ADS-2400N / ADS-2800W / ADS-3000N / ADS-3600W
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دليل اإلعداد السريع
ال تتوفر كافة الطرازات في جميع البلدان.
تتوفر أحدث الدالئل في مركز حلول  Brotherعلى الموقعsupport.brother.com :

يرجى قراءة دليل أمان المنتج قبل إعداد الجهاز.

تحذير

4

توصيل الجهاز وتثبيت البرامج

حدد طريقة المسح الضوئي المفضلة لديك.
إذا كنت تستخدم الجهاز  ADS-2400Nأو  ،ADS-3000Nفال يمكنك االتصال بشبكة االتصال الالسلكية.

استخدام الماسح الضوئي لديك مع
الكمبيوتر

استخدام الماسح الضوئي مع الهاتف
المتحرك

استخدام الماسح الضوئي الديك كجهاز
مستقل

اتصال السلكي بالشبكة

اتصال السلكي بالشبكة

اتصال السلكي بالشبكة

تشير التحذيرات إلى احتمال وجود خطر والذي قد يؤدي إلى الموت أو حدوث إصابات خطيرة إذا لم يتم تجنبه.

مالحظة

اتصال كبل شبكة محلية

إن األشكال التوضيحية في هذا الدليل هي خاصة بالجهاز  ، ADS-3600Wما لم يتم ذكر غير ذلك.
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A

	-كمبيوتر غير متصل بشبكة االتصال

B

اتصال كبل شبكة محلية

فك تغليف الجهاز والتحقق من المكونات

ملقم المستندات
األوتوماتيكي ()ADF

محول التيار الكهربائي

دليل أمان المنتج

دليل اإلعداد السريع

كبل واجهة USB

قرص التثبيت

	-كمبيوتر متصل بشبكة االتصال
	-كمبيوتر غير متصل بشبكة االتصال

C

•تم تغليف هذا المنتج باستخدام كيس بالستيكي .لتجنب حدوث اختناق ،ضع األكياس البالستيكية بعيدا عن األطفال واألوالد .هذا الكيس ليس لعبة.
•استخدم محول التيار الكهربائي المرافق لهذا المنتج فقط.

مالحظة

D

 Aاستخدام الماسح الضوئي لديك مع الكمبيوتر
كمبيوتر يعمل باستخدام  Windows®ويحتوي على محرك أقراص رقمية
مالحظة:
إذا لم تظهر شاشة  Brotherتلقائيا ،انقر فوق
(> )Start .Computer (My Computer)
( )File Explorerعلى شريط المهام ،ثم انتقل إلى
(في  Windows 8و  :8.1انقر فوق رمز
).This Computer
انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق رمز القرص الرقمي ثم فوق .start.exe

الكفالة

B

اتصال كبل شبكة محلية

اتصال كبل  USBبالكمبيوتر

تحذير

اتبع اإلرشادات
على الشاشة لمتابعة
التثبيت.

االنتهاء
مالحظة :أعد تشغيل
الكمبيوترعنداالنتهاء.

كمبيوتر يعمل باستخدام  Macintoshو  Windows®دون محرك أقراص رقمية
يمكنك تحميل حزمة البرامج وبرنامج التشغيل كاملة من مركز حلول  Brotherعلى الموقع
support.brother.com

 Bاستخدام الماسح الضوئي لديك مع الهاتف المتحرك أو كجهاز مستقل (اتصال السلكي بالشبكة)

•ننصح باالحتفاظ بالتغليف األصلي في حالة الرغبة بشحن الجهاز.
•استخدم كبل  USBالمرافق لوصل الجهاز بالكمبيوتر.

الوصول اآلمن للشبكة
توجد كلمة المرور االفتراضية لجهازك على الملصق الموجود على الجزء الخلفي من الماسح الضوئي (يسبقها “ .)”Pwdننصحك بشدة بتغييرها لحماية الجهاز من الوصول
غير المصرح به.
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	-كمبيوتر متصل بشبكة االتصال

A

A

> > Setup Wizard
.1
.Yes
 .2حدد .SSID
أدخل مفتاح شبكة االتصال.
 .3تعرض شاشة LCD
.Connected

تحضير الجهاز

إذا كنت تستخدم الماسح الضوئي
لديك مع الهاتف المتحرك.

قم بتحميل Brother iPrint&Scan
للبدء باستخدام جهازك مع الهواتف
المتحركة .انتقل إلى
support.brother.com/ips
وحدد المنتج والهاتف المتحرك لتحميل
.Brother iPrint&Scan

إذا كنت تستخدم الماسح الضوئي
لديك كجهاز مستقل.

االنتهاء

االنتهاء

مالحظة

إذا لم تستطع العثور على  ،SSIDاسأل مسؤول شبكة االتصال أو مصنع نقطة أو جهاز توجيه شبكة االتصال الالسلكية.

 Cاستخدام الماسح الضوئي لديك مع الهاتف المتحرك (اتصال كبل شبكة محلية)

تركيب ملقم المستندات األوتوماتيكي.

3

وصل محول التيار الكهربائي.

اختيار اللغة ،عند الضرورة (في الطرازات ذات شاشة اللمس فقط)
a.aعلى شاشة لمس الجهاز ،اضغط

.

b.bاضغط ▲ أو ▼ وحدد .Initial Setup
c.cاضغط .Local Language
d.dاضغط ▲ أو ▼ وحدد لغتك.
e.eاضغط

.

فتح الدروج.

توصيل الجهاز بشبكة االتصال باستخدام كبل
الشبكة المحلية.

قم بتحميل  Brother iPrint&Scanللبدء باستخدام
جهازك مع الهواتف المتحركة .انتقل إلى
 support.brother.com/ipsوحدد المنتج والهاتف
المتحرك لتحميل .Brother iPrint&Scan

االنتهاء

 Dاستخدام الماسح الضوئي لديك كجهاز مستقل (اتصال كبل شبكة محلية)
توصيل كبل شبكة محلية بالجهاز

االنتهاء

