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

اقرألهذالا س سألأواًل.لاقرألإرشيساتلا دالمةلقبألقسيمكلبإعساسلدليل  المة المنتج
ا جهيز.لوارجعلإ ىلهذالا س سأل لخعرفلعلىلا عالميتلا خجيريةل

وا قسوسلا قينونسة.

ندتةلمطبوعةل/لفدلا عبوة

اتبعلاإلرشيساتلا تيصةلبإعساسلا جهيزلوتثبستلبرامجلا خشغسألدليل اإلعداد السريع
وا برامجل نظيملا خشغسألونوعلا خوصسألا ذيلتدختسمه.

ندتةلمطبوعةل/لفدلا عبوة

تعرفلعلىلا عملسيتلا ليلسةل لفيكسلوا ندخلوا مدحلا ضوئدلدليل المستخدم ا  ا ي
وا طبيعةلا مبيشرةلوكسفسةلالخبساللا مدخلزميت.لراجعل

ا خلمسحيتلا تيصةلبيلخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.

ندتةلمطبوعةل/لفدلا عبوة

تعرفلعلىلا مزيسلمنلا عملسيتلا مخقسمة:لا فيكسلوا ندخلدليل المستخدم المتقدم
ومزاييلا حمييةلوطبيعةلا خقيريرلوإجراءلا صسينةلا روتسنسة.

)Windows®أنظمةل(
ملفلPDFل/لقرصلCD-ROMل/لفدلا عبوة

)Macintosh(
ملفلPDFل/لأساةلSolutionsلBrotherل

Centerل1
يوفرلهذالا س سألتعلسميتلبشأنلا مدحلا ضوئدلوا طبيعةلدليل مستخدم البرنامج والشبكة

وعملسيتلا فيكسلعبرلا كمبسوترلوا عملسيتلا خرىلا خدليمكنل
تنفسذهيلعنلطريقلتوصسألجهيزلBrotherلبي كمبسوتر.ليمكنكل

ا عثورلعلىلمعلوميتلمفسسةلحوللالختساملأساةلBrotherل
ControlCenter،لوالختساملا جهيزلفدلبسئةلا شبكةل

وا مصطلحيتلشيئعةلااللختسام.

)Windows®أنظمةل(
ملفلHTMLل/لقرصلCD-ROMل/لفدل

ا عبوة
)Macintosh(

ملفلHTMLل/لأساةلSolutionsلBrotherل
Centerل1

 Google Cloud Print
Guide )س سألGoogleل

)CloudلPrint

يوفرلهذالا س سألتفيصسألحوللكسفسةلتكوينلجهيزلBrotherل
لبحديبلGoogleلوالختساملخسميتل

™PrintلCloudلGoogleل لطبيعةلعبرلاإلنخرنت.

ملفلPDFل/لأساةلSolutionsلBrotherل
Centerل1

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

ا طبيعة/ا مدحلا ضوئدلأثنيءل
ا خنقأل ـلBrotherل

)iPrint&Scan

يوفرلهذالا س سألمعلوميتلمفسسةلحوللا طبيعةلمنلجهيزكل
ا محموللوا مدحلا ضوئدلمنلجهيزلBrotherلإ ىلجهيزكل

.Wi-Fi®ا محموللعنسلاالتصيللعبرلشبكةل

ملفلPDFل/لأساةلSolutionsلBrotherل
Centerل1

 Web Connect Guide
)س سألاالتصيللعبرلا ويب(

يوفرلهذالا س سألتفيصسألحوللكسفسةلتكوينلجهيزلBrotherل
والختسامهلإلجراءلا مدحلا ضوئدلوتحمسألا صورلوا ملفيتل
وعرضهيلعلىلبعضلمواقعلا ويبلا خدلتوفرلهذهلا تسميت.

ملفلPDFل/لأساةلSolutionsلBrotherل
Centerل1

قملبزييرةل/http://solutions.brother.com.ل1

http://solutions.brother.com/
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1

معلومات عامة1

ا تخدام الوثائق
شكًرال كلعلىلشراءلجهيزلBrother!للوفلتديعسكلقراءةل

ا مدخنسلعلىلتحقسقلأقصىلالخفيسةلمنلا جهيز.

الرموز واالصطالحات المستخدمة في 
الوثائق

يخملالختساملا رموزلواالصطالحيتلا خي سةلعلىلمسارلا وثيئق.

لتحذير
تشسرلكلمةلتحذيرلإ ىلأيةلحي ةلخطرلمحخملةليمكنلأنلتخدببلفدل

ا وفيةلأولفدلإصيبيتلخطسرة،لإذال مليخملتجنبهي.

هام
تشسرلكلمةلهيملإ ىلأيةلحي ةلخطرلمحخملةليمكنلأنلتخدببلفدل

تلفلا ملكسةلأولفقسانلوظيئفلا منخج،لإذال مليخملتجنبهي.

مالحظة
تتبركلا مالحظيتلبي طريقةلا خدلينبغدلعلسكلااللخجيبةلبهيل
 موقفلقسلينشألأولتعطسكلتلمسحيتلحوللكسفسةلعمألعملسيتل

ا خشغسألا حي سةلمعلا مسزاتلا خرى.

تنبهكلرموزلا تطرلا كهربيئدلإ ىلاحخميللا خعرضل
 صسمةلكهربيئسة.

تنبهكلرموزلخطرلا حريقلإ ىلاحخميللنشوبل
حريق.

تحذركلرموزل»لتونةلا دطح«لمنل مسلأجزاءل
ا جهيزلا ديخنة.

تشسرلرموزلا حظرلإ ىلا فعيللا خدلالليجبلا قسيمل
بهي.

يحسسلنمطلا تطلا عريضلأرقيمل وحةلالخط العريض
االتصيللا تيصةلبلوحةلا لمسلأولعلىل

شيشةلا كمبسوتر.
يؤكسلنمطلا تطلا ميئألعلىلنقطةلمهمةلأولا تطلا ميئأ

يرجعكلإ ىلموضوعلمخعلق.

 Courier
New

يحسسلخطلNewلCourierلا رليئألا خدل
تظهرلعلىلشيشةلا لمسلبي جهيز.

اتبعلكألا خحذيراتلواإلرشيساتلا موضحةلعلىلا منخج.

مالحظة
تعرضلمعظملا رلوملا خوضسحسةلفدلس سألا مدختسملهذال

ا طرازلMFC-L8850CDW.ل
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)Windows® المساعدة )نظام التشغيل Brother الوصول إلى أدوات

لأحسلبرامجلإطالقلا خطبسقيتلا ذيليوفرلا وصوللبدهو ةلإ ىلكيفةلتطبسقيتلBrotherلا مثبخةل  Brother يعتبر تطبيق أدوات
علىلجهيزك.

a )Windows®ل/ل7لWindowsلVista®ل/لWindows®لXPأنظمةل(

Brother لأدوات ل)ابدأ(،لوحسسلكافة البرامجل<لBrotherل<ل انقرلفوقلقيئمةل

)Windows®أنظمةل8ل(

ل)أدوات Brother(لعلىلشيشةلا بسءلأوللطحلا مكخب. ا مسلأولانقرلفوقل

)Windows®أنظمةل8.1ل(

ل)إذالكنتلتدختسملجهيزليعخمسلعلىلشيشة،لمررلمنل حركلا ميوسلإ ىلا زاويةلا دفلسةلا سدرىلمنلشيشةلابدألثملانقرلفوقل

.)Brother ل)أدوات ألفألشيشةلابدألإلظهيرلشيشةلالتطبيقات(.لعنسميلتظهرلشيشةلالتطبيقات،لا مسلأولانقرلفوقل

b .حسسلا جهيزلا تيصلبك

c .اخخرلا عملسةلا خدلترغبلفدلالختسامهي
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1
الوصول إلى دليل المستخدم 

المتقدم ودليل مستخدم البرامج 
والشبكة

الليخضمنلس سألا مدختسملا ليلدلهذالكألا معلوميتلحولل
ا جهيز،لمثألكسفسةلالختساملا مسزاتلا مخقسمةلا تيصةلبي فيكسل
وا ندخلوا طيبعةلوا ميلحةلا ضوئسةلوا فيكسلعبرلا كمبسوترل

وا شبكة.لعنسميلتكونلمدخعًسال معرفةلا معلوميتلا خفصسلسةلحولل
لهذهلا عملسيت،لاقرألدليل المستخدم المتقدملو

دليل مستخدم البرنامج والشبكةلا موجوسلعلىلCD-ROM.ل

مالحظة
أنظمةلMacintoshليمكنكلا عثورلعلىلس سألا مدختسمل

لا مخقسملوس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكةلفدل
لCenterلSolutionsلBrotherلعلىلموقعل

.http://solutions.brother.com/

عرض الوثائق

)Windows® عرض الوثائق )أنظمة

)أنظمةل/ل®VistaلWindowsل/ل7ل®Windowsل
)Windows®لXP

ل)ابدأ(،لحسسلكافة البرامجل<ل  عرضلا وثيئق،لمنلقيئمةل

لأدوات Brother.لانقرلفوقلا قيئمةل Brotherل<ل
ا مندس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصلبكل)إذال مليكنلمحسًسال

بي فعأ(.لانقرلفوقلدعملعلىلشريطلا خنقألا يدر،لثملانقرلفوقل
أدلة المستخدم.

)Windows®أنظمةل8ل(

ل)أدوات Brother(،لثملانقرلفوقلا قيئمةل انقرلفوقل
ا مندس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصلبكل)إذال مليكنلمحسًسال

بي فعأ(.لانقرلفوقلدعملعلىلشريطلا خنقألا يدر،لثملانقرلفوقل
أدلة المستخدم.

فدلحي ةلعسملتثبستلا برامج،ليمكنكلا عثورلعلىلا وثيئقل
ا موجوسةلعلىلقرصلCD-ROMلبيتبيعلا تطواتلا خي سة:

a قملبخشغسألا كمبسوتر.لأسخألا قرصلا مضغوطلل
CD-ROMلفدلمشغألا قراصلا مضغوطة.

مالحظة
إذال ملتظهرلشيشةلBrother،لفينخقألإ ىلComputerل

ل)جهاز الكمبيوتر(.ل

ل)مخصفحل )أنظمةل8ل®Windows:لانقرلفوقل
لا ملفيتلفدلشريطلا مهيم،لثملانخقألإ ىلالكمبيوترل
ل)هذا الكمبيوتر(.(لانقرلنقًرالمزسوًجيلفوقلرمزل

.start.exeلثملانقرلنقًرالمزسوًجيلفوقل،CD-ROM

b إذالظهرتلشيشةلالملا طراز،لفينقرلفوقلالملا طرازل
 سيك.

c إذالظهرتلشيشةلا لغة،لفينقرلفوقل غخك.للخظهرلا قيئمةل
.CD-ROMا علويةل قرصل

d .انقرلفوقلأدلة المستخدم

e ل.CD-ROM انقرلفوقلأدلة المستخدم الموجودة على
إذالظهرتلشيشةلا سو ة،لفحسسلسو خك.لبعسلظهورلقيئمةل

أس ةلا مدختسم،لحسسلا س سألا مطلوب.

)Macintosh عرض الوثائق )نظام التشغيل

ليمكنكلعرضلأس ةلا مدختسملوتنزيلهيلمنل
لCenterلSolutionsلBrotherلعلى:ل
.http://solutions.brother.com/ل

انقرلفوقلManualsل)ا س ة(لبصفحةلا طرازل سيكل خنزيأل
ا وثيئق.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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كيفية العثور على إرشادات المسح الضوئي

هنيكلعسةلطرقل مدحلا مدخنساتلضوئًسي.ليمكنكلا عثورلعلىل
اإلرشيساتلعلىلا نحولا خي د:

دليل مستخدم البرنامج والشبكة
ا مدحلا ضوئدل�

ControlCenterل�

ا مدحلا ضوئدلعبرلا شبكةل�

Nuance™ PaperPort™ 12SE أدلة الكيفية لتطبيق
)Windows® أنظمة(

يمكنلعرضلأس ةلا كسفسةلا كيملةل خطبسقل™Nuanceلل�
12SEل™PaperPortلمنلعالمةلتبويبلا خعلسميتلفدل

.Nuance™لPaperPort™12لSEا خطبسقل

مالحظة
غسرلمخوفرةل لسوللا خدلتتضعل لوائحلا خصسيرلا معمولل

بهي.
ل

Presto! PageManager دليل مستخدم
)Macintosh(

مالحظة
يجبلتنزيألPageManagerل!Prestoلوتثبسخهلقبأل
االلختسامل) لحصوللعلىلمزيسلمنلاإلرشيسات،لراجعل

ل ا وصوللإ ىلسعملBrotherل)أنظمةلMacintosh(ل
صفحةل5.

ل

يمكنلعرضلس سألمدختسملPageManagerل!Prestoلل�
ا كيمألمنلقدملا خعلسميتلفدلا خطبسقل!Prestoل

.PageManager

كيفية العثور على إرشادات إعداد الشبكة
يمكنلتوصسألا جهيزلبشبكةلالللكسةلأولشبكةلللكسة.

لإرشيساتلاإلعساسلا ليلسة:لل�
لس سألاإلعساسلا دريع.( (

االتصيللبنقطةلا وصوللا الللكسةلأولا موّجهلا ذيليسعملل�
ل™SetupلProtectedلWi-Fiلأول™AOSS:ل

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة.( (

لمزيسلمنلا معلوميتلحوللإعساسلا شبكة:لل�
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة.( (

كيفية الوصول إلى أدلة مستخدم 
الميزات المتقدمة

ليمكنكلعرضلهذهلا س ةلوتنزيلهيلمنل
CenterلSolutionsلBrotherلعلى:

http://solutions.brother.com/

انقرلفوقلManualsل)ا س ة(لبصفحةلا طرازل سيكل خنزيأل
ا وثيئق.

 Google دليل( Google Cloud Print Guide
)Cloud Print

يوفرلهذالا س سألمعلوميتلحوللكسفسةلتكوينلجهيزلBrotherل
لبحديبلGoogleلوالختساملخسميتلا طبيعةل

™PrintلCloudلGoogleل لطبيعةلعبرلاإلنخرنت.

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

)Brother iPrint&Scan التنقل لـ
يوفرلهذالا س سألمعلوميتلمفسسةلحوللا طبيعةلمنلجهيزكل

ا محموللوا مدحلا ضوئدلمنلجهيزلBrotherلإ ىلجهيزكل
.Wi-Fiا محموللعنسلاالتصيللبشبكةل

Web Connect Guide )دليل االتصال عبر الويب(

يوفرلهذالا س سألمعلوميتلحوللكسفسةلتكوينلجهيزلBrotherل
والختسامهلإلجراءلا مدحلا ضوئدلوتحمسألا صورلوا ملفيتل
وعرضهيلعلىلبعضلمواقعلا ويبلا خدلتوفرلهذهلا تسميت.

http://solutions.brother.com/
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 Brother الوصول إلى دعم

)Windows® أنظمة(
لخجسلكألجهيتلاالتصيللا خدللخحخيجلإ سهي،لمثألسعملا ويبل

ل)CenterلSolutionsلBrother(لعلىلقرصل
.CD-ROM

انقرلفوقلدعم Brotherلفدلالقائمة العلوية.لوحسنئٍذلل�
.Brotherلخظهرلشيشةلسعمل

ل لوصوللإ ىلموقعنيلعلىلا ويبلل�
ل)/http://www.brother.com(،لانقرلفوقل

صفحة Brother الرئيسية.

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

.Brother Solutions Center

 زييرةلموقعنيلعلىلا ويبل لحصوللعلىلمدخلزميتلل�
لBrotherلا صلسةل

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

ل لوصوللإ ىلCreativeCenterلBrotherلل�
)/http://www.brother.com/creativecenter(ل
 مشيريعلا صورلوا خنزيالتلا قيبلةل لطبيعةلا مجينسة،لانقرل

.Brother CreativeCenterفوقل

 لرجوعلإ ىلالقائمة العلوية،لانقرلفوقلرجوعلأولفدلحي ةلل�
االنخهيء،لانقرلفوقلخروج.

 Brother الوصول إلى دعم
)Macintosh أنظمة(

لخجسلكألجهيتلاالتصيللا خدللخحخيجلإ سهي،لمثألسعملا ويب.

لقملبزييرةلCenterلSolutionsلBrotherلعلىلا عنوانل
.http://solutions.brother.com/

http://www.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
http://www.brother.com/creativecenter/
http://solutions.brother.com/
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نظرة عامة على لوحة التحكم
يخضمنلا طرازلMFC-L8600CDWلشيشةل مسلLCDلمقيسل3.7لبوصةل)93.4لمم(لو وحةل مس.ل

يخضمنلا طرازلMFC-L8850CDWلوMFC-L9550CDWلشيشةل مسلLCDلمقيسل4.85لبوصةل)123.2لمم(لو وحةل مس.

مالحظة
.MFC-L9550CDWتدخنسلا رلوميتلا خوضسحسةل لوحةلا خحكملعلىلا طرازل

ل

لوحة اللمس:ل1

لرجوعل�

اضغطلعلسهل لرجوعلإ ىلمدخوىلا قيئمةلا ديبق.

لالشاشة الرئيسيةل�

اضغطلعلسهل لرجوعلإ ىلا شيشةلا رئسدسة.لتعرضل
إعساساتلا مصنعلا خيريخلوا وقت،لإاللأنهليمكنكلتغسسرل

لاإلعساسلاالفخراضدل لشيشةلا رئسدسةل
لصفحةل12.( )راجعلإعساسلشيشةلااللخعساسل

لإلغاءل�

اضغطلإل غيءلعملسة.

لوحة االتصالل�

اضغطلعلىلا رقيملا موجوسةلعلىل وحةلا لمسل
 التصيللبأرقيملا هيتفلوا فيكسلأولإلسخيللعسسلا ُندخ.

لتشغيل/إيقاف التشغيلل2

ل خشغسألا جهيز. اضغطلعلىل

لإليقيفلتشغسألا جهيز.ل اضغطلمعلااللخمرارلعلىل
لخعرضلشيشةلا لمسلShutting DownلLCDل

)إيقيفلتشغسأ(لوتظألقسسلا خشغسأل عسةلثواندلقبألاالنطفيء.

لل3

يضدءلمصبيحلWi-FiلعنسلتوصسألجهيزلBrotherل
بنقطةلا وصوللا الللكسة.
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لقارئ NFC )اتصال المجال القريب( ل4
)MFC-L9550CDW(

يمكنكلالختساملمصيسقةلا بطيقةلمنلخالللمالمدةلبطيقةل
ICلفدلقيرئلNFCلبلوحةلا خحكم.

شاشة لمس LCD )شاشة البلورات السائلة(ل5
هذهلهدلشيشةل مسلLCD.ليمكنكلا وصوللإ ىلا قوائمل

وا تسيراتلمنلخالللا ضغطلعلسهيلعنسلعرضهيلعلىلهذهل
ا شيشة.
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LCD شاشة اللمس

يمكنكلتحسيسلثالثةلأنواعلمنلا شيشيتل لشيشةلا رئسدسة.لعنسلعرضلا شيشةلا رئسدسة،ليمكنكلتغسسرلا شيشةلا معروضةلعنلطريقلا دحبل
.cلأولdنحولا سديرلأولا سمسنلأولمنلخالللا ضغطلعلىل

تعرضلا شيشيتلا خي سةلحي ةلا جهيزلعنسميليكونلا جهيزلخيماًل.

1 2

56

3 4

ل

الشاشة الرئيسية
تعرضلا شيشةلا رئسدسةلا خيريخلوا وقتلوتوفرلا وصوللإ ىلإعساسلا فيكسل

وا ندخلوا مدحلا ضوئدلوWi-Fiلومدخوييتلا حبرلوشيشةلاإلعساسل
واالخخصيرات.

عنسلعرضلا شيشةلا رئسدسة،ليكونلا جهيزلفدلوضعلااللخعساس.لعنسلتشغسأل
LockلFunctionلSecure 1ليخملعرضلرمز.لعنسلتفعسألActiveل

AuthenticationلDirectory 1،ليخملقفأل وحةلا خحكم.
لس سألا مدختسملا مخقسم.ل1

2

9876

3 شاشة أخرى 41
توفرلشيشةلأخرىل1لا وصوللإ ىلشيشةلاالخخصيراتلوا مسزاتلاإلضيفسة،ل

مثألا طبيعةلاآلمنةلواخخصيرلا ويبلوا خطبسقيت.

2

106

3 4

ل

شاشة أخرى 2

.USBتوفرلا شيشةلأخرىل2لا وصوللإ ىلشيشةلاالخخصيراتلوقيئمةل
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مالحظة
ُيعسلا دحبلأحسلأنواعلعملسيتلا مدختسملعلىلشيشةلا لمسل

ا خدليخملتنفسذهيلمنلخالللا مدحلبإصبعكلعبرلا شيشةل
 عرضلا صفحةلا خي سةلأولا عنصرلا خي د.

ل

ا وضاع:ل1

Faxل)فيكس(ل�
يخسحل كلا وصوللإ ىلوضعلا فيكس.

Copyل)ندخ(ل�
يخسحل كلا وصوللإ ىلوضعلا ندخ.

Scanل)مدح(ل�
يخسحل كلا وصوللإ ىلوضعلا مدحلا ضوئد.

 )إعداد Wi-Fi(ل2
يعرضلمؤشرلذولمدخوييتلأربعةلا موجوسلعلىلشيشةل
وضعلااللخعساسلقوةلاإلشيرةلا الللكسةلا حي سةلإذالكنتل

تدختسملاتصياًللالللكًسي.

للل

ا حسلا قصى0

يمكنكلبدهو ةلتكوينلاإلعساساتلا الللكسةلمنلخاللل

ل) مزيسلمنلا معلوميت،ل لا ضغطلعلىل
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة.(

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

اضغطل لوصوللعلىلقيئمةلTonerل)ا حبر(.

مالحظة
يتخلفلا عمرلاالفخراضدلا مخبقدل لحبرلوفًقيل نواعل

ا مدخنساتلا مطبوعةلوالختساملا عمسأ.
ل

 )Settings )اإلعساسات((ل4
اضغطلعلسهل لوصوللإ ىلاإلعساساتلا رئسدسةل) لحصولل
ل علىلمزيسلمنلا معلوميت،لراجعلشيشةلاإلعساساتل

صفحةل11(.

التاريخ والوقتل5
راجعلا خيريخلوا وقتلا لذينلتملضبطهميلبي جهيز.

ل)Shortcutsل)االخخصيرات((ل6
اضغطلعلسهلإلعساسلاالخخصيرات.

يمكنكلإجراءلا ندخلوا مدحلا ضوئدلوإرليللا فيكسل
واالتصيللبإحسىلخسميتلا ويبلبدرعةلبيلختساملا تسيراتل

ا مضبوطةلكيخخصيرات.

مالحظة

تخوفرلثميندلعالميتلتبويبل الخخصيرات.ليمكنكلإعساسلميل
يصألإ ىللخةلاخخصيراتلفدلكألعالمةلتبويبل

 الخخصيرات.لوبذ كليخوفرلإجمي دليبلغل48لاخخصيًرا.
ل

Secure Printل)ا طبيعةلاآلمنة(ل7
يخسحل كلا وصوللإ ىلقيئمةلا طبيعةلاآلمنة.
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Webل)ويب(ل8
اضغطلعلسهل خوصسألجهيزلBrotherلبإحسىلخسميتل

ل اإلنخرنت،ل) لحصوللعلىلمزيسلمنلا معلوميت،لراجعل
GuideلConnectلWebل)س سألاالتصيللعبرلا ويب((.

Appsل)تطبسقيت(ل9
ربميلتمتلإضيفةلتطبسقيتلو/أولتملتغسسرلألميءلا خطبسقيتل

بوالطةلا موفرلمنذلنشرلهذالا مدخنس.ل) مزيسلمنل
لGuideلConnectلWebل لا معلوميت،ل

)س سألاالتصيللعبرلا ويب((.

USBلل10
اضغطلعلسهل لوصوللإ ىلقوائملا طبيعةلا مبيشرةلوا مدحل

.USBا ضوئدلإ ىل

الفاكس الجديدل11
لعنسلإعساسلFax Previewل)معيينةلا فيكس(لعلىل

Onل)تشغسأ(،ليمكنكلعرضلعسسلا فيكديتلا جسيسةلا خدل
الخلمخهيلفدلا ذاكرة.

11

ل

رمز التحذيرل ل12

12

ل

لفدلحي ةلوجوسلرلي ةلخطألأول يظهرلرمزلا خحذيرل
صسينة؛لاضغطلعلىلDetailل)ا خفيصسأ(ل عرضه،لثمل

ل لعوسةلإ ىلوضعلااللخعساس. اضغطلعلىل
ل  معرفةلا خفيصسأ،لراجعرليئألا تطألوا صسينةل

صفحةل123.

مالحظة
ل يدختسملهذالا منخجلخطلTECHNOLOGYلARPHICل	

.CO.,LTD
ل يخملالختساملFrameworkلUIلMascotCapsuleلو	

لTangibletلMascotCapsuleلا لذينلقيمتلشركةل
CORPORATIONلHIلبخطويرهمي.لُتعسل

لMascotCapsuleلعالمةلتجيريةلمدجلةل شركةل
CORPORATIONلHIلفدلا سيبين.

ل
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شاشة اإلعدادات

. تعرضلشيشةلا لمسلإعساساتلا جهيزلعنسلا ضغطلعلىل

يمكنكلا خحققلمنلجمسعلإعساساتلا جهيزلوا وصوللإ سهيلمنل
ا شيشةلا خي سة.

1

5

8 7 6

3 42

ل

Toner )ا حبر(ل1
اعرضلا عمرلاالفخراضدلا مخبقدل لحبر.

اضغطل لوصوللعلىلقيئمةلTonerل)ا حبر(.

وضع اال تالمل2
اعرضلوضعلااللخالملا حي د.

Faxل)فيكس(ل�

Fax/Telل)فيكس/هيتف(ل�

 External TADلل�
)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتفلا تيرجد(

Manualل)يسوي(ل�

Networkل)ا شبكة(ل3
اضغطلعلسهلإلعساسلاتصيللا شبكة.

يعرضلمؤشرلذولمدخوييتلأربعةلو موجوسلعلىلا شيشةل
قوةلاإلشيرةلا الللكسةلا حي سةلإذالكنتلتدختسملاتصياًلل

الللكًسي.

ل)Date & Timeل)ا خيريخلوا وقت((ل4
اعرضلا خيريخلوا وقت.

اضغطل لوصوللإ ىلقيئمةلDate & Timeل)ا خيريخل
وا وقت(.

Fax Previewل)معيينةلا فيكس(ل5
اعرضلحي ةلمعيينةلا فيكس.

اضغطلعلسهلإلعساسلمعيينةلا فيكس.

All Settingsل)جمسعلاإلعساسات(ل6
اضغطلعلسهل لوصوللإ ىلقيئمةلاإلعساساتلا كيملة.

Tray Setting )إعساسلا سرج(ل7
اعرضلحجملا ورقلا محسس.لاضغطلعلسهل خغسسرلإعساساتل

حجملا ورقلونوعلا ورقلإذال زملا مر.

Wi‑Fi Directل8
.Wi-FiلDirect™اضغطلعلسهلإلعساسلاتصيللشبكةل
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إعداد شاشة اال تعداد

اضبطلشيشةلااللخعساسلإميلعلىلHomeل)ا رئسدسة(،لأول
More1ل)أخرىل1(لأولMore2ل)أخرىل2(.

،للخعوسل عنسميليكونلا جهيزلخيماًللأولا قسيملبي ضغطلعلىل
شيشةلا لمسلإ ىلا شيشةلا خدلقمتلبضبطهي.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
General Setupل)إعساسلعيم(.

d .)ل)إعساسلعيمGeneral Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Button Settingsل)إعساساتلا زر(.

f ل)إعساساتلButton Settingsاضغطلعلىل
ا زر(.

g لHome Button Settingsاضغطلعلىل
)إعساساتلزرلا رئسدسة(.

h لMore1ل)ا رئسدسة(،لأولHomeلاضغطلعلىل
)أخرىل1(لأولMore2ل)أخرىل2(.

i . اضغطلعلىل
لسنخقألا جهيزلإ ىلا شيشةلا رئسدسةلا خدلاخخرتهي.

العمليات ا  ا ية

اضغطلبإصبعكلعلىلشيشةلا لمسل خشغسلهي.ل عرضلجمسعلقوائمل
أولخسيراتلا شيشةلوا وصوللإ سهي،لالحبلنحولا سديرلأولا سمسنل

أول علىلأول لفألأولاضغطلعلىلcلdلأولbلaل لخمريرل
خال هي.

هام
اللتضغطلعلىلشيشةلا لمسلبجدملحيس،لمثألا قلملأولا قلمل

اإل كخروند.لحسثلقسليؤسيلذ كلإ ىلتلفلا جهيز.
ل

توضحلا تطواتلا خي سةلكسفسةلتغسسرلإعساسلبي جهيز.لفدلهذال
ا مثيل،للسخملتغسسرلإعساسلاإلضيءةلا تلفسةل شيشةلا لمسلمنل

Lightل)فيتح(لإ ىلMedل)مخولط(.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
General Setupل)إعساسلعيم(.

ل

d .)ل)إعساسلعيمGeneral Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
.)LCDل)إعساساتلLCD Settings

ل
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f .)LCDل)إعساساتلLCD Settingsاضغطلعلىل

g .)ل)إضيءةلخلفسةBacklightاضغطلعلىل

ل

h .)ل)مخولطMedاضغطلعلىل

ل

مالحظة
ل لرجوعلإ ىلا مدخوىلا ديبق. اضغطلعلىل

ل

i . اضغطلعلىل

إعدادات االختصارات
يمكنكلإضيفةلإعساساتلا فيكسلوا ندخلوا مدحلا ضوئدل
واالتصيللبي ويبلا كثرلالختساًميلمنلخالللضبطهيل

كيخخصيرات.ليمكنكلالخسعيءلهذهلاإلعساساتلالحًقيلوتطبسقهيل
بدرعةلولهو ة.ليمكنكلإضيفةلميليصألإ ىل48لاخخصيًرا.

إضافة اختصارات النسخ

يمكنلتضمسنلاإلعساساتلا خي سةلفدلاخخصيرلا ندخ:
Qualityل)ا جوسة(ل�

Enlarge/Reduceل)تكبسر/تصغسر(ل�

Densityل)ا كثيفة(ل�

Contrastل)ا خبيين(ل�

Stack/Sortل)تجمسع/فرز(ل�

Page Layoutل)تتطسطلا صفحة(ل�

Colour Adjustل)ضبطلا لون(ل�

sided Copy‑2ل)ندخلعلىلا وجهسن(ل�

 sided Copy Page Layout‑2لل�
ل)تتطسطلصفحةلا ندخلعلىلا وجهسن(ل

)MFC-L9550CDWلوMFC-L8850CDW(

Tray Useل)الختساملا سرج(ل�

Remove Background Colourل)إزا ةل ونلل�
ا تلفسة(

a . اضغطلعلىل

b .8اضغطلعلىلعالمةلتبويبلمنل1لإ ىل

c لبي مكينلا ذيل ملتقملبإضيفةلاخخصيرل اضغطلعلىل
فسه.

d .)ل)ندخCopyاضغطلعلىل

e اقرألا معلوميتلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثملقمل
بي خأكسسلعلسهيلمنلخالللا ضغطلعلىلOKل)موافق(.

f ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساساتلا مدبقةل لندخ،لثملاضغطلعلىلاإلعساسل

ا مطلوب.
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g ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساساتلا مخوفرة،لثملاضغطلعلىلاإلعساسلا مطلوب.

h ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
ا تسيراتلا مخيحةل إلعساس،لثملاضغطلعلىلا تسيرلا ذيل

تريسه.
كررلا تطوتسنلgلولhلحخىلتقوملبخحسيسلجمسعل

اإلعساساتلا تيصةلبهذالاالخخصير.

i لعنسلاالنخهيءلمنلتغسسرلاإلعساسات،لاضغطلعلىل
Save as Shortcutل)حفظلكيخخصير(.

j اقرألوقملبي خأكسسلعلىلا قيئمةلا معروضةل إلعساساتلا خدل
حسستهي،لثملاضغطلعلىلOKل)موافق(.

k أسخألالًميل الخخصيرلبيلختسامل وحةلا مفيتسحلا موجوسةل
علىلشيشةلا لمسلبي جهيز.ل) مديعستكلعلىلإسخيلل
لصفحةل221.( ا حرف،لراجعلإسخيللا نصل

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

l .ل)موافق(ل حفظلاالخخصيرOKاضغطلعلىل

إضافة اختصارات الفاكس

يمكنلتضمسنلاإلعساساتلا خي سةلفدلاخخصيرلا فيكس:
Addressل)عنوان(ل�

Fax Resolutionل)سقةلا فيكس(ل�

sided Fax‑2ل)فيكسل لوجهسن(ل�
)MFC-L9550CDWلوMFC-L8850CDW(

Contrastل)ا خبيين(ل�

Broadcastingل)بث(ل�

Real Time TXل)إرليللفوريلبسونلحفظ(ل�

Coverpage Setupل)إعساسلصفحةلا غالف(ل�

Overseas Modeل)وضعلاالتصيللا سو د(ل�

Glass Scan Sizeل)حجملزجيجلا مدحلل�
ا ضوئد(

a . اضغطلعلىل

b .8اضغطلعلىلعالمةلتبويبلمنل1لإ ىل

c لبي مكينلا ذيل ملتقملبإضيفةلاخخصيرل اضغطلعلىل
فسه.

d .)ل)فيكسFaxاضغطلعلىل

e اقرألا معلوميتلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثملقمل
بي خأكسسلعلسهيلمنلخالللا ضغطلعلىلOKل)موافق(.

f أسخألرقملا فيكسلأولا هيتفلبيلختسامل وحةلاالتصيلل
ا موجوسةلعلىل وحةلا لمسلأولسفخرلا عنيوينلأوللجأل
ا مكي ميتلا موجوسلعلىلشيشةلا لمس.لعنسلاالنخهيء،ل

.gانخقألإ ىلا تطوةل

مالحظة
ل يمكنكلإسخيللميليصألإ ىل20لرقًميل رقملا فيكس.	
ل إذالكينلا غرضلمنلالختساملاالخخصيرلهولا بث،لفيضغطل	

علىلOptionsل)ا تسيرات(لوحسسل
Broadcastingل)بث(لفدلا تطوةلhلقبألإسخيلل

.fرقملا فيكسلأولا هيتفلفدلا تطوةل
ل يمكنكلإسخيللميليصألإ ىل20لرقًميلمنلأرقيملا فيكسلإذال	

كينلاالخخصيرل لبث.ليمكنلإسخيللأرقيملا فيكسلفدلأيل
مجموعةلمنلأرقيملا مجموعيتلا وارسةلمنلسفخرلا عنيوينل
وأرقيملا فيكسلا فرسيةلا وارسةلمنلسفخرلا عنيوينلأولإسخي هيل

لس سألا مدختسملا مخقسم(. يسوييل)
ل عنسلإسخيللرقملا فيكسلفدلاالخخصير،للخخملإضيفخهلتلقيئًسيل	

إ ىلسفخرلا عنيوين.للسكونلااللملا موجوسلفدلسفخرلا عنيوينل
هولالملاالخخصيرلبيإلضيفةلإ ىلا رقملا خدلدلد.

ل

g .)ل)ا تسيراتOptionsاضغطلعلىل

h ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساساتلا مخوفرة،لثملاضغطلعلىلاإلعساسلا مطلوب.

i .اضغطلعلىلا تسيرلا مطلوب
كررلا تطوتسنلhلولiلحخىلتقوملبخحسيسلجمسعل

لاإلعساساتلا تيصةلبهذالاالخخصير.
اضغطلعلىلOKل)موافق(.

j لعنسلاالنخهيءلمنلتغسسرلاإلعساسات،لاضغطلعلىل
Save as Shortcutل)حفظلكيخخصير(.

k اقرألوقملبي خأكسسلعلىلا قيئمةلا معروضةل إلعساساتلا خدل
حسستهي،لثملاضغطلعلىلOKل)موافق(.

l أسخألالًميل الخخصيرلبيلختسامل وحةلا مفيتسحلا موجوسةل
علىلشيشةلا لمسلبي جهيز.ل) مديعستكلعلىلإسخيلل
لصفحةل221.( ا حرف،لراجعلإسخيللا نصل

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

m .ل)موافق(ل حفظلاالخخصيرOKاضغطلعلىل
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إضافة اختصارات المسح الضوئي

يمكنلتضمسنلاإلعساساتلا خي سةلفدلاخخصيرلا مدحلا ضوئد:

)USBل)إ ىلto USB
 sided Scan‑2ل)مدحلضوئدل لوجهسن(لل�

)MFC-L9550CDWلولMFC-L8850CDW(

Scan Typeل)نوعلا مدح(ل�

Resolutionل)ا سقة(ل�

File Typeل)نوعلا ملف(ل�

Glass Scan Sizeل)حجملزجيجلا مدحلل�
ا ضوئد(

File Nameل)الملا ملف(ل�

File Sizeل)حجملا ملف(ل�

 Remove Background Colour ل�
)إزا ةل ونلا تلفسة(

 to E‑mail Serverل)إ ىلخيسملبريسلإ كخروند(ل
)IFAXلفقطلبعسلتنزيألMFC-L8600CDWيخملسعمل(

Addressل)عنوان(ل�

 sided Scan‑2ل)مدحلضوئدل لوجهسن(ل�
)MFC-L9550CDWلولMFC-L8850CDW(

Scan Typeل)نوعلا مدح(ل�

Resolutionل)ا سقة(ل�

File Typeل)نوعلا ملف(ل�

Glass Scan Sizeل)حجملزجيجلا مدحلل�
ا ضوئد(

File Sizeل)حجملا ملف(ل�

 to OCRل)إ ىلOCR(ل/لto Fileل)إ ىلملف(ل/ل
 to Imageل)إ ىلصورة(ل/لto E‑mailل

)إ ىلبريسلإ كخروند(

تحسيسلا كمبسوترل�

 to FTP/SFTPل)إ ىلFTP/SFTP(ل/ل
to Networkل)إ ىلشبكة(

الململفلا خعريفل�

a . اضغطلعلىل

b .8اضغطلعلىلعالمةلتبويبلمنل1لإ ىل

c لبي مكينلا ذيل ملتقملبإضيفةلاخخصيرل اضغطلعلىل
فسه.

d .)ل)مدحScanاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
نوعلا مدحلا ضوئدلا مطلوب،لثملاضغطلعلسه.

f :قملبأيلمميليلد

فدلحي ةلا ضغطلعلىلto USBل)إ ىلUSB(،لل�
اقرألا معلوميتلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثمل
اضغطلعلىلOKل)موافق(ل خأكسسهي.لانخقألإ ىل

.iا تطوةل

لفدلحي ةلا ضغطلعلىلل�
to E‑mail Serverل)إ ىلخيسملبريسل
إ كخروند(،لاقرألا معلوميتلا موجوسةلعلىلشيشةل

ا لمس،لثملاضغطلعلىلOKل)موافق(ل خأكسسهي.لانخقأل
.gإ ىلا تطوةل

فدلحي ةلا ضغطلعلىلto OCRل)إ ىلOCR(لأولل�
 to Fileل)إ ىلملف(لأولto Imageل
)إ ىلصورة(لأولto E‑mailل)إ ىلبريسل

إ كخروند(،لاقرألا معلوميتلعلىلشيشةلا لمسلثمل
اضغطلعلىلOKل)موافق(ل خأكسسهي.لانخقألإ ىل

.hا تطوةل

لفدلحي ةلا ضغطلعلىلto FTP/SFTPلل�
ل)إ ىلFTP/SFTP(لأولto Networkل

)إ ىلشبكة(،لاقرألا معلوميتلا موجوسةلعلىلشيشةل
ا لمسلثملاضغطلعلىلOKل)موافق(ل خأكسسهي.

الحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىلaلأولbل
 عرضلالململفلا خعريف،لثملاضغطلعلسه.

اضغطلعلىلOKل)موافق(ل لخأكسسلعلىلالململفل
.nا خعريفلا ذيلقمتلبخحسيسه.لانخقألإ ىلا تطوةل

مالحظة
لإلضيفةلاخخصيرل تسيرلto FTP/SFTPل

)إ ىلFTP/SFTP(لولto Networkل)إ ىلشبكة(ل
يجبلأنلتكونلقسلقمتلبإضيفةلالململفلا خعريفلمدبًقي.

ل
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g :قملبأيلمميليلد

إلسخيللأحسلعنيوينلا بريسلاإل كخروندليسوًيي،لاضغطلل�
علىلManualل)يسوي(.لأسخألعنوانلا بريسل

اإل كخروندلبيلختسامل وحةلا مفيتسحلا موجوسةلعلىل
شيشةلا لمسلبي جهيز.ل) مديعستكلعلىلإسخيلل

لصفحةل221.( ا حرف،لراجعلإسخيللا نصل

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

لإلسخيللعنوانلا بريسلاإل كخروندلمنلل�
Address Bookل)سفخرلا عنيوين(،لاضغطل
علىلAddress Bookل)سفخرلا عنيوين(.ل
الحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىلaلأولbل
 عرضلعنوانلا بريسلاإل كخروندلا مطلوب،لثمل

اضغطلعلسه.

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

بعسلا خأكسسلعلىلعنوانلا بريسلاإل كخروندلا ذيلأسخلخه،ل
.iل)موافق(.لانخقألإ ىلا تطوةلOKاضغطلعلىل

مالحظة
اضغطلعلىلDetailل)تفيصسأ(ل عرضلقيئمةلا عنيوينل

ا خدلقمتلبإسخي هي.
ل

h :قملبأيلمميليلد

عنسلتوصسألا جهيزلبي كمبسوترلبيلختساملوصلةلل�
:USB

اضغطلعلىلOKل)موافق(ل لخأكسسلعلىلتحسيسلUSBل
.nكيلملا كمبسوتر.لانخقألإ ىلا تطوةل

عنسلتوصسألا جهيزلبي شبكة:ل�

الحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىلaلأولbل
 عرضلالملا كمبسوتر،لثملاضغطلعلسه.لاضغطلعلىل
OKل)موافق(ل لخأكسسلعلىلالملا كمبسوترلا ذيلقمتل

.nبخحسيسه.لانخقألإ ىلا تطوةل

i .)ل)ا تسيراتOptionsاضغطلعلىل

j ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساساتلا مخوفرة،لثملاضغطلعلىلاإلعساسلا مطلوب.

k ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
ا تسيراتلا مخيحةل إلعساس،لثملاضغطلعلىلا تسيرلا ذيل

تريسه.
كررلا تطوتسنلjلوkلحخىلتقوملبخحسيسلجمسعل

لاإلعساساتلا تيصةلبهذالاالخخصير.
اضغطلعلىلOKل)موافق(.

l :مراجعةلاإلعساساتلا خدلقمتلبخحسيسهي

إذاللكنتلتحخيجلإ ىلإجراءلتغسسراتلإضيفسة،لفيرجعلل�
.iإ ىلا تطوةل

لإذالكنتلراضًسيلعنلا خغسسرات،لاضغطلعلىلل�
Save as Shortcutل)حفظلكيخخصير(.

m راجعلاإلعساساتلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثملاضغطل
علىلOKل)موافق(.

n أسخألالًميل الخخصيرلبيلختسامل وحةلا مفيتسحلا موجوسةل
علىلشيشةلا لمسلبي جهيز.ل) مديعستكلعلىلإسخيلل
لصفحةل221.( لا حرف،لراجعلإسخيللا نصل

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

o اقرألا معلوميتلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس،لثملاضغطل
علىلOKل)موافق(ل حفظلاالخخصير.

إضافة اختصارات االتصال بالويب

يمكنلتضمسنلاإلعساساتلا تيصةلبهذهلا تسميتلفدلاخخصيرل
االتصيللبي ويب:

®Skydriveل�

Boxل�

™AlbumsلWebلPicasaل�

™DriveلGoogleل�

®Flickrل�

Facebookل�

®Evernoteل�

Dropboxل�

مالحظة
ل ربميليكونلقسلتمتلإضيفةلخسميتلا ويبلو/أولتملتغسسرل	

ألميءلا تسميتلمنلِقبألا موفرلمنذلنشرلهذالا مدخنس.
ل إلضيفةلاخخصيرلاالتصيللبي ويب،ليجبلأنليكونل سيكل	

حديبلبي تسمةلا مطلوبةل) لحصوللعلىلمزيسلمنل
لGuideلConnectلWebل لا معلوميت،ل

)س سألاالتصيللعبرلا ويب((.
ل
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1
a . اضغطلعلىل

b .8اضغطلعلىلعالمةلتبويبلمنل1لإ ىل

c لبي مكينلا ذيل ملتقملبإضيفةلاخخصيرل اضغطلعلىل
فسه.

d .)ل)ويبWebاضغطلعلىل

e إذالتملعرضلمعلوميتلحوللاتصيللاإلنخرنت،لفيقرأل
لا معلوميتلوقملبي خأكسسلعلسهيلمنلخالللا ضغطلعلىل

OKل)موافق(.

مالحظة
أحسيًني،ليخملعرضلا خحسيثيتلأولاإلعالنيتلبشأنلمسزاتل

ا جهيزلعلىلشيشةلا لمسلا تيصةلبي جهيز.
اقرألا معلوميتلثملاضغطلعلىلOKل)موافق(.

ل

f ل عرضلcلأولdالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
ا تسميتلا مخيحة،لثملاضغطلعلىلا تسمةلا مطلوبة.

g .اضغطلعلىلا حديبلا تيصلبك
إذالكينلا حديبليحخيجلا ىلرمزلPIN،لفأسخألرمزل

PINلا تيصلبي حديبلبيلختسامل وحةلا مفيتسحل
لا موجوسةلعلىلشيشةلا لمسلا تيصةلبي جهيز.

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

h .اضغطلعلىلا وظسفةلا مطلوبة

مالحظة
تتخلفلا وظيئفلا خدليمكنلضبطهيلوفًقيل لتسمةلا محسسة.

ل

i اقرألوأكسلا قيئمةلا معروضةل لوظيئفلا خدلحسستهي،لثمل
اضغطلعلىلOKل)موافق(.

j أسخألالًميل الخخصيرلبيلختسامل وحةلا مفيتسحلا موجوسةل
علىلشيشةلا لمس.ل) مديعستكلعلىلإسخيللا حرف،ل

لصفحةل221.( لراجعلإسخيللا نصل
اضغطلعلىلOKل)موافق(.

k .ل)موافق(ل حفظلاالخخصيرOKاضغطلعلىل

إضافة اختصارات التطبيقات 

يمكنلتضمسنلاإلعساساتلا تيصةلبهذهلا تسميتلفدلاخخصيرل
ا خطبسقيت:

NoteScanلل�

Outline&Scanلل�

Outline&Copyلل�

مالحظة
ربميليكونلقسلتمتلإضيفةلخسميتلا ويبلو/أولتملتغسسرل
ألميءلا تسميتلمنلِقبألا موفرلمنذلنشرلهذالا مدخنس.

ل

a . اضغطلعلىل

b .8اضغطلعلىلعالمةلتبويبلمنل1لإ ىل

c لبي مكينلا ذيل ملتقملبإضيفةلاخخصيرل اضغطلعلىل
فسه.

d .)ل)تطبسقيتAppsاضغطلعلىل

e إذالتملعرضلمعلوميتلحوللاتصيللاإلنخرنت،لفيقرأل
ا معلوميتلوقملبي خأكسسلعلسهيلمنلخالللا ضغطلعلىلOKل

)موافق(.

مالحظة
أحسيًني،ليخملعرضلا خحسيثيتلأولاإلعالنيتلبشأنلمسزاتل

ا جهيزلعلىلشيشةلا لمس.
اقرألا معلوميتلثملاضغطلعلىلOKل)موافق(.

ل

f ل عرضلcلأولdالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
ا خطبسقيتلا مخيحة،لثملاضغطلعلىلا خطبسقلا مطلوب.

g .اضغطلعلىلا حديبلا تيصلبك
إذالكينلا حديبليحخيجلا ىلرمزلPIN،لفأسخألرمزل

PINلا تيصلبي حديبلبيلختسامل وحةلا مفيتسحل
لا موجوسةلعلىلشيشةلا لمسلا تيصةلبي جهيز.

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

h .اضغطلعلىلا خطبسقلا مطلوب

i اقرألوأكسلا قيئمةلا معروضةل لخطبسقيتلا خدلحسستهي،لثمل
اضغطلعلىلOKل)موافق(.
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j أسخألالًميل الخخصيرلبيلختسامل وحةلا مفيتسحلا موجوسةل
علىلشيشةلا لمسلبي جهيز.ل) مديعستكلعلىلإسخيلل
لصفحةل221.( لا حرف،لراجعلإسخيللا نصل

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

k .ل)موافق(ل حفظلاالخخصيرOKاضغطلعلىل

تغيير االختصارات

يمكنكلتغسسرلاإلعساساتلا موجوسةلبيالخخصير.

مالحظة
الليمكنكلتغسسرلاخخصيرلاالتصيللبي ويب.لإذالكنتلترغبل
فدلتغسسرلاالخخصير،لفسجبلعلسكلحذفه،لثملإضيفةلاخخصيرل

جسيس.
) لحصوللعلىلمزيسلمنلا معلوميت،لراجعلحذفل

لصفحةل19لولإضيفةلاخخصيراتل االخخصيراتل
لصفحةل16.( االتصيللبي ويبل

ل

a . اضغطلعلىل

b اضغطلعلىلعالمةلتبويبلمنل1لإ ىل8ل عرضل
االخخصيرلا ذيلتريسلتغسسره.

c اضغطلعلىلاالخخصيرلا مطلوب.ليخملعرضلإعساساتل
االخخصيرلا ذيلاخخرته.

d قملبخغسسرلاإلعساساتلا تيصةلبيالخخصيرلا ذيلاخخرتهلفدل
ا تطوةلcل) مزيسلمنلا معلوميت،لإعساساتل

لصفحةل13(. االخخصيراتل

e لعنسلاالنخهيءلمنلتغسسرلاإلعساسات،لاضغطلعلىل
Save as Shortcutل)حفظلكيخخصير(.

f .ل)موافق(ل لخأكسسOKاضغطلعلىل

g :قملبأيلمميليلد

 لكخيبةلفوقلاالخخصير،لاضغطلعلىلYesل)نعم(.لل�
.iانخقألإ ىلا تطوةل

إذالكنتلاللترغبلفدلالخبساللاالخخصير،لفيضغطلل�
علىلNoل)ال(لإلسخيللالملاخخصيرلجسيس.لانخقألإ ىل

.hا تطوةل

h ل إلنشيءلاخخصيرلجسيس،لاضغطلمعلااللخمرارلعلىل
 حذفلااللملا حي د،لثملأسخألالًميلجسيًسالبيلختسامل وحةل

ا مفيتسحلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمسلبي جهيز.ل
) مديعستكلعلىلإسخيللا حرف،لراجعلإسخيللا نصل

لصفحةل221.(
اضغطلعلىلOKل)موافق(.

i .ل)موافق(ل لخأكسسOKاضغطلعلىل

تحرير أ ماء االختصارات

يمكنكلتحريرلالملاالخخصير.

a . اضغطلعلىل

b اضغطلعلىلعالمةلتبويبلمنل1لإ ىل8ل عرضل
االخخصيرلا ذيلتريسه.

c . اضغطلعلىل

مالحظة

،لAll Settingsل)جمسعل يمكنكلأيًضيلضغطل
اإلعساسات(لوShortcut Settingsل)إعساساتل

ا قيئمةلا متخصرة(.
ل

d .اضغطلعلىلاالخخصير

e ل)تحريرلEdit Shortcut Nameاضغطلعلىل
الملقيئمةلمتخصرة(.

f ل حذفل  خحريرلااللم،لاضغطلمعلااللخمرارلعلىل
االلملا حي د،لثملأسخألالًميلجسيًسالبيلختسامل وحةل

ا مفيتسحلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمسلبي جهيز.ل
) مديعستكلعلىلإسخيللا حرف،لراجعلإسخيللا نصل

لصفحةل221.(
اضغطلعلىلOKل)موافق(.
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حذف االختصارات

يمكنكلحذفلاالخخصير.

a . اضغطلعلىل

b اضغطلعلىلعالمةلتبويبلمنل1لإ ىل8ل عرضل
االخخصيرلا ذيلتريسه.

c . اضغطلعلىل

مالحظة

،لAll Settingsل)جمسعل يمكنكلأيًضيلضغطل
اإلعساسات(لوShortcut Settingsل)إعساساتل

ا قيئمةلا متخصرة(.
ل

d .اضغطلعلىلاالخخصير

e ل)حذف(ل حذفلاالخخصيرلا ذيلDeleteاضغطلعلىل
.dاخخرتهلفدلا تطوةل

f .ل)نعم(ل لخأكسسYesاضغطلعلىل

ا تدعاء االختصارات

يخملعرضلإعساساتلاالخخصيراتلعلىلشيشةلاالخخصيرات.ل
اللخسعيءلأحسلاالخخصيرات،لميلعلسكللوىلا ضغطلعلىلالمل

االخخصير.

ضبط التاريخ والوقت
تعرضلشيشةلا لمسلا خيريخلوا وقت.ليمكنكلأيًضيلإضيفةل

ا خيريخلوا وقتلا حي دلإ ىلكألفيكسلترللهلمنلخالللإعساسل
معرفلا محطةلا تيصلبكل)راجعلإسخيللا معلوميتلا شتصسةل

لصفحةل20(. )معرفلا محطة(ل

a . اضغطلعلىل

b . اضغطلعلىل

c .)ل)ا خيريخDateاضغطلعلىل

d أسخألآخرلرقمسنلفدلا عيملبيلختساملا رقيملعلىلشيشةل
ا لمسلثملاضغطلعلىلOKل)موافق(.

ل

)علىللبسألا مثيللأسخأل1،ل4ل ـل2014.(

e أسخألرقمسنل لشهرلبيلختساملا رقيملعلىلشيشةلا لمسل
ثملاضغطلعلىلOKل)موافق(.

f أسخألرقمسنل لسوملبيلختساملا رقيملعلىلشيشةلا لمسلثمل
اضغطلعلىلOKل)موافق(.

g .)ل)ا وقتTimeاضغطلعلىل

h أسخألا وقتلبخندسقل24لليعةلبيلختساملا رقيملعلىل
شيشةلا لمسلثملاضغطلعلىلOKل)موافق(.

i . اضغطلعلىل
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إدخال المعلومات الشخصية 
)معرف المحطة(

قملبإعساسلمعرفةلا محطةل لجهيزلإذالكنتلتريسلأنليظهرلا خيريخل
وا وقتلعلىلكألفيكسلترلله.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
 Initial Setupل)اإلعساسلا و د(.

اضغطلعلىلInitial Setupل)اإلعساسلا و د(.

d ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
 Station IDل)معرفلا محطة(.

اضغطلStation IDل)معرفلا محطة(.

e .)ل)فيكسFaxاضغطلعلىل

f أسخألرقملا فيكسل)حخىل20لرقم(لبيلختساملا رقيملعلىل
شيشةلا لمسلثملاضغطلعلىلOKل)موافق(.

g .)ل)هيتفTelاضغطلعلىل

h أسخألرقملا هيتفل)حخىل20لرقم(لبيلختساملا رقيملعلىل
شيشةلا لمسلثملاضغطلعلىلOKل)موافق(.لإذالكينلرقمل

ا هيتفلهولنفسلرقملا فيكس،لأسخألنفسلا رقملمرةل
أخرى.

i .)ل)االلمNameاضغطلعلىل

j الختسملشيشةلا لمسلإلسخيللالمل)حخىل20لحرًفي(،لثمل
اضغطلعلىلOKل)موافق(.

مالحظة
ل إلسخيللا رقيملأولا حرفلا تيصة،لاضغطلعلىل	

لبشكألمخكررلحخىليظهرلا حرفلا ذيلتريسل
إسخي ه،لثملاضغطلعلىلا حرفلا ذيلتريسه.

ل إذالأسخلتلحرًفيلغسرلصحسحلوتريسلتغسسره،لاضغطلعلىلdل	
أولcل خحريكلا مؤشرلإ ىلا حرفلغسرلا صحسح،لثملاضغطل

. علىل
ل إلسخيللمديفة،لاضغطلعلىلSpaceل)مديفة(.	
ل لصفحةل221.	  مزيسلمنلا خفيصسأ،لراجعلإسخيللا نصل

ل

k . اضغطلعلىل
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إعدادات مستوى الصوت

مستوى صوت الرنين

يمكنكلاالخخسيرلمنلبسنلمجموعةل مدخوييتلصوتلا رنسن.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
General Setupل)إعساسلعيم(.

d .)ل)إعساسلعيمGeneral Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Volumeل)مدخوىلا صوت(.

f .)ل)مدخوىلا صوتVolumeاضغطلعلىل

g .)ل)رنسنRingاضغطلعلىل

h لLowل)إيقيفلتشغسأ(،لأولOffاضغطلعلىل
)منتفض(،لأولMedل)مخولط(لأولHighل)عي د(.

i . اضغطلعلىل

مستوى صوت نغمة التحذير

عنسلتشغسألا صفيرة،للسصسرلا جهيزلصوتلصفيرةلعنسميل
تضغطلعلىلزر،لأولترتكبلخطأ،لأولبعسلأنلتقوملبإرليللأول
الخالملفيكس.ليمكنكلاالخخسيرلمنلبسنلمجموعةل مدخوييتل

ا صوت.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
General Setupل)إعساسلعيم(.

d .)ل)إعساسلعيمGeneral Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Volumeل)مدخوىلا صوت(.

f .)ل)مدخوىلا صوتVolumeاضغطلعلىل

g .)ل)صفسرBeepاضغطلعلىل

h لLowل)إيقيفلتشغسأ(،لأولOffاضغطلعلىل
)منتفض(،لأولMedل)مخولط(لأولHighل)عي د(.

i . اضغطلعلىل

درجة صوت السماعة

يمكنكلاالخخسيرلمنلبسنلمجموعةل مدخوييتلصوتلا دميعة.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
General Setupل)إعساسلعيم(.

d .)ل)إعساسلعيمGeneral Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Volumeل)مدخوىلا صوت(.

f .)ل)مدخوىلا صوتVolumeاضغطلعلىل

g .)ل)لميعةSpeakerاضغطلعلىل

h لLowل)إيقيفلتشغسأ(،لأولOffاضغطلعلىل
)منتفض(،لأولMedل)مخولط(لأولHighل)عي د(.

i . اضغطلعلىل
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تحميل الورق وو ائط الطباعة
يمكنل لجهيزلتغذيةلا ورقلمنلسرجلا ورقلا قسيلدلأولمنلا سرجل

مخعسسلا غراضلأولمنلا سرجلا دفلدلاالخخسيري.

مالحظة
إذالكينلا برنيمجلا خطبسقدلا مدختسمليسعملتحسيسلحجمل
ا ورقلفدلقيئمةلا طبيعة،لفسمكنكلتحسيسهلمنلخاللل

ا برنيمج.لوإذالكينلا برنيمجلا خطبسقدلا مدختسملالليسعمه،ل
فسمكنكلضبطلحجملا ورقلفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعةلأولمنل

خالللا ضغطلعلىلا زرارلا موجوسةلعلىلشيشةلا لمس.
ل

تحميل الورق في درج الورق القيا ي 
والدرج السفلي االختياري

يمكنكلتحمسألميليصألإ ىل250لورقةلفدلسرجلا ورقلا قسيلدل
)ا سرجل1(.ليمكنكلتحمسألميليصألإ ىل500لورقةلفدلا سرجل
ا دفلدلاالخخسيريل)ا سرجل2(.ليمكنلتحمسألا ورقلحخىلعالمةل
(لعلىلا جينبلا يمنل سرجل ا حسلا قصىل كمسةلا ورقل)

ا ورقل) معرفةلا ورقلا موصىلبه،لراجعلا ورقلا مقبولل
لصفحةل33(. ووليئطلا طبيعةلا خرىل

الطباعة على الورق العادي أو الورق الرقيق أو الورق 
المعاد تدويره من الدرج 1 والدرج 2

a .الحبلسرجلا ورقلبشكألكيمألخيرجلا جهيز

ل

تحميل الورق
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b أثنيءلا ضغطلعلىلأذرعلتحريرلموجهلا ورقلا زرقل
)1(،لحّركلموجهيتلا ورقل مالءمةلا ورقلا ذيلتقومل

بخحمسلهلفدلا سرج.لوتأكسلمنلتثبستلا موجهيتلفدل
ا فخحيتلبإحكيم.

1

1

ل

c قملبخهويةلرزمةلا ورقلجسًسال خجنبلانحشيرهلأوللوءل
تغذيخه.

ل

d :قملبخحمسألا ورقلفدلا سرجلوتأكسلأن
لا ورقلتحتلعالمةلا حسلا قصىل كمسةلا ورقلل�

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

ا جينبلا ذيللخخملا طبيعةلعلسهلمواجهل لفأ.ل�
موجهيتلا ورقلتالمسلجينبدلا ورقةلحخىلتخملل�

تغذيخهيلبشكألصحسح.
1

ل

e أعسلوضعلسرجلا ورقلبإحكيملساخألا جهيز.لوتأكسلمنل
إسخيللا سرجلبي كيمألفدلا جهيز.
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f ارفعلمدنسلا سعمل)1(ل علىل خجنبلانزالقلا ورقلمنل
سرجلاإلخراجلا مواجهل أللفأ،لأولقملبإزا ةلكألورقةل

بمجرسلخروجهيلمنلا جهيز.

1
ل

g .قملبإرليللمهمةلا طبيعةلإ ىلا جهيز

تحميل الورق في الدرج متعدد ا غراض 
)درج متعدد ا غراض(

يمكنكلتحمسألثالثةلأظرفلأولورقةلواحسةلمنلا ورقلا المعلأول
وليئطلا طبيعةلا تيصةلا خرىلأول50لورقةلمنلا ورقلا عيسيل
فدلا سرجلمخعسسلا غراض.لالختسملهذالا سرجل طبيعةلأولندخل
ا ورقلا دمسكلأولورقلا دنساتلأولا خدمسيتلأولا ظرفلأول
ا ورقلا المع.ل) لخعرفلعلىلا ورقلا موصىلبهل اللختسام،ل

ل راجعلا ورقلا مقبوللووليئطلا طبيعةلا خرىل
صفحةل33(.

الطباعة على الورق العادي أو الورق الرقيق أو الورق 
المعاد تدويره أو ورق السندات أو الورق الالمع من 

الدرج متعدد ا غراض

a .افخحلا سرجلمخعسسلا غراضلوقملبختفسضهلبرفق

ل

b الحبلسعيمةلا سرجلمخعسسلا غراضل)1(لوقملبفرسل
ا مدنسل)2(.

2 1
ل
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c :قملبخحمسألا ورقلفدلا سرجلمخعسسلا غراضلوتأكسلأن
ا ورقليظألسونلعالمةلا حسلا قصىل لورقلل�

.)1(

لولل� ا حيفةلا علسيل لورقلموضوعةلبسنلا دهمل
ل)2(.

يجبلأنليكونلا جينبلا مطلوبلا طبيعةلعلسهلل�
مواجًهيل علىلمعلإسخيللا حيفةلا ميمسةل

)مقسمةلا ورقة(لفدلا ول.
موجهيتلا ورقلتالمسلجينبدلا ورقةلحخىلتخملل�

تغذيخهيلبشكألصحسح.

2

1

مالحظة 
عنسميلتدختسملورقلالمع،لضعلفقطلورقةلواحسةلفدلا مرةل

فدلا سرجلمخعسسلا غراضل خفيسيلانحشيرلا ورق.
ل

d ارفعلمدنسلا سعمل علىل خجنبلانزالقلا ورقلمنلسرجل
اإلخراجلا مواجهل أللفأ،لأولقملبإزا ةلكألورقةلبمجرسل

خروجهيلمنلا جهيز.

ل

e .قملبإرليللمهمةلا طبيعةلإ ىلا جهيز
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الطباعة على ورق  ميك أو ملصقات أو أظرف من 
الدرج متعدد ا غراض

عنسللحبلا غطيءلا تلفدل)سرجلاإلخراجلا مواجهل على(ل
 لفأ،ليكونل لجهيزلممرلمدخقسمل لورقلمنلا سرجلمخعسسل

ا غراضلحخىلا جزءلا تلفدلمنلا جهيز.لالختسملهذهلا طريقةل
فدلتغذيةلا ورقلواإلخراجلعنسميلتريسلا طبيعةلعلىلورقللمسكل

أولملصقيتلأولأظرف.ل) لخعرفلعلىلا ورقلا موصىل
ل بيلختسامه،لراجعلا ورقلا مقبوللووليئطلا طبيعةلا خرىل

لصفحةل36.( صفحةل33لوا مظيريفل

قبألا خحمسأ،لاضغطلعلىلا زواييلوجوانبلا ظرفل جعلهيل
مدطحةلقسرلاإلمكين.

