
قم بإخراج الجهاز من عبوته وتحقق من المكونات
مالحظة:

تختلف واجهات االتصال المتوفرة اعتماًدا على الطراز.	 
يتعين عليك شراء كبل الواجهة الصحيح للواجهة التي ترغب في استخدامها.	 

USB كبل
نوصي باستخدام كبل USB 2.0 )من النوع A/B( ال يزيد طوله عن 2 متر.

كبل الشبكة
)HL‑L5100DN / HL‑L5200DW / HL‑L6200DW / HL‑L6400DW للطرز( 

استخدم كباًل مزدوًجا مجدواًل من الفئة 5 )أو أعلى( مباشرة.

كبل متوازي
)HL‑L5000D للطراز( 

استخدم الكبل المتوازي المتوفر مع الجهاز. إذا لم يتوفر الكابل المتوازي مع الجهاز في بلدك أو منطقتك، فيرجى 
االتصال بخدمة عمالء Brother أو بوكيل Brother المحلي لديك لشراء الكبل المتوازي االختياري 

.)PC‑5000(
 	.HL‑L6400DW والطراز HL‑L5200DW تعرض الرسومات التوضيحية في دليل اإلعداد السريع هذا الطراز

قم بإزالة مواد التغليف وثبت مجموعة وحدة االسطوانة وخرطوشة الحبر

حمل الورق في درج الورق

قم بتوصيل كبل الطاقة وتشغيل الجهاز

حدد اللغة )عند الحاجة(

مجموعة وحدة االسطوانة وخرطوشة 
 الحبر

 )مثبت مسبًقا في الطرز 
 HL‑L5000D / HL‑L5100DN /

 HL‑L5200DW /
)HL‑L6200DW

 وحدة االسطوانة 
)HL‑L6400DW مثبتة مسبًقا في الطرز(

 خرطوشة الحبر 
)HL‑L6400DW الطرز(

كبل طاقة التيار المترددقرص CD‑ROM للتثبيت

 دليل مرجعيدليل سالمة المنتجدليل اإلعداد السريع
)طرز معينة فقط(

� LCD للطرز المزودة بشاشة
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اضبط موجهات الورق.

الجهة األماميةالجهة الخلفية

HL‑L5000D / HL‑L5100DN / HL‑L5200DW / HL‑L6200DW

قم بإزالة الجزء البرتقالي. تخلص من عبوة جيل السيليكا.

للطرز المزودة بشاشة لمس �

1 . ]General Setup[ اضغط على ▼ أو ▲ ليتسنى لك تحديد
)إعداد عام(، ثم اضغط على OK )موافق(.

اضغط على OK )موافق( لتحديد ]Local Language[ )لغة . 2
محلية(.

اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد لغتك ثم اضغط على OK )موافق(.. 3
اضغط على Cancel )إلغاء(.. 4

 على شاشة اللمس للجهاز، اضغط على . 1
]Settings[ )إعدادات( < 

 ]General Setup[ )إعداد عام( < 
]Local Language[ )لغة محلية(.

اضغط على اللغة.. 2
3 .. اضغط على 

قم بإزالة الجزء البرتقالي.

HL‑L6400DW

قم بإزالة الجزء البرتقالي.

الوصول اآلمن إلى الشبكة
 .)"Pwd" ستجد كلمة المرور االفتراضية للجهاز على الملصق بالجزء الخلفي من الجهاز )تسبقها

ننصحك بشدة بتغييرها لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به.

دليل اإلعداد السريع

 HL‑L5000D / HL‑L5100DN / HL‑L5200DW / HL‑L6200DW /
HL‑L6400DW

يرجى قراءة دليل سالمة المنتج أوالً، ثم قراءة دليل اإلعداد السريع من أجل 
معرفة إجراءات التثبيت الصحيحة.

ليست كل الطرز متوفرة في جميع الدول.

