواقسملاحشواسببطءسلليااج

س

g .أغلقسملغطاءسمليلفيسحلىسي لقرسفيسوضعسمدغالق

h .ضعسماجسملواقسمرةسأخرىسفيسملجهاز
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لقد انحلر الورق في الجزء الخلفي للجهاز
إذمسعرضتسشاشةسLCDسملرسالةسJam Rearس)منحشااسخلفي(،سفإنهسيحلثسمنحشااسللواقسخلفسملغطاءسمليلفي.سمتبعسمليطومتسمللالخة:

a .قمسبلركسملجهازسقخلسمللشغختسلالةس10سمقائقسدتاحةسملفرصةسللاروحةسمللمخلخةسللبريلسمألجزمءسمل اخنةسللغايةسممختسملجهاز

b .مفلحسملغطاءسمليلفي

س

 تحذير 
س طح  اخن

بعلسمسليلمدسملجهازسمباشرة،سسلكونسبعضسمألجزمءسمللمخلخةسفيسملجهازسساخنةسللغاية.سمنلظرسحلىسيبرمسملجهازسقبتسأنستلاسسمألجزمءسمللمخلخةسله.
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c .)1(مسحبسمألل نةسملزاقاءسملاوجومةسعلىسملجانبخنسمأليانسومألي رستجاهكسوقمسبلحريرسغطاءسمثبتسملحبرس

س

1

2

3

2

3

مةحظة
إذمسكانتسأذاعسملاظاايفس)3(ستمسسحبهاسإلىسموضعسملاظاايفسممختسملغطاءسمليلفي،سمافعسهذهسمألذاعسفيسملوضعسملطبخعيسقبتسسحبسمألل نةس

ملزاقاءس)2(سألسفت. س

d .مسليلمدسكللاسيليكسل حبسملواقسملاحشواسبرفقسخااجسمثبتسملحبر
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e .)1(أغلقسغطاءسمثبتسملحبرس

س

1

2 2

مةحظة
إذمسقاتسبالطباعةسعلىسملاظاايف،سمسحبسأذاعسملاظاايفسألسفتس)2(سإلىسوضعسملاظاايفسمرةسأخرىسقبتسإغالقسملغطاءسمليلفي. س

f .أغلقسملغطاءسمليلفي
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لقد انحلر الورق داخل الجهاز
إذمسعرضتسشاشةسLCDسJam Insideس)منحشااسممخلي(،سمتبعسهذهسمليطومت:

a .مضغطسعلىسزاستحريرسملغطاءسمألماميسومسحبسفلحةسملغطاءسمألمامي

س

b .مم كسملاقبضسمألزاقسلوحلةسمألسطومنة.سمسحبسوحلةسمألسطومنةسلليااجسحلىستلوقف

س
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c أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سإلىسي ااسملجهازسعكسسمتجاهسعقاابسمل اعةسإلىسموضعسمللحرير.سمعسمدم اكسبالاقابضسملزاقاءسلوحلةسمألسطومنة،س
مافعسمقلمةسوحلةسمألسطومنةسوقمسبإزمللهاسمنسملجهاز.

2

1

هام
س أم كسملاقابضسملزاقاءسلوحلةسمألسطومنةسعنلماستحالها.سالستا كسجومنبسوحلةسمألسطومنة.	

س

س نوصيسبوضعسخرطوشةسملحبرسعلىسسطحسنظخفسوم لِوسوثابتسعلىسواقةسياكنسملليلصسمنهاسأوسقطعةسقااشسخشخةسمن كابسم حوقسملحبرسأوس	
تناثرهسعنسغخرسقصل.

س للجنبستلفسملجهازسملناتجسعنسملكهرباءسمل اكنة،سالستلاسسمألقطابسملكهربائخةسملاوضحةسفيسملرسمسمللوضخحي.	

س

س
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d .مسحبسملواقسملاحشواسلليااجسببطء

س

هام
للجنبسمشكالتسجومةسملطباعة،سالستلاسسمألجزمءسملاظللةسملاوضحةسفيسملرسمسمللوضخحي.

س

e .تأكلسمنسوجومسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسموضعسمللحريرسكااسهوسموضحسفيسملرسمسمللوضخحي

2

1
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f .مسحبسوحلةسمألسطومنةسبلطفسفيسملجهازسحلىستلوقفسعنلسذامعسملقفتسمألزاق

2

س

g .أماسذامعسملقفتسمألزاقس)1(سفيسمتجاهسعقاابسمل اعةسإلىسموضعسملقفت

س

2

1

h .أمختسوحلةسمألسطومنةسحلىستلوقف

س

i .قمسبإغالقسملغطاءسمألماميسللجهاز

مةحظة
عنلسإيقافستشغختسملجهازسأثناءسJam Insideس)منحشااسممخلي(،سسخقودسملجهازسبطباعةسبخاناتسغخرسكاملةسمنسعلىسجهازسملكابخوترسعنلستشغخلهس

منسجليل.سقبتسأنستقودسبلشغختسملجهاز،سقمسبحذفسمهاةستيزينسملطباعةسعلىسملكابخوتر. س
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إذا كنت تعاني من ملكةت في جهازك
هام

س للا اعلةسملفنخة،سيجبسعلخكسمالتصالسبيلمةسعاالءسBrotherسأوسموزعسBrotherسملاحلي.	
س إذمسكنتستعلقلسأنسهناكسمشكلةسفيسملجهاز،سفرمجعسملايططسأمناهسومتبعسملللاخحاتسملياصةسباسلكشافسمألخطاءسوإصالحها.سياكنكسحتسمعظمس	

ملاشاكتسبنف ك.
س إذمسكنتسبحاجةسإلىسملازيلسمنسملا اعلة،سف خقلدسلكسCenterسSolutionsسBrotherسأحلثسمألسئلةسملالكراةسوتلاخحاتسحولسمسلكشافس	

.http://solutions.brother.com/مألخطاءسوإصالحها.سقمسبزيااةسموقعسملويبس

ملكةت في الطياعة 

اقتراحاتملكةت
تأكلسأنهستمسمخلخااسبرنامجستشغختسملطابعةسملصحخحسوتثبخله.الستوجلسمطبوعات.

ستحققسلرؤيةسماسإذمسكانتسشاشةسLCDستعرضساسالةسخطأ.س
سصفحةس168.( )منظرساسائتسمليطأسوملصخانةس

ستحققسمنسمتصالسملجهازسباالنلرنت.
)WindowsسServer®س2008سR2سوWindows®س)7س

س)ابدأ(س<ساألجهزة والطابعات.سمنقرسبزاسملااوسسمأليانسفوقسBrother HL‑XXXX seriesس منقرسفوقسزاس
سومنقرسفوقسعرض ما يتم طياعته.سمنقرسفوقسطابعةسوتأكلسمنسإلغاءستحليلسعالمةسمالخلخااسقبتس

 ا تخدام الطابعة دون اتصال.
س)®VistaسWindowsسو2008س®ServerسWindows(س

س)Startس)مبلأ((س<سControl Panelس)لوحةسمللحكم(س<سHardware and Soundس سمنقرسفوقسزاس
س)مألجهزةسوملصوت(س<سPrintersس)ملطابعات(.سمنقرسبزاسملااوسسمأليانسفوقسBrother HL‑XXXX series.س

ستأكلسمنسإلغاءستحليلسعالمةسمالخلخااسقبتسUse Printer Offline )مسليلمدسملطابعةسمونسمتصال(.
س)XPس®Windowsسو2003س®ServerسWindows(س

منقرسفوقسزاسStartس)مبلأ(س<سPrinters and Faxesس)ملطابعاتسوملفاك ات(.سمنقرسبزاسملااوسسمأليانسفوقس
 Use Printer Offlineستأكلسمنسإلغاءستحليلسعالمةسمالخلخااسقبتس.Brother HL‑XXXX series 

س)مسليلمدسملطابعةسمونسمتصال(.
)WindowsسServer®سو2012سWindows®س)8س

سحركسملااوسسباتجاهسملجانبسمأليانسمألسفتسمنسسطحسملاكلب.سعنلسظهواسشريطسملقائاةسمنقرسفوقسادعداداتس<س
لوحة التحكم.سفيسمجاوعةساألجهزة والصوتس)مألجهزة(،سمنقرسفوقسزاسعرض األجهزة والطابعات.سمنقرسبزاسملااوسس
مأليانسعلىسBrother HL‑XXXX Printerس<سعرض ما يتم طياعته.سإذمسظهرتسخخاامتسجهازسملطابعة،سمخلرس

سجهازسملطابعةسملياصسبك.سمنقرسفوقسطابعةسفيسشريطسملقائاةسوتأكلسمنسإلغاءستحليلسعالمةسمالخلخااسقبتس
 ا تخدام الطابعة دون اتصال.

)WindowsسServer®س2012سR2س)بالن بةسلـس
سمنقرسفوقسلوحةسمللحكمسفيسشاشةسStart.سفيسمجاوعةساألجهزة،سمنقرسفوقسزاسعرض األجهزة والطابعات.س

منقرسبزاسملااوسسمأليانسعلىسBrother HL‑XXXX Printerس<سعرض ما يتم طياعته.سإذمسظهرتسخخاامتس
جهازسملطابعة،سمخلرسجهازسملطابعةسملياصسبك.سمنقرسفوقسطابعةسفيسشريطسملقائاةسوتأكلسمنسإلغاءستحليلسعالمةسمالخلخااس

قبتسا تخدام الطابعة دون اتصال.

متصتسبالا ئولسلللحققسمنسإعلمممتسمخزةسLockسFunctionسSecure.س

تأكلسمنسإعلممسملومجهةسعلىسAutoس)تلقائي(سبالجهازس)منظرسكخفخةستغخخرسملومجهةسفيسصفحةس91(.

http://solutions.brother.com/
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ملكةت في الطياعة )تابد(

اقتراحاتملكةت
الستوجلسمطبوعات.