ل

a .)افخحلا غطيءلا تلفدل)سرجلاإلخراجلا مواجهل على

ل

b )ل)عنسلطبيعةلا ظرفلفقط
الحبلا ذراعسنلا رميسيسنل لفأ،لا ذراعلا موجوسلعلىل
ا جينبلا يدرلواآلخرلا موجوسلعلىلا جينبلا يمن،ل

علىلا نحولا مبسنلفدلا رلملا خوضسحد.

ل

c .افخحلا سرجلمخعسسلا غراضلوقملبختفسضهلبرفق

ل
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d الحبلسعيمةلا سرجلمخعسسلا غراضل)1(لوقملبفرسل
ا مدنسل)2(.

2 1
ل

e قملبخحمسألا ورقلأولااملصقيتلأولا ظرفلفدلا سرجل
مخعسسلا غراض.لتأكسلمن:

عسسلا ظرفلفدلا سرجلمخعسسلا غراضلاللل�
يخجيوزلثالثة.

ا ورقلأولا خدمسيتلأولا ظرفلتظألسونلل�
عالمةلا حسلا قصىل لورقل)1(.

لولل� ا حيفةلا علسيل لورقلموضوعةلبسنلا دهمل
ل)2(.

يجبلأنليكونلا جينبلا ذيللخخملا طبيعةلعلسهلل�
مواجًهيل على.

2

1

ل
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f .قملبإرليللمهمةلا طبيعةلإ ىلا جهيز

مالحظة
ل قملبإزا ةلكألظرفلبمجرسلطبيعخه.لتجمسعلا ظرفلقسل	

يؤسيلإ ىلانحشيرهيلأولتجعسهي.
ل فدلحي ةلحسوثلتلطخل ألظرفلأولا ورقلا دمسكلأثنيءل	

لا طبيعةلفقملبإعساسلنوع الو ائطلعلىلظرف  ميكلأول
ورق أكثر ُ مكال زييسةلسرجةلحرارةلا خثبست.

ل إذالحسثلتجعسل ألظرفلبعسلا طبيعة،لراجعلتحدسنلجوسةل	
لصفحةل154. ا طبيعةل

ل إذالتجعسلا ورقلا دمسكلأثنيءلا طبيعة،لقملبخحمسألورقةل	
واحسةلفقطلفدلا مرةلفدلا سرجلمخعسسلا غراض.

ل يجبلأنلتكونلوصالتلا ظرفلا خدلتكونلملخصقةلبوالطةل	
ا مصنِّعلآمنة.

ل يجبلطدلكيفةلجوانبلا ظرفلبشكألصحسحلبسونلتجيعسسل	
أولانكميش.

ل

g )طبيعةلا مظيريفلفقط (
عنسلاالنخهيءلمنلا طبيعة،لأعسلضبطلا ذراعسنل

ا رميسيسن،لا لذينلقمتلبدحبهميل لفألفدلا تطوةلbل
إ ىلموضعسهميلا صلسسن.

h .)أغلقلا غطيءلا تلفدل)سرجلاإلخراجلا مواجهل على

مالحظة
ل بي ندبةل لطبيعةلا ُندخلعلىلا وجهسنلوا فيكديتلا مدخلمةل	

لس سألا مدختسملا مخقسم.
ل بي ندبةل لطبيعةلعلىلا وجهسنلبيلختساملا كمبسوتر،ل	

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة.
ل
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المناطق غير القابلة للمسح الضوئي والطباعة

توضحلا رقيملا موجوسةلفدلا جسوللا حسلا قصىل لمنيطقلغسرلا قيبلةل لمدحلا ضوئدلوا طبيعة.لقسلتتخلفلهذهلا منيطقلحدبلحجملأول
إعساساتلا ورقلفدلا خطبسقلا مدختسم.

ل

1

3

2 4

 أعلى )1(حجم المستنداال تخدام
أ فل )3(

 يسار )2(
يمين )4(

Letterا فيكسل)إرليل(
للل

4لملم3لملم

A4ل)وحسةلتغذيةل3لملمADF(
لا مدخنساتلا خلقيئسة((

ل1لملم
ل)زجيجلا ميلحةلا ضوئسة(

3لملم
Legal

للل
4لملم3لملم

Letterا ندخ*
للل

4لملم4لملم

*ندتةلأحيسيةلأول
ندتةل1لفدل1

A4
للل

3لملم4لملم

Legal
للل

4لملم4لملم

Letterا مدحلا ضوئد
للل

3لملم3لملم

A4
للل

3لملم3لملم

Legalل)وحسةلتغذيةل
ا مدخنساتلا خلقيئسة(ل

للل

حوا دل3لملمحوا دل3لملم

Letterطبيعة
للل

4.2لملم4.2لملم

A4
للل

4.2لملم4.2لملم

Legal
للل

4.2لملم4.2لملم
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إعدادات الورق

حجم الورق

عنسلتغسسرلحجملا ورقلفدلا سرج،ليجبلعلسكلأيًضيلتغسسرل
اإلعساسلا تيصلبحجملا ورقلفدلنفسلا وقتلحخىليخمكنلا جهيزل

منلمالءمةلا مدخنسلأولا فيكسلا وارسلعلىلا صفحة.

يمكنكلالختساملأحجيملا ورقلا خي سة.

لطباعة الُنسخ:ل
A4لوLetterلوLegalلوExecutiveلو)B5)JISلوA5لو

لLلA5ل)حيفةلطويلة(لوA6لوFolioل)215.9لململ× 
330.2لملم(

لطباعة الفاكسات:ل
A4لأولLetterلأولLegalلأولFolioل)215.9لململ× 

330.2لملم(

a . اضغطلعلىل

b .)ل)إعساسلا سرجTray Settingاضغطلعلىل

c .)ل)حجملا ورقPaper Sizeاضغطلعلىل

d ل)سرجلمخعسسلا غراض(،لأولMP Trayاضغطلعلىل
Tray #1ل)ا سرجل1#(لأولTray #2ل)ا سرجل

2#(ل1.

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
A4لولLetter،لB5(JIS)لوB5(ISO)ل2لو

A5،لA5(Long Edge)ل)A5ل)حيفةلطويلة((ل3لو
A6ل3لوExecutiveلوLegalلوFolioلول

"x5"3ل2لوCom‑10ل2لوMonarchل
)مونوراك(ل2،لC5ل2لوDLل2،لثملاضغطلعلىلا تسيرل

ا ذيلتريسه.

f . اضغطلعلىل
يظهرلTray #2ل)ا سرجل2#(لفقطلفدلحي ةلتركسبلا سرجلا دفلدلل1

االخخسيري.
MP Trayل)سرجلمخعسسلا غراض(لفقطل2
MP Trayل)سرجلمخعسسلا غراض(لوTray #1ل)ا سرجل1#(لفقطل3

مالحظة
ل فدلحي ةلعسملوجوسلا حجملا منيلبلفدلا سرج،للوفليخمل	

تتزينلا فيكديتلا مدخلمةلفدلذاكرةلا جهيز،لوتظهرلرلي ةل
Size mismatchل)عسملمطيبقةلحجملا ورق(لعلىل
شيشةلا لمسل) مزيسلمنلا معلوميت،لراجعلرليئألا تطأل

لصفحةل123(. وا صسينةل
ل فدلحي ةلنفيسلا ورقلمنلا سرجلوتتزينلا فيكديتلا مدخلمةل	

فدلذاكرةلا جهيز،للخظهرلNo Paperل)الليوجسلورق(ل
علىلشيشةلا لمس.لأسخألا ورقلفدلا سرجلا فيرغ.

ل

نوع الورق

 لحصوللعلىلأفضألجوسةل لطبيعة،لاضبطلا جهيزلعلىلنوعل
ا ورقلا ذيلتدختسمه.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)إعساسلا سرجTray Settingاضغطلعلىل

c .)ل)نوعلا ورقPaper Typeاضغطلعلىل

d ل)سرجلمخعسسلا غراض(،لأولMP Trayاضغطلعلىل
Tray #1ل)ا سرجل1#(لأولTray #2ل)ا سرجل

2#(ل1.

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Thinل)رقسق(،لوPlain Paperل)ورقلعيسي(،ل
وThickل)لمسك(ل2،لوThickerل)أكثرلُلمًكي(ل2،ل
وRecycled Paperل)ورقلمعيسلتسويره(،لو

 Bond Paperل)ورقللنسات(ل2،لو
 Labelل)تدمسة(ل2،لوEnvelopeل)ظرف(ل2،لو
Env.Thinل)ظرفلرقسق(ل2،لوEnv.Thickل

ل)ظرفللمسك(ل2،لوGlossy Paperل
)ورقلالمع(ل2،لواضغطلعلىلا تسيرلا ذيلتريسه.

f . اضغطلعلىل
يظهرلTray #2ل)ا سرجل2#(لفقطلفدلحي ةلتركسبلا سرجلا دفلدلل1

االخخسيري.
MP Trayل)سرجلمخعسسلا غراض(لفقطل2
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ا تخدام الدرج في وضع نسخ

يمكنكلتغسسرلأو ويةلا سرجلا ذيللسدختسمهلا جهيزل طبيعةل
ا ُندخ.

لعنسلاخخسيرلTray#1 Onlyل)ا سرجل1#لفقط(،لأول
MP Onlyل)مخعسسلا غراضلفقط(لأولTray#2 Onlyل
)ا سرجل2#لفقط(ل1،للوفليدحبلا جهيزلا ورقلمنلهذالا سرجل

لفقط.لإذالنفسلا ورقلمنلا سرجلا محسس،ليخملعرضل
No Paperل)الليوجسلورق(لعلىلشيشةلا لمس.لأسخأل

ا ورقلفدلا سرجلا فيرغ.

 خغسسرلإعساسلا سرج،لاتبعلاإلرشيساتلأسنيه.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)إعساسلا سرجTray Settingاضغطلعلىل

c ل)الختساملTray Use: Copyاضغطلعلىل
ا سرج:لندخ(.

d لالخخسيرلbلأولaالحبل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
 Tray#1 Onlyل)ا سرجل1#لفقط(،لأول

 Tray#2 Onlyل)ا سرجل2#لفقط(ل1،لأول
MP Onlyل)مخعسسلا غراضلفقط(،لأول
MP>T1>T2ل1لأولMP>T2>T1ل1لأول

T1>T2>MPل1لأولT2>T1>MPل1،لثملاضغطلعلىل
ا تسيرلا ذيلتريسه.

e . اضغطلعلىل
يظهرلTray#2 Onlyل)ا سرجل2#لفقط(لولT2لفدلحي ةلتركسبلل1

ا سرجلا دفلدلاالخخسيريلفقط.

مالحظة
ل عنسلتحمسألا مدخنساتلفدلوحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسةل	

)ADF(لوتملاخخسيرلوMP>T1>T2لأولT1>T2>MPل
أولT2>T1>MP،ليبحثلا جهيزلعنلا سرجلا ذيليحخويل
علىلا ورقلا منيلبلويدحبلا ورقلمنلذ كلا سرج.لإذال مل
يكنلهنيكلسرجليحخويلعلىلورقلمنيلب،للوفليدحبل

ا جهيزلا ورقلمنلا سرجلا علىلفدلا و وية.
ل عنسلالختساملزجيجلا ميلحةلا ضوئسة،ليخملندخلا مدخنسلمنل	

ا سرجلا علىلفدلا و ويةلحخىل ولكينلا ورقلا منيلبل
موجوًسالفدلسرجلورقلآخر.

ل

ا تخدام الدرج في وضع فاكس

يمكنكلتغسسرلأو ويةلا سرجلا ذيللسدختسمهلا جهيزل طبيعةل
ا فيكديتلا مدخلمة.

لعنسلاخخسيرلTray#1 Onlyل)ا سرجل1#لفقط(،لأول
MP Onlyل)مخعسسلا غراضلفقط(لأولTray#2 Onlyل
)ا سرجل2#لفقط(ل1،للوفليدحبلا جهيزلا ورقلمنلهذالا سرجل

لفقط.لإذالنفسلا ورقلمنلا سرجلا محسس،ليخملعرضل
No Paperل)الليوجسلورق(لعلىلشيشةلا لمس.لأسخأل

ا ورقلفدلا سرجلا فيرغ.

عنسلاخخسيرلMP>T1>T2ل1،ليدحبلا جهيزلا ورقلمنلا سرجل
مخعسسلا غراضلحخىليفرغ،لثملمنلا سرجل1،لثملمنلا سرجل2.

عنسلاخخسيرلMP>T2>T1ل1،ليدحبلا جهيزلا ورقلمنلا سرجل
مخعسسلا غراضلحخىليفرغ،لثملمنلا سرجل2،لثملمنلا سرجل1.

عنسلاخخسيرلT1>T2>MPل1،ليدحبلا جهيزلا ورقلمنلا سرجل
1لحخىليفرغ،لثملمنلا سرجل2،لثملمنلا سرجلمخعسسلا غراض.

عنسلاخخسيرلT2>T1>MPل1،ليدحبلا جهيزلا ورقلمنلا سرجل
2لحخىليفرغ،لثملمنلا سرجل1،لثملمنلا سرجلمخعسسلا غراض.

مالحظة
ل يمكنكلالختساملأربعةلأحجيملمنلا ورقل طبيعةلا فيكديت:ل	

A4لأولLetterلأولLegalلأولFolioل)215.9لململ×ل
330.2لملم(.

ل فدلحي ةلعسملوجوسلا حجملا منيلبلفدلأيلمنلا سراج،ل	
لوفليخملتتزينلا فيكديتلا مدخلمةلفدلذاكرةلا جهيز،ل

وتظهرلرلي ةلSize mismatchل)عسملمطيبقةلحجمل
ا ورق(لعلىلشيشةلا لمس.ل) مزيسلمنلا معلوميت،لراجعل

لصفحةل123(. رليئألا تطألوا صسينةل
ل فدلحي ةلنفيسلا ورقلمنلا سرجلوتتزينلا فيكديتلا مدخلمةل	

فدلذاكرةلا جهيز،للخظهرلNo Paperل)الليوجسلورق(ل
علىلشيشةلا لمس.لأسخألا ورقلفدلا سرجلا فيرغ.

ل

a . اضغطلعلىل

b .)ل)إعساسلا سرجTray Settingاضغطلعلىل
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c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Tray Use: Faxل)الختساملا سرج:لفيكس(.

d ل)الختساملا سرج:لTray Use: Faxاضغطلعلىل
فيكس(.

e لالخخسيرلbلأولaالحبل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
 Tray#1 Onlyل)ا سرجل1#لفقط(،لأول

 Tray#2 Onlyل)ا سرجل2#لفقط(ل1،لأول
MP Onlyل)مخعسسلا غراضلفقط(،لأول
MP>T1>T2ل1لأولMP>T2>T1ل1لأول

T1>T2>MPل1لأولT2>T1>MPل1،لثملاضغطلعلىل
ا تسيرلا ذيلتريسه.

f . اضغطلعلىل
يظهرلTray#2 Onlyل)ا سرجل2#لفقط(لولT2لفدلحي ةلتركسبلل1

ا سرجلا دفلدلاالخخسيريلفقط.

ا تخدام الدرج في وضع طباعة

يمكنكلتغسسرلا سرجلاالفخراضدلا ذيللوفليدختسمهلا جهيزل
 لطبيعةلمنلا كمبسوترلأولا ذيللُسدختسملفدلا طبيعةلا مبيشرة.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)إعساسلا سرجTray Settingاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Tray Use: Printل)الختساملا سرج:لطبيعة(.

d ل)الختساملTray Use: Printاضغطلعلىل
ا سرج:لطبيعة(.

e لالخخسيرلbلأولaالحبل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
 Tray#1 Onlyل)ا سرجل1#لفقط(،لأول

 Tray#2 Onlyل)ا سرجل2#لفقط(ل1،لأول
MP Onlyل)مخعسسلا غراضلفقط(،لأول
MP>T1>T2ل1لأولMP>T2>T1ل1لأول

T1>T2>MPل1لأولT2>T1>MPل1،لثملاضغطلعلىل
ا تسيرلا ذيلتريسه.

f . اضغطلعلىل
يظهرلTray#2 Onlyل)ا سرجل2#لفقط(لولT2لفدلحي ةلتركسبلل1

ا سرجلا دفلدلاالخخسيريلفقط.
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الورق المقبول وو ائط الطباعة 
ا خرى

قسلتتخلفلجوسةلا طبيعةلوفًقيل نوعلا ورقلا ذيلتدختسمه.

يمكنكلالختساملا نواعلا خي سةلمنلوليئطلا طبيعة:لا ورقل
ا عيسيلأولا ورقلا رقسقلأولا ورقلا دمسكلأولا ورقلا كثرل

لمًكيلأولا ورقلا مقوىلأولا ورقلا معيسلتسويرهلأولا ملصقيتلأول
ل ا مظيريفلأولا ورقلا المعل)راجعلوليئطلا طبيعةل

صفحةل226(.

 لحصوللعلىلأفضألا نخيئج،لاتبعلاإلرشيساتلا خي سة:
اللتقملبخحمسألأنواعلمتخلفةلمنلا ورقلفدلسرجلا ورقلفدلل�

نفسلا وقت،لحسثلقسليؤسيلذ كلإ ىللوءلتغذيةلا ورقلأول
انحشيره.

 لطبيعةلبشكألصحسح،ليجبلعلسكلاخخسيرلنفسلحجملل�
ا ورقلمنلا برنيمجلا خطبسقدل سيكل سميثألا ورقلا موجوسل

فدلا سرج.

تجنبل مسلا لطحلا مطبوعةلمنلا ورقلبعسلطبيعخهيلل�
مبيشرة.

قبألشراءلكمسةلكبسرةلمنلا ورق،لقملبيخخبيرلكمسةلصغسرةلل�
 لخأكسلمنلمالءمةلا ورقل لجهيز.

الختسملا ملصقيتلا مصممةل اللختساملفدلأجهزةلا لسزر.ل�

الورق الموصى به وو ائط الطباعة
العنصرنوع الورق
لTCFلPremierلXeroxلبوزنلورقلعيسي

80لجم/م2
BusinessلXeroxلبوزنل80لجم/م2

SupremeلRecycledلXeroxلا ورقلا معيسلتسويره
بوزنل80لجم/م2

بطيقةلAveryل سزرلL7163ا ملصقيت

فئةلRiverلAntalisل)DL(ا مظيريف

Glossل+ColotechلXeroxلا ورقلا المع
Coatedلبوزنل120لجم/م2

نوع وحجم الورق

يقوملا جهيزلبخغذيةلا ورقلمنلسرجلا ورقلا قسيلدلا مركبلأول
منلا سرجلمخعسسلا غراضلأولمنلا سرجلا دفلدلاالخخسيري.

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

اال مالدرج والوحدة االختيارية
ا سرجلمخعسسلسرجلمخعسسلا غراض

ا غراض
ا سرجل1سرجلا ورقلا قسيلد

ا سرجل2وحسةلا سرجلاالخخسيريلا دفلد
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 عة درج الورق

عدد ا وراقأنواع الورقحجم الورق
لtrayلMulti-purposeل
)سرجلمخعسسلا غراض(

ا عرض:ل76.2لإ ىل215.9لملم
ا طول:ل127لإ ىل355.6لملم

ا ورقلا عيسيلوا ورقلا رقسقل
وا ورقلا دمسكلوا ورقلا كثرل

لمًكيلوا ورقلا معيسلتسويرهلوورقل
ا دنساتلوا خدمسيتلوا ظرفل
وا ظرفلا رقسقةلوا ظرفل

ا دمسكةلوا ورقلا المعل2

لميليصألإ ىل50لورقةل
)80لجم/م2(
3لأظرف

1لورقةلالمعة

A4لوLetterلوLegalلوسرجلا ورقلا قسيلدل)ا سرجل1(
)JIS(لB5لوExecutiveلوA5ل

وA5ل)حيفةلطويلة(،لوA6لو
Folioل1

ا ورقلا عيسي،لوا ورقلا رقسق،ل
وا ورقلا معيسلتسويره

لميليصألإ ىل250لورقةل
)80لجم/م2(

لا سرجلا دفلدلاالخخسيريل
)ا سرجل2(

A4لوLetterلوLegalلو
)JIS(لB5لوExecutiveلوA5ل

وFolioل1

ا ورقلا عيسي،لوا ورقلا رقسق،ل
وا ورقلا معيسلتسويره

لميليصألإ ىل500لورقةل
)80لجم/م2(

يكونلحجملورقل215.9لFolioلململ×ل330.2لملم.ل1
قملبخحمسألورقةلواحسةلفقطلمنلا ورقلا المعلفدلا سرجلمخعسسلا غراض.ل2

مواصفات الورق الموصى به

تالئملمواصفيتلا ورقلا خي سةلهذالا جهيز.

75-90لجم/م2ا وزنلا ليلد

80-110لملما ُدمك

أعلىلمنل20لثينسةا تشونة

90-150للم100/3ا صالبة

تحببلطويأاتجيهلا خحبب

10e11-10e9لأوممقيومةلا حجم

10e12-10e9لأوم-لممقيومةلا دطح

CaCO3ل)حسيسية(وحسةلا خعبئة

أقألمنل%23لمنلا وزنمحخوىلا رميس

أعلىلمنل%80ا دطوع

أعلىلمنل%85معسللا الشفيفسة

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

الختسملا ورقلبوزنل75لإ ىل90لجم/م2.ل�

الختسملورًقيلذالتحببلطويألبقسمةلرقملهسسروجسندل)Ph(لمحييس،لومحخوىلرطوبةلحوا دل%5.ل�

يمكنل هذالا جهيزلالختساملا ورقلا معيسلتسويرهلا ذيلتنطبقلعلسهلمواصفيتل19309لDIN.ل�
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التعامل مع الورق الخاص وا تخدامه

تملتصمسملا جهيزل سعمألبشكألجسسلمعلمعظملأنواعلا ورقل
ا مقوىلوا جيف.لومعلذ ك،لقسليكونل بعضلمخغسراتلا ورقلأثرل
علىلجوسةلا طبيعةلأوللاعخميسيةلا نقأ.ل ذا،لاحرصلسائًميلعلىل
اخخبيرلعسنيتلمنلا ورقلقبألا شراءل ضمينلا ساءلا مرغوب.ل
وقملبختزينلا ورقلفدلعبوتهلا صلسةلواالحخفيظلبهيلمغلقة.ل
واحخفظلبي ورقلفدلوضعلمدطحلوبعسسلعنلا رطوبةلوضوءل

ا شمسلا مبيشرلوا حرارة.

تخمثألبعضلاإلرشيساتلا هيمةلعنسلاخخسيرلا ورقلفسميليلد:
اللتدختسملا ورقلا متصصل طيبعيتلنفثلا حبرل نهلقسلل�

يؤسيلإ ىلانحشيرلا ورقلأولتلفلجهيزك.

يجبلأنليدختسملا ورقلا مطبوعلمدبًقيلحبًراليمكنهلتحمألل�
سرجةلا حرارةل200لسرجةمئويةلا تيصةلبعملسةلا صهرل

بي جهيز.

إذالالختسمتلورًقيلمقوىلأولورًقيلخشنلا دطحلأولورًقيلل�
مخجعًسالأولمخغضًني،لفقسليقسملا ورقلأساًءلمنتفًضي.

أنواع الورق التي يجب تجنبها

هام
قسلاللتؤسيلبعضلأنواعلا ورقلوظيئفهيلبشكألجسسلأولقسل

تخدببلفدلتلفلجهيزك.
اللتدختسملا ورق:

ل ا تشنلجًسا	

ل ا المعلأولا نيعملجًسا	

ل ا مجعسلأولا ملخوي	

1

1

ل

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

ل ا مطلدلأولا مصقوللكسمسيئًسي	

ل ا خي فلأولا مجعسلأولا مطوي	

ل ا ذيليخجيوزلمواصفيتلا وزنلا موصىلبهيلا مذكورةل	
فدلهذالا س سأ

ل ا ذيليحخويلعلىلأ دنةلأولسبيبسس	

ل ذالا رألسةلا ذيليدختسملأحبيًرالذاتلسرجةلحرارةل	
منتفضةلأولا خصويرلا حراري

ل مخعسسلا جزاءلأولا تي دلمنلا كربون	

ل ا مصممل لطبيعةلبنفثلا حبر	
قسليؤسيلالختساملأنواعلا ورقلا مسرجةلأعالهلإ ىلتلفل

ا جهيز.لوهذالا خلفلالليشملهلأيلضمينلأولاتفيقسةلخسمةلمنل
.Brother

ل
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المظاريف

تملتصمسملا جهيزل سعمألبشكألجسسلمعلمعظملا مظيريف.لعلىل
ا رغملمنلذ ك،لقسلتؤسيلبعضلا مظيريفلإ ىلمشيكألفدلجوسةل

ا طبيعةلوا خغذيةلوذ كلبدببلا طريقةلا خدلتملتصنسعهيلبهي.ل
ويجبلأنلتكونل لمظيريفلحوافلمدخقسمةلوطسيتلمثنسةلبشكأل
جسس.لكميليجبلوضعلا مظيريفلبشكألمدطحلو سسلعلىلهسئةل
منخفتةلأولرقسقة.لالختسملا مظيريفلا جسسةلفقطلا خدلتأتدلمنل

مورسليسركلأنكللخدختسمهيلفدلجهيزل سزر.

يمكنلفقطلتغذيةلا مظيريفلمنلخالللا سرجلمخعسسلا غراض.

نوصدلبأنلتقوملبطبيعةلمظروفلكيخخبيرل لخأكسلمنلأنلنخيئجل
ا طبيعةلهدلا خدلتريسهي.

أنواع المظاريف التي يجب تجنبها

هام
اللتدختسملمظيريف:

ل تي فةلأولمجعسةلأولمغضنةلأولذاتلشكألغسرلعيسي	

ل المعةلأولمحببةل لغيية	

ل بهيلمشيبكلأولسبيبسسلأولإبزيميتلأولخسوط	

ل بهيللساساتلذاتسةلا لصق	

ل ذاتلهسئةلمنخفتة	

ل  سدتلمجعسةلبحسة	

ل بهيلنخوءاتل)بهيلكخيبةلبيرزة(	

ل 	LEDتمتلطبيعخهيلمدبًقيلبوالطةلجهيزل سزرلأول

ل مطبوعةلمدبًقيلمنلا ساخأ	

ل غسرلمنظمةلبشكألمرتبلعنسلا خكسيس	

ل مصنوعةلمنلورقليزنلأكثرلمنلمواصفيتلوزنل	
ا ورقلا متصصل لجهيز

ل بهيلحوافلغسرلمدخقسمةلأولمربعةلبشكألثيبت	

ل بهيلنوافذلأولفخحيتلأولقطوعلأولثقوب	

ل بالصقلعلىلا دطحلكميلهولموضحلفدلا شكألأسنيه	

ل

ل بأ دنةلمزسوجةلكميلهولموضحلفدلا شكألأسنيه	

ل

ل بأ دنةلإغالقلغسرلمطويةل لفألعنسلا شراء	

ل تحخويلعلىلجوانبلمطويةلكميلهولموضحلفدلا شكأل	
أسنيه

ل

إذالكنتلتدختسملأًييلمنلأنواعلا مظيريفلا مسرجةلأعاله،ل
فإنهيلقسلتؤسيلإ ىلتلفلجهيزك.لوهذالا خلفلقسلالليشملهلأيل

ضمينلمنلBrotherلأولاتفيقسةلخسمة.
قسلتواجهلأحسيًنيلمشيكألفدلتغذيةلا ورقلنخسجةل ُدمكل

ا مظيريفلا مدختسمةلوحجمهيلوشكألأ دنخهي.
ل



تحميل الورق

37

2

الملصقات )التسميات(

لسقوملا جهيزلبي طبيعةلعلىلمعظملأنواعلا ملصقيتلا مصممةل
 اللختساملمعلأيلجهيزل سزر.لويجبلأنلتحخويلا ملصقيتلعلىل
الصقلمعخمسلعلىلا كريلسكلحسثلإنلهذهلا ميسةلأكثرلثبيًتيلفدل
سرجيتلا حرارةلا عي سةلفدلوحسةلا مصهر.لويجبلأاللتالمسل
ا لواصقلأيلجزءلمنلا جهيز،لحسثلقسلتلخصقلسعيمةلهذال

ا ملصقلبوحسةلا لطوانةلأولا لطوانيتلوتؤسيلإ ىلاالنحشيرل
ومشيكألفدلجوسةلا طبيعة.لوينبغدلعسملتعريضلا الصقلبسنل
ا ملصقيت.لكميليجبلتنظسملا ملصقيتل خغطدلا ورقةلبي كيمأل
طواًللوعرًضي.لوقسلينخجلعنلالختساململصقيتلبهيلمديفيتل
تقشرلا ملصقيتلوا خدببلفدلانحشيرلخطسرلأولمشيكألفدل

ا طبيعة.

يجبلأنلتكونلكألا ملصقيتلا مدختسمةلفدلهذالا جهيزلقيسرةل
علىلتحمألسرجةلحرارةلتبلغل200لسرجةلمئويةل مسةل0.1ل

ثينسة.

يمكنلفقطلتغذيةلا خدمسيتل)ا ملصقيت(لمنلخالللا سرجلمخعسسل
ا غراض.

أنواع الملصقات التي يجب تجنبها

اللتدختسململصقيتلتي فةلأولمجعسةلأولمغضنةلأولذاتلشكألغسرل
عيسي.

ل

هام
ل اللتقملبخغذيةلورقلا ملصقيتلا مدختسملجزئًسي.للخؤسيل	

ا ورقةلا حيملةلا مكشوفةلإ ىلتلفلا جهيز.

ل اللتقملبإعيسةلالختساملأولإسخيللملصقيتلتملالختسامهيلمنل	
قبألأولفيقسةل بعضلا ملصقيتلفدلا ورقة.

ل يجبلأاللتخجيوزلأوراقلا ملصقيتلمواصفيتلوزنلا ورقل	
ا موصوفلفدلس سألا مدختسملهذا.لإذلقسلتخعذرلا خغذيةل

بملصقيتلتخجيوزلهذهلا مواصفيتلأولاللتخملا طبيعةلبشكأل
صحسحلوقسليخدببلذ كلفدلتلفلا جهيز.

ل
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تحميل المستندات

كيفية تحميل المستندات
يمكنكلإرليللا فيكديتلوإنشيءلا ُندخلوإجراءلا مدحلا ضوئدل
منلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(لوزجيجلا ميلحةل

ا ضوئسة.

ا تخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية 
)ADF(

يمكنلأنلتدخوعبلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(لميل
يصألإ ىل35لصفحةل)MFC-L8600CDW(لأول50لصفحةل
)MFC-L9550CDW/MFC-L8850CDW(،لكميلأنهيل
تقوملبخغذيةلكألورقةلبشكألفرسي.لنوصدلبيلختساملا ورقل

ا قسيلدلبوزنل80لجم/م2لواحرصلسائًميلعلىلتهويةلا صفحيتل
قبألوضعهيلفدلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(.

أحجام المستندات المدعومة

147.3لإ ىل355.6لملما طول:

147.3لإ ىل215.9لملما عرض:

64لإ ىل90لجم/م2ا وزن:

كيفية تحميل المستندات

هام
ل اللتخركلمدخنساتللمسكةلعلىلزجيجلا ميلحةلا ضوئسة.لفدل	

حي ةلا قسيملبذ ك،لقسليحسثلانحشيرلفدلADFل)وحسةلتغذيةل
ا مدخنساتلا خلقيئسة(.

ل اللتدختسملا ورقلا مجعسلأولا مطويلأولا مشققلأولا ورقل	
ا ذيلبهلسبيبسسلأولمشيبكلورقلأولصمغلأولشريطلالصق.

ل اللتدختسملا كرتونلأولا جرائسلأولا قمشة.	
ل  خجنبلتلفلا جهيزلأثنيءلالختساملADFل)وحسةلتغذيةل	

ا مدخنساتلا خلقيئسة(،لاللتدحبلا مدخنسلأثنيءلتغذيخه.
ل

مالحظة
ل إلجراءلا مدحلا ضوئدل لمدخنساتلا خدلاللتالئملADFل	

)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(،لراجعلالختساملزجيجل
لصفحةل39. ا ميلحةلا ضوئسةل

ل منلا لهألالختساملADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتل	
ا خلقيئسة(لفدلحي ةلتحمسألمدخنسلمخعسسلا صفحيت.

ل تأكسلمنلا جفيفلا خيمل لمدخنساتلذاتلليئألا خصحسحلأول	
ا مكخوبةلبي حبر.

ل

a ل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلADFافرسلسعملا مدخنساتلفدل
ا خلقيئسة(لل)1(.لارفعلمدنسلسعملإخراجلا مدخنساتلمنل
ADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(لوافرسهل)2(.

1

2

ل

b .قملبخهويةلا صفحيتلجسًسا

c قملبخرتسبلصفحيتلا مدخنسلمواجهةل علىلمعلإسخيلل
ا حيفةلا علويةلأواًل،لفدلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتل
ا خلقيئسة(لحخىلتعرضلشيشةلا لمسلADF Readyل

ل)ADFلجيهز(لوتشعرلبمالمدةلا صفحةلا علسيل
 لطوانيتلا خغذية.
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d .اضبطلموجهيتلا ورقل)1(ل مالءمةلعرضلا مدخنس

1

مالحظة
 مدحلا مدخنساتلغسرلا قسيلسةلضوئًسي،لراجعلالختساملزجيجل

لصفحةل39. ا ميلحةلا ضوئسةل
ل

ا تخدام زجاج الما حة الضوئية

يمكنكلالختساملزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلإلرليللا فيكديتلأول
ا ندخلأولا مدحلا ضوئدل كخيب،لصفحةلفدلا مرةلا واحسة.

أحجام المستندات المدعومة

ل)MFC-L8600CDW(ا طول:
لميليصألإ ىل297.0لملم

)MFC-L8850CDWلول
)MFC-L9550CDWل
ميليصألإ ىل355.6لملم

ميليصألإ ىل215.9لملما عرض:

ميليصألإ ىل2.0لكجما وزن:ل

كيفية تحميل المستندات

مالحظة
اللختساملزجيجلا ميلحةلا ضوئسة،ليجبلأنلتكونلADFل

)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(لفيرغة.
ل

a .ارفعلغالفلا مدخنس

b بيلختساملخطوطلا مدخنسلاإلرشيسيةلبي جينبسنلا علويل
وا يدر،لضعلا مدخنسلمواجًهيل لفألفدلا ركنلا علويل

ا يدرلمنلزجيجلا ميلحةلا ضوئسة.

c .أغلقلغالفلا مدخنس

هام
إذالكينلا مدخنسلعبيرةلعنلكخيبلأولكينللمسًكي،لفاللتغلقل

ا غالفلبقوةلأولتضغطلعلسه.
ل
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إر ال فاكس

كيفية إر ال فاكس
توضحل كلا تطواتلا خي سةلكسفسةلإرليللفيكس.لإلرليلل
صفحيتلمخعسسة،لالختسملADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتل

ا خلقيئسة(.

a :قملبأيلمميليلدل خحمسألا مدخنس

ضعلا مدخنسلمواجًهيل علىلفدلADFل)وحسةلتغذيةلل�
ا مدخنساتلا خلقيئسة(ل)راجعلالختساملوحسةلتغذيةل
لصفحةل38(. ا مدخنساتلا خلقيئسةل)ADF(ل

قملبخحمسألا مدخنسلمواجًهيل لفألعلىلزجيجلل�
ا ميلحةلا ضوئسةل)راجعلالختساملزجيجلا ميلحةل

لصفحةل39(. ا ضوئسةل

b :قملبأيلمميليلد

عنسلإعساسلمعيينةلا فيكسلعلىلOffل)إيقيفلل�
تشغسأ(،لاضغطلعلىلFaxل)فيكس(.

عنسلإعساسلمعيينةلا فيكسلعلىلOnل)تشغسأ(،لاضغطلل�
علىلFaxل)فيكس(لوSending Faxesل

)إرليللفيكديت(.

ل

تعرضلشيشةلا لمس:ل�

ل

c خغسسرلإعساساتلإرليللا فيكس،لاضغطلعلىل 
Optionsل)ا تسيرات(.لالحبل علىلأول لفألأول
اضغطلعلىلaلأولbل لخمريرلإ ىلإعساساتلا فيكس.لعنسل
عرضلاإلعساسلا مطلوب،لاضغطلعلسهلواخخرلا تسيرل

ا جسيس.لوعنسلاالنخهيءلمنلتغسسرلا تسيرات،لاضغطلعلىل
OKل)موافق(.

)دليل المستخدم المتقدم(
بي ندبةل عملسيتلوإعساساتلإرليللا فيكديتلا مخقسمةل

لس سألا مدختسملا مخقسم: ا خي سة،ل

 sided Fax‑2ل)فيكسل لوجهسن(ل�
)MFC-L8850CDWلول

)MFC-L9550CDW
Contrastل)ا خبيين(ل�
Fax Resolutionل)سقةلا فيكس(ل�
Broadcastingل)بث(ل�
Real Time TXل)إرليللفوريلبسونلحفظ(ل�
Overseas Modeل)وضعلاالتصيللا سو د(ل�
Delayed Faxل)فيكسلمؤجأ(ل�
Batch TXل)إرليللمجموعة(ل�
Coverpage Noteل)مالحظةلصفحةلا غالف(ل�
Coverpage Setupل)إعساسلصفحةلا غالف(ل�

d )MFC-L9550CDWلوMFC-L8850CDW(
اخخرلأًييلمنلا تسيراتلا وارسةلأسنيه:

إلرليللمدخنسلعلىلوجهلواحس،لانخقألإ ىلا تطوةلل�
.e

إلرليللمدخنسلعلىلا وجهسن،لاخخرلتندسقلا مدحلل�
ا ضوئدلعلىلا وجهسنل لمدخنسلعلىلا وجهسنلكميل

يلد:

اضغطلعلىلOptionsل)ا تسيرات(.

الحبل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىلaلأولbل
 عرضلsided Fax‑2ل)فيكسل لوجهسن(لثمل

اضغطلعلىلsided Fax‑2ل)فيكسل
 لوجهسن(.

لاضغطلعلىل
 2‑sided Scan: Long Edge

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلطويلة(لأول
sided Scan: Short Edge‑2 ل

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلقصسرة(.

اضغطلعلىلOKل)موافق(.
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مالحظة
يمكنكلإرليللا مدخنساتلعلىلا وجهسنلمنلADFل)وحسةل

تغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(.
ل

e .أسخألرقملا فيكس

با تخدام لوحة االتصال
با تخدام دفتر العناوين

Address Bookل)سفخرلا عنيوين(ل�

با تخدام  جل المكالمات

Call Historyل)لجألا مكي ميت(ل�

ل ) مزيسلمنلا معلوميت،لراجعلكسفسةلاالتصيلل
صفحةل59.(

f .)ل)بسءلتشغسألا فيكسFax Startاضغطلعلىل

إر ال الفاكسات من ADF )وحدة تغذية المستندات 
التلقائية(

يبسألا جهيزلفدلمدحلا مدخنسلضوئًسي.ل�

إر ال الفاكسات من زجاج الما حة الضوئية
فدلحي ةلإعساسلReal Time TXل)إرليللفوريل
بسونلحفظ(لعلىلOnل)تشغسأ(،للوفليرلألا جهيزل
ا مدخنسلبسونلا دؤاللعنلميلإذالكينتلهنيكلصفحيتل

إضيفسةلمطلوبلمدحهيلأملال.
عنسلإعساسلReal Time TX )إرليللفوريلبسونل

حفظ(لعلىلOffل)إيقيفلتشغسأ(:

إذالقمتلبي ضغطلعلىلFax Startل)بسءلل�
تشغسألا فيكس(،ليبسألا جهيزلفدلمدحلا صفحةل

ا و ى.

عنسميلتعرضلشيشةلا لمسل?Next Pageل
)ا صفحةلا خي سة؟(،لقملبأحسلاإلجراءاتلا خي سة:

ل إلرليللصفحةلواحسة،لاضغطلعلىلNoل)ال(.ل	
يبسألا جهيزلفدلإرليللا مدخنس.

ل إلرليللأكثرلمنلصفحةلواحسة،لاضغطلعلىل	
Yesل)نعم(لوضعلا صفحةلا خي سةلعلىلزجيجل
ا ميلحةلا ضوئسة.لاضغطلعلىلOKل)موافق(.ل
يبسألا جهيزلفدلمدحلا صفحةلضوئًسي.ل)كررل

هذهلا تطوةل كألصفحةلإضيفسة.(

إيقاف إر ال الفاكسات

. إليقيفلإرليللا فيكديت،لاضغطلعلىل

 إر ال مستندات بحجم 
Folio/Legal/Letter عبر الفاكس من 

زجاج الما حة الضوئية

عنسلإرليللمدخنساتلبحجملLetterلأولLegalل1لأولFolioل1،ل
يجبلأنلتقوملبإعساسلحجملزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلعلىل

LetterلأولLegal/Folioل1؛لخالفلذ ك،للوفلتفقسل
أجزاءلمنلا فيكديتلا تيصةلبك.

a :قملبأيلمميليلد
عنسلإعساسلمعيينةلا فيكسلعلىلOffل)إيقيفلل�

ل)Faxل)فيكس((. تشغسأ(،لاضغطلعلىل
لعنسلإعساسلمعيينةلا فيكسلعلىلOnل)تشغسأ(،لل�

ل)Faxل)فيكس((لول لاضغطلعلىل
Sending Faxesل)إرليللفيكديت(.

b .)ل)ا تسيراتOptionsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Glass Scan Sizeل)حجملزجيجلا مدحل

ا ضوئد(.

d ل)حجملزجيجلGlass Scan Sizeاضغطلعلىل
ا مدحلا ضوئد(.

e .1لLegal/FolioلأولLetterاضغطلعلىل

f .)ل)موافقOKاضغطلعلىل

g . اضغطلعلىل
MFC-L8850CDWلولMFC-L9550CDWل1

إلغاء فاكس قيد اإلر ال

ل لإل غيءلا فيكس.لإذالقمتلبي ضغطلعلىل اضغطلعلىل
أثنيءلقسيملا جهيزلبيالتصيللأولاإلرليل،لفدخعرضلشيشةلا لمسل

?Cancel Jobل)إ غيءلا مهمة؟(.

اضغطلعلىلYesل)نعم(لإل غيءلا فيكس.
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الفصل 4

تقرير تأكيد اإلر ال

يمكنكلالختساملتقريرلتأكسسلاإلرليللكس سألعلىلقسيمكلبإرليلل
ا فيكس.ليدرسلهذالا خقريرلالملأولرقملفيكسلا طرفلا مدخلم،ل

ووقتلوتيريخلاإلرليل،لومسةلاإلرليل،لوعسسلا صفحيتل
ا مرللة،لوميلإذالتملاإلرليللبنجيحلأملال.

هنيكلعسةلخسيراتلمخيحةل خقريرلتأكسسلاإلرليل:
Onل)تشغسأ(:لطبيعةلتقريرلبعسلكألفيكسلتقوملبإرلي ه.ل�

On+Imageل)تشغسأ+صورة(:لطبيعةلتقريرلبعسلكألل�
فيكسلتقوملبإرلي ه.ليظهرلجزءلمنلصفحةلا فيكسلا و ىل

بي خقرير.

Offل)إيقيفلتشغسأ(:ل طبيعةلتقريرلإذال مليكنلا فيكسلل�
نيجًحيلنخسجةل تطألبيإلرليل.لواإلعساسلاالفخراضدلهول

Offل)إيقيفلتشغسأ(.

Off+Imageل)إيقيفلتشغسأ+صورة(:ل طبيعةلتقريرلل�
إذال مليكنلا فيكسلنيجًحيلنخسجةل تطألبيإلرليل.ليظهرل

جزءلمنلصفحةلا فيكسلا و ىلبي خقرير.

No Reportل)الليوجسلتقرير(:لعسملطبيعةلا خقريرلل�
مطلًقي.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Faxل)فيكس(.

d .)ل)فيكسFaxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Report Settingل)إعساسلا خقرير(.

f .)ل)إعساسلا خقريرReport Settingاضغطلعلىل

g .)ل)اإلرليلTransmissionاضغطلعلىل

h لOn+Imageل)تشغسأ(،لأولOnاضغطلعلىل
)تشغسأ+صورة(،لأولOffل)إيقيفلتشغسأ(،لأول
 Off+Imageل)إيقيفلتشغسأ+صورة(لأول

No Reportل)الليوجسلتقرير(.

i . اضغطلعلىل

مالحظة
ل إذالاخخرتلOn+Imageل)تشغسأ+صورة(لأول	

Off+Imageل)إيقيفلتشغسأ+صورة(،ل نلتظهرل
ا صورةلعلىلتقريرلتأكسسلاإلرليللفدلحي ةلإعساسلخسيرل

اإلرليللا فوريلعلىلOnل)تشغسأ(.ل
ل إذالتملاإلرليللبنجيح،لفدسظهر،لOKل)موافق(لبجوارل	

RESULTل)نخسجة(لفدلتقريرلتأكسسلاإلرليل.لإذال مليكنل
اإلرليللنيجحي،ليظهرلERRORل)خطأ(لبجوارل

RESULTل)ا نخسجة(.
ل
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أوضاع اال تالم

يجبلاخخسيرلوضعلالخالملحدبلا جهزةلا تيرجسةلوا تسميتلا هيتفسةلا مخيحةلعلىلا تطل سيك.

اختيار وضع اال تالم

بشكألافخراضد،للسدخلملا جهيزلأيلفيكديتلترلألإ سكلتلقيئًسي.للخديعسكلا متططيتلأسنيهلعلىلاخخسيرلا وضعلا صحسح.ل) لحصوللعلىل
لصفحةل45.( مزيسلمنلا معلوميتلا خفصسلسةلحوللأوضيعلااللخالم،لراجعلالختساملأوضيعلااللخالمل

Fax

Manual

External TAD

Fax/Tel

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

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

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

نعم

ال

نعم

نعمال

ال

ل

 ضبطلوضعلااللخالم،لاتبعلاإلرشيساتلأسنيه.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c .)ل)فيكسFaxل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل

d .)ل)فيكسFaxاضغطلعلىل

e .)ل)إعساسلااللخالمSetup Receiveل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل

f .)ل)إعساسلااللخالمSetup Receiveاضغطلعلىل

g .)ل)وضعلااللخالمReceive Modeل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل

h .)ل)وضعلااللخالمReceive Modeاضغطلعلىل

ا تالم فاكس
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i جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتفل(لExternal TADلأول،)فيكس/هيتف(لFax/Telلأول،)ل)فيكسFaxاضغطلعلىل
ا تيرجد(لأولManualل)يسوي(.

j . اضغطلعلىل
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ا تخدام أوضاع اال تالم
تقومللبعضلأوضيعلااللخالملبي رسلتلقيئًسيل)Faxل)فيكس(لول

Fax/Telل)فيكس/هيتف((.لقسلتحخيجلإ ىلتغسسرلتأخسرلا رنسنل
ل قبألالختساملهذهلا وضيعل)راجعلتأخسرلا رنسنل

صفحةل46(.

الفاكس فقط

يقوملوضعلFaxل)فيكس(لبي رسلتلقيئًسيلعلىلكألا مكي ميتل
كفيكس.

الفاكس/الهاتف

يساعد وضعلFax/Telل)هيتف/فيكس(لعلىلإسارةل
ا مكي ميتلا وارسة،لمنلخالللا خعرفلعلىلميلإذالكينتلفيكديتل

أولمكي ميتلصوتسةلوا خعيمألمعهيلبإحسىلا طرقلا خي سة:
لسخملالخالملا فيكديتلتلقيئًسي.ل�

لخصسرلا مكي ميتلا صوتسةلرنسنلا هيتف/ا فيكسلإلخبيركلل�
بي رسلعلىلا تط.لورنسنلا هيتف/ا فيكسلهولرنسنلمزسوجل

لريعليصسرهلا جهيز.

)راجعلأيًضيلوقتلرنسنلا هيتف/ا فيكسل)وضعلا فيكس/ا هيتفل
لصفحةل46.( لصفحةل46لولتأخسرلا رنسنل فقط(ل

يدوي

يعمل وضعلManualل)يسوي(لعلىلإيقيفلتشغسألجمسعل
وظيئفلا رسلاآل د.

اللخالملفيكسلفدلا وضعلا سسوي،لارفعللميعةلا سسلا تيصةل
بي هيتفلا تيرجد.لعنسميلتدمعلنغميتلفيكسل)صفيراتلقصسرةل
مخكررة(،لاضغطلعلىلFax Startل)بسءلتشغسألا فيكس(،ل
ثملاضغطلعلىلReceiveل)الخالم(لاللخالملا فيكس.ليمكنكل
أيًضيلالختساملمسزةلاكخشيفلا فيكسلاللخالملا فيكديتلبرفعل

لميعةليسلموجوسةلعلىلنفسلخطلا جهيز.

)راجعلأيًضيللاكخشيفلا فيكسل صفحةل47.(

TAD )جهاز الرد اآللي على الهاتف( 
الخارجي

يتيح وضعلExternal TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىل
ا هيتفلا تيرجد(ل جهيزلرسلآ دلخيرجدلبإسارةلمكي ميتكل
ا وارسة.للسخملا خعيمألمعلا مكي ميتلا وارسةلبي طرقلا خي سة:

لسخملالخالملا فيكديتلتلقيئًسي.ل�

يدخطسعلا مخصلونلفدلا مكي ميتلا صوتسةلتدجسألرلي ةلل�
فدلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(لا تيرجد.

) مزيسلمنلا معلوميت،لراجعلتوصسألTADل)جهيزلا رسلاآل دل
لصفحةل54.( علىلا هيتف(لا تيرجدل
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إعدادات وضع اال تالم

تأخير الرنين

يقوملاإلعساسلDelayلRingل)تأخسرلا رنسن(لبضبطلعسسلمراتل
لرنسنلا جهيزلقبألا رسلفدلا وضعسنلFaxل)فيكس(لول

Fax/Telل)فيكس/هيتف(.

إذالكينتل سيكلهواتفلخيرجسةلأولملحقةلعلىلنفسلخطلا جهيز،ل
ل فيخخرلأقصىلعسسل لرنيتل)راجعلاكخشيفلا فيكسل

ل صفحةل47لولا خشغسألمنلا هواتفلا تيرجسةلأولا ملحقةل
صفحةل56(.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Faxل)فيكس(.

d .)ل)فيكسFaxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receiveل)إعساسلااللخالم(.

f .)ل)إعساسلااللخالمSetup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Ring Delayل)تأخسرلا رنسن(.

h .)ل)تأخسرلا رنسنRing Delayاضغطلعلىل

i اضغطلالخخسيرلعسسلمراتلرنسنلا تطلقبألقسيملا جهيزل
بي رس.

j . اضغطلعلىل

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

عنسميليخصألشتصلميلبي جهيز،للخدمعلأنتلوا مخصألصوتل
رنسنلا هيتفلا عيسي.ليخملضبطلعسسلا رنيتلمنلخالللإعساسل

تأخسرلا رنسن.

إذالكينتلا مكي مةلعبيرةلعنلفيكس،لفدسدخقبلهيلا جهيز؛ل كنلإذال
لكينتلعبيرةلعنلمكي مةلصوتسة،لفدسصسرلا جهيزلرنسنل

ا هيتف/ا فيكسل)رنسًنيلمزسوًجي/زائًفي(لوفًقيل لوقتلا ذيلقمتل
بضبطهلفدلإعساسلوقتلرنسنلا هيتف/ا فيكس.لإذاللمعتلرنسنل
ا هيتف/ا فيكس،لفإنلذ كليعندلأنهل سيكلمكي مةلصوتسةلعلىل

ا تط.

نظًرال نلرنسنلا هيتف/ا فيكسليصسرهلا جهيز،ل نلتصسرل
ا هواتفلا ملحقةلأولا تيرجسةلرنسًني؛لإاللأنهلالليزاللبإمكينكلا رسل

علىلا مكي مةلمنلأيلهيتفل) لحصوللعلىلمزيسلمنل
لصفحةل57(. ا معلوميت،لراجعلالختساملا رموزلعنلُبعسل

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Faxل)فيكس(.

d .)ل)فيكسFaxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receiveل)إعساسلااللخالم(.

f .)ل)إعساسلااللخالمSetup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
F/T Ring Timeل)زمنلرنسنلا هيتف/ا فيكس(.

h ل)زمنلرنسنلF/T Ring Timeاضغطلعلىل
ا هيتف/ا فيكس(.

i اضغطلالخخسيرلمسةلرنسنلا جهيزل خنبسهكلبأنل سيكل
مكي مةلصوتسةل)20لأول30لأول40لأول70لثينسة(.

j . اضغطلعلىل

مالحظة
حخىل ولقيملا مخصألبوضعلا دميعةلأثنيءلا رنسنلا مزسوج/
ا زائف،لفدسدخمرلا جهيزلفدلا رنسنل لمسةلا زمنسةلا خدلتمل

ضبطهي.
ل
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اكتشاف الفاكس

في حالة ضبط Fax Detect )اكتشاف الفاكس( على 
On )تشغيل(:

يكونلبإمكينلا جهيزلالخالملا فيكديتلتلقيئًسيلحخىلإذالقمتلبي رسل
علىلا مكي مة.لعنسميلتشيهسلReceivingل)تدلم(لعلىلشيشةل
ا لمسلأوللميعلصوتلنقرةلبتطلا هيتفلمنلخاللللميعةلا سسل
ا مدختسمة،لفلسسلعلسكللوىلوضعلا دميعة.لولسقوملا جهيزل

ببيقدلا مر.

في حالة ضبط Fax Detect )اكتشاف الفاكس( على 
Off )إيقاف تشغيل(:

إذالكنتلبجوارلا جهيزلوقمتلبي رسلعلىلمكي مةلفيكسلبرفعل
لميعةلا سسلا تيرجسة،لعنسئذلاضغطلعلىلFax Startل
)بسءلتشغسألا فيكس(،لثملاضغطلعلىلReceiveل)الخالم(ل

اللخالملا فيكس.

إذالقمتلبي رسلمنلهيتفلملحق،لفيضغطلعلىلl51ل
ل )راجعلا خشغسألمنلا هواتفلا تيرجسةلأولا ملحقةل

صفحةل56(.

مالحظة
ل إذالكينتلهذهلا مسزةلمضبوطةلعلىلOnل)تشغسأ(،ل كنل	

جهيزكلغسرلمخصألبمكي مةلفيكسلعنسميلقمتلبرفعللميعةل
.l51هيتفلملحق،لفيضغطلرمزلالخالملا فيكسل

ل إذالكنتلتقوملبإرليللا فيكديتلمنلكمبسوترلعلىلنفسلخطل	
ا هيتفلوكينلا جهيزليعخرضهي،لفيضبطلDetectلFaxل

)اكخشيفلا فيكس(لعلىلOffل)إيقيفلتشغسأ(.
ل

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Faxل)فيكس(.

d .)ل)فيكسFaxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receiveل)إعساسلااللخالم(.

f .)ل)إعساسلااللخالمSetup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Fax Detectل)اكخشيفلفيكس(.

h .)ل)اكخشيفلفيكسFax Detectاضغطلعلىل

i .))ل)إيقيفلتشغسأOffل)تشغسأ(ل)أولOnاضغطلعلىل

j . اضغطلعلىل
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معاينة الفاكس )با بيض وا  ود 
فقط(

كيفية معاينة الفاكس المستلم

يمكنكلعرضلا فيكديتلعلىلشيشةلا لمسلمنلخالللضغطللل

ل ل)Faxل)فيكس((لثمل

)Received Faxesل)فيكديتلمدخلمة((.لعنسميليكونل
ا جهيزلفدلوضعلااللخعساس،للخظهرلرلي ةلمنبثقةلعلىلشيشةل

ا لمسل خنبسهكلبوجوسلفيكديتلجسيسة.

ضبط معاينة الفاكس

a . اضغطلعلىل

b ل لاضغطلعلىل

)Fax Previewل)معيينةلا فيكس((.

c .))ل)إيقيفلتشغسأOffل)تشغسأ(ل)أولOnاضغطلعلىل

d .)ل)نعمYesاضغطلعلىل

e لختبركلشيشةلا لمسلأنهل نلتخملطبيعةلأيةلفيكديتل
مدخقبلسةلأثنيءلالخالمهي.

اضغطلعلىلYesل)نعم(.

f . اضغطلعلىل

مالحظة
عنسلتشغسألمعيينةلا فيكس،ل نلتخملطبيعةلا ندتةلاالحخسيطسةل
منلا فيكديتلا مدخلمةلمعلعملسيتلإعيسةلتوجسهلا فيكديتل
والخالملا فيكسلعبرلا كمبسوتر،لحخىلو ولقمتلبضبطل

ا طبيعةلاالحخسيطسةلعلىلOnل)تشغسأ(.
ل

ا تخدام معاينة الفاكس

عنسلالخالملفيكس،للسخملعرضلرلي ةلمنبثقةلعلىلشيشةلا لمس.ل
ل)علىللبسألا مثيل:ل

New Fax(es):01ل)فيكسل)فيكديتلجسيسة(:ل01(ل
]View[ل)]عرض[((

a .)ل)عرضViewاضغطلعلىل
لخعرضلشيشةلا لمسلقيئمةلا فيكديت.

مالحظة
ل علىلا رغملظهورلتيريخلووقتلااللخالملعلىلا فيكديتل	

ا مطبوعةلعنسلتشغسألطيبعلالخالملا فيكديت،لإاللأنلشيشةل
معيينةلا فيكسل نلتعرضلتيريخلووقتلااللخالم.

ل تخضمنلقيئمةلا فيكسلا فيكديتلا قسيمةلوا فيكسلا جسيس.لتخمل	
اإلشيرةلإ ىلا فيكسلا جسيسلمنلخالللعالمةلزرقيءلبجوارل

ا فيكس.
ل  عرضلفيكسلتمتلمعيينخهلبي فعأ،لاضغطلعلىلFaxل	

)فيكس(لولReceived Faxesل)فيكديتلمدخلمة(.
ل

b ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
 رقملا فيكسل لفيكسلا ذيلتريسه.

c .اضغطلعلىلا فيكسلا مطلوب

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

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

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

الوصف

ل

تكبسرلا فيكس.

ل

تصغسرلا فيكس.

ا خمريرلرألًسي.لأول

ا خمريرلأفقًسي.لأول

ل

تسويرلا فيكسلفدلاتجيهلحركةلعقيربل
ا ديعة.

ل

حذفلا فيكس.
اضغطلعلىلYesل)نعم(ل لخأكسس.

ل

ا رجوعلإ ىلا صفحةلا ديبقة.

االنخقيللإ ىلا صفحةلا خي سة.

ا رجوعلإ ىلقيئمةلا فيكس.

طبيعةلا فيكس.لStartل)ابسأ(

d . اضغطلعلىل

كيفية طباعة الفاكس

a .))ل)فيكسFax(ل اضغطلعلىل

b لReceived Faxesلاضغطلعلىل
)فيكديتلمدخلمة(.

c .اضغطلعلىلا فيكسلا مطلوب

d .ل)ابسأ(ل خأكسسلطبيعةلا فيكسStartاضغطلعلىل

e :قملبأيلمميليلد
اضغطلعلىلPrint All Pagesل)طبيعةلل�

كيفةلا فيكديت(ل طبيعةلكيفةلصفحيتلا فيكس.
اضغطلعلىلPrint Displayed Only ل�

)طبيعةلا معروضلفقط(ل طبيعةلا صفحةل
ا معروضةلفقط.

اضغطلعلىلPrint From Displayedلل�
)طبيعةلمنلا معروض(ل لطبيعةلمنلا صفحةل

ا معروضةلإ ىلآخرلصفحة.

f لعنسميلتعرضلشيشةلا لمسل
?Delete all pagesل)حذفلجمسعل

ا صفحيت؟(،لقملبأحسلاإلجراءاتلا خي سة:
اضغطلعلىلYesل)نعم(ل حذفلكيفةلصفحيتلل�

ا فيكسلا خدلقمتلبطبيعخهي.
اضغطلعلىلNoل)ال(ل حفظلا فيكسلا ذيلقمتلل�

بطبيعخه.

g . اضغطلعلىل

كيفية طباعة جميع الفاكسات الموجودة في القائمة

a .))ل)فيكسFax(ل اضغطلعلىل

b لReceived Faxesلاضغطلعلىل
)فيكديتلمدخلمة(.

c .)ل)طبيعة/حذفPrint/Deleteاضغطلعلىل

d :قملبأيلمميليلد
اضغطلعلىلPrint All(New Faxes)لل�

)طبيعةلا كأل)فيكديتلجسيسة((ل طبيعةلكيفةل
ا فيكديتلا خدل مليخملعرضهيلبعس.

اضغطلعلىلPrint All(Old Faxes)لل�
)طبيعةلا كأل)فيكديتلقسيمة((ل طبيعةلكيفةل

ا فيكديتلا خدلقمتلبعرضهي.
لاضغطلعلىلل�

 Delete All(New Faxes)ل
)حذفلا كأل)فيكديتلجسيسة((ل حذفلكيفةلا فيكديتل

ا خدل مليخملعرضهيلبعس.
اضغطلعلىلYesل)نعم(ل لخأكسس.

لاضغطلعلىلل�
 Delete All(Old Faxes)ل

)حذفلا كأل)فيكديتلقسيمة((ل حذفلكيفةلا فيكديتل
ا خدلقمتلبعرضهي.

اضغطلعلىلYesل)نعم(ل لخأكسس.

e . اضغطلعلىل
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الفصل 5

إيقاف تشغيل معاينة الفاكس

a . اضغطلعلىل

b ل لاضغطلعلىل

)Fax Previewل)معيينةلا فيكس((.

c .)ل)إيقيفلتشغسأOffاضغطلعلىل

d .ل)نعم(ل لخأكسسYesاضغطلعلىل

e إذالكينتلهنيكلفيكديتلمتزنةلفدلا ذاكرة،لفقملبأيلمميل
يلد:
إذالكنتلاللترغبلفدلطبيعةلا فيكديتلا متزنة،لل�

فيضغطلعلىلContinueل)مخيبعة(.
اضغطلعلىلYesل)نعم(ل لخأكسس.لحسنئٍذللسخملحذفل

ا فيكديت.
 طبيعةلكيفةلا فيكديتلا متزنة،لاضغطلعلىلل�

Print All Faxes Before Deleteل
)طبيعةلكيفةلا فيكديتلقبألا حذف(.

إذالكنتلاللترغبلفدلإيقيفلتشغسألمعيينةلا فيكس،لل�
فيضغطلعلىلCancelل)إ غيء(.

f . اضغطلعلىل
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6
كيفية ا تخدام الفاكس عبر 

الكمبيوتر

ا تالم الفاكس عبر الكمبيوتر )أنظمة 
®Windows فقط(

فدلحي ةلتشغسألمسزةلالخالملا فيكسلعبرلا كمبسوتر،للسقومل
جهيزلMFCلبختزينلا فيكديتلا مدخلمةلفدلا ذاكرةلوإرلي هيل
إ ىلا كمبسوترلتلقيئًسي.ليمكنكلبعسئذلالختساملا كمبسوترل عرضل

هذهلا فيكديتلوتتزينهي.

حخىلإذالقمتلبإيقيفلتشغسألا كمبسوترل)أثنيءلا لسألأولفدلعطلةل
نهييةلا لبوعلعلىللبسألا مثيل(،للسقوملجهيزلMFCلبيلخالمل
ا فيكديتلوتتزينهيلفدلذاكرته.للسظهرلعسسلا فيكديتلا مدخلمةل

ا خدلتملتتزينهيلفدلا ذاكرةلعلىلشيشةلا لمس.

عنسلبسءلتشغسألا كمبسوترلوعمألبرنيمجلPC-Faxل
Receiving،ليقوملجهيزلMFCلبنقألا فيكديتلإ ىلا كمبسوترل

تلقيئًسي.

 نقألا فيكديتلا مدخلمة،ليجبلتشغسألبرنيمجلPC-Faxل
Receivingلعلىلا كمبسوتر.

