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1
مالالة

م يعرضمهذلملاكلقبملسائتمشاشةمLCDملاخادةمبـم	
MFC-L9550CDWمماماممتلحلم.

م تعرضممعظمملارسودملالوضقحقةمفيمماقتملا ملخلدمهذلم	
.MFC-L8850CDWلاطرلزم

سعة تخزين الذاكرة
يلممتخزينمإعللملتكمبصولةمملئ ة،موانميلممفيللنهامفيمحااةم

فشتملاطاقة.موسقلممفيللنملاعللملتملا ؤقلةم)علىمسبقتملا ثال،م
Contrastم)لالباين(موModeمOverseasم)وضعم

لامفر(م1(.مك امسقحلفظملاجهازمأثناءمفشتملاطاقةمأيًضامباالاليخم
ولاوقتمومهادملافاكسملا برمجةم)مثت،ملافاكسملا ؤّجت(م1ما لةم

تصتمإاىم60مساعة.مانميلممفيللنممهادملافاكسملألخرىم
لا وجومةمفيمذلكرةملاجهازم1.

اطرزمMFCمفيطم1

ضبط وضع االتصاو بنغمة أو 
نبض 

يكونملاجهازممزوًملمبخلمةملالتصالمباانغ ة.مإذلمكانماليكمخلمةم
لالتصالمباانبضاتم)لالولل(،مسلحلاجمإاىمتغققرموضعم

لالتصال.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Initial Setupم)لاعللمملألواي(.

لضغطمعلىمInitial Setupم)لاعللمملألواي(.

d ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Tone/Pulseم)نغ ة/نبض(.م

لضغطمعلىمTone/Pulseم)نغ ة/نبض(.

e .))م)نغ ةToneم)نبض(م)أومPulseلضغطمعلىم

f . لضغطمعلىم

اإلعداد العام
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الفصل 1

التوقيت الصيفي التلقائي
ي كنكمضبطملاجهازمعلىملالحولمإاىملالوققتملاصقفيمتليائًقا.م
حقثمسقيودملاجهازمبضبطمنفمهموتيليمملاوقتمساعةمولحلةمفيم

لاربقعموتأخقرهمساعةمولحلةمفيملاخريف.

a . لضغطمعلىم

b م ملضغطمعلىم
)Date & Timeم)لالاليخمولاوقت((.

c م)لالوققتملاصقفيمAuto Daylightلضغطمعلىم
تليائي(.

d .)إييافمتشغقت(مOffمأوم)م)تشغقتOnلضغطمعلىم

e . لضغطمعلىم

ضبط المنطقة الزمنية
ي كنكمضبطملا نطيةملازمنقةمال وقعملاخاصمبكمعلىملاجهاز.م

a . لضغطمعلىم

b م ملضغطمعلىم
)Date & Timeم)لالاليخمولاوقت((.

c .)م)لا نطيةملازمنقةTime Zoneلضغطمعلىم

d .أمختملا نطيةملازمنقةملاخادةمبك
لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

e . لضغطمعلىم



اإلعداد العام
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1
الميزاج البيئية

توفير مسحوق الحبر

ي كنكمتوفقرمممحوقملاحبرمباسلخللدمهذهملا قزة.معنلمضبطم
SaveمTonerم)توفقرمممحوقملاحبر(معلىمOnم)تشغقت(،م

سلظهرملا طبوعاتمبشكتمأفلح.مإعللمملا صنعمهومOffم
)إييافمتشغقت(.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
General Setupم)لاعللمملاعاد(.

d .)م)لاعللمملاعادGeneral Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Ecologyم)لابقئة(.

f .)م)لابقئةEcologyلضغطمعلىم

g .)م)توفقرمممحوقملاحبرToner Saveلضغطمعلىم

h .)إييافمتشغقت(مOffمأوم)م)تشغقتOnلضغطمعلىم

i . لضغطمعلىم

مالالة
المنوديمباسلخللدمSaveمTonerم)توفقرمممحوقم

لاحبر(ماطباعةملاصولةمأومدولمتللجملارمامي.

وقت السكون

ي كنمأنمييلتمإعللممTimeمSleepم)وقتملامكون(ممنم
لسلهالكملاطاقة.معنلماميكونملاجهازمفيموضعملامكونم)وضعم
توفقرملاطاقة(،ميع تملاجهازموكأنهمفيموضعمإييافملالشغقت.م
سقلممتنشقطملاجهازموبلءملاطباعةمعنلملسلالمهما ه ةمطباعة.

ي كنكملخلقالملا لةملاليميجبمأنميكونمفقهاملاجهازمخاماًلمقبتم
لالخولمفيموضعمSleepم)لامكون(.مسللممإعامةمتشغقتم

لا ؤقتمإذلمتممإجرلءمأيةمع لقةمتشغقتمعلىملاجهاز،مكاسلالدم
فاكسم1مأوممه ةمطباعة.مإعللمملا صنعمهومثالثممقائق.

عنلماميلختملاجهازمإاىموضعملامكون،ميلممإييافمتشغقتم
لاضاءةملاخلفقةماشاشةملال س.

اطرزمMFCمفيطم1

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
General Setupم)لاعللمملاعاد(.

d .)م)لاعللمملاعادGeneral Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Ecologyم)لابقئة(.

f .)م)لابقئةEcologyلضغطمعلىم

g .)م)وقتملامكونSleep Timeلضغطمعلىم

h باسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س،م
أمختمطولملافلرةملازمنقةم)0مإاىم50ممققية(ملاليميظتم

فقهاملاجهازمخاماًلمقبتملالخولمإاىموضعملامكون.
لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

i . لضغطمعلىم
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وضع السكون العميق

إذلمكانملاجهازمفيموضعملامكونموالميمللممأيةممهادمافلرةممعقنةم
منملاوقت،مفمقلختملاجهازمفيموضعملامكونملاع ققمتليائًقا.م

يملخلدموضعمSleepمDeepم)لامكونملاع قق(مطاقةمأقتممنم
وضعمSleepم)لامكون(.مسقلممتنشقطملاجهازمعنلملسلالمهم

مه ةمأومإذلمتمملاضغطمعلىمشاشةملال س.

عنلماميلختملاجهازمإاىموضعملامكونملاع قق،ميلممإييافمتشغقتم
. لاضاءةملاخلفقةماشاشةملال سموتومضم

إيقاف التشغيل التلقائي )لطرز DCP فقط(

إذلمكانملاجهازمفيموضعملامكونملاع ققمافلرةمزمنقةممحلمة،م
سقلختمفيموضعمإييافملالشغقت.مابلءملاطباعة،ملضغطمعلىم

ملا وجوممعلىماوحةملال س،مثممللستمبقاناتملاطباعة.

ي كنكملخلقالملا لةملاليميجبمأنميلختمفقهاملاجهازمإاىموضعم
لامكونملاع ققمقبتملالخولمإاىموضعمإييافملالشغقتملالليائي،م

منمخاللملتباعمهذهملاخطولت:

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
General Setupم)لاعللمملاعاد(.

d .)م)لاعللمملاعادGeneral Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Ecologyم)لابقئة(.

f .)م)لابقئةEcologyلضغطمعلىم

g م)إييافملالشغقتمAuto Power Offلضغطمعلىم
لالليائي(.

h م)إييافمتشغقت(،مOffملخلرملافلرةملازمنقةم
 1hourم)ساعة(،م2hoursم)ساعلان(،م

4hoursم)4مساعات(،م8hoursم)8مساعات(م
وسقبيىملاجهازمفيموضعملاخ ولمقبتملالخولمإاىموضعم

إييافملالشغقتملالليائي.

i . لضغطمعلىم

ميزة وضع الهدوء

وضع الهدوء

ي كنماعللمموضعملاهلوءمتيلقتملاضوضاءمأثناءملاطباعة.معنلم
ضبطموضعملاهلوءمعلىموضعمOnم)تشغقت(،متصبحمسرعةم
لاطباعةمأبطأ.ملاعللمملالفلرلضيمهومOffم)إييافمتشغقت(.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
General Setupم)لاعللمملاعاد(.

d .)م)لاعللمملاعادGeneral Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Ecologyم)لابقئة(.

f .)م)لابقئةEcologyلضغطمعلىم

g .)م)وضعملاهلوءQuiet Modeلضغطمعلىم

h .)إييافمتشغقت(مOffمأوم)م)تشغقتOnلضغطمعلىم

i . لضغطمعلىم
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شاشة اللمس

ضبط اإلضاءة الخلفية

ي كنكمضبطمسطوعملاضاءةملاخلفقةماشاشةمLCDملاليمتع تم
باال س.مإذلمكنتمتجلمدعوبةمفيمقرلءةمشاشةملال س،مفجربم

تغققرمإعللمملامطوع.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
General Setupم)لاعللمملاعاد(.

d .)م)لاعللمملاعادGeneral Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
.)LCDم)إعللملتمLCD Settings

f .)LCDم)إعللملتمLCD Settingsلضغطمعلىم

g .)م)إضاءةمخلفقةBacklightلضغطمعلىم

h ملوسط(،م(مMedم،)م)فاتحLightملضغطمعلىم
Darkم)ملكن(.

i . لضغطمعلىم

ضبط مؤقت التعتيم لإلضاءة الخلفية

ي كنكمتحليلملافلرةملازمنقةملاليمتظتمفقهاملاضاءةملاخلفقةم
اشاشةمLCDملاليمتع تمباال سممضقئةمبعلملارجوعمإاىملاشاشةم

لارئقمقة.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
General Setupم)لاعللمملاعاد(.

d .)م)لاعللمملاعادGeneral Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
.)LCDم)إعللملتمLCD Settings

f .)LCDم)إعللملتمLCD Settingsلضغطمعلىم

g .)م)مؤقتملاعلادDim Timerلضغطمعلىم

h 10مSecsم)إييافمتشغقت(،مOffملضغطمعلىم
م)10مثولٍن(،م20Secsم)20مثانقة(،م30Secsم

)30مثانقة(.

i . لضغطمعلىم
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مالالة
م ي كنمتعققنمLockمFunctionمSecureمباسلخللدمإمللةم	

عبرملانلرنتمأوم3مProfessionalمBRAdminم)نظادم
لالشغقتم®Windowsمفيط(.

م ي كنمال مؤواقنمفيطمضبطملايقومموإجرلءملالغققرلتمعلىم	
كتممملخلد.

م 	)MFC-L9550CDWم)باانمبةماـم
لسلخلدممصامقةملابطاقةماللبليتمإاىممملخلدمآخرمولاودولم
إاىملاع لقات،ممثتمإلسالملافاكماتمأوملسليبااها،مولانمخ،م

ولا محملاضوئيمعنمبعلم1مأوملا باشرم2،مولاطباعةم
لا باشرةمعبرمUSB،مولالتصالمبااويب.

ممحمضوئيمباسلثناءملا محملاضوئيمإاىمUSBم1
ممحمضوئيمإاىمUSBم2

م

 Secure Function Lock
3.0

يلقحماكمLockمFunctionمSecureمتيققلملاودولملاعادمإاىم
ع لقاتملاجهازملالااقة:

Fax TXم)إلسالملافاكس(م)إلسالملافاكمات( 1م�

Fax RXم)لسلالدملافاكس(م)لسلالدملافاكمات( 1م�

Copyم)نمخ(م�

Scanم)ممحمضوئي(م)عنمبعل( 2 3م�

Scanم)ممحمضوئي(م)مباشر( 3 4م�

USB Direct Printم)طباعةممباشرةمعبرمUSB(م�

Printم)طباعة( 5م�

Web Connectم)لتصالمبااويب(م)Uploadمم�
)تح قت((

Web Connectم)لتصالمبااويب(م)Download م�
)تنزيت((

Color Printم)طباعةمباألاولن( 5 6م�

Page Limitsم)حلومملاصفحة( 6م�
اطرزمMFCمفيطم1
ممحمضوئيمباسلثناءملا محملاضوئيمإاىمUSBم2
ميش تملا محملاضوئيممهادملا محملاضوئيمعبرمم3

.BrotherمiPrint&Scan
ممحمضوئيمإاىمUSBم4
متش تملاطباعةمولاطباعةمباألاولنممهادملاطباعةمعبرمم5

.BrotherمiPrint&ScanموGoogleمCloudمPrint™
ملاحماـمPrintم)طباعة(موUSB Direct Printم)طباعةممباشرةمعبرمم6

USB(موCopyم)نمخ(موWeb Connectم)لتصالمبااويب(م
)Downloadم)تنزيت((.

ك امتحولمهذهملا قزةمأيًضاممونمتغققرملا ملخلمقنماعللملتم
لاجهازملالفلرلضقةمعنمطريقمتيققلملاودولمإاىمإعللملتم

لاجهاز.

قبتملسلخللدممقزلتملاح اية،ميجبمعلقكمأواًلمإمخالمكل ةممرولم
لا مؤول.

بإمكانملا مؤولمإعللممققومما ملخلمقنمفرميقنممعمكل ةممرولم
لا ملخلد.

قممبإنشاءممالحظةممققيةمبكل ةملا رولملاخادةمبك.موفيمحااةم
نمقانها،مسقلعقنمعلقكمإعامةمتعققنمكل ةملا رولملا خزنةم

بااجهاز.مالحصولمعلىممعلوماتمحولمكقفقةمإعامةمتعققنمكل ةم
.Brotherلا رول،ملتصتمبخلمةمع الءم

ميزاج الحماية
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 Secure Function قبل بدء استخدام
Lock 3.0

ي كنكمتكوينمإعللملتمLockمFunctionمSecureمباسلخللدم
مملعرضمويب.موتكونملالجهقزلتملالااقةمالزمةمقبتملالهقئة.

a .قممببلءمتشغقتممملعرضملاويب

b م”http://machine’sمIPمaddress/“لكلبمعنولنم
فيمشريطملاعناوينمباا ملعرضم)حقثمي ثتم

“addressمIPمmachine’s”معنولنمIPملاخاصم
.)Brotherبجهازم

علىمسبقتملا ثال:م�

http://192.168.1.2/

مالالة
ي كنكملاعثولمعلىمعنولنمIPملاخاصمبااجهازمفيم

ListمConfigurationمNetworkم)قائ ةمتهقئةمشبكةم
مماقتممملخلدملابرنامجمولاشبكة(. لالتصال(م)

م

c م)تمجقتمLoginلكلبمكل ةممرولملا مؤولمفيممربعم
لالخول(.م)كل ةملا رولمهذهمالمجقتملالخولمإاىمدفحةم

. لاويبملاخادةمبااجهاز(.ملنيرمفوقم

مالالة
إذلمكنتمتملخلدممملعرضمويبمالهقئةمإعللملتملاجهازم

مألولممرة،مفيممبلعققنمكل ةممرولم
مماقتممملخلدملابرنامجمولاشبكة(. (

م

 Secure تشغيل/إيقاف تشغيل
Function Lock

a .)م)ممؤولAdministratorلنيرمفوقم

b مUser Restriction Functionلنيرمفوقم
)وظقفةمتيققلملا ملخلد(.

c م)لايفتملآلمنمSecure Function Lockحلمم
الوظائف(مأومOffم)إييافملالشغقت(.

d .)م)إلسالSubmitلنيرمفوقم

مالالة
يلممعرضمأييونةمLockمFunctionمSecureمأسفتم

لاوقتمولالاليخ.

م
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 Secure Function Lock 3.0 تهيئة
باستخدام اإلدارة عبر اإلنترنت

قممبإعللمملا ج وعاتمباايقوممولا ملخلمقنمبكل ةممرولم
ومعرفملابطاقةم)IDمNFC(م1.مي كنكمإعللممماميصتمإاىم

100ممج وعةمميقلةمو100ممملخلد.مقممبلهقئةمهذهملاعللملتم
باسلخللدممملعرضمويب.ماعللممدفحةملاويب،ملنظرمقبتمبلءم
مدفحةم7.م لسلخللدم3.0مLockمFunctionمSecureم

ثمملتبعمهذهملاخطولت:
باانمبةماـمMFC-L9550CDWم1

a .)م)ممؤولAdministratorلنيرمفوقم

b مRestricted Functions xx‑xxلنيرمفوقم
.)xx-xxوظائفمميقلةم(

c ملكلبملسمممج وعةمأبجليملق يم
م)ماميصتمإاىم15محرًفا(مفيمحيتم

 User List / Restricted Functionsم
)قائ ةملا ملخلدم/موظائفمميقلة(.

م

d م)طباعة(مولألع لةملألخرى،مقممبإاغاءمPrintفيمع ومم
تحليلمخانةملالخلقالماليققلملاودولمإاىملاع لقات.مالهقئةم
لاحلملألقصىماعلمملاصفحات،محلممخانةملالخلقالمOnم
)تشغقت(مفيمPage Limitsم)حلومملاصفحة(،مثمم

لكلبملارقممفيمخانةمMax. Pagesم)لاحلملألقصىم
الصفحات(.

e .)م)إلسالSubmitلنيرمفوقم

f مUser List xx‑xxملنيرمفوقم
.)xx-xxقائ ةملا ملخلدم(

g م)قائ ةملا ملخلد(،ملكلبملسممUser Listفيمحيتم
لا ملخلدمب اميصتمإاىم20محرًفا.

h ملكلبمكل ةم،)PINم)لقممPIN Numberفيمخانةم
مرولممكونةممنمألبعةمألقاد.

i )MFC-L9550CDWباانمبةماـم(
فيمخانةم)NFC ID( Card IDم)معرفملابطاقةم
)IDمNFC((،ملكلبملقمملابطاقةم)ماميصتمإاىم16م

حرًفا(.م1
ي كنكملسلخللدملأللقادممنم0م-م9مولاحروفممنمFم-مAم)غقرمم1

ملحمسماحااةملألحرف(.

j مUser List / Restricted Functionsحلمم
)قائ ةملا ملخلدم/موظائفمميقلة(ممنملايائ ةملا نملاةم

اكتممملخلد.

م

k .)م)إلسالSubmitلنيرمفوقم
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 إعداد مصادقة بطاقة المستخدمين
)MFC‑L9550CDW بالنسبة لـ(

قبتمإعللمممصامقةمبطاقةملا ملخلمقن،ميجبمإعللمملاع لقاتم
لا يقلةموقائ ةملا ملخلدمباسلخللدممملعرضمويب.

ا زيلممنملا علومات،ملنظرمتهقئةمFunctionمSecureم
مدفحةم8. 3.0مLockمباسلخللدملامللةمعبرملانلرنتم

a لالغققرمإاىموضعملا ملخلدملا يقلمباسلخللدمشاشةملال سم
)ا زيلممنملا علومات،ملنظرملالغققرمإاىموضعملا ملخلدم

مدفحةم10(. لا يقلمباسلخللدمشاشةملال سم

b . XXXXX لضغطمعلىم

c .)م)بطاقةملالمجقتRegister Cardلضغطمعلىم

d .NFCملا سملابطاقةموحركهامإاىمقالئم
تعرضمشاشةملال سممعرفملابطاقة.

e .)م)مولفقOKلضغطمعلىم

مالالة
م الغققرممعرفملابطاقة،ملا سملابطاقةملاجليلةموحركهامإاىم	

.dمفيملاخطوةمNFCقالئم
م قلمالميل كنممعرفمNFCممنملكلشافملابطاقةمإذلمكانتم	

موضوعةمفيمعلبةمأومغالف.مقممملئً امبإزلاةملابطاقةممنم
لاعلبةمأوملاغالفمعنلما سملابطاقةموتحريكهامإاىمقالئم

.NFC
م

إعداد وضع المستخدم العام وتغييره

ييقلموضعملا ملخلدملاعادملاع لقاتملا لوفرةماكتملا ملخلمقنم
لاذينماقسماليهممكل ةممرول.