)تابع(

تأكلسمنسأنسملجهازسفيسوضعسإيقافسمللشغخت.

سفيسلوحةسمللحكم،سثمسقمسبإعامةسإاسالسمهاةسملطباعةسمرةس إذمسكانسملجهازسفيسوضعسإيقافسمللشغخت،سفاضغطسعلىس
أخرى.

سصفحةس107.( )منظرسمديقافسملللقائيسلللشغختس
السيقودسملجهازسبالطباعةسأوستوقفسعنس

ملطباعة.
مضغطسعلىسCancel )إلغاء(.

سوفسيقودسملجهازسبإلغاءسمهاةسملطباعةسوم حهاسمنسملذمكرة.سقلستكونسملن يةسملاطبوعةسغخرسمكلالة.
تظهرساؤوسسملصفحاتسأوستذيخلهاسعنلس
عرضسملا لنلسعلىسملشاشة،سلكنهاسالس

تظهرسعنلسملطباعة.

سهناكسمنطقةسغخرسقابلةسللطباعةسأعلىسوأسفتسملصفحة.سقمسبلعخخنسملهوممشسملعلويةسومل فلخةسللا لنلسلل ااحسبهذم.س
سصفحةس7.( )منظرسملانطقةسغخرسملقابلةسللطباعةسعنلسإجرمءسملطباعةسمنسجهازسكابخوترس

يقودسملجهازسبالطباعةسبشكتسغخرسملوقعسأوس
يقودسبالطباعةسعلياةسملفائلة.

مضغطسعلىسCancel )إلغاء(سدلغاءسمهادسملطباعة.

تحققسمنسمدعلمممتسفيسمللطبخقسملياصسبكسلللأكلسمنسإعلممهسللعاتسمعسجهازك.

يقودسملجهازسبطباعةسأولسصفحلخنسبشكتس
صحخحسثمسيقودسبطباعةسبعضسملصفحاتس

ملليستحلويسعلىسنصوصسمفقومة.

تحققسمنسمدعلمممتسفيسمللطبخقسملياصسبكسلللأكلسمنسإعلممهسللعاتسمعسجهازك.

السيلعرفسجهازكسعليسمدشااةسملكاملةسلايزنسمدمخالسبالجهاز.ستأكلسمنستوصختسكبتسملومجهةسبطريقةسصحخحة.

يلعذاسملقخادسبعالخةسطباعةس‘تيطخطس
ملصفحة‘.

تأكلسمنسأنسإعلمممتسحجمسملواقسفيسمللطبخقسيلطابقسمعسمدعلممسفيسبرنامجستشغختسملطابعة.

حاولستغخخرسإعلممسبرنامجستشغختسملطابعة.ستحلاجسملجومةسملعالخةسإليسزيامةسوقتسمعالجةسملبخاناتسومداسالسوملطباعة.سرعةسملطباعةسبطخئةسللغاية.

سإذمسكانسملجهازسفيسملوضعسملصامت،ستقتسسرعةسملطباعة.ستحققسمنسإعلمممتسملوضعسملصامت.
سصفحةس108.( )منظرستشغخت/إيقافسملوضعسملصامتس

ملجهازسالسيقودسبالطباعةسمنسخاللسبرنامجس
.Adobe®سIllustrator®

قمسبلقلختسجومةسملطباعة.

سصفحةس32.( )بالن بةسلنظادسمللشغختسWindows،سمنظرسعالمةسمللبويبسأساسيس

سصفحةس70.( )بالن بةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سمنظرسإعلمممتسملطباعةس
سصفحةس189.جومةسطباعةساميئة منظرستح خنسجومةسملطباعةس

ملاكل التعامل مد الورق 

اقتراحاتملكةت
عنلسفرمغسماجسملواق،سقمسبلحاختسازمةسجليلةسمنسملواقسفيسماجسملواق.السيقودسملجهازسبلغذيةسملواق.

عنلسوجومسواقسفيسماجسملواق،ستأكلسمنسأنهسموضوعسبشكتسم لقخم.سوإذمسكانسملواقسمللوًيا،سفقمسبل ويله.سفيسبعضس
مألحخانسيكونسمنسملافخلسإزملةسملواق،سقمسبقلبسازمةسملواقسوإعامتهاسمرةسأخرىسفيسماجسملواق.

قلتسكاخةسملواقسفيسماجسملواق،سثمسأعلسملاحاولة.

تأكلسمنسعلدستحليلسوضعسمللاجسملعلمسمألغرمضسفيسبرنامجستشغختسملطابعة.

قمسبلنظخفسأسطومنةسمللقاطسملواق.

سصفحةس162.( )منظرستنظخفسأسطومنةسمللقاطسملواقس
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ملاكل التعامل مد الورق )تابد(

اقتراحاتملكةت
السيقودسملجهازسبلغذيةسملواقسمنسمللاجس

ملعلمسمألغرمض.
تأكلسمنستحليلسالدرج متعدد األغراضسفيسبرنامجستشغختسملطابعة.

قمسبلهويةسملواقسجخًلمسثمسضعسماجسملواقسممختسملجهاز.

مفلحسملغطاءسمليلفي.س1كخفسأقودسبالطباعةسعلىسملاظاايف؟

مسحبسملذامعخنسملرماميخنسإلىسموضعسملاظاايف.س2

عنلسمالنلهاءسمنسطباعةسملاظاايف،سقمسبإعامةستعخخنسملذامعخنسملرماميخنسلوضعهمسمألصليسومغلقسملغطاءسمليلفي.سس3

سصفحةس15.( )منظرسملطباعةسعلىسواقسساخكسوواقسملصقاتسومظاايفسمنسمللاجسملعلمسمألغرمضس
حاتسثالثةسمظاايفسفيسكتسمرةسفيسمللاجسملعلمسمألغرمض.سيجبسإعلممسمللطبخقسللطباعةسبحجمسملاظاايفسملليس

ت ليلمها.سيلمسذلكسعامًةسفيسقائاةسSetupسPageس)إعلممسملصفحة(سأوسSetupسDocumentس)إعلممسملا لنل(سمنس
مللطبخقسلليك.

)امجعسملختسمللطبخقسملياصسبكسلازيلسمنسملاعلومات.(

الملكةت الخاصة بالليكة 

اقتراحاتملكةت
تعذاسملطباعةسعبرسملشبكةسبعلسإتاادستثبختس

ملبرنامج.
عنلماستظهرسشاشةسCannot print to the networked printer،سمتبعسمللعلخااتسملاعروضةسعلىس

سملختسم ليلدسملشبكة. ملشاشة.سإذمسلمسيلمسحتسملاشكلة،س

تأكلسمنسإعلممسملومجهةسعلىسAutoس)تلقائي(سبالجهازس)منظرسكخفخةستغخخرسملومجهةسفيسصفحةس91(.

.Brotherسالسياكنستثبختسبرنامجس)Windows®(س
فيسحالةسظهواستنبخهسبرنامجسملحاايةسعلىسشاشةسملكابخوترسأثناءسمللثبخت،سقمسبلغخخرسإعلمممتسبرنامجسملحاايةسلل ااحس

بلشغختسبرنامجسإعلممسمنلجسBrotherسأوسبرنامجسآخر.

 )Macintosh(س
إذمسكنتست ليلدسوظخفةسجلماسملحاايةسلبرنامجسملحاايةسمنسمللج سسأوسمكافحةسملفخروسات،سفقمسبلعطخلهاسبشكتسمؤقتسثمس

.Brotherقمسبلثبختسبرنامجس

يلعذاسمالتصالسبالشبكةسملالسلكخة.

)HL‑L8350CDW(

ستحققسمنسملاشكلةسباسليلمدستقريرسWLAN.سمطبعستقريرسWLANسفيستحليلسملقائاة.س
 .Machine Infoس)معلوماتسعنسملجهاز(،سPrint WLANReportس

)طباعةستقريرسملشبكةسملالسلكخةسWLAN(،سثمسمضغطسGo )انتقال(.

سملختسم ليلدسملشبكة. لازيلسمنسمللفاصخت،س

سملختسم ليلدسملشبكة. سبالن بةسللاشكالتسمألخرىسملالعلقةسباسليلمدسملجهازسعلىسإحلىسملشبكات،س
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ملكةت أخرى

اقتراحاتملكةت
قلستؤميسملظروفسملعك خةسللوصختسملطاقةس)مثتسملبرقسأوسمالاتفاعسملافاجئسللطاقة(سإلىستعطتسآلخاتسمألمانسمللمخلخة.سيلعذاستشغختسملجهاز.

لذم،سقمسبإيقافستشغختسملجهازسوفصتسسلكسملطاقة.سومنلظرسلالةسعشرسمقائق،سثمسقمسبلوصختسسلكسملطاقةسوتشغختسملجهاز.

إذمسلمسيلمسحتسملاشكلة،سفقمسبإيقافستشغختسملجهاز.سإذمسكنتست ليلدسقاطعستخاا،سفقمسبفصلهسلللأكلسمنسأنهسلخسسسببس
ملاشكلة.سقمسبلوصختسسلكسطاقةسملجهازسمباشرةسباأخذستخااسكهربائيسيعاتسبالحائطسمعروفسوميللفسوقمسبلشغختسملجهاز.س

إذمسلمسيكنسهناكسطاقة،سفحاولسمسليلمدسكبتسطاقةسميللف.

