
مرجعي دليل
الروتينية العمليات عن موجزة شروح

HL-L6400DW 
        

.سريع كمرجع بك الخاص براذر جهاز بجانب الدليل هذا حفظ براذر توصي

الإنترنت على المستخدم دليل
لجهاز الأساسية والمعلومات التعليمات على يحتوي المرجعي الدليل هذا

.براذر
على المستخدم دليل انظر متقدمة، وارشادات معلومات على للحصول
solutions.brother.com/manuals الإنترنت

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


تواجدها ومكان المستخدم أدلة
مكانه؟ أينمحتواه؟ مادليل؟ أي

إعداد قبل »السلامة إرشادات« قراءة يرجى. أولاً الدليل هذا اقرأالمنتج سلامة دليل
والقيود التجارية العلامات على للتعرف الدليل هذا راجع. الجهاز
.القانونية

في الموجودة / المطبوعة
العبوة

نظام وبرامج التشغيل برامج وتثبيت الجهاز إعداد إرشادات اتبعالسريع الإعداد دليل
.تستخدمه الذي الاتصال ونوع التشغيل

في الموجودة / المطبوعة
العبوة

راجع. الجهاز صيانة وأساسيات الأساسية العمليات على تعرفمرجعي دليل
.وإصلاحها الأخطاء استكشاف تلميحات

في الموجودة / المطبوعة
العبوة

.المرجعي الدليل من إضافية محتويات على الدليل هذا يشتملالإنترنت على المستخدم دليل
تضمين يتم الطباعة، بعمليات المتعلقة المعلومات إلى بالإضافة
.شبكة على الجهاز استخدام حول مفيدة معلومات

/ PDFوملف HTML ملف
Brother Solutions

Center 1

Web Connect Guide )دليل
)الويب عبر الاتصال

عبر الخدمات إلى الوصول حول مفيدة معلومات الدليل هذا يقدم
وطباعة الصور تنزيل عن فضلاً ،Brother جهاز من الإنترنت
.البيانات

PDF / Brother ملف
Solutions Center 1

AirPrint Guide )دليل
AirPrint (

من للطباعة AirPrint باستخدام خاصة معلومات الدليل هذا يقدم
أو OS X التشغيل لنظام الأحدث الإصدار أو 10.8.5 الإصدار
iPad جهاز أو باللمس يعمل iPod جهاز أو iPhone هاتف
المتصلة iOS التشغيل بنظام تعمل التي الأجهزة من غيره أو

.للطابعة تشغيل برنامج تثبيت دون Brother بجهاز

PDF / Brother ملف
Solutions Center 1

Google Cloud Print Guide
)Google Cloud Print دليل(

Google خدمات استخدام كيفية حول تفاصيل الدليل هذا يقدم
Cloud Print™ الإنترنت عبر للطباعة.

PDF / Brother ملف
Solutions Center 1

Mobile Print/Scan Guide
for Brother iPrint&Scan

أثناء الضوئي المسح/الطباعة دليل(
Brother ل التنقل

iPrint&Scan(

محمول جهاز من الطباعة حول مفيدة معلومات الدليل هذا يقدم
.®Wi-Fi بشبكة متصلاً يكون عندما

/ PDF أو HTML ملف
Brother Solutions

Center 1

.solutions.brother.com/manuals موقع بزيارة تفضل1
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الجهاز من القصوى الاستفادة على الإنترنت على المستخدم دليل يساعدك
دليل على نظرة إلقاء يرجى بحوزتك، الذي الجهاز يوفرها التي الميزات حول المزيد على للتعرف. لك مفيدًا الدليل هذا يكون أن نأمل