عنلمإعللممققومما ملخلمقنمع ومققن،ميجبمأنمتفعتمذاكممنم
مخاللمإمللةمعبرملانلرنتمأوم3مProfessionalمBRAdminم

م)نظادملالشغقتم®Windowsمفيط(م
مماقتممملخلدملابرنامجمولاشبكة(. (

a .)م)ممؤولAdministratorلنيرمفوقم

b مRestricted Functions xx‑xxلنيرمفوقم
.)xx-xxوظائفمميقلةم(

c م)لاوضعملاعاد(،مقممبإاغاءمPublic Modeفيمدفم
تحليلمخانةملالخلقالماليققلملاع لقةمفيموضعملا ملخلدم
لاعاد.مالهقئةملاحلملألقصىماعلمملاصفحات،محلممخانةم
لالخلقالمOnم)تشغقت(مفيمPage Limitsم)حلومم
لاصفحة(،مثمملكلبملارقممفيمخانةمMax. Pagesم

)لاحلملألقصىمالصفحات(.

م

d .)م)إلسالSubmitلنيرمفوقم
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تبديل المستخدمين

يلقحماكمهذلملاعللمملالبلبتمبقنملا ملخلمقنملا يقلينملا مجلقنم
.SecureمFunctionمLockأوملاوضعملاعادمعنلمتشغقتم

التغيير إلى وضع المستخدم المقيد باستخدام شاشة 
اللمس

a مأوم Public لضغطمعلىم

.م XXXXX

)حقثمتشقرمxxxxxمإاىملسمملا ملخلد.(

b .)م)تغققرملا ملخلدChange Userلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
لسمملا ملخلد.

d .لضغطمعلىملسمملا ملخلد

e أمختمكل ةممرولملا ملخلدملا كونةممنمألبعةمألقادم
باسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

مالالة
م إذلمكانملا عّرفملاحاايمميقًللمالوظقفةملاليمتريلملسلخللمها،م	

فملظهرمAccess Deniedم)تمملفضملالخول(معلىم
شاشةملال س.

م إذلمكانملا عرفميشل تمعلىمققوممحلملاصفحةموكنتمقلم	
ودلتمباافعتمإاىملاحلملألقصىماعلمملاصفحات،مفملعرضم
شاشةملال سمLimit Exceededم)تممتجاوزملاحل(م
أومNo Permissionم)الميوجلمإذن(معنلممحاواةم

ملاطباعة.ملتصتمباا مؤولمأومتحيقممنمإعللملتم
.SecureمFunctionمLock

م إذلمكانملا عرفميشل تمعلىمققوممالعطقتمColor Printم	
م)لاطباعةمباألاولن(،مفملعرضمشاشةملال سم
 No Permissionم)الميوجلمإذن(مأوم

Function Lockedم)وظقفةممغلية(معنلمامتحاولم
طباعةممملنللتمملونة.

م

NFC التغيير إلى وضع المستخدم المقيد باستخدام قارئ 
)MFC‑L9550CDW بالنسبة لـ(

a .مالعومةمإاىمشاشةملالسلعللم لضغطمعلىم

b .NFCلا سملابطاقةموحركهامإاىمقالئم

c عنلمتمجقتملالخولمبنجاح،متعرضمشاشةملال سم
Authorization Succeededم)نجاحم

لالخويت(.

مالالة
م ي كنكمتمجقتملالخولمعنلمطريقما سملابطاقةموتحريكهام	

إاىمقالئمNFCمحلىمإذلمكانملاجهازممضبوًطامعلىم
لاوضعملاعادمأومعنلممخولممملخلدمآخر.

م قلمالميل كنممعرفمNFCممنملكلشافملابطاقةمإذلمكانتم	
موضوعةمفيمعلبةمأومغالف.مقممملئً امبإزلاةملابطاقةممنم
لاعلبةمأوملاغالفمعنلما سملابطاقةموتحريكهامإاىمقالئم

.NFC
م

التغيير إلى الوضع العام باستخدام شاشة اللمس

a م. XXXXX لضغطمعلىم

)حقثمتشقرمxxxxxمإاىملسمملا ملخلد.(

b .)م)لنليالمإاىمعادGo to Publicلضغطمعلىم

مالالة
م بعلملنلهاءملا ملخلدملا يقلممنملسلخللدملاجهاز،مسقعوممإاىم	

لاعللمملاعادمبعلممققيةمولحلة.
م إذلمكانتملاع لقةملاليمتريلملسلخللمهامميقلةماكتم	

لا ملخلمقن،مفمقظهرمAccess Deniedم)تمملفضم
لالخول(معلىمشاشةملال سموسلظهرمشاشةمتغققرملا ملخلد.م
المي كنكملالخولمإاىملاع لقة.ملتصتمباا مؤولمأومتحيقممنم

.SecureمFunctionمLockإعللملتم
م إذلمكانمPublic Modeم)لاوضعملاعاد(ميشل تمعلىم	

ققوممالعطقتمColor Printم)لاطباعةمباألاولن(،م
فملعرضمشاشةملال سمNo Permissionم)الميوجلم
إذن(مأومFunction Lockedم)وظقفةممغلية(معنلمام

تحاولمطباعةممملنللتمملونة.
م
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مصادقة الدليل النشط
تيقلممصامقةملالاقتملانشطملسلخللدمجهازمBrother.مفيمحااةم
تعطقتممصامقةملالاقتملانشط،مسقلممقفتماوحةملالحكمملاخادةم
بااجهاز.مالمي كنمتغققرمإعللملتملاجهازمحلىمييودملا ملخلدم

بإمخالممعرفملا ملخلدمولسمملا جالموكل ةملا رول.

تضمممصامقةملالاقتملانشطملا قزلتملآلتقة:
تخزينملسائتملافاكسملاوللمةم�

لاحصولمعلىمعنولنملابريلملااكلرونيمالجهازممنمخامدمم�
LDAP

ي كنكمتغققرمإعللمممصامقةملالاقتملانشطمباسلخللدملامللةمعبرم
لانلرنتمأوم3مProfessionalمBRAdminم)نظادملالشغقتم

.)Windows®

ما زيلممنملا علوماتمحولممصامقةملالاقتملانشط،م
مماقتممملخلدملابرنامجمولاشبكة.

تشغيل / إيقاف تشغيل قفل مصادقة الدليل 
النشط

a .قممببلءمتشغقتممملعرضملاويب

b م”http://machine’sمIPمaddress/“لكلبمعنولنم
فيمشريطملاعناوينمباا ملعرضم)حقثمي ثتم

“addressمIPمmachine’s”معنولنمIPملاخاصم
.)Brotherبجهازم

علىمسبقتملا ثال:م�

http://192.168.1.2/

c .)م)ممؤولAdministratorلنيرمفوقم

d مUser Restriction Functionلنيرمفوقم
)وظقفةمتيققلملا ملخلد(.

e مActive Directory Authenticationحلمم
)مصامقةملالاقتملانشط(مأومOffم)إييافملالشغقت(.

f .)م)إلسالSubmitلنيرمفوقم

مالالة
م تحلاجمإاىمتهقئةمإعللملتمخامدملالاقتملانشطمال كقنممصامقةم	

لالاقتملانشط.
م يلممت كقنمقفتماوحةملالحكممفيمحااةمتهقئةمخامدملالاقتم	

لانشاطمبشكتمدحقح.
م
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IPSec
IPSecم)أمانمبروتوكولملانلرنت(مهومبروتوكولمأمانم
يملخلدموظقفةمبرتوكولمإنلرنتملخلقاليةما نعمأيمتالعبم
وض انمسريةملا علوماتملاليميلممإلسااهامكحزدمIP.مييودم
IPsecمبلشفقرملابقاناتملا ح واةمعلىملاشبكة،ممثتممهادم
لاطباعةملا رسلةممنمأجهزةملاك بقوترمإاىملاطابعة.مونظًرلم

الشفقرملابقاناتمعلىمطبيةملاشبكة،مفإنملالطبقياتملاليمتملخلدم
بروتوكولمعاايملا ملوى،متملخلدمIPsecمحلىمإذلمامميكنم

لا ملخلدمعلىمملليةمباسلخللمه.

يلعممIPsecملاع لقاتملآلتقة:
ع لقاتملالسالملاخادةمبـمIPsecم�

إعللملتمIPsecم�

ا زيلممنملا علوماتمحولمIPsec،م
مماقتممملخلدملابرنامجمولاشبكة.

قفل اإلعداد
يلقحماكمقفتملاعللممتعققنمكل ةممرولما نعملألشخاصملآلخرينم

منمتغققرمإعللملتملاجهازمبطريقملاخطأ.

قممبإنشاءممالحظةممققيةمبكل ةملا رولملاخادةمبك.موفيمحااةم
نمقانها،ميلعقنمعلقكمإعامةمتعققنمكل اتملا رولملا خزنةم

.Brotherبااجهاز.ميرجىملالتصالمباا مؤولمأومخلمةمع الءم

إذلمكانمقفتملاعللممفيموضعمOnم)تشغقت(،مفالمي كنكم
لاودولمإاىمإعللملتملاجهاز.

)اطرزمMFCمفيط(

مالمي كنمتغققرمإعللملتملاجهازمباسلخللدملألملةملا ماعلةم
اإلعداد عن ُبعدمإذلمكانمقفتملاعللممفيموضعمOnم)تشغقت(.
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إعداد كلمة مرور المسؤوو

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
General Setupم)لاعللمملاعاد(.

d .)م)لاعللمملاعادGeneral Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setting Lockم)قفتملاعللم(.

f .)م)قفتملاعللمSetting Lockلضغطمعلىم

g أمختمعلًملممكوًناممنمألبعةمألقادماكل ةملا رولملاجليلةم
باسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

h أمختمكل ةملا رولملاجليلةممرةمأخرىمعنلمامتعرضم
شاشةملال سمVerify:م)لالحيق(.

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

i . لضغطمعلىم

تغيير كلمة مرور المسؤوو الخاصة بقفل 
اإلعداد

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
General Setupم)لاعللمملاعاد(.

d .)م)لاعللمملاعادGeneral Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setting Lockم)قفتملاعللم(.

f .)م)قفتملاعللمSetting Lockلضغطمعلىم

g م)تعققنمكل ةمSet Passwordلضغطمعلىم
لا رول(.

h أمختمكل ةملا رولملايلي ةملا كونةممنمألبعةمألقادم
باسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

i أمختمعلًملممكوًناممنمألبعةمألقادماكل ةملا رولملاجليلةم
باسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

j أعلمإمخالمكل ةملا رولملاجليلةممرةمأخرىمعنلمام
تعرضمشاشةملال سمVerify:م)لالحيق(.

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

k . لضغطمعلىم
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الفصل 2

تشغيل/إيقاف تشغيل قفل اإلعداد

فيمحااةمإمخالمكل ةممرولمغقرمدحقحة،مسلعرضمشاشةم
لال سمWrong Passwordم)كل ةممرولمخاطئة(.مأمختم

كل ةملا رولملاصحقحة.

تشغيل قفل اإلعداد

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
General Setupم)لاعللمملاعاد(.

d .)م)لاعللمملاعادGeneral Setupلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setting Lockم)قفتملاعللم(.

f .)م)قفتملاعللمSetting Lockلضغطمعلىم

g مLock OffiOnملضغطمعلىم
)إييافمتشغقتjتشغقتملايفت(.

h أمختمكل ةممرولملا مؤولملا مجلةملا كونةممنمألبعةم
ألقادمباسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةم

لال س.
لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

إيقاف تشغيل قفل اإلعداد

a معلىمشاشةم لضغطمعلىم
لال س.

b أمختمكل ةممرولملا مؤولملا مجلةملا كونةممنمألبعةم
ألقادمباسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةم

لال س.
لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

تقييد االتصاو )لطرز MFC فقط(
تحولمهذهملا قزةممونمإلسالملا ملخلمقنمافاكسمأوملالتصالم
برقممغقرمدحقحمبطريقملاخطأ.مي كنكمضبطملاجهازماليققلم

لالتصالمعنلملسلخللدماوحةملالتصالمومفلرملاعناوينم
ولالخلصاللت.

فيمحااةملخلقالمOffم)إييافملالشغقت(،مالمييودملاجهازمبليققلم
طرييةملالتصال.

أمامفيمحااةملخلقالمEnter # Twiceم)أمختم#ممرتقن(،م
فمقطاابكملاجهازمبإعامةمإمخالملارقم،موإذلمق تمبإعامةمإمخالم
لارقممنفمهمبشكتمدحقح،مفمقبلأملاجهازمفيمإجرلءملالتصال.م
فيمحااةمإعامةمإمخالملقممآخر،مسلعرضمشاشةملال سملسااةم

خطأ.

فيمحااةملخلقالموضعمOnم)تشغقت(،مسقيودملاجهازمبليققلمج قعم
ع لقاتمإلسالملافاكسمولالتصاالتملاصاملةماطرييةملالتصالم

هذه.

تقييد لواة االتصاو

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Dial Restrictionم)تيققلملالتصال(.

f مDial Restrictionملضغطمعلىم
)تيققلملالتصال(.

g .)م)اوحةملالتصالDial Padلضغطمعلىم

h م)أمختم#ممرتقن(،مEnter # Twiceلضغطمعلىم
أومOnم)تشغقت(،مأومOffم)إييافملالشغقت(.

i . لضغطمعلىم
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تقييد دفتر العناوين

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Dial Restrictionم)تيققلملالتصال(.

f مDial Restrictionملضغطمعلىم
)تيققلملالتصال(.

g .)م)مفلرملاعناوينAddress Bookلضغطمعلىم

h م)أمختم#ممرتقن(،مEnter # Twiceلضغطمعلىم
أومOnم)تشغقت(،مأومOffم)إييافملالشغقت(.

i . لضغطمعلىم

تقييد االختصاراج

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Dial Restrictionم)تيققلملالتصال(.

f مDial Restrictionملضغطمعلىم
)تيققلملالتصال(.

g .)م)لخلصاللتShortcutsلضغطمعلىم

h م)أمختم#ممرتقن(،مEnter # Twiceلضغطمعلىم
أومOnم)تشغقت(،مأومOffم)إييافملالشغقت(.

i . لضغطمعلىم

LDAP تقييد خادم

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Dial Restrictionم)تيققلملالتصال(.

f مDial Restrictionملضغطمعلىم
)تيققلملالتصال(.

g .)LDAPم)خامدمLDAP Serverلضغطمعلىم

h م)أمختم#ممرتقن(،مEnter # Twiceلضغطمعلىم
أومOnم)تشغقت(،مأومOffم)إييافملالشغقت(.

i . لضغطمعلىم

مالالة
م انميع تمإعللممEnter # Twiceم)أمختم#ممرتقن(م	

فيمحااةملفعمس اعةملاهاتفملاخالجيمقبتمإمخالملارقم.مانم
ُيطلبممنكمإعامةمإمخالملارقم.

م مالمي كنكمتيققلملالتصالمعنلملسلخللدم	
Redial/Pauseم)إعامةملالتصالم/مإييافممؤقت(.

م فيمحااةملخلقالمOnم)تشغقت(مأومEnter # Twiceم	
)أمختم#ممرتقن(،مانمتل كنممنملسلخللدممقزةملابث.

م
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خياراج اإلرساو اإلضافية

إرساو الفاكساج باستخدام إعداداج متعددة

قبتمإلسالمفاكس،مي كنكمتغققرمأيةممج وعةممنمهذهملاعللملت:

sided Fax‑2م)فاكسمعلىملاوجهقن(م1م�

Contrastم)لالباين(م�

Fax Resolutionم)مقةملافاكس(م�

Real Time TXم)إلسالمفوليمبلونمحفظ(م�

Overseas Modeم)وضعملالتصالملالواي(م�

Delayed Faxم)فاكسممؤجت(م�

Batch TXم)إلسالممج وعة(م�

Coverpage Noteم)مالحظةمدفحةملاغالف(م�

Coverpage Setupم)إعللممدفحةملاغالف(م�

Broadcastingم)بث(م�
الطرلزينمMFC-L8850CDWموMFC-L9550CDWم1

a :قممبأيمم اميلي
معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Offم)إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Onم)تشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((موSending Faxesم

)إلسالمفاكمات(.

تعرضمشاشةملال س:

b .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
لاعللمملا طلوب،مثمملضغطمعلقه.

d .لضغطمعلىملاخقالملا طلوب

e :قممبأيمم اميلي
كرلملاخطولتمcموdمالغققرملا زيلممنمم�

لاعللملت.
عنلملالنلهاءممنملخلقالملاعللملت،ملضغطمعلىمOKمم�

)مولفق(.ملنليتمإاىملاخطوةملالااقةمالسالملافاكس.

مالالة
م تكونممعظمملاعللملتممؤقلةمويعومملاجهازمإاىمإعللملتهم	

لالفلرلضقةمبعلمأنمترستمفاكًما.
م ي كنكمحفظمبعضملاعللملتملاليمتملخلمهامكثقًرلمعنم	

طريقمإعللمهامكإعللملتملفلرلضقة.موسلظتمهذهملاعللملتم
حلىمتيودمبلغققرهاممجلًملم)لنظرمضبطملالغققرلتمكإعللملتم

مدفحةم24(. لفلرلضقةمجليلةم
م ي كنكمأيًضامحفظمبعضملاعللملتملاليمتملخلمهامكثقًرلم	

عنمطريقمإعللمهامكاخلصالم)لنظرمحفظمخقاللتملافاكسم
مدفحةم25(. علىمهقئةملخلصالم

م

إرساو فاكس )طرز MFC فقط(
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 تغيير تخطيط الفاكس على الوتهين 
)MFC‑L8850CDW و
 )MFC‑L9550CDW

يجبملخلقالمتنمققملا محملاضوئيمعلىملاوجهقنمقبتمإلسالم
فاكسمعلىملاوجهقن.مسوفميعل لملالنمققملاذيمتخلالهمعلىم

تخطقطملا ملنلمعلىملاوجهقن.

a .قممبلح قتملا ملنلمفيممليمملا ملنللتملالليائي

b :قممبأيمم اميلي
معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Off )إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Onم)تشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((موSending Faxesم

)إلسالمفاكمات(.

c .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
sided Fax‑2م)فاكسمعلىملاوجهقن(.

e 2م)فاكسمعلىم‑sided Faxلضغطمعلىم
لاوجهقن(.

f :قممبأيمم اميلي
إذلمكانملا ملنلمميلوًباممنملاحافةملاطويلة،مفاضغطمم�

علىمsided Scan: Long Edge‑2م
)ممحمضوئيمعلىملاوجهقن:ملاحافةملاطويلة(.

الحافة الطويلة
عرضيلأسي

م

إذلمكانملا ملنلمميلوًباممنملاحافةملايصقرة،مفاضغطمم�
علىمsided Scan: Short Edge‑2م

)ممحمضوئيمعلىملاوجهقن:ملاحافةملايصقرة(.