السي لطخعسملجهازسطباعةسبخاناتسEPSس
وملليستلضانسبرنامجستشغختسملطابعةس

.BR‑Script3

س)®Windows(س
لطباعةبخاناتسEPS،سمتبعسمللالي:

a س:WindowsسServer®س2008سR2سونظادسمللشغختسWindows®لنظادسمللشغخت7س
س)ابدأ(س< األجهزة والطابعات.س منقرسفوقسزاس

لنظادسمللشغختس®VistaسWindowsسونظادسمللشغختس2008س®ServerسWindows:س
س)Startس)مبلأ((س<سControl Panelس)لوحةسمللحكم(،سHardware and Soundس منقرسفوقسزاس

)مألجهزةسوملصوت(س<سPrintersس)ملطابعات(.س

لنظادسمللشغختسXPس®Windowsسونظادسمللشغختس2003س®ServerسWindows:س
منقرسفوقسStartس)مبلأ(س<سPrinters and Faxesس)ملطابعاتسوملفاك ات(.

:WindowsسServer®سونظادسمللشغختس2012سWindows®لنظادسمللشغختس8س
حركسملااوسسناحخةسملجزءسمل فليسمأليانسمنسسطحسملاكلب.سعنلسظهواسشريطسملقائاةسمنقرسفوقسإعداداتس<س

لوحة التحكم.سفيسمجاوعةساألجهزة والصوت،سمنقرسفوقسزاسعرض األجهزة والطابعات.

:WindowsسServer®س2012سR2بالن بةسلنظادسمللشغختس
متقرسفوقسلوحة التحكمسفيسشاشةساليدء.سفيسمجاوعةساألجهزة،سمنقرسفوقسزاسعرض األجهزة والطابعات.

b سوWindowsسVista®سوWindows®سXPسوWindows®سألنظاةستشغختس7س
:WindowsسServer®س2008سR2سوWindowsسServer®سو2008سWindowsسServer®س2003س

سمنقرسبزاسملااوسسمأليانسفوقسمأليقونةسBrother HL‑XXXX BR‑Script3سوحلمس
 Printer propertiesس)خصائصسملطابعة(س)Propertiesس)خصائص((،سو

Brother HL‑XXXX BR‑Script3سعنلسملضرواة.

ألنظاةستشغختس8س®Windowsسو2012س®ServerسWindowsسوR2س2012س®ServerسWindows:س
منقرسبزاسملااوسسمأليانسفوقسمأليقونةسBrother HL‑XXXX BR‑Script3،سوحلمسخصائص الطياعة.

c س)بروتوكولسمالتصالسملثنائيسملاعلم(سفيسTBCPسمنسعالمةسمللبويبسإعدادات الجهاز،سمخلرس
بروتوكول ادخراج.

 )Macintosh نظام التلغيل( 
سإذمستمستوصختسملجهازسملياصسبكسبجهازسكابخوترسمزومسبومجهةسUSB،سفالسياكنكسطباعةسبخاناتسEPSسوملليستشاتس
ملبخاناتسملثنائخة.سياكنكسطباعةسملبخاناتسبلن خقسEPSسفيسملجهازسعنسطريقسشبكةسمتصال.سللقخادسبلثبختسبرنامجستشغختس
ملطابعةسBR‑Script3سعنسطريقسشبكةسمتصال،ستفضتسبزيااةسCenterسSolutionsسBrotherسعلىسموقعسويبس

.http://solutions.brother.com/
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تحسين جودة الطياعة
سصفحةس88(.سإذمس إذمسكانتسلليكسمشكلةسخاصةسبجومةسملطباعة،سفقمسبطباعةسصفحةسكاخلبااسأواًلس)منظرس.InfoسMachineس)معلوماتسعنسملجهاز.(س

ظهرتسملصفحةسملاطبوعةسبشكتسجخل،سفقلسالسيكونسملجهازسهوسملاشكلة.ستحققسمنسكبتسملومجهةسأوسجربسملجهازسعلىسكابخوترسآخر.سفيسحالةسوجومس
مشكلةسخاصةسبجومةسملاطبوعة،ستأكلسمنسمتباعسمليطومتسمللالخةسأواًل.سوبعلسذلك،سإذمسمسلارتسمشكلةسجومةسملطباعة،سفلحققسمنسملايططسأمناهسومتبعس

مللوصخات.

مةحظة
الستوصيسBrotherسباسليلمدسخرمطخشسغخرسمليرمطخشسمألصلخةسمنسBrotherسأوسإعامةستعبئةسمليرمطخشسملا لعالةسبحبرسمنسمصاماسأخرى. س

a للحصولسعلىسأفضتسجومةسللطباعة،سنقلرحسمسليلمدسملواقسملاوصىسبه.ستأكلسمنسأنكست ليلدسملواقسملذيسيلومفقسمعسملاومصفاتسملياصةسبناس
سصفحةس2(. )منظرسملواقسملاقبولسووسائطسملطباعةسمألخرىس

b .تأكلسمنسأنهستمستركخبسوحلةسمألسطومنةسوخرمطخشسملحبرسبشكتسصحخح

التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطياعة
س

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

abcdefghijk

ABCD
abcde
01234

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

اليسرى أو اليمنى للورق المطيوع

قمسبلعخخنسهوممشسملطباعةسفيسمللطبخقسملذيست ليلمهسوأعلسطباعةسملاهاة.س�

س

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

ضعف درجة األلوان أو مستوى تركيزها في 
الصفحة بيكملها

سس� قمسباعايرةسمللونسباسليلمدسلوحةسمللحكمسأوسبرنامجستشغختسملطابعةس)منظرسمعايرةسمأللومنس
صفحةس109(.

تأكلسمنسإيقافسوضعستوفخرسملحبرسفيسلوحةسمللحكمسأوسبرنامجستشغختسملطابعة.س�
ستأكلسأنسإعلممسنوعسملوسائطسفيسبرنامجسمللشغختسيلومفقسمعسنوعسملواقسملذيست ليلمهسس�

سصفحةس2(. )منظرسملواقسملاقبولسووسائطسملطباعةسمألخرىس
قمسبرجسخرمطخشسملحبرسمألابعسبالكامتسبرفق.س�
سمم حسنومفذسملااسحسملضوئيسبقطعةسقااشسجافةسوناعاةسوخالخةسمنسملوبر.سس�

سصفحةس148.(س )منظرستنظخفسملجزءسمللمخليسمنسملجهازس



190

ا تكلاف األخطاء وإصةحها

6

التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطياعة

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

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

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

وجود أشرطة أو خطوط بيضاء على طول الصفحة

مم حسنومفذسملااسحسملضوئيسبقطعةسقااشسجافةسوناعاةسوخالخةسمنسملوبرس)منظرستنظخفسملجزءسمللمخليسمنسس�
سصفحةس148.( ملجهازس

تأكلسمنسخلوسملجزءسمللمخليسللجهازسوحولسوحلةسمألسطومنةسوخرطوشةسملحبرسمنسملاوممسملغريبةسمثتسقطعسس�
ملواقسملاازقةسأوسملواقسمللزجسأوسملغباا.

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

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

وجود أشرطة أو خطوط ملونة على طول الصفحة

سقمسبلنظخفسجاخعسأسالكسملشحنسمألابعةسممختسوحلةسمألسطومنةسعنسطريقستحريكسملل انسمألزاقسس�
سصفحةس152(. )منظرسانوركلمسكالسأسفخظنتس

هام
تأكلسأنسمألل نةسملزاقاءسب لكسملكواوناسفيسموضعهاسمألساسيس)1(.

1
س

سس� مسلبللسخرطوشةسملحبرسملليستلومفقسمعسلونسملشريطسأوسمليطس)منظرسمسلبلملسخرمطخشسملحبرس
سصفحةس121(.سللحليلسلونسخرطوشةسملحبر،ستفضتسبزيااتناسعلىسملاوقعس

/http://solutions.brother.comسلعرضسمألسئلةسملالكراةسوتلاخحاتسبشأنسمسلكشافسمألخطاءس
وإصالحها.

سصفحةس126(.س� قمسبلركخبسوحلةسأسطومنةسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس

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

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

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

وجود خطوط ملونة عير الصفحة

حلمسمللونسملا ببسللاشكلةسومسلبللسخرطوشةسملحبرسملليستومفقسلونسمليطس)منظرسمسلبلملسخرمطخشسملحبرسس�
سصفحةس120(.

للحليلسلونسخرطوشةسملحبر،ستفضتسبزيااتناسعلىسملاوقعس/http://solutions.brother.comسلعرضس
مألسئلةسملالكراةسوتلاخحاتسبشأنسمسلكشافسمألخطاءسوإصالحها.

سصفحةس126(.س� قمسبلركخبسوحلةسأسطومنةسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس

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

وجود بقد بيضاء أو طياعة مفّرغة

ستأكلسأنسإعلممسنوعسملوسائطسفيسبرنامجسمللشغختسيلومفقسمعسنوعسملواقسملذيست ليلمهسس�
سصفحةس2(. )منظرسملواقسملاقبولسووسائطسملطباعةسمألخرىس

ستحققسمنسبخئةسملجهاز.سحخثسإنسملظروفسكالرطوبةسملعالخةسقلستحلثسطباعةسمفّرغةسس�
سملختسسالمةسملانلج(. (

إذمسلمسيلمسحتسملاشكلةسبعلسطباعةسعلمسقلختسمنسملصفحات،سفقلستحلويسمألسطومنةسعلىسمامةسغريبة،سمثتسس�
سملصاغسملالكونسمنسمصلقسملصوقسعلىسسطحسمألسطومنة.سقمسبلنظخفسوحلةسمألسطومنةس

سصفحةس155(. )منظرستنظخفسوحلةسمألسطومنةس
سصفحةس126(.س� قمسبلركخبسوحلةسأسطومنةسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس

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

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

طياعة صفحة فارغة أو اختفاء بعض األلوان عند 
الطياعة

سس� حلمسمللونسملا ببسللاشكلةسوقمسبإمخالسخرطوشةسحبرسجليلةس)منظرسمسلبلملسخرمطخشسملحبرس
سصفحةس121(.سللحليلسلونسخرطوشةسملحبر،ستفضتسبزيااتناسعلىسملاوقعس

/http://solutions.brother.comسلعرضسمألسئلةسملالكراةسوتلاخحاتسبشأنسمسلكشافسمألخطاءس
وإصالحها.