:يلي ما يوفر. نوفره الذي الإنترنت على المستخدم

!أسرع تنقل
البحث مربع

منفصلة لوحة في التنقل مؤشر

!شامل
واحد دليل في موضوع كل

!مبّسط تخطيط
بخطوة خطوة تعليمات يوفر

الصفحة من العلوي الجزء في بالميزات ملخص

1

2

3

4

البحث مربع.1
التنقل.2
ملخص.3
بخطوة خطوة الإرشادات.4

الإنترنت على المستخدم أدلة لعرض
.solutions.brother.com/manuals الموقع بزيارة تفضل المتاحة، الأدلة من وغيره الإنترنت على المستخدم دليل لعرض

)Windows®(
القياسي، التثبيت في Brother Utilities أداة تضمين تم. Brother Utilities أداة باستخدام الجهاز أدلة إلى الوصول أيًضا يمكنك
.ابدأ ®Windows قائمة من أو المكتب سطح على اختصار صورة في إما عليها العثور تثبيتها عند ويمكنك
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المتكررة الأسئلة على نظرة إلقاء يرجى مشكلات؟ أو أسئلة لديك هل
.الإنترنت على لدينا المتوفرة الفيديو ومقاطع والحلول

موقع على Brother Solutions Center في بالطراز الخاصة وإصلاحها الأخطاء واستكشاف المتكررة الأسئلة صفحة إلى انتقل
support.brother.com.

!للبحث عديدة طرقًا يوفر•
المعلومات من مزيد على للحصول الصلة ذات الأسئلة يعرض•
العميل ملاحظات على بناًء منتظمة تحديثات يستقبل•

.إشعار دون للتغيير عرضة الشاشة هذه أن العلم فيرجى منتظم، بشكل تحديثه يتم Brother Solutions Center لأن نظًرا
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التحكم لوحة على عامة نظرة
.للطراز وفقًا التحكم لوحة تختلف قد

1

2

3

4

اللمسية )LCD( السائلة البلورات شاشة.1
.»اللمس شاشة« في عليها بالضغط والخيارات القوائم إلى الوصول يمكنك

التشغيل إيقاف/التشغيل .2

. على الضغط خلال من الجهاز بتشغيل قم•

إيقاف( LCD Shutting Down شاشة تعرض.  على باستمرار الضغط خلال من الجهاز تشغيل بإيقاف قم•
.تنطفئ أن قبل ثواٍن لبضع )التشغيل

اللمس لوحة.3

)رجوع( 

.السابقة القائمة إلى للرجوع الزر هذا على اضغط

)الرئيسية( 

.الرئيسية الشاشة إلى للرجوع الزر هذا على اضغط•
.وميًضا )الرئيسية الشاشة( Home أيقونة تصدر ،)السكون( Sleep وضع في الجهاز خلاله يكون الذي الوقت في•

عامة معلومات1
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)إلغاء( 

.)الإضاءة عند يتوفر( عملية لإلغاء اضغط•

 على باستمرار اضغط متعددة، طباعة مهام لإلغاء .الجهاز ذاكرة من ومسحها المبرمجة الطباعة مهمة لإلغاء اضغط•
.)المهام كل إلغاء( LCD Cancel All Jobs شاشة تعرض حتى

 أو 

.التالية أو السابقة الصفحة لعرض اضغط

4. )WiFi(

)الأساسية البنية بوضع خاص(
 ضوء يومض عندما. لاسلكية وصول بنقطة بك الخاص Brother جهاز اتصال يعني هذا فإن ،WiFi ضوء تشغيل يتم عندما

WiFi، لاسلكية وصول بنقطة الجهاز اتصال محاولة يعني أو اللاسلكي الاتصال قطع يعني هذا فإن.
)المخصص بالوضع خاص(

.التشغيل إيقاف وضع في WiFi بـ الخاص LED مصباح يكون ما دائًما

1
ات
وم
معل

 
مة
عا
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LCD شاشة على عامة نظرة
اللمسية

Wi-Fi إعداد شاشة إلى الوصول يمكنك الرئيسية، الشاشة من
.»الوظائف«و »الإعدادات«و »الحبر مستوى«و

.خاملاً الجهاز يكون عندما الجهاز حالة الرئيسية الشاشة تعرض
عند. »الاستعداد وضع« شاشة اسم الشاشة هذه على أيًضا يُطلق