اتبعلاإلرشيساتلا تيصةلبنظيملا خشغسألا ذيلتدختسمه.
)أنظمةلXPل®Windowsلو®VistaلWindowsلول�

)Windows®7ل

ل)ابدأ(،لحسسلكافة البرامجل<لBrotherل<ل منلقيئمةل

.Brother لأدوات
انقرلفوقلا قيئمةلا مندس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصلبكل
)إذال مليكنلمحسًسالبي فعأ(.لانقرلفوقلا تالم الفاكس عبر 
الكمبيوتر فدلشريطلا خنقألا يدر،لثملانقرلفوقلالخالم.

)أنظمةل8ل®Windows(ل�

ل)أدوات Brother(،لثملانقرلفوقلا قيئمةل انقرلفوقل
ا مندس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصلبكل)إذال مليكنلمحسًسال
بي فعأ(.لانقرلفوقلا تالم الفاكس عبر الكمبيوترلعلىل

شريطلا خنقألا يدر،لثملانقرلفوقلا تالم.

أكمألا تطواتلا خي سةلعلىلجهيزك:

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Faxل)فيكس(.

d .)ل)فيكسFaxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receiveل)إعساسلااللخالم(.

f .)ل)إعساسلااللخالمSetup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
PC Fax Receiveل)الخالملا فيكسلعبرل

ا كمبسوتر(.

h ل)الخالملا فيكسلPC Fax Receiveاضغطلفوقل
عبرلا كمبسوتر(.

i .ل)تشغسأ(ل بسءلالخالملا فيكسلعبرلا كمبسوترOnانقرلفوقل

j تعرضلشيشةلا لمسلتذكسًرالببسءلتشغسألبرنيمجلالخالمل
ا فيكسلعبرلا كمبسوتر.لإذالقمتلبخشغسألبرنيمجلالخالمل
لا فيكسلعلىلا كمبسوتر،لفيضغطلعلىلOKل)موافق(.ل

 مزيسلمنلا معلوميتلحوللكسفسةلتشغسألبرنيمجلالخالمل
لس سألمدختسملا برنيمجل ا فيكسلعبرلا كمبسوتر،ل

وا شبكة.

k ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
<USB<لأولالملا كمبسوترلا تيصلبكلإذالكينلا جهيزل

مخصاللبشبكة.
اضغطلعلىل<USB<لأولالملا كمبسوترلا تيصلبك.

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

l ل)طبيعةلBackup Print: Onاضغطلعلىل
لا ندخلاالحخسيطد:لتشغسأ(لأول

Backup Print: Offل)طبيعةلا ندخل
االحخسيطد:لإيقيفلتشغسأ(.

هام
إذالاخخرتلBackup Print: Onل)طبيعةلا ندخل
االحخسيطد:لتشغسأ(،للسقوملا جهيزلأيًضيلبطبيعةلا فيكسل

علىلجهيزكلحخىليكونل سيكلندتة.
ل

ا تخدام الفاكس عبر الكمبيوتر
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الفصل 6

m . اضغطلعلىل

مالحظة
ل قبألأنلتخمكنلمنلإعساسلمسزةلالخالملا فيكسلعبرل	

ا كمبسوتر،ليجبلعلسكلتثبستلبرنيمجلSuiteلMFL-Proل
علىلا كمبسوتر.لتأكسلمنلتوصسألا كمبسوترلا تيصلبكل

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(. وتشغسلهل)
ل إذالحسثلخطألبي جهيزلأولتعذرلعلسهلطبيعةلا فيكديتلمنل	

ا ذاكرة،لفسمكنكلالختساملهذالاإلعساسل نقألا فيكديتلإ ىل
ل ا كمبسوترل)راجعلنقألا فيكديتلأولتقريرليومسةلا فيكسل

صفحةل131(.
ل مسزةلالخالملا فيكسلعبرلا كمبسوترلغسرلمسعومةلفدلنظيمل	

.MacلOSا خشغسأل
ل

إر ال الفاكس عبر الكمبيوتر

تخسحل كلمسزةلا فيكسلعبرلا كمبسوترلا خدلتوفرهيلBrotherل
الختساملا كمبسوترلإلرليللمدخنسلمنلأحسلا خطبسقيتلكفيكسل
قسيلد.ليمكنكلإرليللملفلتملإنشيؤهلفدلأيلتطبسقلعلىل

ا كمبسوترلكفيكسلعبرلا كمبسوتر.ليمكنكلأيًضيلإ حيقلصفحةل
لس سألمدختسملا برنيمجل غالفل) مزيسلمنلا معلوميت،ل

وا شبكة(.

كيفية إر ال فاكس عبر الكمبيوتر:

اتصألببيئعلا خطبسقلإذالكنتلبحيجةل مزيسلمنلا سعم.

a .منلا خطبسقلا تيصلبكلحسسلملف،لثملطباعة
ولسخملعرضلمربعلحوارلا طبيعة.ل)قسلتتخلفلا تطواتل

بيخخالفلا خطبسقلا تيصلبك.(

b .Brother PC‑FAX v.3حسسل

c .انقرلفوقلموافق
.Brother PC‑FAXلسخملعرضلواجهةل

d أسخألرقملفيكسلا مدخلملبيلختسامل وحةلمفيتسحلا كمبسوترل
أولبي نقرلفوقل وحةلا مفيتسحلا رقمسةلا تيصةلبواجهةل

ا مدختسملBrother PC‑FAX.ليمكنكلأيًضيلتحسيسل
ا رقملا متزنلمنلدفتر العناوين.

e . انقرلفوقل

f .انقرلفوقلابدأ
لسخملإرليللا مدخنسلإ ىلجهيزلBrotherلوبعسئذللسخمل

إرلي هلبي فيكسلإ ىلا مدخلم.
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7
خدمات خط الهاتف

ضبط نوع خط الهاتف

فدلحي ةلتوصسألا جهيزلبتطليخمسزلبتسمةلا وصالتلمخعسسةل
ا تطوطل)PBX(لأولISDNلإلرليللا فيكديتلوالخالمهي،ل
يلزملتغسسرلTypeلLineلTelephoneل)نوعلخطلا هيتف(ل
وفًقيل ذ كلبيتبيعلا تطواتلا خي سة.لفدلحي ةلالختساملخطليخمسزل

بتسمةلا وصالتلمخعسسةلا تطوطل)PBX(،ليمكنكلضبطل
ا جهيزل سقوملسائًميلبي وصوللإ ىلا تطلا تيرجدل)بيلختسامل
ا بيسئةلا خدلأسخلخهي(لأولا وصوللإ ىلا تطلا تيرجدلعنسل

.Rا ضغطلعلىل

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Initial Setupل)اإلعساسلا و د(.

d .)ل)اإلعساسلا و دInitial Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Phone Line Setل)تعسسنلخطلا هيتف(.

f لPhone Line Setلاضغطلعلىل
)تعسسنلخطلا هيتف(.

g لNormalل)أولISDNلأولPBXاضغطلعلىل
)عيسي((.

h :قملبأيلمميليلد

إذالاخخرتلISDNلأولNormalل)عيسي(،لانخقألل�
.lإ ىلا تطوةل

إذالاخخرتلPBX،لانخقألإ ىلا تطوةلi.ل�

i .)سائًمي(لAlwaysلأول)ل)تشغسأOnاضغطلعلىل

مالحظة
ل فدلحي ةلاخخسيرلOnل)تشغسأ(،لفإنلا ضغطلعلىلRللوفل	

يخسحل كلا وصوللإ ىلخطلخيرجد.
ل إذالاخخرتلAlwaysل)سائًمي(،ليمكنكلا وصوللإ ىلخطل	

.Rخيرجدلبسونلا ضغطلعلىل
ل

j :قملبأيلمميليلد

إذالكنتلتريسلتغسسرلرقملا بيسئةلا حي د،لفيضغطلعلىلل�
Dial Prefixل)بيسئةلاالتصيل(لوانخقألإ ىل

.kا تطوةل

إذالكنتلاللترغبلفدلتغسسرلرقملا بيسئةلا حي د،لل�
.lفينخقألإ ىلا تطوةل

k أسخألرقملا بيسئةل)ميليصألإ ىل5لأرقيم(لعلىل وحةل
االتصيل.

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

مالحظة
يمكنكلالختساملا رقيملمنل0لإ ىل9لوا رموزل#لولlلو!.ل

)الليمكنكلالختسامل!لمعلأيةلأرقيملأولرموزلأخرى.(
ل

l . اضغطلعلىل

الوصالت متعددة الخطوط )PBX( والتحويل

ليخملضبطلهذالا جهيزلبشكألأو دلعلىلNormalل)عيسي(،ل
مميليخسحل لجهيزلاالتصيللبتطلPSTNل)شبكةلا هيتفلا عيمة(ل
قسيلد.لعلىلا رغملمنلذ ك،لتدختسملا عسيسلمنلا مكيتبلنظيمل
هيتفلمركزيلأولوصالتلمخعسسةلا تطوطل)PBX(.ليمكنل

توصسألا جهيزلبمعظملأنواعلا وصالتلمخعسسةلا تطوط.لتسعمل
مسزةلااللخسعيءلا تيصةلبي جهيزلااللخسعيءلا موقوتلبفيصأل

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

ا وصوللإ ىلخطلخيرجد،لأولتحويألا مكي ميتلإ ىلهيتفل
.Rملحقلآخر.لتعمألهذهلا مسزةلعنسلا ضغطلعلىل

الهاتف وا جهزة الخارجية
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الفصل 7

توصيل TAD )جهاز الرد اآللي 
على الهاتف( الخارجي 

يمكنلتوصسألجهيزلرسلآ دلعلىلا هيتفل)TAD(لخيرجدلبنفسل
خطلا جهيز.لعنسميليقوملTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(ل
بي رسلعلىلمكي مة،للسقوملا جهيزل»بياللخميع«ل نغميتلCNGل

)اتصيالتلا فيكس(لا مرللةلمنلجهيزلا فيكسلا مرلأ.لإذال
لمعهيلا جهيز،لفدسخلقىلا مكي مةلويدخلملا فيكس.لوإذال مل

يدمعهي،لفدسخسحل ـلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(لتلقدل
رلي ةلصوتسةلولخعرضلا شيشةلTelephoneل)هيتف(.

يجبلعلىلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(لا تيرجدلا رسل
خالللأربعلرنيتل)نوصسكلبضبطهلعلىلرنخسن(.لويرجعلذ كل

إ ىلتعذرللميعلا جهيزل نغميتلCNGلحخىليخلقىلTADل
)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(لا تيرجدلا مكي مة.للسقومل

ا جهيزلا مرلألبإرليللنغميتلCNGل مسةلتخراوحلمنلثميندل
إ ىلعشرلثواٍنلفقط.لاللنوصدلبيلختساملمسزةلتوفسرلا رلومل
علىلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(لا تيرجدلإذالكينل

يلزملأكثرلمنلأربعلرنيتل خنشسطه.

مالحظة
إذالكنتلتواجهلمشيكألفدلالخالملا فيكديت،لفقلألإعساسل
تأخسرلا رنسنلفدلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(ل

ا تيرجد.
ل

الوصالت

يجبلتوصسألTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(لا تيرجدل
كميلهولمبسنلبي رلملا خوضسحدلأسنيه.

2

1

1

ل

TAD )جهاز الرد اآللي على الهاتف( 1

الغطاء الواقي 2

a ل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(لا تيرجدلTADاضبطل
علىلرنةلأولرنخسن.ل)اللينطبقلاإلعساسلDelayلRingل

)تأخسرلا رنسن(لا تيصلبي جهيز.(

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

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

d لاضبطلوضعلااللخالملفدلا جهيزلعلىل
External TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتفل

ل ا تيرجد(ل)راجعلاخخسيرلوضعلااللخالمل
صفحةل43(.
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)OGM( تسجيل ر الة صادرة

a لجأل5لثواٍنلمنلا صمتلفدلبسايةلا رلي ة.ليوفرلذ كل
 لجهيزلا وقتلا الزمل اللخميعلإ ىلنغميتلا فيكس.

b .تحسثلحخىل20لثينسةلكحسلأقصى

c قملبإنهيءلا رلي ة،لا خدلتبلغلمستهيل20لثينسة،لبإعطيءل
رمزلا خنشسطلعنلبعسلإ ىلا شتيصلا ذينليقومونل

بإرليللا فيكديتليسوًيي.لعلىللبسألا مثيل:ل»بعسللميعل
ا صفيرة،لاتركلرلي ةلأولاضغطلعلىلl51لوابسألفدل

إرليللفيكس.«

مالحظة
ل يجبلعلسكلضبطلإعساسلا رموزلعنلُبعسلعلىلOnل)تشغسأ(ل	

اللختساملرمزلا خنشسطلعنلُبعسلl51ل)انظرلالختسامل
لصفحةل57(. ا رموزلعنلُبعسل

ل نوصدلببسءلا رلي ةلا صيسرةل)OGM(لبمسةلمبسئسةلتبلغل5ل	
ثواٍنلمنلا صمتلنظًرالإلمكينسةلتعذرللميعلا جهيزل نغميتل

ا فيكسلفدلظألوجوسلصوت.ليمكنكلتجربةلتجيهألهذال
ا خوقفلا مؤقت،لو كنلإذالواجهلا جهيزلمشكلةلفدلالخالمل

ا فيكديت،لفسنبغدلإعيسةلتدجسألا رلي ةلا صيسرةل)OGM(ل
 خضمسنلهذالا خوقفلا مؤقت.

ل

)PBX( الوصالت متعددة الخطوط

نوصسكلبأنلتطلبلمنلا شركةلا خدلقيمتلبخركسبلا وصالتل
مخعسسةلا تطوطل)PBX(لا قسيملبخوصسألا جهيز.لإذالكينل سيكل
نظيملمخعسسلا تطوط،لفنوصسكلبأنلتطلبلمنلا شتصلا قيئمل

بي خركسبلتوصسألا وحسةلبآخرلخطلفدلا نظيم.ليحوللذ كلسونل
تنشسطلا جهيزلكألمرةليخلقىلفسهيلا نظيملمكي ميتلهيتفسة.لإذالكينل

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

علىلManualل)يسوي(.

الليمكننيلضمينلعمألا جهيزلبشكألصحسحلفدلكألا ظروفل
عنسلتوصسلهلبوصالتلمخعسسةلا تطوطل)PBX(.لينبغدلإبالغل
أيلصعوبيتلتواجههيلفدلإرليللا فيكديتلأولالخالمهيلإ ىل
ا شركةلا متخصةلبي وصالتلمخعسسةلا تطوطل)PBX(لأواًل.
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الفصل 7

الهواتف الخارجية والملحقة

مالحظة
يجبلعلسكلضبطلإعساسلا رموزلعنلُبعسلعلىلوضعل
ا خشغسألاللختساملرمزلا خنشسطلعنلُبعسلl51لورمزل

ا خعطسألعنلبعسل51#ل)راجعلالختساملا رموزلعنلُبعسل
لصفحةل57(.

ل

توصيل هاتف خارجي أو ملحق

يمكنكلتوصسألهيتفلمنفصألبي جهيزلمبيشرًةلكميلهولموضحل
بي متططلأسنيه.

ل

1

3

2

الهاتف الداخلي 1

الهاتف الخارجي 2

الغطاء الواقي 3

التشغيل من الهواتف الخارجية أو الملحقة

فدلحي ةلا رسلعلىلمكي مةلفيكسلمنلهيتفلساخلد،لأولهيتفل
خيرجدلمخصألبي جهيزلبشكألصحسحلبي جهيزلعبرلا وصلةل
علىلشكألحرفلT،ليمكنكلضبطلا جهيزلعلىلتلقدلا مكي مةل

بيلختساملرمزلا خنشسطلعنلُبعس.لعنسميلتضغطلعلىلرمزل
ActivationلRemoteل)ا خنشسطلعنلبعس(لl51ليبسألا جهيزل

فدلالخالملا فيكس.

للل

فدلحي ةلا رسلعلىلمكي مةلوعسملوجوسلأحسلعلىلا تط:

ينبغدلأنلتفخرضلأنكلتدخلملفيكًديليسوًيي.

اضغطلعلىلl51لوانخظرللميعلصوتلصريرلأولحخىلتعرضل
شيشةلا لمسلReceivingل)تدلم(،لثملارفعلا دميعة.

مالحظة
يمكنكلأيًضيلالختساملمسزةلاكخشيفلا فيكسل خلقدلا مكي ميتل

ل عبرلا جهيزلتلقيئًسيل)راجعلاكخشيفلا فيكسل
صفحةل47(.

ل

لوضع الفاكس/الهاتف فقط

عنسميليكونلا جهيزلفدلوضعلا فيكس/ا هيتف،لفإنهللسدختسمل
وقتلرنسنلا هيتف/ا فيكسل)ا رنسنلا مزسوجلا دريع(ل خنبسهكل

ال خقيطلمكي ميتلصوتسة.

ارفعللميعةليسلا هيتفلا تيرجد،لثملاضغطلعلىلPickupل
)ا خقيط(ل لرس.

إذالكنتلبجوارلهيتفلملحق،لفدخحخيجلإ ىلرفعللميعةلا سسل
خالللوقتلرنسنلا هيتف/ا فيكس(لثملاضغطلعلىل51#لبسنل

ا رنيتلا مزسوجةللا دريعة.لإذل مليكنلهنيكلأحسلعلىلا تط،لأول
إذالكينلهنيكلشتصلميليريسلإرليللفيكسلإ سك،لفأعسلإرليلل

.l51ا مكي مةلإ ىلا جهيزلبي ضغطلعلىل
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ا تخدام  ماعة يد خارجية ال لكية ليست 
Brother من إنتاج

فدلحي ةلتوصسألهيتفلالللكدل سسلمنلإنخيجلBrotherلبدلكل
خطلا هيتفل)انظرلصفحةل56(لوكنتلتحمأللميعةلا سسل

ا الللكسةلفدلأيلمكين،ليكونلمنلا لهألا رسلعلىلا مكي ميتل
خالللتأخسرلا رنسن.

إذالتركتلا جهيزليرسلأواًل،لفدخحخيجلإ ىلاالنخقيللإ ىلا جهيزل
حخىلتخمكنلمنلا ضغطلعلىلPickupل)ا خقيط(ل خحويأل

ا مكي مةلإ ىللميعةلا سسلا الللكسة.

ا تخدام الرموز عن ُبعد

رمز التنشيط عن ُبعد

فدلحي ةلا رسلعلىلمكي مةلفيكسلمنلهيتفلخيرجدلأولملحق،ل
يمكنكلإبالغلا جهيزلبيلخالمهلبي ضغطلعلىلرمزلا خنشسطلعنل
بعسلl51.لانخظرللميعلصوتلا صفسرلثملضعللميعةلا سسل

لصفحةل47(.للسحخيجلا مخصألإ ىل )راجعلاكخشيفلا فيكسل
ا ضغطلعلىلزرلابسألإلرليللا فيكس.

فدلحي ةلا رسلعلىلمكي مةلفيكسلمنلا هيتفلا تيرجد،ليمكنكل
الخالملا فيكسلمنلخالللا جهيزلبي ضغطلعلىلFax Startل

)بسءلتشغسألا فيكس(لثملا ضغطلعلىلReceiveل)الخالم(.

رمز التعطيل عن بعد

فدلحي ةلتلقدلمكي مةلصوتسةلوا جهيزلفدلوضعلا فيكس/ا هيتف،ل
لسبسألا جهيزلفدلإصسارلرنسنلا هيتف/ا فيكسل)ا رنسنلا مزسوجل
ا دريع(لبعسلتأخسرلا رنسنلا مبسئد.لفدلحي ةلا رسلعلىلا مكي مةل
منلهيتفلساخلد،ليمكنكلإيقيفلتشغسألرنسنلا هيتف/ا فيكسل
بي ضغطلعلىل51#ل)تأكسلمنلا ضغطلعلسهلبسنلا رنيت(.

فدلحي ةلقسيملا جهيزلبي رسلعلىلمكي مةلصوتسةلوإصسارلرنيتل
مزسوجةللريعةل كل خخلقىلا مكي مة،ليمكنكلتلقدلا مكي مةلمنل

ا هيتفلا تيرجدلبي ضغطلعلىلPickupل)ا خقيط(.
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الفصل 7

تشغيل الرموز عن بعد

يجبلعلسكلضبطلإعساسلا رموزلعنلُبعسلعلىلOnل)تشغسأ(ل
اللختساملرمزلا خنشسطلعنلبعسلورمزلا خعطسألعنلُبعس.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaلمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Faxل)فيكس(.

d .)ل)فيكسFaxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receiveل)إعساسلااللخالم(.

f .)ل)إعساسلااللخالمSetup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Remote Codesل)رموزلعنلبعس(.

h .)ل)رموزلعنلبعسRemote Codesاضغطلعلىل

i .)ل)رموزلعنلبعسRemote Codesاضغطلعلىل

j .)ل)تشغسأOnاضغطلعلىل

k إذالكنتلاللترغبلفدلتغسسرلرمزلا خنشسطلعنلُبعس،ل
لا موجوسلعلىلشيشةلا لمس. فيضغطلعلىل

l . اضغطلعلىل

تغيير الرموز عن بعد

رمزلا خنشسطلعنلبعسلا معسلمدبًقيلهولl51.لرمزلا خعطسألعنل
بعسلا معسلمدبًقيلهول51#.لإذالكنتلتواجهلسائًميلقطعلاالتصيلل

عنسلا وصوللإ ىلTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(ل
ا تيرجد،لفجربلتغسسرلرموزلا وصوللعنلبعسلثالثسةلا رقيم،ل

مثأل###لو555.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaلمررل علىلأول لفأ،لأولاضغطلعلىل
Faxل)فيكس(.

d .)ل)فيكسFaxاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Setup Receiveل)إعساسلااللخالم(.

f .)ل)إعساسلااللخالمSetup Receiveاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Remote Codesل)رموزلعنلبعس(.

h .)ل)رموزلعنلبعسRemote Codesاضغطلعلىل

i :قملبأيلمميليلد

إذالكنتلترغبلفدلتغسسرلرمزلا خنشسطلعنلُبعس،لل�
فيضغطلعلىلAct.Codeل)رمزلا خفعسأ(.لأسخأل

ا رمزلا جسيس،لثملاضغطلعلىلOKل)موافق(.

إذالكنتلترغبلفدلتغسسرلرمزلا خعطسألعنلُبعس،لل�
فيضغطلعلىلDeact.Codeل)رمزلا خعطسأ(.ل
أسخألا رمزلا جسيس،لثملاضغطلعلىلOKل)موافق(.

إذالكنتلاللترغبلفدلتغسسرلا رموز،لفينخقألإ ىلل�
.jا تطوةل

إذالأرستلضبطلا رموزلعنلبعسلعلىلOnل)تشغسأ(لل�
لأولOffل)إيقيفلتشغسأ(،لواضغطلعلىل

Remote Codesل)رموزلعنلبعس(.لاضغطل
علىلOnل)تشغسأ(لأولOffل)إيقيفلتشغسأ(.

j . اضغطلعلىل
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8
كيفية االتصال

يمكنكلاالتصيللبأيلمنلا طرقلا خي سة.

االتصال اليدوي

a .قملبخحمسألا مدخنس

b :قملبأيلمميليلد

عنسلإعساسلمعيينةلا فيكسلعلىلOffل)إيقيفلل�

ل لتشغسأ(،لاضغطلعلىل
)Faxل)فيكس((.

عنسلإعساسلمعيينةلا فيكسلعلىلOnل)تشغسأ(،لل�

ل)Faxل)فيكس((لو اضغطلعلىل
Sending Faxesل)إرليللفيكديت(.

c .اضغطلعلىلجمسعلا رقيملا خدليخكونلمنهيلرقملا فيكس

ل

d .)ل)بسءلتشغسألا فيكسFax Startاضغطلعلىل

االتصال من دفتر العناوين

a .قملبخحمسألا مدخنس

b .))ل)فيكسFax(ل اضغطلعلىل

c .)ل)سفخرلا عنيوينAddress Bookاضغطلعلىل

d :قملبأيلمميليلد

الحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىلل�
aلأولbل عرضلا رقملا ذيلتريسه.

،لثملأسخيللا حرفلا وللل� اضغطلعلىل
 اللملواضغطلعلىلOKل)موافق(.

e .اضغطلعلىلا رقملأولااللملا مطلوب

f .)ل)تطبسقApplyإلرليللا فيكس،لاضغطلعلىل

g .)ل)بسءلتشغسألا فيكسFax Startاضغطلعلىل
لسقوملا جهيزلحسنئٍذلبمدحلا فيكسلضوئًسيلوإرلي ه.

LDAP البحث عبر

إذالكينلا جهيزلمخصاللبتيسملLDAP،ليمكنكلا بحثلعنل
معلوميتلمثألأرقيملا فيكسلوعنيوينلا بريسلاإل كخروندلمنل
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة( ا تيسملا تيصلبك.ل)

إعادة اتصال الفاكس

فدلحي ةلإرليللفيكسلتلقيئًسيلوكينلا تطلمشغواًل،للسعسسلا جهيزل
تلقيئًسيلاالتصيللحخىلثالثلمراتلبفيصألخمسلسقيئق.

ليعمألإعيسةلاالتصيللا خلقيئدلفقطلعنسميلتقوملبإعساسل
Auto Redialل)إعيسةلطلبلتلقيئد(لعلىلOnل)تشغسأ(.ل

اإلعساسلاالفخراضدلهولOnل)تشغسأ(.

يعمألRedialل)إعيسةلطلب(لفقطلإذالكنتلتخصألمنلا جهيز.

االتصال با رقام وتخزينها
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الفصل 8

تخزين ا رقام
يمكنكلإعساسلا جهيزل لقسيملبي نواعلا خي سةلمنلاالتصيللا دهأ:ل
سفخرلا عنيوينلوا مجموعيتل بثلا فيكديت.لعنسلاالتصيللبأحسل

أرقيملسفخرلا عنيوين،للخعرضلشيشةلا لمسلا رقم.

مالحظة
في حالة فقدان الطاقة الكهربية، لن يتم فقدان أرقام دفتر 

العناوين المخزنة في الذاكرة.
ل

تخزين وقفة مؤقتة

اضغطلعلىلPauseل)إيقيفلمؤقت(لإلسراجلإيقيفلمؤقتل مسةل
3.5لثينسةلبسنلا رقيم.ليمكنكلا ضغطلعلىلPauseل)إيقيفل

مؤقت(ل لمراتلا الزمةل زييسةلمسةلاإليقيفلا مؤقت.

تخزين أرقام دفتر العناوين

يمكنكلتتزينلميليصألإ ىل300لعنوانلمعلااللم.

a .))ل)فيكسFax(ل اضغطلعلىل

b .)ل)سفخرلا عنيوينAddress Bookاضغطلعلىل

c .)ل)تحريرEditاضغطلعلىل

d لAdd New Addressلاضغطلعلىل
)إضيفةلعنوانلجسيس(.

e .)ل)االلمNameاضغطلعلىل

f أسخألااللملبيلختسامل وحةلا مفيتسحلا موجوسةلعلىلشيشةل
ا لمسلبي جهيزل)ميليصألإ ىل15لحرًفي(.ل) مديعستكل

ل علىلإسخيللا حرف،لراجعلإسخيللا نصل
صفحةل221.(

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

g .)ل)عنوانAddressاضغطلعلىل

h أسخألرقملا فيكسلأولا هيتفلبيلختسامل وحةلا مفيتسحل
ا موجوسةلعلىلشيشةلا لمسلبي جهيزل)ميليصألإ ىل20ل

رقًمي(.
اضغطلعلىلOKل)موافق(.

مالحظة
فدلحي ةلتنزيألا فيكسلعبرلاإلنخرنت:

إذالكنتلترغبلفدلتتزينلأحسلعنيوينلا بريسلاإل كخروندل
اللختسامهلمعلا فيكسلعبرلاإلنخرنتلأولا مدحلا ضوئدلإ ىل

لوأسخأل خيسملا بريسلاإل كخروند،لفيضغطلعلىل
ل عنوانلا بريسلاإل كخروندل)راجعلإسخيللا نصل

صفحةل221(،لواضغطلعلىلOKل)موافق(.
ل

i .)ل)موافقOKاضغطلعلىل

j :قملبأيلمميليلد

 ختزينلرقملسفخرلعنيوينلآخر،لكررلا تطواتلل�
.jل-لc

.ل� إلنهيءلتتزينلا رقيم،لاضغطلعلىل
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تغيير أ ماء أو أرقام دفتر العناوين

يمكنكلتغسسرلأولحذفلأحسلألميءلأولأرقيملسفخرلا عنيوينلا خدلتمل
تتزينهيلبي فعأ.

إذالكينلا رقملا متزنليخضمنلمهمةلمجسو ة،لمثألفيكسلمؤّجأل
أولرقملإعيسةلتوجسهلا فيكديت،لفدسظهرلبيهًخيلعلىلشيشةلا لمس.ل
الليمكنكلتحسيسلا رقملإلجراءلتغسسراتلعلسهلأولحذفهلميل ملتقمل

لس سألا مدختسملا مخقسم(. أواًللبإ غيءلا مهمةلا مجسو ةل)

a .))ل)فيكسFax(ل اضغطلعلىل

b .)ل)سفخرلا عنيوينAddress Bookاضغطلعلىل

c .)ل)تحريرEditاضغطلعلىل

d :قملبأيلمميليلد

اضغطلعلىلChangeل)تغسسر(ل خحريرلل�
.eا لميءلأولا رقيم.لانخقألإ ىلا تطوةل

اضغطلعلىلDeleteل)حذف(ل عرضلل�
Deleteل)حذف(.لاحذفلا رقيملمنلخاللل

ا ضغطلعلسهيل عرضلعالمةلاالخخسيرل
ا حمراء.

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

اضغطلعلىلYesل)نعم(ل لخأكسس.لانخقألإ ىل
.iا تطوةل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
ا رقملا ذيلتريسه.

f .اضغطلعلىلا رقملا مطلوب

g :قملبميليلد

 خغسسرلااللم،لاضغطلعلىلNameل)االلم(.لل�
أسخألااللملا جسيسل)ميليصألإ ىل15لحرًفي(ل
بيلختسامل وحةلا مفيتسحلا موجوسةلعلىلشيشةل

ا لمسلبي جهيز.ل) مديعستكلعلىلإسخيلل
ل ا حرف،لراجعلإسخيللا نصل

صفحةل221(.

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

 خغسسرلرقملا فيكسلأولا هيتف،لاضغطلعلىلل�
Addressل)عنوان(.لأسخألرقملا فيكسلأول

ا هيتفلا جسيسل)ميليصألإ ىل20لرقًمي(ل
بيلختسامل وحةلا مفيتسحلا موجوسةلعلىلشيشةل

ا لمسلبي جهيز.

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

مالحظة
كسفسةلتغسسرلااللملأولا رقملا متزن:

 خغسسرلأحسلا حروف،لاضغطلعلىلdلأولcل وضعلا مؤشرل
.لأسخأل  خحسيسلا رقملغسرلا صحسح،لثملاضغطلعلىل

ا حرفلأولا رقملا جسيس.
ل

h .ل)موافق(ل إلنهيءOKاضغطلعلىل
.hل-لcخغسسرلرقملسفخرلعنيوينلآخر،لكررلا تطواتل 

i . اضغطلعلىل
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إنشاء الُنسخ

كيفية النسخ
توضحلا تطواتلا خي سةلعملسةلا ندخلا ليلسة.

a :قملبأيلمميليلدل خحمسألا مدخنس

ضعلا مدخنسلمواجًهي  علىلفدلADFل)وحسةلل�
تغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(ل)راجعلالختسامل

ل وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسةل)ADF(ل
صفحةل38(.

قملبخحمسألا مدخنسلمواجًهي  لفألعلىلزجيجلل�
ا ميلحةلا ضوئسةل)راجعلالختساملزجيجل

لصفحةل39(. ا ميلحةلا ضوئسةل

b .ل)ندخ(لفدلشيشةلا لمسCopyاضغطلعلىلزرل

تعرضلشيشةلا لمس:ل�

1

ل

عدد الُنسخ 1
يمكنكلإسخيللعسسلا ُندخلبيلختسامل وحةلاالتصيل.

c بي ندبةل لندخلا مخعسسة،لأسخألا عسسلا مكونلمنلرقمسنل
)ميليصألإ ىل99(.

d ل)بسءلبي  وان(لأولColour Startاضغطلعلىل
Mono Startل)بسءلأحيسي(.

إيقاف النسخ

. إليقيفلا ندخ،لاضغطلعلىل

إعدادات الضبط المسبق للنسخ

يمكنكلندخلمجموعةلمخنوعةلمنلاإلعساساتلا خدلتملإعساسهيل
بي فعألعلىلا جهيزلبمجرسلا ضغطلعلسهي.

تخوفرلإعساساتلا ضبطلا مدبقلا خي سة:
Receiptل)إيصيل(ل�

Normalل)عيسي(ل�

2in1(ID)ل)2لفدل1ل)بطيقيتلا هوية((ل�

2in1ل)2لفدل1(ل�

sided(1i2)‑2ل)علىلا وجهسنل)2j1((لل�

sided(2i2)‑2ل)علىلا وجهسنل)2j2((لل�
)MFC-L9550CDWلوMFC-L8850CDW(

Paper Saveل)حفظلا ورقة(ل�

a .قملبخحمسألا مدخنس

b .))ل)ندخCopy(ل اضغطلعلىل

c لReceiptاضغطلنحولا سديرلأولا سمسنل عرضل
ل)إيصيل(،لأولNormalل)عيسي(،لأول2in1(ID)ل
)2لفدل1ل)بطيقةلا هوية((،لأول2in1ل)2لفدل1(،لأول
sided(1i2)‑2ل)علىلا وجهسنل)1j2((،لأول
sided(2i2)‑2ل)علىلا وجهسنل)2j2((لأول
Paper Saveل)حفظلا ورقة(،لثملاضغطلعلىل

اإلعساسلا مدبقلا ذيلتريسه.

d .أسخألعسسلا ندخلا مطلوبة

e :قملبأيلمميليلد

 خغسسرلا مزيسلمنلاإلعساسات،لانخقألإ ىلا تطوةلل�
.f

فدلحي ةلاالنخهيءلمنلتغسسرلاإلعساسات،لانخقألل�
.jإ ىلا تطوةل

f .)ل)ا تسيراتOptionsاضغطلعلىل
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g ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساساتلا مخوفرة،لثملاضغطلعلىلاإلعساسلا مطلوب.

h ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
ا تسيراتلا مخوفرة،لثملاضغطلعلىلا تسيرلا جسيس.لكررل

ا تطوتسنلgلولhل كألإعساسلمطلوب.ل

مالحظة
لإذالأرستلحفظلاإلعساساتلكيخخصير،لاضغطلعلىل
Save as Shortcutل)حفظلكيخخصير(.

ل

i .)ل)موافقOKاضغطلعلىل

j ل)بسءلبي  وان(لأولColour Startاضغطلعلىل
Mono Startل)بسءلأحيسي(.

نسخ اإلعدادات والخيارات

يمكنكلتغسسرلإعساساتلا ندخلا خي سة.ل

)دليل المستخدم ا  ا ي(
 معرفةلا خفيصسألحوللتغسسرلاإلعساساتلا خي سة،لراجعلإعساساتل

لصفحةل30. ا ورقل
Tray Settingل)إعساسلا سرج(ل)حجملونوعلل�

ا ورق(

Tray Use: Copyل)الختساملا سرج:لندخ(ل�

اضغطلعلىلCopyل)ندخ(لثملاضغطلعلىلOptionsل
)ا تسيرات(.لالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىلaلأولbل
 لخمريرلإ ىلإعساساتلا ندخ.لعنسلعرضلاإلعساسلا مطلوب،ل

اضغطلعلسهلواخخرلا تسيرلا تيصلبك.لوعنسلاالنخهيءلمنلتغسسرل
ا تسيرات،لاضغطلعلىلOKل)موافق(.

)دليل المستخدم المتقدم(
ل مزيسلمنلا معلوميتلحوللتغسسرلاإلعساساتلا خي سة،ل

لس سألا مدختسملا مخقسم:
Qualityل)ا جوسة(ل�

Enlarge/Reduceل)تكبسر/تصغسر(ل�

sided Copy‑2ل)ندخلعلىلا وجهسن(ل�

Tray Useل)الختساملا سرج(ل�

Densityل)ا كثيفة(ل�

Contrastل)ا خبيين(ل�

Stack/Sortل)تجمسع/فرز(ل�

Page Layoutل)تتطسطلا صفحة(ل�

2in1(ID)ل)2لفدل1ل)بطيقةلا هوية((ل�

Colour Adjustل)ضبطلا لون(ل�

 sided Copy Page Layout‑2لل�
)تتطسطلصفحةلا ندخلعلىلا وجهسن(ل

 Remove Background Colourلل�
)إزا ةل ونلا تلفسة(

Save as Shortcutل)حفظلكيخخصير(ل�
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بيلختساملمسزةلا طبيعةلا مبيشرة،لاللتحخيجلإ ىلكمبسوترلإلجراءل
ا طبيعة.ليمكنكلا طبيعةلبمجرسلإسخيللمشغألبطيقةلا ذاكرةل

ا وامضةلUSBلفدلواجهةلUSBلا مبيشرةلا تيصةلبي جهيز.ل
يمكنكلأيًضيلتوصسألكيمسرالمضبوطةلعلىلوضعلوحسةلتتزينل

USBلكبسرةلا دعةلوا طبيعةلمنهيلمبيشرًة.

يمكنكلالختساملمشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلا ذيل
يخضمنلا مواصفيتلا خي سة:

USBلكبسرلا دعةفئةلUSBفئةلتتزينل

ا فئةلا فرعسةل ختزينل
USBلكبسرلا دعة

SFF-8070iلأولSCSI

نقألا حجملا كبسرلفقطبروتوكوللا نقأ
FAT12/FAT16/FAT32ا خندسقل1

4096لبييتلكحسلأقصىحجملا قطيع

ا جهزةلا مشفرةلغسرلمسعومة.ا خشفسر
تندسقلNTFSلغسرلمسعوم.ل1

مالحظة
ل قسلاللتعمألبعضلمشغالتلأقراصلا ذاكرةلا وامضةلUSBل	

معلا جهيز.
ل إذالكينتلا كيمسرالفدلوضعلPictBridge،لفالليمكنكل	

ا طبيعةلمنهي.لارجعلإ ىلا وثيئقلا مرفقةلمعلا كيمسرال لخبسيأل
منلوضعلPictBridgeلإ ىلوضعلوحسةلا ختزينلكبسرةل

ا دعة.
ل

إنشاء ملف PRN للطباعة 
المباشرة

مالحظة
قسلتتخلفلا شيشيتلا موضحةلفدلهذالا قدملحدبلا خطبسقل

ونظيملا خشغسأل سيك.
ل

a لمنلشريطلا قيئمةلا تيصلبأيلتطبسق،لانقرلفوقلملف،ل
ثملطباعة.

b لثملBrother MFC‑XXXX Printerاخخرل)1(ل
حسسلخينةلطباعة من ملفل)2(.

انقرلفوقلطباعة.

2

1

ل

c اخخرلا مجلسلا ذيلتريسلحفظلا ملفلفسهلوأسخألالملا ملفل
فدلحي ةلا مطي بةلبذ ك.

وإذالطلبلمنكلالململفلفقط،لفسمكنكلأيًضيلتحسيسلا مجلسل
ا ذيلتريسلحفظلا ملفلفسهلمنلخالللإسخيللالملا س سأ.ل

لعلىللبسألا مثيل:
C:\Temp\FileName.prn

إذالكينلمشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلمخصاًلل
بي كمبسوتر،لفسمكنكلحفظلا ملفلمبيشرةلعلىلمشغأل

.USBبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل

الطباعة من مشغل بطاقة الذاكرة الوامضة 
USB أو كاميرا رقمية تدعم وضع وحدة 

التخزين كبيرة السعة
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الطباعة مباشرة من مشغل بطاقة 
الذاكرة الوامضة USB أو كاميرا 
رقمية تدعم وضع وحدة التخزين 

كبيرة السعة

مالحظة
ل تأكسلمنلتشغسألا كيمسرالا رقمسة.	
ل يجبلتبسيألا كيمسرالا رقمسةلمنلوضعلPictBridgeلإ ىل	

وضعلوحسةلا ختزينلكبسرةلا دعة.
ل

a لأولUSBقملبخوصسألمشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل
ا كيمسرالا رقمسةلبواجهةلUSBلا مبيشرةل)1(لفدلا جزءل

ا ميمدلمنلا جهيز.
لخعرضلشيشةلا لمسلتلقيئًسيلقيئمةلUSBل خأكسسلأنل

جهيزلUSBلمخصألبشكألصحسح.

1

ل

1

ل

مالحظة
ل فدلحي ةلحسوثلخطأ،ل نلتظهرلقيئمةلUSBلعلىلشيشةل	

ا لمس.
ل عنسميليكونلا جهيزلفدلوضعلا دكونلا عمسق،ل نلتعرضل	

شيشةلا لمسلأيةلمعلوميتلحخىلإذالقمتلبخوصسألمشغأل
بطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلبواجهةلUSBلا مبيشرة.ل

اضغطلعلىلشيشةلا لمسل خنشسطلا جهيز.
ل  خجنبلتلفلا جهيز،لاللتقملبخوصسألأيلجهيزلخالفلكيمسرال	

رقمسةلأولمشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلبواجهةل
USBلا مبيشرة.

ل
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b .)ل)طبيعةلمبيشرةDirect Printاضغطلعلىل

مالحظة
لفدلحي ةلضبطلا جهيزلعلىلتشغسألوظسفةل

LockلFunctionلSecure،لقسلاللتخمكنلمنلا وصولل
لس سألا مدختسملا مخقسم(. إ ىلمسزةلا طبيعةلا مبيشرةل)

ل

c لالخخسيرلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
الملا مجلسلوالملا ملفلا ذيلتريسه.

فدلحي ةلتحسيسلالملا مجلس،لالحبل علىلأول لفألأول
اضغطلعلىلaلأولbلالخخسيرلالملا ملفلا ذيلتريسه.

مالحظة
إذالكنتلترغبلفدلطبيعةلفهرسلملفيت،لفيضغطلعلىل
Index Printل)طبيعةلا فهرس(لا موجوسلعلىل
شيشةلا لمس.لاضغطلعلىلColour Startل)بسءل

بي  وان(لأولMono Startل)بسءلأحيسي(ل بسءل
ا طبيعة.

ل

d :قملبأيلمميليلد

اضغطلعلىلPrint Settingsل)إعساساتلل�
ا طبيعة(لإذالكنتلتريسلتغسسرهي.لانخقألإ ىلا تطوةل

.e

إذالكنتلاللترغبلفدلتغسسرلاإلعساساتلا حي سة،لل�
.hفينخقألإ ىلا تطوةل

e ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساسلا ذيلتريسه.

f .اضغطلعلىلا تسيرلا مطلوب

مالحظة
ل يمكنكلاخخسيرلاإلعساساتلا خي سة:	

Paper Typeل)نوعلا ورق(
Paper Sizeل)حجملا ورق(

Multiple Pageل)صفحةلمخعسسة(
Orientationل)االتجيه(
sided‑2ل)علىلا وجهسن(
Collateل)ترتسبلا ندخ(

Tray Useل)الختساملا سرج(
Print Qualityل)جوسةلا طبيعة(

)PDFل)خسيرلPDF Option
ل حدبلنوعلا ملف،لقسلاللتظهرلبعضلهذهلاإلعساسات.	

ل

g :قملبأيلمميليلد

 خغسسرلإعساسلآخر،لكررلا تطوةلe.ل�

إذالكنتلاللترغبلفدلتغسسرلاإلعساساتلا خرى،لل�
.hل)موافق(لوانخقألإ ىلا تطوةلOKفيضغطلعلىل

h .أسخألعسسلا ندخلا مطلوبةلبيلختسامل وحةلا لمس

i ل)بسءلبي  وان(لأولColour Startاضغطلعلىل
Mono Startل)بسءلأحيسي(ل بسءلا طبيعة.

هام
اللتقملبإزا ةلمشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلأول

ا كيمسرالا رقمسةلمنلواجهةلUSBلا مبيشرةلحخىلينخهدل
ا جهيزلمنلا طبيعة.

ل

j . اضغطلعلىل
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تغيير اإلعدادات االفتراضية للطباعة 
المباشرة

يمكنكلتغسسرلاإلعساساتلاالفخراضسةل لطبيعةلا مبيشرة.

a لأولUSBقملبخوصسألمشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل
ا كيمسرالا رقمسةلبواجهةلUSBلا مبيشرةلفدلا جزءل

ا ميمدلمنلا جهيز.

b .)ل)طبيعةلمبيشرةDirect Printاضغطلعلىل

c ل)إعساساتلDefaultSettingsاضغطلعلىل
افخراضسة(.

d ل عرضلbلأولaالحبل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
اإلعساسلا ذيلتريسه.
اضغطلعلىلاإلعساس.

e .اضغطلعلىلا تسيرلا جسيسلا مطلوب

f .ل كألإعساسلترغبلفدلتغسسرهeلولdكررلا تطوتسنل

g .)ل)موافقOKاضغطلعلىل

h . اضغطلعلىل
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طباعة مستند
بإمكينلا جهيزلالخالملمدخنسلمنلا كمبسوترلوطبيعخهي.ل لطبيعةل

منلا كمبسوتر،ليجبلتثبستلبرنيمجلتشغسألا طيبعة.

) مزيسلمنلا معلوميتلحوللإعساساتلبرنيمجلتشغسألا طيبعة،ل
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(

a لمنلا قرصلBrotherقملبخثبستلبرنيمجلتشغسأل
ا مضغوطلCD-ROMلأولمنلSolutionsلBrotherل

لCenterلعلىلا عنوانل
ل/http://solutions.brother.com،ل

لس سألاإلعساسلا دريع(. (

b .)ل)طبيعةPrintمنلا خطبسقلا مدختسم،لاخخرلا مرل

c اخخرلالملا جهيزلمنلمربعلا حوارلطباعةلوانقرلفوقل
خصائصل)أولالتفضيالت،لتبًعيل لخطبسقلا ذيلتدختسمه(.

d اخخرلاإلعساساتلا خدلترغبلفدلتغسسرهيلبمربعلا حوارل
خصائص،لثملانقرلفوقلموافق.

حجم الورقل�
االتجاهل�
الُنسخل�
نوع الو ائطل�
جودة الطباعةل�
ألوان / أحادي اللونل�
نوع المستندل�
صفحة متعددةل�
على الوجهين/ كتيبل�
مصدر الورقل�

e .انقرلفوقلطباعةل بسءلا طبيعة

كيفية الطباعة من الكمبيوتر

http://solutions.brother.com/
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كيفية المسح الضوئي إلى الكمبيوتر12

قبل المسح الضوئي
اللختساملا جهيزلكميلحةلضوئسة،لقملبخثبستلبرنيمجلتشغسألميلحةلضوئسة.لإذالكينلا جهيزلعلىلشبكة،لفقملبخكوينهلبيلختساملعنوانل

.TCP/IP
قملبخثبستلبرامجلتشغسألا ميلحلا ضوئدلمنلا قرصلا مضغوطلCD-ROMلأولمنلCenterلSolutionsلBrotherلعلىلل�

لس سألاإلعساسلا دريع(. ا عنوانل/http://solutions.brother.com،ل)

لقملبخكوينلا جهيزلبيلختساملعنوانلTCP/IPلإذال مليعمألا مدحلا ضوئدلعبرلا شبكةلل�
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(. (

http://solutions.brother.com/
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مسح مستند ضوئًيا كملف PDF با تخدام ControlCenter4 )نظام 
)Windows ®  التشغيل

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة.( )بي ندبةل نظمةلMacintosh،ل

مالحظة
قسلتتخلفلا شيشيتلا خدلتظهرلعلىلا كمبسوترلحدبلا طرازلا تيصلبك.

ل

ControlCenter4لهولعبيرةلعنلأساةلمديعسةل لبرنيمجلتخسحل كلا وصوللبدرعةلولهو ةلإ ىلا خطبسقيتلا خدلتدختسمهيلكثسًرا.ليلغدل
الختساملControlCenter4لا حيجةلإ ىلبسءلتشغسألتطبسقيتلمعسنةليسوًيي.

a .)38لصفحةل قملبخحمسألا مدخنسل)راجعلكسفسةلتحمسألا مدخنساتل

b .اتبعلاإلرشيساتلا تيصةلبنظيملا خشغسألا ذيلتدختسمه
)أنظمةلXPل®Windowsلو®VistaلWindowsلو7ل®Windows(ل�

لأدوات Brother.ل ل)ابدأ(ل<لكافة البرامجل<لBrotherل<ل افخحلControlCenter4لمنلخالللا نقرلفوقل
انقرلفوقلا قيئمةلا مندس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصلبكل)إذال مليكنلمحسًسالبي فعأ(.لانقرلفوقلمسحلفدلشريطلا خنقألا يدر،ل

.ControlCenter4للوفليخملفخحلتطبسقل.ControlCenter4ثملانقرلفوقل
)أنظمةل8ل®Windows(ل�

ل)أدوات Brother(،لثملانقرلفوقلا قيئمةلا مندس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصلبكل)إذال مليكنلمحسًسالبي فعأ(.ل انقرلفوقل
.ControlCenter4للسخملفخحلتطبسقل.ControlCenter4انقرلفوقلمسحلفدلشريطلا خنقألا يدر،لثملانقرلفوقل

c .لاخخرلالوضع المتقدملثملانقرلفوقلموافق،ControlCenter4فدلحي ةلظهورلشيشةلوضعل

ل

d .تأكسلمنلتحسيسلا جهيزلا مطلوبلالختسامهلمنلا قيئمةلا مندس ةلطراز
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e .انقرلفوقلملف

ل

f .انقرلفوقلمسح ضوئي
يبسألا جهيزلفدلعملسةلا مدحلا ضوئد.للسخملفخحلا مجلسل-لا ذيليخملحفظلا بسينيتلا ممدوحةلضوئًسيلبهل-لتلقيئًسي.

ل
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كيفية مسح مستند ضوئًيا كملف PDF با تخدام شاشة اللمس

a .)38لصفحةل قملبخحمسألا مدخنسل)راجعلكسفسةلتحمسألا مدخنساتل

b .)ل)مدحScanاضغطلعلىل

ل

c .)ل)إ ىلملفto Fileامدحل لسديرلأولا سمسنل عرضل

لفدلمنخصفلشيشةلا لمسلمعلتمسزهيلبي لونلا زرق. لسخملعرضل

d ل)موافق(.لOKاضغطلعلىل
عنسلتوصسألا جهيزلبي شبكة،لاضغطلعلىلالملا كمبسوتر.

قملبأيلمميليلد:

إذالكنتلترغبلفدلالختساملاإلعساساتلاالفخراضسة،لفينخقألإ ىلا تطوةلh.ل�

إذالكنتلترغبلفدلتغسسرلاإلعساساتلاالفخراضسة،لفينخقألإ ىلا تطوةلe.ل�

e لSet at Deviceإعساساتلا مدح(لإ ىل(لScan Settingsللوفليخغسرل.)ل)ا تسيراتOptionsاضغطلعلىل
)إعساسلعلىلجهيز(.

f لResolutionنوعلا مدح(،ل(لScan Typeل1،ل)2ل)مدحلضوئدل لوجهسن‑sided Scanاخخرلاإلعساساتل ـل
)ا سقة(،لFile Typeل)نوعلا ملف(،لScan Sizeل)حجملا مدح(لوRemove Background Colourل)إزا ةل

 ونلا تلفسة(لحدبلا حيجة.

g .)ل)موافقOKاضغطلعلىل

h .)ل)ابسأStartاضغطلعلىل
يبسألا جهيزلفدلعملسةلا مدحلا ضوئد.

MFC-L8850CDWلولMFC-L9550CDWل1
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مالحظة
تخوفرلأوضيعلا مدحلا ضوئدلا خي سة.

ل 	)USBل)إ ىلto USB
ل 	)Windows®(ل)ل)إ ىلشبكةto Network
ل 	)FTP/SFTPل)إ ىلto FTP/SFTP
ل to E‑mail Serverل)إ ىلخيسملبريسلإ كخروند(	
ل to E‑mailل)إ ىلبريسلإ كخروند(	
ل to Imageل)إ ىلصورة(	
ل 	)OCRل)إ ىلto OCR
ل to Fileل)إ ىلملف(	
ل WS Scanل)مدحل تسميتلا ويب( 1ل)ا مدحل تسميتلا ويب(	

ل

لأنظمةل®Windowsلفقطل)أنظمةلSP2ل®VistaلWindowsلأولإصسارلأحسث،لو7ل®Windowsلول8ل®Windowsل1
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة.( (
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الصيانة الدورية

ا تبدال المستلزمات
يجبلعلسكلالخبساللا مدخلزميتلعنسميليشسرلا جهيزلإ ىلانخهيءلا عمرلاالفخراضدل لعنصرلا مدخلزم.ليمكنكلالخبساللا مدخلزميتلا خي سةل

بنفدك:

قسليؤثرلالختساملمدخلزميتل سدتلمنلإنخيجلBrotherلعلىلجوسةلا طبيعةلوأساءلا جهزةلوموثوقسةلا جهيز.

مالحظة
تعخبرلوحسةلا لطوانةلوخرطوشةلا حبرلعنصرينلمدخلزمسنلمنفصلسن.لتأكسلمنلتركسبهمي.لإذالتملوضعلخرطوشةلا حبرلفدلا جهيزل

بسونلوحسةلا لطوانة،لفقسليخملعرضلا رلي ةل! Drumل)ألطوانةل!(.
ل

وحدة ا  طوانةخرطوشة الحبر
لصفحةل78. راجعلالخبساللخراطسشلا حبرل

الملا طراز:لTN-361BKلوTN-361CلوTN-361Mلو
TN-361YلوTN-369BKلوTN-369CلوTN-369Mلو

TN-369Y

لصفحةل84. راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل
DR-361CLالملا طراز:ل

ل

علبة الحبر المستهلكوحدة الحزام

لصفحةل90. راجعلالخبساللوحسةلا حزامل
BU-320CLالملا طراز:ل

لصفحةل95. راجعلالخبساللعلبةلا حبرلا مدخهلكل
WT-320CLالملا طراز:ل

ل

ل
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تظهرلا رليئألا موجوسةلفدلا جسوللعلىلشيشةلا لمس.لتقسملهذهلا رليئألتحذيراتلمخقسمةلاللخبساللعنيصرلا مدخلزميتلقبألوصو هيل
إ ىلنهييةلعمرهيلاالفخراضد.لو خجنبلأيلمشيكأ،لقسلترغبلفدلشراءلعنيصرلمدخلزميتلاحخسيطسةلقبألتوقفلا جهيزلعنلا طبيعة.

المستلزمات المطلوب ر ائل شاشة اللمس
تحضيرها

ا م الطرازكيفية اال تبدالالعمر التقريبي

 Toner Low: Xل
)Xمدخوىلا حبرلمنتفض:ل(

خرطوشةلا حبر
Xل=لBK,لC,لM,لY

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

>ألوس<
2500لصفحةل1ل2ل5
6000لصفحةل1ل2ل6

>لميوي،لأرجواند،ل
أصفر<

1500لصفحةل1ل2ل5
6000لصفحةل1ل2ل6

TN-361BKل5لوراجعلصفحةل78.
TN-361Cل5لو
TN-361Mل5لو
TN-361Yل5لو

TN-369BKل6لو
TN-369Cل6لو
TN-369Mل6لو

TN-369Yل6

 Drum End Soon 
)اقخربلانخهيءلا عمرلاالفخراضدل

 أللطوانة(

DR-361CLراجعلصفحةل25000.84لصفحةل1ل3ل4وحسةلا لطوانة

 Belt End Soon 
)اقخرابلانخهيءلا عمرلاالفخراضدل

 لحزام(

BU-320CLراجعلصفحةل50000.90لصفحةل1ل7وحسةلا حزام

 WT Box End Soon 
)اقخرابلانخهيءلا عمرلاالفخراضدل

 علبةلا حبرلا مدخهلك(

WT-320CLراجعلصفحةل50000.95لصفحةل1علبةلا حبرلا مدخهلك

صفحيتلبحجملA4لأولLetterلعلىلوجهلواحس.ل1
يخملتوضسحلمعسللإنخيجلا ترطوشةلا خقريبدلطبًقيل معسيرل19798لISO/IEC.ل2
صفحةلواحسةل كألمهمةل3
عمرلا لطوانةلتقريبدلوربميليخبيينلحدبلنوعلااللختسام.ل4
خرطوشةلا حبرلا قسيلسةل5
خرطوشةلا حبرلعي سةلاإلنخيجسةل6
5لصفحيتلواحسةل كألمهمةل7



76

A الفصل

يجبلعلسكلتنظسفلا جهيزلبشكألمنخظملوالخبساللا مدخلزميتلعنسلعرضلا رليئألا موجوسةلفدلا جسوللعلىلشيشةلا لمس.

المستلزمات المطلوب ر ائل شاشة اللمس
ا تبدالها

ا م الطرازكيفية اال تبدالالعمر التقريبي

 Replace Toner
)الخبساللا حبر(

خرطوشةلا حبر
ُتظهرلشيشةلا لمسل ونل

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

>ألوس<
2500لصفحةل1ل2ل5
6000لصفحةل1ل2ل6

>لميوي،لأرجواند،ل
أصفر<

1500لصفحةل1ل2ل5
6000لصفحةل1ل2ل6

TN-361BKل5لوراجعلصفحةل78.
TN-361Cل5لو
TN-361Mل5لو
TN-361Yل5لو

TN-369BKل6لو
TN-369Cل6لو
TN-369Mل6لو

TN-369Yل6

 Replace Drum
)الخبساللا لطوانة(

DR-361CLراجعلصفحةل25000.84لصفحةل1ل3ل4وحسةلا لطوانة

 Drum Stop 
)توقفلا لطوانة(

وحسةلا لطوانة

Replace Beltل
)الخبساللا حزام(

BU-320CLراجعلصفحةل50000.90لصفحةل1ل7وحسةلا حزام

Replace WT Boxل
)الخبساللعلبةلا حبرل

ا مدخهلك(

WT-320CLراجعلصفحةل50000.95لصفحةل1علبةلا حبرلا مدخهلك

Replace Fuserل
)الخبساللوحسةلا مصهر(

اتصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولبموزعلBrotherل100000لصفحةل1وحسةلتثبستلا حبر
ا محلدلاللخبساللوحسةلا مصهر.

 Replace PF Kit
MPل)الخبساللمجموعةل

ا خغذيةلبي ورقلفدلا سرجل
مخعسسلا غراض(

اتصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولبموزعلBrotherل50000لصفحةل1مجموعةلا خغذيةلبي ورق
ا محلدلاللخبساللمجموعةلتلقسملا ورق.

 Replace PF
Kit1ل)الخبساللمجموعةل

ا خغذيةلبي ورقل1(

100000لصفحةل1مجموعةلا خغذيةلبي ورق

 Replace PF
Kit2ل)الخبساللمجموعةل

ا خغذيةلبي ورقل2(

100000لصفحةل1مجموعةلا خغذيةلبي ورق

Replace Laserل
)الخبساللوحسةلا لسزر(

اتصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولبموزعلBrotherل100000لصفحةل1وحسةلا لسزر
ا محلدلاللخبساللوحسةلا لسزر.

صفحيتلبحجملA4لأولLetterلعلىلوجهلواحس.ل1
يخملتوضسحلمعسللإنخيجلا ترطوشةلا خقريبدلطبًقيل معسيرل19798لISO/IEC.ل2
صفحةلواحسةل كألمهمةل3
عمرلا لطوانةلتقريبدلوربميليخبيينلحدبلنوعلااللختسام.ل4
خرطوشةلا حبرلا قسيلسةل5
خرطوشةلا حبرلعي سةلاإلنخيجسةل6
5لصفحيتلواحسةل كألمهمةل7
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مالحظة
ل تتلصلمنلا مدخلزميتلا مدختسمةلطبًقيل لقوانسنلوا خنظسميتلا محلسة،لمعلفصلهيلعنلا نفيييتلا محلسة.لإذالكينتل سيكلأيةلألئلة،ل	

فيتصألبي مكخبلا محلدل لختلصلمنلا نفيييتل سيك.لاحرصلعلىلإعيسةلتغلسفلا مدخلزميتلبإحكيملحخىلاللتندكبلا ميسةلا ساخلسة.

ل نوصدلبوضعلا مدخلزميتلا مدختسمةلفدلقطعةلمنلا ورقل خفيسيلاالندكيبلأولا خنيثرلا عيرضل لميسةلا ساخلسة.	

ل إذالكنتلتدختسملورًقيلغسرلمكيفئل لورقلا موصىلبهلمبيشرًة،لفقسليقألعمرلا مدخلزميتلوأجزاءلا جهيز.	

ل يدخنسلا عمرلا مخوقعل كألمنلخراطسشلا حبرلإ ىل19798لISO/ICE.للوفليخبيينلتكرارلااللخبساللوفًقيل حجملا طبيعةلوندبةل	
ا خغطسةلونوعلا وليئطلا مدختسمةلوتشغسأ/إيقيفلتشغسألا جهيز.

ل لوفليخبيينلتكرارلالخبساللا مدخلزميتلبيلخثنيءلخراطسشلا حبرلوفًقيل حجملا طبيعةلونوعلا وليئطلا مدختسمةلوتشغسأ/إيقيفلتشغسأل	
ا جهيز.

ل
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ا تبدال خراطيش الحبر

الملا طراز:لTN-361BKل1لوTN-361Cل1لو
TN-361Mل1لوTN-361Yل1لوTN-369BKل2لو

TN-369Cل2لوTN-369Mل2لوTN-369Yل2

يمكنل ترطوشةلا حبرلا قسيلسةلطبيعةل2500لصفحةلتقريًبيل3ل
)بي لونلا لوس(لأولتقريًبيل1500لصفحةل3ل)بي لونلا دميويل

وا رجواند،لوا صفر(.ليمكنل ترطوشةلا حبرلعي سةلاإلنخيجسةل
طبيعةل6000لصفحةلتقريًبيل3ل)بي لونلا دميويلوا رجواندل
وا صفر(.للستخلفلعسسلا صفحيتلا فعلدلحدبلمخولطلنوعل

ا مدخنسات.

عنسميلينتفضلمدخوىلا حبرلفدلا ترطوشة،لتعرضلشيشةل
ا لمسلToner Lowل)مدخوىلا حبرلمنتفض(.

يجبلالخبساللخراطسشلا حبرلا مرفقةلمعلا جهيزلبعسلحوا دل
2500لصفحةل3ل)بي لونلا لوس(لأولحوا دل1500لصفحةل3ل

)بي لونلا دميويلأولا رجواندلأولا صفر(.
خرطوشةلا حبرلا قسيلسةل1
خرطوشةلا حبرلعي سةلاإلنخيجسةل2
ليخملتوضسحلمعسللإنخيجلا ترطوشةلا خقريبدلطبًقيل معسيرلل3

.ISO/IEC19798ل

مالحظة
ل يتخلفلمؤشرلا عمرلاالفخراضدلا مخبقدل لحبرلوفًقيل نواعل	

ا مدخنساتلا مطبوعةلوالختساملا عمسأ.
ل منلا مدخحدنلاالحخفيظلبترطوشةلحبرلجسيسةلجيهزةل	

 اللختساملعنسميلترىلا خحذيرلToner Lowل)مدخوىل
ا حبرلمنتفض(.

ل  ضمينلا حصوللعلىلا ساءلا مثأل لطبيعة،لنوصدلبأنل	
تدختسملخراطسشلمدحوقلا حبرلا صلسةلمنلBrotherل
فقط.لعنسلا رغبةلفدلشراءلخراطسشلا حبر،لاتصألبتسمةل

عمالءلBrotherلأولموزعلBrotherلا محلد.
ل نوصسكلبخنظسفلا جهيزلعنسلالخبساللخرطوشةلا حبرل	

لصفحةل102(. )راجعلتنظسفلا جهيزلوفحصهل
ل اللتقملبإخراجلخرطوشةلا حبرلا جسيسةلمنلا عبوةلحخىل	

تكونلمدخعًسال خركسبهي.
ل

)X :مستوى الحبر منخفض( Toner Low: X

إذالعرضتلشيشةلا لمسلToner Low: Xل)مدخوىل
ا حبرلمنتفض:لX(،لبقملبشراءلخرطوشةلحبرلجسيسةل لونل

ا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمسلوقملبخجهسزهيلقبألظهورلا رلي ةل
Replace Tonerل)الخبساللا حبر(.