سصفحةس126(.س� قمسبلركخبسوحلةسأسطومنةسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس

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

94 ملم

94 ملم

وجود بقد ملونة على مسافة 94 ملم

إذمسلمسيلمسحتسملاشكلةسبعلسطباعةسعلمسقلختسمنسملصفحات،سفقلستحلويسمألسطومنةسعلىسمامةسغريبة،سمثتسس�
ملصاغسملالكونسمنسمصلقسملصوقسعلىسسطحسمألسطومنة.سقمسبلنظخفسوحلةسمألسطومنةس)منظرستنظخفس

سصفحةس155(. وحلةسمألسطومنةس
سصفحةس126(.س� قمسبلركخبسوحلةسأسطومنةسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/


192

ا تكلاف األخطاء وإصةحها

6

التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطياعة

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

30 ملم

30 ملم

وجود بقد ملونة على مسافة 30 ملم

سس� حلمسمللونسملا ببسللاشكلةسوقمسبإمخالسخرطوشةسحبرسجليلةس)منظرسمسلبلملسخرمطخشسملحبرس
سصفحةس121(.سللحليلسلونسخرطوشةسملحبر،ستفضتسبزيااتناسعلىسملاوقعس

/http://solutions.brother.comسلعرضسمألسئلةسملالكراةسوتلاخحاتسبشأنسمسلكشافسمألخطاءس
وإصالحها.

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

تناثر الحير أو بقد الحير

تحققسمنسبخئةسملجهاز.سقلستؤميسملظروفسمثتسملرطوبةسملعالخةسوماجاتسملحرماةسملارتفعةسإلىسحلوثسس�
مشكلةسجومةسملطباعةسهذه.

سس� حلمسمللونسملا ببسللاشكلةسوقمسبإمخالسخرطوشةسحبرسجليلةس)منظرسمسلبلملسخرمطخشسملحبرس
سصفحةس121(.سللحليلسلونسخرطوشةسملحبر،ستفضتسبزيااتناسعلىسملاوقعس

/http://solutions.brother.comسلعرضسمألسئلةسملالكراةسوتلاخحاتسبشأنسمسلكشافسمألخطاءس
وإصالحها.

سصفحةس126(.س� قمسبلركخبسوحلةسأسطومنةسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس

http://solutions.brother.com/
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التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطياعة
سللح خنسكثافةسمللون،سقمسباعايرةسمأللومنسباسليلمدسلوحةسمللحكمسأواًلسثمسبرنامجستشغختسملطابعةسس�اختةف لون المطيوعات عما توقعته

سصفحةس109(. )منظرسمعايرةسمأللومنس
سللعخخنسوضعسطباعةسمأللومنسبالن بةسللحومفسمألكثرسحلة،سقمسبل جختسمللونسباسليلمدسلوحةسمللحكمسس�

سصفحةس110(. )منظرست جختسمأللومنس
ستأكلسمنسإيقافسوضعستوفخرسملحبرسفيسلوحةسمللحكمسأوسبرنامجستشغختسملطابعة.سس�

سصفحةس40س)لبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادس منظرسوضد توفير حير التصويرسفيسعالمةسمللبويبسملقلدس
سصفحةس57س)لبرنامجستشغختسملطابعةسBR‑Scriptس مللشغختس®Windows(سأوسمليخاامتسملالقلمةس
سصفحةس72س لنظادسمللشغختس®Windows(سأوسAdvancedس)إعلمممتسملقلمة(سإعلمممتسملطباعةس
سصفحةس76س)برنامجس )لبرنامحستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسMacintosh(سأوسمخزمتسملطابعةس

.)MacintoshسلنظادسمللشغختسBR‑Scriptتشغختسملطابعةس
عنلسمنيفاضسجومةسملطباعةسقمسبإلغاءستحليلسخانةسمالخلخااستحسين اللون الرماديسلبرنامجستشغختسملطابعة.سس�

سصفحةس35س)لبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادس منظرستحسين اللون الرماديسفيسمربعسحوماسمدعلمممتس
سصفحةس57س)لبرنامجستشغختسملطابعةسBR‑Scriptس مللشغختس®Windows(سأوسمليخاامتسملالقلمةس
سصفحةس72س لنظادسمللشغختس®Windows(سأوسAdvancedس)إعلمممتسملقلمة(سإعلمممتسملطباعةس
سصفحةس76س)برنامجس )لبرنامحستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسMacintosh(سأوسمخزمتسملطابعةس

تشغختسملطابعةسBR‑ScriptسلنظادسمللشغختسMacintosh(.س
سإذمسلمستصتسجومةسملطباعةسللجزءسمألسومسلا لوىستوقعك،سفقمسبلحليلسخانةسمالخلخااس

تحسين الطياعة باللون األ ودسلبرنامجستشغختسملطابعة.سمنظرستحسين الطياعة باللون األ ودسفيسمربعس
سصفحةس35س)لبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختس®Windows(سأوسمليخاامتس حوماسمدعلمممتس

سصفحةس57س)لبرنامجستشغختسملطابعةسBR‑Scriptسلنظادسمللشغختس®Windows(سأوس ملالقلمةس
سصفحةس72س)لبرنامحستشغختسملطابعةسلنظادس Advancedس)إعلمممتسملقلمة(سإعلمممتسملطباعةس

سصفحةس76س)برنامجستشغختسملطابعةسBR‑Scriptسلنظادس مللشغختسMacintosh(سأوسمخزمتسملطابعةس
.)Macintoshمللشغختس

سس� حلمسمللونسملا ببسللاشكلةسوقمسبإمخالسخرطوشةسحبرسجليلةس)منظرسمسلبلملسخرمطخشسملحبرس
سصفحةس121(.سللحليلسلونسخرطوشةسملحبر،ستفضتسبزيااتناسعلىسملاوقعس

/http://solutions.brother.comسلعرضسمألسئلةسملالكراةسوتلاخحاتسبشأنسمسلكشافسمألخطاءس
وإصالحها.

سصفحةس126(.س� قمسبلركخبسوحلةسأسطومنةسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس

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

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

 
 وء تسجيل األلوان

تأكلسأنسملجهازسموضوعسعلىسسطحسم لوىسصلب.س�
سصفحةس110(.س� قمسبل جختسمللونسباسليلمدسلوحةسمللحكمس)منظرست جختسمأللومنس
سصفحةس126(.س� قمسبلركخبسوحلةسأسطومنةسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس
سصفحةس133(.س� قمسبلركخبسوحلةسحزمدسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسملحزمدس

http://solutions.brother.com/
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

ظهور كثافة غير متساوية بلكل دوري عير 
الصفحة

سس� قمسباعايرةسمللونسباسليلمدسلوحةسمللحكمسأوسبرنامجستشغختسملطابعةس)منظرسمعايرةسمأللومنس
صفحةس109(.

قمسبإلغاءستحليلسخانةسمالخلخااستح خنسملونسملرماميسفيسبرنامجستشغختسملطابعة.س�
سس� حلمسمللونسملا ببسللاشكلةسوقمسبإمخالسخرطوشةسحبرسجليلةس)منظرسمسلبلملسخرمطخشسملحبرس

سصفحةس120(.سللحليلسلونسخرطوشةسملحبر،ستفضتسبزيااتناسعلىسملاوقعس
/http://solutions.brother.comسلعرضسمألسئلةسملالكراةسوتلاخحاتسبشأنسمسلكشافسمألخطاءس

وإصالحها.
سصفحةس126(.س� قمسبلركخبسوحلةسأسطومنةسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس

A
B
C
D
E

W X Y Z

فقد الصورة عند خط رفيد

ستأكلسمنسإيقافسوضعستوفخرسملحبرسفيسلوحةسمللحكمسأوسبرنامجستشغختسملطابعة.سس�
سصفحةس40س)لبرنامجستشغختسملطابعةسلنظادس منظرسوضد توفير حير التصويرسفيسعالمةسمللبويبسملقلدس
سصفحةس57س)لبرنامجستشغختسملطابعةسBR‑Scriptس مللشغختس®Windows(سأوسمليخاامتسملالقلمةس
سصفحةس72س لنظادسمللشغختس®Windows(سأوسAdvancedس)إعلمممتسملقلمة(سإعلمممتسملطباعةس
سصفحةس76س)برنامجس )لبرنامحستشغختسملطابعةسلنظادسمللشغختسMacintosh(سأوسمخزمتسملطابعةس

.)MacintoshسلنظادسمللشغختسBR‑Scriptتشغختسملطابعةس
قمسبلغخخرسمقةسملطباعة.س�
سفيسحالةسمسليلمدسبرنامجستشغختسطابعةسيعاتسعلىسنظادسمللشغختسWindows،سس�

س مخلرستحسين طياعة النقوشسعنلسإعلممسطباعةسعالمةسمللبويبسأساسيس)منظرسمربعسحوماسمدعلمممتس
صفحةس35(.

