ADS-1200/ADS-1700W

•ال تتوفر بعض الطرز في بعض الدول.
•ما لم تتم اإلشارة إلى غير ذلك ،تعرض الرسوم
التوضيحية الواردة في هذا الدليل الطراز
.ADS-1700W

دليل اإلعداد السريع

تتوافر أحدث األدلة واألسئلة المتكررة في مركز حلول support.brother.com :Brother

تحذير يشير إلى موقف َخطِ ر محتمل ،وإذا لم يتم تجنبه ،فقد يؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة.

تحذير

1

فك تغليف الجهاز ومراجعة المكونات

قد تختلف المكونات المرفقة في الصندوق حسب دولتك.

ريذحت
•يأتي هذا المنتج مغل ًفا في كيس بالستيكي .احتفظ باألكياس البالستيكية بعي ًدا
عن الرضع واألطفال ،لتجنب خطر إصابتهم باالختناق .الكيس ليس لعبة
لألطفال.
•ال تستخدم إال محول التيار المتردد المرفق مع هذا المنتج.
محول التيار المتردد
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بطاقة الضمان

دليل اإلعداد السريع

قرص التثبيت

كابل Micro USB 3.0

ظحالم
•نوصي باالحتفاظ بعبوة المنتج األصلية في حالة اضطررت لشحن الجهاز.
•إلنشاء اتصال محلي بأحد أجهزة الكمبيوتر ،استخدم كابل  micro USB 2.0أو
 .micro USB 3.0ال تكون هذه الكابالت مرفقة مع المنتج.
•اطلع على "دليل المستخدم على اإلنترنت" للتعرف على المزيد من التفاصيل.
•نوصي باستخدام كابل  micro USB 3.0للمسح الضوئي في وضع Bus
).Power (ADS-1200

الوصول اآلمن للشبكة
توجد كلمة المرور االفتراضية لجهازك على الملصق الموجود أسفل الماسح
الضوئي (يسبقها " .)"Pwdننصحك بشدة بتغييرها لحماية الجهاز من الوصول
غير المصرح به.

إعداد الجهاز
ظحالم
قبل وضع المستندات في ملقم المستندات التلقائي
( ،)ADFانفخ في الورق وباعد بين الصفحات على
النحو الموضح في الرسم التوضيحي الموجود على
الغطاء العلوي للجهاز.
وصِّل محول التيار المتردد.
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افتح الغطاء العلوي.

تهيئة الجهاز (الطراز  ADS-1700Wفقط)
•تحديد اللغة
اضغط على

(.Local Language > Initial Setup > )Settings

•ضبط التاريخ والوقت
اضغط على

(.Date & Time > Initial Setup > )Settings

 ARBاإلصدار A
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توصيل الجهاز وتثبيت البرنامج

حدد طريقة المسح الضوئي المفضلة.
إذا كان اإلصدار المستخدم هو  ،ADS-1200فستكون اتصاالت الشبكة غير مدعومة.

استخدام الماسح الضوئي مع
الكمبيوتر

استخدام الماسح الضوئي مع الجهاز
المحمول

استخدام الماسح الضوئي كجهاز قائم
بذاته

اتصال ® Wi-Fiبالشبكة

اتصال ® Wi-Fiبالشبكة

اتصال ® Wi-Fiبالشبكة

A
التوصيل بالكمبيوتر من خالل كابل USB

	-كمبيوتر متصل بالشبكة
	-كمبيوتر غير متصل بالشبكة

A
B

A

	-كمبيوتر متصل بالشبكة
	-كمبيوتر غير متصل بالشبكة

B

 Aاستخدام الماسح الضوئي مع الكمبيوتر
أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل  MacوWindows
يمكنك تنزيل حزمة البرامج وبرامج التشغيل الكاملة من مركز حلول .Brother
لنظام التشغيل support.brother.com/windows :Windows
لنظام التشغيل support.brother.com/mac :Mac
انقر نقرً ا مزدوجً ا على الملف الذي تم تنزيله لبدء عملية التثبيت ،ثم اتبع
التعليمات المعروضة على الشاشة.

عند االنتهاء ،أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر.
للمسح الضوئي باستخدام الكمبيوتر ،قم بتثبيت
البرنامج المرفق مع الماسح الضوئي .اطلع على
"دليل المستخدم على اإلنترنت" للتعرف على
المزيد من التفاصيل.

إنهاء

 Bاستخدام الماسح الضوئي مع الجهاز المحمول أو كجهاز قائم بذاته (اتصال ® Wi-Fiبالشبكة (الطراز  ADS-1700Wفقط))

> > Setup Wizard
1.1
.Yes

في حالة استخدام الماسح الضوئي مع
الجهاز المحمول

نزل تطبيق المحمول المجاني
الخاص بنا Brother
 iPrint&Scanوثبته من App
 Storeأو ™Google Play
باستخدام الجهاز المحمول.

إنهاء

2.2حدد عنوان  .SSIDأدخل مفتاح الشبكة.
3.3تعرض الشاشة .Connected

في حالة استخدام الماسح الضوئي
كجهاز قائم بذاته

إنهاء

ظحالم
•في حالة عدم العثور على معرف  SSIDأو مفتاح الشبكة ،ارجع إلى مسؤول الشبكة أو جهة تصنيع نقطة الوصول الالسلكية/الموجّ ه.
•في حالة تعذر االتصال بالشبكة:
1.1تأكد من إعدادات شبكة .WLAN
2.2تمكين شبكة  :WLANاضغط على

•

) WLAN Enable ،WLAN ،Network ،(Settingsثم .On

 Brother SupportCenterهو تطبيق محمول يوفر أحدث معلومات الدعم لمنتج  Brotherالخاص بك .تفضل بزيارة متجر  App Storeأو
™ Google Playلتنزيل التطبيق وتثبيته على جهازك المحمول.
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