الحافة القصيرة
عرضيلأسي

م
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التباين

باانمبةما عظمملا ملنللت،مسق نحكملاعللمملالفلرلضيمAutoم
م)تليائي(مأفضتملانلائج.م

ييودمAutoم)تليائي(مباخلقالمتباينممناسبمال ملنل.

إذلمكانملا ملنلمفاتًحامجًللمأومملكًنامجًلل،مفيلميع تمتغققرملالباينم
علىمتحمقنمجومةملافاكس.

لضغطمعلىمDarkم)ملكن(ماجعتملا ملنلملاذيميلممإلسااهم
باافاكسمأفلح.

لضغطمعلىمLightم)فاتح(ماجعتملا ملنلملاذيميلممإلسااهم
باافاكسمأمكن.

a :قممبأيمم اميلي
معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Offم)إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Onم)تشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((موSending Faxesم

)إلسالمفاكمات(.

b .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Contrastم)لالباين(.

d .)م)لالباينContrastلضغطمعلىم

e فاتح(،م(مLightم،)م)تليائيAutoلضغطمعلىم
Darkم)ملكن(.

مالالة
حلىمفيمحااةملخلقالمLightم)فاتح(مأومDarkم)ملكن(،م

سقيودملاجهازمبإلسالملافاكسمباسلخللدملاعللممAutoم
)تليائي(مإذلملخلرتمPhotoم)دولة(معلىمأنهممقةم

لافاكس.
م

تغيير دقة الفاكس

ي كنمتحمقنمجومةملافاكسمعنمطريقمتغققرممقةملافاكس.مُيعلم
هذلمإعللًملممؤقًلا،موسقكونمنشًطامفيطمالفاكسملالااي.

a :قممبأيمم اميلي

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Off )إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Onم)تشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((موSending Faxesم

)إلسالمفاكمات(.

b .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Fax Resolutionم)مقةملافاكس(.

d .)م)مقةملافاكسFax Resolutionلضغطمعلىم

e مققق(،م(مFineم،)م)ققاسيStandardلضغطمعلىم
S.Fineم)فائقملالقة(،مPhotoم)دولة(.

مالالة
ي كنكملخلقالمألبعةمإعللملتممقةممخللفة.

أبيض وأسود
 Standard

)ققاسي(
مناسبما عظمملا ملنللتملا كلوبة.

دااحمالطباعةملاصغقرةمولالسالمببطءمFineم)مققق(
أقتممنملالقةملايقاسقة.

 S.Fineم
)فائقملالقة(

دااحمالطباعةملاصغقرةمأوملألع الملافنقةم
ولالسالمبشكتمأبطأممنملالقةملاعااقةمجًلل.

ُيملخلدمعنلملشل الملا ملنلمعلىمتفاوتمPhotoم)دولة(
اظاللملارماميمأومعنلمامتكونمدولة.م

ويلمممهذلمبأبطأموقتمإلسال.
م
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عملياج اإلرساو اإلضافية

إرساو فاكس يدوًيا

اإلرساو اليدوي

يلقحماكملالسالملاقلويمس اعمنغ اتملالتصالمولارنقنمولسلالدم
لافاكسمأثناءمإلسالمفاكس.

a .قممبلح قتملا ملنل

b .للفعمس اعةميلملاهاتفملاخالجيمولسل عمانغ ةملالتصال

c .لتصتمبرقمملافاكسمباسلخللدملاهاتفملاخالجي

d  Faxعنلمس اعمنغ اتملافاكس،ملضغطمعلىم
Startم)بلءمتشغقتملافاكس(.

فيمحااةملسلخللدمزجاجملا اسحةملاضوئقة،ملضغطمم�
علىمSendم)إلسال(.

e .أعلموضعمس اعةميلملاهاتفملاخالجي

استخدام مزدوج

ي كنكملالتصالمبرقمموبلءمإجرلءملا محملاضوئيمافاكسم
بااذلكرة—حلىمعنلمققادملاجهازمباالسالممنملاذلكرةمأوملسلالدم
لافاكماتمأومطباعةممهادمجهازملاك بقوتر.متعرضمشاشةملال سم

لقمملا ه ةملاجليلة.

سللباينمعلمملاصفحاتملاليمي كنكمممحهامضوئًقامبااذلكرةموفًيام
انوعملا علوماتملا طبوعةمعلقها.

مالالة
إذلمظهرتملارسااةمOut of Memoryم)نفامملاذلكرة(م

أثناءمإجرلءملا محملاضوئيمألولمدفحةممنملافاكس،م
مااغاءملا محملاضوئي.موإذلمظهرتم فاضغطمعلىم
لارسااةمOut of Memoryم)نفامملاذلكرة(مأثناءم

إجرلءملا محملاضوئيماصفحةمتااقة،مفق كنكملاضغطمعلىم
Send Nowم)إلسالملآلن(مالسالملاصفحاتم

م لا  موحةمضوئًقامحلىمهذلملاوقتمأوملاضغطمعلىم
ااغاءملاع لقة.

م
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البث

يلقحماكملابثمإلسالمنفسملسااةملافاكسمإاىمأكثرممنملقممفاكسم
ولحل.مي كنكمتض قنملا ج وعاتموألقادملال مةملاولحلةم

ولالتصالملامريعموماميصتمإاىم50ملقً اممنملأللقادملاليمتمم
لالتصالمبهاميلوًيامفيمنفسملابث.

ي كنكمبثمماميصتمإاىم350ملقً اممخللًفا.

قبل بدء البث

يجبمتخزينمألقادممفلرملاعناوينمفيمذلكرةملاجهازمقبتمإمكانقةم
مماقتملا ملخلدملألساسي(. لسلخللمهامفيملابثم)

يجبمأيًضامتخزينمألقادملا ج وعاتمفيمذلكرةملاجهازمقبتم
إمكانقةملسلخللمهامفيملابث.متحلويمألقادملا ج وعاتمعلىم

ملاعليلممنمألقادممفلرملاعناوينملا خزنةمالمهقتملالتصالم
مدفحةم38(. )لنظرمإعللمممج وعاتملابثم

كيفية بث فاكس

a .قممبلح قتملا ملنل

b :قممبأيمم اميلي
معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Off )إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Onم)تشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((موSending Faxesم

)إلسالمفاكمات(.

c .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Broadcastingم)بث(.

e .)م)بثBroadcastingلضغطمعلىم

f .)م)إضافةملقمAdd Numberلضغطمعلىم

مالالة
فيمحااةمتنزيتمفاكسمعبرملانلرنت:

إذلمكنتمتريلملابثمباسلخللدمعنولنمبريلمإاكلروني،مفاضغطم

،موأمختمعنولنملابريلملااكلرونيم معلىم
مماقتملا ملخلدملألساسي(،مولضغطمعلىمOKم)مولفق(. (

م

g :ي كنكمإضافةمألقادمإاىملابثمبااطرقملالااقة
لضغطمعلىمAdd Numberم)إضافةملقم(مثممم�

أمختملقً امباسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىم
مماقتملا ملخلدملألساسي(. شاشةملال سم)

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.
لضغطمعلىمAdd from Address bookمم�

)إضافةممنممفلرملاعناوين(.ممرلمألعلىمأومألسفت،م
أوملضغطمعلىمaمأومbمأوماعرضملارقمملاذيمتريلم
إضافلهمإاىملابث.محلممخاناتملخلقالملأللقادملاليم
تريلمإضافلهامإاىملابث.موبعلمإضافةمكتملأللقادم

لا طلوبة،ملضغطمعلىمOKم)مولفق(.
لضغطمعلىمSearch in Address bookمم�

)بحثمفيممفلرملاعناوين(.ملضغطمعلىمأولمحرفم
منملالسممثمملضغطمعلىمOKم)مولفق(.ملضغطمعلىم

لالسم،مثمملضغطمعلىملارقمملاذيمتريلمإضافله.
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h بعلمإمخالمكتمألقادملافاكسممنمخاللمإعامةم
لاخطوتقنمfموg،ملضغطمعلىمOKم)مولفق(.

i .)م)بلءمتشغقتملافاكسFax Startلضغطمعلىم
بعلملنلهاءملابث،مسقيودملاجهازمبطباعةمتيريرمبثماقلقحم

اكممعرفةملانلائج.

مالالة
م إذلماممتملخلدمأيةمألقادممج وعاتمبعل،مفمقكونمبإمكانكم	

بثمفاكماتمإاىمماميصتمإاىم350ملقً اممخللًفا.
م سلخللفمذلكرةملاجهازملا لاحةمبحمبمأنولعملا هادمفيم	

لاذلكرةمولألعللمملا ملخلمةمالبث.مإذلمق تمباابثمألقصىم
علممملاح،مفلنميكونمب يلولكملسلخللدملاودولملا زموجم

ولافاكسملا ؤّجت.
م إذلمظهرتملسااةمOut of Memoryم)نفامملاذلكرة(،م	

ماييافملا ه ة.مإذلمتممإجرلءمممحمضوئيم لضغطمعلىم
ألكثرممنمدفحةمولحلة،مفاضغطمعلىمSend Nowم
)إلسالملآلن(مالسالملاجزءملا وجوممفيمذلكرةملاجهاز.

م

إلغاء البث قيد التشغيل

أثناءملابث،مي كنكمإاغاءملافاكسملاجاليمإلسااهمحااًقامأوممه ةم
لابثمبأك لها.

a . لضغطمعلىم

b :قممبأيمم اميلي
مااغاءملابثمبااكامت،ملضغطمعلىمم�

Entire Broadcastم)مبثمبااكامت(.م
.cلنليتمإاىملاخطوةم

ااغاءملا ه ةملاحااقة،ملضغطمعلىملازلملاذيمم�
يعرضملارقممأوملالسمملاذيميلمملالتصالمبه.ملنليتم

.dإاىملاخطوةم
الخروجممونمإعامةمتشغقتملاجهاز،ملضغطمعلىمم�

.

c عنلمامتمأاكمشاشةملال سمع امإذلمكنتمتريلمإاغاءملابثم
بااكامتمأدمال،مفيممبأيمم اميلي:

لضغطمعلىمYesم)نعم(ماللأكقل.م�
مالخروجممونمإعامةمتشغقتملاجهاز،ملضغطمعلىمم�

Noم)ال(.

d :قممبأيمم اميلي
ااغاءملا ه ةملاحااقة،ملضغطمعلىمYesم)نعم(.م�
مالخروجممونمإعامةمتشغقتملاجهاز،ملضغطمعلىمم�

Noم)ال(.
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إرساو فوري بدون افظ

عنلمإلسالمفاكس،مسقيودملاجهازمب محملا ملنلمضوئًقامبااذلكرةم
قبتمإلسااه.موبعلئذ،مب جرممتحريرمخطملاهاتف،مسقبلأملاجهازم

فيملالتصالمولالسال.

قلمتريلمفيمبعضملألحقانمإلسالممملنلمهادمفوًلل،ممونملنلظالم
لالسالممعملاحفظمبااذلكرة.مي كنكمتشغقتمReal Time TXم

)إلسالمفوليمبلونمحفظ(.

مالالة
م إذلمكانتملاذلكرةمم للئةموكنتمبصلممإلسالمفاكسممنممليمم	

لا ملنللتملالليائي،مفمقيودملاجهازمبإلسالملا ملنلمعلىم
لافولمبلونمحفظم)حلىمفيمحااةمضبطمReal Time TXم
)إلسالمفوليمبلونمحفظ(معلىمOffم)إييافمتشغقت((.مإذلم
كانتملاذلكرةمم للئة،مفلنمي كنمإلسالملافاكماتممنمزجاجم

لا اسحةملاضوئقةمحلىمتيودمب محمبعضملاذلكرة.
م فيمTransmissionمTimeمRealم)إلسالمفوليمبلونم	

حفظ(،مالمتع تممقزةمإعامةملالتصالملالليائقةمعنلملسلخللدم
زجاجملا اسحةملاضوئقة.

م

a .قممبلح قتملا ملنل

b :قممبأيمم اميلي
معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Offم)إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Onم)تشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((موSending Faxesم

)إلسالمفاكمات(.

c .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Real Time TXم)إلسالمفوليمبلونمحفظ(.

e م)إلسالمفوليمReal Time TXلضغطمعلىم
بلونمحفظ(.

f .))م)إييافمتشغقتOffم)تشغقت(م)أومOnلضغطمعلىم

g .)م)مولفقOKلضغطمعلىم

h .أمختملقمملافاكس

i .)م)بلءمتشغقتملافاكسFax Startلضغطمعلىم

وضع االتصاو الدولي

إذلمكنتمتولجهمدعوبةمفيمإلسالملافاكسمإاىمخالجملابالمم
بمببمسوءملالتصال،مفيلميماعلكمتشغقتموضعملالتصالملالوايم

علىمذاك.

ُيعلمهذلمإعللًملممؤقًلا،موسقكونمنشًطامفيطمالفاكسملالااي.

a .قممبلح قتملا ملنل

b :قممبأيمم اميلي
معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Off )إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Onم)تشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((موSending Faxesم

)إلسالمفاكمات(.

c .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Overseas Modeم)وضعملالتصالملالواي(.

e م)وضعملالتصالمOverseas Modeلضغطمعلىم
لالواي(.

f .)م)تشغقتOnلضغطمعلىم

g .)م)مولفقOKلضغطمعلىم

h .أمختملقمملافاكس

i .)م)بلءمتشغقتملافاكسFax Startلضغطمعلىم



إرساو فاكس )طرز MFC فقط(

23

3

فاكس مؤّتل

ي كنكمتخزينمماميصتمإاىم50مفاكًمامبااذلكرةمالسااهامفيم
غضونمألبعموعشرينمساعة.

a .قممبلح قتملا ملنل

b :قممبأيمم اميلي
معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Offم)إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Onم)تشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((موSending Faxesم

)إلسالمفاكمات(.

c .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Delayed Faxم)فاكسممؤّجت(.

e .)م)فاكسممؤّجتDelayed Faxلضغطمعلىم

f .)م)فاكسممؤّجتDelayed Faxلضغطمعلىم

g .)م)تشغقتOnلضغطمعلىم

h .)م)ضبطملاوقتSet Timeلضغطمعلىم

i أمختملاوقتملا طلوبمالسالملافاكسم)بلنمققم24م
ساعة(مباسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةم

لال س.
لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

مالالة
تعل لمعلمملاصفحاتملاليمي كنكمممحهامضوئًقامبااذلكرةم

علىمنوعملا علوماتملا طبوعةمعلىمكتمدفحة.
م

إرساو مجموعة مؤّتل

قبتمإلسالملافاكماتملا ؤّجلة،مسقماعلكملاجهازمعلىملالوفقرم
منمخاللمفرزمج قعملافاكماتمبااذلكرةمحمبملاوجهةمولاوقتم

لا جلول.

سقلممإلسالمج قعملافاكماتملا ؤّجلةملاليمتممجلواةمإلسااهامفيم
نفسملاوقتمإاىمنفسملقمملافاكسمعلىمأنهامفاكسمولحلمالوفقرم

وقتملالسال.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setup Sendم)إعللمملالسال(.

f .)م)إعللمملالسالSetup Sendلضغطمعلىم

g .)م)إلسالممج وعةBatch TXلضغطمعلىم

h .)إييافمتشغقت(مOffمأوم)م)تشغقتOnلضغطمعلىم

i . لضغطمعلىم
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التحقق من المهام قيد االنتلار وإلغاؤها

تحيقممنملا هادملاليممامزلاتمققلملالنلظالمبااذلكرةمالسااها.م
مفيمحااةمعلدموجومممهاد،مسلعرضمشاشةملال سم

 No Jobs Waitingم)المتوجلممهادمققلملالنلظال(.م
ي كنكمإاغاءممه ةمفاكسممخزنةموققلملالنلظالمفيملاذلكرة.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Remaining Jobsم)لا هادملا لبيقة(.

f مRemaining Jobsملضغطمعلىم
)لا هادملا لبيقة(.

سلظهرملا هادمققلملالنلظالمعلىمشاشةملال س.

g ماللنيتمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
عبرملا هادمققلملالنلظالمثمملضغطمعلىملا ه ةملاليمتريلم

إاغاءها.

h .)م)إاغاءCancelلضغطمعلىم

i :قممبأيمم اميلي
اإلاغاءملضغطمعلىمYesم)نعم(.مإذلمكنتمتريلمم�

.gإاغاءممه ةمأخرىمفكرلملاخطوةم
مالخروجممونمإعامةمتشغقتملاجهاز،ملضغطمعلىمم�

Noم)ال(.

j . عنلملالنلهاءممنمإاغاءملا هاد،ملضغطمعلىم

ضبط التغييراج كإعداداج افتراضية تديدة

ي كنكمحفظمإعللملتملافاكسممنمأجتمFax Resolutionم
م)مقةملافاكس(،موContrastم)لالباين(،مو

Glass Scan Sizeم)حجممزجاجملا محملاضوئي(،مو
Real Time TXم)إلسالمفوليمبلونمحفظ(،مو
Coverpage Setupم)إعللممدفحةملاغالف(م

Overseas Modeم)وضعملالتصالملالواي(مولاليم
تملخلمهامكثقًرلمعنمطريقمضبطهامكإعللملتملفلرلضقة.م

وسلظتمهذهملاعللملتمحلىمتيودمبلغققرهاممجلًمل.

a :قممبأيمم اميلي
معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Offم)إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Onم)تشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((موSending Faxesم

)إلسالمفاكمات(.

b .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

c مالخلقالمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
لاعللمملاذيمتريلمتغققره،مثمملضغطمعلىملاخقالملاجليل.

ممم
كرلمهذهملاخطوةماكتمإعللممتريلمتغققره.

d وبعلمتغققرملاعللمملألخقر،ممرلمألعلىمأومألسفت،مأوم
ملضغطمعلىمaمأومbماعرضم

Set New Defaultم)تعققنمإعللمملفلرلضيم
جليل(.

e م)تعققنمإعللممSet New Defaultلضغطمعلىم
لفلرلضيمجليل(.

f سلطاابكمشاشةملال سمبلأكقلملالغققرمإاىملاعللملتم
لالفلرلضقةملاجليلة.

