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1
السالمة

التشغيل لضمان التالية المعلومات إلى انتبه الصارمة. السالمة بمتطلبات لتفي واختبارها والمستلزمات الطابعة تصميم تم
.Xerox لطابعة واآلمن المستمر

والسالمة اإلشعارات
للطابعة. مستمر آمن تشغيل لضمان اإلرشادات هذه إلى ارجع الطابعة. تشغيل قبل بعناية التالية اإلرشادات اقرأ

السالمة وكالة تقييم هذا ويشمل الصارمة. السالمة بمتطلبات لتفي واختبارها والمستلزمات ®Xerox طابعة تصميم تم
بها. المعمول البيئية والمعايير الكهرومغناطيسية باألشعة الخاصة اللوائح مع والتوافق وشهادتها،

فقط. ®Xerox من مواد باستخدام واألداء البيئة واختبار المنتج هذا بسالمة الخاصة االختبارات من التحقق تم

مالحظة
التأثير إلى خارجية، أجهزة توصيل أو جديدة وظائف إضافة تشمل قد والتي بها، المصرح غير التعديالت تؤدي قد

.Xerox شركة بممثل االتصال يرجى المعلومات، من المزيد على لالطالع المنتج. توثيق على

الكهربائية السالمة
عامة إرشادات

خطر

قصر• إحداث أو الجهد نقاط إحدى لمس يؤدي أن يمكن بالطابعة. الموجودة الفتحات أو الثقوب في أجساما تدفع ال
كهربائية. صدمة أو حريق حدوث إلى األجزاء أحد في

أوقف• بذلك. للقيام التوجيه وتم اختياري جهاز بتركيب تقوم تكن لم ما بمسامير المثبتة الواقيات أو األغطية تزل ال
جهاز لتركيب والواقيات األغطية إزالة عند الطاقة سلك افصل هذه. التركيب عمليات إجراء عند الطابعة تشغيل
المحافظة يمكنك األغطية تلك خلف أجزاء أية توجد ال المستخدم، قِبل من للتثبيت القابلة الخيارات باستثناء اختياري.

صيانتها. أو عليها
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خطر
سالمتك: على خطرًا التالية األمور تمثل

اهترائه.• أو الطاقة سلك تلف
الطابعة.• داخل سائل انسكاب
المياه.• إلى الطابعة تعرض
عادية.• غير بدرجة السطح حرارة ارتفاع أو الطابعة من دخان انبعاث
الطابعة.• من روائح أو ضوضاء انبعاث
السالمة.• أجهزة من غيرهما أو مصهر، أو دائرة، لقاطع الطابعة تنشيط

يلي: بما قم الحاالت، هذه من أي حدوث حال في

الفور.1. على الطابعة تشغيل أوقف

الكهربائي.2. المأخذ من الطاقة سلك افصل

المعتمدين.3. الخدمة ممثلي بأحد اتصل

الطاقة سلك
بالطابعة.• المرفق الطاقة سلك استخدم
الطاقة.• سلك مقبس تعديل أو إزالة وتجنب تمديد سلك تستخدم ال
بإحكام.• السلك من طرف كل توصيل من تأكد سليم. بشكل مؤرض كهربي مأخذ في مباشرةً الطاقة سلك بتوصيل قم

المأخذ. فحص الكهرباء فني من فاطلب مؤرضًا، المأخذ كان إذا ما تعلم ال كنت إذا
أرضي.• توصيل طرف على يشتمل ال كهربي بمأخذ الطابعة لتوصيل أرضي مهايئ قابس تستخدم ال

خطر
الكهربائية المنتجات تشكل قد سليم. بشكل الطابعة تأريض على بالحرص كهربائية لصدمة التعرض احتمال تجنب

استخدامها. أسيء إذا خطرًا

للطابعة• الكهربية المواصفات استعرض المناسبين. والطاقة الكهربي الجهد يوفر بمأخذ الطابعة توصيل من تحقق
الضرورة. عند كهرباء فني مع

بأقدامهم.• الطاقة سلك فيه األشخاص يطأ أن يمكن مكان في الطابعة تضع ال
الطاقة.• سلك على أشياء تضع ال
متآكالً.• أو مهترئًا أصبح إذا الطاقة سلك استبدل
التشغيل.• وضع في الطاقة مفتاح يكون عندما تفصله أو الطاقة سلك توصل ال
الطاقة.• سلك فصل عند بالقابس أمسك السلك، وتلف كهربية لصدمة التعرض لتجنب
إليه.• الوصول ويسهل الطابعة من قريب الكهربائي المنفذ أن من تأكد

الطاقة فصل الضروري من كان إذا الطابعة. من الخلفي الجانب على إضافي كجهاز بالطابعة الطاقة سلك تضمين يتم
الكهربي. المأخذ من الطاقة سلك فافصل الطابعة، عن بالكامل الكهربية