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

متجعد

سصفحةس2(.س� تحققسمنسنوعسملواقسوجومتهس)منظرسملواقسملاقبولسووسائطسملطباعةسمألخرىس
تأكلسمنسغلقسملغطاءسمليلفيسبشكتسصحخح.س�
تأكلسأنسملذامعخنسملرماميخنسممختسملغطاءسمليلفيسفيسملوضعسملعلوي.س�
تأكلسأنسإعلممسنوعسملوسائطسفيسبرنامجسمللشغختسيلومفقسمعسنوعسملواقسملذيست ليلمهس)منظرسملواقسس�

سصفحةس2(. ملاقبولسووسائطسملطباعةسمألخرىس

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

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

ظةل

تحققسمنسبخئةسملجهاز.سقلستؤميسملظروفسمثتسملرطوبةسملانيفضةسوماجاتسملحرماةسملانيفضةسإلىسحلوثسس�
سملختسسالمةسملانلج(. مشكلةسفيسجومةسملطباعةسهذهس)

تأكلسأنسإعلممسنوعسملوسائطسفيسبرنامجسمللشغختسيلومفقسمعسنوعسملواقسملذيست ليلمهس)منظرسملواقسس�
سصفحةس2(. ملاقبولسووسائطسملطباعةسمألخرىس

تأكلسمنسافعسملذامعخنسملرماميخنسبلمختسملغطاءسمليلفيسحلىسيلوقفانسفيسوضعسمالتجاهسألعلى.س�
سصفحةس126(.س� قمسبلركخبسوحلةسأسطومنةسجليلةس)منظرسمسلبلملسوحلةسمألسطومنةس
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

تثييت  يئ

تأكلسمنسافعسملذامعخنسملرماميخنسبلمختسملغطاءسمليلفيسحلىسيلوقفانسفيسوضعسمالتجاهسألعلى.س�
تأكلسأنسإعلممسنوعسملوسائطسفيسبرنامجسمللشغختسيلومفقسمعسنوعسملواقسملذيست ليلمهس)منظرسملواقسس�

سصفحةس2(. ملاقبولسووسائطسملطباعةسمألخرىس
مخلرسوضعستحسين تثييت حير التصويرسفيسبرنامجستشغختسملطابعة.س�

سصفحةس46.( )بالن بةسلنظادسمللشغختسWindows،سمنظرسخخاامتسملطباعةسمألخرىس
سصفحةس70.( )بالن بةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سمنظرسإعلمممتسملطباعةس

وإذمسلمسيقلدسهذمسمللحليلستح خًناسكافًخا،سفقمسبلغخخرسإعلممسبرنامجستشغختسملطابعةسفيسنوع الو ائطسإلىسإعلممس
ساخك.سإذمسكنتستقودسبطباعةسمظروف،سمخلرسمغلف  ميكسفيسإعلممسنوعسملوسائط.

الصفحة ملتوية أو مموجة

مخلرسوضعستقليل تجعد الورقسفيسبرنامجستشغختسملطابعة.س�
سصفحةس46.( )بالن بةسلنظادسمللشغختسWindows،سمنظرسخخاامتسملطباعةسمألخرىس

سصفحةس70.( )بالن بةسلنظادسمللشغختسMacintosh،سمنظرسإعلمممتسملطباعةس
إذمسلمسيلمسحتسملاشكلة،سفقمسباخلخااسورق عاديسفيسإعلممسنوعسملوسائط.

إذمسكنتستقودسبطباعةسمظروف،سمخلرسمغلف رقيقسفيسإعلممسنوعسملوسائط.
فيسحالةسعلدسمسليلمدسملجهازسفيسبعضسمألحخان،سقلسيظتسملواقسفيسماجسملواقسلفلرةسطويلة.سمقلبسازمةسس�

ملواقسفيسماجسملواق.سقمسأيًضاسبلهويةسازمةسملواقسثمسقمسبللويرهاسباقلماس180سماجةسفيسماجسملواق.
قمسبليزينسملواقسبحخثسالسيلعرضسللاجاتسملحرماةسملارتفعةسوملرطوبةسملعالخة.س�
مفلحسملغطاءسمليلفيس)ماجسمدخرمجسملاومجهسلألعلى(سلل احسبإخرمجسملصفحاتسملاطبوعةسمنسماجسس�

مدخرمجسملاومجهسلألعلى.

A
B

C
D

E
FG

E
FG

H
IJ

K
LM

N

تجعد المظاريف

تأكلسأنهسيلمسسحبسأذاعسملاظاايفسممختسملغطاءسمليلفيسألسفتسإلىسموضعسملاظاايفسعنلسملطباعةسعلخها.س�
سصفحةس12. منظرستحاختسملواقسفيسمللاجسملعلمسمألغرمضس

مةحظة
عنلسإتاادسملطباعة،سمفلحسملغطاءسمليلفيسوأعلسملذامعخنسملرماميخنسإلىسوضعهااسمألصليس)1(سمنسخاللس

افعهااسألعلىسحلىسيلوقفان.

1

س
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معلومات عن الجهاز

التحقق من الرقم المسلسل

.LCDياكنكسمالطالعسعلىسملرقمسملا ل تسللجهازسعلىسشاشةس

a .)موافق(سOKسمضغطسعلىس.)معلوماتسعنسملجهاز(سMachine Info.سالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)ملرقمسملل ل لي(سSerial No.سالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

ادعدادات االفتراضية

يحلويسملجهازسعلىسثالثةسم لوياتسمنسمدعلمممتسمالفلرمضخة؛سوقلستمستعخخنستلكسمدعلمممتسمالفلرمضخةسفيسملاصنعسقبتسملشحنس)منظرسجلولسمدعلمممتس
سصفحةس87(.

ملشبكةس�
إعامةستعخخنسإعلمممتسملاصنعس�
إعامةستعخخنسمدعلمممتس�

مةحظة
س تغخخرسمدعلمممتسمالفلرمضخةسالسيعللسإعلمممتسملاصنعسمالفلرمضخةسملاعخنةسم بًقا.	
س قلسيلعذاستغخخرسعلمممتسملواقسبشكتسمطلق.	

س

ادعدادات االفتراضية للليكة
دعامةستعخخنسخامدسملطباعةسمرةسأخرىسإلىسإعلمممتهسمالفلرمضخةس)عنسطريقسإعامةستعخخنسكتسمعلوماتسملشبكةسمثتسكلاةسملارواسوعنومنسIP(،سمتبعسهذهس

مليطومت:

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)قائاةسإعامةسمللعخخن(سReset Menuسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)ملشبكة(سNetworkسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)س)إعامةستعخخنResetسسالخلخااسaمضغطسعلىس

d .س)نعم(.سسللمسإعامةستشغختسملجهازستلقائًخاYesسسالخلخااسaمضغطسعلىس

إعادة تعيين إعدادات المصند
ياكنكسإعامةستعخخنسملجهازسبشكتسجزئيسإلىسإعلمممتسملاصنعسللطباعةسمرةسأخرى.سمدعلمممتسملليسلنسيلمسإعامةستعخخنهاسهيسInterfaceس)ملومجهة(س

:SecureسFunctionسLockقفتسمدعلمم(سوإعلمممتسملشبكةسومخزةس(سSetting Lockسو)س)مللغةسملاحلخةLocal Languageو

a .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)قائاةسإعامةسمللعخخن(سReset Menuسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)إعامةستعخخنسإعلمممتسملاصنع(سFactory Resetسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c .)س)إعامةستعخخنResetسسالخلخااسaمضغطسعلىس
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إعادة تعيين ادعدادات
سلقودسهذهسملعالخةسبإعامةستعخخنسإعلمممتسملجهازسإلىسإعلمممتسملاصنعسقبتسملشحن.

a .)IPمفصتسكبتسملشبكةسعنسملجهاز؛سوإالسفلنستلمسإعامةستعخخنسإعلمممتسملشبكةس)مثتسعنومنس

b .)موافق( OKسمضغطسعلىس.)قائاةسإعامةسمللعخخن(سReset Menuسالخلخااس)‑س)س+سأوسbسأوسaمضغطسعلىس

c سSettings Resetموافق(سبعلسظهواساسالةس( OKسفيسملوقتسنف ه.سمضغطسعلىس)إلغاء( Cancelسوسaسمضغطسعلىس
)إعامةستعخخنسمدعلمممت(.

d .)س)إعامةستعخخنResetسالخلخااسaمضغطسعلىس

e .س)نعم(.سسللمسإعامةستشغختسملجهازستلقائًخاYesسالخلخااسaمضغطسعلىس
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مواصفات الجهاز

عام

HL‑L8250CDNHL‑L8350CDWالطراز
ليزرنوع الطابعة

طابعة ليزر إلكتروفوتوغرافية )أحادية المرور(طريقة الطباعة
128 ميجابايتالقياسيةسعة الذاكرة

فتحة واحدة: وحدة ذاكرة pin( DDR2 SO-DIMM-144( وتصل حتى 256 ميجابايتاالختيارية
16 حرًفا ´ سطرينLCD )شاشة البلورات السائلة(

 من 220 إلى 240 فولتمصدر الطاقة
من التيار المتردد، 60/50 هرتز

حوالي 1180 واتالذروةاستهالك الطاقة 1 )متوسط(
 حوالي 520 وات تقريًباالطباعة

عند درجة حرارة تبلغ 25 درجة مئوية
 حوالي 540 وات تقريًبا

عند درجة حرارة تبلغ 25 درجة مئوية
 الطباعة

)الوضع الصامت(
حوالي 355 واتحوالي 325 وات

حوالي 65 وات تقريًبا عند درجة حرارة تبلغ 25 درجة مئويةالجاهزية
حوالي 7.5 واتالسكون

حوالي 0.9 واتالسكون العميق
حوالي 0.04 واتإيقاف التشغيل 2 3

األبعاد

 