لضغطمعلىمYesم)نعم(ماللأكقل.

g . لضغطمعلىم
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إعادة كل إعداداج الفاكس إلى إعداداج 
المصنع

ي كنكمإعامةمكتمإعللملتملافاكسملاليمق تمبلغققرهامإاىم
إعللملتملا صنع.موسلظتمهذهملاعللملتمحلىمتيودمبلغققرهام

مجلًمل.

a :قممبأيمم اميلي
معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Offم)إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Onم)تشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((موSending Faxesم

)إلسالمفاكمات(.

b .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

c وبعلمتغققرملاعللمملألخقر،ممرلمألعلىمأومألسفت،مأوم
لضغطمعلىمaمأومbماعرضمFactory Resetم

)إعامةمتعققنمإعللملتملا صنع(.

d م)إعامةمتعققنمFactory Resetلضغطمعلىم
إعللملتملا صنع(.

e سلطاابكمشاشةملال سمباالأكقلماللغققرمباارجوعمإاىم
إعللملتملا صنع.ملضغطمعلىمYesم)نعم(ماللأكقل.

f . لضغطمعلىم

افظ خياراج الفاكس على هيئة اختصار

ي كنكمتخزينمكتمخقاللتملافاكسملاجليلةملاليمتملخلمهامكثقًرلم
علىمهقئةملخلصال.

a :قممبأيمم اميلي
معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Offم)إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

معنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمم�

م  Onم)تشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((موSending Faxesم

)إلسالمفاكمات(.

b .أمختملقمملافاكس

c .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

d ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Fax Resolutionم)مقةملافاكس(،مأوم

sided Fax‑2م)فاكسمعلىملاوجهقن(م1،مأوم
Contrastم)لالباين(،مأومReal Time TXم

)إلسالمفوليمبلونمحفظ(،مأومOverseas Modeم
م)وضعملالتصالملالواي(مأوم

Glass Scan Sizeم)حجممزجاجملا محم
لاضوئي(،مثمملخلرملاعللمملاذيمتريلمتغققره.مثمملضغطم

علىملاخقالملاجليلملا طلوب.
كرلمهذهملاخطوةماكتمإعللممتريلمتغققره.

e عنلملالنلهاءممنملخلقالملاخقاللتملاجليلة،ملضغطمعلىم
OKم)مولفق(.

f مSave as Shortcutملضغطمعلىم
)حفظمكاخلصال(.

g قممبلأكقلمقائ ةملاخقاللتملا عروضةملاليمتريلمع تم
لخلصالماها،مثمملضغطمعلىمOKم)مولفق(.

h .8لضغطمعلىمعالمةمتبويبممنم1مإاىم

i .محقثماممتضقفملخلصال لضغطمعلىم

j أمختملسً اماالخلصالمباسلخللدماوحةملا فاتقحم
لا عروضةمعلىمشاشةملال س.م)ا ماعلتكمعلىمإمخالم

مماقتملا ملخلدملألساسي.(م لألحرف،م
لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

k .م)مولفق(ماللأكقلOKلضغطمعلىم
باانمبةمإاىمMFC-L8850CDWمومMFC-L9550CDWم1
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صفحة غالف إلكترونية

مسلحلاجمإاىمبرمجةممعرفملا حطةمالسلخللدمهذهملا قزةم
مماقتملا ملخلدملألساسي(. (

ي كنكمإلسالمدفحةمغالفمتليائًقا.متحلويمدفحةملاغالفمعلىم
معرفملا حطةموتعلققمولالسمملا خزنمفيممفلرملاعناوين.

ي كنكملخلقالمأحلمتعلقياتملاضبطملا مبقملالااقة:

Comment Off.1م)1.مإييافمتشغقتملالعلقق(

Please Call.2م)2.ملارجاءملالتصال(

Urgent.3م)3.معاجت(

Confidential.4م)4.مسري(

بلاًلممنملسلخللدمأحلمتعلقياتملاضبطملا مبق،مي كنكمإمخالم
لساالقنمشخصقلقن،ميصتمطواه امإاىم27محرًفا.

م )لنظرمتكوينملالعلقياتملاشخصقةملاخادةمبكم
دفحةم26.(

.5م)معرفممنمِقبتملا ملخلد(

.6م)معرفممنمِقبتملا ملخلد(

تكوين التعليقاج الشخصية الخاصة بك

ي كنكمإعللمملثنقنممنملالعلقياتملاخادةمبك.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setup Sendم)إعللمملالسال(.

f .)م)إعللمملالسالSetup Sendلضغطمعلىم

g م)ضبطمCoverpage Settingلضغطمعلىم
دفحةملاغالف(.

h م)مالحظةمCoverpage Noteلضغطمعلىم
دفحةملاغالف(.

i .لضغطمعلىم.5مأوم.6مالخزينملالعلققملاخاصمبك

j أمختملالعلققمباسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىم
شاشةملال س.

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

مالخلقالمألقادمأومحروفمأوم لضغطمعلىم
مماقتملا ملخلدملألساسي(. أحرفمخادةم)

k . لضغطمعلىم
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إرساو صفحة غالف للفاكس التالي

إذلمكنتمتريلمإلسالمدفحةمغالفمالفاكسملالااي،مفق كنكم
إضافةمدفحةملاغالف.

a :قممبأيمم اميلي
عنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمOffمم�

م م)إييافمتشغقت(،ملضغطمعلىم
)Faxم)لافاكس((.

عنلمامتكونممعاينةملافاكسممضبوطةمعلىمOnمم�

م)Faxم)لافاكس((مو )تشغقت(،ملضغطمعلىم
Sending Faxesم)إلسالمفاكمات(.

b .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Coverpage Setupم)إعللممدفحةملاغالف(.

d م)إعللممدفحةمCoverpage Setupلضغطمعلىم
لاغالف(.

e م)إعللممدفحةمCoverpage Setupلضغطمعلىم
لاغالف(.

f .)م)تشغقتOnلضغطمعلىم

g م)مالحظةمCoverpage Noteلضغطمعلىم
دفحةملاغالف(.

h مالخلقالمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
لالعلققملاذيمتريلملسلخللمه،مثمملضغطمعلىملالعلقق.

. لضغطمعلىم

i .)م)مولفقOKلضغطمعلىم

j .أمختملقمملافاكس

k .)م)بلءمتشغقتملافاكسFax Startلضغطمعلىم

استخدام صفحة غالف مطبوعة

إذلمألمتمدفحةمغالفممطبوعة،مفق كنكملاكلابةمعلقهاموطباعةم
دفحةملاعقنةموإلفاقهامباافاكس.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e bمأومaممرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
ماعرضمSetup Sendم)إعللمملالسال(.

f .)م)إعللمملالسالSetup Sendلضغطمعلىم

g م)ضبطمCoverpage Settingلضغطمعلىم
دفحةملاغالف(.

h .)م)عقنةمطباعةPrint Sampleلضغطمعلىم

i .)م)مولفقOKلضغطمعلىم
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عرض الوتهة

عنلمامترستمفاكًما،ميعرضملاجهازملا علوماتممنممفلرم
لاعناوينمأوملارقمملاذيميلمملالتصالمبه.مي كنكمضبطملاجهازم

علىمإخفاءممعلوماتملاوجهةمعلىمشاشةملال س.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setup Sendم)إعللمملالسال(.

f .)م)إعللمملالسالSetup Sendلضغطمعلىم

g .)م)لاوجهةDestinationلضغطمعلىم

h مDisplayم)مخفي(مأومHiddenلضغطمعلىم
)عرض(.

i . لضغطمعلىم
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4
خياراج االستالم على الذاكرة

يلقحماكملالسلالدمعلىملاذلكرةملسلالدملافاكماتمعنلمامتكونم
بعقًللمعنملاجهاز.

ي كنكملسلخللدمولحلمفيطماالسلالدمعلىملاذلكرةمفيملا رة:
مإعامةمتوجقهملافاكماتم�

تخزينملافاكسم�

إييافملالشغقتم�

إعادة توتيه الفاكساج

تلقحماكممقزةمإعامةمتوجقهملافاكماتمإعامةمتوجقهملافاكماتم
ملا ملل ةمتليائًقامإاىمجهازمآخر.مإذلملخلرتم

 Backup Print: Onم
)طباعةملانمخملالحلقاطي:متشغقت(،مفمقيودملاجهازمبطباعةم

لافاكسمأيًضا.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setup Receiveم)إعللمملالسلالد(.

f .)م)إعللمملالسلالدSetup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Memory Receiveم)لسليبالمذلكرة(.

h مMemory Receiveملضغطمعلىم
)لسليبالمذلكرة(.

i مFax Forwardملضغطمعلىم
)إعامةمتوجقهملافاكس(.

j :قممبأيمم اميلي
لضغطمعلىمManualم)يلوي(مامخالملقممإعامةمم�

توجقهملافاكماتم)ماميصتمإاىم20محرًفا(مباسلخللدم
ماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةملال سم

مماقتملا ملخلدملألساسي(. (

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.
ملضغطمعلىمAddress Bookمم�

)مفلرملاعناوين(.

مرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىمaمأومbم
اللنيتمحلىمتجلملقمملافاكسملاذيمتريلمإعامةمتوجقهم

لافاكماتمإاقه.

لضغطمعلىملقمملافاكسمأومعنولنملابريلملااكلرونيم
لا طلوب.

مالالة

م م	 ي كنكمإمخالمعنولنمبريلمإاكلرونيمبااضغطمعلىم
علىمشاشةملال س.

م فيمحااةملخلقالملقمممج وعةممنممفلرملاعناوين،مفمللمم	
إعامةمتوجقهملافاكماتمإاىمألقادمفاكماتمملعلمة.

م

k م)معاينةملافاكس(مFax Previewفيمحااةمضبطم
معلىمOffم)إييافمتشغقت(،مفاضغطمعلىم

 Backup Print: Onم
م)طباعةملانمخملالحلقاطي:متشغقت(مأوم

 Backup Print: Offم
)طباعةملانمخملالحلقاطي:مإييافملالشغقت(.م

هام
م مإذلملخلرتمBackup Print: Onم	

)طباعةملانمخملالحلقاطي:متشغقت(،مفمقيودملاجهازمأيًضام
بطباعةملافاكماتملاليمتمملسلالمهامعلىمجهازكمبحقثم

تكونماليكمنمخةممنها.
م معنلمضبطمFax Previewم)معاينةملافاكس(معلىم	

Onم)تشغقت(،مفلنمتع تممقزةملاطباعةملالحلقاطقة.
م

l . لضغطمعلىم

استالم فاكس )طرز MFC فقط(



30

الفصل 4

تخزين الفاكس

تلقحماكممقزةممماحةمتخزينملافاكسمتخزينملافاكماتملا ملل ةم
فيمذلكرةملاجهاز.مي كنكملسلرملمملسائتملافاكسملا خزنةممنم

جهازمفاكسمب كانمآخرمباسلخللدمأولمرملالسلرملممعنمبعلم
مدفحةم34(. )لنظرملسلرملمملسائتملافاكسم

سقيودملاجهازمبطباعةمنمخةملحلقاطقةممنمكتمفاكسممخزن

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setup Receiveم)إعللمملالسلالد(.

f .)م)إعللمملالسلالدSetup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Memory Receiveم)لسليبالمذلكرة(.

h مMemory Receiveملضغطمعلىم
)لسليبالمذلكرة(.

i .)م)تخزينملافاكسFax Storageلضغطمعلىم

مالالة
ماييافمتشغقتمتخزينملافاكس،ملضغطمعلىمOffم

)إييافملالشغقت(.
م

j . لضغطمعلىم

تغيير خياراج االستالم على الذاكرة

إذلمكانتملافاكماتملا ملل ةمفيمذلكرةملاجهازمعنلمتغققرمع لقاتم
لالسلالدمعلىملاذلكرة،مفملمأاكمشاشةملال سمأحلملألسئلةملالااقة:

في االة استالم فاكساج تمت طباعتها بالفعل

?Erase All Documentsم)ممحمج قعمم�
لا ملنللت؟(

م فيمحااةملاضغطمعلىمYesم)نعم(،مسقلممممحم	
لافاكماتملا وجومةمفيملاذلكرةمقبتمتغققرملاعللم.

م فيمحااةملاضغطمعلىمNoم)ال(،مانميلممممحم	
لافاكماتملا وجومةمفيملاذلكرةموانميلممتغققرم

لاعللم.

في االة وتود فاكساج غير مطبوعة في الذاكرة

?Print all faxesم)هتمترغبمفيمطباعةمم�
ج قعملافاكمات؟(

م فيمحااةملاضغطمعلىمYesم)نعم(،مسقلممطباعةم	
لافاكماتملا وجومةمفيملاذلكرةمقبتمتغققرملاعللم.م

وإذلمت تمطباعةمنمخةملحلقاطقةمباافعت.
م فيمحااةملاضغطمعلىمNoم)ال(،مانميلممممحم	

لافاكماتملا وجومةمفيملاذلكرةموانميلممتغققرم
لاعللم.

هام
إذلملخلرتمOnمPrintمBackupم)تشغقتمطباعةملانمخم

لالحلقاطي(،مفمقيودملاجهازمأيًضامبطباعةملافاكماتملاليمتمم
لسلالمهامعلىمجهازكمبحقثمتكونماليكمنمخةممنها.موي ثتم

ذاكممقزةمأمانمفيمحااةمحلوثمفشتمبااطاقةمقبتمإعامةم
توجقهملافاكسمأومحلوثممشكلةمفيملاجهازملا مللم.

م
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إيقاف تشغيل خياراج االستالم على الذاكرة

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setup Receiveم)إعللمملالسلالد(.

f .)م)إعللمملالسلالدSetup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Memory Receiveم)لسليبالمذلكرة(.

h مMemory Receiveملضغطمعلىم
)لسليبالمذلكرة(.

i .)م)إييافمتشغقتOffلضغطمعلىم

مالالة
سل نحكمشاشةملال سمخقاللتمأكثرمفيمحااةملسل رللم
وجوممفاكماتممملل ةمفيمذلكرةملاجهازم)لنظرمتغققرم

مدفحةم30(. خقاللتملالسلالدمعلىملاذلكرةم
م

j . لضغطمعلىم
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االسترداد عن بعد
ي كنكملالتصالمبااجهازممنمأيمهاتفمنغ يمباال سمأومجهازم
فاكس،مثمملسلخلدملمزملاودولمعنمبعلمولألولمرمعنمبعلم

السلرملمملسائتملافاكس.

ضبط رمز الوصوو عن بعد

يلقحماكملمزملاودولمعنمبعلملاودولمإاىممقزلتملالسلرملمم
عنمبعلمعنلمامتكونمبعقًللمعنملاجهاز.مقبتمأنمتل كنممنم

لسلخللدملاودولمعنمبعلمومقزلتملالسلرملم،ميلعقنمعلقكمإعللمم
لارمزملاخاصمبك.ملارمزملالفلرلضيمبحمبمضبطملا صنعمهوم

.)l–لارمزمغقرملانشطم)–م–م

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Remote Accessم)لاودولمعنمبعل(.

f مRemote Accessملضغطمعلىم
)لاودولمعنمبعل(.

g أمختملمًزلممكوًناممنمثالثةمألقادمباسلخللدملأللقادم0م
إاىم9،مأوم*مأوم#مباسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةم

علىمشاشةملال س.
لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

مالالة
المتملخلدمنفسملارمزملا ملخلدمارمزملالنشقطمعنمبعلم

م)l51(مأوملمزملالعطقتمعنمبعلم)51#(م
مماقتملا ملخلدملألساسي(. (

م

h . لضغطمعلىم

مالالة
ي كنكمتغققرملارمزملاخاصمبكمفيمأيموقت.ماجعتملارمزم
معنلملاخطوةمgم غقرمنشط،ملضغطمباسل رللمعلىم

السلعامةملاعللمملالفلرلضيم–م–م–l،مثمملضغطمعلىمOKم
)مولفق(.

م

استخدام رمز الوصوو عن بعد

a لتصتمبرقمملافاكسممنملاهاتفمأومجهازمفاكسمآخرم
باسلخللدملتصالمنغ ةملال س.

b .عنلماميرمملاجهاز،مأمختملمزملاودولمعنمبعلمفوًلل

c :يصللملاجهازمإشالةمفيمحااةملسلالمهمالرسائت
صفارة واادة طويلة ‑ رسائل فاكسم�
ال تصدر صفاراج  ال توتد رسائلم�

d عنلماميصللملاجهازمدفالتقنمقصقرتقن،مأمختمأمًرلم
مدفحةم33(.مسقلمم )لنظرمأولمرملافاكسمعنمبعلم

قطعملتصالملاجهازمفيمحااةملالنلظالما لةمتزيلمعنم30م
ثانقةمقبتمإمخالمأمر.

إذلمأمخلتمأمًرلمغقرمدااح،مفمقصللملاجهازمدفالةم
ثالثممرلت.

e .لضغطمعلىم9 0ماعامةمتعققنملاجهازمعنلملالنلهاء

f .ضعملام اعة

مالالة
م فيمحااةمضبطملاجهازمعلىموضعمManualم)يلوي(م	

وكنتمتريلملسلخللدممقزلتملالسلرملممعنمبعل،مفانلظرم
حولايم100مثانقةمبعلمبلءملارنقن،مثممقممبإمخالملمزم

لاودولمعنمبعلمخاللم30مثانقة.
م قلمالميكونمهذلملاعللممملاًحامفيمبعضملابلللنمأومقلمالم	

يكونمملعوًماممنمقبتمشركةملاهاتفملا حلقة.
م
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أوامر الفاكس عن بعد

لتبعملألولمرملاوللمةمفيملاجلولمالودولمإاىملا قزلتمعنلمامتكونمبعقًللمعنملاجهاز.معنلملالتصالمبااجهازموإمخالملمزملاودولمعنم
بعلم)3مألقادمملبوعةمبااعالمةمlم(،مسقصللملانظادمدفالتقنمقصقرتقنموسقلعقنمعلقكمإمخالمأمرمعنمبعل.

تفاصيل العمليةاألوامر عن بعد
تغيير إعداداج  إعادة توتيه الفاكساج  أو 95

 مسااة تخزين الفاكساج 
ي كنكملخلقالمOffم)إييافمتشغقت(مبعلملسلرملممكتملسائلكمأومحذفها.1مإييافملالشغقت

يللمدلولمدوتمدفالةمولحلةمطويلةمعلىمقبولملالغققر.مإذلمس عتمدوتمثالثم2مإعامةمتوجقهملافاكماتم
دفاللتمقصقرة،مفلنمي كنكمإجرلءمتغققرلتماعلدملاوفاءمبااشروطم)علىمسبقتملا ثال،م
تمجقتملقمممإعامةمتوجقهملافاكماتم(.مي كنكمتمجقتمأقصىمعلمممنملارناتم)لنظرمتغققرم
مدفحةم34(.مسلع تممقزةممإعامةمتوجقهملافاكماتممعنلم لقممإعامةمتوجقهملافاكماتم

تمجقتملارقم.

4ملقممإعامةمتوجقهملافاكماتم

6ممماحةمتخزينملافاكسم

استرداد فاكس96
أمختملقممجهازملافاكسملابعقلمالسلالدملسائتملافاكسملا خزنةم)لنظرملسلرملمملسائتم2ملسلرملممكتملافاكمات

مدفحةم34(. لافاكسم
إذلمس عتمدوتمدفالةمولحلةمطويلة،مفهذلميعنيمأنهمتممممحملسائتملافاكسممنم3مممحملافاكماتممنملاذلكرة

لاذلكرة.

التحقق من االة االستالم97
ي كنكملالحيقمم امإذلمكانملاجهازملاخاصمبكمقلمتليىمأيمفاكماتمأدمال.مإذلمكانتملاجابةم1مفاكس

بنعم،مفملم عمدوتمدفالةمولحلةمطويلة.موإذلمكانتملاجابةمبال،مفملم عمدوتمثالثم
دفاللتمقصقرة.