»الاستعداد« وضع في جهازك أن إلى الشاشة هذه تشير عرضها،
.التالي للأمر

أو Active Directory® Authentication تمكين حالة في
.الجهاز تحكم لوحة قفل سيتم ،»LDAP مصادقة«

.للطراز وفقًا المتوفرة الميزات ستختلف

) اللاسلكية الحالة( .1

المستويات ذا المؤشر فإن لاسلكيًا، اتصالاً تستخدم كنت إذا
الإشارة قوة يعرض الرئيسية شاشة في الموجود الأربعة
.الحالية اللاسلكية

    

0 Max

عليه فاضغط الشاشة، أعلى في  الرمز رأيت إذا•
.اللاسلكية الإعدادات لتكوين

)الحبر( .2

الزر هذا على اضغط. المتبقي الحبر مسحوق عمر يعرض
.)الحبر( Toner القائمة إلى للوصول

3. Settings )الإعدادات(

Settings القائمة إلى للوصول الزر هذا على اضغط
.)الإعدادات(

جهاز إعدادات جميع إلى للوصول »إعدادات« قائمة استخدم
Brother.

 القفل أيقونة فتظهر ،»الإعداد قفل« تشغيل تم إذا
.الإعدادات لتغيير الجهاز قفل إلغاء يجب. LCD شاشة على

4. Functions )وظائف(

.»الوظائف« شاشة إلى للوصول الزر هذا على اضغط

• Secure )آمن(

.»الآمنة الطباعة« خيار إلى للوصول اضغط

• Web )الويب(

.الإنترنت بخدمة Brother جهاز لتوصيل اضغط
zz Web Connect Guide اضافية معلومات

 صفحة إلى انتقل )الويب عبر الاتصال دليل(
Manuals في بالطراز الخاصة Brother

Solutions Center الموقع على 
support.brother.com الدليل لتنزيل.
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التحذير رمز

صيانة؛ أو خطأ رسالة وجود عند  التحذير رمز يظهر

إلى للعودة  على اضغط ثم لعرضها،  على اضغط
.»الاستعداد وضع«

1
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Brother أدوات إلى الوصول
)®Windows( المساعدة

Brother Utilities سهلاً وصولاً يوفر تطبيقات مشغل هو
.لديك الكمبيوتر على المثبتة Brother تطبيقات جميع إلى

:التالية الإجراءات بأحد قم1

•)Windows® XP وWindows Vista®

®Windows Serverو Windows® 7و
Windows Server® 2008و 2003

)Windows Server® 2008 R2و

>  البرامج كافة>  ))ابدأ( Start(  فوق انقر
Brother  <Brother Utilities.

•)Windows® 8 وWindows Server®
2012(

Brother(  فوق انقر أو على اضغط
Utilities( سطح على أو ابدأ شاشة على إما

.المكتب

•)Windows® 8.1 وWindows Server®
2012 R2(

ابدأ بشاشة السفلية اليسرى الزاوية إلى الماوس حّرك
على يعتمد جهاًزا تستخدم كنت إذا(  فوق وانقر
لإظهار ابدأ شاشة أسفل من لأعلى فاسحب اللمس،
.)التطبيقات شاشة
انقر أو على اضغط ، التطبيقات شاشة تظهر عندما
.)Brother Utilities(  فوق

الخاص الطراز اسم XXXX يمثل حيث( جهازك حدد2
.)بك

.استخدامه في ترغب الذي التشغيل اختر3

8



الورق درج في الورق تحميل
:التالية الوسائط على الطباعة عند الورق درج استخدم

عادي ورق
رقيق ورق
تدويره معاد ورق
رأسية ذو ورق
ملون ورق

1 سميك ورق

الموجهات ضبط•
الورق تهوية•

التحميل :الإنترنت على المستخدم دليل zz اضافية معلومات
الورق درج باستخدام والطباعة