313 ملم

410 ملم 486 ملم

22.2 كجم األوزان )بما في ذلك المستلزمات(
توصيالت USB بالكمبيوتر. 1
تم القياس وفًقا للمعيار IEC 62301 اإلصدار 2.0. 2
يختلف مقدار استهالك الطاقة بشكل بسيط وفًقا لبيئة االستخدام أو استهالك األجزاء. 3
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HL‑L8250CDNHL‑L8350CDWالطراز
53.5س=سLpamسمي بتس)A(ملطباعةضغطسملصوتمستوى الضوضاء

27.9س=سLpamسمي بتس)A(ملجاهزية
سملطباعة

)ملوضعسملصامت(
)A(سمي بتسLpam51.1س=س)A(سمي بتسLpam50.6س=س

6.78س=سLwadسبتس)A(6.75س=سLwadسبتس)A(ملطباعةطاقةسملصوتس1
4.06س=سLwadسبتس)A(ملجاهزية
سملطباعة

)ملوضعسملصامت(
س)مللون(

)A(سبتسLwad6.30س=س
س)أحامي(

)A(سبتسLwad6.35س=س

س)مللون(
)A(سبتسLwad6.33س=س

س)أحامي(
)A(سبتسLwad6.35س=س

منس10سإلىس32سماجةسمئويةمللشغختدرجة الحرارة
منس0سإلىس40سماجةسمئويةملليزين

منس20سإليس%80س)مونستكاثف(مللشغختالرطوبة
منس10سإليس%90س)مونستكاثف(ملليزين

تمسملقخاسسوفًقاسللطريقةسملاوضحةسفيسRAL‑UZ171.س1
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و ائط الطياعة

HL‑L8250CDNHL‑L8350CDWالطراز
واقسعاميسوواقسافخعسوواقسمعامستلويرهنوعسملواقماجسواقس)قخاسي(إدخال الورق س1

A4سوLetterسو)JIS(سB5سوA5سو)EdgeسLong(سA5سوA6سوExecutiveسحجمسملواق
FolioسوLegalو

منس60سإلىس105سجم/د2وزنسملواق
مل عةسملقصوىسلكاخةس

ملواق
حلىس250سواقةسمنسملواقسملعاميسبوزنس80سجم/د2

واقسعامي،سوواقساقخق،سوواقسساخك،سوواقسأكثرسساًكا،سوواقسمعامستلويره،سنوعسملواقماجسملعلمسمألغرمض
وواقسمقوى،سوملصقات،سومظاايف،سومظاايفسافخعة،سومظاايفسساخكة،سوواقس

المعس2

ملعرض:سمنس76.2سإليس215.9سملمحجمسملواق
ملطول:سمنس127سإليس355.6سملم

منس60سإلىس163سجم/د2وزنسملواق
مل عةسملقصوىسلكاخةس

ملواق
حلىس50سواقةسمنسملواقسملعاميسبوزنس80سجم/د2

سماجسواق
)مخلخااي(

واقسعاميسوواقسافخعسوواقسمعامستلويرهنوعسملواق
A4سوLetterسو)JIS(سB5سوA5سوExecutiveسوLegalسوFolioحجمسملواق
منس60سإلىس105سجم/د2وزنسملواق

مل عةسملقصوىسلكاخةس
ملواق

حلىس500سواقةسمنسملواقسملعاميسبوزنس80سجم/د2

حلىس150سواقةسمنسملواقسملعاميسبوزنس80سجم/د2س)ت لخمسمومجهسلألسفتسإلىسماجسماجسمدخرمجسملاومجهسلألسفتإخراج الورق س1
إخرمجسملواقسملاومجهسلألسفت(

واقةسومحلةس)ت لخمسمومجهسلألعلىسإلىسماجسمدخرمجسملاومجهسلألعلى(ماجسمدخرمجسملاومجهسلألسفت
ملطباعةسملللقائخةسعلىسعلى الوجهين

ملوجهخن
واقسعامي،سوواقسافخع،سوواقسمعامستلويره،سوواقسالمعنوعسملواق
A4حجمسملواق
منس60سإلىس105سجم/د2وزنسملواق

بالن بةسللالصقات،سمنسملا لح نسإزملةسمألوامقسملاطبوعةسمنسماجسإخرمجسملواقسمباشرةسبعلسخروجهاسمنسملجهازسللجنبسحلوثستلطخخ.س1
بالن بةسللواقسملالمع،سضعسواقةسومحلةسفقطسفيسمللاجسملعلمسمألغرمض.س2
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الطابعة

HL‑L8250CDNHL‑L8350CDWالطراز
نعمالطياعة التلقائية على الوجهين

PCL6سوBR‑Script3س)™3س®PostScript(المضاهاة

600س´س600سنقطةسلكتسبوصةالدقة
جومةسبقخاسس2400سنقطةسلكتسبوصةس)2400س´س600(

ملطباعةسعلىسوجهس رعه الطياعةس1س2
ومحل

تصتسإليس28سصفحةسفيسمللقخقةس)حجمسA4(لونسأحامي
تصتسإليس30سصفحةسفيسمللقخقةس)حجمس

)Letter

)A4تصتسإليس30سصفحةسفيسمللقخقةس)حجمس
)Letterتصتسإليس32سصفحةسفيسمللقخقةس)حجمس

تصتسإليس28سصفحةسفيسمللقخقةس)حجمسA4(لونسكامت
تصتسإليس30سصفحةسفيسمللقخقةس)حجمس

)Letter

)A4تصتسإليس30سصفحةسفيسمللقخقةس)حجمس
)Letterتصتسإليس32سصفحةسفيسمللقخقةس)حجمس

طباعةسعلىس
ملوجهخن

تصتسإليس14سجومنبسفيسمللقخقةس)7سصفحاتسفيسمللقخقة(س)حجمسA4سأوسLetter(لونسأحامي
تصتسإليس14سجومنبسفيسمللقخقةس)7سصفحاتسفيسمللقخقة(س)حجمسA4سأوسLetter(لونسكامت

س)مللون(وقت خروج أول طياعةس3
أقتسمنس15سثانخةسعنلس23سماجةسمئويةس/س230سفولت

س)أحامي(
أقتسمنس15سثانخةسعنلس23سماجةسمئويةس/س230سفولت

قلستلغخرسسرعةسملطباعةسطبًقاسلنوعسملا لنلسملذيستقودسبطباعله.س1
قلستقتسسرعةسملطباعةسعنلستوصختسملجهازسبشبكةسLANسالسلكخة.س2
منسوضعسمالسلعلممسومللاجسملقخاسيس3

الواجهة

HL‑L8250CDNHL‑L8350CDWالطراز
USB2سعاليسمل رعةس1سUSB2.0س

نوصيسباسليلمدسكبتس2.0سUSBس)منسملنوعسA/B(سالسيزيلسطولهسعنس2سملر.
100BASE‑TXس/سEthernet10BASE‑Tس3

قمسباسليلمدسكبتسمزموجسمجلولسمنسملفئةس5س)أوسأعلى(سمباشًرة.
س802.11b/g/nسIEEE‑شيكة LAN ال لكيةس3

)وضعسملبنخةسمألساسخةس/سملوضعسملايصص(
IEEE802.11سgس
)Wi‑FiسDirect(

يحلويسملجهازسعليسومجهةس2.0سUSBسعالخةسمل رعة.سياكنستوصختسملجهازسأيًضاسبومجهةس1.1سUSB.س1
منافذسUSBسمنسإنلاجسملجهاتسمليااجخةسلخ تسملعومة.س2
سملختسم ليلدسملشبكة.س3 سصفحةس202سوس للحصولسعلىسمومصفاتسمفصلةسعنسملشبكة،سمنظرسملشبكةس)LAN(س
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)LAN( الليكة

HL‑L8250CDNHL‑L8350CDWالطراز
LAN.ياكنكستوصختسجهازكسبشبكةسللطباعةسعبرسملشبكة

.BrotherسBRAdminسLightمرفقسأيًضاسبرنامجس1س2سإمماةسملشبكةس

ARPسوRARPسوBOOTPسوDHCPسو)IPسAPIPA)AutoسومقةسمالسمسWINS/NetBIOSسIPv4اليروتوكوالت
وResolverسDNSسوmDNSسوم لجخبسLLMNRسوLPR/LPDسومنفذسخادسميصص/

Port9100سوIPP/IPPSسوخامدسFTPسوServerسTELNETسوserverسHTTP/HTTPSس
سوخامدسوعاختسTFTPسوClientسSMTPسوSNMPv1/v2c/v3سوICMPسو

SNTPسوعاختسCIFSسوعاختسWebسServicesس)Print(
IPv6سومنفذسخادسLPR/LPDسوLLMNRسوم لجخبسmDNSسوDNSسوم لجخبسRAسوNDP

ميصص/Port9100سوIPP/IPPSسوخامدسFTPسوخامدسTELNETسوخامدسHTTP/HTTPSس
وعاختسوخامدسTFTPسوعاختسSMTPسوSNMPv1/v2c/v3سوICMPv6سوServicesسWebس

SNTPسوعاختسCIFSطباعة(سوعاختس(
سSMTP‑AUTHسوSSL/TLSس)IPPSسوHTTPSسوSMTP(سوv3سSNMPسمل لكخةبروتوكوالت األمان

802.1xس)EAP‑MD5سوEAP‑FASTسوPEAPسوEAP‑TLSسوEAP‑TTLS(سو
IPSecسوKerberos

SMTP‑AUTHسوSSL/TLSس)IPPSسو‑ملالسلكخة
HTTPSسوSMTP(سو802.1xسv3سSNMPس

س)LEAPسوEAP‑FASTسوPEAPسو
EAP‑TLSسوEAP‑TTLS(سوKerberosسو

IPSec
سWEPسإصلماس128/64سبتسوWPA‑PSK‑إعدادات أمان الليكة الة لكية

)AES(سWPA2‑PSKسو)TKIP/AES(
أداة دعم إعداد الليكة الة لكية 

المساعدة
AOSS™‑نعم

WPS‑نعم
س)لا ليلميسنظادسمللشغختس®Windows(سيلوفرسبرنامجسLightسBRAdminسBrotherسمنسأسطومنةسCD‑ROMسملومامةسمعسملجهاز.س1