تغيير وضع االستالم98
TADإذلمس عتمدوتمدفالةمولحلةمطويلة،مفهذلميعنيمقبولملالغققر.1مجهازم

2ملافاكس/لاهاتف

3ملافاكسمفيط

لضغطمعلىم9 0مالخروجممنملالسلرملممعنمبعل.ملنلظرمس اعمدوتملاصفالةملاطويلة،مخروج90
ثممضعمس اعةملاقل.
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استرداد رسائل الفاكس

ي كنكملالتصالمبااجهازممنمأيمهاتفمأزلللما سمأومجهازم
فاكسموإلسالملسائتملافاكسمإاىمجهازمآخر.مقبتملسلخللدمهذهم

لا قزة،مينبغيمعلقكمتشغقتمتخزينملافاكسمأوممعاينةملافاكسم
مدفحةم30مأومماقتملا ملخلدم )لنظرمتخزينملافاكسم

لألساسي(.

a .لتصتمبرقمملافاكس

b عنلماميرمملاجهاز،مأمختملمزملاودولمعنمبعلم)3م
ألقادمملبوعةمبعالمةمl(.مإذلمس عتمدفالةمولحلةم

طويلة،مفملكونماليكملسائت.

c .2 6 9عنلمامتم عمدفالتقنمقصقرتقن،ملضغطمعلىم

d لنلظرمس اعمدفالةمطويلة،مثمملسلخلدماوحةملال سم
امخالملقممجهازملافاكسمعنمبعلمفيملا كانملاذيمتريلم
إلسالملسائتملافاكسمإاقه،مملبوًعامبعالمةم##م)حلىم

20ملقً ا(.

مالالة
المي كنكملسلخللدمlمو#مكألقادملتصال.مواكنملضغطمعلىم

#مإذلمكنتمتريلمإنشاءمإييافممؤقت.
م

e ضعملام اعةمبعلمس اعمدفالةملاجهاز.مسقلصتملاجهازم
بجهازملافاكسملآلخر،مولاذيمسقيودمحقنئذمبطباعةملسائتم

لافاكس.

تغيير رقم إعادة توتيه الفاكساج

ي كنكمتغققرملقممإعامةمتوجقهملافاكماتممنمهاتفمأزلللما سم
آخرمأومجهازمفاكس.

a .لتصتمبرقمملافاكس

b عنلماميرمملاجهاز،مأمختملمزملاودولمعنمبعلم)3م
ألقادمملبوعةمبعالمةمl(.مإذلمس عتمدفالةمولحلةم

طويلة،مفملكونماليكملسائت.

c .4 5 9عنلمامتم عمدفالتقنمقصقرتقن،ملضغطمعلىم

d لنلظرمس اعملاصفالةملاطويلة،مثمملسلخلدماوحةملال سم
امخالملارقمملاجليلم)ماميصتمإاىم20ملقً ا(ماجهازم

لافاكسملابعقلملاذيمتريلمإعامةمتوجقهملسائتملافاكسمإاقه،م
ثممأمختم##.

مالالة
المي كنكملسلخللدمlمو#مكألقادملتصال.مواكنملضغطمعلىم

#مإذلمكنتمتريلمإنشاءمإييافممؤقت.
م

e .لضغطمعلىم9 0ماييافملاودولمعنمبعلمعنلملالنلهاء

f .ضعملام اعةمبعلمس اعمدفالةملاجهاز
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4

عملياج استالم إضافية

طباعة فاكس وارد مصغر

إذلملخلرتمOnم)تشغقت(،مفمقيودملاجهازمبلصغقرمكتمدفحةم
منملافاكسملاوللممالالئممدفحةمولحلةممنملاولقمبحجممA4،مأوم

.Folioم،مأومLegalمأوم،Letter

يحمبملاجهازمنمبةملالصغقرمباسلخللدمحجممدفحةملافاكسم
مماقتملا ملخلدملألساسي(. وإعللملتمحجمملاولقم)

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setup Receiveم)إعللمملالسلالد(.

f .)م)إعللمملالسلالدSetup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Auto Reductionم)تصغقرمتليائي(.

h مAuto Reductionملضغطمعلىم
)تصغقرمتليائي(.

i .)إييافمتشغقت(مOffمأوم)م)تشغقتOnلضغطمعلىم

j . لضغطمعلىم

طباعة على الوتهين لوضع الفاكس

يطبعملاجهازملافاكماتملا ملل ةمعلىمكالموجهيملاولقةمعنلمام
يكونممضبوًطامsided‑2م)علىموجهقن(معلىمOnم

)تشغقت(.

ي كنكملسلخللدملاولقمبحجممA4ماهذلملاعللمم)بوزنم60مإاىم
105مجم/د2(.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setup Receiveم)إعللمملالسلالد(.

f .)م)إعللمملالسلالدSetup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
sided‑2م)علىملاوجهقن(.

h .)2م)علىملاوجهقن‑sidedلضغطمعلىم

i .)إييافمتشغقت(مOffمأوم)م)تشغقتOnلضغطمعلىم

j . لضغطمعلىم

مالالة
عنلمتشغقتمsided‑2م)علىملاوجهقن(مسقلممتصغقرم
لسائتملافاكسملاوللمةمتليائًقامالالئممحجمملاولقملا وجومم

فيمملجملاولق.
م
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الفصل 4

ضبط طابع استالم الفاكساج

ي كنكمضبطملاجهازمعلىمطباعةمتاليخمووقتملالسلالدمبأعلىم
وسطمكتمدفحةمفاكسميلمملسلالمها.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Setup Receiveم)إعللمملالسلالد(.

f .)م)إعللمملالسلالدSetup Receiveلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Fax Rx Stampم)طابعملسلالدملافاكس(.

h مFax Rx Stampملضغطمعلىم
)طابعملسلالدملافاكس(.

i .)إييافمتشغقت(مOffمأوم)م)تشغقتOnلضغطمعلىم

j . لضغطمعلىم

مالالة
م متأكلممنمضبطملالاليخمولاوقتملاحااققنمبااجهازم	

مماقتملا ملخلدملألساسي(. (
م فيمحااةمتنزيتمفاكسمعبرملانلرنت:	

انميظهرمتاليخمووقتملالسلالدمعنلملسلخللدمInternetمم
Faxم)فاكسمعبرمإنلرنت(م.

م

طباعة فاكس من الذاكرة

إذلملخلرتمFax Storageم)تخزينملافاكس(،مفمقظتم
بإمكانكمطباعةمفاكسممنملاذلكرةمعنلمامتكونمعنلملاجهازم

مدفحةم30(. )لنظرمتخزينملافاكسم

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e مPrint Documentماعرضمbمأومaلضغطمعلىم
)طباعةممملنل(.

f .)م)طباعةممملنلPrint Documentلضغطمعلىم

g .)م)مولفقOKلضغطمعلىم

h . لضغطمعلىم

االستالم في االة نفاد الورق

ب جرممأنميصبحمملجملاولقمفالًغامأثناءملسلالدمفاكس،م
سلعرضمشاشةملال سمNo Paperم)الميوجلمولق(.مقمم

مماقتملا ملخلدملألساسي(. بلح قتمولقمفيمملجملاولقم)

سقمل رمتخزينملسائتملافاكسملاوللمةمبااذلكرةمحلىمت للئمأوم
يلممتح قتملاولقمفيمملجملاولق.مسوفميلوقفملاجهازمعنم

لارممعلىملا كاا اتمتليائًقامعنلململالءملاذلكرة.ماطباعةم
لافاكمات،مضعمولًقامجليًللمفيملاللج.
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5
عملياج اتصاو إضافية

تمع أرقام دفتر العناوين

قلمتريلمفيمبعضملألحقانملالخلقالممنمبقنمشركاتملتصاالتم
ملعلمةمعلىمممافةمبعقلةمعنلمإلسالمفاكس.موقلمتخللفملألسعالم
بحمبملاوقتمولاوجهة.مواالسلفامةمباألسعالملا نخفضة،مي كنكم

تخزينملموزملاودولماشركاتملالتصاالتملاليمتيعمعلىم
ممافةمبعقلةموألقادمبطاقةملالئل انمعلىمهقئةمألقادممفلرم

لاعناوين.مي كنكمتخزينمتلابعاتملالتصالملاطويلةمهذهمعنم
طريقمتيمق هاموإعللمهامعلىمهقئةمألقادممفلرمعناوينممنفصلةم
بأيةممج وعة.موي كنكمأيًضامتض قنملالتصالملاقلويمباسلخللدم

مماقتملا ملخلدملألساسي(. اوحةملالتصالم)

علىمسبقتملا ثال،ملب امق تمبلخزينم’01632’مفيممفلرم
لاعناوين:م1مBrotherمو’960555’مفيممفلرملاعناوين:م

2مBrother.مفق كنكملسلخللمه اممًعاماطلبم
’960555-01632’مفيمحااةملاضغطمعلىمماميلي:

a .))م)لافاكسFax(م لضغطمعلىم

b .)م)مفلرملاعناوينAddress Bookلضغطمعلىم

c مأومbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
.Brotherاعرضملقمم1م

d .لضغطمعلىملارقم

e .)م)تطبققApplyلضغطمعلىم

f .)م)مفلرملاعناوينAddress Bookلضغطمعلىم

g مأومbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
.Brotherاعرضملقمم2م

h .لضغطمعلىملارقم

i .)م)تطبققApplyلضغطمعلىم

j م)بلءمتشغقتملافاكس(.مFax Startلضغطمعلىم
سقيودمذاكمبطلبم’01632-960555’.

الغققرملقمممامبصولةممؤقلة،مي كنكملسلبلللمجزءممنملارقمم
بااضغطمعلقهمفيماوحةملالتصال.معلىمسبقتملا ثال،مالغققرم

ملارقممإاىم’960556-01632’،مي كنكمإمخالملقمم
)01632م:1مBrother(مباسلخللدممفلرملاعناوين،ملضغطمعلىم
Applyم)تطبقق(مثمملضغطمعلىم960556مبلوحةملالتصال.

مالالة
إذلمتعقنملالنلظالمحلىمدلولمإشالةمأومنغ ةملتصالمأخرىم
عنلمأيمنيطةمفيمتلابعملالتصالم،مفيممبإنشاءمإييافممؤقتم
فيملارقممبااضغطمعلىمPauseم)إييافممؤقت(.متؤميم
كتمضغطةمعلىملا فلاحمإاىمإضافةمتأخقرمب يلللم3.5م

ثانقة.مي كنكملاضغطمعلىمPauseم)إييافممؤقت(مال رلتم
لاالزمةمازيامةمملةملاييافملا ؤقت.

م

االتصاو باألرقام وتخزينها )طرز MFC فقط(
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الفصل 5

طرق إضافية لتخزين األرقام

تخزين أرقام دفتر العناوين من المكالماج 
الصادرة

ي كنكمتخزينمألقادممفلرملاعناوينممنمسجتملا كاا اتملاصاملة.

a .))م)لافاكسFax(م لضغطمعلىم

b مCall Historyملضغطمعلىم
)محفوظاتملا كاا ة(.

c .)م)مكاا ةمداملةOutgoing Callلضغطمعلىم

d .لضغطمعلىملارقم

e .)م)تحريرEditلضغطمعلىم

f مAdd to Address bookلضغطمعلىم
)إضافةمإاىممفلرملاعناوين(.

g .)م)لالسمNameلضغطمعلىم

h أمختملالسمم)ماميصتمإاىم15محرًفا(مباسلخللدماوحةم
لا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.م)ا ماعلتكمعلىم

مماقتملا ملخلدملألساسي.( إمخالملألحرف،م
لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

i .م)مولفق(مالأكقلملقمملافاكسمأوملاهاتفOKلضغطمعلىم

j . لضغطمعلىم

إعداد مجموعاج البث

تلقحماكملا ج وعة،ملاليمي كنمتخزينهامفيممفلرملاعناوين،م
إلسالملسااةملافاكسمذلتهامإاىمألقادمفاكسمكثقرةمبااضغطمعلىم

Faxم)لافاكس(،موAddress Bookم)مفلرملاعناوين(،م
مولسمملا ج وعةموApplyم)تطبقق(،موFax Startم

)بلءمتشغقتملافاكس(.

مقممأواًلمبلخزينمكتملقممفاكسمفيممفلرملاعناوينم
مماقتملا ملخلدملألساسي(.مثممي كنكمتض قنهامكألقادمفيم (

لا ج وعة.متملخلدمكتممج وعةملقمممفلرمعناوين.مي كنكم
تخزينمماميصتمإاىم20ممج وعةمأومي كنكمتخصقصمماميصتم
مدفحةم20.( إاىم299ملقً اما ج وعةمكبقرة.م)لنظرملابثم

a .))م)لافاكسFax(م لضغطمعلىم

b .)م)مفلرملاعناوينAddress Bookلضغطمعلىم

c .)م)تحريرEditلضغطمعلىم

d مSetup Groupsملضغطمعلىم
)إعللمملا ج وعات(.

e .)م)لالسمNameلضغطمعلىم

f أمختملسمملا ج وعةم)ماميصتمإاىم15محرًفا(مباسلخللدم
اوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

g .)م)إضافة/حذفAdd/Deleteلضغطمعلىم

h قممبإضافةمألقادممفلرملاعناوينمإاىملا ج وعةمبااضغطم
علقهاماعرضمعالمةملخلقالمح رلء.

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

i قممبيرلءةموتأكقلمقائ ةملألس اءمولأللقادملاليملخلرتها،مثمم
لضغطمعلىمOKم)مولفق(ماحفظملا ج وعة.

j :قممبأيمم اميلي
مالخزينممج وعةمأخرىمالبث،مكرلملاخطولتمم�

.cم-مi
.م� انهاءمتخزينممج وعاتملابث،ملضغطمعلىم

مالالة
ي كنكمطباعةمقائ ةمبكتمألقادممفلرملاعناوينم)لنظرملالياليرم

مدفحةم42(.
م
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تغيير اسم مجموعة

a .))م)لافاكسFax(م لضغطمعلىم

b .)م)مفلرملاعناوينAddress Bookلضغطمعلىم

c .)م)تحريرEditلضغطمعلىم

d .)م)تغققرChangeلضغطمعلىم

e مأومbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
اعرضملا ج وعةملا طلوبة.

f .لضغطمعلىملسمملا ج وعة

g .)م)لالسمNameلضغطمعلىم

h أمختملسمملا ج وعةمملاجليلةم)ماميصتمإاىم15محرًفا(م
باسلخللدماوحةملا فاتقحملا عروضةمعلىمشاشةملال س.

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

مالالة
كقفقةمتغققرملالسمملا خزن:

الغققرمحرف،ملضغطمعلىمdمأومcماوضعملا ؤشرموت ققزم
.مأمختملاحرفم لاحرفمغقرملاصحقح،مثمملضغطمعلىم

مماقتملا ملخلدملألساسي(. لاجليلم)
م

i .)م)مولفقOKلضغطمعلىم

j . لضغطمعلىم

اذف مجموعة

a .))م)لافاكسFax(م لضغطمعلىم

b .)م)مفلرملاعناوينAddress Bookلضغطمعلىم

c .)م)تحريرEditلضغطمعلىم

d .)م)حذفDeleteلضغطمعلىم

e مأومbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
اعرضملا ج وعةملا طلوبة.

f .لضغطمعلىملسمملا ج وعة
لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

g مErase this data?عنلمامتعرضمشاشةملال سم
)هتمترغبمفيمممحمهذهملابقانات؟(،ملضغطمعلىمYesم

)نعم(.

h . لضغطمعلىم
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الفصل 5

إضافة أرقام إلى المجموعة أو اذف أرقام منها

a .))م)لافاكسFax(م لضغطمعلىم

b .)م)مفلرملاعناوينAddress Bookلضغطمعلىم

c .)م)تحريرEditلضغطمعلىم

d .)م)تغققرChangeلضغطمعلىم

e مأومbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
اعرضملا ج وعةملا طلوبة.

f .لضغطمعلىملسمملا ج وعة

g ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Add/Deleteم)إضافة/حذف(.

h .)م)إضافة/حذفAdd/Deleteلضغطمعلىم

i مأومbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
اعرضملارقمملاذيمتريلمإضافلهمأومحذفه.

j :قممبإجرلءمماميليماكتملقممتريلمتغققره
اضافةملقممإاىملا ج وعة،ملضغطمعلىمخانةمم�

لالخلقالملاخادةمباارقمماضافةمعالمةملخلقال.
احذفملقمممنملا ج وعة،ملضغطمعلىمخانةمم�

لالخلقالملاخادةمباارقممازلاةمعالمةملالخلقال.

k .)م)مولفقOKلضغطمعلىم

l .)م)مولفقOKلضغطمعلىم

m . لضغطمعلىم
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6
 تقارير الفاكس 

)طرز MFC فقط(

معلىمشاشةملال سماعللممتيريرمتأكقلم لضغطمعلىم
لالسالموفلرةملاقومقة.

تقرير تأكيد اإلرساو

ي كنكملسلخللدمتيريرمتأكقلملالسالمكلاقتمعلىمققامكمبإلسالم
مماقتملا ملخلدملألساسي(. لافاكسم)

يومية الفاكس )تقرير النشاط(

ي كنكمضبطملاجهازمعلىمطباعةملاقومقةمعلىمفولدتمزمنقةم
معقنةم)كتم50مفاكًما،مأومكتم6مساعاتمأوم12مساعةمأوم24م

مساعة،مأومكتميومقنمأوم7مأياد(.م
إعللمملا صنعمهومEvery 50 Faxesم)كتم50مفاكًما(.

فيمحااةمضبطملافادتملازمنيمعلىمOffم)إييافمتشغقت(،م
م سقظتمبإمكانكمطباعةملاليريرمباتباعملاجرلءمفيملالياليرم

دفحةم42.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Faxم)لافاكس(.

d .)م)لافاكسFaxلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Report Settingم)إعللمملاليالير(.

f مReport Settingملضغطمعلىم
)إعللمملاليالير(.

g .)م)فلرةملاقومقةJournal Periodلضغطمعلىم

h .)م)فلرةملاقومقةJournal Periodلضغطمعلىم

i مأومbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
الخلقالمفادتمزمني.

مفيمحااةملخلقالمEvery 50 Faxesم
.mكتم50مفاكًما(ملنليتمإاىملاخطوةم(

6مساعاتمأوم12مساعةمأوم24مساعة،مأومكتميومقنمم�
أوم7مأياد

سقيودملاجهازمبطباعةملاليريرمفيملاوقتملاذيمتمم
لخلقالهموبعلئذمسقيودمب محمكتملا هادممنملاذلكرة.