Replace Toner )ا تبدال الحبر(

عنسميلتعرضلشيشةلا لمسللReplace Tonerل)الخبسالل
ا حبر(للسخوقفلا جهيزلعنلا طبيعةلحخىلتقوملبيلخبسالل

خرطوشةلا حبر.

ُتظهرلشيشةلا لمسل ونلخرطوشةلا حبرلا خدليجبلعلسكل
الخبسا هي.ل)BK=ألوس،لC=لميوي،لM=أرجواند،لY=أصفر(.

لخقوملخرطوشةلا حبرلا صلسةلا جسيسةلمنلBrotherلبإعيسةل
ضبطلرلي ةلالخبساللا حبر.

مالحظة
 مزيسلمنلا معلوميتلحوللكسفسةلحديبلعمرلخرطوشةل

ل ا حبر،لانظرلمعلوميتلهيمةلعنلعمرلخرطوشةلا حبرل
صفحةل236.
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ا تبدال خراطيش الحبر

a .تأكسلمنلتشغسألا جهيز

b .اضغطلعلىلزرلتحريرلا غطيءلا ميمدلالحبهل فخحه

c أمدكلا مقبضلا زرقل وحسةلا لطوانة.لالحبلوحسةل
ا لطوانةلحخىلتخوقف.
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d امدكلمقبضلخرطوشةلا حبرلواسفعهلبرفقلنحولا جهيزل
إل غيءلقفلهي.لثملالحبلوحسةلا لطوانةل لتيرج.لكررل

هذالا مرلمعلكيفةلخراطسشلا حبر.
تحذير  

ل اللتضعلخرطوشةلا حبرلفدلا نير.لإذليمكنلأنلتنفجرل	
وتخدببلفدلحسوثلإصيبيت.

ل اللتدختسملا مواسلا قيبلةل الشخعيللأولأيلنوعلمنلا رشلأول	
أيللوائأ/مذيبيتلعضويةلتحخويلعلىلا كحوللأولا مونسيل
 خنظسفلا جزاءلا ساخلسةلأولا تيرجسةل لجهيز.لفقسليؤسيل
ا قسيملبذ كلإ ىلنشوبلحريقلأولحسوثلصسمةلكهربسة.ل

الختسملفقطلقطعةلقميشلجيفةلخي سةلمنلا وبرلبساًللمنلذ ك.

لس سأللالمةلا منخج( (
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هام
ل تعيمألمعلخرطوشةلا حبرلبحذر.لإذالميلتنيثرلا حبرلعلىل	

يسيكلأولمالبدك،لفيمدحهيلأولاغدلهيلبميءلبيرسلفدلا حيل.
ل  خجنبلمشكالتلجوسةلا طبيعة،لاللتلمسلا جزاءلا مظللةل	

ا موضحةلفدلا رلوملا خوضسحسة.

>خرطوشة الحبر<

ل يوصىلبوضعلخرطوشةلا حبرلعلىللطحلنظسفلومدخٍول	
وثيبتلمعلوضعلورقةليمكنلا ختلصلمنهيلأولقميشةلتحخهيل

فدلحي ةللكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.

مالحظة
ل تأكسلمنلإحكيملقفألخرطوشةلا حبرلا مدختسمةلفدلحقسبةل	

حخىلالليخنيثرلمدحوقلا حبرلخيرجلا ترطوشة.
ل تتلصلمنلا مدخلزميتلا مدختسمةلطبًقيل لقوانسنل	

وا خنظسميتلا محلسة،لمعلفصلهيلعنلا نفيييتلا محلسة.لإذال
كينتل سيكلأيةلألئلة،لفيتصألبي مكخبلا محلدل لختلصلمنل

ا نفيييتل سيك.لاحرصلعلىلإعيسةلتغلسفلا مدخلزميتل
بإحكيملحخىلاللتندكبلا ميسةلا ساخلسة.

e قملبخنظسفلللكلا كورونيلساخألوحسةلا لطوانةلعنل
طريقلتحريكلا لدينلا زرقلبرفقلمنلا سديرل لسمسنل

ومنلا سمسنل لسديرلعسةلمرات.

هام
ل تأكسلمنلإعيسةلا لدينلإ ىلا موضعلا رئسددل)1(.لإذال ملتقمل	

بإعيسته،لفربميليظهرلخطلعموسيلعلىلا صفحيتل
ا مطبوعة.

1

f ل خنظسفلكألللكلمنلألالكلكورونيلeكررلا تطوةل
ا ثالثةلا مخبقسة.
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g قملبفكلتغلسفلخرطوشةلا حبرلا جسيسة،لثملالحبلا غطيءل
ا واقد.

هام
ل اللتترجلخرطوشةلا حبرلمنلعبوتهيلإاللقبألوضعهيلفدل	

ا جهيزلمبيشرًة.لفدلحي ةلتركلخرطوشةلا حبرلخيرجل
عبوتهيل فخرةلطويلة،لقسليقألا عمرلاالفخراضدل لحبر.

ل فدلحي ةلوضعلوحسةلا لطوانةلا موجوسةلخيرجلعبوتهيلفدل	
أشعةلا شمسلا مبيشرةل)أولضوءلا غرفةل فخراتلطويلة(،لقسل

تخلفلا وحسة.
ل تملتصمسملأجهزةلBrotherل لعمألبحبرلذيلمواصفيتل	

خيصةلحسثلتعمألبمدخوىلأساءلأمثألعنسلالختسامهيلمعل
خراطسشلا حبرلا صلسةلمنلBrother.لاللتدخطسعل

Brotherلضمينلهذالا ساءلا مثألإذالتملالختساملحبرلأول
خراطسشلحبرلبمواصفيتلأخرى.لو ذ ك،لاللتوصدل

Brotherلبيلختساملخراطسشلغسرلا تراطسشلا صلسةلمنل
Brotherلمعلهذالا جهيز،لأولإعيسةلمأءلا تراطسشل
ا فيرغةلبحبرلمنلمصيسرلأخرى.لإذالحسثلتلفل وحسةل

ا لطوانةلأولأجزاءلأخرىلفدلهذالا جهيزلنخسجةلاللختسامل
حبرلأولخراطسشلحبرلغبرلا منخجيتلا صلسةلمنل

Brotherلنخسجةل عسملتوافقلأولعسملمالءمةلهذهلا منخجيتل
 هذالا جهيز،لفقسلالليغطدلا ضمينلأيلإصالحيتلالزمةل

نيتجةلعنلذ ك.
ل ضعلخرطوشةلا حبرلا جسيسةلفدلوحسةلا لطوانةلفورل	

إزا ةلا غطيءلا واقدلا تيصلبهي.ل خجنبلأيلتسهورل جوسةل
ا طبيعة،لاللتلمسلا جزاءلا مظللةلا موضحةلفدلا رلومل

ا خوضسحد.

ل
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A

h امدكلمقبضلخرطوشةلا حبرلومررلخرطوشةلا حبرلفدل
وحسةلا لطوانةلثملالحبلبرفقكلنحوكلحخىلتدمعل
صوتلالخقرارهيلفدلمكينهي.لتأكسلمنلمطيبقةل ونل

خرطوشةلا حبرلمعلنفسلملصقلا لونلا موجوسلعلىل
وحسةلا لطوانة.لكررلهذالا مرلمعلكيفةلخراطسشل

ا حبر.

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y

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

مالحظة
تأكسلمنلتركسبلخرطوشةلا حبرلبشكألصحسح،لوإاللفقسل

تنفصألعنلوحسةلا لطوانة.
ل

i .اسفعلوحسةلا لطوانةل لساخألحخىلتخوقف

j .قملبإغالقلا غطيءلا ميمدلبي جهيز

مالحظة
بعسلالخبساللخرطوشةلا حبر،لاللتقملبإيقيفلتشغسألا جهيزل
أولفخحلا غطيءلا علويلحخىلتمدحلشيشةلا لمسلا رلي ةل
.Please waitل)ا رجيءلاالنخظير.(لوتعوسلإ ىل

وضعلااللخعساس.
ل
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ا تبدال وحدة ا  طوانة

DR-361CLالملا طراز:ل

يمكنل وحسةلا لطوانةلا جسيسةلطبيعةل25000لصفحةلتقريًبيل
بحجملA4لأولLetterلعلىلوجهلواحس.ل1

عمرلا لطوانةلتقريبدلوربميليخبيينلحدبلنوعلااللختسام.ل1

هام
 ضمينلأفضألأساء،لالختسملوحسةلألطوانةلأصلسةلمنل

BrotherلووحساتلحبرلأصلسةلمنلBrother.لقسلاللتقلأل
ا طبيعةلبيلختساملوحسةلألطوانةلأولوحسةلحبرلمنلإنخيجل
جهةلأخرىلمنلجوسةلا طبيعةلفحدب،لبأللخقلألأيًضيلمنل
جوسةلا جهيزلنفدهلوعمرهلاالفخراضد.لوقسلاللتنطبقلتغطسةل

ا ضمينلعلىلا مشكالتلا خدلتنخجلعنلالختساملوحسةل
ألطوانةلأولوحسةلحبرلمنلإنخيجلجهةلأخرى.

ل

! Drum )ا  طوانة !(

ألالكلكورونيلمغطيةلبغبيرلورقلأولمدحوقلحبر.لقملبخنظسفل
ألالكلكورونيلا موجوسةلفدلوحساتلا لطوانةلا ربعل

لصفحةل109(. )راجعللتنظسفلألالكلا كورونيل
فدلحي ةلتنظسفلألالكلكورونيلوالليزالليخملعرضلخطأل
! Drumل)ا لطوانةل!(لعلىلشيشةلا لمس،لتكونلوحسةل

ا لطوانةلقسلوصلتلبذ كلإ ىلنهييةلعمرهيلاالفخراضد.لالخبسلل
وحسةلا لطوانةلبأخرىلجسيسة.

Drum End Soon )اقترب انتهاء العمر االفتراضي 
لأل طوانة(

اقخربتلوحسةلا لطوانةلمنلنهييةلا عمرلاالفخراضدل هيلوتحخيجل
إ ىلالخبسال.لنوصسكلبخجهسزلوحسةلألطوانةلأصلسةلمنل
لBrotherل لخركسب.لقملبشراءلوحسةلألطوانةلجسيسةل

)DR-361CL(لوقملبخجهسزهيلقبألظهورلرلي ةلالخبسالل
ا لطوانة.

Replace Drum )ا تبدال ا  طوانة(

 قسلتجيوزتلوحسةلا لطوانةلا عمرلاالفخراضدلا محسسل هي.ل ذا،ل
الخبسللوحسةلا لطوانةلبأخرىلجسيسة.لونحنلنوصدلبخركسبل

وحسةلألطوانةلأصلسةلمنلBrotherلفدلهذالا وقت.

عنسلالخبساللوحسةلا لطوانةلبأخرىلجسيسة،ليجبلعلسكلإعيسةل
ضبطلعساسلا لطوانة.ليمكنلا عثورلعلىلإرشيساتلحوللكسفسةل
ا قسيملبذ كلفدلا صنسوقلا ذيلتأتدلفسهلوحسةلا لطوانةلا جسيسة.

Drum Stop )توقف ا  طوانة(

الليمكننيلضمينلجوسةلا طبيعة.ل ذا،لالخبسللوحسةلا لطوانةل
بأخرىلجسيسة.لونحنلنوصدلبخركسبلوحسةلألطوانةلأصلسةلمنل

Brotherلفدلهذالا وقت.

عنسلالخبساللوحسةلا لطوانةلبأخرىلجسيسة،ليجبلعلسكلإعيسةل
ضبطلعساسلا لطوانة.ليمكنلا عثورلعلىلإرشيساتلحوللكسفسةل
ا قسيملبذ كلفدلا صنسوقلا ذيلتأتدلفسهلوحسةلا لطوانةلا جسيسة.

ا تبدال وحدة ا  طوانة

هام
ل أثنيءلإزا ةلوحسةلا لطوانة،لتعيمألمعهيلبحذرل نهيلقسل	

تحخويلعلىلحبر.لوإذالميلتنيثرلا حبرلعلىليسيكلأول
مالبدك،لفيمدحهيلأولاغدلهيلبميءلبيرسلفدلا حيل.

ل كألمرةلتدخبسللفسهيلوحسةلا لطوانة،لقملبخنظسفلا جزءل	
ل ا ساخلدلمنلا جهيزل)راجعلتنظسفلا جهيزلوفحصهل

صفحةل102(.
ل اللتقملبإخراجلوحسةلا لطوانةلا جسيسةلمنلا عبوةلحخىل	

تكونلمدخعًسال خركسبهي.لفقسليؤسيلا خعرضل شعةلا شمسل
ا مبيشرةل)أولضوءلا غرفةل فخراتلطويلة(لإ ىلتلفلوحسةل

ا لطوانة.
ل

a .تأكسلمنلتشغسألا جهيز
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A

b .اضغطلعلىلزرلتحريرلا غطيءلا ميمدلالحبهل فخحهc أمدكلا مقبضلا زرقل وحسةلا لطوانة.لالحبلوحسةل
ا لطوانةلحخىلتخوقف.
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d أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لعلىليديرلا جهيزلعكسل
عقيربلا ديعةلإ ىلوضعلا خحرير.لمنلخالللاإلمديكل
بي مقيبضلا زرقيءلفدلوحسةلا لطوانة،لارفعلمقسمةل

وحسةلا لطوانةلوقملبإزا خهيلمنلا جهيز.

2

1

هام
ل يوصىلبوضعلوحسةلا لطوانةلعلىللطحلنظسفلومدخٍول	

معلوضعلورقةليمكنلا ختلصلمنهيلتحخهيلتحدًبيلفدلحي ةل
لكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.

ل  خجنبلتلفلا جهيزلا نيتجلعنلا كهربيءلا ديكنة،لاللتلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.
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A

e امدكلمقبضلخرطوشةلا حبرلواسفعهلبرفقل ألميملإل غيءل
قفلهي.لثملالحبهيل تيرجلوحسةلا لطوانة.لكررلهذالا مرل

معلكيفةلخراطسشلا حبر.

تحذير  

ل اللتضعلخرطوشةلا حبرلفدلا نير.لإذليمكنلأنلتنفجرل	
وتخدببلفدلحسوثلإصيبيت.

ل اللتدختسملا مواسلا قيبلةل الشخعيللأولأيلنوعلمنلا رشلأول	
أيللوائأ/مذيبيتلعضويةلتحخويلعلىلا كحوللأولا مونسيل
 خنظسفلا جزاءلا ساخلسةلأولا تيرجسةل لجهيز.لفقسليؤسيل
ا قسيملبذ كلإ ىلنشوبلحريقلأولحسوثلصسمةلكهربسة.ل

الختسملفقطلقطعةلقميشلجيفةلخي سةلمنلا وبرلبساًللمنلذ ك.

لس سأللالمةلا منخج( (

هام
ل تعيمألمعلخرطوشةلا حبرلبحذر.لإذالميلتنيثرلا حبرلعلىل	

يسيكلأولمالبدك،لفيمدحهيلأولاغدلهيلبميءلبيرسلفدلا حيل.
ل  خجنبلمشكالتلجوسةلا طبيعة،لاللتلمسلا جزاءلا مظللةل	

ا موضحةلفدلا رلوملا خوضسحسة.

>خرطوشة الحبر<

>وحدة ا  طوانة<

ل يوصىلبوضعلخرطوشةلا حبرلعلىللطحلنظسفلومدخٍول	
وثيبتلمعلوضعلورقةليمكنلا ختلصلمنهيلأولقميشةلتحخهيل

فدلحي ةللكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.
ل
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مالحظة
ل تأكسلمنلإحكيملقفألوحسةلا لطوانةلا مدختسمةلفدلحقسبةل	

حخىلالليخنيثرلمدحوقلا حبرلخيرجلوحسةلا لطوانة.
ل تتلصلمنلا مدخلزميتلا مدختسمةلطبًقيل لقوانسنل	

وا خنظسميتلا محلسة،لمعلفصلهيلعنلا نفيييتلا محلسة.لإذال
كينتل سيكلأيةلألئلة،لفيتصألبي مكخبلا محلدل لختلصلمنل

ا نفيييتل سيك.لاحرصلعلىلإعيسةلتغلسفلا مدخلزميتل
بإحكيملحخىلاللتندكبلا ميسةلا ساخلسة.

f قملبفكلتغلسفلا لطوانةلا جسيسةلوقملبإزا ةلا غطيءل
ا واقد.

g امدكلمقبضلخرطوشةلا حبرلوحركهيلإ ىلساخألا جزءل
بي لونلا منيلبلفدلوحسةلا لطوانةلحخىلتصسرلصوًتيل

يسللعلىلالخقرارهيلفدلمكينهي.

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y

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

مالحظة
تأكسلمنلتركسبلخرطوشةلا حبرلبشكألصحسح،لوإاللفقسل

تنفصألعنلوحسةلا لطوانة.
ل
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h تأكسلمنلأنلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلوضعلا خحريرل
كميلهولموضحلفدلا رلملا خوضسحد.

2

1

i مررلبرفقلوحسةلا لطوانةلإ ىلساخألا جهيزلحخىل
تخوقفلعنسلذراعلا قفألا زرق.

1

2

2

j أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلاتجيهلعقيربلا ديعةل
نحولموضعلا قفأ.

2

1

k .اسفعلوحسةلا لطوانةل لساخألحخىلتخوقف

l .قملبإغالقلا غطيءلا ميمدلبي جهيز
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m عنسلالخبساللوحسةلا لطوانةلبأخرىلجسيسة،ليجبلعلسكل
إعيسةلضبطلعساسلا لطوانة.ليمكنلا عثورلعلىلإرشيساتل
حوللكسفسةلا قسيملبذ كلفدلا صنسوقلا ذيلتأتدلفسهلوحسةل

ا لطوانةلا جسيسة.

ا تبدال وحدة الحزام

ل

BU-320CLالمال طراز:ل
 لنكيم جبطسیسةليا دللولحةل50000عةحفلص

فدلحي  المازح حسةالو
)فدلحي ةلطبيعةلصحفةلواحسةلفدلا مهمةل(لبحجملA4لأول

Letterلعلىلوجهلواحس.ل1
عمرلوحسةلا حزاملتقريبدلوربميليخبيينلحدبلنوعلااللختسام.ل1

Belt End Soon )اقتراب انتهاء العمر االفتراضي 
للحزام(

إذالعرضةلشيشةلا لمسلرلي ةلBelt End Soonل
)اقخرابلانخهيءلا عمرلاالفخراضدل لحزام(،لفهذاليعندلأنلوحسةل
ا حزاملقسلاقخربتلمنلنهييةلا عمرلاالفخراضدل هي.لقملبشراءل

وحسةلحزاملجسيسةلوقملبخجهسزهيلقبألظهورلرلي ةل
Replace Beltل)الخبساللا حزام(.لالخبسللوحسةلا حزامل

لصفحةل90. )راجعلالخبساللوحسةلا حزامل

Replace Belt )ا تبدال الحزام(

عنسلظهورلا رلي ةلReplace Beltل)الخبساللا حزام(ل
علىلشيشةلا لمس،ليجبلعلسكلالخبساللوحسةلا حزام.

عنسلالخبساللوحسةلا حزاملبأخرىلجسيسة،ليجبلإعيسةلضبطلعساسل
ا حزام.ليمكنلا عثورلعلىلإرشيساتلحوللكسفسةلا قسيملبذ كلفدل

ا صنسوقلا ذيلتأتدلفسهلوحسةلا حزاملا جسيسة.

هام
ل اللتلمسللطحلوحسةلا حزام.لوفدلحي ةل مدهي،لقسليؤسيل	

ذ كلإ ىلانتفيضلجوسةلا طبيعة.
قسليؤسيلا خلفلا نيجملعنلا خعيمألغسرلا صحسحلمعلوحسةلل

ا حزاملإ ىلإ غيءلا ضمين.
ل

ا تبدال وحدة الحزام

a .تأكسلمنلتشغسألا جهيز



الصيانة الدورية

91

A

b .اضغطلعلىلزرلتحريرلا غطيءلا ميمدلالحبهل فخحهc أمدكلا مقبضلا زرقل وحسةلا لطوانة.لالحبلوحسةل
ا لطوانةلحخىلتخوقف.



92

A الفصل

d أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لعلىليديرلا جهيزلعكسل
عقيربلا ديعةلإ ىلوضعلا خحرير.لمنلخالللاإلمديكل
بي مقيبضلا زرقيءلفدلوحسةلا لطوانة،لارفعلمقسمةل

وحسةلا لطوانةلوقملبإزا خهيلمنلا جهيز.

2

1

هام
ل يوصىلبوضعلوحسةلا لطوانةلعلىللطحلنظسفلومدخٍول	

معلوضعلورقةليمكنلا ختلصلمنهيلتحخهيلتحدًبيلفدلحي ةل
لكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.

ل  خجنبلتلفلا جهيزلا نيتجلعنلا كهربيءلا ديكنة،لاللتلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.

ل
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A

e أمدكلا مقبضلا زرقل وحسةلا حزاملبكلخيليسيكلوارفعهيل
 على،لثملالحبهيل لتيرج.

هام
 خجنبلمشكالتلجوسةلا طبيعة،لاللتلمسلا جزاءلا مظللةل

ا موضحةلفدلا رلوملا خوضسحسة.

f قملبفكلتغلسفلوحسةلا حزاملا جسيسةلوركبهيلفدلا جهيز.ل
تأكسلمنلأنلوحسةلا حزاملمدخويةلومركبةلبإحكيملفدل

مكينهي.
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g تأكسلمنلأنلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلوضعلا خحريرل
كميلهولموضحلفدلا رلملا خوضسحد.

2

1

h مررلبرفقلوحسةلا لطوانةلإ ىلساخألا جهيزلحخىل
تخوقفلعنسلذراعلا قفألا زرق.

1

2

2

i أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلاتجيهلعقيربلا ديعةل
نحولموضعلا قفأ.

2

1

j .اسفعلوحسةلا لطوانةل لساخألحخىلتخوقف

k .قملبإغالقلا غطيءلا ميمدلبي جهيز
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A

l عنسلالخبساللوحسةلا حزاملبأخرىلجسيسة،ليجبلإعيسةل
ضبطلعساسلوحسةلا حزام.ليمكنلا عثورلعلىلإرشيساتل

حوللكسفسةلا قسيملبذ كلفدلا صنسوقلا ذيلتأتدلفسهلوحسةل
ا حزاملا جسيسة.

ا تبدال علبة الحبر المستهلك

WT-320CLالملا طراز:ل

يبلغلا عمرلاالفخراضدل علبةلا حبرلا مدخهلكلحوا دل50000ل
صفحةلبحجملA4لأولLetterلعلىلوجهلواحس.ل1

عمرلعلبةلا حبرلا مدخهلكلتقريبدلوربميليخبيينلحدبلنوعلااللختسام.ل1

WT Box End Soon )اقتراب انتهاء العمر 
االفتراضي لعلبة الحبر المستهلك(

إذالعرضةلشيشةلا لمسلرلي ةلWT Box Endل)اقخرابل
انخهيءلا عمرلاالفخراضدل علبةلا حبرلا مدخهلك(،لفهذاليعندلأنل

علبةلا حبرلا مدخهلكلقسلاقخربتلمنلنهييةلا عمرلاالفخراضدل هي.ل
قملبشراءلعلبةلحبرلمدخهلكلجسيسةلوقملبخجهسزهيلقبألظهورل

رلي ةلReplace WT Boxل)الخبساللعلبةلا حبرل
ا مدخهلك(.

Replace WT Box )ا تبدال علبة الحبر 
المستهلك(

عنسلظهورلا رلي ةلReplace WT Boxل)الخبساللعلبةل
ا حبرلا مدخهلك(لعلىلشيشةلا لمس،ليجبلعلسكلالخبساللعلبةل

ا حبرلا مدخهلك.

ا تبدال علبة الحبر المستهلك

a .تأكسلمنلتشغسألا جهيز
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b .اضغطلعلىلزرلتحريرلا غطيءلا ميمدلالحبهل فخحهc أمدكلا مقبضلا زرقل وحسةلا لطوانة.لالحبلوحسةل
ا لطوانةلحخىلتخوقف.
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A

d أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لعلىليديرلا جهيزلعكسل
عقيربلا ديعةلإ ىلوضعلا خحرير.لمنلخالللاإلمديكل
بي مقيبضلا زرقيءلفدلوحسةلا لطوانة،لارفعلمقسمةل

وحسةلا لطوانةلوقملبإزا خهيلمنلا جهيز.

2

1

هام
ل يوصىلبوضعلوحسةلا لطوانةلعلىللطحلنظسفلومدخٍول	

معلوضعلورقةليمكنلا ختلصلمنهيلتحخهيلتحدًبيلفدلحي ةل
لكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.

ل  خجنبلتلفلا جهيزلا نيتجلعنلا كهربيءلا ديكنة،لاللتلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.

ل
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e أمدكلا مقبضلا زرقل وحسةلا حزاملبكلخيليسيكلوارفعهيل
 على،لثملالحبهيل لتيرج.

هام
 خجنبلمشكالتلجوسةلا طبيعة،لاللتلمسلا جزاءلا مظللةل

ا موضحةلفدلا رلوملا خوضسحسة.

ل

f قملبإزا ةلقطعخدلميسةلا خغلسفلذاتلا لونلا برتقي دل
وتتلصلمنهي.

مالحظة
تعخبرلهذهلا تطوةلضروريةلعنسلالخبساللعلبةلا حبرل

ا مدخهلكل لمرةلا و ى،لوهدلغسرلمطلوبةلعنسلالخبسا هلبعسل
ذ ك.ليخملتركسبلقطعلا خغلسفلذاتلا لونلا برتقي دلفدل

ا مصنعل حمييةلا جهيزلأثنيءلعملسةلا شحن.
ل
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A

g أمدكلبي مقبضلا زرقل علبةلا حبرلا مدخهلكلوأخرجهيل
منلا جهيز.

هام
اللتقملبإعيسةلالختساملصنسوقلعيسملا حبر.

ل

ل

تحذير  

ل اللتضعلصنسوقلعيسملا حبرلفدلا نير.لإذليمكنلأنلتنفجرل	
وتخدببلفدلحسوثلإصيبيت.

ل اللتدختسملا مواسلا قيبلةل الشخعيللأولأيلنوعلمنلا رشلأول	
أيللوائأ/مذيبيتلعضويةلتحخويلعلىلا كحوللأولا مونسيل
 خنظسفلا جزاءلا ساخلسةلأولا تيرجسةل لجهيز.لفقسليؤسيل
ا قسيملبذ كلإ ىلنشوبلحريقلأولحسوثلصسمةلكهربسة.ل

الختسملفقطلقطعةلقميشلجيفةلخي سةلمنلا وبرلبساًللمنلذ ك.

لس سأللالمةلا منخج( (

مالحظة
ل تأكسلمنلإحكيملقفألعلبةلا حبرلا مدخهلكلفدلحيويةلمنيلبةل	

حخىلالليخنيثرلمدحوقلا حبرلخيرجلعلبةلا حبرلا مدخهلك.
ل تتلصلمنلصنسوقلعيسملا حبرلا مدختسملطبًقيل لقوانسنل	

وا خنظسميتلا محلسةل لحفيظلعلىلفصلهلعنلا نفيييتل
ا محلسة.لإذالكينتل سيكلأيةلألئلة،لفيتصألبي مكخبلا محلدل

 لختلصلمنلا نفيييتلا خيبعل ه.
ل
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h قملبفكلتغلسفلعلبةلا حبرلا مدخهلكلوتركسبهيلفدلا جهيزل
بيلختساملا مقبضلا زرق.لتأكسلمنلأنلعلبةلا حبرل

ا مدخهلكلمدخويةلومركبةلبإحكيملفدلمكينهي.

i حركلوحسةلا حزاملإ ىلساخألا جهيزلمرةلأخرى.لتأكسل
منلأنلوحسةلا حزاملمدخويةلومركبةلبإحكيملفدلمكينهي.
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A

j تأكسلمنلأنلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلوضعلا خحريرل
كميلهولموضحلفدلا رلملا خوضسحد.

2

1

k مررلبرفقلوحسةلا لطوانةلإ ىلساخألا جهيزلحخىل
تخوقفلعنسلذراعلا قفألا زرق.

1

2

2

l أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلاتجيهلعقيربلا ديعةل
نحولموضعلا قفأ.

2

1

m .اسفعلوحسةلا لطوانةل لساخألحخىلتخوقف

n .قملبإغالقلا غطيءلا ميمدلبي جهيز
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تنظيف الجهاز وفحصه
قملبخنظسفلا جزاءلا تيرجسةلوا ساخلسةل لجهيزلبشكألمنخظمل
بيلختساملقطعةلقميشلجيفةلوخي سةلمنلا وبر.لوعنسلالخبسالل
خرطوشةلا حبرلأولوحسةلا لطوانة،لتأكسلأنكلتقوملبخنظسفل
ا جزءلا ساخلدل لجهيز.لفدلحي ةلوجوسلبقعلمنلا حبرلعلىل

ا صفحيتلا مطبوعة،لقملبخنظسفلا جزءلا ساخلدل لجهيزلبقطعةل
قميشلجيفةلوخي سةلمنلا وبر.

تحذير  
ل

ل اللتضعلخرطوشةلا حبرلفدلا نير.لإذليمكنلأنلتنفجرل	
وتخدببلفدلحسوثلإصيبيت.

ل اللتدختسملا مواسلا قيبلةل الشخعيللأولأيلنوعلمنلا رشلأول	
أيللوائأ/مذيبيتلعضويةلتحخويلعلىلا كحوللأولا مونسيل
 خنظسفلا جزاءلا ساخلسةلأولا تيرجسةل لجهيز.لفقسليؤسيل
ا قسيملبذ كلإ ىلنشوبلحريقلأولحسوثلصسمةلكهربسة.ل

الختسملفقطلقطعةلقميشلجيفةلخي سةلمنلا وبرلبساًللمنلذ ك.

لس سأللالمةلا منخج( (

ل

هام
ل الختسملا منظفيتلا مخعيس ة.لحسثللسؤسيلا خنظسفلبيلختسامل	

ا دوائألا مخطييرةلمثألليئألتتفسفلا سهينل)ا خنر(لأول
ا بنزينلإ ىلتلفللطحلا جهيز.

ل اللتدختسملمواسلا خنظسفلا خدلتحخويلعلىلا مونسي.	
ل اللتدختسملا كحوللا يزوبروبسلدللإلزا ةلا وليخلعنل وحةل	

ا خحكم.لفقسليؤسيلذ كلإ ىلتشققلا لوحة.
ل
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تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز

هام
اللتدختسملأيلنوعلمنلأنواعلا منظفيتلا ديئلةل)بميلفدلذ كل

اإليثينول(.
ل

تنظيف شاشة اللمس

a .لإليقيفلتشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

b قملبخنظسفلشيشةلا لمسلبيلختساملقطعةلقميشلجيفةل
ونيعمةلوخي سةلمنلا وبر.

c .قملبخشغسألا جهيز

تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز

a .لإليقيفلتشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

b امدحلا جزءلا تيرجدل لجهيزلبيلختساملقطعةلقميشل
جيفةلوخي سةلمنلا وبرلإلزا ةلا تربة.

c .الحبلسرجلا ورقلبشكألكيمألخيرجلا جهيز

d .فدلحي ةلتحمسألورقلفدلسرجلا ورق،لأخرجه
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e .قملبإزا ةلأيلشدءليمكنلأنلينحشرلساخألسرجلا ورق

f امدحلا جزءلا ساخلدلوا تيرجدل سرجلا ورقلبيلختسامل
قطعةلقميشلجيفةلوخي سةلمنلا وبرلإلزا ةلا تربة.

g أعسلتحمسألا ورقلوأعسلتركسبلسرجلا ورقلبإحكيملفدل
ا جهيز.

h .قملبخشغسألا جهيز

تنظيف زجاج الما حة الضوئية

a .لإليقيفلتشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

b لوMFC-L8850CDWا طرازل(
)MFC-L9550CDWل

افرسلسعملا مدخنساتلفدلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتل
ا خلقيئسة(ل)1(لثملافخحلغطيءلADFل)وحسةلتغذيةل

لا مدخنساتلا خلقيئسة(ل)2(.ل
قملبخنظسفلا شريطلا بسضل)3(لوشريطلزجيجلا ميلحةل
ا ضوئسةل)4(لا موجوسلتحخهلبيلختساملقطعةلقميشلنيعمةل

لوخي سةلمنلا وبرلمبللةلبي ميء.ل
قملبإغالقلغطيءلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتل

ا خلقيئسة(ل)2(لوطدلسعيمةلمدخنساتلADFل)وحسةلتغذيةل
ا مدخنساتلا خلقيئسة(ل)1(.

3

4 1

2

c لارفعلغالفلا مدخنسل)1(.ل
قملبخنظسفلا دطحلا باللخسكدلا بسضل)2(لوزجيجل
ا ميلحةلا ضوئسةل)3(لا موجوسلتحخهلبيلختساملقطعةل

قميشلنيعمةلوخي سةلمنلا وبرلمبللةلقلساللبي ميء.

3

2

1
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A

d ل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(،لقملADFفدلوحسةل
بخنظسفلا شريطلا بسضل)1(لوشريطلزجيجلا ميلحةل

ا ضوئسةل)2(لا موجوسلتحخهلبيلختساملقطعةلقميشلنيعمةل
وخي سةلمنلا وبرلمبللةلقلساًللبي ميء.

2

1

مالحظة
بيإلضيفةلإ ىلتنظسفلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلوشريطل

ا زجيجلبيلختساملقطعةلقميشلنيعمةلوخي سةلمنلا وبرلمبللةل
قلساًللبي ميء،لمررلطرفلإصبعكلعلىلا زجيجل لخأكسلمنل
أنكلاللتشعرلبوجوسلأيلشدءلعلسه.لإذالشعرتلبوجوسل
أوليخلأولبقيييلعلىلمنطقةلمي،لفقملبخنظسفلا زجيجلمرةل

أخرىلمعلا خركسزلعلىلهذهلا منطقة.لقسلتحخيجلإ ىلتكرارل
عملسةلا خنظسفلثالثلأولأربعلمرات.ل الخخبير،لقملبإنشيءل

ندتةلبعسلكألعملسةلتنظسف.
ل

e .أغلقلغالفلا مدخنس

f .قملبخشغسألا جهيز

تنظيف نوافذ الما ح الليزري

a .لإليقيفلتشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

b .اضغطلعلىلزرلتحريرلا غطيءلا ميمدلالحبهل فخحه
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c أمدكلا مقبضلا زرقل وحسةلا لطوانة.لالحبلوحسةل
ا لطوانةلحخىلتخوقف.

d أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لعلىليديرلا جهيزلعكسل
عقيربلا ديعةلإ ىلوضعلا خحرير.لمنلخالللاإلمديكل
بي مقيبضلا زرقيءلفدلوحسةلا لطوانة،لارفعلمقسمةل

وحسةلا لطوانةلوقملبإزا خهيلمنلا جهيز.
2

1
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A

هام
ل يوصىلبوضعلوحسةلا لطوانةلعلىللطحلنظسفلومدخٍول	

معلوضعلورقةليمكنلا ختلصلمنهيلتحخهيلتحدًبيلفدلحي ةل
لكبلا حبرلأولنثرهلبغسرلقصس.

ل  خجنبلتلفلا جهيزلا نيتجلعنلا كهربيءلا ديكنة،لاللتلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.

ل أمدكلبي مقيبضلا زرقيءل وحسةلا لطوانةلعنسلحملهي.لالل	
تمدكلمنلجوانبلوحسةلا لطوانة.

ل

e امدحلنوافذلا ميلحلا ضوئدلا ربعةل)1(لبقطعةلقميشل
جيفةلوخي سةلمنلا وبر.

1
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f تأكسلمنلأنلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلوضعلا خحريرل
كميلهولموضحلفدلا رلملا خوضسحد.

2

1

g مررلبرفقلوحسةلا لطوانةلإ ىلساخألا جهيزلحخىل
تخوقفلعنسلذراعلا قفألا زرق.

1

2

2

h أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلاتجيهلعقيربلا ديعةل
نحولموضعلا قفأ.

2

1

i .اسفعلوحسةلا لطوانةل لساخألحخىلتخوقف

j .قملبإغالقلا غطيءلا ميمدلبي جهيز

k .قملبخشغسألا جهيز
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تنظيف أ الك الكورونا

إذالكينتل سيكلمشكالتلفدلجوسةلا طبيعةلأولأظهرتلشيشةل
ا لمسلرلي ةل! Drumل)ا لطوانةل!(،لقملبخنظسفلألالكل

ا كورونيلكميليلد:

a .تأكسلمنلتشغسألا جهيز

b .اضغطلعلىلزرلتحريرلا غطيءلا ميمدلالحبهل فخحه

c أمدكلا مقبضلا زرقل وحسةلا لطوانة.لالحبلوحسةل
ا لطوانةلحخىلتخوقف.
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d امدكلمقبضلخرطوشةلا حبرلواسفعهلبرفقلنحولا جهيزل
إل غيءلقفلهي.لثملالحبلوحسةلا لطوانةل لتيرج.لكررل

هذالا مرلمعلكيفةلخراطسشلا حبر.

هام
ل يوصىلبوضعلخرطوشةلا حبرلعلىلورقةليمكنلا ختلصل	

منهيلأولقميشةلتحدًبيلفدلحي ةللكبلا حبرلأولنثرهلبغسرل
قصس.

ل تعيمألمعلخرطوشةلا حبرلبحذر.لإذالميلتنيثرلا حبرلعلىل	
يسيكلأولمالبدك،لفيمدحهيلأولاغدلهيلبميءلبيرسلفدلا حيل.

ل

e قملبخنظسفلللكلا كورونيلساخألوحسةلا لطوانةلعنل
طريقلتحريكلا لدينلا زرقلبرفقلمنلا سديرل لسمسنل

ومنلا سمسنل لسديرلعسةلمرات.

1

مالحظة
تأكسلمنلإعيسةلا لدينلإ ىلا موضعلا رئسددل)1(.لإذال ملتقمل

بإعيسته،لفربميليظهرلخطلعموسيلعلىلا صفحيتل
ا مطبوعة.

ل

f ل خنظسفلكألللكلمنلألالكلكورونيلeكررلا تطوةل
ا ثالثةلا مخبقسة.
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A

g امدكلمقبضلخرطوشةلا حبرلومررلخرطوشةلا حبرلفدل
وحسةلا لطوانةلثملالحبلبرفقكلنحوكلحخىلتدمعل
صوتلالخقرارهيلفدلمكينهي.لتأكسلمنلمطيبقةل ونل

خرطوشةلا حبرلمعلنفسلملصقلا لونلا موجوسلعلىل
وحسةلا لطوانة.لكررلهذالا مرلمعلكيفةلخراطسشل

ا حبر.

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y

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

h .اسفعلوحسةلا لطوانةل لساخألحخىلتخوقف

i .قملبإغالقلا غطيءلا ميمدلبي جهيز
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تنظيف وحدة ا  طوانة

إذالظهرتلنقيطلعلىلا مطبوعيتلبفيصأل94لملم،لفيتبعل
ا تطواتلأسنيهل حألا مشكلة.

a .تأكسلأنلا جهيزلفدلوضعلااللخعساس

b . اضغطلعلىل

c .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

d ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Print Reportsل)تقيريرلا طبيعة(.

e .)ل)تقيريرلا طبيعةPrint Reportsاضغطلعلىل

f ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Drum Dot Printل)طبيعةلنقيطلا لطوانة(.

g ل)طبيعةلنقيطلDrum Dot Printاضغطلعلىل
ا لطوانة(.

h لPress ]OK[لوفليعرضلا جهيزلرلي ةل
ل)اضغطل]موافق[(.ل

اضغطلعلىلOKل)موافق(.

i لسقوملا جهيزلبطبيعةلورقةلفحصلنقيطلا لطوانة.لثمل
. اضغطلعلىل

j .لإليقيفلتشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

k .اضغطلعلىلزرلتحريرلا غطيءلا ميمدلالحبهل فخحه
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A

l أمدكلا مقبضلا زرقل وحسةلا لطوانة.لالحبلوحسةل
ا لطوانةلحخىلتخوقف.

m أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لعلىليديرلا جهيزلعكسل
عقيربلا ديعةلإ ىلوضعلا خحرير.لمنلخالللاإلمديكل
بي مقيبضلا زرقيءلفدلوحسةلا لطوانة،لارفعلمقسمةل

وحسةلا لطوانةلوقملبإزا خهيلمنلا جهيز.

2

1
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هام
ل يوصىلبوضعلوحسةلا لطوانةلعلىلورقةليمكنلا ختلصل	

منهيلأولقميشةلتحدًبيلفدلحي ةللكبلا حبرلأولنثرهلبغسرل
قصس.

ل  خجنبلتلفلا جهيزلا نيتجلعنلا كهربيءلا ديكنة،لاللتلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.

ل أمدكلبي مقيبضلا زرقيءل وحسةلا لطوانةلعنسلحملهي.لالل	
تمدكلمنلجوانبلوحسةلا لطوانة.

ل

n امدكلمقبضلخرطوشةلا حبرلواسفعهلبرفقل ألميملإل غيءل
قفلهي.لثملالحبلوحسةلا لطوانةل لتيرج.لكررلهذال

ا مرلمعلكيفةلخراطسشلا حبر.

هام
ل تعيمألمعلخرطوشةلا حبرلبحذر.لإذالميلتنيثرلا حبرلعلىل	

يسيكلأولمالبدك،لفيمدحهيلأولاغدلهيلبميءلبيرسلفدلا حيل.
ل  خجنبلمشكالتلجوسةلا طبيعة،لاللتلمسلا جزاءلا مظللةل	

ا موضحةلفدلا رلوملا خوضسحسة.

>وحدة ا  طوانة<
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A

o اقلبلوحسةلااللطوانةلمنلخالللاإلمديكلبي مقيبضل
ا زرقيء.لتأكسلمنلوجوسلترسلوحسةلا لطوانةل)1(لعلىل

ا جينبلا يدر.

1

p افحصلورقةلفحصلنقيطلا لطوانةلبحًثيلعنلا مشكالتل
ا خي سة:
مشكلةل ونلا نقطة:ليكونل ونلا نقيطلا مطبوعةلل�

نفسل ونلا لطوانةلا خدليجبلعلسكلتنظسفهي.
موضعلا نقطة:لتحخويلا ورقةلعلىلثمينسةلل�

أعمسةلمرقمة.ليخملالختساملرقملا عموسلا ذيل
يحخويلعلىلا نقطةلا مطبوعةلإليجيسلمكينل

ا نقطةلعلىلا لطوانة.

q الختسملا عالميتلا مرقمةلبجوارلا لطوانةل خحسيسلمكينل
ا عالمة.لعلىللبسألا مثيل،لقسليعندلوجوسلنقطةللميويةل
فدلا عموسل2لبورقةلا فحصلوجوسلعالمةلفدلا منطقةل

“2”لبي لطوانةلا دميوية.

BK
C

M

Y
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r بمجرسلتحسيسلا لطوانة،لضعلإحسىليسيكلعلىلترسل
ا لطوانةلوا سسلا خرىلعلىلا طرفلاآلخرل خلكل

ا لطوانةلفدلا حيفة،لثملأسرلا لطوانةلببطءلنحوكل
أثنيءلا نظرلعلىللطحلا منطقةلا مشخبهلبهي.

هام
ل  خفيسيلمشكالتلجوسةلا طبيعة،لاللتلمسللطحلوحسةل	

ا لطوانةلبسسلمكشوفة.
ل اللتقملبخنظسفللطحلا لطوانةلا حديلةل لضوءلبجدملحيسل	

أولأيللوائأ.
ل

s عنسميلتكخشفلا عالمةلعلىلا لطوانةلا خدلتخطيبقلمعل
ورقةلفحصلنقيطلا لطوانة،لامدحللطحلا لطوانةل

برفقلبيلختساملممدحةلقطنسةلجيفةلحخىلتتخفدلا عالمةل
ا موجوسةلعلىلا دطح.

هام
اللتقملبخنظسفللطحلا لطوانةلا حديلةل لضوءلبجدملحيسل

أولأيللوائأ.
ل
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t امدكلمقبضلخرطوشةلا حبرلومررلخرطوشةلا حبرلفدل
وحسةلا لطوانة،لثملالحبهيلبرفقلنحوكلحخىلتدمعل
صوتلالخقرارهيلفدلمكينهي.لتأكسلمنلمطيبقةل ونل

خرطوشةلا حبرلمعلنفسلملصقلا لونلا موجوسلعلىل
وحسةلا لطوانة.لكررلهذالا مرلمعلكيفةلخراطسشل

ا حبر.

BK TN-BK

TN-C

TN-M

TN-Y

BKBK

C

M

Y

ل

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

u تأكسلمنلأنلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلوضعلا خحريرل
كميلهولموضحلفدلا رلملا خوضسحد.

2

1

v مررلبرفقلوحسةلا لطوانةلإ ىلساخألا جهيزلحخىل
تخوقفلعنسلذراعلا قفألا زرق.

1

2

2
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w أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلاتجيهلعقيربلا ديعةل
نحولموضعلا قفأ.

2

1

x .اسفعلوحسةلا لطوانةل لساخألحخىلتخوقف

y .قملبإغالقلا غطيءلا ميمدلبي جهيز

z .قملبخشغسألا جهيزلوحيوللإجراءلطبيعةلاخخبيرية

تنظيف بكرات التقاط الورق

قسليحوللتنظسفلبكرةلا خقيطلا ورقلبشكألسوريلسونلانحشيرل
ا ورقلمنلخالللضمينلا خغذيةلا صحسحةل ه.

إذالكنتلتواجهلمشيكألفدلتغذيةلا ورق،لفقملبخنظسفلبكراتل
اال خقيطلعلىلا نحولا خي د:

a .لإليقيفلتشغسألا جهيز اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

b .الحبلسرجلا ورقلبشكألكيمألخيرجلا جهيز

c .فدلحي ةلتحمسألورقلفدلسرجلا ورق،لأخرجه

d .قملبإزا ةلأيلشدءليمكنلأنلينحشرلساخألسرجلا ورق
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e اعصرلبإحكيملقطعةلقميشلخي سةلمنلا وبرلكينتل
مغمولةلفدلميءلفيتر،لثملامدحل وحةلا فصألا ورقل)1(ل

فدلسرجلا ورقلإلزا ةلا تربة.

1

f .امدحلبكرتدلاال خقيطل)1(لساخألا جهيزلإلزا ةلا تربة
1

g أعسلتحمسألا ورقلوأعسلتركسبلسرجلا ورقلبإحكيملفدل
ا جهيز.

h .قملبخشغسألا جهيز

معايرة ا لوان

قسلتتخلفلكثيفةلإخراجلكأل ونلوفًقيل بسئةلا جهيز،لمثألسرجةل
ا حرارةلوا رطوبة.ل

تديعسكلا معييرةلعلىلتحدسنلكثيفةلا  وان.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)معييرةCalibrationاضغطلعلىل

c .)ل)معييرةCalibrateاضغطلعلىل

d .ل)نعم(ل لخأكسسYesاضغطلعلىل

e .)ل)اكخمأCompletedلوفليعرضلا جهيزل

f . اضغطلعلىل

يمكنكلإعيسةلضبطلمعلميتلا معييرةلمرةلأخرىلإ ىلإعساساتل
ا مصنع.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)معييرةCalibrationاضغطلعلىل

c .)ل)إعيسةلتعسسنResetاضغطلعلىل

d .ل)نعم(ل لخأكسسYesاضغطلعلىل

e .)ل)اكخمأCompletedلوفليعرضلا جهيزل

f . اضغطلعلىل
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مالحظة
ل إذالتملعرضلرلي ةلخطأ،لفيضغطلعلىلOKل)موافق(ل	

وحيوللمرةلأخرى.
ل ) مزيسلمنلا معلوميت،لراجعلرليئألا تطألوا صسينةل

صفحةل123.(
ل إذالكنتلتدختسملبرنيمجلتشغسألا طيبعةل نظيملتشغسأل	

®Windows،لفدسحصألبرنيمجلا خشغسألعلىلبسينيتل

ا معييرةلتلقيئًسيلفدلحي ةلتحسيسلا تخدام بيانات المعايرةل
والحصول على بيانات الجهاز تلقائًيا.لويخملتمكسنلهذهل

لاإلعساساتلتلقيئًسي.ل
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(. (

ل إذالكنتلتدختسملبرنيمجلتشغسألا طيبعةل نظيملا خشغسأل	
Macintosh،لفسجبلعلسكلإجراءلا معييرةلبيلختسامل

برنيمجلMonitorلStatus.لافخحلMonitorلStatusلثمل
حسسلColor Calibrationل)معييرةلا  وان(لمنلقيئمةل

 Controlل)ا خحكم(ل
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(. (

ل

تسجيل ا لوان

إذالكينتلمنيطقلا  وانلا تي صةلأولا صورلتشخمألعلىل
هوامشللميويةلأولأرجوانسةلأولصفراء،لفسمكنكلالختساملمسزةل

ا خدجسألا خلقيئدل خصحسحلا مشكلة.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)ا خدجسأRegistrationاضغطلعلىل

c .ل)نعم(ل لخأكسسYesاضغطلعلىل

d .)ل)اكخمأCompletedلوفليعرضلا جهيزل

e . اضغطلعلىل

التصحيح التلقائي

يمكنكلضبطلميلإذالكينليخملحسوثلتصحسحلا لونلتلقيئًسيلأملالل
)معييرةلا  وانلوتدجسألا  وان(.لاإلعساسلاالفخراضدلهولOnل

)تشغسأ(.لتدخهلكلعملسةلتصحسحلا  وانلبعضلكمسةلا حبر.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c .)ل)ا طيبعةPrinterاضغطلعلىل

d ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Colour Correctionل)تصحسحلا لون(.

e لColour Correctionلاضغطلعلىل
)تصحسحلا لون(.

f لAuto Correctionلاضغطلعلىل
)تصحسحلتلقيئد(.

g .)إيقيفلتشغسأ(لOffلأول)ل)تشغسأOnاضغطلعلىل

h . اضغطلعلىل
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إذالكنتلتعخقسلوجوسلمشكلةلبي جهيز،لفخحققلمنلكألا عنيصرلأسنيهلأواًللواتبعلتلمسحيتلالخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.

يمكنكلحألمعظملا مشكالتلبنفدك.لإذالكنتلبحيجةلإ ىلمزيسلمنلا مديعسة،لفدسقسمل كلCenterلSolutionsلBrotherلأحسثلا لئلةل
ا مخكررةلوتلمسحيتلحوللالخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.

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

تحديد المشكلة
أوال،لتحققلمن:

توصسألللكلا طيقةلا تيصلبي جهيزلبشكألصحسحلوتشغسله.لإذال مليخملتشغسألا جهيزلبعسلتوصسألللكلا طيقة،لفراجعلصعوبيتلل�
لصفحةل152. أخرىل

إزا ةلكألا جزاءلا واقسة.ل�

إسخيللا ورقلبشكألصحسحلفدلسرجلا ورق.ل�

توصسألكيبالتلا واجهةلبي جهيزلوا كمبسوترلعلىلنحولمحكم،لأولإعساسلاالتصيللا الللكدلعلىلا جهيزلوا كمبسوتر.ل�

رليئألشيشةلا لمسل�

لصفحةل123.( )راجعلرليئألا تطألوا صسينةل

ل

إذال ملتقملبحألا مشكلةلا خدلتواجههيلبأيلمميللبق،لفحسسلا مشكلةلثملانخقألإ ىلا صفحةلا مقخرحةلأسنيه.

ل

ا خعيمألمعلا ورقلومشيكألا طبيعة:
لصفحةل144ل� صعوبيتلفدلا طبيعةل

لصفحةل145ل� صعوبيتلا خعيمألمعلا ورقل

لصفحةل146ل� طبيعةلا فيكديتلا مدخلمةل

ل

مشيكألا هيتفلوا فيكس:
لصفحةل146ل� خطلا هيتفلأولا وصالتل

لصفحةل149ل� ا خعيمألمعلا مكي ميتلا وارسةل

لصفحةل147ل� الخالملا فيكديتل

لصفحةل148ل� إرليللا فيكديتل

ل

مشيكألا ندخ:
لصفحةل149ل� صعوبيتلا ندخل

ل

http://solutions.brother.com/
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مشيكألا ندخلا ضوئد:
لصفحةل150ل� صعوبيتلا مدحلا ضوئدل

ل

مشيكألا برامجلوا شبكة:
لصفحةل150ل� صعوبيتلا برامجل

لصفحةل151ل� صعوبيتلا شبكةل
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ر ائل الخطأ والصيانة
كميلهولا حيللمعلأيلمنخجلمكخبدلمخطور،لقسلتحسثلأخطيءلوقسلتحخيجلإ ىلالخبساللا مدخلزميت.لفدلحي ةلحسوثلذ ك،ليحسسلا جهيزلا تطأل

أولا صسينةلا سوريةلا مطلوبةلثمليعرضلا رلي ةلا منيلبة.ليخملتوضسحلأكثرلرليئألا تطألوا صسينةلشسوًعيلفدلا جسول.

يمكنكلمدحلمعظملا خطيءلوإجراءلا صسينةلا سوريةلبنفدك.لإذالكنتلبحيجةلإ ىلا مزيسلمنلا مديعسة،لفدسقسمل كلBrotherل
CenterلSolutionsلأحسثلا لئلةلا مخكررةلوتلمسحيتلحوللالخكشيفلا خطيءلوإصالحهي:

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

مالحظة
فسميليلدلألميءلشيشةلا لمس.

ل سرجلمخعسسلا غراض:لMP Trayل)سرجلمخعسسلا غراض(	

ل سرجلا ورقلا قسيلد:لTray1ل)ا سرجل1(	

ل ا سرجلاالخخسيريلا دفلد:لTray2ل)ا سرجل2(	
ل

اإلجراءالسببر الة الخطأ
sided Disabled‑2ل

)تعطسألا وجهسن(
 مليخملإغالقلا غطيءلا تلفدل لجهيزلبشكأل

كيمأ.
أغلقلا غطيءلا تلفدل لجهيزلحخىليدخقرلفدلموضعلاإلغالق.

 2‑sided Disabled
)تعطسألا وجهسن(

 Reload paper,
 then press

.]Retry[ل)أعسلتحمسأل
ا ورق،لثملاضغطل]إعيسةل

ا محيو ة[.(

علىلا رغملمنلأنلحجملا ورقلفدلسرجل
ا ورقليطيبقلحجملا ورقلا ذيلتملاخخسيرهل
منل وحةلا خحكملأولبرنيمجلتشغسألا طيبعة،ل

 كنلا جهيزلتوقفلعنلا طبيعةلعنسميل
صيسفلورقلإضيفدلبحجملمتخلفلفدل

ا سرج.

تأكسلمنلأنلسرجلا ورقليحخويلفقطلعلىلحجملا ورقلا ذيلاخخرتهل
فدل وحةلا خحكملأولبرنيمجلتشغسألا طيبعة،لثملاضغطلعلىلل

Colour Startل)بسءلبي  وان(لأولMono Startل
)بسءلأحيسي(.

تمللحبلسرجلا ورقلقبألأنليخمكنلا جهيزل
منلالخكميللا طبيعةلعلىلجينبدلا ورقة.

أعسلتركسبلسرجلا ورقلواضغطلعلىلColour Startل
)بسءلبي  وان(لأولMono Startل)بسءلأحيسي(.

 Access Deniedل
)تملرفضلا وصول(

ا وظسفةلا خدلتريسلالختسامهيلمحظورةلمنل
.SecureلFunctionلLockجينبل

لاتصألبي مدؤولل لخحققلمنلإعساساتل
.SecureلFunctionلLock

 Access Errorل
)خطألفدلا وصول(

تمتلإزا ةلا جهيزلمنلواجهةلUSBل
.لوأعسلإسخيللا جهيزلوحيوللا طبيعةلبيلختساملا مبيشرةلأثنيءلمعي جةلا بسينيت. اضغطلعلىل

مسزةلا طبيعةلا مبيشرة.
Belt End Soonل

)اقخرابلانخهيءلا عمرلاالفخراضدل
 لحزام(

أوشكلا عمرلاالفخراضدل وحسةلا حزاملعلىل
االنخهيء.

 Replaceقملبشراءلوحسةلحزاملجسيسةلقبألظهورلرلي ةل
Beltل)الخبساللا حزام(.

http://solutions.brother.com/
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اإلجراءالسببر الة الخطأ
 Calibration

.failedل)فشلتلا معييرة.(
اضغطلعلىلOKل)موافق(لوحيوللإجراؤهيلمرةلأخرى.فشلتلا معييرة.

لإليقيفلتشغسألا جهيز.ل� اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

انخظرلبضعلثواٍن،لثملقملبخشغسألا جهيزلمرةلأخرى.

قملبإجراءلمعييرةلا  وانلمرةلأخرىلبيلختساملشيشةلا لمسل
ل أولبرنيمجلتشغسألا طيبعةل)راجعلمعييرةلا  وانل

صفحةل119(.

لل� أسخألوحسةلحزاملجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا حزامل
صفحةل90(.

إذالالخمرتلا مشكلة،لفيتصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولل�
بموزعلBrotherلا محلد.

Cartridge Errorل
)خطألفدلا ترطوشة(

 مليخملتركسبلخرطوشةلا حبرلبشكأل
صحسح.

الحبلوحسةلا لطوانةل لتيرج،لوأخرجلخرطوشةلا حبرلا تيصةل
بي لونلا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمس،لثملأعسهيلإ ىلوحسةل

ا لطوانةلمرةلأخرى.لضعلوحسةلا لطوانةلفدلا جهيزلمرةل
أخرى.

إذالالخمرتلا مشكلة،لفيتصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولبموزعل
Brotherلا محلد.

 Comm.Errorل
)خطألفدلاالتصيل(

جوسةلخطلا هيتفلا رسيئةلأستلإ ىلحسوثل
خطألفدلاالتصيل.

جربلإرليللا فيكسلمرةلأخرىلأولجربلتوصسألا جهيزلبتطل
هيتفلآخر.لإذالالخمرتلا مشكلة،لفيتصألبشركةلا هيتفلواطلبل

منهيلفحصلخطلا هيتف.

أحسلا مشكالتلا خدلقسليخرتبلعلسهيلحسوثلCondensationل)تكيثف(
هذالا تطألهولاحخميللتكونلتكيثفلساخأل

ا جهيزلبعسلتغسرلسرجةلا حرارة.

اتركلا جهيزلقسسلا خشغسأ.لانخظرل مسةل30لسقسقةلمعلفخحلا غطيءل
ا ميمدلبي كيمأ.لأوقفلتشغسألا جهيزلوأغلقلا غطيء.لقملبخشغسلهل

مرةلأخرى.

Cooling Downل)ا خبريس(
.Wait for a whileل

)ا رجيءلاالنخظيرلبرهة.(

سرجةلحرارةلوحسةلا لطوانةلأولخرطوشةل
ا حبرلمرتفعةل لغيية.للسقوملا جهيزلبإيقيفل

مهمةلا طبيعةلا حي سةلمؤقًخيلوينخقألإ ىل
وضعلا خبريس.لأثنيءلوضعلا خبريس،للوفل
تدمعلصوتلتشغسألمروحةلا خبريسلأثنيءل

لعرضلا شيشةلرلي ةل
 Cooling Downل)ا خبريس(،لو
 .Wait for a whileل

)ا رجيءلاالنخظيرلبرهة.(.

تأكسلمنللميعكل صوتلسورانلا مروحةلفدلا جهيزلوعسمللسل
مترجلا عيسملبشدءلمي.

إذالكينتلا مروحةلتسور،لفأزللأيلعوائقلتحسطلبمترجلا عيسم،لثمل
اتركلا جهيزلقسسلا خشغسألو كنلاللتدختسمهل بضعلسقيئق.

إذالكينتلا مروحةلاللتسور،لفيفصألا جهيزلعنلا طيقةل بضعل
سقيئق،لثملأعسلتوصسله.

.Cover is Openل
)ا غطيءلمفخوح.(

قملبإغالقلا غطيءلا ميمدلبي جهيز.ا غطيءلا ميمدلغسرلمغلقلتميًمي.

غطيءلوحسةلا مصهرلغسرلمغلقلتميًميلأول
انحشرلا ورقلفدلا جزءلا تلفدلبي جهيزل

عنسلتشغسألا طيقة.

أغلقلغطيءلا مصهرلا موجوسلساخألا غطيءلا تلفدل لجهيز.ل�

تأكسلمنلعسملانحشيرلا ورقلخلفلغطيءلا مصهرلا موجوسلل�
بي جزءلا تلفدلمنلا جهيز،لثملأغلقلغطيءلا مصهرلواضغطل

علىلStartل)ابسأ(ل)راجعلا ورقلمحشورلفدلا جزءل
لصفحةل137(. ا تلفدلمنلا جهيزل

غطيءلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتل
ا خلقيئسة(لغسرلمغلقلتميًمي.

قملبإغالقلغطيءلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(لبي جهيز.

يخملفخحلغطيءلADFل)وحسةلتغذيةل
ا مدخنساتلا خلقيئسة(لأثنيءلتحمسألا مدخنس.

قملبإغالقلغطيءلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(لبي جهيز،ل

. ثملاضغطلعلىل
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 DIMM Errorل

)DIMMخطأل(
 مليخملتركسبلوحسةلDIMMلبشكألل�

صحسح.

وحسةلDIMMلمكدورة.ل�

وحسةلDIMMلاللتلبدلا مواصفيتلل�
ا مطلوبة.

أوقفلتشغسألا جهيزلوافصألللكلا طيقة.لقملبإزا ةلوحسةلل�
لDIMM.ل

لس سألا مدختسملا مخقسم( (

لتأكسلمنلأنلوحسةلDIMMلتلبدلا مواصفيتلا مطلوبة.لل�
لس سألا مدختسملا مخقسم( (

أعسلتركسبلDIMMلبشكألصحسح.لانخظرلعسةلثواند،لل�
وافصألللكلا طيقة،لثملأعسلتشغسألا جهيزلمرةلأخرى.

إذالظهرتلرلي ةلا تطألمرةلأخرى،لالخبسللوحسةلDIMMلل�
لبأخرىلجسيسة.ل

لس سألا مدختسملا مخقسم( (

 Disconnectedل
)تملقطعلاالتصيل(

قيملا شتصلاآلخرلأولجهيزلا فيكسل سيهل
بإيقيفلا مكي مة.

حيوللاإلرليللأولااللخالملمرةلأخرى.

 Document Jamل
)انحشيرلا مدخنس(

 مليخملإسخيللا مدخنسلأولتغذيخهلبشكأل
صحسح،لأولأنلا مدخنسلا ممدوحلضوئًسيلمنل
ADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(ل

طويأل لغيية.

راجعللا مدخنسلمحشورلفدلا جزءلا علويلمنلوحسةلADFل)وحسةل
لصفحةل133لأولالختساملوحسةل تغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(ل

لصفحةل38. تغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسةل)ADF(ل

Drum End Soonل
)اقخرابلانخهيءلا عمرلاالفخراضدل

 أللطوانة(

أوشكلا عمرلاالفخراضدل وحسةلا لطوانةل
علىلاالنخهيء.

 Replaceقملبشراءلوحسةلألطوانةلجسيسةلقبألظهورلرلي ةل
Drumل)الخبساللا لطوانة(.

يجبلتنظسفلألالكلا كورونيلعلىلوحسةل! Drumل)ا لطوانةل!(
ا لطوانة.

قملبخنظسفلجمسعلألالكلا كورونيلا ربعةلساخألوحسةلا لطوانةل
عنلطريقلتحريكلا لدينلا زرقل)راجعلتنظسفلألالكلا كورونيل

لصفحةل109(.
 مليخملتركسبلوحسةلا لطوانةلبشكأل

صحسح.
أخرجلوحسةلا لطوانة،لوأخرجلخرطوشةلا حبرلمنلوحسةل

ا لطوانة،لوأعسلتركسبلخراطسشلا حبرلمرةلأخرىلفدلوحسةل
ا لطوانة.لأعسلتركسبلوحسةلا لطوانةلفدلا جهيزلمرةلأخرى.

 Drum Stopل
)توقفلا لطوانة(

لحينلوقتلالخبساللوحسةلا لطوانة. الخبسللوحسةلا حزامل)راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل
صفحةل84(.