 :Brother Solutions Center تتوافر أحدث األدلة على 
.solutions.brother.com/manuals

يرجى مشاهدة Video FAQs )األسئلة 
المتداولة عن الفيديو( للمساعدة إلعداد 

 جهاز Brother لديك: 
.solutions.brother.com/videos

D01KZ8001‑00
ARB
C اإلصدار

solutions.brother.com/manuals
solutions.brother.com/videos


قم بتوصيل الجهاز وتثبيت البرنامج

كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل  ®Macintosh/Windows غير مزود بمحرك أقراص 
CD‑ROM

 Brother قم بتنزيل برنامج التشغيل الكامل وحزمة البرامج من موقع
.Solutions Center

solutions.brother.com/mac  )Macintosh لنظام التشغيل(
solutions.brother.com/windows  )Windows®  لنظام التشغيل(

إنهاء

5   

)HL‑L5000D الطباعة باستخدام الجهاز المحمول )غير متوفر للطراز

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمتابعة 
التثبيت.

مالحظة:
في حالة عدم نجاح االتصال، راجع  هل يتعذر إعداد جهازك؟ أدناه.

قم بتنزيل تطبيق "Brother iPrint&Scan" لبدء استخدام جهازك مع الهواتف المحمولة.

 solutions.brother.com/ips

مالحظة:
 My( الكمبيوتر > )تلقائًيا، فانقر فوق  )ابدأ Brother إذا لم تظهر شاشة

Computer( )جهاز الكمبيوتر(.
)لـ Windows® 8: انقر فوق رمز  )مستكشف الملفات( على شريط 

المهام ثم انتقل إلى الكمبيوتر.(
.start.exe ثم فوق CD‑ROM انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز

CD‑ROM ومزود بمحرك أقراص Windows®  كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل� HL‑L5000D للطراز

للطرز األخرى �

.iOSو OS X متوفر لمستخدمي نظامي التشغيل AirPrint برنامج
لمزيد من المعلومات، راجع AirPrint Guide )دليل AirPrint( على صفحة 

Manuals )األدلة( على الويب للطراز لديك.
solutions.brother.com/manuals

هل يتعذر إعداد جهازك؟

شبكة سلكية

USB/متوازي

شبكة السلكية

أعد تشغيل الجهاز و/أو الكمبيوتر و/أو افصل الكبل.
 الجهاز المحمول.

. كرر 

انتقل إلى  الطريقة البديلة للتهيئة الالسلكية 
)Setup Wizard )معالج اإلعداد((.

أعد تشغيل الموجه/نقطة الوصول الالسلكية.. 1

الطريقة البديلة للتهيئة الالسلكية )Setup Wizard )معالج اإلعداد((

a . الشبكة(، ثم( ]Network[ اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الخيار
اضغط على OK )موافق(.

b . OK ثم اضغط على ،]WLAN[ اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الخيار
)موافق(.

c . معالج( ]Setup Wizard[ اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الخيار
اإلعداد(، ثم اضغط على OK )موافق(.

d . ،)؟WLAN أتريد تمكين( ]?WLAN Enable[ في حالة ظهور
اضغط على ▲ لتحديد ]On[ )تشغيل(.

4 ..SSID الخطوة  قم بتوصيل الجهاز وتثبيت البرنامجحدد uu لالستخدام مع الكمبيوتر

قم بتوصيل الجهاز بالشبكة الالسلكية.. 3

للطرز المزودة بشاشة لمس �

 < ]Setup Wizard[ )معالج اإلعداد( < ]Yes[ )نعم(.

تعرض شاشة Connected[ LCD[ )موصل(.

� LCD للطرز المزودة بشاشة

SSID: XXXXXXX
XXXX :مفتاح الشبكة

لالستخدام مع الجهاز المحمول uu  الطباعة باستخدام الجهاز المحمول )غير 
)HL‑L5000D متوفر للطراز

ابحث عن SSID ومفتاح الشبكة.. 2

أدخل مفتاح الشبكة.. 5

اختر Connection Type )نوع التوصيل(:

تقوم براذر بانتظام بتحديث البرنامج الضافة ميزات واصالح مشكالت محددة.
.solutions.brother.com/up1 للتحقق من من احدث اصدار للبرنامج، قم بزيارة

http://support.brother.com على الويب Brother موقع دعم

solutions.brother.com/mac
solutions.brother.com/windows
solutions.brother.com/ips
solutions.brother.com/manuals
solutions.brother.com/up1
http://support.brother.com