متعدد الدرج في الورق تحميل
الأغراض

:التالية الوسائط على الطباعة عند الأغراض متعدد الدرج استخدم

عادي ورق
رقيق ورق
تدويره معاد ورق
مقوى ورق
رأسية ذو ورق
ملون ورق

2 سميك ورق

2 الملصقات

2 المظاريف

الموجهات ضبط•
الورق تهوية•

التحميل :الإنترنت على المستخدم دليل zz اضافية معلومات
الأغراض متعدد الدرج باستخدام والطباعة

الورق تحميل2

.الإخراج درج اتجاه في بالخروج المطبوع للورق للسماح الطباعة قبل )الإخراج درج إلى موجًها( الخلفي الغطاء افتح1
.الإخراج درج اتجاه في بالخروج المطبوع للورق للسماح الطباعة قبل )الإخراج درج إلى موجًها( الخلفي الغطاء افتح2

2
يل
حم
ت

 
رق
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الكمبيوتر من الطباعة
التشغيل نظام( مستند طباعة

Macintosh(

:الإنترنت على المستخدم دليل zz الطباعة إرشادات لمعرفة
)Macintosh التشغيل نظام( بك الخاص الكمبيوتر من الطباعة

)®Windows( مستند طباعة

.بك الخاص التطبيق في الطباعة أمر حدد1

XXXX يمثل حيث( Brother XXX-XXXX حدد2
.)بك الخاص الطراز اسم

.طباعة فوق انقر3

.الطباعة عملية أكمل4

:الإنترنت على المستخدم دليل zz اضافية معلومات
التشغيل نظام( بك الخاص الكمبيوتر من الطباعة

Windows®(

ورقة صفحة على صفحة من أكثر طباعة
)®Windows( )1 في N( واحدة

.بك الخاص التطبيق في الطباعة أمر حدد1

XXXX يمثل حيث( Brother XXX-XXXX حدد2
خصائص فوق انقر ثم ،)بحوزتك الذي الطراز اسم

.التفضيلات زر أو الطباعة
.الطابعة تشغيل برنامج نافذة تظهر

2 الخيار وحدد متعددة صفحات المنسدلة القائمة فوق انقر3
في 25 أو 1 في 16 أو 1 في 9 أو 1 في 4 أو 1 في
1.

.موافق فوق انقر4

.الطباعة عملية أكمل5

طباعة3
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.Brother جهاز استخدام عند تواجهك قد التي المشكلات لحل القسم هذا استخدم

المشكلة تحديد
.بنفسك المشكلات معظم تصحيح فيمكنك بالجهاز، مشكلة هناك أن ظهر لو حتى
:التالي من تحقق أولاً،

.الجهاز وتشغيل صحيح بشكل بالجهاز الخاص الطاقة سلك توصيل•
.بالجهاز الموجودة اللون برتقالية الواقية الأجزاء كل إزالة تمت•
ويومض الاتصال محور أو التوجيه جهاز أو )اللاسلكي للاتصال( الوصول نقطة تشغيل يتم )بالشبكة المتصلة بالطرز يتعلق فيما(•

.به الخاص الارتباط مؤشر
.الورق درج في صحيح بشكل الورق إدخال تم•
.بإحكام والكمبيوتر بالجهاز متصلة الواجهة كبلات•
.الكمبيوتر على Brother Status Monitor في الجهاز حالة أو LCD شاشة حالة من تحقق•

الحل على العثورالخطأ اكتشف

Status Monitor برنامج باستخدام

.المهمة درج في  الأيقونة فوق مزدوًجا نقًرا انقر•

•)Windows®( الحالة شاشة تحميل الاختيار مربع حددت إذا
مرة كل في تلقائيًا الحالة شاشة تشغيل فسيتم ،التشغيل بدء عند
.الكمبيوتر تشغيل بدء خلالها يتم