 Jam 2‑sidedل
)انحشيرلعلىلا وجهسن(

ا ورقلمحشورلألفألسرجلا ورقلأولوحسةل
ا مصهر.

لصفحةل142. راجعلا ورقلمحشورلتحتلسرجلا ورقل

 Jam Insideل
)انحشيرلساخلد(

لصفحةل139.ا ورقلمحشورلساخألا جهيز. راجعلا ورقلمحشورلساخألا جهيزل

Jam MP Trayل)انحشيرل
فدلا سرجلا مخعسسلا غراض(

ا ورقلمحشورلفدلا سرجلمخعسسلا غراضل
بي جهيز.

لصفحةل135. راجعلا ورقلمحشورلفدلسرجلا ورقل

ا ورقلمحشورلفدلا جزءلا تلفدلمنلJam Rearل)انحشيرلخلفد(
ا جهيز.

ل راجعلا ورقلمحشورلفدلا جزءلا تلفدلمنلا جهيزل
صفحةل137.

 Jam Tray1ل
)انحشيرلا سرجل1(
 Jam Tray2ل
)انحشيرلا سرجل2(

لا ورقلمحشورلفدلسرجلا ورقلبي جهيز. راجعلانحشيرلا ورقلفدلسرجلا ورقل1لأولا سرجل2ل
صفحةل136.

 Limit Exceededل
)تملتجيوزلا حس(

تملتجيوزلعسسلا صفحيتلا مدموحل كل
بطبيعخهي.للسخملإ غيءلمهمةلا طبيعة.

اتصألبي مدؤولل لخحققلمنلإعساساتلFunctionلSecureل
.Lock
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Log Access Errorل
)خطألفدلا وصوللإ ىلا دجأ(

تعذرلعلىلا جهيزلا وصوللإ ىلملفللجأل
ا طبيعةلعلىلا تيسم.

اتصألبي مدؤولل لخحققلمنلإعساساتلتتزينللجألا طبيعةلعلىل
ا شبكة.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة.  مزيسلمنلا معلوميتل

 No Belt Unitل
)اللتوجسلوحسةلحزام(

أعسلتركسبلوحسةلا حزام،ل)راجعلا تطواتلا وارسةلفدلالخبسالل مليخملتركسبلوحسةلا حزاملبشكألصحسح.
لصفحةل90(. وحسةلا حزامل

 No Drum Unitل
)اللتوجسلوحسةلألطوانة(

 مليخملتركسبلوحسةلا لطوانةلبشكأل
صحسح.

أعسلتركسبلوحسةلا لطوانة،ل)راجعلا تطواتلا وارسةل
لصفحةل84(. فدلالخبساللوحسةلا لطوانةل

 No HUB Supportل
)HUBالليوجسلسعمل(

تملتوصسألجهيزلHubلUSBلبواجهةل
USBلا مبيشرة.

افصألجهيزلHubلUSBلعنلواجهةلUSBلا مبيشرة.

نفسلا ورقلمنلسرجلا ورقلا موجوسلبي جهيزلNo Paperل)الليوجسلورق(
أول مليخملتحمسألا ورقلبشكألصحسحلفدل

سرجلا ورق.

قملبأيلمميليلد:

أعسلتعبئةلا ورقلفدلسرجلا ورق.لتأكسلمنلضبطلموجهيتلل�
ا ورقلعلىلا حجملا صحسح.

أخرجلا ورقلوقملبخحمسلهلمرةلأخرى.لتأكسلمنلضبطلل�
موجهيتلا ورقلعلىلا حجملا صحسح.

إذال مليخملحألا مشكلة،لقسلتحخيجلبكرةلا خقيطلا ورقلإ ىلل�
تنظسف.لقملبخنظسفلبكرةلا خقيطلا ورق.ل)راجعلتنظسفل

لصفحةل118( بكراتلا خقيطلا ورقل

 No Permissionل
)الليوجسلإذن(

تملحظرلطبيعةلا مدخنساتلا  وانلبوالطةل
LockلFunctionلSecure.للسخملإ غيءل

مهمةلا طبيعة.

اتصألبي مدؤولل لخحققلمنلإعساساتلFunctionلSecureل
.Lock

No Response/Busyل
)اللتوجسلالخجيبة/مشغول(

تحققلمنلا رقملوأعسلا محيو ة.ا رقملا ذيلاتصلتل هلالليرسلأولمشغول.

 مليخملتركسبلخرطوشةلا حبرل لونلا مشيرلNo Tonerل)الليوجسلحبر(
إ سهلعلىلشيشةلا لمسلبشكألصحسح.

أخرجلوحسةلا لطوانة،لوأخرجلخرطوشةلا حبرل لونلا مشيرلإ سهل
علىلشيشةلا لمسلمنلوحسةلا لطوانة،لوأعسلتركسبلخراطسشل

ا حبرلمرةلأخرىلفدلوحسةلا لطوانة.لأعسلتركسبلوحسةل
ا لطوانةلفدلا جهيزلمرةلأخرى.لإذالالخمرتلا مشكلة،لفيلخبسلل

ل خرطوشةلا حبرل)راجعلالخبساللخراطسشلا حبرل
صفحةل78(.

 مليخملتركسبلسرجلا ورقلا مشيرلإ دلعلىلNo Trayل)الليوجسلسرج(
شيشةلا لمسلأولتملتركسبهلبشكألغسرل

صحسح.

أعسلتركسبلسرجلا ورقلا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمس.

 No Waste Tonerل
)اللتوجسلعلبةلا حبرلا مدخهلك(

 مليخملتركسبلصنسوقلعيسملا حبرلبشكأل
صحسح.

أعسلتركسبلعلبةلا حبرلا مدخهلك،ل)راجعلا تطواتلا وارسةل
لصفحةل95(. فدلالخبساللعلبةلا حبرلا مدخهلكل
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 Out of Memoryل

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

قملبأيلمميليلد:

لاضغطلعلىلSend Nowل)إرليللاآلن(،لل�
 Partial Printل)طبيعةلجزئسة(لأول

Quitل)مغيسرة(لإلرليللأولندخلا صفحيتلا ممدوحةل
ضوئًسي.

لوانخظرلحخىلتنخهدلا عملسيتلا خرىلقسسلل� اضغطلعلىل
ا خقسم،لثملأعسلا محيو ة.

امدحلا فيكديتلمنلا ذاكرة.ل�

اطبعلا فيكديتلا متزنةلفدلا ذاكرةلاللخعيسةلا ذاكرةلبندبةل
%100.لثملأوقفلتشغسألوحسةلتتزينلا فيكسل خجنبل

لتتزينلا مزيسلمنلا فيكديتلفدلا ذاكرةل
لس سألا مدختسملا مخقسم(. (

لس سألا مدختسملا مخقسم(.ل� قملبإضيفةلذاكرةلاخخسيريةل)

توجد عملية طباعة قيد التقدم
قملبأيلمميليلد:

قملبخقلسألسقةلا طبيعةل�

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(. (

امدحلا فيكديتلمنلا ذاكرةل)راجعلا شرحلا وارسلأعاله(.ل�

لس سألا مدختسملا مخقسم(.ل� قملبإضيفةلذاكرةلاخخسيريةل)

Print Data Fullل
)طبيعةلا بسينيتلبي كيمأ(

ذاكرةلا جهيزلممخلئة.
لواحذفلمهيملا طبيعةلاآلمنةلا متزنةلل� اضغطلعلىل

مدبًقي.

لس سألا مدختسملا مخقسم(.ل� قملبإضيفةلذاكرةلاخخسيريةل)

Print Unable XXل
)XXتعذرلطبيعةل(

قملبأيلمميليلد:توجسلمشكلةلمسكينسكسةلبي جهيز.

لإليقيفلتشغسألا جهيزلل� اضغطلمعلااللخمرارلعلىل
وانخظرلبضعلسقيئق،لثملأعسلتشغسلهلمرةلأخرىل)راجعلنقأل

لصفحةل131(. ا فيكديتلأولتقريرليومسةلا فيكسل

إذالالخمرتلا مشكلة،لفيتصألبتسمةلعمالءلBrotherل خلقدلل�
ا سعم.
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 Registration

.failedل)تعذرلا خدجسأ.(
اضغطلعلىلOKل)موافق(لوحيوللمرةلأخرى.فشألا خدجسأ.

لإليقيفلتشغسألا جهيز.ل� اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

انخظرل بعضلثواٍن،لثملقملبخشغسألا جهيزلمرةلأخرى.

قملبإجراءلتدجسألا  وانلا خلقيئدلبيلختساملشيشةلا لمسل
لصفحةل120(. )راجعلتدجسألا  وانل

لل� أسخألوحسةلحزاملجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا حزامل
صفحةل90(.

إذالالخمرتلا مشكلة،لفيتصألبتسمةلعمالءلBrother.ل�

Rename the Fileل
)إعيسةلتدمسةلا ملف(

يوجسلبي فعألملفلعلىلمشغألبطيقةلا ذاكرةل
ا وامضةلUSBليحمألنفسلالملا ملفل

ا ذيلتحيوللحفظه.

قملبخغسسرلالملا ملفلا موجوسلعلىلمشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل
USBلأولالملا ملفلا ذيلتحيوللحفظه.

 Replace Beltل
)الخبساللا حزام(

لحينلوقتلالخبساللوحسةلا حزام. الخبسللوحسةلا حزامل)راجعلالخبساللوحسةلا حزامل
صفحةل90(.

 Replace Drumل
)الخبساللا لطوانة(

لحينلوقتلالخبساللوحسةلا لطوانة. الخبسللوحسةلا لطوانةل)راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل
صفحةل84(.

 ملتخملإعيسةلضبطلعساسلوحسةلا لطوانةل
عنسلتركسبلألطوانةلجسيسة.

قملبإعيسةلتعسسنلعساسلوحسةلا لطوانةلمنلخالللاتبيعلا خعلسميتل
ا مرفقةلمعلوحسةلا لطوانةلا جسيسة.

Replace Fuserل
)الخبساللوحسةلا مصهر(

اتصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولبموزعلBrotherلا محلدلحينلوقتلالخبساللوحسةلا مصهر.
اللخبساللوحسةلا مصهر.

Replace Laserل
)الخبساللوحسةلا لسزر(

اتصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولبموزعلBrotherلا محلدلحينلوقتلالخبساللوحسةلا لسزر.
اللخبساللوحسةلا لسزر.

Replace PF Kit MPل
)الخبساللمجموعةلا خغذيةلبي ورقل

فدلا سرجلمخعسسلا غراض(
Replace PF Kit1ل

)الخبساللمجموعةلا خغذيةلبي ورقل
)1

Replace PF Kit2ل
)الخبساللمجموعةلا خغذيةلبي ورقل

)2

اتصألبتسمةلعمالءلBrotherلأولبموزعلBrotherلا محلدلحينلوقتلالخبساللمجموعةلا خغذيةلبي ورق.
اللخبساللمجموعةلتلقسملا ورق.

Replace Tonerل
)الخبساللا حبر( 1

ُتظهرلشيشةلا لمسل ونلل1
خرطوشةلا حبرلا خدليجبل

لعلسكلالخبسا هي.ل
 BK=ألوس،لولC=لميوي،لو
M=أرجواند،لولY=أصفر

انخهىلا عمرلاالفخراضدل ترطوشةلا حبر.ل
لسقوملا جهيزلبإيقيفلكألعملسيتلا طبيعة.
عنسلتوفرلا ذاكرة،للسخملتتزينلا فيكديتل

بهي.

الخبسللخرطوشةلحبرلا لونلا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمسل
لصفحةل78(. )راجعلالخبساللخراطسشلا حبرل

Replace WT Boxل
)الخبساللعلبةلا حبرلا مدخهلك(

الخبسللعلبةلا حبرلا مدخهلكلاجعلالخبساللعلبةلا حبرلا مدخهلكلحينلوقتلالخبساللصنسوقلعيسملا حبر.
لصفحةل95(.
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 Scan Unableل
)تعذرلا مدحلا ضوئد(

ا مدخنسلطويأل لغييةلبحسثليخعذرلمدحهل
.لالختسملحجملا ورقلا منيلبلإلجراءلا مدحلضوئًسيلعلىلا وجهسن. اضغطلعلىل

ل ا ضوئدلعلىلا وجهسنل)راجعللوليئطلا طبيعةل
صفحةل226(.

توجسلمشكلةلمسكينسكسةلبي جهيز.
لإليقيفلتشغسألا جهيز،لثملل� اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

أعسلتشغسلهلمرةلأخرىل)راجعلنقألا فيكديتلأولتقريرليومسةل
لصفحةل131(. ا فيكسل

إذالالخمرتلا مشكلة،لفيتصألبتسمةلعمالءلBrotherل خلقدلل�
ا سعم.

Self‑Diagnosticل
)تشتسصلذاتد(

اللترتفعلسرجةلحرارةلوحسةلا مصهرلإ ىل
لإليقيفلتشغسألا جهيزلوانخظرلسرجةلا حرارةلا محسسةلفدلا وقتلا محسس. اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

بضعلثوان،لثملأعسلتشغسلهلمرةلأخرى.لاتركلا جهيزلخيماًلل مسةل
15لسقسقةلمعلتشغسله. وحسةلا مصهرلليخنةل لغيية.

 Short paperل
)ورقلقصسر(

طوللا ورقلا موجوسلفدلا سرجلقصسرل
 لغييةلبحسثليخعذرلعلىلا جهيزلتدلسمهلإ ىل

سرجلاإلخراجلا مواجهل لفأ.

افخحلا غطيءلا تلفدل)سرجلاإلخراجلا مواجهل على(ل لدميحل
 لصفحةلا مطبوعةلبي تروجلإ ىلسرجلاإلخراجلا مواجهل على.لقمل

بإزا ةلا صفحيتلا مطبوعةلثملاضغطلعلىلRetryل)إعيسةل
ا محيو ة(.

 Size Errorل
)خطألفدلا حجم(

حجملا ورقلا محسسلفدلبرنيمجلتشغسأل
ا طيبعةلغسرلمسعوملفدلا سرجلا محسس.

اخخرلحجملا ورقلا ذيليسعمهلكألسرجل)راجعللنوعلوحجملا ورقل
لصفحةل33.(

 Size Error
 sided‑2ل

)خطألا حجملمنلا جينبسن(

الليخوفرلحجملا ورقلا محسسلفدلبرنيمجل
تشغسألا طيبعةلوقيئمةلشيشةلا لمسل لطبيعةل

ا خلقيئسةلعلىلا وجهسن.
.لاخخرلحجملا ورقلا ذيلتسعمهلا طبيعةلعلىل اضغطلعلىل

ا وجهسن.
حجملا ورقلا ذيليمكنكلالختسامهل لطبيعةلا خلقيئسةلعلىلا وجهسنل

.A4هول
ا ورقلا موجوسلفدلا سرجل سسلبي حجمل

ا صحسحلوغسرلمخوفرل لطبيعةلا خلقيئسةلعلىل
ا وجهسن.

قملبخحمسألا ورقلذيلا حجملا صحسحلفدلا سرجلواضبطلحجمل
لصفحةل30(. ورقلا سرجل)راجعلحجملا ورقل

حجملا ورقلا ذيليمكنكلالختسامهل لطبيعةلا خلقيئسةلعلىلا وجهسنل
.A4هول

 Size mismatchل
)عسملمطيبقةلحجملا ورق(

ا ورقلا موجوسلفدلا سرجل سسلمنلا حجمل
ا صحسح.

قملبأيلمميليلد:

ضعلورًقيلبنفسلا حجملفدلسرجلا ورقلا ذيلتملتحسيسهلفدلل�
برنيمجلتشغسألا طيبعةلثملاضغطلعلىلStartل)ابسأ(.

فدلبرنيمجلتشغسألا طيبعةلحسسلحجملا ورقلا ذيلقمتلل�
بخحمسلهلفدلسرجلا ورقلا مشيرلإ سه.

 Small paperل
)ورقلصغسر(

إنلحجملا ورقلا محسسلفدلبرنيمجلتشغسأل
ا طيبعةلصغسرلجًسالبحسثليخعذرلعلىل

ا جهيزلتدلسمهلإ ىلسرجلاإلخراجلا مواجهل
 لفأ.

افخحلا غطيءلا تلفدل)سرجلاإلخراجلا تلفد(ل لدميحلبإخراجلا ورقل
ا مطبوعلمنلسرجلاإلخراجلا تلفدلمواجًهيل علىلثملاضغطلعلىل

Retryل)إعيسةلا محيو ة(.

 Toner Errorل
)خطألفدلا حبر(

 مليخملتركسبلخرطوشةلحبرلواحسةلأولأكثرل
بشكألصحسح.

الحبلوحسةلا لطوانةل لتيرج.لأخرجلجمسعلخراطسشلا حبر،لثمل
أسخلهيلفدلوحسةلا لطوانةلمرةلأخرى.
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 Toner Low:Xل

)مدخوىلا حبرلمنتفض:X(ل1
يشسرلا رمزل)X(لإ ىل ونلل1

خرطوشةلا حبرلا خدلأوشكل
عمرهيلاالفخراضدلعلىل
لاالنخهيء.لBK=ألوس،لول

 C=لميوي،لول
 M=أرجواند،لو

Y=أصفر

إذالعرضتلشيشةلا لمسلToner Lowل
)مدخوىلا حبرلمنتفض(لفدسظألبإمكينكل
ا طبيعة؛لإاللأنلا جهيزللستبركلبأنلا عمرل
االفخراضدل ترطوشةلا حبرلأوشكلعلىل

االنخهيء.

اطلبلخرطوشةلحبرلجسيسةل لونلا مشيرلإ سهلعلىلشيشةلا لمسل
اآلنلحخىلتخوفرلخرطوشةلحبرلبسيلةلعنسميلتعرضلشيشةلا لمسل

Replace Tonerل)الخبساللا حبر(.

Too Many Filesل
)ملفيتلكثسرةلجًسا(

يوجسلا عسيسلمنلا ملفيتلا متزنةلعلىل
.USBمشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل

قملبخقلسألعسسلا ملفيتلا متزنةلعلىلمشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل
.USB

 Touchscreen
 Initialisation

 Failedل
)تعذرتلتهسئةلشيشةلا لمس(

تملا ضغطلعلىلشيشةلا لمسلقبألاكخميلل
تهسئةلا خشغسأ.

تأكسلمنلعسملمالمدةلشدءل شيشةلا لمسلأولالخنيسهلعلسهي.

قسلتنحشرلبقيييلبسنلا جزءلا دفلدلمنلشيشةل
ا لمسلواإلطيرلا تيصلبهي.

أسخألقطعةلمنلا ورقلا قويلبسنلا جزءلا دفلدل شيشةلا لمسل
واإلطيرلا تيصلبهيلوحركهل لتلفلوا ميمل سفعلا بقيييلإ ىل

ا تيرج.

 Tray2 Errorل
)خطألفدلا سرجل2(

 مليخملتركسبلا سرجلا دفلدلاالخخسيريل
بشكألصحسح.

أعسلتركسبلا سرجلا دفلدلاالخخسيري.

Unusable Deviceل
)جهيزلغسرلقيبأل اللختسام(

 Remove the
 Device. Turn the

 power off and
 .back on againل

)قملبإزا ةلا جهيز.لأوقفلتشغسأل
ا جهيزلثملأعسلتشغسلهلمرةل

أخرى.(

تملتوصسألجهيزلUSBلمعسبلأولجهيزل
USBليدخهلكلطيقةلعي سةلبواجهةلUSBل

ا مبيشرة.

افصألا جهيزلعنلواجهةلUSBلا مبيشرة.لاضغطلمعلااللخمرارل

لإليقيفلتشغسألا جهيز،لثملأعسلتشغسلهلمرةلأخرى. علىل

Unusable Deviceل
)جهيزلغسرلقيبأل اللختسام(

 قسلتملتوصسألجهيزلUSBلأولمشغألبطيقةل
ذاكرةلوامضةلUSBلغسرلمسعوم/مشفرل

بواجهةلUSBلا مبيشرة.

افصألا جهيزلعنلواجهةلUSBلا مبيشرةل)راجعلمواصفيتل
مشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلا مسعومةلفدلا طبيعةلمنل

مشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلأولكيمسرالرقمسةلتسعملوضعل
لصفحةل64(. وحسةلا ختزينلكبسرةلا دعةل

 USB
Write‑protectedل
)USBلمحمسةلضسلا كخيبة(

مفخيحلحمييةلمشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل
USBلمضبوطلعلىلوضعلا خشغسأ.

.USBأوقفلتشغسألمفخيحلحمييةلمشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةل

WT Box End Soonل
)اقخرابلانخهيءلا عمرلاالفخراضدل

 علبةلا حبرلا مدخهلك(

أوشكلا عمرلاالفخراضدل صنسوقلعيسمل
ا حبرلعلىلاالنخهيء.

قملبشراءلعلبةلحبرلمدخهلكلجسيسةلقبألظهورلرلي ةل
Replace WT Boxل)الخبساللعلبةلا حبرلا مدخهلك(.
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إذالعرضتلشيشةلا لمس:
Print Unable XXل)تعذرلطبيعةلXX(ل�

Scan Unableل)تعذرلا مدحلا ضوئد(ل�

نوصدلبنقألا فيكديتلإ ىلجهيزلفيكسلآخرلأولإ ىلا كمبسوترل
لصفحةل131ل )راجعلنقألا فيكديتلأولتقريرليومسةلا فيكسل

لصفحةل132(. أولنقألا فيكديتلإ ىلا كمبسوترل
يمكنكلأيًضيلنقألتقريرليومسةلا فيكسل لخحققلمميلإذالكينتلهنيكل

أيلفيكديتليجبلنقلهيل)راجعلنقألتقريرليومسةلا فيكسلإ ىل
لصفحةل132(. جهيزلفيكسلآخرل

مالحظة
فدلحي ةلوجوسلرلي ةلخطألعلىلشيشةلا لمسلبعسلنقأل

ا فيكديت،لافصألا جهيزلعنلمصسرلا طيقةل بضعلسقيئق،ل
ثملأعسلتوصسله.

نقل الفاكسات إلى جهاز فاكس آخر

إذال ملتقملبإعساسلIDلStationل)معّرفلا محطة(،لفلنليمكنكل
ا سخوللإ ىلوضعلنقألا فيكديتل)راجعلإسخيللا معلوميتل

لصفحةل20(. ا شتصسةل)معرفلا محطة(ل

a .ل مقيطعةلا تطألمؤقًخي اضغطلعلىل

b . اضغطلعلىل

c .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

d ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Serviceل)خسمة(.

e .)ل)خسمةServiceاضغطلعلىل

f .)ل)نقألا بسينيتData Transferاضغطلعلىل

g .)ل)نقألا فيكسFax Transferاضغطلعلىل

h :قملبأيلمميليلد
لإذالعرضتلشيشةلا لمسلNo Dataلل�

)اللتوجسلبسينيت(،لفهذاليعندلعسملوجوسلفيكديتل
مخروكةلفدلذاكرةلا جهيز.لاضغطلعلىلCloseل

)إغالق(.
أسخألرقملا فيكسلا ذيللخخملإعيسةلتوجسهلا فيكديتلل�

إ سه.

i .)ل)بسءلتشغسألا فيكسFax Startاضغطلعلىل
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نقل الفاكسات إلى الكمبيوتر

يمكنكلنقألا فيكديتلمنلذاكرةلا جهيزلإ ىلا كمبسوتر.

a .ل مقيطعةلا تطألمؤقًخي اضغطلعلىل

b لثملقملMFL‑Pro Suiteتأكسلمنلتثبستلتطبسقل
بخشغسألا تالم الفاكس عبر الكمبيوترلفدلجهيزل

لا كمبسوتر.
اتبعلاإلرشيساتلا تيصةلبنظيملا خشغسألا ذيلتدختسمه.

ل)أنظمةلXPل®Windowsلول�
)Windows®للو7لWindowsلVista®

ل)ابدأ(،لحسسلكافة البرامجل<ل منلقيئمةل

.Brother لأدوات  Brotherل<ل
انقرلفوقلا قيئمةلا مندس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصل

لبكل)إذال مليكنلمحسًسالبي فعأ(.
انقرلفوقلا تالم الفاكس عبر الكمبيوترلعلىلشريطل

ا خنقألا يدر،لثملانقرلفوقلا تالم.
)أنظمةل8ل®Windows(ل�

ل)أدوات Brother(،لثملانقرلفوقل انقرلفوقل
ا قيئمةلا مندس ةلوحسسلالملا طرازلا تيصلبكل)إذال
 مليكنلمحسًسالبي فعأ(.لانقرلفوقلا تالم الفاكس 
عبر الكمبيوترلعلىلشريطلا خنقألا يدر،لثملانقرل

فوقلا تالم.

c لPC Fax Receiveتأكسلمنلأنكلقمتلبإعساسل
)الخالملا فيكسلعبرلا كمبسوتر(لعلىلا جهيزل
)راجعلالخالملا فيكسلعبرلا كمبسوترل)أنظمةل

لصفحةل51(. ل®Windowsلفقط(ل

إذالكينتلا فيكديتلموجوسةلعلىلذاكرةلا جهيزلعنسلإعساسل
مسزةلPC Fax Receiveل)الخالملا فيكسلعبرل
ا كمبسوتر(،لفدخدأللشيشةلا لمسلعميلإذالكنتلترغبل

فدلنقألا فيكديتلإ ىلا كمبسوترلأملال.

d :قملبأيلمميليلد
 نقألكألا فيكديتلإ ىلا كمبسوتر،لاضغطلعلىللل�

Yesل)نعم(.لفدلحي ةلضبطلFax Previewل
)معيينةلا فيكس(لعلىلOffل)إيقيفلتشغسأ(،لفدسخمل

لؤا كلعميلإذالكنتلترغبلفدلطبيعةلندخل
احخسيطسةلأملال.

 لتروجلوتركلا فيكديتلفدلا ذاكرة،لاضغطلعلىلل�
Noل)ال(.

e . اضغطلعلىل

نقل تقرير يومية الفاكس إلى جهاز فاكس آخر

إذال ملتقملبإعساسلIDلStationل)معّرفلا محطة(،لفلنليمكنكل
ا سخوللإ ىلوضعلنقألا فيكديتل)راجعلإسخيللا معلوميتل

لصفحةل20(. ا شتصسةل)معرفلا محطة(ل

a .ل مقيطعةلا تطألمؤقًخي اضغطلعلىل

b . اضغطلعلىل

c .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

d ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Serviceل)خسمة(.

e .)ل)خسمةServiceاضغطلعلىل

f .)ل)نقألا بسينيتData Transferاضغطلعلىل

g .)ل)نقألا خقريرReport Transferاضغطلعلىل

h أسخألرقملا فيكسلا ذيللخخملإعيسةلتوجسهلتقريرليومسةل
ا فيكسلإ سه.

i .)ل)بسءلتشغسألا فيكسFax Startاضغطلعلىل
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انحشار المستندات

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

a ل)وحسةلتغذيةلADFأخرجلأيلورقلغسرلمحشورلمنل
ا مدخنساتلا خلقيئسة(.

b .)ل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسةADFافخحلغطيءل

c .الحبلا مدخنسلا محشورل لتيرجلنيحسةلا سدير

ل

إذالتمزقلا مدخنس،لفيحرصلعلىلإزا ةلكألا قصيصيتل
ا ورقسةلا صغسرةل خجنبلحسوثلأيلانحشيراتلفدل

ا مدخقبأ.

d .)ل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسةADFأغلقلغطيءل

e . اضغطلعلىل

المستند محشور أ فل غطاء المستندات

a ل)وحسةلتغذيةلADFأخرجلأيلورقلغسرلمحشورلمنل
ا مدخنساتلا خلقيئسة(.

b .ارفعلغالفلا مدخنس

c .الحبلا مدخنسلا محشورل لتيرجلنيحسةلا سمسن

ل

إذالتمزقلا مدخنس،لفيحرصلعلىلإزا ةلكألا قصيصيتل
ا ورقسةلا صغسرةل خجنبلحسوثلأيلانحشيراتلفدل

ا مدخقبأ.

d .أغلقلغالفلا مدخنس

e . اضغطلعلىل



B الفصل

134

إزالة المستندات الصغيرة المحشورة في 
ADF )وحدة تغذية المستندات التلقائية(

a .ارفعلغالفلا مدخنس

b أسخألقطعةلمنلا ورقلا قوي،لمثألا بطيقيتلا دمسكة،ل
فدلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(ل سفعلأيل

قصيصيتلورقسةلصغسرة.

ل

c .أغلقلغالفلا مدخنس

d . اضغطلعلىل

المستند محشور في درج اإلخراج

a ل)وحسةلتغذيةلADFأخرجلأيلورقلغسرلمحشورلمنل
ا مدخنساتلا خلقيئسة(.

b .الحبلا مدخنسلا محشورل لتيرجلنيحسةلا سمسن

ل

c . اضغطلعلىل
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انحشار الورق
احرصلسائًميلعلىلإزا ةلا ورقلا مخبقدلمنلسرجلا ورقلوقمل

بخدويةلرزمةلا ورقلعنسلإضيفةلا ورقلا جسيس.للسديعسلذ كلفدل
منعلتغذيةلصفحيتلمخعسسةلمنلا ورقلعبرلا جهيزلفدلوقتل

واحسلومنعلانحشيرلا ورق.

الورق محشور في درج الورق

إذالقيمتلشيشةلا لمسلبعرضلJam MP Trayل)انحشيرل
فدلا سرجلا مخعسسلا غراض(،لاتبعلا تطواتلا خي سة:

a .قملبإزا ةلا ورقلمنلا سرجلمخعسسلا غراض

b .قملبإزا ةلأيلورقلمحشورلساخألا ورقلأولحو ه

ل

c قملبخهويةلحزمةلا ورق،لثملأعسهيلمرةلأخرىلفدلا سرجل
مخعسسلا غراض.

ل

d عنسلتحمسألا ورقلفدلا سرجلمخعسسلا غراض،لتأكسلمنل
ا ورقليظألسونلا حسلا قصىل موجهيتلارتفيعلا ورقل

)1(لفدلجينبدلا سرج.

ل

1

e ل)إعيسةلا محيو ة(لاللخئنيفلRetryاضغطلعلىل
ا طبيعة.
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انحشار الورق في درج الورق 1 أو الدرج 2

إذالعرضتلشيشةلا لمسلJam Tray1ل)انحشيرلا سرجل1(ل
أولJam Tray2ل)انحشيرلا سرجل2(،لاتبعلا تطواتلا خي سة:

a الحبلسرجلا ورقلبشكألكيمألخيرجلا جهيز.ل
معلJam Tray1ل)انحشيرلا سرجل1(:

ل

معلJam Tray2ل)انحشيرلا سرجل2(:

ل

b الختسملكلخيليسيكلفدللحبلا ورقلا محشورلببطءل
 لتيرج.

ل

مالحظة
يخسحل كللحبلا ورقلا محشورل لفألإزا ةلا ورقلبدهو ةل

أكبر.
ل

c لتأكسلأنلا ورقلألفألعالمةلا حسلا قصىل كمسةلا ورقل
(لفدلسرجلا ورق.لعنسلا ضغطلعلىلذراعل (
تحريرلموجهلا ورقلا زرق،لحركلموجهيتلا ورقل
 خنيلبلحجملا ورق.لوتأكسلمنلتثبستلا موجهيتلفدل

ا فخحيتلبإحكيم.

d .أعسلوضعلسرجلا ورقلبإحكيملساخألا جهيز
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الورق محشور في الجزء الخلفي من الجهاز

إذالقيمتلشيشةلا لمسلبعرضلJam Rearل)انحشيرلخلفد(،ل
اتبعلا تطواتلا خي سة:

a اتركلا جهيزلقسسلا خشغسأل مسةل10لسقيئقلحخىلتقومل
ا مروحةلا ساخلسةلبخبريسلا جزاءلشسيسةلا دتونةلساخأل

ا جهيز.

b .افخحلا غطيءلا تلفد

ل

ل

تحذير  
ل

للطحلليخن

بعسلالختساملا جهيزلمبيشرة،للخكونلبعضلا جزاءلا ساخلسةل
فدلا جهيزلليخنةل لغيية.لانخظرلحخىليبرسلا جهيزلقبأل مسل

ا جزاءلا ساخلسة.

ل
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c الحبلا  دنةلا زرقيءل)1(لا موجوسةلعلىلا جينبسنل
ا يمنلوا يدرل لفأل خحريرلغطيءلا مصهرل)2(.

2

1

3

1

3

ل

مالحظة
فدلحي ةللحبلأذرعلا ظرفل)3(لساخألا غطيءلا تلفدل
 لفألإ ىلوضعلا ظرف،لارفعلهذهلا ذرعلإ ىلا مكينل

ا صلدلقبأللحبلا  دنةلا زرقيءل)1(ل لفأ.
ل

d الختسملكلخيليسيكل دحبلا ورقلا محشورلبرفقلخيرجل
وحسةلا مصهر.

ل

e .)2(أغلقلغطيءلوحسةلا مصهرل

ل

2

3

3

مالحظة
فدلحي ةلا طبيعةلعلىلأظرف،لالحبلأذرعلا ظرفل)3(ل

إ ىلوضعلا ظرفلمرةلأخرىلقبألغلقلا غطيءلا تلفد.
ل

f .أغلقلا غطيءلا تلفد
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الورق محشور داخل الجهاز

إذالقيمتلشيشةلا لمسلبعرضلJam Insideل)انحشيرل
ساخلد(،لاتبعلا تطواتلا خي سة:

a .اضغطلعلىلزرلتحريرلا غطيءلا ميمدلالحبهل فخحه

ل

b أمدكلا مقبضلا زرقل وحسةلا لطوانة.لالحبلوحسةل
ا لطوانةلحخىلتخوقف.

ل
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c أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لعلىليديرلا جهيزلعكسل
عقيربلا ديعةلإ ىلوضعلا خحرير.لمنلخالللاإلمديكل
بي مقيبضلا زرقيءلفدلوحسةلا لطوانة،لارفعلمقسمةل

وحسةلا لطوانةلوقملبإزا خهيلمنلا جهيز.

2

1

ل

هام
ل يوصىلبوضعلوحسةلا لطوانةلعلىلورقةليمكنلا ختلصل	

منهيلأولقميشةلتحدًبيلفدلحي ةللكبلا حبرلأولنثرهلبغسرل
قصس.

ل  خجنبلتلفلا جهيزلا نيتجلعنلا كهربيءلا ديكنة،لاللتلمسل	
ا قطيبلا كهربيئسةلا موضحةلفدلا رلملا خوضسحد.

ل

ل
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d .الحبلا ورقلا محشورل لتيرجلببطء

ل

e تأكسلمنلأنلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلوضعلا خحريرل
كميلهولموضحلفدلا رلملا خوضسحد.

2

1

f مررلبرفقلوحسةلا لطوانةلإ ىلساخألا جهيزلحخىل
تخوقفلعنسلذراعلا قفألا زرق.

1

2

2

ل

g أسرلذراعلا قفألا زرقل)1(لفدلاتجيهلعقيربلا ديعةل
نحولموضعلا قفأ.

2

1
ل
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h .اسفعلوحسةلا لطوانةل لساخألحخىلتخوقف

ل

i .قملبإغالقلا غطيءلا ميمدلبي جهيز

مالحظة
لفدلحي ةلإيقيفلتشغسألا جهيزلأثنيءلعرضل

Jam Insideل)انحشيرلساخلد(لعلىلشيشةلا لمس،ل
لسقوملا جهيزلبطبيعةلبسينيتلغسرلكيملةلمنلا كمبسوترلعنسل

تشغسله.لقبألتشغسألا جهيز،لاحذفلا مهمةلمنلمتزنل
ا طبيعةلا مؤقتلا تيصلبي كمبسوتر.

ل

الورق محشور تحت درج الورق

إذالقيمتلشيشةلا لمسلبعرضلJam 2‑sidedل)انحشيرل
علىلا وجهسن(،لاتبعلا تطواتلا خي سة:

a اتركلا جهيزلقسسلا خشغسأل مسةل10لسقيئقلحخىلتقومل
ا مروحةلا ساخلسةلبخبريسلا جزاءلشسيسةلا دتونةلساخأل

ا جهيز.

b .الحبلسرجلا ورقلبشكألكيمألخيرجلا جهيز

ل

c .تأكسلمنلعسملوجوسلورقلمحشورلساخألا جهيز

ل
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d إذال مليخملاالحخفيظلبي ورقلساخألا جهيز،لفيفحصلألفأل
سرجلا ورق.

ل

e إذال مليخملاالحخفيظلبي ورقلفدلسرجلا ورق،لفيفخحلا غطيءل
ا تلفد.

ل

ل

تحذير  

للطحلليخن

بعسلالختساملا جهيزلمبيشرة،للخكونلبعضلا جزاءلا ساخلسةل
فدلا جهيزلليخنةل لغيية.لانخظرلحخىليبرسلا جهيزلقبأل مسل

ا جزاءلا ساخلسة.

ل

ل

f الختسملكلخيليسيكل دحبلا ورقلا محشورلبرفقلخيرجل
ا جزءلا تلفدلمنلا جهيز.

ل

g .أغلقلا غطيءلا تلفدلحخىليدخقرلفدلموضعلاإلغالق

h .أعسلوضعلسرجلا ورقلبإحكيملساخألا جهيز
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إذا كنت تواجه صعوبات مع الجهاز
هام
ل  لحصوللعلىلمديعسةلتقنسة،ليجبلعلسكلاالتصيللبمركزلخسمةلعمالءلBrotherلأولموزعلBrotherلا محلد.	
ل إذالكنتلتعخقسلوجوسلمشكلةلبي جهيز،لفخحققلمنلا متططلأسنيهلواتبعلتلمسحيتلالخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.ليمكنكلحألمعظمل	

ا مشكالتلبنفدك.
ل إذالكنتلبحيجةلإ ىلمزيسلمنلا مديعسة،لفدسقسمل كلCenterلSolutionsلBrotherلأحسثلا لئلةلا مخكررةلوتلمسحيتلحولل	

الخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.
.http://solutions.brother.com/قملبزييرةل

صعوبات في الطباعة 
المقترحاتالصعوبة

تحققلمنلتثبستلبرنيمجلتشغسألا طيبعةلا صحسحلواخخسيره.اللتخملا طبيعة.
لصفحةل123(. تحققلمنلعسملعرضلشيشةلا لمسل رلي ةلخطأل)راجعلرليئألا تطألوا صسينةل

تحققلمنلأنلا جهيزلمخصألبيإلنخرنت.ل

ل)أنظمةل7ل®WindowsلوR2ل2008ل®ServerلWindows(ل

 Brother MFC‑XXXXل)ابدأ(ل<لا جهزة والطابعات.لانقرلبزرلا ميوسلا يمنلفوقل انقرلفوقلزرل
Printerلثملانقرلفوقلمعاينة المحتوى المطبوع.لانقرلفوقلالطابعةلفدلشريطلا قيئمة.لتأكسلمنلعسملاخخسيرلخينةل

ا تخدام الطابعة دون اتصال.

ل)أنظمةل®VistaلWindowsلو2008ل®ServerلWindows(ل

 Hardware and Soundوحةلا خحكم(ل<ل (لControl Panelل<ل))ل)ابسأStart(ل انقرلفوقلزرل
 Brother MFC‑XXXXا طيبعيت(.لانقرلبزرلا ميوسلا يمنلفوقل(لPrintersل<ل)ا جهزةلوا صوت(

Printer.لتأكسلمنلأنلخسيرلUse Printer Onlineل)الختساملا طيبعةلفدلحي ةلاالتصيل(ل سسلمدرًسا.لفدل
حي ةلإسراجه،لانقرلفوقلهذالا تسيرل ضبطلبرنيمجلا خشغسألعبرلاإلنخرنت.

ل)أنظمةلXPل®Windowsلو2003ل®ServerلWindows(ل
انقرلفوقلزرلStartل)ابسأ(ل<لPrinters and Faxesل)ا طيبعيتلوا فيكديت(.لانقرلبزرلا ميوسلا يمنل
فوقلBrother MFC‑XXXX Printer.لتأكسلمنلأنلخسيرلUse Printer Onlineل)الختساملا طيبعةل
فدلحي ةلاالتصيل(ل سسلمدرًسا.لفدلحي ةلإسراجه،لانقرلفوقلهذالا تسيرل ضبطلبرنيمجلا خشغسألعبرلاإلنخرنت.

ل)أنظمةل8ل®Windowsلو2012ل®ServerلWindows(ل
حركلا ميوسلإ ىلا زاويةلا دفلسةلا سمنىل دطحلا مكخب.للعنسلظهورلشريطلا قيئمة،لانقرلفوقلاإلعداداتل<للوحة 

التحكم.لفدلمجموعةلا جهزة والصوتل)ا جهزة(،لانقرلفوقلعرض ا جهزة والطابعات.للانقرلبزرلا ميوسلا يمنل
فوقلBrother MFC‑XXXX Printerل<لمعاينة المحتوى المطبوع.لفدلحي ةلظهورلخسيراتلبرنيمجل
تشغسألا طيبعة،لحسسلبرنيمجلتشغسألا طيبعةلا تيصلبك.لانقرلفوقلا طيبعةلبشريطلا قيئمةلوتأكسلمنلعسملتحسيسل

ا تخدام الطابعة دون اتصال.ل

)WindowsلServer®ل2012لR2ل)أنظمةل
انقرلفوقللوحة التحكملفدلشاشة ابدأ.لفدلمجموعةلا جهزة ،لانقرلفوقلعرض ا جهزة والطابعات.لانقرلبزرل
ا ميوسلا يمنلفوقلBrother MFC‑XXXX Printerل<لمعاينة المحتوى المطبوع.لفدلحي ةلظهورل

خسيراتلبرنيمجلتشغسألا طيبعة،لحسسلبرنيمجلتشغسألا طيبعةلا تيصلبك.لانقرلفوقلا طيبعةلبشريطلالقائمةلوتأكسل
منلعسملتحسيسلا تخدام الطابعة دون اتصال.

.SecureلFunctionلLockاتصألبي مدؤولل لخحققلمنلإعساساتل

ا جهيزلالليقوملبي طبيعةلأولأوقفلعملسةلا طبيعة.
. اضغطلعلىل

لسقوملا جهيزلبإ غيءلمهمةلا طبيعةلومدحهيلمنلا ذاكرة.لقسلتكونلا مطبوعيتلغسرلكيملة.

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

تظهرلرؤوسلا صفحيتلأولتذيسلهيلعنسلعرضل
ا مدخنسلعلىلا شيشة،ل كنهيلاللتظهرلعلىلا صفحةل

ا مطبوعة.

هنيكلمنطقةلغسرلقيبلةل لطبيعةلبي جزءينلا علويلوا دفلدلمنلا صفحة.لاضبطلا هوامشلا علويةلوا دفلسةلفدلا مدخنسل
لصفحةل29(.  لدميحلبذ كل)راجعلا منيطقلغسرلا قيبلةل لمدحلا ضوئدلوا طبيعةل

يقوملا جهيزلبي طبيعةلبشكألغسرلمخوقعلأوليقومل
لإل غيءلمهيملا طبيعة.بطبيعةلبسينيتلتي فة. اضغطلعلىل

تحققلمنلاإلعساساتلفدلا خطبسقلا مدختسمل لخأكسلمنلإعساسهيل لعمألمعلا جهيز.

يقوملا جهيزلبطبيعةلأوللزوجلمنلا صفحيتل
بشكألصحسح،لثملالليظهرلا نصلكيماًللببعضل

ا صفحيتلا الحقة.

تحققلمنلأنلإعساساتلا طبيعةلفدلا خطبسقلا تيصلبكلمخيحةلفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعةلا تيصلبي جهيز.

الليخعرفلا كمبسوترلعلىلإشيرةلامخالءلمتزنلاإلسخيللا مؤقتلا تيصلبي جهيز.لتأكسلمنلتوصسألكيبألا واجهةل
لس سألاإلعساسلا دريع(. بشكألصحسحل)

الليقوملا جهيزلبي طبيعةلعلىلوجهدلا ورقلبرغمل
ضبطلإعساسلبرنيمجلتشغسألا طيبعةلعلىلا طبيعةل

علىلا وجهسن.

تحققلمنلإعساسلحجملا ورقلفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعة.ليجبلعلسكلاخخسيرلا حجملA4ل)60لإ ىل105لجم/م2(.

الليقوملا جهيزلبعرضلقيئمةلUSBلعنسلتوصسأل
مشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلبواجهةل

USBلا مبيشرة.ل

عنسميليكونلا جهيزلفدلا وضعلSleepلDeepل)لكونلعمسق(،لالليخملتنشسطلا جهيزلحخىلإذالقمتلبخوصسأل
مشغألبطيقةلا ذاكرةلا وامضةلUSBلبواجهةلUSBلا مبيشرة.لاضغطلعلىلشيشةلا لمسل خنشسطلا جهيز.

تحققلمنلتطيبقلإعساسلحجملا ورقلفدلا خطبسقلوفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعة.الليمكنلطبيعةل‘تتطسطلا صفحة’.

حيوللتغسسرلإعساسلبرنيمجلتشغسألا طيبعة.لتخطلبلأعلىلسقةلوقًخيلأطولل معي جةلا بسينيتلوإرلي هيلوطبيعخهي.لرعةلا طبيعةلمنتفضةل لغيية.

لس سألا مدختسمل إذالكينلا جهيزلفدلوضعلهيسئ،لتكونللرعةلا طبيعةلأبطأ.لاخخرلإعساسلا وضعلا هيسئل)
ا مخقسم(.

.Adobe®لIllustrator®لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(.ا جهيزلالليطبعلمنل جربلتقلسألسقةلا طبيعةل)

لصفحةل154.جوسةلا طبيعةلرسيئة راجعلتحدسنلجوسةلا طبيعةل

صعوبات التعامل مع الورق 
المقترحاتالصعوبة

لالليقوملا جهيزلبخغذيةلا ورق. إذالعرضتلشيشةلا لمسلرلي ةلانحشيرلا ورقلوكنتلاللتزاللتواجهلمشكلة،لفراجعلرليئألا تطألوا صسينةل
صفحةل123.

إذالكينلسرجلا ورقلفيرًغي،لفقملبخحمسألرزمةلجسيسةلمنلا ورقلفدلسرجلا ورق.
عنسلوجوسلورقلفدلسرجلا ورق،لتأكسلمنلأنهلموضوعلبشكألمدخقسم.لوإذالكينلا ورقلملخوًيي،لفقملبخدويخه.ليكونل

مفسًسالفدلبعضلا حسينلأنلتترجلا ورقلوتقلبلا رزمةلثملتضعهيلمرةلأخرىلفدلسرجلا ورق.

قلألكمسةلا ورقلفدلسرجلا ورق،لثملأعسلا محيو ة.
تأكسلمنلعسملتحسيسلدرج متعدد ا غراضلمعلمصدر الورقلفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعة.

لصفحةل118(. قملبخنظسفلبكراتلا خقيطلا ورقل)راجعلتنظسفلبكراتلا خقيطلا ورقل

الليقوملا جهيزلبخغذيةلا ورقلمنلا سرجلمخعسسل
ا غراض.

تأكسلمنلعسملتحسيسلدرج متعدد ا غراضلفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعة.

قملبخهويةلحزمةلا ورقلجسًسا،لثملأعسهيلمرةلأخرىلفدلا سرجلبإحكيم.
قملبخحمسألثالثةلأظرفلفدلا مرةلفدلا سرجلمخعسسلا غراض.ليجبلضبطلا خطبسقلعلىلطبيعةلحجملا مظروفلكسفلأطبعلا مظيريف؟

ا مدختسم.ليخملذ كلعيسًةلبقيئمةلإعساسلا صفحةلأولإعساسلا مدخنسلبي خطبسقل)راجعلس سألا خطبسقل لحصوللعلىلمزيسل
منلا معلوميت(.



B الفصل

146

طباعة الفاكسات المستلمة 
المقترحاتالصعوبة
ا طبيعةلمكثفةل�

خطوطلأفقسةل�

ا جمألا علويةلوا دفلسةلمقطوعةل�

لطورلمفقوسةل�

عيسًةلميليرجعلذ كلإ ىلوصلةلا هيتفلا رسيئة.لإنشيءلندتة؛لإذالكينتلا ندتةلتبسولجسسة،لفربميلتكونل سيهلوصلةل
رسيئةلمعلوجوسلكهربيءلليكنةلأولتساخألبتطلا هيتف.لاطلبلمنلا طرفلاآلخرلإرليللا فيكسلمرةلأخرى.

قسلتكونلألالكلا شحنلا تيصةلبي طبيعةلمخدتة.لقملبخنظسفلألالكلا كورونيلا موجوسةلبوحسةلا لطوانةللطورللوساءلرألسةلعنسلااللخالم
لصفحةل109(. )راجعلتنظسفلألالكلا كورونيل

قسلتكونلا ميلحةلا ضوئسةلا تيصةلبي مرلألمخدتة.لاطلبلمنلا مرلألإنشيءلندتةل لخحققلمميلإذالكينتلا مشكلةل
تخعلقلبي جهيزلا مرلأ.لحيوللااللخالملمنلجهيزلفيكسلآخر.

تظهرلا فيكديتلا مدخلمةلكصفحيتلمقدمةلأول
فيرغة.

لصفحةل30(. تملقطعلا هوامشلا سمنىلوا سدرىلأولطبيعةلصفحةلواحسةلعلىلصفحخسنل)راجعلحجملا ورقل

لس سألا مدختسملا مخقسم(. تشغسألا خقلسألا خلقيئدل)

خط الهاتف أو الوصالت 
المقترحاتالصعوبة

افحصلكألوصالتلللكلا تط.لتأكسلمنلتوصسألللكلخطلا هيتفلمبيشرًةلبمقبسلا هيتفلفدلا حيئطلومقبسلا تطلاالتصيللالليعمأ.ل)اللتوجسلنغمةلاتصيل(
LINEلبي جهيز.ل

لس سألا مدختسملا مخقسم(. قملبخغسسرلإعساسلTone/Pulseل)نغمة/نبض(ل)
فدلحي ةلتوصسألهيتفلخيرجدلبي جهيز،لأرلألفيكًديليسوًييلبرفعللميعةليسلا هيتفلا تيرجدلواالتصيللبي رقمل
مدختسًميلا هيتفلا تيرجد.لانخظرلحخىلتدمعلنغميتلالخالملا فيكسلقبألا ضغطلعلىلFax Startل)بسءل

تشغسألا فيكس(.

إذال ملتصسرلنغمةلاتصيل،لفقملبخوصسألهيتفلوللكلخطلهيتفلتعرفلأنهميليعمالنلجسًسالبمقبسلا هيتفلا رئسددل
بي حيئطلمبيشرًة.لثملارفعللميعةليسلا هيتفلا تيرجدلوالخمعل نغمةلاالتصيل.لفدلحي ةلالخمرارلعسمللميعلنغمةل

اتصيل،لاطلبلمنلشركةلا هيتفلفحصلا تطلومقبسلا حيئط.

لا جهيزلالليرسلعنسلاالتصيللبه. تأكسلمنلأنلا جهيزلفدلوضعلااللخالملا صحسحل إلعساسلا تيصلبكل)راجعلإعساساتلوضعلااللخالمل
صفحةل46(.

تحققلمنلوجوسلنغمةلاتصيل.لاتصألبي جهيزل دميعلرسهلإنلأمكن.لإذال مليكنلهنيكلرس،لفخحققلمنلوصلةلللكلخطل
ا هيتف.لإذال ملتدمعلا رنسنلعنسلاالتصيللبي جهيز،لفيطلبلمنلشركةلا هيتفلفحصلا تط.
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ا تالم الفاكسات 
المقترحاتالصعوبة

افحصلكألوصالتلللكلا تط.لتأكسلمنلتوصسألللكلخطلا هيتفلمبيشرًةلبمقبسلا هيتفلفدلا حيئطلومقبسلا تطلالليمكنلالخالملا فيكديت.
LINEلبي جهيز.لإذالكنتلمشخرًكيلفدلخسميتلDSLلأولVoIP،لفُسرجىلاالتصيللبموفرلا تسمةل معرفةلإرشيساتل

ا خوصسأ.

تأكسلأنلا جهيزلفدلوضعلااللخالملا صحسح.ليخملتحسيسلذ كلمنلخالللا جهزةلا تيرجسةلوخسميتلمشخركدلا هيتفل
لصفحةل46(.  سيكلا موجوسةلعلىلنفسلخطلجهيزلBrotherل)راجعلإعساساتلوضعلااللخالمل

إذالكينل سيكلخطلفيكسلمتصصلوكنتلتريسلأنليرسلجهيزلBrotherلتلقيئًسيلعلىلكألرليئألا فيكسلل�
ا وارسة،لفسنبغدلتحسيسلا وضعلFaxل)فيكس(.

إذالكينلجهيزلBrotherليشخركلفدلخطلمعلجهيزلرسلآ دلعلىلا مكي ميتلخيرجد،لفسنبغدلتحسيسلا وضعلل�
External TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتفلا تيرجد(.لفدلوضعلExternal TADل)جهيزل

ا رسلاآل دلعلىلا هيتفلا تيرجد(للسخلقىلا جهيزلBrotherلرليئألا فيكسلا وارسةلتلقيئًسي،لولسخمكنل
ا مخصلونلبي مكي ميتلا صوتسةلمنلتركلرلي ةلعلىلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميت.

إذالكينلBrotherليشخركلفدلخطلمعلهواتفلأخرىلوكنتلتريسهلأنليرسلتلقيئًسيلعلىلكألرليئألا فيكسلل�
ا وارسة،لفسنبغدلتحسيسلا وضعلFax/Telل)فيكس/هيتف(.لفدلا وضعلFax/Telل)فيكس/هيتف(،ل
لسخلقىلجهيزلBrotherلا فيكديتلتلقيئًسيلويصسرلرنسًنيلمزسوًجيللريًعيل خنبسهكل لرسلعلىلا مكي ميتل

ا صوتسة.

إذالكنتلاللتريسلأنليقوملجهيزلBrotherلبي رسلتلقيئًسيلعلىلأيلرليئألفيكسلوارسة،لفسنبغدلتحسيسلا وضعلل�
Manualل)يسوي(.لفدلا وضعلManualل)يسوي(،ليجبلا رسلعلىلكألمكي مةلوارسةلوتنشسطلا جهيزل

اللخالملا فيكديت.

ربميليقوملجهيزلأولخسمةلأخرىلفدلموقعكلبي رسلعلىلا مكي مةلقبألأنليقوملجهيزلBrotherلبي رسلعلسهي.لالخخبيرل
ذ ك،لقلألإعساسلتأخسرلا رنسن:

فدلحي ةلضبطلوضعلا رسلعلىلFaxل)فيكس(لأولFax/Telل)فيكس/هيتف(،لقلألتأخسرلا رنسنلإ ىلرنةلل�
لصفحةل46(. واحسةل)راجعلتأخسرلا رنسنل

فدلحي ةلضبطلوضعلا رسلعلىلExternal TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتفلا تيرجد(،لقلألعسسلل�
ا رنيتلا مبرمجةلعلىلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميتلإ ىلاثنسن.

فدلحي ةلضبطلوضعلا رسلعلىلManualل)يسوي(،لاللتقملبضبطلإعساسلتأخسرلا رنسن.ل�

اطلبلمنلشتصلميلأنليرلأل كلفيكسلاخخبير:

إذالالخلمتلفيكسلاالخخبيرلبنجيح،لفإنلا جهيزليعمألبشكألصحسح.لتذكرلإعيسةلضبطلتأخسرلا رنسنلأولإعساسلل�
جهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميتلعلىلاإلعساساتلا صلسة.لإذالتكررتلمشيكألااللخالملبعسلإعيسةلضبطل

تأخسرلا رنسن،لفسكونلهنيكلشتصلأولجهيزلأولخسمةلمشخركلترسلعلىلمكي مةلا فيكسلقبألأنليخمكنلا جهيزل
منلا رس.

إذال ملتخمكنلمنلالخالملا فيكس،لفقسليكونلهنيكلجهيزلأولخسمةلمشخركلأخرىلتخساخألمعلالخالملا فيكسلأولل�
قسلتكونلهنيكلمشكلةلبتطلا فيكس.
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الليمكنلالخالملا فيكديت.
)تيبع(

إذالكنتلتدختسملجهيزلرسلآ دلعلىلا هيتفل)ا وضعلExternal TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتفل
ا تيرجد((لعلىلنفسلخطلجهيزلBrother،لفخأكسلمنلإعساسلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميتل سيكلبشكألصحسحل

لصفحةل54(. )راجعلتوصسألTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(لا تيرجدل

قملبخوصسألTADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتف(لا تيرجدلكميلهولمبسنلبي رلملا خوضسحد،لل1
راجعلصفحةل54.

اضبطلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميتل لرسلخالللرنةلواحسةلأولرنخسن.ل2

لجألا رلي ةلا صيسرةلعلىلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميت.ل3

لجألخمسلثواٍنلمنلا صمتلفدلبسايةلا رلي ةلا صيسرة.ل�

تحسثلحخىل20لثينسةلكحسلأقصى.ل�

قملبإنهيءلا رلي ةلا صيسرةلبإعطيءلرمزلا خنشسطلعنلبعسلإ ىلا شتيصلا ذينليقومونلبإرليللا فيكديتلل�
يسوًيي.لعلىللبسألا مثيل:ل“بعسللميعلا صفيرة،لاتركلرلي ةلأولاضغطلعلىلl51لوابسألفدلإرليلل

فيكس.”

اضبطلجهيزلا رسلاآل دلعلىلا مكي ميتل لرسلعلىلا مكي ميت.ل4

اضبطلوضعلااللخالملبجهيزلBrotherلعلىلExternal TADل)جهيزلا رسلاآل دلعلىلا هيتفلل5
لصفحةل43(. ا تيرجد(ل)راجعلاخخسيرلوضعلااللخالمل

تأكسلمنلتشغسألمسزةلاكخشيفلا فيكسلبجهيزلBrother.لمسزةلاكخشيفلا فيكسلهدلعبيرةلعنلمسزةلتخسحل كلالخالمل
لصفحةل47(. ا فيكسلحخىلإذالقمتلبي رسلعلىلا مكي مةلمنلهيتفلخيرجدلأولملحقل)راجعلاكخشيفلا فيكسل

إذالكنتلتخلقىلعيسًةلأخطيءلفدلاإلرليللنخسجةل حسوثلتساخألمحخمألبتطلا هيتف،لفحيوللتغسسرلإعساسلا خوافقلإ ىل
لصفحةل153(. Basic(for VoIP)ل)أليلدل) تسميتلVoIP((ل)راجعلتساخألخطلا هيتفل/لVoIPل

.SecureلFunctionلLockاتصألبي مدؤولل لخحققلمنلإعساساتل

إر ال الفاكسات 
المقترحاتالصعوبة

افحصلكألوصالتلللكلا تط.لتأكسلمنلتوصسألللكلخطلا هيتفلمبيشرًةلبمقبسلا هيتفلفدلا حيئطلومقبسلا تطلالليمكنلإرليللا فيكديت.
LINEلبي جهيز.ل

ل تأكسلمنلقسيمكلبي ضغطلعلىلFaxل)فيكس(لومنلأنلا جهيزلفدلوضعلا فيكسل)راجعلكسفسةلإرليللفيكسل
صفحةل40(.

لس سألا مدختسملا مخقسم(. اطبعلتقريرلتأكسسلاإلرليللوتحققلمنلعسملوجوسلأيلخطأل)

اتصألبي مدؤولل لخحققلمنلإعساساتلLockلFunctionلSecure.ل
اطلبلمنلا طرفلاآلخرلأنليخحققلمنلوجوسلورقلفدلا جهيزلا مدخلم.ل

حيوللتغسسرلا سقةلإ ىلFineل)سقسق(لأولS.Fineل)فيئقلا سقة(.لقملبإنشيءلندتةل لخحققلمنلعمألا ميلحةلجوسةلاإلرليللرسيئة.
ا ضوئسةلبي جهيز.لإذال ملتكنلجوسةلا ندتةلجسسة،لفقملبخنظسفلا ميلحةلا ضوئسةل)راجعلتنظسفلزجيجلا ميلحةل

لصفحةل104(. ا ضوئسةل
تقريرلتأكسسلاإلرليلليقوللRESULTل

)نخسجة(:ERRORل)خطأ(.
قسليكونلهنيكلتشوشلأولكهربيءلليكنةلمؤقخةلبي تط.لحيوللإرليللا فيكسلمرةلأخرى.لإذالكنتلتقوملبإرليللرلي ةل
فيكسلعبرلا كمبسوترلوظهرتلرلي ةلRESULTل)نخسجة(:ERRORل)خطأ(لفدلتقريرلتأكسسلاإلرليل،لفربميلتكونل

لذاكرةلا جهيزلقسلالخنفذت.لإلخالءلمديحةلإضيفسةلمنلا ذاكرة،ليمكنكلإيقيفلتشغسألذاكرةلتتزينلا فيكسل
لس سألا مدختسملا مخقسم(لأولإ غيءلا فيكسل لس سألا مدختسملا مخقسم(،لأولطبيعةلرليئألا فيكسلفدلا ذاكرةل) (

لس سألا مدختسملا مخقسم(.لإذالالخمرتلا مشكلة،لفيطلبلمنلشركةلا هيتفلفحصلخطلا هيتف. ا مؤجأل)

إذالكنتلتخلقىلعيسًةلأخطيءلفدلاإلرليللنخسجةل حسوثلتساخألمحخمألبتطلا هيتف،لفحيوللتغسسرلإعساسلا خوافقلإ ىل
لصفحةل153(. Basic(for VoIP)ل)أليلدل) تسميتلVoIP((ل)راجعلتساخألخطلا هيتفل/لVoIPل
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إر ال الفاكسات )تابع(
المقترحاتالصعوبة

تأكسلمنلتحمسألا مدخنسلبشكألصحسح.لعنسلالختساملADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة(،ليجبلأنليكونلا فيكديتلا مرللةلفيرغة.
ا مدخنسلمواجًهيل على.لعنسلالختساملزجيجلا ميلحةلا ضوئسة،ليجبلأنليكونلا مدخنسلمواجًهيل لفأل)راجعلتحمسأل

لصفحةل38(. ا مدخنساتل
عيسًةلميلتظهرلا دطورلا دوساءلا رألسةلبي فيكديتلا خدلترللهيلنخسجةل وجوسلأوليخلأولليئألا خصحسحلعلىلشريطللطورللوساءلرألسةلعنسلاإلرليل.

لصفحةل104(. ا زجيجل)راجعلتنظسفلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةل

التعامل مع المكالمات الواردة 
المقترحاتالصعوبة

.CNGتشغسأ(،ليكونلا جهيزلأكثرلحديلسةل ألصوات.لفقسل‘يدمع’لا جهيزلصوًتيلكنغمةل(لOnلعلىل)ل)اكخشيفلا فيكسFaxلDetectفدلحي ةلضبطل
يفدرلعنلطريقلا تطألأصواًتيلأولمولسقىلمعسنةلبي تطلكيتصيللمنلجهيزلفيكسلويرسلبنغميتلالخالملا فيكس.لقمل

.لحيوللتجنبلهذهلا مشكلةلعنلطريقلضبطلاكخشيفلا فيكسلعلىلإيقيفل بإ غيءلتنشسطلا جهيزلبي ضغطلعلىل
لصفحةل47(. ا خشغسأل)راجعلاكخشيفلا فيكسل

إذالقمتلبي رسلمنلهيتفلخيرجدلأولملحق،لفيضغطلعلىلرمزلا خنشسطلعنلُبعسل)اإلعساسلاالفخراضدلهولl51(.لإرليللمكي مةلفيكسلإ ىلا جهيز.
عنسميليرسلا جهيز،لضعلا دميعة.