إذلململألتمذلكرةملاجهازمبودولمعلمملا هادمفقهام
إاىم200ممه ةمقبتملنيضاءملاوقتملاذيمتمملخلقاله،م
فمقيودملاجهازمبطباعةملاقومقةممبكًرلمثممييودمب محم
كتملا هادممنملاذلكرة.مإذلمكنتمتريلمتيريًرلمإضافًقام
قبتمأنميحقنموقتمطباعله،مفمق كنكمطباعلهمبلونم

ممحملا هادممنملاذلكرة.
كتم50مفاكًمام�

سقيودملاجهازمبطباعةملاقومقةمعنلمتخزينم50م
مه ة.

j م)لاوقت(،مثممأمختملاوقتمابلءمTimeلضغطمعلىم
لاطباعةم)بلنمققم24مساعة(مباسلخللدماوحةملا فاتقحم

لا عروضةمعلىمشاشةملال س.
)علىمسبقتملا ثال،مأمختم19:45مالماعةم7:45مد.(

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

k م)كتم7مأياد(،مEvery 7 Daysفيمحااةملخلقالم
لضغطمعلىمDayم)يود(.

l ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
 Every Mondayم)كتملثنقن(،مأوم

 Every Tuesdayم)كتمثالثاء(،مأوم
Every Wednesdayم)كتمألبعاء(،مأوم
 Every Thursdayم)كتمخ قس(،مأوم

 Every Fridayم)كتمج عة(،مأوم
 Every Saturdayم)كتمسبت(،مأوم

Every Sundayم)كتمأحل(،مثمملضغطمعلىمأولم
يودممنمأيادملاعلملالنازايملابااغةم7مأياد.

m . لضغطمعلىم

طباعة التقارير
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التقارير
تلوفرملالياليرملالااقة:

XMIT Verifyم)تأكقلمXMIT(م)طرزمMFCمفيط(م1

اعرضمتيريرمتأكقلملالسالمآلخرم200مفاكسمداملم
وطباعةمآخرمتيرير.

Address Bookم)مفلرملاعناوين(م)طرزمMFCمم2
فيط(

اطباعةمقائ ةمباألس اءمولأللقادملا خزنةمفيمذلكرةممفلرم
لاعناوين،مبلرتقبمأبجلي.

Fax Journalم)يومقةملافاكس(م)طرزمMFCمفيط(م3

اطباعةمقائ ةمباا علوماتمحولمآخرم200مفاكسموللمم
مودامل.م

)TX:مإلسال(م)RX:ملسلالد(

User Settingsم)إعللملتملا ملخلد(م4

اطباعةمقائ ةمبااعللملتملاحااقة.

Printer Settingsم)إعللملتملاطابعة(م5

اطباعةمقائ ةمبإعللملتملاطابعةملاحااقة.

Network Configurationم)تهقئةملاشبكة(م6

اطباعةمقائ ةمبإعللملتملاشبكةملاحااقة.

Drum Dot Printم)طباعةمنيطةملألسطولنة(م7

اطباعةمولقةمفحصمنيطةملألسطولنةمالسلكشافمأخطاءم
لاطباعةملا نيطةموإدالحها.

WLAN Reportم)تيريرمWLAN(مم8
)MFC-L8600CDW،موMFC-L8650CDW،مو
MFC-L8850CDW،موMFC-L9550CDW،مو

)DCP-L8450CDW

اطباعةمنلقجةمتشخقصملتصالمشبكةمLANملاالسلكقة.

كيفية طباعة تقرير

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Print Reportsم)طباعةملاليالير(.

d .)م)طباعةملالياليرPrint Reportsلضغطمعلىم

e مأومbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
اعرضملاليريرملا طلوب.

f .لضغطمعلىملسمملاليرير

g )مفيطMFCطرزم(
قممبأيمم اميلي:

مفيمحااةملخلقالمXMIT Verifyمم�
.hملنليتمإاىملاخطوةم،)XMITتأكقلم(

باانمبةماللياليرملألخرى،ملنليتمإاىملاخطوةمi.م�

h )مفيطMFCطرزم(
قممبأيمم اميلي:

ماعرضمتيريرمتأكقلملالسال،ملضغطمعلىمم�
.)LCDم)عرضمعلىمشاشةمView on LCD

ماطباعةمتيريرمتأكقلملالسال،ملضغطمعلىمم�
Print Reportم)طباعةملاليرير(.

i .)م)مولفقOKلضغطمعلىم
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تحسين جودة النسخ

يمكنك االختيار من مجموعة إعدادات الجودة. إعداد المصنع هو 
Auto )تلقائي(.

Auto )تلقائي( �

تلقائي هو الوضع الموصى به للمطبوعات العادية. فهو 
مناسب للمستندات التي تحتوي على كل من النصوص 

والصور الفوتوغرافية.

Text )نص( �

مناسب للمستندات التي تحتوي على النصوص بشكل 
أساسي.

Photo )صورة( �

جودة نسخ أفضل للصور الفوتوغرافية.

Receipt )استالم( �

مناسب لنسخ اإليصاالت.

a .قم بتحميل المستند

b .))نسخ( Copy(  اضغط على

c .أدخل عدد النسخ

d .)خيارات( Options اضغط على

e  لعرض b أو a مرر ألعلى أو ألسفل، أو اضغط على
Quality )الجودة(.

f .)الجودة( Quality اضغط على

g  ،)نص( Text ،)تلقائي( Auto اضغط على
Photo )صورة(، Receipt )استالم(.

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

i  بدء باأللوان( أو( Colour Start اضغط على
Mono Start )بدء أحادي(.

إعدادات النسخ
يمكنك تغيير إعدادات النسخ لعملية النسخ التالية.

هذه اإلعدادات مؤقتة. وتتم إعادة الجهاز إلى إعداداته 
االفتراضية بعد دقيقة واحدة من النسخ.

 Options نسخ( ثم اضغط على( Copy اضغط على
)خيارات(. مرر ألعلى أو ألسفل، أو اضغط على a أو b للتنقل 

عبر إعدادات النسخ. وعندما يتم عرض اإلعداد المطلوب، 
اضغط عليه الختيار الخيار المفضل.

 Colour عند االنتهاء من تغيير اإلعدادات، اضغط على
Start )بدء باأللوان( أو Mono Start )بدء أحادي(.

إيقاف النسخ

. إليقاف النسخ، اضغط على 

إنشاء الُنسخ
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*100%
200%

141% A5iA4
104% EXEiLTR

97% LTRiA4
94% A4iLTR

Full Page %91م)%91مدفحةمكاملة(

85% LTRiEXE
83% LGLiA4
78% LGLiLTR

A4iA5 %70م
50%

 Custom(25‑400%)م
)مخصصم)25-%400((م1

*مإعللمملا صنعمموضحمبخطمعريضموبهمعالمةمنج ة.

Custom(25‑400%)م)مخصصم)25-%400((ميلقحمم1
اكمإمخالمنمبةمبلًءلممنم%25موحلىم%400مبزياملتمقللهام

.1%

i إذلمكنتمالمتريلمتغققرملاعللملتملاضافقة،مفاضغطمعلىم
OKم)مولفق(.

j م)بلءمباألاولن(مأومColour Startلضغطمعلىم
Mono Startم)بلءمأحامي(.

مالالة
Page Layoutم)تخطقطملاصفحة(مغقرمملاحممعم

Enlarge/Reduceم)تكبقر/تصغقر(.

تكبير اجم النسخ أو تصغيره

الكبقرمأومتصغقرملانمخةملالااقة،ملتبعمهذهملاخطولت:

a .قممبلح قتملا ملنل

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c .أمختمعلمملانمخملا طلوبة

d .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Enlarge/Reduceم)تكبقر/تصغقر(.

f مEnlarge/Reduceملضغطمعلىم
)تكبقر/تصغقر(.

g م)تكبقر(،مEnlargeلضغطمعلىم%100،م
Reduceم)تصغقر(،مCustom(25‑400%)م

)مخصصم)25-400%((.

h :قممبأيمم اميلي
فيمحااةملخلقالمEnlargeم)تكبقر(،ملضغطمعلىمم�

لالكبقرمأوملانمبةملا طلوبة.
فيمحااةملخلقالمReduceم)تصغقر(،ممرلمألعلىمم�

أومألسفت،مأوملضغطمعلىمaمأومbماعرضمنمبةم
لالصغقرملا طلوبةمثمملضغطمعلقها.

فيمحااةملخلقالمCustom(25‑400%)مم�
م )مخصصم)25-%400((،ملضغطمعلىم

ا محملانمبةملا عروضة،مأوملضغطمعلىمdمالحريكم
لا ؤشر،مثممأمختمنمبةمتكبقرمأومتصغقرمبلًءلممنم

%25موحلىم%400مبزياملتمقللهام1%.

لضغطمOKم)مولفق(.
فيمحااةملخلقالم%100،ملنليتمإاىملاخطوةمi.م�
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النسخ على الوتهين

يجبمأنمتخلالمتخطقطملانمخمعلىملاوجهقنممنملاخقاللتملالااقةم
حلىمي كنكمبلءملانمخمعلىملاوجهقن.ميحلممتخطقطملا ملنلم

تخطقطملانمخمعلىملاوجهقنملاذيمينبغيملخلقاله.

ممم

)DCP-L8400CDNموMFC-L8600CDW(

لأسي
قلب الحافة الطويلة على وته واادjعلى الوتهينم�

1
2

1

2
م

قلب الحافة القصيرة على وته واادjعلى الوتهينم�

1
2

1

2

م

ممم

عرضي
قلب الحافة الطويلة على وته واادjعلى الوتهينم�

1
2

1

2

 

قلب الحافة القصيرة على وته واادjعلى الوتهينم�

1
2

1

2
م

)MFC-L8650CDW،مMFC-L8850CDW،م
)DCP-L8450CDWم،MFC-L9550CDW

إذلمكنتمتريلملسلخللدممقزةملانمخملالليائيمعلىملاوجهقن،مفيمم
بلح قتملا ملنلمفيممليمملا ملنللتملالليائي.

لأسي
وتهانjوتهانم�

1

2

1

2
م

قلب الحافة الطويلة على وته واادjعلى الوتهينم�

1
2

1

2
م

قلب الحافة الطويلة على الوتهينjعلى وته واادم�

1
2

1

2
م

قلب الحافة القصيرة على وته واادjعلى الوتهينم�

1
2

1

2

م

قلب الحافة القصيرة على الوتهينjعلى وته واادم�

1
2

1

2

م



46

الفصل 7

عرضي
وتهانjوتهانم�

1

2

1

2
م

قلب الحافة الطويلة على وته واادjعلى الوتهينم�

1
2

1

2

م

قلب الحافة الطويلة على الوتهينjعلى وته واادم�

1
2

1

2

م

قلب الحافة القصيرة على وته واادjعلى الوتهينم�

1
2

1

2
م

قلب الحافة القصيرة على الوتهينjعلى وته واادم�

1
2

1

2
م

ممم

a .قممبلح قتملا ملنل

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c .أمختمعلمملانمخ

d .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
sided Copy‑2م)نمخمعلىملاوجهقن(.

f 2م‑sided Copyملضغطمعلىم
)نمخمعلىملاوجهقن(.

g ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
خقاللتملالخطقطملالااقة:
 Offم)إييافملالشغقت(،م

 sidedi2‑sided‑2م
م)علىملاوجهقنjعلىملاوجهقن(م1،  

 1‑sidedi2‑sided Long Edge
jم)قلبمعلىملاحافةملاطويلةمعلىموجهمولحلFlip 

معلىملاوجهقن(،
 2‑sidedi1‑sided Long Edge
 Flipم)قلبمعلىملاحافةملاطويلةمعلىملاوجهقن

 jعلىموجهمولحل(م1، 
 1‑sidedi2‑sided Short Edge
jم)قلبمعلىملاحافةملايصقرةمعلىموجهمولحلFlip 

معلىملاوجهقن(،م
 2‑sidedi1‑sided Short Edge
jم)قلبمعلىملاحافةملايصقرةمعلىملاوجهقنFlip 

علىموجهمولحل(م1
باانمبةمإاىمMFC-L8650CDW،مMFC-L8850CDW،مم1

DCP-L8450CDWم،MFC-L9550CDW

h .لضغطمعلىملاخقالملا طلوب

i إذلمكنتمالمتريلمتغققرملاعللملتملاضافقة،مفاضغطمعلىم
OKم)مولفق(.

j م)بلءمباألاولن(مأومColour Startلضغطمعلىم
Mono Startم)بلءمأحامي(ما محملاصفحةمضوئًقا.

إذلمق تمبوضعملا ملنلمفيممليمملا ملنللتملالليائي،م
فمقيودملاجهازمب محملاصفحاتمضوئًقاموبلءملاطباعة.

ممم
إذا كنت تستخدم زتاج الماسحة الضوئية، فانتقل إلى 

.k الخطوة

k بعلمققادملاجهازمب محملاصفحةمضوئًقا،ملضغطمعلىم
Scanم)ممحمضوئي(ما محملاصفحةملالااقةمضوئًقا.

l .ضعملاصفحةملالااقةمعلىمزجاجملا اسحملاضوئي

m .)م)مولفقOKلضغطم
كرلملاخطويلنمkموmماكتمتخطقطمدفحة.

n بعلمممحمكتملاصفحاتمضوئًقا،ملضغطمعلىم
Completeم)لكل ال(مفيملاخطوةمkماإلنهاء.
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اختيار الدرج

ي كنكمتغققرمخقالملسلخللدملاللجماع لقةملانمخملالااقة.

a .قممبلح قتملا ملنل

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c .أمختمعلمملانمخ

d .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Tray Useم)لسلخللدملاللج(.

f .)م)لسلخللدملاللجTray Useلضغطمعلىم

g م)لاللجم1مفيط(،مTray#1 Onlyملضغطمعلىم
مأومTray#2 Onlyم)لاللجم2مفيط(م1،م

مأومMP Onlyم)لاللجمملعلمملألغرلضمفيط(،م
مأومMP>T1>T2م

م)لاللجمملعلمملألغرلضم<ملاللجم1م<ملاللجم2(م1،م
مأومMP>T2>T1م

م)لاللجمملعلمملألغرلضم<ملاللجم2م<ملاللجم1(م1،م
مأومT1>T2>MPم

م)لاللجم1م<ملاللجم2م<ملاللجمملعلمملألغرلض(م1،م
مأومT2>T1>MPم

)لاللجم2م<ملاللجم1م<ملاللجمملعلمملألغرلض(م1.
تظهرT2 )لاللجم2(موTray#2 Onlyم)لاللجم2مفيط(مم1

إذلمكانملاللجملاثانيممثبًلا.

h إذلمكنتمالمتريلمتغققرملاعللملتملاضافقة،مفاضغطمعلىم
OKم)مولفق(.

i م)بلءمباألاولن(مأومColour Startلضغطمعلىم
Mono Startم)بلءمأحامي(.

مالالة
مالغققرملاعللمملالفلرلضيمالسلخللدملاللج،م

مماقتملا ملخلدملألساسي.

ضبط الكثافة والتباين

الكثافة

لضبطمكثافةملانمخماجعتملانمخمأكثرمقلامةمأومأفلح.

a .قممبلح قتملا ملنل

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c .أمختمعلمملانمخ

d .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Densityم)كثافة(.

f .)م)كثافةDensityلضغطمعلىم

g .لضغطمعلىممملوىملاكثافة،ممنمفاتحمإاىمملكن

h إذلمكنتمالمتريلمتغققرملاعللملتملاضافقة،مفاضغطمعلىم
OKم)مولفق(.

i م)بلءمباألاولن(مأومColour Startلضغطمعلىم
Mono Startم)بلءمأحامي(.
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التباين

لضبطملالباينمال ماعلةمعلىمظهولملاصولةمب ظهرمأكثرم
وضوًحاموإشرلًقا.

a .قممبلح قتملا ملنل

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c .أمختمعلمملانمخ

d .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Contrastم)لالباين(.

f .)م)لالباينContrastلضغطمعلىم

g .لضغطمعلىممملوىمتباين

h إذلمكنتمالمتريلمتغققرملاعللملتملاضافقة،مفاضغطمعلىم
OKم)مولفق(.

i م)بلءمباألاولن(مأومColour Startلضغطمعلىم
Mono Startم)بلءمأحامي(.

فرز الُنسخ

مي كنكمفرزمنمخمملعلمة.مسقلممتخزينملاصفحاتمباالرتقبم
1م2م3مو1م2م3مو1م2م3مإاىمآخره.

a .قممبلح قتملا ملنل

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c .أمختمعلمملانمخ

d .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Stack/Sortم)تج قع/فرز(.

f .)م)تج قع/فرزStack/Sortلضغطمعلىم

g .)م)فرزSortلضغطمعلىم

h قممبيرلءةمقائ ةملاعللملتملا عروضةملاليملخلرتهام
وتأكقلها.مإذلمكنتمالمتريلمتغققرمأيمإعللملتمأخرى،م

فاضغطمعلىمOKم)مولفق(.

i م)بلءمباألاولن(مأومColour Startلضغطمعلىم
Mono Startم)بلءمأحامي(ما محملاصفحةمضوئًقا.

إذلمق تمبوضعملا ملنلمفيممليمملا ملنللتملالليائي،م
فمقيودملاجهازمب محملاصفحاتمضوئًقاموبلءملاطباعة.

ممم
إذا كنت تستخدم زتاج الماسحة الضوئية، فانتقل إلى 

.j الخطوة

j بعلمققادملاجهازمب محملاصفحةمضوئًقا،ملضغطمعلىم
Yesم)نعم(ما محملاصفحةملالااقةمضوئًقا.

k .ضعملاصفحةملالااقةمعلىمزجاجملا اسحملاضوئي

l .)م)مولفقOKلضغطم
كرلملاخطويلنمjموlماكتمتخطقطمدفحة.

m م)ال(مNoبعلمممحمكتملاصفحاتمضوئًقا،ملضغطمعلىم
فيملاخطوةمjماإلنهاء.
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إلنشاء نسخ N  في  1 )تخطيط الصفحة(

ي كنكمتيلقتمك قةملاولقملا ملخلمةمعنلملانمخمباسلخللدممقزةم
لانمخمNمفيم1.مم اميلقحماكمنمخمدفحلقنمأومألبعمدفحاتم

علىمدفحةمولحلة.مإذلمكنتمتريلمنمخموجهيمبطاقةملاهويةمعلىم
م دفحةمولحلة،مفانظرمنمخمبطاقاتملاهويةم2مفيم1م

دفحةم51.

م
هام
م متأكلممنمضبطمحجمملاولقمعلىمA4مأومLetterم	

)حجممLetter(مأومLegalم)حجممLegal(مأومFolioم
)حجممFolio(مأومA5م1مأومB5م1.

نمخمبطاقاتملاهويةم2مفيم1م1

م مالمي كنكملسلخللدمإعللممEnlarge/Reduceم	
)تكبقر/تصغقر(ممعممقزةمNمفيم1.

م )Pم)P((ميعنيملأسيموم)Lم)L((ميعنيمعرضي.	

a .قممبلح قتملا ملنل

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c .أمختمعلمملانمخ

d .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Page Layoutم)تخطقطملاصفحة(.

f .)م)تخطقطملاصفحةPage Layoutلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Off(1in1)م)أييافمتشغقتم)1مفيم1((مأوم

 2in1(P)م)2مفيم1م)طواي((مأوم
 2in1(L)م)2مفيم1م)عرضي((مأوم

2in1(ID)م)2مفيم1م)بطاقاتملاهوية((م1مأوم
 4in1(P)م)4مفيم1م)طواي((مأوم
4in1(L)م)4مفيم1م)عرضي((.

مالحصولمعلىممعلوماتمحولم2in1(ID)مم1
)2مفيم1م)بطاقاتملاهوية((،ملنظرمنمخمبطاقاتملاهويةم2مفيم1م

مدفحةم51.

h .لضغطمعلىملاخقالملا طلوب

i إذلمكنتمالمتريلمتغققرملاعللملتملاضافقة،مفاضغطمعلىم
OKم)مولفق(.

j م)بلءمباألاولن(مأومColour Startلضغطمعلىم
Mono Startم)بلءمأحامي(ما محملاصفحةمضوئًقا.