.العادية الاستعداد حالة إلى الخضراء الأيقونة تشير•

.تحذير وجود إلى الصفراء الأيقونة تشير•

.خطأ حدوث إلى الصفراء الأيقونة تشير•

.متصل غير الجهاز أن إلى الرمادية الأيقونة تشير•

إلى للوصول وإصلاحها الأخطاء استكشاف الزر فوق انقر•
.وإصلاحها الأخطاء لاستكشاف الويب على Brother موقع

Aوإصلاحها الأخطاء استكشاف
A

ف
شا
ستك

ا
 

طاء
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الحل على العثورالخطأ اكتشف

.LCD شاشة على المعروضة الرسائل اتبع.LCD1 شاشة استخدام
.التالي الجدول في الواردة الإرشادات راجع.2

المستخدم دليل zz للخطأ، حل على العثور عليك تعذر إذا.3
الأسئلة: راجع أو والصيانة الخطأ رسائل :الإنترنت على

Brother في وإصلاحها الأخطاء واستكشاف المتكررة
Solutions Center الموقع على

support.brother.com.

والصيانة الخطأ رسائل
)HL-L6400DW(

NFC شعار فالمس ،)NFC( المدى قريب الاتصال ميزة يدعم ™Android جهاز وكان الأخطاء تعرض LCD شاشة كانت إذا
تُطبق قد(. جهازك من المتكررة الأسئلة آخر واستعرض Brother Solutions Center إلى للوصول Brother جهاز على
.)المحمول الهاتف بمزود الخاصة والبيانات الرسائل أسعار

.«ليغشت» ىلع ™Android وجهاز Brother جهاز من كل في )NFC( المدى قريب الاتصال إعدادات تعيين من تأكد

.الشائعة والصيانة الخطأ رسائل معظم الجدول ويوضح

الإجراءالسببالخطأ رسائل
Cartridge Error

)الخرطوشة في خطأ(
بشكل الحبر خرطوشة تركيب يتم لم

.صحيح
.الأسطوانة وحدة ومجموعة الحبر خرطوشة بإزالة قم

وحدة داخل أخرى مرة وضعها الحبر خرطوشة أخرج
الحبر خرطوشة تركيب بإعادة قم. الأسطوانة
.الجهاز في الأسطوانة وحدة ومجموعة

عملاء خدمة بـ فاتصل المشكلة، استمرت إذا
Brother موزع أو Brother المحلي.
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الإجراءالسببالخطأ رسائل
Drum ! )في الموجود الكورونا سلك تنظيف يجب!)الأسطوانة

.الأسطوانة وحدة
.الأسطوانة بوحدة الكورونا سلك بتنظيف قم

zz سلك تنظيف :الإنترنت على المستخدم دليل
الكورونا

الأسطوانة وحدة فاستبدل قائمة، المشكلة استمرت إذا
.جديدة بأخرى

الحبر خرطوشة تركيب يتم لم
بشكل الأسطوانة وحدة ومجموعة
.صحيح

خرطوشة بإزالة قم ثم الأسطوانة، وحدة بإزالة قم
مرة الحبر خرطوشة وضع الأسطوانة وحدة من الحبر
وحدة تركيب أعد. الأسطوانة وحدة في أخرى

.الجهاز في الأسطوانة

Jam 2-sided )من حشر
)الجانبين

على الطباعة درج في الورق ينحشر
.الخلفي الغطاء داخل أو الوجهين

الغطاء وفتح الوجهين على الطباعة درج بإزالة قم
.للخارج المحشور الورق جميع لسحب الخلفي

Jam Inside )انحشار
)الداخل في

خرطوشة مجموعة وأخرج الأمامي، الغطاء افتح.الجهاز داخل الورق انحشر لقد
الورق جميع واسحب الأسطوانة، ووحدة الحبر

.الأمامي الغطاء أغلق. للخارج المحشور

Jam Mailbox )انحشار
صندوق في الورق
)الإخراج

علبة« وحدة من المحشور الورق جميع بإزالة قم.»البريد علبة« وحدة في الورق ينحشر
.LCD شاشة على الموضح النحو على »البريد