إذالكينتل سيكلمسزةلانخظيرلا مكي ميتلأولانخظيرلا مكي ميت/إظهيرلهويةلا مخصألأولإظهيرلهويةلا مخصألأولا بريسلمزاييلمتصصةلعلىلخطلواحس.
ا صوتدلأولجهيزلرسلآ دلعلىلا مكي ميتلأولنظيملإنذارلأولمسزةلمتصصةلأخرىلعلىلنفسلخطلا هيتفلا تيصل

بي جهيز،لفقسليؤسيلذ كلإ ىلحسوثلمشكلةلبإرليللا فيكديتلأولالخالمهي.
على  بيل المثال:لإذالكنتلمشخرًكيلفدلخسمةلانخظيرلا مكي ميتلأولخسمةلمتصصةلأخرىلوجيءتلإشيرتهيلخاللل
ا تطلأثنيءلقسيملا جهيزلبإرليللأولالخالملفيكس،لفقسلتقيطعلاإلشيرةلا فيكديتلأولتعطلهيلبشكألمؤقت.لتديعسلمسزةل
ECMل)وضعلتصحسحلا خطيء(لمنلBrotherلفدلا خغلبلعلىلهذهلا مشكلة.لويخعلقلهذالا مرلبصنيعةلأنظمةل
ا هيتف،لوهولأمرلمشخركلبسنلكألا جهزةلا خدلتقوملبإرليللا معلوميتلوالخالمهيلعلىلخطلواحسلمشخركلمعل
مزاييلمتصصة.لإذالكينلتجنبلا خسخألا بدسطلأمًرالحيلًميل عملك،لفنوصدلبيلختساملخطلمنفصألاللتوجسلعلسهل

مزاييلمتصصة.

صعوبات النسخ 
المقترحاتالصعوبة

لصفحةل62(.الليمكنلإنشيءلندتة. تأكسلمنلقسيمكلبي ضغطلعلىلCopyل)ندخ(لوا جهيزلفدلوضعلا ندخل)راجعلكسفسةلا ندخل

.SecureلFunctionلLockاتصألبي مدؤولل لخحققلمنلإعساساتل
عيسًةلميلتظهرلا دطورلا دوساءلا رألسةلبي ُندخلنخسجةل وجوسلأوليخلأولليئألا خصحسحلعلىلزجيجلا ميلحةليظهرللطرلألوسلرألدلفدلا ُندخ.

ا ضوئسةلأولاتديخلألالكلا شحن.لقملبخنظسفلشريطلا زجيجلوزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلبيإلضيفةلإ ىلا شريطل
لصفحةل104لولتنظسفل ا بسضلوا باللخسكلا بسضلا موجوسلفوقهميل)راجعلتنظسفلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةل

لصفحةل109(. ألالكلا كورونيل
لصفحةل38لأولا ُندخلفيرغة. تأكسلمنلتحمسألا مدخنسلبشكألصحسحل)راجعلالختساملوحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسةل)ADF(ل

لصفحةل39(. الختساملزجيجلا ميلحةلا ضوئسةل
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صعوبات المسح الضوئي 
المقترحاتالصعوبة

تظهرلأخطيءلTWAINلأولWIAلعنسلا بسءلفدل
)Windows®ا مدحلا ضوئد.ل)أنظمةل

تأكسلمنلتحسيسلبرنيمجلا خشغسألTWAINلBrotherلأولWIAلبيعخبيرهلا مصسرلا رئسددلفدلتطبسقلا مدحل
ا ضوئد.لعلىللبسألا مثيل،لفدل12SEل™PaperPortل™Nuance،لانقرلفوقل طح المكتبل<لإعدادات 

.BrotherلTWAIN/WIAالمسحل<لتحديدلالخخسيرلبرنيمجلتشغسأل
تظهرلأخطيءلTWAINلأولICAلعنسلا بسءلفدل

ا مدحلا ضوئد.ل)Macintosh(ل
تأكسلمنلتحسيسلبرنيمجلا خشغسألTWAINلBrotherلبيعخبيرهلا مصسرلا رئسدد.لفدلPageManager،لانقرل

.BrotherلTWAINتحسيسلمصسر(لثملاخخرلبرنيمجلتشغسأل(لSelect Sourceل<ل)ل)ملفFileفوقل
لس سأل يمكنلأيًضيل جهيزلMacintoshلمدحلا مدخنساتلبيلختساملبرنيمجلتشغسألا ميلحةلا ضوئسةلICAل)

مدختسملا برنيمجلوا شبكة(.

مسزةلOCRل)ا خعرفلا بصريلعلىلا حرف(لالل
تعمأ.

حيوللزييسةلسقةلا مدحلا ضوئد.
)Macintosh(ل

يجبلتنزيألPageManagerل!Prestoلوتثبسخهلقبألااللختسام.ل مزيسلمنلاإلرشيسات،لراجعلا وصوللإ ىلسعمل
لصفحةل5. Brotherل)أنظمةلMacintosh(ل

لصفحةل151.ا مدحلا ضوئدلعبرلا شبكةلالليعمأ. راجعلصعوبيتلا شبكةل
اتصألبي مدؤولل لخحققلمنلإعساساتلLockلFunctionلSecure.الليمكنلإجراءلا مدحلا ضوئد.

صعوبات البرامج 
المقترحاتالصعوبة

)أنظمة ®Windows فقط(الليمكنلتثبستلا برامجلأولا طبيعة.
قملبخشغسألبرنيمجلإصالح MFL‑Pro Suiteلعلىلمشغألا قراصلا مضغوطةلCD-ROM.للسقوملهذال

ا برنيمجلبإصالحلا برامجلوإعيسةلتثبسخهي.
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صعوبات الشبكة 
المقترحاتالصعوبة

الليمكنلإجراءلا طبيعةلوا مدحلا ضوئدلعبرل
ا شبكةلبعسلاكخميللتثبستلا برامج.

عنسلظهورلا شيشةلالليمكنلا طبيعةلإ ىلا طيبعةلا مخصلةلبي شبكة.،لاتبعلاإلرشيساتلا معروضةلعلىلا شيشة.
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة. إذال مليخملحألا مشكلة،ل

)أنظمة ®Windows وMacintosh(مسزةلا مدحلا ضوئدلعبرلا شبكةلاللتعمأ.
قسلاللتعمألمسزةلا مدحلا ضوئدلعبرلا شبكةلنخسجةلإلعساساتلجسارلا حميية.لقملبخغسسرلإعساساتلجسارلا حمييةلأول
تعطسلهي.ليلزملضبطلبرنيمجلا حميية/جسارلا حمييةلا ذيلتوفرهلجهةلخيرجسةل لدميحلبي مدحلا ضوئدلعبرلا شبكة.ل

إلضيفةلا منفذل54925لمنلأجألإجراءلا مدحلا ضوئدلعبرلا شبكة،لأسخألا معلوميتلأسنيه:

فدلNameل)االلم(:لأسخألأيلوصف،لمثألNetScanلBrother.ل�

فدلnumberلPortل)رقملا منفذ(:لأسخأل54925.ل�

فدلProtocolل)ا بروتوكول(:لتأكسلمنلتحسيسلUDP.ل�

راجعلس سألاإلرشيساتلا مرفقلمعلبرنيمجلا مين/جسارلا حمييةلا ذيلتوفرهلجهةلخيرجسةلأولاتصألبجهةلتصنسعل
ا برنيمج.

 لحصوللعلىلمزيسلمنلا معلوميت،ليمكنكلقراءةلا لئلةلا مخساو ةلومقخرحيتلالخكشيفلا خطيءلوإصالحهيلعلىل
.http://solutions.brother.com/

)Macintosh(
أعسلتحسيسلا جهيزلفدلاإلطيرلDevice Selectorل)ُمحسسلا جهيز(لمنلا قيئمةلا منبثقةل لطرازلا موجوسةلفدل

.ControlCenter2ا شيشةلا رئسدسةل ـل

مسزةلالخالملا فيكسلعبرلا كمبسوترلمنلخاللل
ا شبكةلاللتعمأ.

)أنظمة ®Windows فقط(
يلزملضبطلبرنيمجلا حميية/جسارلا حمييةلا ذيلتوفرهلجهةلخيرجسةل لدميحلبيلخالملا فيكسلعبرلا كمبسوتر.لإلضيفةل

ا منفذل54926لمنلأجألالخالملا فيكديتلعبرلا كمبسوترلمنلخالللا شبكة،لأسخألا معلوميتلأسنيه:

فدلNameل)االلم(:لأسخألأيلوصف،لمثألRxلPC-FAXلBrother.ل�

فدلnumberلPortل)رقملا منفذ(:لأسخأل54926.ل�

فدلProtocolل)ا بروتوكول(:لتأكسلمنلتحسيسلUDP.ل�

راجعلس سألاإلرشيساتلا مرفقلمعلبرنيمجلا مين/جسارلا حمييةلا ذيلتوفرهلجهةلخيرجسةلأولاتصألبجهةلتصنسعل
ا برنيمج.

ل لحصوللعلىلمزيسلمنلا معلوميت،لُيرجىلقراءةلا لئلةلا مخساو ةلومقخرحيتلالخكشيفلا خطيءلوإصالحهيلعلىل
.http://solutions.brother.com/

.Brotherلالليمكنلتثبستلبرامجل)Windows® أنظمة(
إذالظهرلتحذيرلبرنيمجلا مينلعلىلشيشةلا كمبسوترلأثنيءلعملسةلا خثبست،لفقملبخغسسرلإعساساتلبرنيمجلا مينل لدميحل

بخشغسألبرنيمجلإعساسلمنخجلBrotherلأولبرنيمجلآخر.
)Macintosh(ل

إذالكنتلتدختسملوظسفةلجسارلا حمييةلا تيصةلببرنيمجلأمينل لحمييةلمنلبرامجلا خجدسلأولا حمييةلمنلا فسروليت،ل
.Brotherفقملبخعطسلهيلمؤقًخيلثملقملبخثبستلبرامجل

الليمكنلاالتصيللبي شبكةلا الللكسة.

،ل لتحرىلعنلا مشكلةلبيلختساملWLAN Reportل)تقريرلWLAN(.لاضغطلعلىل
All Settingsل)جمسعلاإلعساسات(،لPrint Reportsل)تقيريرلا طبيعة(،لWLAN Reportل

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(. )تقريرلWLAN(لثملاضغطلعلىلOKل)موافق(ل)

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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صعوبات أخرى 
المقترحاتالصعوبة

قسلتؤسيلا ظروفلا عكدسةل خوصسألا طيقةل)مثألا برقلأولاالرتفيعلا مفيجئل لطيقة(لتعطألآ سيتلا مينلا ساخلسة.ليخعذرلتشغسألا جهيز.

لإليقيفلتشغسألا جهيزلوفصألللكلا طيقة.لانخظرل مسةلعشرلسقيئق،لثملقمل اضغطلمعلااللخمرارلعلىل

ل خشغسألا جهيز. بخوصسألللكلا طيقةلواضغطلعلىل
فدلحي ةلعسملحألا مشكلةلوكنتلتدختسملقيطعلطيقة،لفيفصلهل لخأكسلمنلأنهل سسللببلا مشكلة.لقملبخوصسألللكل

طيقةلا جهيزلمبيشرًةلبمأخذلتسيرلكهربدلمتخلفلفدلا حيئطلتعرفلأنهليعمألجسًسا.لفدلحي ةلعسملوجوسلطيقة،لجربل
كيبألطيقةلمتخلًفي.

الليمكنل لجهيزلطبيعةلبسينيتلEPSلا خدل
تخضمنلنظيًميلثنيئًسيلمنلخالللبرنيمجلتشغسأل

.BR-Script3ا طيبعةل

)أنظمة ®Windows(ل
 طبيعةلبسينيتلبخندسقلEPS،لقملبميليلد:

a ل:WindowsلServer®ل2008لR2لوWindows®أنظمةل7ل
ل)ابدأ(ل<لا جهزة والطابعات. انقرلفوقلزرل

أنظمةل®VistaلWindowsلو2008ل®ServerلWindows:ل

 Hardware andوحةلا خحكم(ل<ل (لControl Panelل<ل))ل)ابسأStart(ل انقرلفوقلزرل
Soundل)ا جهزةلوا صوت(ل<لPrintersل)ا طيبعيت(.

لأنظمةلXPل®Windowsلو2003ل®ServerلWindows:ل
انقرلفوقلزرلStartل)ابسأ(ل<لPrinters and Faxesل)ا طيبعيتلوا فيكديت(.

لأنظمةل8ل®Windowsلو2012ل®ServerلWindows:ل
حركلا ميوسلإ ىلا زاويةلا دفلسةلا سمنىلمنللطحلا مكخب.لعنسلظهورلشريطلا قيئمة،لانقرلفوقلاإلعداداتل

<للوحة التحكم.لفدلمجموعةلا جهزة والصوتل1،لانقرلفوقلعرض ا جهزة والطابعات.
:WindowsلServer®ل2012لR2أنظمةل

انقرلفوقللوحة التحكملفدلشيشةلابدأ.لفدلمجموعةلا جهزة ،لانقرلفوقلعرض ا جهزة والطابعات.

b  لوحسسلخصائص،Brother MFC‑XXXX BR‑Script3انقرلبزرلا ميوسلا يمنلفوقلأيقونةل
الطابعة.ل2

c ل)بروتوكوللاالتصيللا ثنيئدلذولا عالميت(لفدلTBCPمنلعالمةلتبويبلإعدادات الجهاز،لاخخرل
Output Protocol )بروتوكوللاإلخراج(.

)Macintosh(ل
إذالكينلا جهيزلمخصاًللبكمبسوترلمزّوسلبواجهةلUSB،لفالليمكنكلطبيعةلبسينيتلEPSلا خدلتخضمنلنظيًميلثنيئًسي.ل

يمكنكلطبيعةلبسينيتلEPSلعلىلا جهيزلمنلخالللشبكة.ل لمديعسةلعلىلتثبستلبرنيمجلتشغسألا طيبعةل
لBR-Script3لعنلطريقلا شبكة،لقملبزييرةلCenterلSolutionsلBrotherلعلىلا عنوانل

.http://solutions.brother.com/

أنظمةل2012ل®ServerلWindowsلوR2ل2012ل®ServerلWindows:لا جهزة.ل1
أنظمةلXPل®Windowsلو®VistaلWindowsلو2003ل®ServerلWindowsلو2008ل®ServerلWindows:لالخصائص.ل2

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

عنسلإرليللا فيكديتلتلقيئًسي،للسنخظرلا جهيزلبشكألافخراضدل
 مسةلزمنسةلثيبخةلقبألأنليبسألفدلاالتصيللبي رقم.لومنلخاللل

تغسسرلاإلعساسلToneلDialل)نغمةلاالتصيل(لإ ىل
Detectionل)اكخشيف(ليمكنكلأنلتجعألا جهيزليخصأل

بي رقملبمجرسلاكخشيفهل نغمةلاتصيل.ليمكنل هذالاإلعساسلأنليوفرل
 كلمقساًرالبدسًطيلمنلا وقتلعنسلإرليللفيكسلإ ىلعسةلأرقيمل

متخلفة.لوإذالقمتلبخغسسرلاإلعساسلوظهرتلمشيكألفدلاالتصيل،ل
فسنبغدلإرجيعهلإ ىلاإلعساسلاالفخراضدلNo Detectionل

)الليوجسلاكخشيف(.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Initial Setupل)اإلعساسلا و د(.

d .)ل)اإلعساسلا و دInitial Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Dial Toneل)نغمةلاالتصيل(.

f .)ل)نغمةلاالتصيلDial Toneاضغطلعلىل

g ل)اكخشيف(لأولDetectionلاضغطلعلىل
No Detectionل)الليوجسلاكخشيف(.

h . اضغطلعلىل

VoIP / تداخل خط الهاتف

إذالكنتلتواجهلصعوبةلفدلإرليللا فيكديتلأولالخالمهيلنخسجةل
 خساخألمحخمألبتطلا هيتف،لفنوصسكلبضبطلEqualizationل
)ا معيس ة(ل ضمينلا خوافقلمنلأجألتقلسأللرعةلا موسمل عملسيتل

ا فيكس.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Initial Setupل)اإلعساسلا و د(.

d .)ل)اإلعساسلا و دInitial Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Compatibilityل)ا خوافق(.

f .)ل)ا خوافقCompatibilityاضغطلعلىل

g عيسي(لأول(لNormalلأول،)ل)عي دHighاضغطلعلىل
 Basic(for VoIP)ل
.))VoIPأليلدل) تسميتل(

ليعمألإعساسلBasic(for VoIP)لل�
)أليلدل) تسميتلVoIP((لعلىلتقلسأللرعةل

ا موسملإ ىل9600لبتلفدلا ثينسةلوإيقيفلتشغسأل
ECMل)وضعلتصحسحلا خطيء(.لميل مليكنل

ا خساخأليمثألمشكلةلمخكررةلبتطلا هيتف،لفسمكنكل
أنلتفضألالختساملهذالاإلعساسلفقطلعنسلا حيجة.

 خحدسنلا خوافقلمعلمعظملخسميتلVoIP،لتوصدلل�
Brotherلبخغسسرلإعساسلا خوافقلإ ىل

 Basic(for VoIP)ل
.))VoIPأليلدل) تسميتل(

يعمألإعساسلNormalل)عيسي(لعلىلضبطللرعةلل�
ا موسملعلىل14400لبتلفدلا ثينسة.

يعمألإعساسلHighل)عي د(لعلىلضبطللرعةلل�
ا موسملعلىل33600لبتلفدلا ثينسة.

h . اضغطلعلىل

مالحظة
VoIPل)نقألا صوتلعبرلبروتوكوللاإلنخرنت(لهولعبيرةل
عنلنظيملهيتفليدختسملاتصيللإنخرنت،لبساًللمنلخطلهيتفل

تقلسسي.
ل
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تحسين جودة الطباعة

،لAll Settingsل)جمسعلاإلعساسات(،ل إذالكينتل سيكلمشكلةلفدلجوسةلا طبيعة،لقملبطبيعةلصفحةلاخخبيرلأوالل)
Printerل)ا طيبعة(،لPrint Optionsل)خسيراتلا طبيعة(،لTest Printل)طبيعةلاخخبير((.لإذالظهرتلا صفحةل

ا مطبوعةلبشكألجسس،لفقسلالليكونلا جهيزلهولا مشكلة.لافحصلوصالتلكيبالتلا واجهةلوجربلطبيعةلمدخنسلمتخلف.لإذالكينتلهنيكل
مشكلةلتخعلقلبي جوسةلفدلا مطبوعلأولصفحةلاالخخبيرلا مطبوعةلمنلا جهيز،لفخحققلمنلا تطواتلا خي سةلأواًل.لوبعسلذ ك،لإذالالخمرتل

مشكلةلجوسةلا طبيعة،لفخحققلمنلا متططلأسنيهلواتبعلا خوصسيت.

مالحظة
اللتوصدلBrotherلبيلختساملخراطسشلغسرلا تراطسشلا صلسةلمنلBrother،لأولإعيسةلمأءلا تراطسشلا مدخعملةلبحبرلمنل

مصيسرلأخرى.
ل

a لحصوللعلىلأفضألجوسةل لطبيعة،لنقخرحلالختساملا ورقلا موصىلبه.لتأكسلمنلالختساملا ورقلا ذيليخوافقلمعلا مواصفيتل 
لصفحةل33(. ا تيصةلبنيل)راجعلا ورقلا مقبوللووليئطلا طبيعةلا خرىل

b .تأكسلمنلتركسبلوحسةلا لطوانةلوخراطسشلا حبرلبشكألصحسح

التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطباعة

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

abcdefghijk

ABCD
abcde
01234

ل

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

واليسرى واليمنى

اضبطلهوامشلا طبيعةلفدلا خطبسقلوأعسلطبيعةلا مدخنس.ل�

0123456789012345678901
9876543210987654321098

012345678
987654321
012345
987654

0123456789012345678901
9876543210987654321098

012345678
987654321
012345
987654

ل

الحروف الملونة والحروف الرفيعة في المستند 
ا صلي غير واضحة في النسخة

لاخخرلTextل)نص(لأولReceiptل)إيصيل(لفدلإعساسلجوسةلا طبيعةلل�
لس سألا مدختسملا مخقسم(. (

لس سألا مدختسملا مخقسم(.ل� اضبطلكثيفةلا ندخلوا خبيينل)
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التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطباعة

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

ل

ا لوان خفيفة أو غير واضحة على الصفحة بأكملها

لقملبإجراءلا معييرةلبيلختساملشيشةلا لمسلأولبرنيمجلتشغسألا طيبعةلل�
لصفحةل119(. )راجعلمعييرةلا  وانل

لاضبطلكثيفةلا ندخلوا خبيينلإذالكنتلتقوملبي ندخلل�
لس سألا مدختسملا مخقسم(. (

تأكسلمنلإيقيفلتشغسألوضعلتوفسرلا حبرلعلىلشيشةلا لمسلأولبرنيمجلتشغسألل�
ا طيبعة.

تأكسلمنلتطيبقلإعساسلنوعلا وليئطلفدلبرنيمجلا خشغسألمعلنوعلا ورقلا ذيلتدختسمهلل�
لصفحةل33(. )راجعلا ورقلا مقبوللووليئطلا طبيعةلا خرىل

قملبرجلخراطسشلا حبرلا ربعلبي كيمألبرفق.ل�

امدحلنوافذلا ميلحلا لسزريلبيلختساملقطعةلقميشلجيفةلونيعمةلوخي سةلمنلا وبرلل�
لصفحةل105(. )راجعلتنظسفلنوافذلا ميلحلا لسزريل

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.

ل

وجود أشرطة أو خطوط بيضاء أ فل الصفحة

امدحلنوافذلا ميلحلا لسزريلبيلختساملقطعةلقميشلجيفةلونيعمةلوخي سةلمنلا وبرلل�
لصفحةل105(. )راجعلتنظسفلنوافذلا ميلحلا لسزريل

امدحلشريطلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلبيلختساملقطعةلقميشلجيفةلونيعمةلوخي سةلمنلل�
لصفحةل104(. ا وبرل)راجعلتنظسفلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةل

تأكسلمنلعسملوجوسلمواسلغريبة،لمثألا ورقلا ممزقلأولا مالحظيتلا ملصقةلأولل�
ا تربة،لساخألا جهيزلأولحوللوحسةلا لطوانةلوخرطوشةلا حبر.
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التوصيةأمثلة على تدهور جودة الطباعة

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

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

ل

وجود أشرطة أو خطوط ملونة أ فل الصفحة

امدحلشريطلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلبيلختساملقطعةلقميشلجيفةلونيعمةلوخي سةلمنلل�
لصفحةل104(. ا وبرل)راجعلتنظسفلزجيجلا ميلحةلا ضوئسةل

قملبخنظسفلجمسعلألالكلا كورونيلا ربعةل)واحسل كأل ون(لساخألوحسةلا لطوانةلل�
ل عنلطريقلتحريكلا لدينلا زرقل)راجعلتنظسفلألالكلا كورونيل

صفحةل109(.

تأكسلمنلوجوسلا لدينلا زرقلا تيصلبدلكلا كورونيلفدلموضعهلا رئسددل)1(.ل�

1

الخبسللخرطوشةلا حبرلا خدلتطيبقل ونلا تطلأولا شريطل)راجعلالخبساللخراطسشلل�
لصفحةل79(. ا حبرل

ل لخعرفلعلىل ونلخرطوشةلا حبر،لقملبزييرةل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتلا تيصةل

بيلخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.

لصفحةل84(.ل� أسخألوحسةلألطوانةلجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل

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

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

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

ل

وجود خطوط ملونة عبر الصفحة

فدلحي ةلظهورلخطوطلملونةلبفواصأل30لمم،لفخعرفلعلىلا لونلا مدببل لمشكلةلل�
والخبسللخرطوشةلا حبرلا خدلتخطيبقلمعل ونلا تطلل)راجعلالخبساللخراطسشلا حبرل

لصفحةل79(.

ل لخعرفلعلىل ونلخرطوشةلا حبر،لقملبزييرةل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتلا تيصةل

بيلخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.

فدلحي ةلظهورلخطوطلملونةلبفيصأل94لمم،لقملبخركسبلوحسةلألطوانةلجسيسةلل�
لصفحةل84(. )راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل

ل

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

وجود بقع بيضاء أو طباعة مفّرغة

تأكسلمنلتطيبقلإعساسلنوعلا وليئطلفدلبرنيمجلا خشغسألمعلنوعلا ورقلا ذيلتدختسمهلل�
لصفحةل33(. )راجعلا ورقلا مقبوللووليئطلا طبيعةلا خرىل

تحققلمنلبسئةلا جهيز.لقسلتؤسيلا ظروف،لمثألا رطوبةلا عي سة،لإ ىلحسوثلمشكلةلل�
لا طبيعةلا مفّرغةل

لس سأللالمةلا منخج(. (

إذال مليخملحألا مشكلةلبعسلطبيعةلبضعلصفحيت،لفقسلتكونلهنيكلميسةلغريبةلملخصقةلل�
علىللطحلا لطوانة،لمثألا صمغلا مخكونلمنلملصقل)راجعلتنظسفلوحسةل

لصفحةل112(. ا لطوانةل

لصفحةل84(.ل� أسخألوحسةلألطوانةلجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل

ل

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

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

وجود صفحة فارغة أو فقدان بعض ا لوان

حسسلا لونلا مخدببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلخرطوشةلحبرلجسيسةل)راجعلالخبساللل�
لصفحةل79(. خراطسشلا حبرل

ل لخعرفلعلىل ونلخرطوشةلا حبر،لقملبزييرةل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتلا تيصةل

بيلخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.

لصفحةل84(.ل� أسخألوحسةلألطوانةلجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل

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

94 mm

ل

وجود بقع ملونة بفاصل 94 ملم

إذال مليخملحألا مشكلةلبعسلطبيعةلبضعلصفحيتلفيرغة،لفقسلتكونلهنيكلميسةلغريبةلل�
ملخصقةلعلىللطحلا لطوانة،لمثألا صمغلا مخكونلمنلملصق.لقملبخنظسفلوحسةل

لصفحةل112(. ا لطوانةل)راجعلتنظسفلوحسةلا لطوانةل

لصفحةل84(.ل� أسخألوحسةلألطوانةلجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل

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

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

30 mm

30 mm

ل

وجود بقع ملونة بفاصل 30 مم

حسسلا لونلا مخدببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلخرطوشةلحبرلجسيسةل)راجعلالخبساللل�
لصفحةل79(. خراطسشلا حبرل

ل لخعرفلعلىل ونلخرطوشةلا حبر،لقملبزييرةل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتلا تيصةل

بيلخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.

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

تناثر الحبر أو بقع الحبر

تحققلمنلبسئةلا جهيز.لقسلتؤسيلا ظروفلمثألا رطوبةلا عي سةلوسرجيتلا حرارةلل�
ا مرتفعةلإ ىلحسوثلمشكلةلجوسةلا طبيعةلهذه.

حسسلا لونلا مخدببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلخرطوشةلحبرلجسيسةل)راجعلالخبساللل�
لصفحةل79(. خراطسشلا حبرل

ل لخعرفلعلىل ونلخرطوشةلا حبر،لقملبزييرةل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتلا تيصةل

بيلخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.

لصفحةل84(.ل� أسخألوحسةلألطوانةلجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل

 خحدسنلكثيفةلا  وان،لقملبمعييرةلا  وانلبيلختساملشيشةلا لمسلأواًللثملبرنيمجلل�ألوان المطبوعات ليست على النحو المتوقع
لصفحةل119(. تشغسألا طيبعةلبعسلذ كل)راجعلمعييرةلا  وانل

 ضبطلموضعلطبيعةلا  وانل لحصوللعلىلحوافلأكثرلحسة،لقملبإجراءلتدجسألل�
لصفحةل120(. ا  وانلبيلختساملشيشةلا لمسل)راجعلتدجسألا  وانل

لاضبطلكثيفةلا ندخلوا خبيينلإذالكنتلتقوملبي ندخلل�
لس سألا مدختسملا مخقسم(. (

تأكسلمنلإيقيفلتشغسألوضعلتوفسرلا حبرلعلىلشيشةلا لمسلأولبرنيمجلتشغسألا طيبعةلل�
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(. (

إذالكينتلجوسةلا طبيعةلمخسنسة،لامدحلخينةلاالخخسيرلتحسين اللون الرماديلفدلل�
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(. برنيمجلتشغسألا طيبعةل)

إذال ملتكنلجوسةلطبيعةلا جزءلا لوسلعلىلا نحولا مخوقع،لفحسسلخينةلاالخخسيرلل�
لس سألمدختسملا برنيمجل تحسين طباعة ا  ودلفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعةل)

وا شبكة(.

حسسلا لونلا مخدببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلخرطوشةلحبرلجسيسةل)راجعلالخبساللل�
لصفحةل79(. خراطسشلا حبرل

ل لخعرفلعلىل ونلخرطوشةلا حبر،لقملبزييرةل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتلا تيصةل

بيلخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.

لصفحةل84(.ل� أسخألوحسةلألطوانةلجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل

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

ل

 وء تسجيل ا لوان

تأكسلمنلوضعلا جهيزلعلىللطحلمدخولصلب.ل�

لل� قملبإجراءلتدجسألا  وانلبيلختساملشيشةلا لمسل)راجعلتدجسألا  وانل
صفحةل120(.

لصفحةل84(.ل� أسخألوحسةلألطوانةلجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل

لصفحةل90(.ل� أسخألوحسةلحزاملجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا حزامل

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

ل

ظهور كثافة غير متساوية بشكل دوري عبر الصفحة

قملبإجراءلا معييرةلبيلختساملشيشةلا لمسلأولبرنيمجلتشغسألا طيبعةل)راجعلمعييرةلل�
لصفحةل119(. ا  وانل

لاضبطلكثيفةلا ندخلوا خبيينلإذالكنتلتقوملبي ندخلل�
لس سألا مدختسملا مخقسم(. (

لس سألل� امدحلخينةلاالخخسيرلتحسين اللون الرماديلفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعة.ل)
مدختسملا برنيمجلوا شبكة.(

حسسلا لونلا مخدببلفدلا مشكلةلوقملبخركسبلخرطوشةلحبرلجسيسةل)راجعلالخبساللل�
لصفحةل79(. خراطسشلا حبرل

ل لخعرفلعلىل ونلخرطوشةلا حبر،لقملبزييرةل
/http://solutions.brother.comل عرضلا لئلةلا مخساو ةلوا خلمسحيتلا تيصةل

بيلخكشيفلا خطيءلوإصالحهي.

لصفحةل84(.ل� أسخألوحسةلألطوانةلجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل

A
B
C
D
E

W X Y Z

ل

فقدان الخطوط الرفيعة في الصور

تأكسلمنلإيقيفلتشغسألوضعلتوفسرلا حبرلعلىلشيشةلا لمسلأولبرنيمجلتشغسألا طيبعةلل�
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(. (

قملبخغسسرلسقةلا طبيعة.ل�

http://solutions.brother.com/
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الورق المتجعد

تأكسلمنلغلقلا غطيءلا تلفدلبشكألصحسح.ل�

تأكسلمنلوجوسلا ذراعسنلا رميسيسنلبساخألا غطيءلا تلفدلفدلا وضعلا رألدل)1(لمنلل�
خالللرفعهميلحخىليخوقفي.

1

تأكسلمنلتطيبقلإعساسلنوعلا وليئطلفدلبرنيمجلا خشغسألمعلنوعلا ورقلا ذيلتدختسمهلل�
لصفحةل33(. )راجعلا ورقلا مقبوللووليئطلا طبيعةلا خرىل
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ظل

تحققلمنلبسئةلا جهيز.لقسلتؤسيلا ظروفلمثألا رطوبةلا منتفضةلوسرجيتلا حرارةلل�
لا منتفضةلإ ىلحسوثلمشكلةلجوسةلا طبيعةلهذهل

لس سأللالمةلا منخج(. (

تأكسلمنلتطيبقلإعساسلنوعلا وليئطلفدلبرنيمجلا خشغسألمعلنوعلا ورقلا ذيلتدختسمهلل�
لصفحةل33(. )راجعلا ورقلا مقبوللووليئطلا طبيعةلا خرىل

تأكسلمنلوجوسلا ذراعسنلا رميسيسنلبساخألا غطيءلا تلفدلفدلا وضعلا رألدل)1(لمنلل�
خالللرفعهميلحخىليخوقفي.

1

لصفحةل84(.ل� أسخألوحسةلألطوانةلجسيسةل)راجعلالخبساللوحسةلا لطوانةل
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 وء التثبيت

تأكسلمنلوجوسلا ذراعسنلا رميسيسنلبساخألا غطيءلا تلفدلفدلا وضعلا رألدل)1(لمنلل�
خالللرفعهميلحخىليخوقفي.

1

تأكسلمنلتطيبقلإعساسلنوعلا وليئطلفدلبرنيمجلا خشغسألمعلنوعلا ورقلا ذيلتدختسمهلل�
لصفحةل33(. )راجعلا ورقلا مقبوللووليئطلا طبيعةلا خرىل

لاخخرلوضعلتحسين تثبيت الحبرلفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعةلل�
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(. (

وإذال مليقسملهذالا خحسيسلتحدسًنيلكيفًسي،لفقملبخغسسرلإعساسلبرنيمجلتشغسألا طيبعةلفدلنوع 
الو يطلإ ىلإعساسللمسك.لإذالكنتلتقوملبطبيعةلظرف،لفيخخرلظرف  ميكلفدلإعساسل

نوعلا ولسط.

الصفحة ملتوية أو مموجة

لاخخرلوضعلتقليل تجعد الورقلفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعةلل�
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة(. (

إذال مليخملحألا مشكلة،لفيخخرلورق عاديلفدلإعساسلنوعلا ولسط.

إذالكنتلتقوملبطبيعةلظرف،لفيخخرلظرف رقيقلفدلإعساسلنوعلا ولسط.

فدلحي ةلعسملالختساملا جهيزلبصورةلمخكررة،لقسليظألا ورقلفدلسرجلا ورقل فخرةلل�
طويلة.لاقلبلرزمةلا ورقلفدلسرجلا ورق.لقملأيًضيلبخهويةلرزمةلا ورقلثملقمل

بخسويرهيلبمقسارل180لسرجةلفدلسرجلا ورق.

قملبختزينلا ورقلبحسثلالليخعرضل سرجيتلا حرارةلا مرتفعةلوا رطوبةلا عي سة.ل�

افخحلا غطيءلا تلفدل)سرجلاإلخراجلا مواجهل على(ل لدميحل لصفحةلا مطبوعةلل�
بي تروجلإ ىلسرجلاإلخراجلا مواجهل على.
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A
B

C
D

E
FG

E
FG

H
IJ

K
LM

N

ل

تجعد المظاريف

تأكسلمنللحبلأذرعلا مظيريفلساخألا غطيءلا تلفدل لفألإ ىلموضعلا مظروفلل�
عنسلطبيعةلا مظيريفل)راجعلتحمسألا ورقلفدلا سرجلمخعسسلا غراضل)سرجلمخعسسل

لصفحةل24(. ا غراض(ل

مالحظة
عنسلانخهيءلا طبيعة،لافخحلا غطيءلا تلفدلوأعسلضبطلا ذراعسنلا رميسيسنلإ ىل

موضعسهميلا صلسسنل)1(لمنلخالللرفعهميلحخىليخوقفي.

1

ل

فدلحي ةلحسوثلتجعسلأثنيءلضبطلأذرعلا مظيرفلإ ىلوضعلا مظيرف،لفقملبي طبيعةلل�
منلخالللفخحلا غطيءلا تلفدلوا خغذيةلبمعسللظرفلواحسلفدلا مرةلمنلا سرجلمخعسسل

ا غراض.
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معلومات الجهاز

التحقق من الرقم المسلسل

يمكنكلعرضلا رقملا مدلدأل لجهيزلعلىلشيشةلا لمس.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
.Machine Infoل)معلوميتلا جهيز(.

d ل)معلوميتلMachine Info.اضغطلعلىل
ا جهيز(.

e .)ل)رقملتدلدلدSerial No.اضغطلعلىل

f .لخعرضلشيشةلا لمسلا رقملا مدلدأل لجهيز

g . اضغطلعلىل

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

يمكنكلعرضلإصسارلا برنيمجلا ثيبتل لجهيزلعلىلشيشةلا لمس.

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
.Machine Infoل)معلوميتلا جهيز(.

d ل)معلوميتلMachine Info.اضغطلعلىل
ا جهيز(.

e ل)إصسارلFirmware Versionاضغطلعلىل
ا برنيمجلا ثيبت(.

f .لخعرضلشيشةلا لمسلإصسارلا برنيمجلا ثيبتل لجهيز

g . اضغطلعلىل

عمليات إعادة الضبط

تخوفرلوظيئفلإعيسةلا ضبطلا خي سة:
Machine Resetل)إعيسةلتعسسنلا جهيز(ل1

يمكنكلإعيسةلضبطلا جهيزلجزئًسيلمرةلأخرىلإ ىلإعساساتل
ا مصنع.لواإلعساساتلا خدلاللتخملإعيسةلضبطهيلهدلمعرفل
ا محطةلوسفخرلا عنيوينلوا خقيريرلوقفألاإلعساسلوإعساساتل

LockلFunctionلSecureلوإعساساتلا شبكة.

Networkل)ا شبكة(ل2

يمكنكلإعيسةلتعسسنلخيسملا طيبعةلا ساخلسةلمرةلأخرىلإ ىل
إعساساتلا مصنعلمنلخالللإعيسةلضبطلمعلوميتلا شبكةل

.)IPفقطل)مثألكلمةلا مرورلوعنوانل

Address Book & Faxل)سفخرلا عنيوينلل3
وا فيكس(

تقوملهذهلا عملسةلبإعيسةلتعسسنلاإلعساساتلا خي سة:

سفخرلا عنيوينل�

)ا عنيوينلوا مجموعيت(

مهيملا فيكسلا مبرمجةلفدلا ذاكرةل�

)فيكسلمؤّجأ،لإرليللمجموعة(

معّرفلا محطةل�

)االلملوا رقم(

رلي ةلصفحةلا غالفل�

)تعلسقيت(

خسيراتلا خحكملفدلا فيكسلعنلبعسل�

)رمزلا وصوللعنلُبعسلومديحةلتتزينلا فيكسل
وإعيسةلتوجسهلا فيكديتلوإرليللا فيكسلعبرل

ا كمبسوترلوالخالملا فيكسلعبرلا كمبسوترل)أنظمةل
)®Windowsلفقط((

لجألا مكي ميتل�

)ا مكي ميتلا وارسةلوا صيسرة(

تقريرل�

)تقريرلتأكسسلاإلرليل/يومسةلا فيكس(

كلمةلمرورلقفألاإلعساسل�

All Settingsل)جمسعلاإلعساسات(ل4

يمكنكلإعيسةلضبطلجمسعلإعساساتلا جهيزلبدرعةلإ ىل
افخراضسيتلا مصنع.
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Factory Resetل)إعيسةلتعسسنلإعساساتلا مصنع(ل5

تقوملهذهلا عملسةلبإعيسةلضبطلجمسعلإعساساتلا جهيزلمرةل
أخرىلإ ىلافخراضسيتلا مصنع.ليدخغرقلخسيرل

Factory Resetل)إعيسةلتعسسنلإعساساتلا مصنع(ل
فخرةلأطوللمنلAll Settingsل)جمسعلاإلعساسات(.
توصدلBrotherلبشسةلأنلتقوملبإجراءلهذهلا عملسةلعنسل

ا ختلصلمنلا جهيز.

مالحظة
افصألكبألا واجهةلقبألاخخسيرلNetworkل)ا شبكة(،لأول

All Settingsل)جمسعلاإلعساسات(لأول
Factory Resetل)إعيسةلتعسسنلإعساساتلا مصنع(.

ل

كيفية إعادة ضبط الجهاز

a . اضغطلعلىل

b .)ل)جمسعلاإلعساساتAll Settingsاضغطلعلىل

c ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Initial Setupل)اإلعساسلا و د(.

d .)ل)اإلعساسلا و دInitial Setupاضغطلعلىل

e ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Resetل)إعيسةلتعسسن(.

f .)ل)إعيسةلتعسسنResetاضغطلعلىل

g ل عرضلbلأولaمررل علىلأول لفألأولاضغطلعلىل
Machine Resetل)إعيسةلتعسسنلا جهيز(،لأول

 Networkل)ا شبكة(،لأول
Address Book & Faxل)سفخرلا عنيوينل

وا فيكس(،لأولAll Settingsل)جمسعلاإلعساسات(ل
أولFactory Resetل)إعيسةلتعسسنلإعساساتل

ا مصنع(،لثملاضغطلعلىلا تسيرلا ذيلتريسه.

h قملبأيلمميليلد؛
إلعيسةلضبطلاإلعساسات،لاضغطلعلىلYesل)نعم(لل�

.iوانخقألإ ىلا تطوةل
 لتروجلسونلإجراءلتغسسرات،لاضغطلعلىلNoل)ال(لل�

.jوانخقألإ ىلا تطوةل

i لُسطلبلمنلإعيسةلتشغسألا جهيز.لقملبأيلمميليلد؛
إلعيسةلتشغسألا جهيزلاضغطلعلىلYesل)نعم(ل مسةلل�

2لثينسة.للسبسألا جهيزلعملسةلإعيسةلا خشغسأ.
 لتروجلسونلإعيسةلتشغسألا جهيز،لاضغطلعلىلNoلل�

.jال(.لانخقألإ ىلا تطوةل(

مالحظة
إذال ملتقملبإعيسةلتشغسألا جهيز،لفلنلتنخهدلعملسةلإعيسةل

ا ضبطلولخظألاإلعساساتلبسونلتغسسر.
ل

j . اضغطلعلىل

مالحظة
يمكنكلإعيسةلتعسسنلإعساساتلا شبكةلمنلخالللا ضغطلعلىل

،لAll Settingsل)جمسعلاإلعساسات(،لأول
Networkل)ا شبكة(،لNetwork Resetل)إعيسةل

تعسسنلا شبكة(.
ل
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جداول اإلعدادات والميزات

ا تخدام جداول اإلعدادات
اضغطلعلىلأزرارلشيشةلا لمسلو وحةلا لمسلالخخسيرل

اإلعساساتلوا تسيراتلا خدلتريسلإعساسهيلعنسلعرضهيلعلىل
شيشةلا لمس.ل

راجعلجساوللإعساساتلوجساوللا مسزاتلخطوةلبتطوةل لخعرفل
علىلجمسعلا تسيراتلا مخيحةل كألإعساسلأولمسزة.ليمكنكلالختسامل

هذهلا جساوللإلعساسلاإلعساساتلا مفضلةلفدلا جهيزلبدرعة.
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جداول اإلعدادات
لخديعسكلجساوللاإلعساساتلعلىلفهملإعساساتلوخسيراتلا قوائملا خدليخملا عثورلعلسهيلفدلبرامجلا جهيز.لإعساساتلا مصنعلموضحةل

بي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.

 )Settings )اإلعدادات((

انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

)Date & Timeل
)ا خيريخلوا وقت((

إلضيفةلا خيريخلوا وقتل——Dateل)ا خيريخ(
علىلشيشةلا لمسلورؤوسل

ا فيكديتلا خدلترللهي.

19

——Timeل)ا وقت(

 Auto Daylight 
)ا خوقستلا صسفدلتلقيئًسي(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

 خغسسرلا خوقستلا صسفدل
تلقيئًسي.

. راجعل

 Time Zone 
)ا منطقةلا زمنسة(

 ضبطلا منطقةلا زمنسةلUTCXXX:XXل—
 بلسك.

)Tonerل)ا حبر((
لصفحةل212. لمدحوقلا حبرل راجعل

 لوصوللإ ىلقوائمل
Tonerل)ا حبر(.

212

 Wired LANلNetworkل)ا شبكة(
)شبكةلLANلا دلكسة(

ل راجعلLANلWiredل)شبكةلLANلا دلكسة(ل
صفحةل181.

 لوصوللإ ىلقوائملإعساساتل
شبكةلLANلا دلكسة.

181

WLANل)شبكةلWLANل
ا الللكسة(

ل راجعلWLANل)شبكةلWLANلا الللكسة(ل
صفحةل183.

 لوصوللإ ىلقوائملإعساساتل
.WLANشبكةل

183

 Fax Preview
)معيينةلا فيكس(

Onل)تشغسأ(——
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

 عرضلرليئألا فيكسلا خدل
تدخلمهيلعلىلشيشةلا لمس.

48

Wi‑Fi Direct.185لصفحةل  لوصوللإ ىلقوائملإعساساتلراجعلDirectلWi-Fiل
.Wi-FiلDirect

185

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Tray Setting
)إعساسلا سرج(

 Paper Typeل
)نوعلا ورق(

 MP Tray 
)سرجلمخعسسلا غراض(

Thinل)رقسق(
 Plain Paper 

)ورقلعيسي(*
Thickل)لمسك(

Thickerل)أكثرلُلمكي(
Recycled Paperل

)ورقلمعيسلتسويره(
 Bond Paperل

)ورقللنسات(
Labelل)تدمسة(

Envelopeل)ظرف(
 Env. Thinل

)ظرفلرقسق(
 Env. Thickل

)ظرفللمسك(
 Glossy Paper 

)ورقلالمع(

 ضبطلنوعلا ورقلا موجوسل
فدلسرجلا ورق.

30

 Tray #1 
)ا سرجل#1(

Thinل)رقسق(
 Plain Paper 

)ورقلعيسي(*
Recycled Paperل

)ورقلمعيسلتسويره(

 Tray #2 
)ا سرجل#2(

)تظهرلهذهلا قيئمةلفقطلفدل
حي ةلتثبستلا سرجل2.(

Thinل)رقسق(
 Plain Paper 

)ورقلعيسي(*
Recycled Paperل

)ورقلمعيسلتسويره(

 Paper Sizeل
)حجملا ورق(

 MP Tray 
)سرجلمخعسسلا غراض(

*A4
Letter

B5(JIS)ل
B5(ISO)ل

A5

  A5(Long Edge)
)A5ل)حيفةلطويلة((

A6

Executive

Legal

Folio

3”x5”

Com‑10

Monarchل)مونوراك(
C5

DL

 ضبطلحجملا ورقلا موجوسل
فدلسرجلا ورق.

30

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Tray Setting
)إعساسلا سرج(

)تيبع(

 Paper Size 
)حجملا ورق(

)تيبع(

 Tray #1 
)ا سرجل#1(

*A4
Letter

B5(JIS)

A5

  A5(Long Edge)
)A5ل)حيفةلطويلة((

A6

Executive

Legal

Folio

 ضبطلحجملا ورقلا موجوسل
فدلسرجلا ورق.

30

 Tray #2 
)ا سرجل#2(

)تظهرلهذهلا قيئمةلفقطلفدل
حي ةلتثبستلا سرجل2.(

*A4
Letterل

B5(JIS)ل
A5

Executiveل
Legalل
Folioل

 ضبطلحجملا ورقلا موجوسل
فدلسرجلا ورق.

30

 Check Sizeل
)فحصلا حجم(

Onل)تشغسأ(*—
Offل)إيقيفلتشغسأ(

اخخسيرلميلإذاليخملعرضل
ا رلي ةل لخحققلمنلأنلحجمل
ا ورقلفدلا جهيزليطيبقل
إعساسلPaper Sizeل
)حجملا ورق(لبي جهيز.

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Tray Setting
)إعساسلا سرج(

)تيبع(

Tray Use: Copyل
)الختساملا سرج:لندخ(

 Tray#1 Onlyل—
)ا سرجل1#لفقط(

 Tray#2 Onlyل
)ا سرجل2#لفقط(

MP Onlyل)مخعسسل
ا غراضلفقط(

*MP>T1>T2
MP>T2>T1

T1>T2>MP

T2>T1>MP

 Tray#2يظهرل(
Onlyل)ا سرجل2#لفقط(ل

وT2لفدلحي ةلتركسبل
ا سرجل2لفقط.(

اخخسيرلا سرجلا ذيل
لُسدختسملفدلوضعلندخل

وفيكسلوطبيعة.

31

Tray Use: Faxل
)الختسملا سرج:لفيكس(

 Tray#1 Onlyل—
)ا سرج1#لفقط(

 Tray#2 Onlyل
)ا سرج2#لفقط(

MP Onlyل)مخعسسل
ا غراضلفقط(
MP>T1>T2ل
MP>T2>T1

*T1>T2>MP
T2>T1>MP

 Tray#2يظهرل(
Onlyل)ا سرجل2#لفقط(ل

وT2لفدلحي ةلتركسبل
ا سرجل2لفقط.(

31

 Tray Use:
 Printل

)الختساملا سرج:لطبيعة(

Tray#1 Onlyل—
)ا سرج1#لفقط(

Tray#2 Onlyل
)ا سرجل2#لفقط(

MP Onlyل)مخعسسل
ا غراضلفقط(

*MP>T1>T2
MP>T2>T1ل
T1>T2>MP

T2>T1>MP

 Tray#2يظهرل(
Onlyل)ا سرجل2#لفقط(ل

وT2لفدلحي ةلتركسبل
ا سرجل2لفقط.(

32

All Settingsل
لصفحةل171.)جمسعلاإلعساسات( لSettingsلAllل)جمسعلاإلعساسات(ل راجعل

 خحسيسلاإلعساساتل
االفخراضسة.

171

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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لجمسعلاإلعساسات
 All Settings )جميع اإلعدادات(

انظر ا وصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 General
 Setup 
)إعساسلعيم(

 Tray
 Setting
)إعساسلا سرج(

 Paper
 Typeل

)نوعلا ورق(

 MP Trayل
)سرجلمخعسسل
ا غراض(

Thinل)رقسق(
Plain Paperل)ورقلعيسي(*

Thickل)لمسك(
Thickerل)أكثرلُلمكي(
 Recycled Paperل

)ورقلمعيسلتسويره(
 Bond Paper 

)ورقللنسات(
Labelل)تدمسة(

Envelopeل)ظرف(
 Env. Thinل

)ظرفلرقسق(
 Env. Thickل

)ظرفللمسك(
Glossy Paperل)ورقلالمع(

 ضبطلنوعلا ورقلا موجوسل
فدلسرجلا ورق.

30

 Tray #1
)ا سرجل#1(

Thinل)رقسق(
Plain Paperل)ورقلعيسي(*

 Recycled Paperل
)ورقلمعيسلتسويره(

 Tray #2
)ا سرجل#2(

Thinل)رقسق(
Plain Paperل)ورقلعيسي(*

 Recycled Paperل
)ورقلمعيسلتسويره(

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 General
 Setupل
)إعساسلعيم(

)تيبع(

 Tray
 Setting
)إعساسلا سرج(

)تيبع(

 Paper
 Size 

)حجملا ورق(

MP Trayل
)سرجلمخعسسل
ا غراض( 

*A4

Letter

 B5(JIS)

 B5(ISO)

A5

 A5(Long Edge)ل
)A5ل)حيفةلطويلة((

A6

Executive

Legal

Folio

3”x5”

Com‑10

Monarchل)مونوراك(
C5

DL

 ضبطلحجملا ورقلا موجوسل
فدلسرجلا ورق.

30

 Tray #1
)ا سرجل1#(ل

*A4
Letterل
B5(JIS)

A5

 A5(Long Edge) 
)A5ل)حيفةلطويلة((

A6

Executiveل
Legalل
Folioل

 Tray #2
)ا سرجل#2(

*A4
Letterل
B5(JIS)

A5

Executiveل
Legalل
Folioل

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 General
 Setup 
)إعساسلعيم(

)تيبع(

 Tray
 Setting
)إعساسلا سرج(

)تيبع(

 Check
 Sizeل

)فحصلا حجم(

Onل)تشغسأ(*—
Offل)إيقيفلتشغسأ(

اخخسيرلميلإذاليخملعرضل
ا رلي ةل لخحققلمنلأنلحجمل
ا ورقلفدلا جهيزليطيبقل
إعساسلPaper Sizeل
)حجملا ورق(لبي جهيز.

30

 Tray Use:
 Copyل

)الختساملا سرج:ل
ندخ(

Tray#1 Onlyل)ا سرجل1#لفقط(—
Tray#2 Onlyل)ا سرجل2#لفقط(
MP Onlyل)مخعسسلا غراضلفقط(

*MP>T1>T2
MP>T2>T1ل
T1>T2>MPل
T2>T1>MP

ل)يظهرلTray#2 Onlyل
)ا سرجل2#لفقط(لوT2لفدلحي ةلتركسبل

ا سرجل2لفقط.(

اخخسيرلا سرجلا ذيللُسدختسمل
فدلوضعلندخلوفيكسل

وطبيعة.

31

 Tray Use:
 Faxل

)الختسملا سرج:ل
فيكس(

Tray#1 Onlyل)ا سرجل1#لفقط(—
Tray#2 Onlyل)ا سرجل2#لفقط(
MP Onlyل)مخعسسلا غراضلفقط(

MP>T1>T2

MP>T2>T1ل
*T1>T2>MP
T2>T1>MP

ل)يظهرلTray#2 Onlyل
)ا سرجل2#لفقط(لوT2لفدلحي ةلتركسبل

ا سرجل2لفقط.(

31

 Tray Use:
Printل

)الختساملا سرج:ل
طبيعة(

Tray#1 Onlyل)ا سرجل1#لفقط(—
Tray#2 Onlyل)ا سرجل2#لفقط(
MP Onlyل)مخعسسلا غراضلفقط(

*MP>T1>T2
MP>T2>T1ل
T1>T2>MPل
T2>T1>MP

ل)يظهرلTray#2 Onlyل
)ا سرجل2#لفقط(لوT2لفدلحي ةلتركسبل

ا سرجل2لفقط.(

32

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 General
 Setup 
)إعساسلعيم(

)تيبع(

Volumeل
)مدخوىل
ا صوت(

Offل)إيقيفلتشغسأ(—Ringل)رنسن(
Lowل)منتفض(
Medل)مخولط(*
Highل)عي د(

 ضبطلمدخوىلصوتل
ا رنسن.

21

Offل)إيقيفلتشغسأ(—Beepل)صفسر(
Lowل)منتفض(*
Medل)مخولط(
Highل)عي د(

 ضبطلمدخوىلصوتل
ا صفيرة.

21

Speakerل
)لمعة(

Offل)إيقيفلتشغسأ(—
Lowل)منتفض(
Medل)مخولط(*
Highل)عي د(

 ضبطلمدخوىلصوتل
ا دميعة.

21

 LCD
Settingsل

)LCDإعساساتل(

Backlightل
)إضيءةلخلفسة(

Lightل)فيتح(*—
Medل)مخولط(
Darkل)ساكن(

 ضبطللطوعلاإلضيءةل
ا تلفسةل شيشةلا لمس.

. راجعل

Dim Timerل
)مؤقتلاإلعخيم(

Offل)إيقيفلتشغسأ(*—
10Secsل)10لثواند(
20Secsل)20لثينسة(
30Secsل)30لثينسة(

ضبطلطوللفخرةلبقيءل
اإلضيءةلا تلفسةل شيشةل

ا لمسلقسسلا خشغسأل ميلبعسل
ا ضغطلعلىلآخرلزر.

 Button
 Settings
)إعساساتلا زر(

 Home
 Button

Settingsل
)إعساساتلزرل

ا رئسدسة(

Homeل)ا رئسدسة(*—
More1ل)أخرىل1(
More2ل)أخرىل2(

ضبطلا شيشةلا خدليخمل
عرضهيلعنسلا ضغطلعلىل

(ل ا شيشةلا رئسدسةل)
علىل وحةلا لمس.

12

Ecologyل
)ا بسئة(

 Toner
 Save

)مدحوقلا حبر(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

 زييسةلمعسللإنخيجسةل
خرطوشةلا حبرل لصفحيت.
فدلحي ةللإعساسلا جهيزلعلىل
Toner Saveل)توفسرل
ا حبر(لOnل)تشغسأ(،لالل
 Quietيمكنكلإعساسل

Modeل)وضعلهيسئ(لعلىل
Onل)تشغسأ(.

. راجعل

 Sleep
 Time 

)وقتلا دكون(

يتخلفلا نطيقلوفًقيل لطراز.—
Mins 3ل)3لسقيئق(*

 خوفسرلا طيقة.

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 General
 Setupل
)إعساسلعيم(

)تيبع(

Ecologyل
)ا بسئة(
)تيبع(

 Quiet
Modeل)وضعل

هيسئ(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

تقلسألضوضيءلا طبيعة.
فدلحي ةللإعساسلا جهيزلعلىل
Quiet Modeل)وضعل
هيسئ(لOnل)تشغسأ(،لالل
 Tonerيمكنكلإعساسل

Saveل)توفسرلا حبر(لعلىل
Onل)تشغسأ(.

. راجعل

 Setting
 Lockل

)قفألاإلعساس(

 Set
Passwordل

)تعسسنلكلمةل
ا مرور(

 منعلا مدختسمسنلغسرل:Verifyل)ا خحقق:(—
ا متو سنلمنلتغسسرلإعساساتل

ا جهيز.

 Lock
 OffiOn
 iل)إغالق
فخحلا قفأ(

——

 Shortcut
Settingsل
)إعساساتلا قيئمةل

ا متخصرة(

)الخخسيرلزرل
اخخصير.(

 Edit
 Shortcut

 Nameل
)تحريرلالملقيئمةل

متخصرة(

18 خغسسرلالملاالخخصير.——

Deleteل
)حذف(

19 حذفلاالخخصير.——

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Fax Setupل)فيكس(
Receiveل
)إعساسلااللخالم(

 Receive
Modeل)وضعل

االلخالم(

Faxل)فيكس(*—
 Fax/Telل
)فيكس/هيتف(

External TADل)جهيزلا رسل
اآل دلعلىلا هيتفلا تيرجد(

Manualل)يسوي(

الخخسيرلوضعلااللخالمل
ا ذيلينيلبلاحخسيجيتكلعلىل

أفضألنحو.

43

Ring Delayل
)تأخسرلا رنسن(

—(2 ‑ 8)

*2
 ضبطلعسسلا رنيتلقبألقسيمل

ا جهيزلبي رسلفدلوضعل
ا فيكسلأولوضعلا فيكس/

ا هيتف.

46

 F/T Ring
Timeل)زمنلرنسنل

ا هيتف/ا فيكس(

20Secsل)20لثينسة(—
30Secsل)30لثينسة(*
40Secsل)40لثينسة(
70Secsل)70لثينسة(

ضبطلطوللوقتلا رنسنل
ا مزسوجلا دريعلفدلوضعل

ا فيكس/ا هيتف.

46

 Fax Preview
)معيينةلا فيكس(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

 عرضلرليئألا فيكسلا خدل
تدخلمهيلعلىلشيشةلا لمس.

48

 Fax Detect
)اكخشيفلفيكس(

Onل)تشغسأ(*—
Offل)إيقيفلتشغسأ(

اللخالملرليئألا فيكسل
تلقيئًسيلعنسلا رسلعلىلمكي مةل

ولميعلنغميتلا فيكس.

47

 Remote
Codesل)رموزلعنل

بعس(

 Remote Codesل—
)رموزلعنلبعس(

)ا تسيرات(
Onل)تشغسأ(

Offل)إيقيفلتشغسأ(*
 Act.Codeل

)l51(ل)رمزلا خفعسأ(
 Deact.Codeل

)رمزلا خعطسأ(ل)#51(

يخسحل كلا رسلعلىلكأل
ا مكي ميتلمنلهيتفلملحقل

أولخيرجدلوالختسامل
ا رموزل خشغسألا جهيزلأول

إيقيفلتشغسله.ليمكنكل
إضفيءلطيبعكلا شتصدل

علىلهذهلا رموز.

57

 Auto
Reductionل
)تصغسرلتلقيئد(

Onل)تشغسأ(*—
Offل)إيقيفلتشغسأ(

 خقلسألحجملرليئأل
ا فيكديتلا وارسة.

. راجعل

 PC Fax
Receiveل)الخالمل

ا فيكسلعبرل
ا كمبسوتر(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

إعساسلا جهيزلعلىلإرليلل
ا فيكديتلإ ىلا كمبسوترل

ا تيصلبك.ل

51

 Backup(
 Printل

)طبيعةلا ندخل
االحخسيطد((

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

فدلحي ةلاخخسيرلOnل
)تشغسأ(،ليمكنكلتشغسأل
مسزةلا مينلBackupل

Printل)ا طبيعةل
االحخسيطسة(.

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Faxل)فيكس(
)تيبع(

 Setup
Receiveل
)إعساسلااللخالم(

)تيبع(

 Memory
 Receiveل

)الخقبيللا ذاكرة(

Offل)إيقيفلتشغسأ(*—
 Fax Forwardل
)إعيسةلتوجسهلا فيكس(
 Fax Storageل

)تتزينلا فيكس(

ضبطلا جهيزلعلىلإعيسةل
توجسهلرليئألا فيكس،لأول
تتزينلرليئألا فيكسل

ا وارسةلفدلا ذاكرةل)حخىل
تخمكنلمنلالخرساسهيلأثنيءل
تواجسكلبعسًسالعنلا جهيز(.ل

. راجعل

 Backup(
 Printل

)طبيعةلا ندخل
االحخسيطد((

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

 Faxفدلحي ةلاخخسيرل
Forwardل)إعيسةلتوجسهل

ا فيكس(،ليمكنكلتشغسأل
مسزةلا مينلBackupل

Printل)ا طبيعةل
االحخسيطسة(.

 Fax Rx
Stampل)طيبعل
الخالملا فيكس(

Onل)تشغسأ(*—
Offل)إيقيفلتشغسأ(

 طبيعةلوقتلوتيريخل
االلخالملبي جزءلا علويلمنل

رليئألا فيكسلا مدخلمة.
 2‑sided 
)علىلا وجهسن(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

 طبيعةلرليئألا فيكسل
ا مدخلمةلعلىلكاللوجهدل

ا ورقة.
 Setup

Send )إعساسل
اإلرليل(

 Batch TX
)إرليللمجموعة(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

 سمجلرليئألا فيكسل
ا مؤّجلةلا صيسرةلإ ىلنفسل
رقملا فيكسلفدلنفسلا وقتل
منلا سوملفدلعملسةلإرليلل

واحسة.
 Coverpage

 Setting 
)ضبطلصفحةل

ا غالف(

 Print
 Sampleل

)عسنةلا طبيعة(

 طبيعةلعسنةلمنلصفحةل—
غالفلا فيكس.ليمكنكلمأءل

ا معلوميتلوإرلي هيل
بي فيكسلمعلا مدخنس.

 Coverpage
Noteل

)مالحظةلصفحةل
ا غالف(

إلعساسلتعلسقيتكلا تيصةل—
 صفحةلغالفلا فيكس.

 Auto Redial
)إعيسةلطلبلتلقيئد(

Onل)تشغسأ(*—
Offل)إيقيفلتشغسأ(

إعيسةلا طلبلبحسلأقصىل
مراتلبعسلخمسلسقيئق.

59

Destinationل
)ا وجهة(

Displayل)عرض(*—
Hiddenل)متفد(

 ضبطلا جهيزلعلىلعرضل
معلوميتلا وجهةلعلىل

شيشةلا لمسلأثنيءلإرليلل
ا فيكس.

. راجعل

 Report
 Setting 
)إعساسلا خقيرير(

 XMIT Reportل
)XMITتقريرل(

Onل)تشغسأ(—
On+Imageل)تشغسأ+صورة(

Offل)إيقيفلتشغسأ(*
 Off+Imageل

)إيقيفلتشغسأ+صورة(
 No Report 
)الليوجسلتقرير(

الخخسيرلاإلعساسلا و دل
 خقريرلتأكسسلاإلرليل.

42

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.



C الفصل

178

انظر ا وصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

Faxل)فيكس(
)تيبع(

 Report
 Setting 
)إعساسلا خقيرير(

)تيبع(

 Journal
 Period 
)فخرةلا سومسة(

 Journal
 Periodل
)فخرةلا سومسة(

Offل)إيقيفلتشغسأ(
 Every 50 Faxesل

)كأل50لفيكًدي(*
 Every 6 Hoursل

)كأل6لليعيت(
 Every 12 Hoursل

)كأل12لليعة(
 Every 24 Hoursل

)كأل24لليعة(
Every 2 Daysل)كأليومسن(
Every 7 Daysل)كأل7لأييم(

 ضبطلفيصألا طبيعةل
ا خلقيئسةل سومسةلا فيكس.

إذالاخخرتلخسيًرالخالفل
Offل)إيقيفلتشغسأ(لأول

Every 50 Faxesل
)كأل50لفيكًدي(،ليمكنكل

إعساسلا وقتل لتسير.
 Every 7إذالاخخرتل

Daysل)كأل7لأييم(،ل
فسمكنكلأيًضيلضبطلا سومل

منلا لبوع.

. راجعل

—Timeل)ا وقت(
 Every MondayلDayل)ا سوم(

)كألاثنسن(*
Every Tuesdayل)كألثالثيء(

 Every Wednesdayل
)كألأربعيء(

 Every Thursdayل
)كألخمسس(

Every Fridayل)كألجمعة(
 Every Saturdayل

)كأللبت(
Every Sundayل)كألأحس(

 Print
 Document 
)طبيعةلمدخنس(

 طبيعةلرليئألا فيكسل———
ا وارسةلا متزنةلفدل

ا ذاكرة.
 Remote
 Access

)ا وصوللعنلبعس(

——l---ضبطلرمزكلا تيصل مسزةل 
االلخرساسلعنلبعس.