.http://solutions.brother.com/سلللنزيتسمنسعلىسملاوقعسBrotherسBRAdminسLightسيلوفرسبرنامجس)Macintoshلا ليلميسنظادسمللشغختس(
)لا ليلميسنظادسمللشغختس®Windows(سإذمسكنتسترغبسفيسإمماةسملقلمةسللطابعة،سفقمسباسليلمدسمدصلماسمألحلثسمنسمألممةسملا اعلةسProfessionalسBRAdminسBrotherسملالوفرسلللنزيتسمنسعليسس2

.http://solutions.brother.com/ملاوقعس

ميزة الطياعة المياشرة

HL‑L8250CDNHL‑L8350CDWالطراز
ملفاتسPDFسمدصلماس1.7س1،سوJPEG،سوExif+JPEG،سوPRNس)ملليستمسإنشاؤهاسبومسطةسبرنامجستشغختسطابعةسالمةئمة

Brother(،سوTIFFس)ملليستمسم حهاسضوئًخاسبومسطةسطرزسMFCسBrotherسأوسDCP(،سوXPSسمدصلما1.0

ومجهةسUSBسملاباشرةالواجهة
السيلمسمعمسملفسبخاناتسPDFسبااسفيسذلكسملفاتسصواسJBIG2،سأوسملفاتسصواسJPEG2000،سأوسملفسملشفافخة.س1

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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متطليات جهاز الكمييوتر

مساحة القرص المعالدواجهة جهاز الكمييوتر اللخصينظام الكمييوتر األ ا ي وإصدار نظام التلغيل 
الثابت للتثييت USB 100/10س1

Base‑TX 
)Ethernet(

Wireless 
802.11b/g/n

نظام التلغيل 
Windows®

Windows®سXPسHome
XPس®Windowsس
Professional

معالجس32سبتس)x86(سأوسمعالجسملطباعة
)x64(64سبتس

80سمخجابايت

XPس®Windowsس
x64سProfessionalس

Edition

)x64(معالجس64سبتس

WindowsسVista®سأوسمعالجس)x86(معالجس32سبتس
)x64(64سبتس Windows®7س

Windows®8س

®ServerسWindowsس
2003

معالجس32سبتس)x86(سأوسمعالجسملطباعة
)x64(64سبتس

®ServerسWindowsس
Editionسx64س2003

)x64(معالجس64سبتس

®ServerسWindowsس
2008

معالجس32سبتس)x86(سأوسمعالجس
)x64(64سبتس

®ServerسWindowsس
R2س2008

)x64(معالجس64سبتس

®ServerسWindowsس
2012

)x64(معالجس64سبتس

®ServerسWindowsس
R2س2012

)x64(معالجس64سبتس

نظام التلغيل 
Macintosh

OSسXسv10.7.5ملطباعةIntel®80سمخجابايتمعالجس
OSسXسv10.8.x
OSسXسv10.9.x

منافذسUSBسمنسإنلاجسملجهاتسمليااجخةسلخ تسملعومة.س1

.http://solutions.brother.com/للحصولسعلىسآخرستحليثاتسبرنامجسمللشغخت،ستفضتسبزيااةس
جاخعسملعالماتسمللجاايةسوأسااءسملعالماتسوملانلجاتسملكخةسلشركاتهاسملاعنخة.

http://solutions.brother.com/
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معلومات هامة الختيار الورق
ت اعلسملاعلوماتسفيسهذمسملق مسعلىسمخلخااسملواقسملذيسيجبسمسليلممهسمعسهذمسملجهاز.

مةحظة
سعنلسمسليلمدسواقسغخرسملاوصىسبه،سقلسيحلثسمنحشااسللواقسأوسسوءستغذيةسللواقسفيسملجهاز.

قيل شراء كمية كييرة من الورق
تأكلسأنسملواقسمناسبسللجهاز.

ورق لُنسخ الورق العادية
يلمستق خمسملواقسح بسمالسليلمد،سمثتسملواقسملا ليلدسللطباعةسوملواقسملا ليلدسللن خ.سويكونسمالسليلمدسمكلوًباسعامًةسعلىسازمةسملواق.سمفحصس

ملرزمةسللرىسماسإذمسكانتسمناسبةسللطابعاتسباللخزاسأدسال.سمسليلدسملواقسملاناسبسللطابعاتسباللخزا.

الوزن األ ا ي
ييللفسملوزنسمألساسيسللواقسملا ليلدسبشكتسعادسفيسمللولسملايللفة.سويوصىسباسليلمدسملواقسملذيسيزنسمنس75سإلىس90سجم/د2،سعلىسملرغمسمنسأنس

هذمسملجهازسياكنهسمللعامتسمعسملواقسمألقتسأوسمألكثرسُساًكاسبيالفسهذهسمألوزمن.

التحيب الطويل والقصير
تلمسمحاذمةسملن خجسمللبيسللواقسأثناءسعالخةستصنخعسملواق.سياكنستصنخفسملواقسإلىسنوعخن،سواقسذوستحببسطويتسوذوستحببسقصخر.س

تعاتسأن جةسملواقسذيسمللحببسملطويتسفيسنفسسمالتجاهسبطولسحافةسملواق.سأماسأن جةسملواقسذيسمللحببسملقصخرسفلعاتسبشكتسعاوميسعلىسطولسحافةس
ملواق.سعلىسملرغمسمنسأنسمعظمسملواقسملعاميسللن خسيل مسبأنهسذوستحببسطويت،سفإنسبعضهسيل مسبأنهسذوستحببسقصخر.سيوصىسباسليلمدسملواقسذيس

مللحببسملطويتسمعسهذمسملجهاز.سإنسملواقسذمسمللحببسملقصخرسضعخفسللغايةسلنقتسواقسملجهاز.

الورق الحمضي والورق المتعادل
ياكنستصنخفسملواقسإماسواقسحاضيسأوسواقسملعامل.

بالرغمسمنسأنسطرقسصناعةسملواقسملحليثةسبلأتسبالواقسملحاضي،سفإنسملواقسملالعاملسحتسمؤخًرمسمحلهسنظًرمسللظروفسملبخئخة.
وعلىسملرغمسمنسذلك،سياكنسإيجامسملعليلسمنسأشكالسملواقسملحاضيسفيسملواقسملاعامستلويره.سيوصىسباسليلمدسملواقسملالعاملسمعسهذمسملجهاز.

مسليلدسقلمسمخلخااسملواقسملحاضيسللاخخزسملواقسملحاضيسمنسملواقسملالعامل.

 طح الطياعة
قلستلباينسصفاتسملجانبسمألماميسوملجانبسملعك يسللواقةسقلخاًل.

عامة،سيكونسجانبسفلحسازمةسملواقسهوسجانبسملطباعة.سمتبعسمللعلخااتسملاوجومةسعلىسازمةسملواق.سيلمستوضخحسجانبسملطباعةسبال همسبشكتسناوذجي.
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المستلزمات

اسم الطرازHL‑L8250CDNHL‑L8350CDWالطراز
-حوالي 2500 صفحة بحجم A4 أو Letter 1أسودالبريد الواردخرطوشة الحبر

أزرق، 
أرجواني، أصفر

1 Letter أو A4 حوالي 1500 صفحة بحجم-

TN-361BKحوالي 2500 صفحة بحجم A4 أو Letter 1أسودالقياسية

أزرق، 
أرجواني، أصفر

1 Letter أو A4 وحوالي 1500 صفحة بحجم TN-361C 
 TN-361M و 

TN-361Y
أسود، أزرق، فائقة اإلنتاجية

أرجواني، أصفر
1 Letter أو A4 وحوالي 6000 صفحة بحجم TN-369BK 

 TN-369C و 
 TN-369M و 

TN-369Y
DR-361CLحوالي 25000 صفحة بحجم A4/Letter 2وحدة االسطوانة

50000 صفحة )5 ورقات لكل مهمة( 2وحدة الحزام
20000 صفحة )ورقة واحدة لكل مهمة( 2

BU-320CL

WT-320CLحوالي 50000 صفحة بحجم A4/Letter 2علبة الحبر المستهلك

1 .ISO/IEC 19798 يتم توضيح معدل إنتاج الخرطوشة التقريبي طبًقا لمعيار
عمر المستلزمات تقريبي وربما يتباين حسب نوع االستخدام. 2

مالحظة
 يختلف توفر خرطوشات مسحوق الحبر من دولة ألخرى. تفضل بزيارة Brother Solutions Center على موقع ويب 	 

/http://solutions.brother.com أو اتصل بمكتب Brother المحلي لمزيد من التفاصيل.
 	.Brother باستخدام عناصر مستهلكة بخالف العناصر المستهلكة األصلية من Brother ال توصي
 .Brother قد ال يغطي ضمان الجهاز أي تلف ينجم عن استخدام عناصر مستهلكة ليست عناصر مستهلكة أصلية من

http://solutions.brother.com/
Ryoko Ono
長方形
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معلومات مهمة عن عمر خرطوشة الحير

ادعداد ملون / أحادي في برنامد تلغيل الطابعة
ياكنسللا ليلدستغخخرسإعلمممتسملونس/سأحاميسفيسبرنامجستشغختسملطابعةسكااسيلي:

تلقائيس�
يفحصسملجهازسمحلوىسملا لنلمتسلأللومن.سفيسحالةسمللعرفسعلىسلونسفيسأيسمكانسفيسملا لنل،سسللمسطباعةسملا لنلسبالكامتسباسليلمدسجاخعسمأللومن.س

بعبااةسأخرى،سسخلمسمزجسبعضسم احخقسملحبرسللا اعلةسفيسملوصولسإلىسجاخعسملظاللسملليستمسمكلشافهاسفيسملا لنل،سمااسيزيلسمنسكثافةسملحبرس
ملا ليلدسللصفحة.سإذمسلمسيلمسمللعرفسعلىسمحلوىسمأللومن،سف للمسطباعةسملا لنلسبلونسأحامي.