Jam MP Tray )انحشار
متعدد الدرج في

)الأغراض

متعدد الدرج في الورق ينحشر
.)MP( الأغراض

الدرج داخل الموجود المحشور الورق جميع بإزالة قم
Retry على اضغط. به والمحيط الأغراض متعدد
.)المحاولة إعادة(

Jam Rear )انحشار
)خلفي

من الخلفي الجزء في الورق انحشر لقد
.الجهاز

الورق جميع بإزالة وقم الحبر مثبت غطاء افتح
.الحبر مثبت غطاء أغلق. المحشور

Jam Tray1 )انحشار
)1 درج الورق

Jam Tray2 )انحشار
)2 درج الورق

Jam Tray3 )انحشار
)3 درج الورق

Jam Tray4 )انحشار
)4 درج الورق

الورق جميع بإزالة وقم للخارج الورق درج اسحب.الموضح الورق درج في الورق ينحشر
على المتحرك الرسم في الموضح النحو على المحشور
.LCD شاشة

No Drum Unit )لا
)أسطوانة وحدة توجد

بشكل الأسطوانة وحدة تركيب يتم لم
.صحيح

ووحدة الحبر خرطوشة مجموعة تركيب بإعادة قم
.الأسطوانة
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الإجراءالسببالخطأ رسائل
No Paper )يوجد لا

)ورق
تحميل يتم لم أو الجهاز من الورق نفد

.الورق درج في صحيح بشكل الورق
أن من تأكد. الورق درج في الورق ملء أعد•

الحجم مع لتتوافق إعدادها تم قد الورق موجهات
.الصحيح

وتحميله بإزالته فقم الدرج، في ورق يوجد كان إذا•
تم قد الورق موجهات أن من تأكد. أخرى مرة

.الصحيح الحجم مع لتتوافق إعدادها
.الورق درج ملء في تُفرط لا•

No Paper Fed T1 )لم
)T1 الورق تغذية تتم

No Paper Fed T2 )لم
)T2 الورق تغذية تتم

No Paper Fed T3 )لم
)T3 الورق تغذية تتم

No Paper Fed T4 )لم
)T4 الورق تغذية تتم

درج من الورق تغذية في الجهاز فشل
.الموضح الورق

LCD شاشة على الموضح الورق درج اسحب
.المحشور الورق جميع بإزالة وقم للخارج

No Paper MP )يوجد لا
)MP ورق

الأغراض متعدد الدرج من الورق نفد
في صحيح بشكل الورق تحميل يتم لم أو

.الأغراض متعدد الدرج

:التالية الإجراءات بأحد قم
تأكد. الأغراض متعدد الدرج في الورق ملء أعد•

مع لتتوافق إعدادها تم قد الورق موجهات أن من
.الصحيح الحجم

وتحميله بإزالته فقم الدرج، في ورق يوجد كان إذا•
تم قد الورق موجهات أن من تأكد. أخرى مرة

.الصحيح الحجم مع لتتوافق إعدادها

No Paper T1 )يوجد لا
)T1 ورق

No Paper T2 )يوجد لا
)T2 ورق

No Paper T3 )يوجد لا
)T3 ورق

No Paper T4 )يوجد لا
)T4 ورق

درج من الورق تغذية في الجهاز فشل
.الموضح الورق

:التالية الإجراءات بأحد قم
على الموضح الورق درج في الورق ملء أعد•

تم قد الورق موجهات أن من تأكد. LCD شاشة
.الصحيح الحجم مع لتتوافق إعدادها

وتحميله بإزالته فقم الدرج، في ورق يوجد كان إذا•
تم قد الورق موجهات أن من تأكد. أخرى مرة