إذلمق تمبوضعملا ملنلمفيممليمملا ملنللتملالليائي،م
فمقيودملاجهازمب محملاصفحاتمضوئًقاموبلءملاطباعة.

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

k بعلمققادملاجهازمب محملاصفحةمضوئًقا،ملضغطمعلىم
Yesم)نعم(ما محملاصفحةملالااقةمضوئًقا.

l .ضعملاصفحةملالااقةمعلىمزجاجملا اسحملاضوئي

m .)م)مولفقOKلضغطم
كرلملاخطويلنمkموmماكتمتخطقطمدفحة.

n م)ال(مNoبعلمممحمكتملاصفحاتمضوئًقا،ملضغطمعلىم
فيملاخطوةمkماإلنهاء.

في االة النسخ من ملقم المستنداج التلقائي:

ضعملا ملنلممولجًهامألعلىمفيملالتجاهملا وضحمفيملارسمم
لالوضقحي:

2in1(P)م)2مفيم1م)طواي((م�

م

2in1(L)م)2مفيم1م)عرضي((م�

م

4in1(P)م)4مفيم1م)طواي((م�

م

4in1(L)م)4مفيم1م)عرضي((م�

م



50

الفصل 7

في االة النسخ من زتاج الماسحة الضوئية:

ضعملا ملنلممولجًهامألسفتمفيملالتجاهملا وضحمفيملارسمم
لالوضقحي:

2in1(P)م)2مفيم1م)طواي((م�

م

2in1(L)م)2مفيم1م)عرضي((م�

م

4in1(P)م)4مفيم1م)طواي((م�

م

4in1(L)م)4مفيم1م)عرضي((م�

م
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نسخ بطاقاج الهوية 2 في 1

ي كنكمنمخمكالموجهيمبطاقةملاهويةمعلىمدفحةمولحلة،ممعم
لاحفاظمعلىمحجمملابطاقةملألدلي.

مالالة
ي كنكمنمخمبطاقةمهويةمإاىمأقصىمحلمتم حمبهملايولنقنم

مماقتمسالمةملا نلج(. لا ع ولمبهام)

a ضعمبطاقةملاهويةممولجهًةمألسفتمباايربممنملازلويةم
لاقمرىمازجاجملا اسحملاضوئي.

1

م

4 ملم أو أكثر )ألعلى، لليسار( 1

حلىمفيمحااةموضعممملنلمفيممليمملا ملنللتمم�
لالليائي،مسقيودملاجهازمباا محمضوئًقاممنمزجاجم

لا اسحةملاضوئقةمعنلماميكونمفيمهذلملاوضع.

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c .أمختمعلمملانمخ

d .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Page Layoutم)تخطقطملاصفحة(.

f .)م)تخطقطملاصفحةPage Layoutلضغطمعلىم

g ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
2in1(ID)م)2مفيم1م)بطاقاتملاهوية((.

h 2مin1(ID)ملضغطمعلىم
)2مفيم1م)بطاقاتملاهوية((.

i قممبيرلءةمقائ ةملاعللملتملا عروضةملاليملخلرتهام
وتأكقلها،موبعلمذاكملضغطمعلىمOKم)مولفق(.

j م)بلءمباألاولن(مأومColour Startلضغطمعلىم
Mono Startم)بلءمأحامي(.مييودملاجهازمبإجرلءم

ممحمضوئيمألحلموجهيمبطاقةملاهوية.

k وبعلمققادملاجهازمب محمأحلملاوجهقنمضوئًقا،ملضغطم
علىمYesم)نعم(.ملقلبمبطاقةملاهويةموضعهامباايربممنم

لاركنملأليمرمازجاجملا اسحملاضوئي،مثمملضغطمعلىم
OKم)مولفق(ما محملاوجهملآلخرمضوئًقا.

مالالة
)باانمبةمالهنلمولاماللتملاعربقةملا لحلةمولاشرقملألوسطم

موشرقمأفرييقا(
عنلملخلقالمنمخمبطاقاتملاهويةم2مفيم1،مييودملاجهازم

بضبطملاجومةمعلىمLighterم)أفلح(،مولاكثافةمعلىم0م
مولالباينمعلىم0.

م)باانمبةماللولملألخرى(
عنلملخلقالمنمخمبطاقاتملاهويةم2مفيم1،مييودملاجهازم

بضبطملاجومةمعلىمAutoم)تليائي(،مولاكثافةمعلىم1+م
ولالباينمعلىم0.



52

الفصل 7

ضبط تشبع األلوان

ي كنكمتغققرملاعللمملالفلرلضيمالشبعملألاولن.

a .قممبلح قتملا ملنل

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c .أمختمعلمملانمخ

d .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
Colour Adjustم)ضبطملالون(.

f .)م)ضبطملالونColour Adjustلضغطمعلىم

g أخضر(،م(مGreenم،)م)أح رRedلضغطمعلىم
Blueم)أزلق(.

h .لضغطمعلىممملوىمتشبعملألاولن

i مإذلمكنتمتريلمضبطملالونمhموgكرلملاخطوتقنم
لالااي.

. بعلمضبطمإعللملتملألاولن،ملضغطمعلىم

j إذلمكنتمالمتريلمتغققرملاعللملتملاضافقة،مفاضغطمعلىم
OKم)مولفق(.

k .)م)بلءمباألاولنColour Startلضغطمعلىم

 إنشاء نسخ N في 1 على الوتهين
)MFC‑L8650CDW، و
MFC‑L8850CDW، و
MFC‑L9550CDW، و

)DCP‑L8450CDW

عنلمإنشاءمنمخمNمفيم1معلىملاوجهقنممنممملنلمعلىموجهقن،م
ميجبمأنمتخلالمخقالمتخطقطمفيم

 sided Copy Page Layout‑2م
م)تخطقطمدفحةملانمخمعلىملاوجهقن(.مسلل كنممنملاودولمإاىم

 sided Copy Page Layout‑2م
)تخطقطمدفحةملانمخمعلىملاوجهقن(مبعلمتحليلم

sidedi2‑sided‑2م)علىملاوجهقنمjمعلىملاوجهقن(م
منمأجتمsided Copy‑2م)نمخمعلىملاوجهقن(موأيم

متخطقطمNمفيم1ممنمأجتمPage Layoutم
)تخطقطملاصفحة(.

يجبمأنمتخلالملاخقالملا ناسبمفيملاجلول.

اافة المستند 
المجلدة

اواف النسخ 
المراد تجليدها

الخيار الذي يجب اختياره

 LongEdgei LongEdgeملاحافةملاطويلةلاحافةملاطويلة
م)لاحافةملاطويلةjم

لاحافةملاطويلة(
لاحافةم

لايصقرة
 LongEdgei ShortEdge 

م)لاحافةملاطويلةjم
لاحافةملايصقرة(

 ShortEdgei LongEdge لاحافةملاطويلةلاحافةملايصقرة
م)لاحافةملايصقرةjم

لاحافةملاطويلة(
لاحافةم

لايصقرة
 ShortEdgei ShortEdge 

م)لاحافةملايصقرةjم
لاحافةملايصقرة(

م
هام
م قممبلح قتملا ملنلمفيممليمملا ملنللتملالليائيمالسلخللدم	

مقزةمsided Copy Page Layout‑2م
)تخطقطمدفحةملانمخمعلىملاوجهقن(.

م مالمتع تممقزةم	
sided Copy Page Layout‑2م)تخطقطم
دفحةملانمخمعلىملاوجهقن(معنلملخلقالم2in1(ID)م

)2مفيم1م)بطاقاتملاهوية((ممنمأجتمPage Layoutم
)تخطقطملاصفحة(.
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a .قممبلح قتملا ملنلمفيممليمملا ملنللتملالليائي

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c .أمختمعلمملانمخ

d .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

e معلىمj2م)علىملاوجهقن‑sidedi2‑sidedحلمم
 2‑sided Copyملاوجهقن(مفيم

م )نمخمعلىملاوجهقن(م)لنظرملانمخمعلىملاوجهقنم
دفحةم45(.

f 2م)2مفيم1مطواي((مأومin1(P)محلمم
 2in1(L)م)2مفيم1م)عرضي((مأوم

 4in1(P)م)4مفيم1مطواي((مأوم
 4in1(L)م)4مفيم1م)عرضي((مفيم
 Page Layoutم)تخطقطملاصفحة(م

م )لنظرمانشاءمنمخمNممفيمم1م)تخطقطملاصفحة(م
دفحةم49(.

g ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
 sided Copy Page Layout‑2م

)تخطقطمدفحةملانمخمعلىملاوجهقن(.

h ملضغطمعلىم
 sided Copy Page Layout‑2م

)تخطقطمدفحةملانمخمعلىملاوجهقن(.

i مLongEdgei LongEdgeملضغطمعلىم
م)لاحافةملاطويلةjملاحافةملاطويلة(،م

 LongEdgei ShortEdgeم
م)لاحافةملاطويلةjملاحافةملايصقرة(،م

 ShortEdgei LongEdgeم
م)لاحافةملايصقرةjملاحافةملاطويلة(،م

 ShortEdgei ShortEdgeم
)لاحافةملايصقرةjملاحافةملايصقرة(.

j إذلمكنتمالمتريلمتغققرملاعللملتملاضافقة،مفاضغطمعلىم
OKم)مولفق(.

k م)بلءمباألاولن(مأومColour Startلضغطمعلىم
Mono Startم)بلءمأحامي(.

إزالة لون الخلفية

Remove Background Colourم)إزلاةماونم
لاخلفقة(مازلاةماونمخلفقةملا ملنلمعنلملانمخ.مسقؤميملسلخللدم
هذلملاعللممإاىمجعتملانمخمأوضحمفيملايرلءةموقلميؤميمإاىم

توفقرمممحوقملاحبر.

مالالة
المتملخلدمهذلملاعللممإالمعنلمع تمُنمخمملونة.

a .قممبلح قتملا ملنل

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c .أمختمعلمملانمخ

d .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

e ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
 Remove Background Colourم

)إزلاةماونملاخلفقة(.

f ملضغطمعلىم
 Remove Background Colourم

)إزلاةماونملاخلفقة(.

g م)إييافمتشغقت(،مأومOffملضغطمعلىم
 Lowم)منخفض(،مأومMediumم)ملوسط(،مأوم

Highم)عاٍل(.

h إذلمكنتمالمتريلمتغققرملاعللملتملاضافقة،مفاضغطمعلىم
OKم)مولفق(.

i .)م)بلءمباألاولنColour Startلضغطمعلىم



54

الفصل 7

افظ خياراج النسخ على هيئة اختصار

ي كنكمتخزينمخقاللتملانمخملاليمتملخلمهامكثقًرلمعنمطريقم
حفظهامكاخلصال.

a .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

b .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
ملاعللملتملالااقة:

 Qualityم)لاجومة(
 Enlarge/Reduceم)تكبقر/تصغقر(

 Densityم)كثافة(
 Contrastم)تباين(

 Stack/Sortم)تج قع/فرز(
 Page Layoutم)تخطقطملاصفحة(
 Colour Adjustم)ضبطملالون(

 sided Copy‑2م)نمخمعلىملاوجهقن(
 sided Copy Page Layout‑2م

م)تخطقطمدفحةملانمخمعلىملاوجهقن(م1
 Tray Useم)لسلخللدملاللج(

 Remove Background Colourم
م)إزلاةماونملاخلفقة(

ثمملضغطمعلىملاعللمملا طلوب.

d ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
لاخقاللتملا لاحة،مثمملضغطمعلىملاخقالملاجليل.
كرلملاخطوتقنمcموdماكتمإعللممتريلمتغققره.

e عنلملالنلهاءممنملخلقالملاخقاللتملاجليلة،ملضغطمعلىم
Save as Shortcutم)حفظمكاخلصال(.

f قممبيرلءةموتأكقلمقائ ةملاخقاللتملا عروضةملاليملخلرتهام
اع تملخلصالماها،مثمملضغطمعلىمOKم)مولفق(.

g .8لضغطمعلىمعالمةمتبويبممنم1مإاىم

h .محقثماممتضقفملخلصال لضغطمعلىم

i أمختملسً اماالخلصالمباسلخللدماوحةملا فاتقحم
لا عروضةمعلىمشاشةملال س.

م)ا ماعلتكمعلىمإمخالملألحرف،م
مماقتملا ملخلدملألساسي.(

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.

j .م)مولفق(ماحفظملالخلصالOKلضغطمعلىم
باانمبةمإاىمMFC-L8650CDW،موMFC-L8850CDW،موم1

DCP-L8450CDWمو،MFC-L9550CDW

توفير الورق

ي كنكملسلخللدملاعللمملا مبقمالوفقرملاولقماليلقتمميلللم
لاولقملا ملهلكمفيملانمخ.ميملخلدمتوفقرملاولقمخقاللتملانمخم

علىملاوجهقنم1موتخطقطم4مفيم1.
باانمبةمإاىمMFC-L8650CDW،موMFC-L8850CDW،موم1

DCP-L8450CDWمو،MFC-L9550CDW

a .قممبلح قتملا ملنل

b .))م)نمخCopy(م لضغطمعلىم

c مPaper Saveممرلميماًللمأومي قًناماعرضم
)حفظملاولقة(.

d .)م)حفظملاولقةPaper Saveلضغطمعلىم

e .أمختمعلمملانمخ

f :قممبأيمم اميلي
الغققرممزيلممنملاعللملت،ملنليتمإاىملاخطوةمg.م�
عنلملالنلهاءممنمتغققرملاعللملت،ملنليتمإاىمم�

.jلاخطوةم

g .)م)خقاللتOptionsلضغطمعلىم

h ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
لاعللملتملا لاحة،مثمملضغطمعلىملاعللمملا طلوب.

i ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
لاخقاللتملا لاحة،مثمملضغطمعلىملاخقالملاجليل.

كرلملاخطوتقنمhموiماكتمإعللممتريله.معنلملالنلهاءم
منمتغققرملاعللملت،ملضغطمعلىمOKم)مولفق(.

j م)بلءمباألاولن(مأومColour Startلضغطمعلىم
Mono Startم)بلءمأحامي(.
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فحص الجهاز

إتراء اختبار طباعة

ي كنكمطباعةمدفحةملخلبالمطباعةماللحيقممنمجومةملاطباعة.

a . لضغطمعلىم

b .)م)لخلبالمطباعةTest Printلضغطمعلىم

c مPress [OK]مسلعرضمشاشةملال سم
)لضغطمعلىم]مولفق[(.

لضغطمعلىمOKم)مولفق(.
سقيودملاجهازمبطباعةمدفحةملخلبالملاطباعة.

d . لضغطمعلىم

التحقق من عداداج الصفحاج

ي كنكملالطالعمعلىمعللملتمدفحاتملاجهازما عرفةمعلمم
لانمخمأوملاصفحاتملا طبوعةمأوملالياليرمأوملايولئممأوملافاكماتم

أومملخصمبااج ااي.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
.Machine Infoم)معلوماتملاجهاز(.

d مMachine Info.ملضغطمعلىم
)معلوماتملاجهاز(.

e .)م)عللمملاصفحاتPage Counterلضغطمعلىم
تعرضمشاشةملال سمعلمملاصفحاتمTotalم

)لاج ااي(موFax/Listم)فاكس/قائ ة(موCopyم
)نمخ(موPrintم)طباعة(.

f . لضغطمعلىم

التحقق من العمر االفتراضي المتبقي 
لخراطيش الحبر

ي كنكملاطالعمعلىملاع رملالفلرلضيملا لبييمتيريًباماكتم
خرطوشةمحبر.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ع رملاحبرToner Lifeلضغطمعلىم
سلعرضمشاشةملال سملاع رملالفلرلضيملا لبييمتيريًبام

اخرلطقشملاحبرمعلىمهقئةملسممبقاني.

c . لضغطمعلىم

فحص العمر االفتراضي المتبقي لألتزاء

ي كنكملاطالعمعلىملاع رملالفلرلضيملا لبييمألجزلءملاجهازم
علىمشاشةملال س.

a . لضغطمعلىم

b .)م)ج قعملاعللملتAll Settingsلضغطمعلىم

c ماعرضمbمأومaمرلمألعلىمأومألسفت،مأوملضغطمعلىم
.Machine Infoم)معلوماتملاجهاز(.

d مMachine Info.ملضغطمعلىم
)معلوماتملاجهاز(.

e .)م)لاع رملالفلرلضيماألجزلءParts Lifeلضغطمعلىم

f ماالطالعمعلىملاع رملالفلرلضيمbمأومaلضغطمعلىم
ملا لبييمتيريًبامألجزلءمDrumم)لألسطولنة(،م

Belt Unitم)وحلةملاحزلد(،مFuserم)لا صهر(،م
Laser Unitم)وحلةملالقزل(،مPF Kit MPم

م)مج وعةمأمولتمتغذيةملاولقمملعلمةملألغرلض(،م
 PF Kit 1م)مج وعةمأمولتمتغذيةملاولقم1(مو
PF Kit 2م)مج وعةمأمولتمتغذيةملاولقم2(م1.

عنلمتثبقتملاللجم2.م1

g . لضغطمعلىم

مالالة
يلممإمللجملاع رملالفلرلضيملا لبييماخرطوشةملاحبرمفيم
م تيريرمإعللملتملا ملخلدم)لنظرمكقفقةمطباعةمتيريرم

دفحةم42(.
م

الصيانة الدورية
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استبداو أتزاء الصيانة الدورية
يجبملسلبلللمأجزلءملاصقانةملالوليةمبشكتممنلظممالحفاظمعلىم
جومةملاطباعة.ميجبملسلبلللملألجزلءملا للجةمفيملاجلولمبعلم
طباعةم50000مدفحةمتيريًبام1مباانمبةما ج وعةمأمولتمتغذيةم

لاولقمملعلمةملألغرلضمو100000مدفحةم1مباانمبةم
ا ج وعةمأمولتمتغذيةملاولقم1مومج وعةمأمولتمتغذيةملاولقم

2م2مولا صهرمولالقزل.ميرجىملالتصالمبخلمةمع الءم
Brotherمفيمحااةمظهولمهذهملارسائتمعلىمشاشةملال س.

الرسالة المعروضة على شاشة 
اللمس

الوصف

 Replace Fuser
)لسلبلللموحلةملا صهر(

لسلبللموحلةمتثبقتملاحبر.

Replace Laserم
)لسلبلللموحلةملالقزل(

لسلبللموحلةملالقزل.

Replace PF Kit1م
)لسلبلللممج وعةمأمولتمتغذيةم

لاولقم1(

لسلبللممج وعةمأمولتمتغذيةم
لاولقماللجملاولق.

Replace PF Kit2م
)لسلبلللممج وعةمأمولتمتغذيةم

لاولقم2(م2

لسلبللممج وعةمأمولتمتغذيةم
لاولقماللجملاولقملألسفتم

)لخلقالي(.
 Replace PF Kit

MPم)لسلبلللممج وعةمأمولتم
تغذيةملاولقمملعلمةملألعرلض(

لسلبللممج وعةمأمولتمتغذيةم
لاولقمالللجمملعلمملألغرلض.