 Dial
Restrictionل
)تقسسسلاالتصيل(

 Dial Padل
) وحةلاالتصيل(

 Enter # Twiceل—
)أسخأل#لمرتسن(

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

ضبطلا جهيزلعلىلتقسسسل
االتصيللعنسلالختسامل وحةل

االتصيل.

 Address
 Bookل

)سفخرلا عنيوين(

 Enter # Twiceل—
)أسخأل#لمرتسن(

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

ضبطلا جهيزلعلىلتقسسسل
االتصيللعنسلالختساملسفخرل

ا عنيوين.

Shortcutsل
)اخخصيرات(

 Enter # Twiceل—
)أسخأل#لمرتسن(

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

ضبطلا جهيزلعلىلتقسسسل
االتصيللعنسلالختسامل

اخخصير.

 LDAP Server
)LDAPخيسمل(

 Enter # Twiceل—
)أسخأل#لمرتسن(

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

ضبطلا جهيزلعلىلتقسسسل
االتصيللبأرقيملخيسل

.LDAP

لس سألا مدختسملا مخقسم
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Faxل)فيكس(
)تيبع(

 Remaining
 Jobsل

)ا مهيملا مخبقسة(

 لخحققلمنلا مهيملا مجسو ةل———
ا موجوسةلفدلا ذاكرةلوإ غيءل

ا مهيملا محسسة.

. راجعل

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Printerل
)ا طيبعة(

Emulationل
)ا مضيهية(

Autoل)تلقيئد(*——
HP LaserJetل
BR‑Script 3

.الخخسيرلوضعلا مضيهية. راجعل

 Print
 Options

)خسيراتلا طبيعة(

 Internal
 Font 

)ا تطلا ساخلد(

HP LaserJetل—
BR‑Script 3

 طبيعةلقيئمةلبي تطوطلا ساخلسةل
 لجهيز.

Test Printل
)طبيعةلاخخبير(

 طبيعةلصفحةلاخخبير.——

 2‑sided 
)علىللا وجهسن(

Offل)إيقيفلتشغسأ(*——
 Long Edgeل

)حيفةلطويلة(
Short Edgeل

)حيفةلقصسرة(

تمكسنلأولتعطسألا طبيعةلعلىل
ا وجهسنلواخخسيرلا حيفةل

ا طويلةلأولا حيفةلا قصسرة.

 Auto
Continueل
)مخيبعةلتلقيئسة(

Onل)تشغسأ(*——
Offل)إيقيفلتشغسأ(

حسسلهذالاإلعساسلإذالكنتلتريسل
منلا جهيزلا قسيملبمدحلأخطيءل
حجملا ورقلواللختساملا ورقل

ا موجوسلفدلا سرج.

 Output
 Colour 
) ونلاإلخراج(

Autoل)تلقيئد(*——
Colourل)أ وان(
 Black and

 Whiteل
)ألوسلوأبسض(

اخخسيرلا  وانلأولا بسضل
وا لوسل لمدخنساتلا مطبوعة.ل

فدلحي ةلاخخسيرلAutoل
)تلقيئد(،للسحسسلا جهيزلا تسيرل

ا مالئمل لمدخنسل)أ وانلأول
ا بسضلوا لوس(.

 Reset
 Printerل
)إعيسةلتعسسنل

ا طيبعة(

Yesل)نعم(——
Noل)ال(

إلعيسةلإعساساتلا طيبعةلإ ىل
إعساساتلا مصنع.

 Colour
 Correction

)تصحسحلا لون(

Calibrationل
)معييرة(

Calibrateل
)معييرة(

Yesل)نعم(
Noل)ال(

119ضبطلكثيفةلا  وان.

 Resetل
)إعيسةلتعسسن(

Yesل)نعم(
Noل)ال(

إعيسةلمعييرةلا  وانلإ ىل
إعساساتلا مصنع.

Registrationل
)ا خدجسأ(

Yesل)نعم(—
Noل)ال(

120ضبطلموضعلا طبيعةلكأل ون.

 Auto
 Correction

)تصحسحلتلقيئد(

Onل)تشغسأ(*—
Offل)إيقيفلتشغسأ(

اخخسيرلميلإذالكنتلتريسلإجراءل
معييرةلا  وانلوا خدجسألأملال.

120

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Networkل

)ا شبكة(ل
 Wired

LANل)شبكةل
LANلا دلكسة(

TCP/IP BOOT
Methodل

)طريقةلا خمهسس(

Autoل)تلقيئد(*—
Staticل)ثيبت(

RARPل
BOOTPل
DHCPل

الخخسيرلطريقةلBOOTل
)ا خمهسس(لا خدلتنيلبل

احخسيجيتكلعلىلأفضألنحو.

للل
 IP Boot(

Triesل
)محيوالتللتمهسسل

))IP

لللللل
*3

]32767-00000[

للل
 خحسيسلعسسلا محيوالتلا خدل
لسقوملبهيلا جهيزل لحصولل
علىلعنوانلIPلعنسلضبطل

BOOT Methodل
)طريقةلا خمهسس(لعلىلأيل
إعساسلخالفلStaticل

)ثيبت(.

IP Addressل
)IPعنوانل(

ل]000-255[.ل—
ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
]255-000[

.IPإلسخيللعنوانل

 Subnet
Maskل)قنيعل
ا شبكةلا فرعسة(

ل]000-255[.ل—
ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
]255-000[

إلسخيللقنيعلا شبكةلا فرعسة.

Gatewayل
)ا بوابة(

ل]000-255[.ل—
ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
]255-000[

إلسخيللعنوانلا بوابة.

 Node Name
)الملا عقسة(

—BRNXXXXXXXXXXXXإسخيللالملا عقسةل)ميليصأل
إ ىل32لحرًفي(.

 WINS
Configurationل

)WINSتكوينل(

Autoل)تلقيئد(*—
Staticل)ثيبت(

اخخسيرلوضعلتكوينل
.WINS

 WINS
 Serverل

)WINSخيسمل(

Primaryل
)أليلد(

ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
]255-000[

تحسيسلعنوانلIPل تيسمل
WINSلا رئسددلوا ثينوي.

Secondaryل
)ثينوي(

ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
]255-000[

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

لقملبزييةلCenterلSolutionsلBrotherل خنزيألGuideلConnectلWebل)س سألاالتصيللعبرلا ويب(لعلىلا عنوانل
.http://solutions.brother.com/

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Networkل

)ا شبكة(ل
)تيبع(

 Wired
LANل)شبكةل
LANلا دلكسة(

)تيبع(

 TCP/IPل
)تيبع(

 DNS Server
)DNSخيسمل(

Primaryل
)أليلد(

]000-255[.ل
]000-255[.ل
]000-255[.ل
]255-000[

تحسيسلعنوانلIPل تيسمل
DNSلا رئسددلوا ثينوي.

Secondaryل
)ثينوي(

]000-255[.ل
]000-255[.ل
]000-255[.ل
]255-000[

Onل)تشغسأ(*—APIPAل
Offل)إيقيفلتشغسأ(

تتصسصلعنوانلIPلتلقيئًسيل
منلنطيقلا عنوانلا محلدل

 الرتبيط.

Onل)تشغسأ(—IPv6ل
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

تمكسنلبروتوكوللIPv6لأول
تعطسله.لإذالكنتلتريسل

الختساملبروتوكوللIPv6،ل
لفقملبزييرةل

http://solutions.
/brother.comل مزيسلمنل

ا معلوميت.
Ethernetل

)اإليثرنت(
Autoل)تلقيئد(*——

100B‑FDل
100B‑HDل
10B‑FDل
10B‑HD

الخخسيرلوضعلارتبيطل
.Ethernet

 Wired
Statusل)ا حي ةل

ا دلكسة(

Active 100B‑FDل——
)100B-FDلنشط(

Active 100B‑HDل
)100B-HDلنشط(

Active 10B‑FDل
)10B-FDلنشط(

Active 10B‑HDل
)10B-HDلنشط(
 Inactiveل

)غسرلفعيل(
 Wired OFFل

)إيقيفلا حي ةلا دلكسة(

يمكنكلاالطالعلعلىلحي ةل
ا شبكةلا دلكسةلا حي سة.

MAC Addressل
)MACعنوانل(

عرضلعنوانلMACل———
ا تيصلبي جهيز.

 Set to
Defaultل)تعسسنل

إ ىلاالفخراضد(

Yesل)نعم(——
Noل)ال(

إلعيسةلإعساسلا شبكةلا دلكسةل
إ ىلإعساسلا مصنع.

 Wired
Enableل)تمكسنل

ا حي ةلا دلكسة(

Onل)تشغسأ(*——
Offل)إيقيفلتشغسأ(

تمكسنلشبكةلLANلا دلكسةل
أولتعطسلهيليسوًيي.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

لقملبزييةلCenterلSolutionsلBrotherل خنزيألGuideلConnectلWebل)س سألاالتصيللعبرلا ويب(لعلىلا عنوانل
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Networkل

)ا شبكة(ل
)تيبع(

WLANل)شبكةل
WLANل
ا الللكسة(

TCP/IP BOOT
Methodل

)طريقةلا خمهسس(

Autoل)تلقيئد(*—
Staticل)ثيبت(

RARPل
BOOTPل
DHCPل

الخخسيرلطريقةلBOOTل
)ا خمهسس(لا خدلتنيلبل

احخسيجيتكلعلىلأفضألنحو.

للل
 IP Boot(

Triesل
)محيوالتللتمهسسل

))IP

للل
—

للل
*3

]32767-00000[

للل
 خحسيسلعسسلا محيوالتلا خدل
لسقوملبهيلا جهيزل لحصولل
علىلعنوانلIPلعنسلضبطل

BOOT Methodل
)طريقةلا خمهسس(لعلىلأيل
إعساسلخالفلStaticل

)ثيبت(.

IP Addressل
)IPعنوانل(

ل]000-255[.ل—
ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
]255-000[

.IPإلسخيللعنوانل

 Subnet
Maskل)قنيعل
ا شبكةلا فرعسة(

ل]000-255[.ل—
ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
]255-000[

إلسخيللقنيعلا شبكةلا فرعسة.

Gatewayل
)ا بوابة(

ل]000-255[.ل—
ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
]255-000[

إلسخيللعنوانلا بوابة.

Node Nameل
)الملا عقسة(

—BRWXXXXXXXXXXXXإسخيللالملا عقسةل)ميليصأل
إ ىل32لحرًفي(.

 WINS
Configurationل

)WINSتكوينل(

Autoل)تلقيئد(*—
Staticل)ثيبت(

اخخسيرلوضعلتكوينل
.WINS

 WINS
 Server 

)WINSخيسمل(

Primaryل
)أليلد(

]000-255[.ل
]000-255[.ل
]000-255[.ل
]255-000[

تحسيسلعنوانلIPل تيسمل
WINSلا رئسددلوا ثينوي.

Secondaryل
)ثينوي(

]000-255[.ل
]000-255[.ل
]000-255[.ل
]255-000[

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

لقملبزييةلCenterلSolutionsلBrotherل خنزيألGuideلConnectلWebل)س سألاالتصيللعبرلا ويب(لعلىلا عنوانل
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ا وصافالخياراتالمستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
Networkل

)ا شبكة(ل
)تيبع(

WLANل)شبكةل
WLANل
ا الللكسة(

)تيبع(

DNS ServerلTCP/IPل)تيبع(
)DNSخيسمل(

Primaryل
)أليلد(

ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
]255-000[

تحسيسلعنوانلIPل تيسمل
DNSلا رئسددلوا ثينوي.

Secondaryل
)ثينوي(

ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
ل]000-255[.ل
]255-000[

APIPA—*)ل)تشغسأOn
Offل)إيقيفلتشغسأ(

تتصسصلعنوانلIPلتلقيئًسيل
منلنطيقلا عنوانلا محلدل

 الرتبيط.

Onل)تشغسأ(—IPv6ل
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

تمكسنلبروتوكوللIPv6لأول
تعطسله.لإذالكنتلتريسل

الختساملبروتوكوللIPv6،ل
لفقملبزييرةل

http://solutions.
/brother.comل مزيسلمنل

ا معلوميت.
 WLAN

 Assistant
)WLANمديعسل(

)أنظمةل®Windowsلفقط(ل———
يمكنكلتكوينلإعساساتلا شبكةل
ا الللكسةلبيلختساملا قرصل

ا مضغوطللBrotherل
.CD-ROM

 Setup
Wizardل)معي جل

اإلعساس(

يمكنكلتكوينلخيسملا طبيعةل———
ا ساخلد.

WPS/AOSS———يمكنكلتكوينلإعساساتلا شبكةل
ا الللكسةلبيلختساملطريقةل
ا ضغطةلا واحسةلعلىلا زر.

 WPS w/ PIN
Codeل)WPSلمعل

)PINرمزل

يمكنكلتكوينلإعساساتلا شبكةل———
ا الللكسةلبيلختساملWPSل

.PINمعلرمزل

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة
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 Network

)ا شبكة(ل
)تيبع(

WLANل)شبكةل
WLANل
ا الللكسة(

)تيبع(

WLAN Statusل
)WLANحي ةل(

Statusل
)ا حي ة(

— Active(11b) 
))11b(نشطل(

 Active(11g)ل
))11g(نشطل(

 Active(11n) 
))11n(نشطل(

 Wired LAN
 Active 

)شبكةلLANلا دلكسةلنشطة(
 WLAN Offل

)WLANإيقيفلتشغسأل(
AOSS Activeل

)AOSSلنشط(
 Connection

Failedل)تعذرلاالتصيل(

يمكنكلاالطالعلعلىلحي ةل
ا شبكةلا الللكسةلا حي سة.

Signalل
)اإلشيرة(

Strongل)قوية(—
Mediumل)مخولط(

Weakل)ضعسفة(
Noneل)بال(

يمكنكلاالطالعلعلىلقوةل
إشيرةلا شبكةلا الللكسةل

ا حي سة.

يمكنكلاالطالعلعلىلSSIDل——SSIDل
ا حي د.

 Comm. Mode
)وضعلاالتصيل(

Ad‑hocل)متصص(—
Infrastructureل

)بنسةلأليلسة(
Noneل)بال(

يمكنكلاالطالعلعلىلوضعل
االتصيللا حي د.

MAC Addressل
)MACعنوانل(

عرضلعنوانلMACل———
ا تيصلبي جهيز.

 Set to
Defaultل)تعسسنل

إ ىلاالفخراضد(

Yesل)نعم(——
Noل)ال(

إلعيسةلإعساساتلا شبكةل
ا الللكسةلإ ىلإعساساتل

ا مصنع.

WLAN Enableل
)WLANتمكسنل(

Onل)تشغسأ(——
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

 خمكسنلشبكةلLANل
ا الللكسةلأولتعطسلهيليسوًيي.

 Wi‑Fi
Direct

Push Buttonل
)ا ضغطلعلىلا زر(

يمكنكلتكوينلإعساساتلشبكةل———
DirectلWi-Fiلبدهو ةل
بيلختساملطريقةلا ضغطةل

ا واحسةلعلىلا زر.

 PIN Code 
)PINكوسل(

يمكنكلتكوينلإعساساتلشبكةل———
DirectلWi-Fiلبدهو ةل
بيلختساملWPSلمعلرمزل

.PIN

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة
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Networkل

)ا شبكة(ل
)تيبع(

 Wi‑Fi
Direct

)تيبع(

يمكنكلتكوينلإعساساتلشبكةل———Manualل)يسوي(
DirectلWi-Fiليسوًيي.

Group Ownerل
)مي كلا مجموعة(

Onل)تشغسأ(——
Offل)إيقيفلتشغسأ(

ضبطلجهيزكلبيعخبيرهلمي كل
ا مجموعة.

 Device
Informationل

)معلوميتلا جهيز(

 Device
 Nameل

)الملا جهيز(

يمكنكلاالطالعلعلىلالمل——
ا جهيزلا تيصلبك.

SSID—)لا تيصلبدSSID(
)االتصيللبمعرفلSSIDل
ا تيصلبطرفلخيرجد(
Not Connectedل

)غسرلمخصأ(

عرضلمعرفلSSIDل
ا تيصلبمي كلا مجموعة.

عنسميليكونلا جهيزلفدلحي ةل
عسملاتصيل،لتعرضلشيشةل

لا لمسل
 Not Connectedل

)غسرلمخصأ(.ل

IP Addressل
)IPعنوانل(

يمكنكلاالطالعلعلىلعنوانل——
IPلا تيصلبجهيزك.

 Status
Informationل

)معلوميتلا حي ة(

Statusل
)ا حي ة(

(**)G/O Activeل—
)مي كلمجموعةلنشطل)**((
Client Activeل

)عمسألنشط(
Not Connectedل

)غسرلمخصأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(
 Wired LAN

Activeل)شبكةلLANل
ا دلكسةلنشطة(

**ل=لعسسلا جهزة

يمكنكلاالطالعلعلىلحي ةل
شبكةلDirectلWi-Fiل

ا حي سة.

Signalل
)اإلشيرة(

Strongل)قوية(—
Mediumل)مخولط(

Weakل)ضعسفة(
Noneل)بال(

يمكنكلاالطالعلعلىلقوةل
لإشيرةللشبكةل

DirectلWi-Fiلا حي سة.
عنسميليعمألجهيزكلبيعخبيرهل

مي كلا مجموعة،لتعرضل
شيشةلا لمسلسائًميل
Strongل)قوية(.

 I/F Enable
)I/Fتمكسنل(

Onل)تشغسأ(——
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

ل خمكسنلاتصيلل
DirectلWi-Fiلأولتعطسله.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة
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Networkل

)ا شبكة(ل
)تيبع(

Onل)تشغسأ(*———NFCل
Offل)إيقيفلتشغسأ(

يمكنكلالختساملمصيسقةل
ا بطيقةلمنلخالللمالمدةل

بطيقةلICلفدلقيرئلNFCل
بلوحةلا خحكم.

E‑mail/
 IFAXل
)بريسل

إ كخروند/
فيكسلإنخرنت(

MFC-L8600(ل
يخملسعملCDWل
فقطلبعسلتنزيأل

)IFAX

 Mail
 Addressل
)عنوانلا بريسل
اإل كخروند(

لإسخيللعنوانلا بريسل———
)ميليصألإ ىل60لحرًفي(.

 Setup
 Serverل
)إعساسلا تيسم(

ServerلSMTPل
)ا تيسم(

]000-255[.ل
]000-255[.ل
]000-255[.ل
]255-000[

االلم

إسخيللعنوانلخيسملSMTPل
أولااللمل)ميليصألإ ىل64ل

حرًفي(.

Port*25ل)منفذ(
]65535-1[

.SMTPإلسخيللرقملمنفذل

 Auth. for
 SMTP
)مصيسقةل
)SMTP

Noneل)بال(*
 SMTP‑AUTHل

)SMTPمصيسقةل(

تحسيسلطريقةلا مينلإلعالمل
ا بريسلاإل كخروند.

SSL/TLS*)ل)بالNone
SSLل
TLSل

إلرليللبريسلإ كخروندلأول
الخالمهلعبرلخيسملا بريسل
اإل كخروندلا ذيليخطلبل
اتصيللSSL/TLSلآمن.

 Verify
.Certل)تحققل

منلا شهيسة(

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

 لخحققلمنلشهيسةلخيسمل
SMTPلتلقيئًسي.

POP3/IMAP4لProtocol
)بروتوكول(

POP3*ل
IMAP4ل

اخخسيرلPOP3لأولIMAP4ل
اللخالملرليئألا بريسل

اإل كخروند.

Serverل
)ا تيسم(

]000-255[.ل
]000-255[.ل
]000-255[.ل
]255-000[

االلم

إسخيللعنوانلخيسملPOP3ل
أولIMAP4ل)ميليصألإ ىل

64لحرًفي(.

Port*110ل)منفذ(
]65535-1[

إسخيللرقملمنفذلPOP3لأول
.IMAP4

 Mailbox
 Nameل

)الملصنسوقل
ا بريس(

إسخيللالملصنسوقلا بريسل—
)ميليصألإ ىل60لحرًفي(.

 Mailbox

 Password
)كلمةلمرورل

صنسوقلا بريس(

إسخيللكلمةلا مرورل خدجسأل—
ا سخوللإ ىلخيسملPOP3لأول
IMAP4ل)ميليصألإ ىل32ل

حرًفي(.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة
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Networkل

)ا شبكة(ل
)تيبع(

E‑mail/
 IFAX 
)بريسل

إ كخروند/
فيكسلإنخرنت(

MFC-L8600(ل
يخملسعملCDWل
فقطلبعسلتنزيأل

)IFAX
)تيبع(

 Setup
 Serverل
)إعساسلا تيسم(

)تيبع(

POP3/IMAP4

)تيبع(
 Select
 Folder
)تحسيسلمجلس(

Default(Inbox)ل
)افخراضدل)صنسوقل

ا وارس((*
Specifiedل)ا محسس(

اخخسيرلمجلسلا بريسل
اإل كخروند.لفدلحي ةلاخخسيرل
Specifiedل)ا محسس(،ل
أسخألالملا مجلسل)ميليصأل

إ ىل60لحرًفي(.

SSL/TLS*)ل)بالNone
SSLل
TLSل

يمكنكلإرليللبريسلإ كخروندل
أولالخالمهلعبرلخيسملا بريسل

اإل كخروندلا ذيليخطلبل
اتصيللSSL/TLSلآمن.

 Verify
 Cert.
)تحققلمنل
ا شهيسة(

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

ا خحققلمنلشهيسةلخيسمل
POP3لأولIMAP4لتلقيئًسي.

Onل)تشغسأ(APOPل
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

 خمكسنلبروتوكوللAPOPل
أولتعطسله.

 Setup Mail RXل
)إعساسلالخالملا بريس(

 Auto
Pollingل

)الخقصيءلتلقيئد(

 Auto
 Polling

)الخقصيءلتلقيئد(

Onل)تشغسأ(*
Offل)إيقيفلتشغسأ(

تفحصلا تيسملتلقيئًسيلبحًثيلعنل
رليئألا جسيسة.

 Poll
Frequencyل

)تكرارل
االلخقصيء(
)عنسلإعساس 
 Auto

Pollingل
)الخقصيءلتلقيئد(ل

علىلOnل
)تشغسأ(.(

1Minل)سقسقةلواحسة(
3Minsل)3لسقسقة(
5Minsل)5لسقيئق(

10Minsل)10لسقيئق(*
30Minsل)30لسقسقة(
60Minsل)60لسقسقة(

ضبطلا فيصأل خفحصلوجوسل
رليئألجسيسةلعلىلا تيسم

Headerل
)عنوان(

Allل)ا كأ(—
Subject+From+Toل

)ا موضوع+من+إ ى(
Noneل)بال(*

 خحسيسلمحخوييتلرأسلصفحةل
ا بريسلا مراسلطبيعخهي.

 Del/Read
 Error Mail

)حذف/قراءةل
رلي ةلا تطأ(

Onل)تشغسأ(*—
Offل)إيقيفلتشغسأ(

يحذفلخيسملPOP3لرليئأل
ا تطألتلقيئًسي.ليحذفلخيسمل
IMAP4لرليئألا تطأل

تلقيئًسيلبعسلأنلتقرأهي.

Notificationل
)إخطير(

Onل)تشغسأ(—
MDNل

Offل)إيقيفلتشغسأ(*

اللخالملرليئألاإلعالم.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

لقملبزييةلCenterلSolutionsلBrotherل خنزيألGuideلConnectلWebل)س سألاالتصيللعبرلا ويب(لعلىلا عنوانل
.http://solutions.brother.com/

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.

http://solutions.brother.com/
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Networkل

)ا شبكة(ل
)تيبع(

E‑mail/
IFAXل)بريسل
إ كخروند/فيكسل

إنخرنت(
MFC-L8600(ل
يخملسعملCDWل
فقطلبعسلتنزيأل

)IFAX
)تيبع(

 Setup Mail
RXل)إعساسلإرليلل

ا بريس(

 Sender
 Subject

)موضوعلا ُمرلأ(

— Internet Fax
 Job 

)مهمةلفيكسلاإلنخرنت(*

عرضلا موضوعلا مرفقل
ببسينيتلا فيكسلعبرل

اإلنخرنت.

Size Limitل
)حسلا حجم(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

تحسيسلحجملمدخنساتلا بريسل
اإل كخروند.

Notificationل
)إخطير(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

إرليللرليئألاإلخطير.

 Setup Relay
)إعساسلا خرحسأ(

 Relay
 Broadcast
)تنيوبلاإلرليل(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

ترحسألمدخنسلإ ىلجهيزل
فيكسلآخر.

 Relay
Domainل)مجيلل

ا خرحسأ(

تدجسألالملا مجيل.——

 Relay
 Report

)تقريرلا خرحسأ(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

طبيعةلتقريرلتنيوبل
اإلرليل.

 Manual
 Receiveل
)الخالمليسوي(

فحصلخيسملPOP3لأول———
IMAP4ليسوًييلبحًثيلعنل

رليئألجسيسة.

 Web
 Connect
Settingsل

)إعساساتل
لاتصيللا ويب(

 Proxy
Settingsل
)إعساساتلا تيسم(

 Proxy
Connectionل

)اتصيللا تيسم(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

يمكنكلتغسسرلإعساساتلاتصيلل
ا ويب.

Addressل
)عنوان(

——

Port—*8080ل)منفذ(

User Nameل
)الملا مدختسم(

——

Passwordل
)كلمةلا مرور(

——

 Fax to
Serverل
)فيكسلإ ىل

ا تيسم(
MFC-L8600(ل
يخملسعملCDWل
فقطلبعسلتنزيأل

)IFAX

 Fax to
 Server 

)فيكسلإ ىلا تيسم(

Onل)تشغسأ(——
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

يمكنكلتتزينلعنوانلا بيسئة/
ا الحقةلبي جهيزلكميليمكنل

إرليللمدخنسلمنلنظيملخيسمل
ا فيكس. ———Prefixل)بيسئة(

———Suffixل)الحقة(

Securityل
)ا مين(

Onل)تشغسأ(——IPsecل
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

تمكسنلبروتوكوللIpsecلأول
تعطسله.

 Network
Resetل

)إعيسةلتعسسنل
ا شبكة(

Yesل)نعم(———
Noل)ال(

إلعيسةلجمسعلإعساساتلا شبكةل
إ ىلإعساساتلا مصنع.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

لقملبزييةلCenterلSolutionsلBrotherل خنزيألGuideلConnectلWebل)س سألاالتصيللعبرلا ويب(لعلىلا عنوانل
.http://solutions.brother.com/

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.

http://solutions.brother.com/
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 Print
 Reports
)طبيعةلا خقيرير(

XMIT Verifyل
)XMITتحققلمنل(

View on LCDل
)LCDعرضلعلىل(

 عرضلوطبيعةلتقريرلتأكسسلاإلرليلل—
ا تيصلبآخرلعملسةلإرليل.

. راجعل

Print Reportل
)طبيعةلا خقيرير(

—

 Address Book
)سفخرلا عنيوين(

لرسلا لميءلوا رقيملا متزنةلفدلسفخرل——
ا عنيوين.

Fax Journalل
)يومسةلا فيكس(

لرسلا معلوميتلحوللآخرل200لفيكسلوارسل——
لوصيسر.ل

ل)TXلتعندلاإلرليل.ل
RXلتعندلااللخالم.(

User Settingsل
)إعساساتلا مدختسم(

لرسلإعساساتك.——

 Printer
 Settings 
)إعساساتلا طيبعة(

لرسلإعساساتلا طيبعة.——

 Network
Configurationل

)تهسئةلا شبكة(

لرسلإعساساتلا شبكة.——

 Drum Dot Print
)طبيعةلنقيطلا لطوانة(

112طبيعةلورقةلا خحققلمنلنقيطلا لطوانة.——

 WLAN Report
)WLANتقريرل(

طبيعةلنخسجةلتشتسصلاتصيللشبكةلLANل——
ا الللكسة.

. راجعل

لس سألا مدختسملا مخقسم

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 Machine
 Info. 

)معلوميتلا جهيز(

.Serial Noل
)ا رقملا خدلدلد(

164 لخحققلمنلا رقملا مدلدأل لجهيز.——

 Firmware
Versionل)إصسارل

ا برنيمجلا ثيبت(

 Main Version
)اإلصسارلا رئسدد(

 لخحققلمنلإصسارلا برنيمجلا ثيبتل—
 لجهيز.

164

 Sub1 Version
)Sub1اإلصسارل(

—

 Sub2 Version
)Sub2اإلصسارل(

—

 Sub4 Version
)Sub4اإلصسارل(

—

 Page Counter
)عساسلا صفحيت(

Colourل)أ وان(Totalل)اإلجمي د(
 Black and

 Whiteل
)ألوسلوأبسض(

ا خحققلمنلإجمي دلعسسلا صفحيتل
ا  وانلأولا صفحيتلأحيسيةلا لونلا خدل

طبعهيلا جهيزلمنذلشرائه.

. راجعل

 Fax/Listل
)فيكس/قيئمة(

Colourل)أ وان(
 Black and
Whiteل)ألوسل

وأبسض(

Colourل)أ وان(Copyل)ندخ(
 Black and
Whiteل)ألوسل

وأبسض(

Colourل)أ وان(Printل)طبيعة(
 Black and
Whiteل)ألوسل

وأبسض(

Parts Lifeل
)ا عمرلاالفخراضدل

 ألجزاء(

 لخحققلمنلا عمرلاالفخراضدلا مخبقدل—Drumل)ألطوانة(
 حسلأجزاءلا جهيز.

 Belt Unitل
)وحسةلا حزام(

—

—Fuserل)وحسةلا مصهر(
 Laser Unitل

)وحسةلا لسزر(
—

 PF Kit MPل
)مجموعةلا خغذيةلبي ورقلفدل

ا سرجلمخعسسلا غراض(

—

PF Kit 1ل)مجموعةل
ا خغذيةلبي ورقلفدلا سرجل1(

—

PF Kit 2ل)مجموعةل
ا خغذيةلبي ورقلفدلا سرجل2(

—

 Reset Menu
)قيئمةلإعيسةلا خعسسن(

)تظهرلفقطلعنسميل
تخجيوزلوحسةلا لطوانةل
أولوحسةلا حزاملا عمرل

االفخراضدل هي.(

إعيسةلتعسسنلعمرلوحسةلا لطوانة.ل—Drumل)ألطوانة(
تظهرلعنسلالخبساللوحسةلا لطوانة.

90

 Belt Unitل
)وحسةلا حزام(

إعيسةلتعسسنلعمرلوحسةلا حزام.لتظهرل—
عنسلالخبساللوحسةلا حزام.

95

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 Initial
 Setup 

)اإلعساسلا و د(

Date & Timeل
)ا خيريخلوا وقت(

وضعلا خيريخلوا وقتلعلىلشيشةلا لمسل—Dateل)ا خيريخ(
ورؤوسلا فيكديتلا خدلتقوملبإرلي هي.

19

—Timeل)ا وقت(
 Auto

 Daylight
)ا خوقستلا صسفدل

تلقيئًسي(

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

. خغسسرلا خوقستلا صسفدلتلقيئًسي. راجعل

 Time Zone
)ا منطقةلا زمنسة(

 ضبطلا منطقةلا زمنسةل بلسك.UTCXXX:XXل

Station IDل
)معرفلا محطة(

إلعساسلالمكلورقملا فيكسل سظهرلعلىلكأل—Faxل)فيكس(
صفحةلترللهيلعبرلا فيكس.

20

—Telل)هيتف(
—Nameل)االلم(

Tone/Pulseل
)نغمة/نبض(

Toneل)نغمة(*—
Pulseل)نبض(

.اخخسيرلوضعلاالتصيل. راجعل

 Dial Toneل
)نغمةلاالتصيل(ل

Detectionل—
)اكخشيف(

No Detectionل
)الليوجسلاكخشياف(*

يمكنكلتقلسألاإليقيفلا مؤقتلالكخشيفلنغمةل
االتصيل.

153

 Phone Line
 Setل

)تعسسنلخطلا هيتف(

Normalل)عيسي(*—
PBXل

ISDNل

53 خحسيسلنوعلخطلا هيتف.

Compatibilityل
)ا خوافق(

Highل)عي د(*—
Normalل)عيسي(

 Basic(for VoIP) 
)أليلدل) تسميتل

))VoIP

ضبطلا معيس ةل لخغلبلعلىلصعوبيتلاإلرليل.
يوفرلمزّوسولخسميتلVoIPلسعًميل لفيكسل

بيلختساملمعييسرلمتخلفة.لإذالكنتلتواجهلأخطيءل
فدلإرليللا فيكسلبينخظيم،لاخخرل

Basic(for VoIP)ل)أليلدل
.))VoIPتسميتل (

153

 Resetل
)إعيسةلتعسسن(

 Machine
 Reset 

)إعيسةلتعسسنلا جهيز(

Yesل)نعم(
Noل)ال(

الخعيسةلإعساساتلا جهيزلإ ىلاإلعساساتل
االفخراضسةل لمصنعلبيلخثنيءلإعساساتلا شبكةل

ومعرفلا محطةلوسفخرلا عنيوين.

164

Yesل)نعم(Networkل)ا شبكة(
Noل)ال(

إلعيسةلجمسعلإعساساتلا شبكةلإ ىلإعساساتل
ا مصنع.

 Address Book
 Fax &ل

)سفخرلا عنيوينل
وا فيكس(

Yesل)نعم(
Noل)ال(

مدحلجمسعلإعساساتلأرقيملا هيتفلوإعساساتل
ا فيكسلا متزنة.

All Settingsل
)جمسعلاإلعساسات(

Yesل)نعم(
Noل)ال(

الخعيسةلجمسعلإعساساتلا جهيزلإ ىلإعساساتل
ا مصنعلبدرعة.

 Factory
 Resetل

)إعيسةلتعسسنلإعساساتل
ا مصنع(

Yesل)نعم(

Noل)ال(

الخعيسةلجمسعلإعساساتلا جهيزلإ ىلإعساساتل
ا مصنع.لقملبخنفسذلهذهلا عملسةلعنسميلتريسل

ا ختلصلمنلا جهيز.

لس سألا مدختسملا مخقسم

س سألاإلعساسلا دريع

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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لا فيكسل)عنسميلتكونلمعيينةلا فيكسلقسسلإيقيفل
ا خشغسأ(

جداول الميزات

Fax الفاكس )عندما تكون معاينة الفاكس قيد إيقاف التشغيل(

انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

Redial/
 Pauseل

)إعيسةلطلب/توقفل
مؤقت(

إلعيسةلاالتصيللبآخرلرقملتملاالتصيلل———
به.لفدلحي ةلإسخيللرقملفيكسلأول

هيتفلعلىل وحةلا لمس،لتخغسرلإعيسةل
االتصيللإ ىلاإليقيفلا مؤقتلعلىل
شيشةلا لمس.لاضغطلعلىلاإليقيفل

ا مؤقتلعنسلا حيجةلإ ىلاالنخظيرلمؤقًخيل
 مهلةلأثنيءلطلبلا رقيم،لمثألرموزل
ا وصوللوأرقيملبطيقيتلاالئخمين.ل

يمكنكلأيًضيلتتزينلإيقيفلمؤقتلعنسل
إعساسلا عنيوين.

—

Tel/Rل
)R/هيتف(

يتغري Telل)هيتف(لإ ىلRل———
PBXلwhenلعنسلتحسيسلا وصالتل
مخعسسةلا تطوطل)PBX(لبيعخبيرهيل
نوعلخطلا هيتف.ليمكنكلالختساملRل
 لوصوللإ ىلخطلخيرجدلأول خحويأل

مكي مةلإ ىلرقملساخلدلآخرلعنسل
االتصيللبي وصالتلمخعسسةلا تطوط.

—

 Address
 Book 

)سفخرلا عنيوين(
ل

)Search:ل)بحث:((

59 لبحثلفدلسفخرلا عنيوين.——

Add New Addressل—Editل)تحرير(
)إضيفةلعنوانلجسيس(

تتزينلأرقيملسفخرلا عنيوين،لبحسثل
يمكنكلاالتصيللمنلخالللا ضغطل
علىلسفخرلا عنيوينلا موجوسلعلىل
شيشةلا لمسل)ولFax Startل

)بسءلتشغسألا فيكس((.

60

— Setup Groups 
)إعساسلا مجموعيت(

.إلعساسلأرقيملمجموعيتلا بث. راجعل

ل61ل خغسسرلأرقيملسفخرلا عنيوين.Changeل)تغسسر(
. وراجعل

 حذفلأرقيملسفخرلا عنيوين.Deleteل)حذف(

 بسءلإرليللفيكسلبيلختساملسفخرل—Applyل)تطبسق(—
ا عنيوين.

ل59ل
. وراجعل

 Call
Historyل

)لجألا مكي ميت(

 Outgoing Call
)مكي مةلصسرة(

Edit Add to Addressل)تحرير(
Book )إضيفةلإ ى سفخرل

ا عنيوين(ل
Deleteل)حذف(ل

الخخسيرلرقملمنللجألا مكي ميتل
ا صيسرةلثملإرليللفيكسلإ سهلأول

إضيفخهلإ ىلسفخرلا عنيوينلأولحذفه.

. راجعل

—Applyل)تطبسق(
 Fax Start

)بسءلتشغسأل
ا فيكس(

—إلرليللفيكس.———

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Optionsل
)ا تسيرات(

 Fax
 Resolution 

)سقةلا فيكس(

Standardل)قسيلد(*—
Fineل)سقسق(

S.Fineل)فيئقلا سقة(
Photoل)صورة(

. ضبطلسقةلا فيكديتلا صيسرة. راجعل

sided Fax‑2ل
)فيكسل لوجهسن(

)MFC-L8850CDWل
و

)MFC-L9550CDW

Offل)إيقيفلتشغسأ(*—
 2‑sided Scan:

Long Edgeل)مدحلضوئدل
 لوجهسن:لحيفةلطويلة(ل

 2‑sided Scan:
Short Edgeل)مدحل

ضوئدل لوجهسن:لحيفةلقصسرة(ل

ضبطلتندسقلا مدحلا ضوئدلعلىل
ا وجهسن.

Autoل)تلقيئد(*—Contrastل)ا خبيين(
Lightل)فيتح(
Darkل)ساكن(

 خغسسرلسرجةلتفخسحلأولتعخسملا فيكديتل
ا خدلتقوملبإرلي هي.

Broadcastingل
)بث(

Add Numberل
)إضيفةلرقم(

 Add Numberل
)إضيفةلرقم(

إلرليللنفسلرلي ةلا فيكسلإ ىلأكثرل
منلرقملفيكسلواحس.

 Add from Address
bookل)إضيفةلمنلسفخرل

ا عنيوين(

 Search in Address
bookل)بحثلفدلسفخرل

ا عنيوين(

Delayed Faxل
)فيكسلمؤجأ(

 Delayed Fax
)فيكسلمؤجأ(

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

 ضبطلوقتلإرليللا فيكديتلا مؤّجلةل
خالللا سوم.

 Set Timeل
)ضبطلا وقت(

—

Real Time TXل
)إرليللفوريلبسونل

حفظ(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

إلرليللفيكسلسونلالختساملا ذاكرة.

 Coverpage
 Setupل

)إعساسلصفحةلا غالف(

 Coverpage
 Setupل

)إعساسلصفحةلا غالف(

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

إلرليللصفحةلغالفلقمتلببرمجخهيل
تلقيئًسي.

 Coverpage
Noteل)مالحظةل
صفحةلا غالف(

 1.Comment Off 
)1.لإيقيفلتشغسألا خعلسق(
 2.Please Call 

)2.ليرجىلطلب(
 3.Urgent 

)3.عيجأ(
 4.Confidential 

)4.للري(
5.

6.

Total Pagesل
)إجمي دلا صفحيت(

—

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Optionsل
)ا تسيرات(

)تيبع(

Overseas Modeل
)وضعلاالتصيللا سو د(

Onل)تشغسأ(—
Offل)إيقيفلتشغسأ(*

إذالكنتلتواجهلصعوبةلفدلإرليلل
ا فيكديتلإ ىلخيرجلا بالس،لفيضبطل

هذالعلىلا تسيرلOnل)تشغسأ(.

. راجعل

 Glass Scan
Size )حجملزجيجل

ا مدحلا ضوئد(

Letterل—
*A4

Legal/Folioل
)MFC-L8850CDWلو

)MFC-L9550CDW

إلرليللمدخنسلبحجملLetterلأول
LegalلأولFolioلبي فيكس،ليجبل

علسكلتغسسرلإعساسلحجملزجيجلا مدحل
ا ضوئد.

41

 Set New
Defaultل)تعسسنل
إعساسلافخراضدلجسيس(

 Fax Resolutionل—
)سقةلا فيكس(

Contrastل)ا خبيين(
Glass Scan Sizeل
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(

 Real Time TXل
)إرليللفوريلبسونلحفظ(

 Coverpage Setup
)إعساسلصفحةلا غالف(

 Overseas Modeل
)وضعلاالتصيللا سو د(

)ا تسيرات(
Yesل)نعم(
Noل)ال(

 حفظلإعساساتلا فيكسلبيعخبيرهيل
اإلعساساتلاالفخراضسة.

. راجعل

Factory Resetل
)إعيسةلتعسسنلإعساساتل

ا مصنع(

Yesل)نعم(—
Noل)ال(

إلعيسةلجمسعلإعساساتلا فيكسلا خدل
قمتلبخغسسرهيلإ ىلإعساساتلا مصنع.

 Save as
Shortcutل
)حفظلكيخخصير(

Addressل)عنوان(——
 Fax Resolutionل

)سقةلا فيكس(
 sided Fax‑2ل

)فيكسل لوجهسن(
)MFC-L8850CDWلو

)MFC-L9550CDW
Contrastل)ا خبيين(

Broadcastingل)بث(
Real Time TXل)إرليلل

فوريلبسونلحفظ(
Coverpage Setupل

)إعساسلصفحةلا غالف(
 Overseas Modeل
)وضعلاالتصيللا سو د(

 Glass Scan Size
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(

 خدجسألاإلعساساتلا حي سةلكيخخصير.

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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Fax الفاكس )عندما تكون معاينة الفاكس قيد التشغيل(

انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

Sending Faxesل
)إرليللفيكديت(

لصفحةل193. راجعلا فيكسل)عنسميلتكونلمعيينةلا فيكسلقسسلإيقيفلا خشغسأ(ل

Received Faxesل
)فيكديتلمدخلمة(

Print/Deleteل
)طبيعة/حذف(

 Print All(New
Faxes)ل)طبيعةلا كأل

)فيكديتلجسيسة((

 طبيعةلا فيكديتلا جسيسةل—
ا مدخلمة.

49

 Print All(Old
Faxes)ل)طبيعةلا كأل

)فيكديتلقسيمة((

 طبيعةلا فيكديتلا قسيمةل—
ا مدخلمة.

 Delete All(New
Faxes)ل)حذفلا كأل

)فيكديتلجسيسة((

 حذفلا فيكديتلا جسيسةل—
ا مدخلمة.

 Delete All(Old
Faxes)ل)حذفلا كأل

)فيكديتلقسيمة((

 حذفلا فيكديتلا قسيمةل—
ا مدخلمة.

Address Bookل
)سفخرلا عنيوين(

لصفحةل193. راجعلا فيكسل)عنسميلتكونلمعيينةلا فيكسلقسسلإيقيفلا خشغسأ(ل

Call Historyل
)لجألا مكي ميت(

لصفحةل193. راجعلا فيكسل)عنسميلتكونلمعيينةلا فيكسلقسسلإيقيفلا خشغسأ(ل

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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ا ندخ

Copy النسخ

انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Mono Start 
)بسءلأحيسي(

إنشيءلندتةلأحيسيةل———
ا لون.

—

 Colour Start
)بسءلبي  وان(

إنشيءلندتةلبي  وان.———

Receiptل)إيصيل(
Normalل)عيسي(

 2in1(ID)ل
)2لفدل1ل)بطيقةلا هوية((

 2in1ل
)2لفدل1(

sided(1i2)‑2ل
))2j1(علىلا وجهسنل(
 2‑sided(2i2)
))2j2(علىلا وجهسنل(

)MFC-L8850CDWل
و

)MFC-L9550CDW
 Paper Saveل

)حفظلا ورقة(

الخخسيرلاإلعساساتل———
ا مطلوبةلمنلا عنيصرل

مدبقةلا ضبط.

62

Autoل)تلقيئد(*—Qualityل)ا جوسة(Optionsل)ا تسيرات(
Textل)نص(

Photoل)صورة(
Receiptل)إيصيل(

ل)عنسميلتتخيرل2in1(ID)ل
ل)2لفدل1ل)بطيقةلا هوية((لفدل

Page Layoutل)تتطسطلا صفحة((
Autoل)تلقيئد(*

Lighterل)أكثرلوضوًحي(
)اإلعساسلLighterل)أكثرلوضوًحي(*ل
 لهنسلواإلميراتلوا شرقلا ولطلوشميلل

أفريقسي(

الخخسيرلسقةلا ندخل نوعل
ا مدخنس.

. راجعل

Enlarge/Reduceل
)تكبسر/تصغسر(

*100%——

Enlargeل
)تكبسر(

200%

A5iA4 %141ل
EXEiLTR %104ل

الخخسيرلمعسللتكبسرل
ا ندتةلا خي سة.

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

Optionsل)ا تسيرات(
)تيبع(

Enlarge/Reduceل
)تكبسر/تصغسر(

)تيبع(

Reduce97% LTRiA4ل)تقلسأ(
94% A4iLTR

 91% Full Page 
)%91لصفحةلكيملة(
LTRiEXE %85ل
83% LGLiA4

78% LGLiLTR
70% A4iA5

50%

الخخسيرلمعسللتصغسرل
ا ندتةلا خي سة.

. راجعل

Custom(25‑ 
%400)ل

ل)متصصل)25-
))400%

يمكنكلاخخسيرلمعسلل—
تكبسرلأولتصغسرل
ا ندتةلا خي سة.

—Densityل)ا كثيفة(

-2

-1

0

+1

+2

*

 ضبطلكثيفةلا ُندخ.
عنسميلتتخيرل

 2in1(ID)ل
)2لفدل1ل)بطيقةل

ا هوية((لمنلا عنيصرل
ا معسةلمدبًقي،ليكونل
اإلعساسلاالفخراضدل

1+ل)بيلخثنيءلفدلا هنسل
واإلميراتلوا شرقل

ا ولطلوشميلل
أفريقسي(.

—Contrastل)ا خبيين(
-2

-1

0

+1

+2

*

 ضبطلتبيينلا ُندخ.

Stack/Sortل
)تجمسع/فرز(

Stackل)تجمسع(*—
Sortل)فرز(

الخخسيرلتكسيسلأولفرزل
ا ُندخلا مخعسسة.

Page Layoutل
)تتطسطلا صفحة(

 Off(1in1)ل)إيقيفلتشغسأ—
)1لفدل1((*

2in1(P)ل)2لفدل1ل)طو د((
2in1(L)ل)ل2لفدل1ل)عرضد((

2in1(ID)ل)2لفدل1ل)بطيقةلا هوية((
4in1(P)ل)4لفدل1ل)طو د((

4in1(L)ل)4لفدل1ل)عرضد((

إلنشيءلعسةلندخل
 لمعرفلعلىلورقةل
واحسةلوندتخينلمنل
ا معرفلعلىلورقةل

واحسة.

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

Optionsل)ا تسيرات(
)تيبع(

Colour Adjustل
)ضبطلا لون(

Redل)أحمر(
-2

-1

0

+1

+2

*

ضبطلا لونلا حمرلفدل
ا ُندخ.

. راجعل

Greenل)أخضر(
-2

-1

0

+1

+2

*

ضبطلا لونلا خضرل
فدلا ُندخ.

Blueل)أزرق(
-2

-1

0

+1

+2

*

ضبطلا لونلا زرقل
فدلا ُندخ.

sided Copy‑2ل
)ندخلعلىلا وجهسن(

)MFC-L8600CDW(

Offل)إيقيفلتشغسأ(*—
 1‑sidedi2‑sided Long

Edge Flipل)قلبلعلىلا حيفةل
ا طويةلعلىلوجهلواحسjلعلىلا وجهسن(ل
 1‑sidedi2‑sided Short

Edge Flipل)قلبلعلىلا حيفةل
ا قصسرةلعلىلوجهلواحسjلعلىلا وجهسن(ل

تمكسنلأولتعطسألا ندخل
علىلا وجهسنلواخخسيرل

ا حيفةلا طويلةلأول
ا حيفةلا قصسرة.

sided Copy‑2ل
)ندخلعلىلا وجهسن(

)MFC-L8850CDWل
)MFC-L9550CDWو

Offل)إيقيفلتشغسأ(*—
 sidedi2‑sided‑2ل

)علىلا وجهسنjلعلىلا وجهسن(ل
 1‑sidedi2‑sided Long

Edge Flipل)قلبلعلىلا حيفةل
ا طويلةلعلىلوجهلواحسjلعلىلا وجهسن(ل
 2‑sidedi1‑sided Long

Edge Flipل)قلبلعلىلا حيفةل
ا طويلةلعلىلا وجهسنلjلعلىلوجهلواحس(ل
 1‑sidedi2‑sided Short

Edge Flipل)قلبلعلىلا حيفةل
ا قصسرةلعلىلوجهلواحسjلعلىلا وجهسن(ل
 2‑sidedi1‑sided Short

Edge Flipل)قلبلعلىلا حيفةل
ا قصسرةلعلىلا وجهسنjلعلىلوجهلواحس(ل

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.



C الفصل

200

انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

Optionsل)ا تسيرات(
)تيبع(

 2‑sided Copy
Page Layoutل

)تتطسطلصفحةلا ندخلعلىل
ا وجهسن(

)MFC-L8850CDWل
)MFC-L9550CDWو

 LongEdgei LongEdgeل—
)حيفةلطويلةjلحيفةلطويلة(*

 LongEdgei ShortEdgeل
)حيفةلطويلةjلحيفةلقصسرة(

 ShortEdgei LongEdgeل
)حيفةلقصسرةjلحيفةلطويلة(

 ShortEdgei ShortEdge
)حيفةلقصسرةjلحيفةلقصسرة(

تحسيسلخسيرلتتطسطل
ا صفحةلعنسلإنشيءلعسةل

ُندخلعلىلا وجهسنل
علىلنفسلا ورقةلمنل
مدخنسلعلىلا وجهسن.ل

. راجعل

 Tray Useل
)الختساملا سرج(

Tray#1 Onlyل)ا سرجل1#لفقط(—
Tray#2 Onlyل)ا سرجل2#لفقط(
MP Onlyل)مخعسسلا غراضلفقط(

*MP>T1>T2
MP>T2>T1ل
T1>T2>MP

T2>T1>MP

ل)يظهرلTray#2 Onlyل
)ا سرجل2#لفقط(لوT2لفدلحي ةلتركسبل

ا سرجل2لفقط.(

اخخسيرلا سرجلا ذيل
لُسدختسملفدلوضعل

ندخ.

 Remove
 Background

 Colourل
)إزا ةل ونلا تلفسة(

تغسسرلمقسارل ونلOffل)إيقيفلتشغسأ(*—
ا تلفسةلا ذيلتمتل

إزا خه.
Lowل)منتفض(

Mediumل)مخولط(
Highل)عي د(

 Save as
 Shortcut 
)حفظلكيخخصير(

Qualityل)ا جوسة(—
 Enlarge/Reduceل

)تكبسر/تصغسر(
Densityل)ا كثيفة(

Contrastل)ا خبيين(
Stack/Sortل)تجمسع/فرز(

Page Layoutل)تتطسطلا صفحة(
Redل)أحمر(

Greenل)أخضر(
Blueل)أزرق(

 sided Copy‑2ل
)ندخلعلىلا وجهسن(

 2‑sided Copy Page
 Layoutل

)تتطسطلصفحةلا ندخلعلىلا وجهسن(
)MFC-L8850CDWلو

)MFC-L9550CDW
Tray Useل)الختساملا سرج(
 Remove Background
Colourل)إزا ةل ونلا تلفسة(

إلضيفةلاإلعساساتل
ا حي سةلكيخخصير.

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.



جداول اإلعدادات والميزات

201

C

Scan المسح الضوئي

انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 to OCRل
)OCRإ ىل(

لOptionsل)ا تسيرات()تحسيسلا كمبسوتر( راجعلا تسيراتل) لخعرفلا بصريلعلىلا حرف(ل
صفحةل203.

. راجعل

 Save as Shortcutل
)حفظلكيخخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل)تحسيسلا كمبسوتر(
كيخخصير.

 بسءلتشغسألا مدحلا ضوئد.—Startل)ابسأ(
 to Fileل

)إ ىلملف(
لOptionsل)ا تسيرات()تحسيسلا كمبسوتر( راجعلا تسيراتل) لملفلو لصورةلو لبريسلاإل كخروند(ل

صفحةل204.
Save as Shortcutل

)حفظلكيخخصير(
إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل)تحسيسلا كمبسوتر(

كيخخصير.

 بسءلتشغسألا مدحلا ضوئد.—Startل)ابسأ(
 to Imageل
)إ ىلصورة(

لOptionsل)ا تسيرات()تحسيسلا كمبسوتر( راجعلا تسيراتل) لملفلو لصورةلو لبريسلاإل كخروند(ل
صفحةل204.

Save as Shortcutل
)حفظلكيخخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل)تحسيسلا كمبسوتر(
كيخخصير.

 بسءلتشغسألا مدحلا ضوئد.—Startل)ابسأ(
)USBل)إ ىلto USBلOptions

)ا تسيرات(
لصفحةل205. راجعلا تسيراتل) ـلUSB(ل

 Save as
Shortcutل
)حفظلكيخخصير(

 sided Scan‑2ل—
مدحلضوئدل لوجهسن(

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Scan Typeل)نوعلا مدح(
Resolutionل)ا سقة(

File Typeل)نوعلا ملف(
Glass Scan Sizeل
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(
File Nameل)الملا ملف(
File Sizeل)حجملا ملف(

 Remove Background
Colourل)إزا ةل ونلا تلفسة(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل
كيخخصير.

 بسءلتشغسألا مدحلا ضوئد.——Startل)ابسأ(
 to E‑mailل

)إ ىلبريسلإ كخروند(
لOptionsل)ا تسيرات()تحسيسلا كمبسوتر( راجعلا تسيراتل) لملفلو لصورةلو لبريسلاإل كخروند(ل

صفحةل204.
 Save as Shortcut 

)حفظلكيخخصير(
إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل)تحسيسلا كمبسوتر(

كيخخصير.

 بسءلتشغسألا مدحلا ضوئد.—Startل)ابسأ(

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 to E‑mail
 Server 

)إ ىلخيسملبريسلإ كخروند(
)MFC-L8600ليخملسعمل

CDWلفقطلبعسلتنزيأل
)IFAX

 Address
 Bookل

)سفخرلا عنيوين(

الخخسيرلعنوانلا مدخلملمنل——
سفخرلا عنيوين.

. راجعل

إلسخيللعنوانلا مدخلمليسوًيي.——Manualل)يسوي(

لصفحةلOptions.208ل)ا تسيرات(OKل)موافق( راجعلا تسيراتل) تيسملا بريسلاإل كخروند(ل

 Save as Shortcut
)حفظلكيخخصير(

Addressل)عنوان(
 sided Scan‑2ل
)مدحلضوئدل لوجهسن(

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Scan Typeل)نوعلا مدح(
Resolutionل)ا سقة(

File Typeل)نوعلا ملف(
Glass Scan Sizeل
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(

File Sizeل)حجملا ملف(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل
كيخخصير.

 بسءلتشغسألا مدحلا ضوئد.—Startل)ابسأ(
 to FTP/SFTPل
)FTP/SFTPإ ىل(

لصفحةلOptions.210ل)ا تسيرات()الململفلا خعريف( راجعلا تسيراتل) ـلFTP/SFTPلو لشبكة(ل

 Save as Shortcut 
)حفظلكيخخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل)الململفلا خعريف(
كيخخصير.

 بسءلتشغسألا مدحلا ضوئد.—Startل)ابسأ(
 to Networkل

)إ ىلشبكة(
لصفحةلOptions.210ل)ا تسيرات()الململفلا خعريف( راجعلا تسيراتل) ـلFTP/SFTPلو لشبكة(ل

 Save as Shortcutل
)حفظلكيخخصير(

إلضيفةلاإلعساساتلا حي سةل)الململفلا خعريف(
كيخخصير.

 بسءلتشغسألا مدحلا ضوئد.—Startل)ابسأ(
 WS Scanل

)مدحل تسميتلا ويب(
)يظهرلإذالقمتلبخثبستل
برنيمجلتشغسألا ميلحةل
 جهيزكلا مخصألبشبكةل

عنلطريقلخسميتل
ا ويب.(

 مدحلا بسينيتلضوئًسيلبيلختسامل——Scanل)مدح(
بروتوكوللخسمةلا ويب.  Scan for

E‑mailل)مدحل
 لبريسلاإل كخروند(

——

 Scan for
Faxل)مدحل لفيكس(

——

 Scan for
 Printل

)مدحل لطيبعة(

——

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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الخيارات )للتعرف البصري على ا حرف(
انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1

الصفحة
Optionsل
)ا تسيرات(

 sided Scan‑2ل
)مدحلضوئدل لوجهسن(

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Offل)إيقيفلتشغسأ(*
sided Scan: Long Edge‑2ل

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلطويلة(
sided Scan: Short Edge‑2ل

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلقصسرة(

اخخسيرلوضعلا مدحلا ضوئدلعلىل
ا وجهسن.

. راجعل

 Scan Settingsل
)إعساساتلا مدح(

 Set at Deviceل
)إعساسلعلىلجهيز(

 Set from Computerل
)إعساسلمنلكمبسوتر(*

 خغسسرلاإلعساساتلبيلختساملشيشةل
 Set atا لمس،لاخخرل

Deviceل)إعساسلعلىلجهيز(.

Scan Typeل)نوعلا مدح(
)يظهرلعنسلإعساسلScan Settingsل

ل)إعساساتلا مدح(لعلىل
 Set at Deviceل

)إعساسلعلىلجهيز(.(

Colourل)أ وان(
Greyل)رميسي(

 Black and Whiteل
)ألوسلوأبسض(*

الخخسيرلنوعلا مدحلا ضوئدل
 لمدخنس.

Resolutionل)ا سقة(
)يظهرلعنسلإعساسلScan Settingsل

ل)إعساساتلا مدح(لعلىل
 Set at Deviceل

)إعساسلعلىلجهيز(.(

dpi 100ل)100لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 200ل)200لنقطةلفدلا بوصة(*
dpi 300ل)300لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 600ل)600لنقطةلفدلا بوصة(

الخخسيرلسقةلا مدحلا ضوئدل
 لمدخنس.

File Typeل)نوعلا ملف(
)يظهرلعنسلإعساسلScan Settingsل

ل)إعساساتلا مدح(لعلىل
 Set at Deviceل

)إعساسلعلىلجهيز(.(

Textل)نص(*
HTMLل
RTF

الخخسيرلتندسقلملفلا مدخنس

Scan Sizeل)حجملا مدح(
)يظهرلعنسلإعساسلScan Settingsل

ل)إعساساتلا مدح(لعلىل
 Set at Deviceل

)إعساسلعلىلجهيز(.(

*A4
Letterل
Legalل

الخخسيرلحجملا مدحلا ضوئدل
 لمدخنس.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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الخيارات )للملف وللصورة وللبريد اإللكتروني(
انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1

الصفحة
Optionsل
)ا تسيرات(

 sided Scan‑2ل
)مدحلضوئدل لوجهسن(

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Offل)إيقيفلتشغسأ(*
 sided Scan: Long Edge‑2ل

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلطويلة(
 2‑sided Scan: Short Edge

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلقصسرة(

اخخسيرلوضعلا مدحلا ضوئدلعلىل
ا وجهسن.

. راجعل

 Scan Settingsل
)إعساساتلا مدح(

 Set at Deviceل
)إعساسلعلىلجهيز(

 Set from Computerل
)إعساسلمنلكمبسوتر(*

 خغسسرلاإلعساساتلبيلختساملشيشةل
 Set atا لمس،لاخخرل

Deviceل)إعساسلعلىلجهيز(.

Scan Typeل)نوعلا مدح(
)يظهرلعنسلإعساسلScan Settingsل

ل)إعساساتلا مدح(لعلىل
 Set at Deviceل

)إعساسلعلىلجهيز(.(

Colourل)أ وان(*
Greyل)رميسي(

 Black and Whiteل
)ألوسلوأبسض(

الخخسيرلنوعلا مدحلا ضوئدل
 لمدخنس.

Resolutionل)ا سقة(
)يظهرلعنسلإعساسلScan Settingsل

ل)إعساساتلا مدح(لعلىل
 Set at Deviceل

)إعساسلعلىلجهيز(.(

dpi 100ل)100لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 200ل)200لنقطةلفدلا بوصة(*
dpi 300ل)300لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 600ل)600لنقطةلفدلا بوصة(

الخخسيرلسقةلا مدحلا ضوئدل
 لمدخنس.

File Typeل)نوعلا ملف(
)يظهرلعنسلإعساسلScan Settingsل

)إعساساتلا مدح(لعلىل
 Set at Deviceل

)إعساسلعلىلجهيز(.(

)عنسميلتتخيرلColourل)أ وان(لأول
Greyل)رميسي(لفدلScan Typeل

)نوعلا مدح((
*PDF
JPEGل

)عنسميلتتخيرلBlack and Whiteل
ل)ألوسلوأبسض(لفدلScan Typeل

)نوعلا مدح((
*PDF
TIFFل

الخخسيرلتندسقلملفلا مدخنس.

Scan Sizeل)حجملا مدح(
)يظهرلعنسلإعساسلScan Settingsل

 Set atإعساساتلا مدح(لعلىل(
Deviceل)إعساسلعلىلجهيز(.(

*A4
Letterل
Legalل

الخخسيرلحجملا مدحلا ضوئدل
 لمدخنس.

 Remove Background
Colour )إزا ةل ونلا تلفسة(

)يظهرلعنسلإعساسلScan Settingsل
ل)إعساساتلا مدح(لعلىل

 Set at Deviceل
)إعساسلعلىلجهيز(.(

Offل)إيقيفلتشغسأ(*
Lowل)منتفض(

Mediumل)مخولط(
Highل)عي د(

تغسسرلمقسارل ونلا تلفسةلا ذيلتمتل
إزا خه.

اللتخوفرلهذهلا وظسفةل لمدحل
ا ضوئدلبلونلأحيسي.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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)USB الخيارات )لـ
انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1

الصفحة
Optionsل
)ا تسيرات(

 sided Scan‑2ل
)مدحلضوئدل لوجهسن(

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Offل)إيقيفلتشغسأ(*
sided Scan: Long Edge‑2ل

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلطويلة(
sided Scan: Short Edge‑2ل

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلقصسرة(

اخخسيرلوضعلا مدحلا ضوئدلعلىل
ا وجهسن.

. راجعل

Colourل)أ وان(*Scan Typeل)نوعلا مدح(
Greyل)رميسي(

Black and Whiteل)ألوسلوأبسض(

الخخسيرلنوعلا مدحلا ضوئدل
 لمدخنس.

)عنسميلتتخيرلColourل)أ وان(لفدلResolutionل)ا سقة(
Scan Typeل)نوعلا مدح((

dpi 100ل)100لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 200ل)200لنقطةلفدلا بوصة(*
dpi 300ل)300لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 600ل)600لنقطةلفدلا بوصة(

Autoل)تلقيئد(

ل)عنسميلتتخيرلGreyل)رميسي(لفدل
Scan Typeل)نوعلا مدح((

dpi 100ل)100لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 200ل)200لنقطةلفدلا بوصة(*
dpi 300ل)300لنقطةلفدلا بوصة(

Autoل)تلقيئد(

)عنسميلتتخيرلBlack and Whiteل
ل)ألوسلوأبسض(لفدلScan Typeل

)نوعلا مدح((
dpi 200ل)200لنقطةلفدلا بوصة(*
dpi 300ل)300لنقطةلفدلا بوصة(

200x100ل

الخخسيرلسقةلا مدحلا ضوئدل
 لمدخنس.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

Optionsل
)ا تسيرات(

)تيبع(

)عنسميلتتخيرلColourل)أ وان(لأولFile Typeل)نوعلا ملف(
Greyل)رميسي(لفدلScan Typeل

)نوعلا مدح((
*PDF
JPEGل
PDF/A

)PDFل)آمنلSecure PDF
)PDFل)موقعلSigned PDF

XPSل

)عنسميلتتخيرلBlack and Whiteل
ل)ألوسلوأبسض(لفدلScan Typeل

)نوعلا مدح((
*PDF

PDF/A

)PDFل)آمنلSecure PDF
)PDFل)موقعلSigned PDF

TIFFل

.الخخسيرلتندسقلملفلا مدخنس. راجعل

 Glass Scan Sizeل
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(

*A4
Letterل

Legal/Folioل
)MFC-L8850CDWلو

)MFC-L9550CDW

 مدحلمدخنسلبحجملLetterلأول
LegalلأولFolio،ليجبلعلسكل
تغسسرلإعساسلحجملزجيجلا مدحل

ا ضوئد.