.الصحيح الحجم مع لتتوافق إعدادها
.الورق درج ملء في تُفرط لا•

No Toner )يوجد لا
)حبر

وحدة أو الحبر خرطوشة تركيب يتم لم
الحبر خرطوشة ومجموعة الأسطوانة

.صحيح بشكل

.الأسطوانة ووحدة الحبر خرطوشة مجموعة أخرج
وأعد الأسطوانة، وحدة من الحبر خرطوشة أخرج
.الأسطوانة بوحدة مكانها في الحبر خرطوشة تركيب

ووحدة الحبر خرطوشة مجموعة تركيب بإعادة قم
استمرت وإذا. الجهاز في أخرى مرة الأسطوانة
بأخرى الحبر خرطوشة وحدة فاستبدل المشكلة،
.جديدة

Output Tray Full
)ممتلئ الإخراج درج(

الموضح الإخراج درج من المطبوع الورق بإزالة قم.ممتلئ الإخراج ورق درج
.LCD شاشة على

Replace Toner
)الحبر استبدال(

نهاية على الحبر خرطوشة أوشكت
بإيقاف الجهاز يقوم. الافتراضي عمرها

.الطباعة عمليات كل

.جديدة بأخرى الحبر خرطوشة استبدل
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الإجراءالسببالخطأ رسائل
Supplies )موارد(

Drum End Soon
انتهاء اقتراب(

الافتراضي العمر
)للأسطوانة

نهاية على الأسطوانة وحدة أوشكت
.الافتراضي عمرها

 شاشة تعرض أن قبل جديدة أسطوانة وحدة اطلب
LCD Replace Drum )استبدال

.)الأسطوانة

Supplies )موارد(
Replace Drum

)الأسطوانة استبدال(

وحدة لاستبدال الوقت حان لقد
.الأسطوانة

.جديدة بأخرى الأسطوانة وحدة استبدل

zz وحدة استبدال :الإنترنت على المستخدم دليل
الأسطوانة

الأسطوانة وحدة عداد تعيين إعادة تتم لم
.جديدة أسطوانة تركيب تم عند

.الأسطوانات وحدات عداد تعيين أعد
الأسطوانة وحدة مع المضمنة الإرشادات راجع
.الجديدة

Supplies )موارد(
Toner Low )مستوى

)منخفض الحبر

شاشة على الرسالة هذه ظهرت إذا
LCD، الطباعة بإمكانك فسيظل.
نهاية على الحبر خرطوشة أوشكت
.الافتراضي عمرها

تكون بحيث الآن جديدة حبر خرطوشة شراء اطلب
LCD Replace الشاشة تعرض عندما متاحة

Toner )الحبر استبدال(.
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الورق انحشار
.بجهازك الورق فيه علق الذي المكان إلى تشير خطأ رسالة

2

1

3

4

5

:الخطأ رسائل
)الاختياري الاخراج صندوق تثبيت عند( الاخراج صندوق انحشار.1
الخلفي الجزء في انحشار.2
الوجهين على الطباعة درج في انحشار.3
الدرج في انحشار.4
الجهاز داخل انحشار.5

اللاسلكي الاتصال حلول
:يلي ما فراجع اللاسلكية، بالشبكة Brother جهاز توصيل عليك تعذر إذا
)WLAN( اللاسلكية المحلية الشبكة تقرير طباعة: الإنترنت على المستخدم دليل•

اللاسلكية للتهيئة البديلة الطريقة: السريع الإعداد دليل•
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Brother جهاز على النصوص إدخال كيفية
.الجهاز في LCD شاشة على مفاتيح لوحة تظهر نص، كتابة إلى الحاجة عند
.لبلدك وفقًا الأحرف تختلف قد•
.تنفذها التي للعملية وفقًا المفاتيح لوحة تخطيط يختلف ربما•

.الخاصة والأحرف والأرقام الأحرف بين للتنقل  على اضغط•

.c أو d على اضغط اليمين، أو اليسار إلى المؤشر لتحريك•

مسافات إدخال

.المسافة زر على اضغط ثم خاصة، أحرف لاختيار مرتين  على اضغط مسافة، لإدخال•

التصحيحات إجراء

. على اضغط ثم الخاطئ الحرف إلى المؤشر لتحريك c أو d على فاضغط تغييره، وأردت خاطئ بشكل الحرف أدخلت إذا•
.الصحيح الحرف أدخل