مدعلممسمالفلرمضيسللجهازسهوستلقائي.

مةحظة
م لشعرسمللونسفيسملجهازسح اسسجًلمسوياكنسأنسيللقطسنصسأسومسباهتسأوسخلفخةسبخضاءسفاتحةسكلون.سإذمسكنتستعلمسأنسملا لنلسباللونسمألسومس

سومألبخضسوتريلسأنستحلفظسبا حوقسمللون،سمخلرسملوضعسأحادي.

ملونس�
سومءسكانسملا لنلسيحلويسعلىسألومنسأوسلونسأحاميسفقط،سسخقودسملجهازسبطباعةسملا لنلسباسليلمدسجاخعسمأللومن.

أحاديس�
حلمسهذمسملوضعسإذمسكانسملا لنلسيحلويسفقطسعلىسنصسو/سأوسعناصرسباللونسمألسومسوتلاجسملرمامي.سإذمسكانسملا لنلسيحلويسعلىسألومن،سف خقودسهذمس

ملوضعسبطباعةسملا لنلسبـس256سم لوىسمنسملرماميسباسليلمدسملحبرسمألسوم.

مةحظة
إذمسوصتسم حوقسملحبرسمألزاقسأوسمألاجومنيسأوسمألصفرسإلىسنهايةسعارهسمالفلرمضيسأثناءسطباعةسم لنلسألومن،سف خلعذاسإكاالسمهاةسملطباعة.س

سوياكنكسإلغاءسمهاةسملطباعةسومخلخااسملبلءسبهاسمرةسأخرىسفيسملوضعسأحادي،سطالااسكانسهناكسم حوقسحبرسأسومسملوفر.

سملبرممجسوبرممجسمللشغختسملفصتس2. لازيلسمنسملاعلوماتسحولسمدعلمممتسفيسبرنامجستشغختسملطابعة،س

عمر خرطوشة الحير
يكلشفسهذمسملانلجسعارسخرطوشةسملحبرسبومسطةسملطريقلخنسمللالخلخن:

الكلف بوا طة عد النقاط في كل لون التي تعد ضرورية لتكوين صورةس�
الكلف بوا طة عد دورات بكرة اللدادس�

يحلويسهذمسملانلجسعلىسوظخفةسمنسشأنهاسعلسملنقاطسلكتسمأللومنسملا ليلمةسلطباعةسكتسوثخقةسوموامتسكتسبكرةسشلممسملياصةسبيرطوشةسملحبر.س
سللوقفسعالخةسملطباعةسعنلسملوصولسإلىسأيسومحلةسمنسملحلومسملعلخا.سيلمستعخخنسملحلسمألعلىسفوقسعلمسملنقاطسأوسمللوامتسملالطلبةسلليرطوشةسللعاتس

بشكتسم لارسفيسإنلاجسعلمسملصفحاتسملاعلنسعنه.ستهلفسهذهسملوظخفةسإلىسملحلسمنسمياطرسسوءسجومةسملطباعةسومألضرماسملليسلحقتسبالجهاز.

سهناكساساللانستشخرمنسإلىسمقلرمبسمنلهاءسملحبرسأوسملوصولسإلىسنهايةسعارهسمالفلرمضي:سToner Lowس)م لوىسملحبرسمنيفض(سو
Replace Tonerس)مسلبلملسملحبر(.

تظهرساسالةسToner Lowس)م لوىسملحبرسمنيفض(سعلىسشاشةسLCDسعنلماسيقلربسعلمسنقاطسأوسموامتسبكرةسملشلممسمنسملحلسمألقصى:ستظهرس
اسالةسReplace Tonerس)مسلبلملسملحبر(سعلىسشاشةسLCDسعنلماسيصتسعلمسنقاطسأوسموامتسبكرةسملشلممسإلىسملحلسمألقصى:
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تصحيح األلوان
علمسموامتسبكرةسملشلممسملذيستمسعلهسقلسالسيكونسفقطسللعالخاتسملاعلامةسمثتسملطباعة،سولكنسياكنسأنسيكونسأيًضاسلضبطسملجهاز،سمثتسمعايرةسمأللومنس

وت جختسمأللومن.
معايرة األلوان )تعيين كثافة األلوان(س�

للحصولسعلىسجومةسطباعةسثابلة،سيجبسملاحافظةسعلىسكثافةسكتسخرطوشةسحبرسعنلسقخاةسثابلة.سإذمسكانسمنسغخرسملااكنسملاحافظةسعلىسملكثافةسبخنس
مأللومن،سيصبحسمللونسغخرسم لقر،سويلعذاسإنلاجسلونسمقخق.سياكنسأنستلغخرسكثافةسملحبرسنلخجةسلللغخرمتسملكخاخائخةسفيسملحبرسملليستؤثرسعلىسشحنلهاس
ملكهربائخة،سوتلهواسوحلةسملشلمم،سوم لوياتسماجاتسملحرماةسوملرطوبةسفيسملجهاز.سعنلسإجرمءسملاعايرة،سفإنسأنااطسمخلبااسضبطسم لوىسملكثافةس

ُيطبعسعلىسوحلةسملحزمد.

ويلمسإجرمءسملاعايرةسبشكتسائخ يسفيسمألوقاتسمللالخة:

س سعنلماسييلااسملا ليلدسملاعايرةسيلوًياسمنسلوحةسمللشغختسأوسبرنامجستشغختسملطابعة.س	
)يرجىسإجرمءسملاعايرةسإذمسكانتسكثافةسمللونسبحاجةسإلىستح خن(.

س عنلسمسلبلملسخرطوشةسملحبرسملا لعالةسبومحلةسجليلة.	

س عنلسمسلشعااسح اسسملطابعةسبلغخرسفيسماجةسملحرماةسأوسملرطوبةسملاحخطة.	

س عنلسملوصولسإلىسملعلمسملاحلمسللصفحاتسملاطبوعة.	

تسجيل األلوان )تصحيح وضد األلوان(س�
فيسهذمسملجهازستمسإعلممسوحلةسمألسطومنةسووحلةسملشلممسللحصولسعلىسمللونسمألسومس)K(،سومألصفرس)Y(،سومألاجومنيس)M(،سومألزاقس)C(سعلىس
مللرتخب.سيلمسملجاعسبخنسأابعسصواسملونةسفيسصواةسومحلة،سوباللاليسياكنسحلوثسأخطاءست جختسمأللومنس)أي،سكخفخةسملاومئاةسبخنسملصواسمألابعةس

ملالونة(.سعنلسحلوثسأخطاءسملل جخت،سفإنسأنااطسمخلبااسضبطسم لوىسملكثافةسُتطبعسعلىسوحلةسملحزمد.

ويلمسإجرمءسملل جختسبشكتسائخ يسفيسمألوقاتسمللالخة:

س سعنلماسييلااسملا ليلدسملل جختسيلوًياسمنسلوحةسمللشغخت.	
)يرجىسإجرمءسملل جختسإذمسكانتسأخطاءست جختسمأللومنسبحاجةسإلىستصحخح(.

س عنلسملوصولسإلىسملعلمسملاحلمسللصفحاتسملاطبوعة.	
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Brother أرقام
هام

سللحصولسعلىسملا اعلةسملفنخةسومللشغخلخة،سيرجىسمالتصالسبيلمةسعاالءسBrotherسأوسموزعسBrotherسملاحليسملذيستلعامتسمعه.

تسجيل منتجك
يرجىسإكاالست جختسضاانسBrother،سأو،سمنسأجتسامحلكسوللحصولسعلىسأفضتسطريقةسلل جختسمنلجكسملجليل،سقمسبالل جختسعلىسمدنلرنتسعلىس

ملاوقع

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

)FAQ( األ ئلة المتكررة
يعلبرسCenterسSolutionsسBrotherسهوسملاصلاسملوحخلسلكتسمحلخاجاتسجهازك.سقمسبلنزيتسأحلثسبرممجسمللشغختسوملبرممجسومألمومتسملا اعلةس
.Brotherوقرمءةسمألسئلةسملالكراةسوملحصولسعلىستلاخحاتسبشأنسمسلكشافسمألخطاءسوإصالحهاسلاعرفةسكخفخةسملحصولسعلىسأفضتسأممءسمنسمنلجس

http://solutions.brother.com/

.Brotherتحققسهناسمنسوجومستحليثاتسلبرممجسمللشغختسمنس

خدمة العمةء
تفضتسبزيااةس/http://www.brother.comسللحصولسعلىسمعلوماتسمالتصالسحولسمكلبسBrotherسملاحلي.

مواقد مركز الخدمة
بالن بةسلارمكزسمليلمةسفيسأواوبا،سمتصتسباكلبسBrotherسملاحلي.سياكنسملعثواسعلىسملعنومنسومعلوماتسمالتصالسملهاتفيسملياصةسباكاتبسأواوباسعلىس

ملاوقعس/http://www.brother.comسعنسطريقستحليلسموللك.

عناوين ادنترنت
http://www.brother.com/سملعالاي:سBrotherموقعسويبس

لقرمءةسمألسئلةسملالكراةسومألسئلةسملفنخةسومعمسملانلجسوملحصولسعلىستحليثاتسبرنامجسمللشغختسومألمومتسملا اعلة:س/http://solutions.brother.comس

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