 File NameXXXXXXل)الملا ملف(
)ا خيريخلوا دنة(

إلسخيللالململفلا بسينيتل
ا ممدوحةلضوئًسي.

Smallل)صغسر(File Sizeل)حجملا ملف(
Mediumل)مخولط(*

Largeل)كبسر(

اخخسيرلحجملا ملفلإلجراءلا مدحل
ا ضوئدلبي  وانلأولبخسرجل

ا رميسي.

Remove Background Colourل
)إزا ةل ونلا تلفسة(

Offل)إيقيفلتشغسأ(*
Lowل)منتفض(

Mediumل)مخولط(
Highل)عي د(

تغسسرلمقسارل ونلا تلفسةلا ذيلتمتل
إزا خه.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

Optionsل
)ا تسيرات(

)تيبع(

 Set New Default 
)تعسسنلإعساسلافخراضدلجسيس(

 sided Scan‑2ل
)مدحلضوئدل لوجهسن(

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Scan Typeل)نوعلا مدح(
Resolutionل)ا سقة(

File Typeل)نوعلا ملف(
 Glass Scan Sizeل
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(

File Sizeل)حجملا ملف(
Remove Background Colourل

)إزا ةل ونلا تلفسة(

 حفظلإعساساتلا مدحلا ضوئدل
بيعخبيرهيلاإلعساساتلاالفخراضسة.

. راجعل

 Factory Resetل
)إعيسةلتعسسنلإعساساتلا مصنع(

Yesل)نعم(
Noل)ال(

إلعيسةلجمسعلإعساساتلا مدحل
ا ضوئدلا خدلقمتلبخغسسرهيلإ ىل

إعساساتلا مصنع.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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الخيارات )لخادم البريد اإللكتروني(
انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1

الصفحة
Optionsل
)ا تسيرات(

 sided Scan‑2ل
)مدحلضوئدل لوجهسن(

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Offل)إيقيفلتشغسأ(*
 2‑sided Scan: Long Edge

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلطويلة(
sided Scan: Short Edge‑2ل

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلقصسرة(

اخخسيرلوضعلا مدحلا ضوئدلعلىل
ا وجهسن.

. راجعل

Colourل)أ وان(*Scan Typeل)نوعلا مدح(
Greyل)رميسي(

 Black and Whiteل
)ألوسلوأبسض(

الخخسيرلنوعلا مدحلا ضوئدل
 لمدخنس.

)عنسميلتتخيرلColourل)أ وان(لفدلResolutionل)ا سقة(
Scan Typeل)نوعلا مدح((

dpi 100ل)100لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 200ل)200لنقطةلفدلا بوصة(*
dpi 300ل)300لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 600ل)600لنقطةلفدلا بوصة(

Autoل)تلقيئد(

 Scanل)رميسي(لفدلGreyعنسميلتتخيرل(
Typeل)نوعلا مدح((

dpi 100ل)100لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 200ل)200لنقطةلفدلا بوصة(*
dpi 300ل)300لنقطةلفدلا بوصة(

Autoل)تلقيئد(

)عنسميلتتخيرلBlack and Whiteل
ل)ألوسلوأبسض(لفدلScan Typeل

)نوعلا مدح((
dpi 200ل)200لنقطةلفدلا بوصة(*
dpi 300ل)300لنقطةلفدلا بوصة(

200x100ل

الخخسيرلسقةلا مدحلا ضوئدل
 لمدخنس.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

Optionsل
)ا تسيرات(

)تيبع(

)عنسميلتتخيرلColourل)أ وان(لأولFile Typeل)نوعلا ملف(
Greyل)رميسي(لفدلScan Typeل

)نوعلا مدح((
*PDF
JPEGل
PDF/A

)PDFل)آمنلSecure PDF
)PDFل)موقعلSigned PDF

XPSل

)عنسميلتتخيرلBlack and Whiteل
Scan Typeل)ألوسلوأبسض(لفدل

)نوعلا مدح((
*PDF

PDF/A

)PDFل)آمنلSecure PDF
)PDFل)موقعلSigned PDF

TIFFل

.الخخسيرلتندسقلملفلا مدخنس. راجعل

 Glass Scan Sizeل
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(

*A4
Letterل

Legal/Folioل
)MFC-L8850CDWلو

)MFC-L9550CDW

 مدحلمدخنسلبحجملLetterلأول
LegalلأولFolio،ليجبلعلسكل
تغسسرلإعساسلحجملزجيجلا مدحل

ا ضوئد.

Smallل)صغسر(File Sizeل)حجملا ملف(
Mediumل)مخولط(*

Largeل)كبسر(

اخخسيرلحجملا ملفلإلجراءلا مدحل
ا ضوئدلبي  وانلأولبخسرجل

ا رميسي.

 Set New Default 
)تعسسنلإعساسلافخراضدلجسيس(

sided Scan‑2ل)مدحلضوئدل
 لوجهسن(

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Scan Typeل)نوعلا مدح(
Resolutionل)ا سقة(

File Typeل)نوعلا ملف(
 Glass Scan Sizeل
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(

File Sizeل)حجملا ملف(

 حفظلإعساساتلا مدحلا ضوئدل
بيعخبيرهيلاإلعساساتلاالفخراضسة.

 Factory Resetل
)إعيسةلتعسسنلإعساساتلا مصنع(

Yesل)نعم(
Noل)ال(

إلعيسةلجمسعلإعساساتلا مدحل
ا ضوئدلا خدلقمتلبخغسسرهيلإ ىل

إعساساتلا مصنع.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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الخيارات )لـ FTP/SFTP وللشبكة(
انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1

الصفحة
Optionsل
)ا تسيرات(

 sided Scan‑2ل
)مدحلضوئدل لوجهسن(

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Offل)إيقيفلتشغسأ(*
sided Scan: Long Edge‑2ل

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلطويلة(
sided Scan: Short Edge‑2ل

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلقصسرة(

اخخسيرلوضعلا مدحلا ضوئدلعلىل
ا وجهسن.

. راجعل

Colourل)أ وان(*Scan Typeل)نوعلا مدح(
Greyل)رميسي(

 Black and Whiteل
)ألوسلوأبسض(

الخخسيرلنوعلا مدحلا ضوئدل
 لمدخنس.

)عنسميلتتخيرلColourل)أ وان(لفدلResolutionل)ا سقة(
Scan Typeل)نوعلا مدح((

dpi 100ل)100لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 200ل)200لنقطةلفدلا بوصة(*
dpi 300ل)300لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 600ل)600لنقطةلفدلا بوصة(

Autoل)تلقيئد(

 Scanل)رميسي(لفدلGreyعنسميلتتخيرل(
Typeل)نوعلا مدح((

dpi 100ل)100لنقطةلفدلا بوصة(
dpi 200ل)200لنقطةلفدلا بوصة(*
dpi 300ل)300لنقطةلفدلا بوصة(

Autoل)تلقيئد(

)عنسميلتتخيرلBlack and Whiteل
ل)ألوسلوأبسض(لفدلScan Typeل

)نوعلا مدح((
dpi 200ل)200لنقطةلفدلا بوصة(*
dpi 300ل)300لنقطةلفدلا بوصة(

200x100ل

الخخسيرلسقةلا مدحلا ضوئدلوتندسقل
ملفلا مدخنس.

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1
الصفحة

Optionsل
)ا تسيرات(

)تيبع(

)عنسميلتتخيرلColourل)أ وان(لأولFile Typeل)نوعلا ملف(
Greyل)رميسي(لفدلScan Typeل

)نوعلا مدح((
*PDF
JPEGل

PDF/Aل
)PDFل)آمنلSecure PDF

)PDFل)موقعلSigned PDF
XPSل

)عنسميلتتخيرلBlack and Whiteل
ل)ألوسلوأبسض(لفدلScan Typeل

)نوعلا مدح((
*PDF

PDF/Aل
)PDFل)آمنلSecure PDF

)PDFل)موقعلSigned PDF
TIFFل

الخخسيرلسقةلا مدحلا ضوئدلوتندسقل
ملفلا مدخنس.

. راجعل

 Glass Scan Sizeل
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(

*A4
Letterل

Legal/Folioل
)MFC-L8850CDWلو

)MFC-L9550CDW

 مدحلمدخنسلبحجملLetterلأول
LegalلأولFolio،ليجبلعلسكل
تغسسرلإعساسلحجملزجيجلا مدحل

ا ضوئد.

File Name*BRNXXXXXXXXXXXXل)الملا ملف(
Estimateل)تقسير(
Reportل)تقرير(

Order sheetل)طلبلشراء(
Contract sheetل)ورقةلتعيقسية(

Checkل)شسك(
Receiptل)إيصيل(

<Manual<ل)>يسوي<(

الخخسيرلألميءلا ملفيتلمدبقةل
ا ضبط.لفدلحي ةلاخخسيرل

<Manual<ل)>يسوي<(،ليمكنكل
تدمسةلا ملفلكميلتحب.ل

يمثأل"XXXXXXXXXXXX"ل
عنوانلMAC/عنوانلEthernetل

ا تيصلبجهيزك.

Smallل)صغسر(File Sizeل)حجملا ملف(
Mediumل)مخولط(*

Largeل)كبسر(

اخخسيرلحجملا ملفلإلجراءلا مدحل
ا ضوئدلبي  وانلأولبخسرجل

ا رميسي.

Remove Background Colourل
)إزا ةل ونلا تلفسة(

Offل)إيقيفلتشغسأ(*
Lowل)منتفض(

Mediumل)مخولط(
Highل)عي د(

تغسسرلمقسارل ونلا تلفسةلا ذيلتمتل
إزا خه.

إلسخيللالملا مدختسم.—User Nameل)الملا مدختسم(

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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مدحوقلا حبر

 مسحوق الحبر
انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1

الصفحة
 Toner Lifeل

)عمرلا حبر(
عرضلا عمرلاالفخراضدلا خقريبدلا مخبقدل مدحوقلا حبرل كأل——

 ون.
. راجعل

Test Printل
)طبيعةلاخخبير(

 طبيعةلصفحةلا طبيعةلاالخخبيرية.——

Calibrationل
)معييرة(

Yesل)نعم(Calibrateل)معييرة(
Noل)ال(

ضبطلكثيفةلا  وانلأولإعيسةلضبطلمعييرةلا  وانلإ ىل
إعساساتلا مصنع.

119

Yesل)نعم(Resetل)إعيسةلتعسسن(
Noل)ال(

Registrationل
)ا خدجسأ(

Yesل)نعم(—
Noل)ال(

120ضبطلموضعلطبيعةلكأل ونلتلقيئًسي.

لس سألا مدختسملا مخقسم

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.

Wi-Fi إعداد 
انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1

الصفحة
Setup Wizardل

)معي جلاإلعساس(
. خكوينلخيسملا طبيعةلا ساخلد.—— راجعل

WPS/AOSS——خكوينلإعساساتلا شبكةلا الللكسةلبدهو ةلبيلختساملطريقةل 
ا ضغطةلا واحسةلعلىلا زر.

 WLAN Assistant
)WLANمديعسل(

 خكوينلإعساساتلWi-Fiلبيلختساملكمبسوتر.——

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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 االختصارات 
انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

الصفحة
 Add

Shortcutل
)إضيفةلقيئمةل

متخصرة(

لصفحةلReceipt.197ل)إيصيل(Copyل)ندخ( الخخسيرلاإلعساساتلا مطلوبةلراجعلا ندخل
منلا عنيصرلمدبقةلا ضبط.

13

Normalل)عيسي(

 2in1(ID)ل
)2لفدل1ل)بطيقةلا هوية((

2in1ل)2لفدل1(

 2‑sided(1i2)
))2j1(علىلا وجهسنل(
 2‑sided(2i2)
))2j2(علىلا وجهسنل(

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

 Paper Saveل
)حفظلا ورقة(

تتزينلأرقيملا فيكديت،لبحسثل—Addressل)عنوان(Faxل)فيكس(
يمكنكلاالتصيللمنلخاللل

ا ضغطلعلىلهذالاالخخصير.

14

Fax Resolutionل
)سقةلا فيكس(

Standardل)قسيلد(
Fineل)سقسق(

S.Fineل)فيئقلا سقة(
Photoل)صورة(

14 ضبطلسقةلا فيكديتلا صيسرة.

 2‑sided Copy
)ندخلعلىلا وجهسن(

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Offل)إيقيفلتشغسأ(
sided Scan: Long Edge‑2ل

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلطويلة(ل
sided Scan: Short Edge‑2ل

)مدحلضوئدل لوجهسن:لحيفةلقصسرة(ل

اخخسيرلوضعلا مدحلا ضوئدل
 لفيكسلعلىلا وجهسن.

14

Autoل)تلقيئد(Contrastل)ا خبيين(
Lightل)فيتح(
Darkل)ساكن(

 خغسسرلسرجةلتفخسحلأولتعخسمل
ا فيكديتلا خدلتقوملبإرلي هي.

14

Add Numberل)إضيفةلرقم(Broadcastingل)بث(
)ا تسيرات(

Add Numberل)إضيفةلرقم(
Add from Address bookل

)إضيفةلمنلسفخرلا عنيوين(
Search in Address bookل

)بحثلفدلسفخرلا عنيوين(

يمكنكلإرليللنفسلرلي ةل
ا فيكسلإ ىلأكثرلمنلرقمل

فيكسلواحس.

14

Real Time TXل
)إرليللفوريلبسونلحفظ(

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(

إلرليللفيكسلسونلالختسامل
ا ذاكرة.

14

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Add
Shortcutل
)إضيفةلقيئمةل

متخصرة(
)تيبع(

Faxل)فيكس(
)تيبع(

Coverpage Setupل
)إعساسلصفحةلا غالف(

 Coverpage Setupل
)إعساسلصفحةلا غالف(

 Coverpage Noteل
)مالحظةلصفحةلا غالف(

Total Pagesل)إجمي دلا صفحيت(

إلرليللصفحةلغالفلقمتل
ببرمجخهيلتلقيئًسي.

14

Overseas Modeل
)وضعلاالتصيللا سو د(

Onل)تشغسأ(
Offل)إيقيفلتشغسأ(

إذالكنتلتواجهلصعوبةلفدل
إرليللا فيكديتلإ ىلخيرجل

ا بالس،لفيضبطلهذالعلىلا تسيرل
Onل)تشغسأ(.

14

 Glass Scan Size
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(

Letterل
A4

Legal/Folioل
)MFC-L8850CDWلو

)MFC-L9550CDW

 ضبطلمنطقةلا مدحلا ضوئدل
بزجيجلا ميلحةلا ضوئسةلعلىل

حجملا مدخنس.

14

إجراءلا مدحلا ضوئدل مدخنسل)تحسيسلا كمبسوتر(to Fileل)إ ىلملف(Scanل)مدح(
بي بسضلوا لوسلأولا  وانل

علىلا كمبسوتر.

15

)OCRإ ىل(لto OCR)خحويألا مدخنسلا نصدلإ ىل)تحسيسلا كمبسوتر 
ملفلنصدلقيبأل لخحرير.

15

إجراءلا مدحلا ضوئدل صورةل)تحسيسلا كمبسوتر(to Imageل)إ ىلصورة(
بي  وانلإ ىلتطبسقلا رلوميتل

 سيك.

15

)USBل)إ ىلto USB2ل‑sided Scan 
)مدحلضوئدل لوجهسن(ل

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Scan Typeل)نوعلا مدح(
Resolutionل)ا سقة(

File Typeل)نوعلا ملف(
 Glass Scan Sizeل
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(
File Nameل)الملا ملف(
File Sizeل)حجملا ملف(

Remove Background Colourل
)إزا ةل ونلا تلفسة(ل

إجراءلا مدحلا ضوئدل
 لمدخنساتلإ ىلمشغألا ذاكرةل

.USBا وامضةل

15

 to E‑mailل
)إ ىلبريسلإ كخروند(

إجراءلا مدحلا ضوئدل مدخنسل)تحسيسلا كمبسوتر(
بي بسضلوا لوسلأولا  وانل
إ ىلتطبسقلا بريسلاإل كخروند.

15

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Add
Shortcutل
)إضيفةلقيئمةل

متخصرة(
)تيبع(

Scanل)مدح(
)تيبع(

 to E‑mail
 Serverل

)إ ىلخيسملبريسلإ كخروند(
)MFC-L8600CDWليخمل

)IFAXسعملفقطلبعسلتنزيأل

Addressل)عنوان(
sided Scan‑2ل)مدحلضوئدل لوجهسن(ل

)MFC-L8850CDWلو
)MFC-L9550CDW

Scan Typeل)نوعلا مدح(
Resolutionل)ا سقة(

File Typeل)نوعلا ملف(
 Glass Scan Size 
)حجملزجيجلا مدحلا ضوئد(

File Sizeل)حجملا ملف(

إجراءلا مدحلا ضوئدل مدخنسل
بي بسضلوا لوسلأولا  وانل
إ ىلخيسملا بريسلاإل كخروند.

15

 to Networkل
)إ ىلشبكة(

إلرليللا بسينيتلا ممدوحةل)الململفلا خعريف(
ضوئًسيلإ ىلخيسملCIFSل

ا موجوسلعلىلا شبكةلا محلسةل
أولعلىلاإلنخرنت.

15

 to FTP/SFTPل
)FTP/SFTPإ ىل(

إرليللا بسينيتلا ممدوحةل)الململفلا خعريف(
ضوئًسيلعبرلFTPلأول

.SFTP

15

 خوصسألجهيزلBrotherل—®WebSkydriveل)ويب(
بتسمةلاإلنخرنت.

ربميليكونلقسلتمتلإضيفةل
خسميتلا ويبلو/أولتملتغسسرل

ألميءلا تسميتلمنلِقبألا موفرل
منذلنشرلهذالا مدخنس.
قملبزييةلBrotherل

CenterلSolutionsل
 خنزيألConnectلWebل

Guideل)س سألاالتصيللعبرل
لا ويب(لعلىلا عنوانل
http://solutions.

.brother.com/

16

Box—
PicasaلWebلAlbums™—

GoogleلDrive™—
Flickr®—

Facebook—
Evernote®—

Dropbox—

Appsل
)تطبسقيت(

ربميليكونلقسلتمتلإضيفةل—NoteScanل
ا خطبسقيتلو/أولتملتغسسرلألميءل
ا تسميتلمنلِقبألا موفرلمنذل

نشرلهذالا مدخنس.
قملبزييةلBrotherل

CenterلSolutionsل
 خنزيألConnectلWebل

Guideل)س سألاالتصيللعبرل
لا ويب(لعلىلا عنوانل
http://solutions.

.brother.com/

17
—Outline&Scanل
—Outline&Copyل

ل
 Select a(
 Shortcut
to Rename/

 Deleteل
)تحسيسلاخخصيرلإ ىل
إعيسةلتدمسة/حذف((

)الخخسيرلزرل
اخخصير.(

 Edit Shortcut
 Nameل

)تحريرلالملقيئمةلمتخصرة(

18 خغسسرلالملاالخخصير.—

19 حذفلاالخخصير.—Deleteل)حذف(

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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الويب )شاشة أخرى 1(
انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1

الصفحة
Skydrive®——.لبتسمةلاإلنخرنتBrotherخوصسألجهيزل . راجعل

Box——
PicasaلWebلAlbums™——

GoogleلDrive™——
Flickr®——

Facebook——
Evernote®——

Dropbox——

لقملبزييةلCenterلSolutionsلBrotherل خنزيألGuideلConnectلWebل)س سألاالتصيللعبرلا ويب(لعلىلا عنوانل
.http://solutions.brother.com/

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.

Apps )تطبيقات( )شاشة أخرى 1(
انظر ا وصافالخياراتالمستوى 2المستوى 1

الصفحة
قملبخوصسألجهيزلBrotherلبخطبسقيتلBrotherل——NoteScanل

عبرلاإلنخرنت.
. راجعل

——Outline&Scanل
——Outline&Copyل

لقملبزييةلCenterلSolutionsلBrotherل خنزيألGuideلConnectلWebل)س سألاالتصيللعبرلا ويب(لعلىلا عنوانل
.http://solutions.brother.com/

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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USB )شاشة أخرى 2( 
انظر ا وصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1

الصفحة
 Scan to

USBل)مدحلإ ىل
)USB

لصفحةل201. .راجعلUSBلtoل)إ ىلUSB(ل راجعل

 Direct
 Print

)طبيعةلمبيشرة(

Print )تحسيسلا ملف(
Settingsل

)إعساساتلا طبيعة(
)عسسلا مطبوعيتل

))999-001(

Paper Typeل
)نوعلا ورق(

Thinل)رقسق(
 Plain Paper

)ورقلعيسي(*
Thickل)لمسك(

Thickerل)أكثرلُلمكي(
Recycled Paperل

)ورقلمعيسلتسويره(
 Bond Paper 

)ورقللنسات(
Labelل)تدمسة(

Envelopeل)ظرف(
 Env. Thinل

)ظرفلرقسق(
 Env. Thickل

)ظرفللمسك(
Glossy Paperل

)ورقلالمع(

ضبطلنوعلوليئطلا طبيعةل
عنسلا طبيعةلبشكألمبيشرل
منلمشغألا ذاكرةلا وامضةل

.USB

65

 Paper Size
)حجملا ورق(

*A4
Letterل

B5(JIS)ل
B5(ISO)ل

A5

 A5(Long Edge) 
)A5ل)حيفةلطويلة((

A6

Executiveل
Legalل
Folioل
3”x5”

Com‑10ل
Monarchل)مونوراك(

C5ل
DLل

ضبطلحجملا ورقلعنسل
ا طبيعةلبشكألمبيشرلمنل
مشغألا ذاكرةلا وامضةل

.USB

65

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Direct
 Print

)طبيعةلمبيشرة(
)تيبع(

)تحسيسلا ملف(
)تيبع(

 Print
Settingsل

)إعساساتلا طبيعة(
)عسسلا مطبوعيتل

))999-001(
)تيبع(

 Multiple
Pageل)صفحةل

مخعسسة(

1in1ل)1لفدل1(*
2in1ل)2لفدل1(
4in1ل)4لفدل1(
9in1ل)9لفدل1(

16in1ل)16لفدل1(
25in1ل)25لفدل1(

 in 2x2 pages 1ل
)2x21لفدلصفحيتل(

 1 in 3x3 pages 
)3x31لفدلصفحيتل(

 in 4x4 pages 1ل
)4x41لفدلصفحيتل(

 in 5x5 pages 1ل
)5x51لفدلصفحيتل(

ضبطلتتطسطلا صفحةلعنسل
طبيعةلصفحيتلمخعسسةل
بشكألمبيشرلمنلمشغأل
.USBا ذاكرةلا وامضةل

65

Orientationل
)االتجيه(

Portraitل)طو د(*
Landscapeل)عرضد(

ضبطلاتجيهلا صفحةلعنسل
ا طبيعةلبشكألمبيشرلمنل
مشغألا ذاكرةلا وامضةل

.USB

65

 2‑sided 
)علىلا وجهسن(

Offل)إيقيفلتشغسأ(*
Long Edgeل)حيفةلطويلة(
Short Edgeل)حيفةلقصسرة(

اخخسيرلتندسقلا طبيعةلعلىل
ا وجهسنلعنسلا طبيعةلبشكأل
مبيشرلمنلمشغألا ذاكرةل

.USBا وامضةل

65

Collateل
)ترتسبلا ندخ(

Onل)تشغسأ(*
Offل)إيقيفلتشغسأ(

تمكسنلمسزةلترتسبل
ا صفحيتلأولتعطسلهيلعنسل
ا طبيعةلبشكألمبيشرلمنل
مشغألا ذاكرةلا وامضةل

.USB

65

Tray Useل
)الختساملا سرج(

Autoل)تلقيئد(*
 MP Onlyل

)مخعسسلا غراضلفقط(
Tray#1 Onlyل

)ا سرجل1#لفقط(
Tray#2 Onlyل

)ا سرجل2#لفقط(
)يظهرلTray#2 Onlyل
)ا سرجل2#لفقط(لفدلحي ةل

تركسبلا سرجل2.(

اخخسيرلا سرجلا ذيللسخمل
الختسامهلعنسلا طبيعةل
بشكألمبيشرلمنلمشغأل
.USBا ذاكرةلا وامضةل

65

 Print
 Qualityل
)جوسةلا طبيعة(

Normalل)عيسي(*
Fineل)سقسق(

ضبطلخسيرلجوسةلا طبيعةل
عنسلا طبيعةلبشكألمبيشرل
منلمشغألا ذاكرةلا وامضةل

.USB

65

 PDF Option
)PDFخسيرل(

Documentل)ا مدخنس(*
Document&Markupل

)ا مدخنسلوا خمسسز(
 Document&Stamps

)ا مدخنسلوا خخيم(

 ضبطلإعساسلا طبيعةل
ا مبيشرةلعبرلUSBل

 طبيعةلا خعلسقيتل)ا خمسسز(ل
أولا خخيملفدلملفلPDFل

معلا نص.

65

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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C

انظر ا وصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Direct
 Print

)طبيعةلمبيشرة(
)تيبع(

 Index
 Print 

)طبيعةلا فهرس(

 طبيعةلصفحةلا صورل———
ا مصغرة.

65

DefaultSettingsل
)إعساساتلافخراضسة(

Paper Typeل
)نوعلا ورق(

Thinل)رقسق(—
 Plain Paperل

)ورقلعيسي(*
Thickل)لمسك(

Thickerل)أكثرلُلمكي(
Recycled Paperل

)ورقلمعيسلتسويره(
 Bond Paperل

)ورقللنسات(
Labelل)تدمسة(

Envelopeل)ظرف(
 Env. Thinل

)ظرفلرقسق(
 Env. Thickل

)ظرفللمسك(
Glossy Paperل

)ورقلالمع(

ضبطلنوعلا وليئطل
االفخراضسةلعنسلا طبيعةل
بشكألمبيشرلمنلمشغأل
.USBا ذاكرةلا وامضةل

67

Paper Sizeل
)حجملا ورق(

—*A4
Letterل

B5(JIS)ل
B5(ISO)ل

A5

 A5(Long Edge) 
)A5ل)حيفةلطويلة((

A6

Executiveل
Legalل
Folioل
"x5"3ل

Com‑10ل
Monarchل)مونوراك(

C5ل
DLل

ضبطلحجملا ورقل
االفخراضدلعنسلا طبيعةل
بشكألمبيشرلمنلمشغأل
.USBا ذاكرةلا وامضةل

67

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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انظر ا وصافالخياراتالمستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1
الصفحة

 Direct
Printل

)طبيعةلمبيشرة(
)تيبع(

DefaultSettingsل
)إعساساتلافخراضسة(

)تيبع(

 Multiple
 Pageل

)صفحةلمخعسسة(

1in1ل)1لفدل1(*—
2in1ل)2لفدل1(
4in1ل)4لفدل1(
9in1ل)9لفدل1(

16in1ل)16لفدل1(
25in1ل)25لفدل1(

 in 2x2 pages 1ل
)2x21لفدلصفحيتل(

 1 in 3x3 pages 
)3x31لفدلصفحيتل(

 in 4x4 pages 1ل
)4x41لفدلصفحيتل(

 in 5x5 pages 1ل
)5x51لفدلصفحيتل(

ضبطلنمطلا صفحةل
االفخراضدلعنسلطبيعةل
صفحيتلمخعسسةلبشكأل

مبيشرلمنلمشغألا ذاكرةل
.USBا وامضةل

67

Orientationل
)االتجيه(

Portraitل)طو د(*—
Landscapeل)عرضد(

ضبطلاتجيهلا صفحةل
االفخراضدلعنسلا طبيعةل
بشكألمبيشرلمنلمشغأل
.USBا ذاكرةلا وامضةل

67

 Collateل
)ترتسبلا ندخ(

Onل)تشغسأ(*—
Offل)إيقيفلتشغسأ(

تمكسنلمسزةلترتسبل
ا صفحيتلاالفخراضسةلأول

تعطسلهيلعنسلا طبيعةلبشكأل
مبيشرلمنلمشغألا ذاكرةل

.USBا وامضةل

67

 Print
 Qualityل
)جوسةلا طبيعة(

Normalل)عيسي(*—
Fineل)سقسق(

ضبطلخسيرلجوسةلا طبيعةل
االفخراضدلعنسلا طبيعةل
بشكألمبيشرلمنلمشغأل
.USBا ذاكرةلا وامضةل

67

PDF Optionل
)PDFخسيرل(

Documentل)ا مدخنس(*—
Document&Markupل

)ا مدخنسلوا خمسسز(
 Document&Stamps

)ا مدخنسلوا خخيم(

 ضبطلإعساسلا طبيعةل
ا مبيشرةلعبرلUSBل
االفخراضدل طبيعةل

ا خعلسقيتل)ا خمسسز(لأول
ا خخيملفدلملفلPDFلمعل

ا نص.

67

 Index Print
)طبيعةلا فهرس(

Simpleل)بدسط(*—
Detailsل)تفيصسأ(

 ضبطلخسيرلطبيعةلا فهرسل
االفخراضدلعلىلا خندسقل

ا بدسطلأولا خفيصسأ.

67

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة

إعساساتلا مصنعلموضحةلبي لونلا لوسلا عريضلوبهيلعالمةلنجمة.
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إدخال النص
عنسلا حيجةلإ ىلإسخيللا نصلبي جهيز،للخظهرل وحةلا مفيتسحلعلىلشيشةلا لمس.

ل لخمريرلعبرلا حرفلوا رقيملوا حرفلا تيصة. اضغطلعلىل

ل لخمريرلبسنلا حرفلا كبسرةلوا حرفلا صغسرة. اضغطلعلىل
ل

إدراج المسافات
.cل)مديفحة(لأولSpaceإلسخيللمديفة،لاضغطلعلىل

إجراء التصحيحات
فدلحي ةلإسخيللحرفلغسرلصحسحلوا رغبةلفدلتغسسره،لالختسملأزرارلا لهمل خحريكلا مؤشرلألفألا حرفلغسرلا صحسح.لاضغطلعلىل

،لثملأسخألا حرفلا صحسح.ليمكنكلأيًضيلإسراجلا حرفلعنلطريقلتحريكلا مؤشرلوإسخيللحرف.

لبصورةلمخكررةلحخىليخملمدحلا حرفلغسرلا صحسح.لوأسخألا حرفلا صحسحة. إذال مليخملعرضلا شيشةلd،لاضغطلعلىل

مالحظة
ل قسلتتخلفلا حرفلا مخوفرةلوفًقيل بلسك.	
ل قسليتخلفلتتطسطل وحةلا مفيتسحلوفًقيل إلعساساتلا خدلتقوملبإسخي هي.	



D

222

عام
MFC-L8600CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWالطراز

 سزرنوع الطابعة

طيبعةل سزرلكهربسةلفوتوغرافسةل)مرورلأحيسي(طريقة الطباعة

256لمسجيبييتا قسيلسة عة الذاكرة

1لفخحة:لSO-DIMMلDDR2ل)144-لن(لحخىل256لمسجيبييتاخخسيري

شيشةلLCDلأ وانلتعمألLCD )شاشة البلورات السائلة(
بي لمسلTFTلمقيسل3.7ل
بوصيتل)93.4لملم(ل1ل

و وحةل مس

شيشةلLCDلأ وانلتعمألبي لمسلTFTلمقيسل4.85ل
بوصيتل)123.2لملم(ل1لو وحةل مس

منل220لإ ىل240لفو تلمنلا خسيرلا مخرسس،ل60/50لهرتزمصدر الطاقة

حوا دل1200لواتا ذروةا تهالك الطاقة 2ل)مخولط(

حوا دل565لواتلعنسل25لسرجةلمئويةا طبيعة

ا طبيعة
)وضعلهيسئ(

حوا دل355لواتلعنسل25لسرجةلمئوية

حوا دل565لواتلعنسل25لسرجةلمئويةا ندخ

ا ندخ
)وضعلهيسئ(

حوا دل355لواتلعنسل25لسرجةلمئوية

حوا دل65لواتلعنسل25لسرجةلمئويةا جيهزية

حوا دل10.5لواتحوا دل9.5لواتا دكون

حوا دل1.9لواتحوا دل1.7لواتا دكونلا عمسق
حوا دل0.04لواتإيقيفلا خشغسألل3ل4

MFC-L8600CDWا بعاد

410 mm 503 mm

492 mm

ل

المواصفات



المواصفات

223

D

MFC-L8600CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWالطراز
MFC-L8850CDWلوMFC-L9550CDWل

490 mm 526 mm

530 mm

ل

31.3لكجم29.5لكجما وزانل)معلا مدخلزميت(

تملا قسيسلقطرًييل1
توصسالتلUSBلبي كمبسوترل2
تملا قسيسلوفًقيل إلصسارل2.0لمنلا معسيرل62301لIECل3
يخبيينلالخهالكلا طيقةلبشكألطفسفلوفًقيل بسئةلااللختساملأولقسرةلا جزءلعلىلا خحمأ.ل4
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مستوى 
الضوضاء

مقسيسل55ل=لLpamلا طبيعةضغطلا صوت
سيدسبأل)معسل(

مقسيسل56ل=لLpamلسيدسبأل)معسل(

لا طبيعة
)وضعلهيسئ(

مقسيسل52ل=لLpamل
سيدسبأل)معسل(

مقسيسل53ل=لLpamلسيدسبأل)معسل(

مقسيسل28ل=لLpamلسيدسبأل)معسل(ا جيهزية

ا طبيعةطيقةلا صوت
)أ وان(

مقسيسل6.73ل=لLwadل
بأل)معسل(

مقسيسل6.71ل=لLwadلبأل)معسل(

ا طبيعة
)أحيسيلا لون(

مقسيسل6.70ل=لLwadل
بأل)معسل(

مقسيسل6.71ل=لLwadلبأل)معسل(

لا طبيعة
)وضعلهيسئ(

مقسيسل6.40ل=لLwadل
بأل)معسل(

مقسيسل6.36ل=لLwadلبأل)معسل(

مقسيسل4.05ل=لLwadلبأل)معسل(ا جيهزية

10لإ ىل32لسرجةلمئويةا خشغسأدرجة الحرارة

0لإ ىل40لسرجةلمئويةا ختزين

20لإ ىل%80ل)سونلتكيثف(ا خشغسأالرطوبة

10لإ ىل%90ل)سونلتكيثف(ا ختزين

ميليصألإ ىل50لصفحةميليصألإ ىل35لصفحةADF )وحدة تغذية المستندات التلقائية(

 لحصوللعلىلأفضألا نخيئج،ليوصىلبـ:
سرجةلا حرارة:ل20لإ ىل30لسرجةلمئوية

ا رطوبة:ل%50لإ ىل70%
ا ورق:لبوزنل80لجم/م2
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حجم المستند

MFC-L8600CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWالطراز
حجم المستند )ذو الوجه 

الواحد(
عرضلADFل)وحسةلتغذيةل

ا مدخنساتلا خلقيئسة(
147.3لإ ىل215.9لملم

طوللADFل)وحسةلتغذيةل
ا مدخنساتلا خلقيئسة(

147.3لإ ىل355.6لملم

عرضلزجيجلا ميلحةل
ا ضوئسة

215.9لململكحسلأقصى

355.6لململكحسلأقصى297.0لململكحسلأقصىطوللزجيجلا ميلحةلا ضوئسة

عرضلADFل)وحسةلتغذيةلحجم المستند )ذو الوجهين(
ا مدخنساتلا خلقيئسة(

147.3لإ ىل215.9لملم—

طوللADFل)وحسةلتغذيةل
ا مدخنساتلا خلقيئسة(

147.3لإ ىل355.6لملم—
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و ائط الطباعة
MFC-L8600CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWالطراز

سرجلا ورقل1لإدخال الورق 
)ا قسيلد(

ا ورقلا عيسي،لا ورقلا رقسق،لا ورقلا معيسلتسويرهنوعلا ورق

A4لوLetterلو)لJIS(للB5لوA5لوA5ل)ا حيفةلا طويلة(لوA6لوExecutiveلحجملا ورق
FolioلوLegalو

60لإ ىل105لجم/م2وزنلا ورق

أقصىللعةلمنل
ا ورق

ميليصألإ ىل250لورقةلبوزنل80لجم/م2لمنلا ورقلا عيسي

سرجلمخعسسل
ا غراض

ا ورقلا عيسيلوا ورقلا رقسقلوا ورقلا دمسكلوا ورقلا كثرللمًكيلوا ورقلا معيسلنوعلا ورق
تسويرهلوا ورقلا مقوىلوا ملصقيتلوا مظيريفلوا مظيريفلا رقسقةلوا مظيريفل

ا دمسكةلوا ورقلا المع

ا عرض:ل76.2لإ ىل215.9لملمحجملا ورق
ا طول:ل127.0لإ ىل355.6لملم

60لإ ىل163لجم/م2وزنلا ورق

أقصىللعةلمنل
ا ورق

ميليصألإ ىل50لورقةلبوزنل80لجم/م2لمنلا ورقلا عيسي

سرجلا ورقل2ل
)االخخسيري(

ا ورقلا عيسي،لا ورقلا رقسق،لا ورقلا معيسلتسويرهنوعلا ورق

A4لوLetterلو)JIS(لB5لوA5لوExecutiveلوLegalلوFolioحجملا ورق

60لإ ىل105لجم/م2وزنلا ورق

أقصىللعةلمنل
ا ورق

ميليصألإ ىل500لورقةلبوزنل80لجم/م2لمنلا ورقلا عيسي

ميليصألإ ىل150لورقةلبوزنل80لجم/م2لمنلا ورقلا عيسيل)تدلسملمواجهل لفألسرجلاإلخراجلا مواجهل لفأإخراج الورق 1
إ ىلسرجلإخراجلا ورقلا مواجهل أللفأ(

ورقةلواحسةل)ا خدلسملوا وجهل علىلإ ىلسرجلاإلخراجلا مواجهل ألعلى(سرجلاإلخراجلا مواجهل على

ا طبيعةلا خلقيئسةلعلى الوجهين
علىلا وجهسن

ا ورقلا عيسي،لا ورقلا رقسق،لا ورقلا معيسلتسويرهلوا ورقلا المعنوعلا ورق

A4حجملا ورق

60لإ ىل105لجم/م2وزنلا ورق

بي ندبةل لملصقيتل)ا خدمسيت(،لنوصدلبإزا ةلا صفحيتلا مطبوعةلمنلسرجلإخراجلا ورقلفورلخروجهيلمنلا جهيزل خجنبلاحخميللا خلطخ.ل1
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الفاكس

MFC-L8600CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWالطراز
3لGroupلSuperلITU-Tالتوافق

MH/MR/MMR/JBIGنظام الترميز

33600لبتلفدلا ثينسةل)معلااللخرجيعلا خلقيئد( رعة المودم

نعما تالم المطبوعات على الوجهين

نعمل)منلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة((—اإلر ال التلقائي على الوجهين 

208لململكحسلأقصىلعرض المسح الضوئي

208لململكحسلأقصىعرض الطباعة

8لبت/256لمدخوىتدرج الرمادي

ا قسيلسةالدقة
203ل×ل98لنقطةلفدلا بوصة

سقسق
203ل×ل196لنقطةلفدلا بوصة

فيئقلا سقة
203ل×ل392لنقطةلفدلا بوصة

ا صورة
203ل×ل196لنقطةلفدلا بوصة

300لإسخيلدفتر العناوين

ميليصألإ ىل20المجموعات

350ل)300ل سفخرلا عنيوين/50لاتصيلليسوي(البث

3لمراتلبفيصأل5لسقيئقإعادة االتصال تلقائًيا

ميليصألإ ىل500ل1لصفحةاإلر ال مع الحفظ بالذاكرة

ميليصألإ ىل500ل1لصفحةاال تالم في حالة نفاد الورق

تشسرل‘ا صفحيت’لإ ىل‘متططلاالخخبيرITU-Tلرقمل1’ل)خطيبلعمألنموذجد،لسقةلقسيلسة،لرمزلJBIG(.(.لا مواصفيتلوا مواسلا مطبوعةلعرضةل لخغسسرلسونلليبقلل1
إخطير.
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النسخ
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210لململكحسلأقصىلعرض النسخ

نعمل)منلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة((—النسخ التلقائي على الوجهين 

تكسيسلأولفرزلميليصألإ ىل99لصفحةُنسخ متعددة

%25لإ ىل%400ل)بزييساتلقسرهيل%1(تكبير/تصغير

ميليصألإ ىل1200ل×ل600لنقطةلفدلا بوصةالدقة
أقألمنل18لثينسةلعنسل23لسرجةمئويةل/ل230لفو تأحيسيةلا لونوقت خروج أول نسخة 1

أقألمنل20لثينسةلعنسل23لسرجةمئويةل/ل230لفو تا  وان

منلوضعلااللخعساسلوا سرجلا قسيلد.ل1
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MFC-L8600CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWالطراز
نعمل/لنعمألوان / أحادي اللون

TWAIN لالتوافق معWindows®لXP/لWindowsلVista®ل/لWindows®نعمل)أنظمةل/ل7ل
ل8ل®Windowsل/

أنظمةلx.10.9ل/لx.10.8ل/لv10.7.5لXلOSلMacل1(

WIA لالتوافق معWindows®لXPل/لWindowsلVista®ل/لWindows®نعمل)أنظمةل/ل7ل
)Windows®8ل

ICA التوافق مع)MacلOSلXلv10.7.510.8ل/ل.x10.9ل/ل.xنعمل)أنظمةل

معي جةلأ وانل48لبتل)اإلسخيل(ا  وانعمق ا لوان
معي جةلأ وانل24لبتل)اإلخراج(

معي جةلأ وانل16لبتل)اإلسخيل(تسرجلا رميسي
معي جةلأ وانل8لبتل)اإلخراج(

ميليصألإ ىل19200ل×ل19200لنقطةلفدلا بوصةل)مخساخلة(ل2الدقة
ميليصألإ ىل1200ل×ل2400لنقطةلفدلا بوصةل)بصري(ل2ل)منلزجيجلا ميلحل

ا ضوئد(
ميليصألإ ىل1200ل×ل600لنقطةلفدلا بوصةل)بصري(ل2ل)منلوحسةلتغذيةل

ا مدخنساتلا خلقيئسة(
210لململكحسلأقصىعرض المسح الضوئي

نعمل)منلADFل)وحسةلتغذيةلا مدخنساتلا خلقيئسة((—المسح الضوئي التلقائي على الوجهين 

 لحصوللعلىلآخرلتحسيثيتلبرامجلا خشغسألإلصسارلنظيملا خشغسألXلOSلا ذيلتدختسمه،لقملبزييرةل/http://solutions.brother.com.ل1
لأقصىلسقةل لمدحلا ضوئدلهدل1200ل×ل1200لنقطةلفدلا بوصةلمعلبرنيمجلتشغسألWIAلفدلأنظمةلXPل®Windowsلو®VistaلWindowsلولل2

7ل®Windowsلو8ل®Windowsل)يمكنلالختساملسقةلتصألإ ىل19200ل×ل19200لبيلختساملا ساةلا مديعسةل لميلحةلا ضوئسة(.

http://solutions.brother.com/
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الطابعة
MFC-L8600CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWالطراز

نعمالطباعة التلقائية على الوجهين

PCL6لوBR-Script3ل)™3ل®PostScript(المضاهاة

لجوسةل600ل×ل600لنقطةلفدلا بوصةالدقة
2400لنقطةلفدلا بوصةل)2400ل×ل600(

لميليصألإ ىل14لوجه/سقسقةل)ميليصألإ ىل7لأوجه/سقسقة(أحيسيةلا لون رعة الطباعة )على الوجهين(
)بحجملA4(ل1

لميليصألإ ىل14لوجه/سقسقةل)ميليصألإ ىل7لأوجه/سقسقة(ا  وان
)بحجملA4(ل1

ميليصألإ ىل28لصفحة/أحيسيةلا لون رعة الطباعة
سقسقةل)بحجملA4(ل1

ميليصألإ ىل30لصفحة/سقسقةل)بحجملA4(ل1

ميليصألإ ىل28لصفحة/ا  وان
سقسقةل)بحجملA4(ل1

ميليصألإ ىل30لصفحة/سقسقةل)بحجملA4(ل1

أقألمنل15لثينسةلعنسل23لسرجةمئويةل/ل230لفو تأحيسيةلا لونوقت خروج أول طباعة 2

أقألمنل15لثينسةلعنسل23لسرجةمئويةل/ل230لفو تا  وان

قسلتخغسرللرعةلا طبيعةلطبًقيل نوعلا مدخنسلا ذيلتقوملبطبيعخه.ل1
منلوضعلااللخعساسلوا سرجلا قسيلد.ل2
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MFC-L8600CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWالطراز
USB2لعي دلا درعةلل1لUSB2.0ل

يوصدلبيلختساملكيبأل2.0لUSBل)منلا نوعلA/B(لالليزيسلطو هلعنلمخرين.
100BASE-TXل/ل10BASE-Tاإليثرنتل3

الختسملكيباًللزوجًسيلمجسواًللومفروًسالمنلا خصنسفل5ل)أولأعلى(.
802.11b/g/nلIEEEل)وضعلا بنسةلا ليلسة/وضعلAd-hoc(شبكة LAN الال لكية 3

)Wi-FiلDirect(لIEEE802.11لg

يخضمنلا جهيزلواجهةل2.0لUSBلعي دلا درعة.ليمكنلأيًضيلتوصسألا جهيزلبكمبسوترليدختسملواجهةل1.1لUSB.ل1
منيفذلUSBلمنلإنخيجلا جهيتلا تيرجسةل سدتلمسعومة.ل2
لصفحةل232لوس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة.ل3  لخعرفلعلىلمواصفيتلا شبكةلا خفصسلسة،لراجعلا شبكةل
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الشبكة

مالحظة
لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة.  مزيسلمنلا معلوميتلحوللمواصفيتلا شبكة،ل

MFC-L8600CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWالطراز
LANيمكنكلتوصسألجهيزكلبي شبكةلإلجراءلا طبيعةلعبرلا شبكةلوا مدحلا ضوئدلعبرلا شبكةلوإرليلل

ا فيكديتلعبرلا كمبسوترلوالخالملا فيكديتلعبرلا كمبسوترل)نظيملا خشغسألل®Windowsلفقط(لواإلعساسل
لعنلبعسل1.

ُمضّمنةلأيًضيلفدلبرنيمجلإسارةلا شبكةلLightلBRAdminلBrotherل2ل3.
ARPلوRARPلوBOOTPلوDHCPلوAPIPAلل)IPللتلقيئد(لوسقةلالملWINS/NetBIOSلIPv4البروتوكوالت

ومحلألDNSلوmDNSلومدخجسبلLLMNRلوLPR/LPDلومنفذلخيملمتصص/Port9100لو
POP3لوعمسألSMTPلوIPP/IPPSلوعمسألوخيسملFTPلوعمسألCIFS،لوخيسملTELNETلو
v1/v2c/v3لSNMPلوخيسملHTTP/HTTPSلوعمسألوخيسملTFTPلوICMPلوخسميتلا ويبل

IMAP4ل4لوLDAPلوSNTPا طبيعة/ا مدحلا ضوئد(لوعمسأل(

IPv6/لومنفذلخيملمتصصLPR/LPDلوLLMNRلومدخجسبلmDNSلوDNSلومحلألRAلوNDP
Port9100لوPOP3لوIPP/IPPSلوعمسألوخيسملFTPلوعمسألCIFS،لوخيسملTELNETلو

v1/v2c/v3لSNMPلوخيسملHTTP/HTTPSلوعمسألوخيسملTFTPلوعمسألSMTPلو
IMAP4ل4لوLDAPلوخسميتلا ويبل)طبيعة/مدح(لوSNTPلوعمسألICMPv6

APOPلوSMTP-AUTHلوSSL/TLSلل)IPPSلوHTTPSلوSMTPلوPOP3لوIMAP4(لللكدبروتوكوالت الحماية
EAP-لوEAP-TLSلوPEAPلوEAP-FASTلوEAP-MD5(802.1للxلوSNMPلv3و

IPSecلوKerberosلو)TTLS

APOPلوSMTP-AUTHلوSSL/TLSلل)IPPSلوHTTPSلوSMTPلوPOP3لوIMAP4(لالللكد
وv3لSNMPلو802.1xلل)LEAPلوEAP-FASTلوPEAPلوEAP-TLSلوEAP-TTLS(لو

IPSecلوKerberos

64لWEP/128لبت،لو)TKIP/AES(للWPA-PSK،لو)AES(للWPA2-PSKأمان الشبكة الال لكية

ا داة المساعدة 
لدعم إعداد الشبكة 

الال لكية

AOSS™نعم

WPSنعم

لصفحةل234.ل1 راجعلمخطلبيتلجهيزلا كمبسوترل
)أنظمةل®Windows(ليخوافرلبرنيمجلLightلBRAdminلBrotherلعلىلا قرصلا مضغوطلا مرفقلCD-ROMلمعلا جهيز.)أنظمةلMacintosh(ليخوافرلل2

.http://solutions.brother.com/ل لخنزيألمنلموقعلBrotherلBRAdminلLightبرنيمجل
)أنظمةل®Windows(لإذالكنتلتريسلا مزيسلمنلخسيراتلإسارةلا جهيزلا مخقسمة،لفيلختسملأحسثلإصسارلمنلا ساةلا مديعسةلBRAdminلBrotherلل3

.http://solutions.brother.com/لا مخيحةل لخنزيألمنلProfessional
يخمللسعملMFC-L8600CDWلفقطلبعسلتنزيألisلIFAX.ل4

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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ميزة الطباعة المباشرة

MFC-L8600CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWالطراز
PDFلاإلصسارل1.7ل1لوJPEGلوJPEGل+لExifلوPRNل)تملاإلنشيءلبوالطةلالتوافق

برنيمجلتشغسألطيبعةلBrother(لوTIFFل)تملا مدحلا ضوئدلبوالطةلكألطرزل
ا طيبعيتلMFCلأولDCPلمنلBrother(لوXPSلاإلصسارل1.0ل2

ا واجهةلا مبيشرةلUSBالواجهة

بسينيتلPDFلا خدلتخضمنلملفلصورلبخندسقلJBIG2لأولملفلصورلبخندسقلJPEG2000لأولملًفيلشفيًفيلغسرلمسعومة.ل1
غسرلمخوفرةل لسوللا خدلتتضعل لوائحلا خصسيرلا معموللبهي.ل2
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متطلبات جهاز الكمبيوتر

نظام الكمبيوتر ا  ا ي وإصدار نظام 
التشغيل

واجهة الكمبيوتر
المعالج

مساحة القرص الثابت 
للتثبيت

2 USB100Base‑TX/10 
)إيثرنت(

 شبكة ال لكية 
802.11b/g/n

لبرامج 
للتطبيقاتالتشغيل

أنظمةلتشغسأل
Windows®

XPل®Windowsل
Homeل1ل4ل

XPل®Windowsل
Professionalل1ل4

ا طبيعة
فيكسلعبرلا كمبسوترل3

ا مدحلا ضوئد

معي جل32لبتل
)x86(لأول64ل

)x64(150لبتل
مسجيبييت

500ل
مسجيبييت

XPل®Windowsل
x64لProfessionalل

Editionل1ل4

معي جل64لبتل
)×64(

®VistaلWindowsل1ل4ل

معي جل32لبتل
)x86(لأول64ل

)x64(بتل

500ل
1.2لجسجيبييتمسجيبييت

650ل7ل®Windowsل1ل4ل
1.2لجسجيبييتمسجيبييت

8ل®Windowsل1ل4ل

®ServerلWindowsل
2003

غسرل
ا طبيعةمخيح

معي جل32لبتل
)x86(لأول64ل

)x64(بتل

50ل
غسرلمخيحمسجيبييت

®ServerلWindowsل
Editionلx64ل2003

معي جل64لبتل
)×64(

®ServerلWindowsل
2008

معي جل32لبتل
)x86(لأول64ل

)x64(بتل

®ServerلWindowsل
R2ل2008

معي جل64لبتل
)×64(

®ServerلWindowsل
2012

®ServerلWindowsل
R2ل2012

نظيملا خشغسأل
Macintosh

MacلOSلXلv10.7.5ا طبيعة
ا فيكسلعبرلا كمبسوترل)إرليل(ل3

ا مدحلا ضوئد
Intel®80لمعي جل

مسجيبييت
400ل

مسجيبييت OSلXلv10.8.x

OSلXلv10.9.x

بي ندبةلإ ىلWIA،لتبلغلا سقةل1200ل×ل1200.لتوفرلا ساةلا مديعسةل لميلحةلا ضوئسةلمنلBrotherلإمكينسةلا خعزيزل ميليصألإ ىل19200ل×ل19200لنقطةل كألل1
بوصة.

منيفذلUSBلمنلإنخيجلا جهيتلا تيرجسةل سدتلمسعومة.ل2
تسعملمسزةلا فيكسلعبرلا كمبسوترلا فيكديتلبي بسضلوا لوسلفقط.ل3
يسعملبرنيمجل12SEل™PaperPortل™NuanceلأنظمةلHomeلXPل®Windowsل)إصسارلSP3لأولأعلى(،لوProfessionalلXPل®Windowsلل4

)إصسارلSP3لأولأعلى(،لEditionلx64لProfessionalلXPل®Windowsل)إصسارلSP2لأولأعلى(،لو®VistaلWindowsل)إصسارلSP2لأولأعلى(،لو
.Windows®لول8لWindows®7ل

.http://solutions.brother.com/لحصوللعلىلآخرلتحسيثيتلبرنيمجلا خشغسأ،لقملبزييرةل 
جمسعلا عالميتلا خجيريةلوا ميركيتلوألميءلا منخجيتلتتصلشركيتهيلا معنسة.

http://solutions.brother.com/
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المستلزمات

ا م الطرازMFC-L8600CDWMFC-L8850CDWMFC-L9550CDWالطراز
خرطوشة 

الحبر
—حوا دل2500لصفحةلورقلبحجملA4لأولLetterل1ألوسفدلا عبوة

لميوي
أرجواند
ا صفر

—حوا دل1500لصفحةلورقلبحجملA4لأولLetterل1

TN-361BKحوا دل2500لصفحةلورقلبحجملA4لأولLetterل1ألوسا قسيلسة

لميوي
أرجواند
ا صفر

TN-361Cحوا دل1500لصفحةلورقلبحجملA4لأولLetterل1
TN-361M
TN-361Y

فيئقةل
اإلنخيجسة

ألوس
لميوي
أرجواند
ا صفر

TN-369BKحوا دل6000لصفحةلورقلبحجملA4لأولLetterل1
TN-369C
TN-369M
TN-369Y

لحوا دل25000لصفحةلبحجملA4لأولLetterلوحدة ا  طوانة
)صفحةلواحسةل/لمهمة(ل2

DR-361CL

لحوا دل50000لصفحةلبحجملA4لأولLetterلوحدة الحزام
)5لصفحيتل/لمهمة(ل3

BU-320CL

ل

WT-320CLحوا دل50000لصفحةلورقلبحجملA4لأولLetterل4علبة الحبر المستهلك

يخملتوضسحلمعسللإنخيجلا ترطوشةلا خقريبدلطبًقيل معسيرل19798لISO/IEC.ل1
عمرلا لطوانةلتقريبدلوربميليخبيينلحدبلنوعلااللختسام.ل2
عمرلا حزاملتقريبدلوربميليخبيينلحدبلنوعلااللختسام.ل3
عمرلعلبةلا حبرلا مدخهلكلتقريبدلوربميليخبيينلحدبلنوعلااللختسام.ل4
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معلومات هامة عن عمر خرطوشة الحبر

إعداد ألوان/أحادي اللون في برنامج تشغيل الطابعة

يمكنكلتغسسرلإعساسلأ وان/أحيسيلا لونلفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعةلكميليلد:
تلقيئدل�

يفحصلا جهيزلمحخوىلا مدخنسلبحثيلعنلوجوسلنصلبي  وان.لفدلحي ةلاكخشيفلنصلبي  وانلفدلأيلمكينلفدلا مدخنس،لفإنهليقومل
بطبيعةلا مدخنسلبي كيمألبيلختساملخراطسشلا  وان.لبعبيرةلأخرى،ليتلطلبعضلا حبيرلمًعيل لمديعسةلعلىلتحقسقلكألظأليخمل

اكخشيفهلفدلا مدخنس،لمميليزيسلمنلكثيفةلا حبرلا مدخعمألفدلا صفحة.لفدلحي ةلعسملاكخشيفلمحخوىلبي  وان،لتخملطبيعةلا مدخنسل
بوضعلأحيسيلا لون.

ويكونلاإلعساسلاالفخراضدل لجهيزلهولتلقائي.

مالحظة
يعخبرلمدخشعرلا  وانلبي جهيزلحديًليل لغيية،لوقسليخعرفلعلىلا نصلا لوسلا بيهتلأولا تلفسةلغسرلا بسضيءلعلىلأنهيلأ وان.لإذال
كنتلتعلملأنلا مدخنسلا تيصلبكلبمحخوىلأبسضلوألوس،لوتريسلا حفيظلعلىلخرطوشةلا حبرلا  وان،لفحسسلا وضعلأحادي اللون.

ل

ا لوان �

لواءلكينلا مدخنسليحخويلعلىلأ وانلأولأنهلأحيسيلا لونلفقط،لفدوفليطبعلا جهيزلا مدخنسلبيلختساملخراطسشلا  وان.

أحادي اللون �

حسسلهذالا وضعلإذالكينلا مدخنسليحخويلعلىلنصلو/أولكيئنيتلبلونلألوسلأولتسرجلا رميسيلفقط.لإذالكينلا مدخنسليحخويلعلىل
أ وان،لفدوفليطبعلهذالا وضعلا مدخنسلبيلختسامل256لمدخوىلمنلا لونلا رميسيلعنلطريقلخرطوشةلا لونلا لوس.

مالحظة
إذالوصلتلأيلمنلخرطوشةلا لونلا دميويلأولا رجواندلأولا صفرلإ ىلنهييةلا عمرلاالفخراضدلأثنيءلطبيعةلمدخنسلبي  وان،لفالل

يمكنلالخكميللمهمةلا طبيعة.ليمكنكلإ غيءلمهمةلا طبيعةلواخخسيرلبسءلمهمةلا طبيعةلمرةلأخرىلفدلوضع أحادي،لطي ميلأنل
خرطوشةلا لونلا لوسلمخوافرة.

ل

لس سألمدختسملا برنيمجلوا شبكة.  مزيسلمنلا معلوميتلحوللاإلعساساتلا موجوسةلفدلبرنيمجلتشغسألا طيبعة،ل

عمر خرطوشة الحبر

يكخشفلهذالا منخجلعمرلخراطسشلا حبرلبيلختساملا طريقخسنلا خي سخسن:
االكتشاف من خالل عد نقاط كل لون الزم إلنشاء صورةل�

االكتشاف من خالل عد لفات بكرة وحدة المطورل�

يحخويلهذالا منخجلعلىلوظسفةلتقوملبعسلنقيطلكأل ونلُيدختسملفدلطبيعةلكألمدخنسلوعسسل فيتلكألبكرةل وحسةلمطورلخرطوشةل
ا حبر.لوتخوقفلعملسةلا طبيعةلعنلا وصوللإ ىلأيلمنلا حسينلا ديبقسن.ليخملتعسسنلا حسلا قصىلبحسثليكونلأعلىلمعلعسسلا نقيطل

أولا لفيتلا الزمةل لترطوشةل كدلتؤسيلبشكألمخدقلوفًقيلإلنخيجسخهيلمنلا صفحيتلا معلنلعنهي.لوا غرضلمنلهذهلا وظسفةلهولتقلسأل
متيطرلتسندلجوسةلا طبيعةلوتلفلا جهيز.

توجسلرلي خينلتشسرلإ ىلمخىلتقخربلا ترطوشةلمنلنهييةلا عمرلاالفخراضدل هي:لToner Lowل)مدخوىلا حبرلمنتفض(لو
Replace Tonerل)الخبساللا حبر(.

يخملعرضلToner Lowل)مدخوىلا حبرلمنتفض(لعلىلشيشةلLCDلعنسميليقخربلعسسلا نقيطلأول فيتلوحسةلا مطورلمنلا حسل
ا قصىل لعسس.ليخملعرضلReplace Tonerل)الخبساللا حبر(لعلىلشيشةلLCDلعنسميليصألعسسلا نقيطلأول فيتلوحسةل

ا مطورلإ ىلا حسلا قصىل لعسس.
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تصحيح ا لوان

الليخملعسل فيتلبكرةلوحسةلا مطورلمنلأجألعملسيتلا خشغسألا عيسيةلفقطلمثألا طبيعةلوا ندخل كنهلُيدختسملأيًضيلفدلعملسيتلضبطلا جهيزل
مثألمعييرةلا  وانلوتدجسألا  وان.

معايرة ا لوان )ضبط كثافة اللون(ل�

 لحفيظلعلىلالخقرارلجوسةلا طبيعة،ليجبلا حفيظلعلىلكثيفةلكألخرطوشلحبرلعنسلقسمةلثيبخة.لإذالتعذرلا حفيظلعلىلتوازنلا كثيفةل
بسنلا  وان،لتصبحلا صبغةلغسرلمدخقلة،لالليمكنلإجراءلا خمثسألا سقسقل أل وان.ليمكنلأنلتخغسرلكثيفةلا حبرلبدببلا خغسراتل

ا كسمسيئسةلفدلا حبر،لوا خدلتؤثرلعلىلشحنخهلا كهربيئسةلوتسهورلوحسةلا مطورلومدخوييتلسرجةلا حرارةلوا رطوبةلفدلا جهيز.لعنسل
إجراءلا معييرة،لتخملطبيعةلأنميطلاخخبيرلضبطلمدخوىلا كثيفةلعلىلوحسةلا حزام.

يخملتنفسذلا معييرةلبشكألرئسددلفدلا وقيتلا خي سة:

عنسميلتتخيرليسوًييلا معييرةلمنل وحةلا خشغسألأولبرنيمجلتشغسألا طيبعة.ل)يرجىلتنفسذلا معييرةلإذالكينتلكثيفةلا  وانل	ل
تحخيجلإ ىلتحدسن.(

عنسلالخبساللخرطوشةلا حبرلا مدخعملةلبأخرىلجسيسة.	ل

عنسميلتدخشعرلا طيبعةلأنلسرجةلا حرارةلا محسطةلوا رطوبةلقسلتغسرت.	ل

عنسلا وصوللإ ىلا عسسلا محسسلمنلا صفحيتلا مطبوعة.	ل

تسجيل ا لوان )وضع تصحيح ا لوان(ل�

فدلهذالا جهيز،ليخملإعساسلوحسةلا لطوانةلووحسةلا مطورل أل وانلا لوس)K(،لوا صفرل)Y(،لا رجواندل)M(،لوا دميويل)C(،ل
علىلا خوا د.لويخملسمجلصورلمنلأربعةلأ وانلفدلصورةلواحسة،لبي خي دلقسلتحسثلأخطيءلفدلتدجسألا  وانل)بعبيرةللأخرىلكسفسةل
اندجيملا صورلا مكونةلمنلأربعةلأ وان(.لعنسلحسوثلأخطيءلفدلا خدجسأ،لتخملطبيعةلأنميطلاخخبيرلتصحسحلا خدجسألعلىلوحسةل

ا حزام.

يخملتنفسذلا خدجسألبشكألرئسددلفدلا وقيتلا خي سة:

لعنسميللتتخيرليسوًييلا خدجسألمنل وحةلا خشغسأ.ل	ل
)يرجىلتنفسذلا خدجسألإذالكينلمنلا الزملتصحسحلخطألفدلتصحسحلا  وان.(

عنسلا وصوللإ ىلا عسسلا محسسلمنلا صفحيتلا مطبوعة.	ل
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