.الحرف أدخل ثم الصحيح، المكان إلى المؤشر لتحريك c أو d على اضغط حرف، لإدخال•

.الأحرف جميع لمحو  على الضغط في الاستمرار مع اضغط أو محوه، تريد حرف لكل  على اضغط•

المحمول الجهاز باستخدام الطباعة
 بتنزيل قم. كمبيوتر استخدام دون المحمول، جهازك من مباشرةً Brother جهاز ميزات استخدام Brother iPrint&Scan لك يتيح

Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan )ل التنقل أثناء الضوئي المسح/الطباعة دليل Brother
iPrint&Scan( الموقع على :solutions.brother.com/manuals.

Bالُملحق
B

حق
لُمل
ا
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الملحقات
.»الحالة شاشة« في أو بالجهاز التحكم لوحة على خطأ رسالة ستظهر الأسطوانة، أو الحبر مثل المستلزمات استبدال موعد يحين عندما
 الموقع بزيارة تفضل بجهازك، الخاصة المستلزمات حول المعلومات من لمزيد

http://www.brother.com/original/index.html لشركة المحلي التجزئة ببائع الاتصال أو Brother.

.منفصلين جزأين الأسطوانة ووحدة الحبر خرطوشة تعد

التقريبي الافتراضي العمرالمستلزم طراز اسمالمستلزم عناصر
)للصفحات الإنتاجية القدرة(

للتطبيق القابلة الطرز

:القياسي الحبرالحبر خرطوشة
TN-3417

2HL-L6400DW 1 تقريبًا ورقة 3000

:الإنتاجية عالي حبر
TN-3437

2HL-L6400DW 1 تقريبًا ورقة 8000

:كبيرة بدرجة الإنتاجية عالي حبر
TN-3467

2HL-L6400DW 1 تقريبًا ورقة 12000

:الإنتاجية فائق حبر
TN-3487

2HL-L6400DW 1 تقريبًا ورقة 20000

50000/صفحة DR-340530000الأسطوانة وحدة
3 تقريبًا صفحة

HL-L6400DW

.)IEC( الدولية الكهربائية التقنية اللجنة/)ISO( القياسي للتوحيد الدولية للمنظمة التابع 19752 للمعيار وفقًا للخرطوشة التقريبية الإنتاجية إقرار تم1
Letter أو A4 بحجم واحد وجه على الصفحات طباعة2
الصفحات عدد يتأثر قد. ]A4/letter بحجم أحادية صفحات[ للمهمة صفحات 3 إلى استنادًا صفحة 50000و للمهمة، واحدة صفحة إلى استنادًا صفحة 30000 تقريبًا3

.وحجمها الوسائط نوع الحصر، لا المثال سبيل على تتضمن، التي العوامل من متنوعة مجموعة بسبب

سطح على Brother Creative Center أيقونة فوق مزدوًجا نقًرا انقر ،®Windows التشغيل نظام استخدام حالة في
وطباعتها مخصصة مواد إنشاء على لمساعدتك موردًا يكون بحيث والمصمم بنا الخاص المجاني الويب موقع إلى للوصول لديك المكتب

.إبداعية ولمسات ونصوص فوتوغرافية صور مع والمنزلي التجاري للاستخدام
:هذا الويب عنوان على Brother CreativeCentre إلى الوصول Macintosh مستخدمو يستطيع

http://www.brother.com/creativecenter

B
حق
لُمل
ا
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النترنت شبكة على موقعنا زوروا
www.brother.com

تم التي الأجهزة تدعم موزعيها أو المحلية براذر وشركات. فقط الشراء بلد في لاستخدامه الجهاز هذا على الموافقة تمت
.بلدانهم في فقط شراؤها

D006X9001-00
ARB
0 الإصدار

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