دفحاتمذلتموجهمولحلمبحجممA4مأومLetter.م1
عنلمتثبقتملاللجم2.م2
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تعبئة الجهاز وشحنه

تحذير  
هذلملاجهازمثيقتملاوزن،مفهوميزنمأكثرممنم29.0مكجم.م

والحقلواةممونموقوعملاداباتملا حل لة،ميجبمأنميح تم
لاجهازمشخصانمعلىملألقت.مبحقثميح تمأحلملاشخصقنم

لاجهازممنملألماد،مويح تملاشخصملاثانيملاجهازممنملاخلف،م
ك امهومموضحمفيملارسمملالوضقحي.ملحرصمعلىمأالمتحشرم

أدابعكمعنلموضعملاجهاز.

إذلمكنتمتملخلدمملًجامأسفت،مالمتح تملاجهازممنمهذلملاللجم
فيلمتلعرضماإلدابةمأومتعرضملاجهازمالللفمنظًرلمألنم

لاجهازمالميكونمملصاًلمبهذلملاللج.

مالالة
إذلمكانميلعقنمعلقك،مأليمسبب،ملايقادمبشحنملاجهاز،مفيمم
بإعامةمتعبئلهمبحذلمفيمعبوتهملألدلقةمالجنبمحلوثمأيم

تلفمأثناءملانيت.مويجبمتأمقنملاجهازممعمشركةملانيتمبشكتم
كاٍف.

م

a ماييافمتشغقتملاجهاز.م لضغطمباسل رللمعلىم
لتركملاجهازمققلمإييافملالشغقتما لةم10ممقائقمعلىم

لألقتمحلىميبرم.

b لفصتمكتملاكبالت،مثمملفصتمكبتملاطاقةمعنمميبسم
لالقالملاكهربائي.

c .ضعممولمملالغلقفم)1(مفيملاصنلوقملاكرتوني

1

FRONT
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d قممبلفملاجهازمفيمحيقبةمبالسلقكقة،مثممضعهمعلىممولمم
لالغلقفملامفلقةم)1(.م

م

1
FRONT

e م”RIGHT“ضعممولمملالغلقفم)2(ملاليمتح تملاعالمةم
علىمي قنملاجهاز.مضعممولمملالغلقفم)3(ملاليمتح تم
لاعالمةم“LEFT”معلىميمالملاجهاز.مضعمكبتمطاقةم

لالقالملا لرمممولا ولمملا طبوعةمفيملاصنلوقملاكرتونيم
لألدليمعلىملانحوملا وضحمفيملارسمملالوضقحي.

2

3

LEFT

RIGHT

م

f .أغلقملاصنلوقملاكرتونيموثبلهمبشريطماغالقه
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g >إذلمكانماليكمملجمأسفت<
أعلمتعبئةملاللجملألسفتمك امهومموضحمفيملارسمم

لالوضقحي.

م
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خياراج

خياراج
يحلويمهذلملاجهازمعلىمملحياتملخلقالية.مي كنكمزيامةمإمكاناتملاجهازمباسلخللدمهذهملاعنادر.

ذاكرة SO‑DIMMوادة الدرج األسفل
)باانمبةماـمDCP-L8400CDNموDCP-L8450CDWمو

MFC-L8600CDWموMFC-L8650CDWمو
)MFC-L8850CDW

LT-320CL
)MFC-L9550CDWباانمبةماـم(

LT-325CL

م

م
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 درج الورق االختياري 
 DCP‑L8400CDN بالنسبة لـ(

وDCP‑L8450CDW و
MFC‑L8600CDW و
MFC‑L8650CDW و

MFC‑L8850CDW 
 ))LT‑320CL( 

)بالنسبة لـ 
 MFC‑L9550CDW 

 ))LT‑325CL(
ي كنمتثبقتملاللجملألسفتملالخلقاليمعلىمجهازم

MFC-L8600CDWموMFC-L8650CDWمو
MFC-L8850CDWموMFC-L9550CDWمو

DCP-L8400CDNموDCP-L8450CDW،موي كنهم
ح تمماميصتمإاىم500مولقةمبحجمم80مج/د2.

عنلمتثبقتملاللجملالخلقالي،مي كنمالجهازمح تمماميصتمإاىم
800مولقةممنملاولقملاعامي.

م

اإلعللم،ملنظرملالعلق اتملا رفيةممعموحلةملاللجملألسفت.

تحذير  
إذلمكنتمتملخلدمملًجامأسفت،مالمتح تملاجهازممنمهذلملاللج.م

فيلمتلعرضماإلدابةمأومتعرضملاجهازمالللفمنظًرلمألنم
لاللجملألسفتميكونمغقرممحكمملاربطمبااجهاز.م

م

لواة الذاكرة
يحلويملاجهازمعلىمذلكرةمققاسقةمبحجمم256ممقجامبايتموفلحةم
ولحلةمالوسقعملاذلكرةملالخلقالي.مي كنكمزيامةمحجمملاذلكرةما ام

يصتمإاىم512ممقجامبايتمكحلمأقصى،ممنمخاللمتثبقتم
SO-DIMMم)وحلةمذلكرةممض نةممزموجةممصغرة(مولحلة.

SO‑DIMM أنواع

ي كنكمتثبقتمأنولعمSO-DIMMملآلتقة:
KTH-LJ2015/256مKingstonمبحجمم256ممقجامم�

بايت

TS256MHP423AمTranscendمبحجمم256ممقجامم�
بايت

مالالة
م ا زيلممنملا علومات،متفضتمبزيالةملا وقعملااكلرونيم	

ماشركةمTechnologyمKingstonمعلىملارلبطملالااي
.http://www.kingston.com/

م ا زيلممنملا علومات،متفضتمبزيالةملا وقعملااكلرونيم	
ماشركةمTranscendمعلىملارلبطملالاايم
.http://www.transcend.com.tw/

م

بشكتمعاد،ميجبمأنمتحلويموحلةمSO-DIMMمعلىم
لا ولدفاتملآلتقة:

144ممبوسمومخرجم16مبتلانوع

زمنملالأخقرمبقنم
تنفقذملاطلبمولآلخرم

فيملاذلكرة

4

267ممقجاهقرتزم)533ممقجابايتم/مثانقةم/مترممملاماعة
مبوس(مأومأكثر

256ممقجابايتلامعة

30.0ممملاطول

نوعمذلكرةملاودولم
لاعشولئيم
لالينامقكقةم
DRAM

DDR2مSDRAM

مالالة
م قلمالمتع تمبعضمأنولعمSO-DIMMممعملاجهاز.	
م ا زيلممنملا علومات،ملتصتمباا وزعملاذيملشلريتممنهم	

.Brotherلاجهازمأوملتصتمبخلمةمع الءم
م

http://www.kingston.com/
http://www.transcend.com.tw/
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تثبيت ذلكرة إضافية

a  .قم بإيقاف تشغيل الجهاز. افصل كبل خط الهاتف

b  افصل كبل الواجهة من الجهاز، ثم افصل كبل الطاقة من
مقبس طاقة التيار المتردد.

ظحالة
 تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل تثبيت وحدة 

SO-DIMM أو إزالتها.
 

c  البالستيكي )1( ثم SO-DIMM قم بإزالة أغطية
المعدني )2(.

2 1

 

d  من العبوة واحملها من SO-DIMM أخرج وحدة
أطرافها.

ماه
لتجنب تعرض الجهاز للتلف بسبب الكهرباء الساكنة، ال 

تلمس شرائح الذاكرة أو سطح اللوحة.
 

e  من أطرافها وقم بمحاذاة SO-DIMM احمل وحدة
الفتحات في وحدة SO-DIMM بالنتوءات الموجودة في 
الفتحة. أدخل وحدة SO-DIMM بشكل قطري )1( ثم 

قم بإمالتها ناحية لوحة الواجهة حتى تثبت في مكانها 
.)2(

1 2

 

f  المعدني )2( ثم SO-DIMM أعد وضع أغطية وحدة
البالستيكي )1( في أماكنها.

2

1
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g  قم توصيل كبل طاقة الجهاز في مقبس طاقة التيار
المتردد أواًل، ثم قم بتوصيل كبل الواجهة.

h .قم بتوصيل كبل خط الهاتف. قم بتشغيل الجهاز

ظحالم
للتأكد من قيامك بتثبيت وحدة SO-DIMM بشكل صحيح، 

يمكنك طباعة قائمة إعدادات المستخدم التي تعرض حجم 
ذاكرة الوصول العشوائي RAM الحالي، )انظر كيفية 

طباعة تقرير  صفحة 42.(
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ADF )ملقم مستندات تلقائي(
يمكن وضع المستند في ملقم المستندات التلقائي ومسح 

صفحة واحدة منه ضوئًيا في المرة بشكل تلقائي.

ECM )وضع تصحيح األخطاء(
الكتشاف األخطاء أثناء إرسال الفاكس وإعادة إرسال 

صفحات الفاكس التي كان بها خطأ.

OCR )التعرف البصري على األحرف(
 Nuance™ يقوم البرنامج التطبيقي

 Presto! أو PaperPort™ 12 SE
PageManager بتحويل صورة النص إلى نص 

يمكنك تعديله.

TAD )جهاز الرد على الهاتف(
يمكنك توصيل جهاز TAD خارجي بالجهاز.

إرسال
عملية إرسال الفاكسات عبر خطوط الهاتف من 

جهازك إلى جهاز الفاكس المستلم.

 إرسال الفاكس تلقائًيا 
إلرسال فاكس دون رفع سماعة الهاتف الخارجي.

إرسال فوري بدون حفظ
عند امتالء الذاكرة، يمكنك إرسال الفاكسات بدون 

حفظ.

 إرسال مجموعة 
كميزة لتوفير التكلفة، سيتم إرسال جميع الفاكسات 

المؤجلة إلى نفس رقم الفاكس كإرسال واحد.

االستالم في حالة نفاد الورق
الستالم الفاكسات على ذاكرة الجهاز عند نفاد الورق 

من الجهاز.

إعادة االتصال تلقائًيا
ميزة تمكن الجهاز من إعادة االتصال بآخر رقم فاكس 

بعد خمس دقائق إذا لم يتم إرسال الفاكس نتيجة 
النشغال الخط.

 إعادة توجيه الفاكسات
إلرسال فاكس تم استالمه بالذاكرة إلى رقم فاكس آخر 

تمت برمجته مسبًقا.

إعدادات مؤقتة
يمكنك اختيار خيارات معينة لكل إرسال فاكس وعملية 

نسخ دون تغيير اإلعدادات االفتراضية.

اكتشاف الفاكس
لتمكين جهازك من االستجابة لنغمات CNG في حالة 

قيامك بمقاطعة مكالمة عبر الفاكس بالرد عليها.

 إلغاء المهمة 
إللغاء مهمة طباعة مبرمجة ومسحها من ذاكرة 

الجهاز.

 المهام المتبقية 
يمكنك التحقق من مهام الفاكس المبرمجة قيد االنتظار 

بالذاكرة وإلغاء المهام كل على حدة.

 الوصول إلى االسترداد عن بعد 
القدرة على الوصول إلى جهازك عن بعد من هاتف 

نغمي باللمس.

إيقاف مؤقت
يتيح لك وضع تأخير مدته 3.5 ثانية في تسلسل 

االتصال أثناء إجراء اتصال باستخدام لوحة االتصال 
أو أثناء تخزين أرقام في دفتر العناوين. اضغط على 

Pause )إيقاف مؤقت( عدد المرات الالزمة لزيادة 
مدد اإليقاف المؤقت.

البث
القدرة على إرسال نفس رسالة الفاكس ألكثر من مكان 

واحد.

بحث
قائمة أبجدية إلكترونية بأرقام دفتر العناوين 

والمجموعة والمخزنة.

تأخير الرنين
 عدد الرنات في الوضعين Fax )الفاكس( و

Fax/Tel )الفاكس/الهاتف(.

التباين
إعداد لتعويض المستندات الفاتحة أو الداكنة، من خالل 

جعل فاكسات أو نسخ المستندات الداكنة أفتح 
والمستندات الفاتحة أدكن.

تخزين الفاكس
يمكنك تخزين الفاكسات بالذاكرة.

تدرج الرمادي
ظالل الرمادي المتوفرة لنسخ الصور الفوتوغرافية 

وإرسالها عبر الفاكس.

قاموس المصطلحات

هذه قائمة شاملة بالميزات والمصطلحات التي تظهر في كتيبات شركة Brother. ويتوقف توافر هذه الميزات على الموديل الذي قمت 
بشرائه.



قاموس المصطلحات

65

C

تصغير تلقائي
لتصغير حجم رسائل الفاكس الواردة.

تقرير Xmit )تقرير تأكيد اإلرسال(
قائمة بكل إرسال، تعرض التاريخ والوقت والرقم 

الخاص به.

جداول اإلعدادات
تعليمات سريعة تعرض كل اإلعدادات والخيارات 

المتاحة إلعداد الجهاز.

 خطأ في االتصال )أو خطأ اتصال(
خطأ أثناء إرسال الفاكس أو استالمه، ويحدث هذا 
الخطأ عادة بسبب تشوش الخط أو وجود كهرباء 

ساكنة.

دفتر العناوين
األسماء واألرقام التي قمت بتخزينها لسهولة االتصال.

الدقة
عدد الخطوط الرأسية واألفقية في كل بوصة.

 دقة عالية جًدا 
الدقة 203 × 196 نقطة لكل بوصة. وتستخدم 

للرسومات والطباعة الصغيرة.

رقم المجموعة
مجموعة من أرقام دفتر العناوين المخزنة في دفتر 

العناوين للبث.

  رمز التعطيل عن بعد 
)وضع الفاكس/الهاتف فقط(

عند رد الجهاز على مكالمة صوتية، فإنه يصدر رنيًنا 
مزدوًجا سريًعا. يمكنك الرد على هاتف داخلي أو 

خارجي بالضغط على هذا الرمز )#51(.

  رمز التنشيط عن بعد
 )وضع الفاكس/الهاتف فقط(

اضغط على هذا الرمز )l51( عند الرد على مكالمة 
عبر الفاكس بهاتف داخلي أو هاتف خارجي.

 رمز الوصول عن بعد 
 )l– – –( الرمز الخاص بك المكون من أربعة أرقام

الذي يتيح لك االتصال بجهازك والوصول إليه من 
مكان بعيد.

 زمن رنين الهاتف/الفاكس 
 Brother طول المدة الزمنية التي يقوم فيها جهاز

بإصدار رنين مزدوج سريع )عندما يكون إعداد  وضع 
االستالم  هو الفاكس/الهاتف( إلعالمك بالتقاط مكالمة 

صوتية يقوم بالرد عليها.

طباعة النسخ االحتياطي
يقوم الجهاز بطباعة نسخة من كل فاكس يتم استالمه 

وتخزينه في الذاكرة. وتمثل هذه ميزة أمان حتى ال تفقد 
الرسائل خالل حدوث فشل بالطاقة.

 طريقة الترميز 
طريقة ترميز المعلومات التي يشتملها المستند. يجب 

أن تستخدم كل أجهزة الفاكس الحد األدنى لمقياس 
 هوفمان معدل )MH(. فالجهاز يتسم بقدرته على 

 )MR( استخدام طرق الضغط الهائلة، قراءة معدلة
وقراءة معدلة معدلة )MMR( وJBIG، إذا كان 

الجهاز المستلم يتمتع بنفس اإلمكانات. 

فاكس مؤّجل
إلرسال الفاكس في وقت الحق معين بهذا اليوم.

 فاكس يدوي 
عند رفع سماعة الهاتف الخارجي حتى يمكنك سماع 
 Fax رد جهاز الفاكس المستلم قبل الضغط على

Start )بدء تشغيل الفاكس( لبدء اإلرسال.

الفاكس/الهاتف
يمكنك استالم الفاكسات والمكالمات الهاتفية. ال تستخدم 

هذا الوضع إذا كنت تستخدم TAD )جهاز الرد على 
الهاتف(.

فترة اليومية
الفترة الزمنية المبرمجة مسبًقا بين تقارير يومية 

الفاكس المطبوعة تلقائًيا. يمكنك طباعة يومية الفاكس 
عند الطلب دون مقاطعة الدورة.

قائمة إعدادات المستخدم
تقرير مطبوع يعرض إعدادات الجهاز الحالية.

قائمة دفتر العناوين
قائمة باألسماء واألرقام المخزنة في ذاكرة دفتر 

العناوين، بترتيب أبجدي.

الكثافة
يتيح تغيير الكثافة جعل الصورة بالكامل أوضح أو 

أكثر قتامة.

LCD لوحة لمس وشاشة لمس
تعرض شاشة اللمس LCD )شاشة البلورات السائلة( 

الموجودة في الجهاز الرسائل التفاعلية والطلبات 
الخاصة باستخدام الجهاز. يمكنك تشغيل شاشة اللمس 

بالضغط على الشاشة أو التمرير عليها. تقوم لوحة 
اللمس، الموجودة في الجانب األيمن لشاشة اللمس 

LCD، بإضاءة مؤشرات LED عندما تكون متاحة 
للتشغيل الحالي.
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 مجموعة التوافق 
قدرة وحدة فاكس واحدة على االتصال بوحدة أخرى. 

.ITU-T ويكون التوافق مضموًنا بين مجموعات

مستوى صوت الرنين
إعداد مستوى صوت رنين الجهاز.

مستوى صوت نغمة التحذير
لضبط مستوى صوت الصادر عند الضغط على مفتاح 

أو ارتكاب خطأ.

المسح الضوئي
عملية إرسال صورة إلكترونية لمستند ورقي على 

الكمبيوتر الخاص بك.

معّرف المحطة
المعلومات المخزنة التي تظهر بالجزء العلوي من 
الصفحات التي يتم إرسالها بالفاكس. ويتضمن اسم 

المرسل ورقم الفاكس.

النبض
شكل من أشكال االتصال الدوار على خط هاتف.

CNG  نغمات 
النغمات )الصفارات( الخاصة التي ترسلها أجهزة 

الفاكس أثناء اإلرسال التلقائي إلعالم الجهاز المستلم 
باتصال جهاز فاكس.

نغمات الفاكس
اإلشارات التي يتم إرسالها بواسطة أجهزة الفاكس 

المرسلة والمستلمة أثناء نقل المعلومات.

النغمة
شكل من أشكال االتصال على خط الهاتف المستخدم 

للهواتف النغمية باللمس.

الهاتف الملحق
هاتف على رقم الفاكس يتم توصيله بمقبس جداري 

منفصل.

 هاتف خارجي 
TAD  )جهاز الرد على الهاتف(  أو الهاتف المتصل 

بالجهاز.

هوية المتصل
خدمة يتم شراؤها من شركة الهاتف وتتيح لك رؤية 

رقم )أو اسم( الطرف الذي يتصل بك.

 وصول مزدوج 
يمكن للجهاز مسح الفاكسات الصادرة أو المهام 

المجدولة في الذاكرة ضوئًيا في نفس الوقت الذي يقوم 
فيه بإرسال فاكس أو استالم فاكس أو طباعة فاكس 

وارد.

وضع االتصال الدولي
إلجراء تغييرات مؤقتة على نغمات الفاكس لتالئم 

التشوش والكهرباء الساكنة في خطوط الهاتف 
الخارجية.

 يومية الفاكس
لسرد المعلومات حول آخر 200 فاكس وارد وصادر. 

TX تعني اإلرسال. RX تعني استالم.
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