الطوارئ حاالت في التشغيل إيقاف
الكهربائي. المأخذ من الطاقة سلك افصل الفور. على الطابعة تشغيل أوقف التالية، الحاالت من أي حدوث حالة في

يلي: مما أي حدث إذا المشكلة لحل المعتمدين Xerox خدمة ممثلي بأحد اتصل

عادية.• غير أصواتًا يصدر أو روائح الجهاز من تنبعث
اهتراؤه.• أو الطاقة كابل تلف
السالمة.• أجهزة من غيرهما أو الصهر، وحدة أو الحائط، لوحة دائرة قاطع تعثر
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الطابعة.• داخل سائل انسكاب
المياه.• إلى الطابعة تعرض
الطابعة.• أجزاء من جزء أي تلف

الليزر سالمة
باعتباره ومعتمد والدولية والوطنية الحكومية الهيئات حددتها التي الليزر منتجات أداء معايير مع الطابعة هذه تتوافق
أوضاع جميع خالل للشعاع التام االنغالق بفضل خطر، ضوء الطابعة من ينبعث فال األولى. الفئة من ليزر منتج

العميل. بها يقوم التي والصيانة التشغيل

الليزر تحذير
الدليل هذا في عليها المنصوص تلك غير بإجراءات والقيام التعديالت أو التحكم، عناصر استخدام عن ينتج أن يمكن

الخطِرة. اإلشعاعات إلى التعرض

التشغيل سالمة
السالمة، وكالة فحص هذا ويشمل الصارمة. السالمة بمتطلبات لتفي واختبارها والمستلزمات الطابعة تصميم تم

بها. المعمول البيئية المعايير مع والتوافق ومصادقتها،

للطابعة. والمستمر اآلمن تشغيل ضمان على يساعد التالية السالمة إلرشادات وانتباهك

التشغيلية اإلرشادات
بالطباعة.• الطابعة قيام أثناء الورق أدراج من أي إزالة تجنب
بالطباعة.• الطابعة قيام أثناء األبواب تفتح ال
الطباعة.• أثناء الطابعة تحرك ال
والتغذية.• اإلخراج بكرات عن بعيدةً وغيرها العنق وأربطة والشعر اليدين على حافظ
بإزالة• تقم ال الطابعة. داخل الخطرة المناطق حماية على تعمل معينة، أدوات استخدام إزالتها تتطلب التي األغطية،

الواقية. األغطية

الساخنة تحذير
وتجنب المنطقة هذه من المحشور الورق إزالة عند دائمًا الحذر التزم ساخنة. الحبر صهر بوحدة المعدنية األسطح

معدنية. أسطح أية لمس

األوزون انبعاث
فاألوزون النسخ. حجم على الصادرة األوزون كمية وتعتمد العادي. التشغيل خالل األوزون غاز الطابعة هذه تصدر

التهوية. جيدة غرفة في الطابعة ضع أحد. بأي تضر ضخمة بكميات يصدر وال الهواء من أثقل

.www.xerox.com/environment إلى انتقل وكندا، المتحدة الواليات في المعلومات من مزيد على لالطالع
الموقع إلى انتقل أو المحلي Xerox بممثل اتصل األخرى، األسواق في

.www.xerox.com/environment_europe

الطابعة موقع
تهيئة• وزن لمعرفة وزنها. لتحمل تكفي بقوة يتمتع لالهتزازات معرض غير ثابت مستوٍ سطح على الطابعة ضع

المادية. المواصفات إلى ارجع الطابعة،
حرارتها.• درجة ارتفاع ومنع الطابعة لتهوية موضوعة فهي بالطابعة. الموجودة الفتحات أو الثقوب تغطِ أو تسد ال
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والصيانة.• للتشغيل كافية مساحة بها منطقة في الطابعة ضع
األتربة.• من خالية منطقة في الطابعة ضع
الرطوبة.• أو البرودة أو الحرارة شديدة بيئة في تشغلها أو الطابعة تخزن ال
حرارة.• مصدر من بالقرب الطابعة تضع ال
الحساسية.• عالية للمكونات التعرض لتجنب المباشرة الشمس أشعة في الطابعة تضع ال
تكييف.• نظام من الجاف الهواء لتدفق مباشرةً فيه معرضة تكون مكان في الطابعة تضع ال
لالهتزازات.• معرضة مواقع في الطابعة تضع ال
االرتفاع.• في المحددة االرتفاعات في الطابعة استخدم المثالي، األداء على للحصول

الطابعة مستلزمات
على• محتمل وخطر األداء ضعف إلى مناسبة غير مواد استخدام يؤدي قد لطابعتك. المصممة المستلزمات استخدم

السالمة.
معه.• المتوفرة أو والمستلزمات والخيارات المنتج هذا على المكتوبة واإلرشادات التحذيرات جميع اتبع
الحاوية.• أو الحزمة على المقدمة لإلرشادات وفقًا لالستهالك القابلة الوحدات بجميع احتفظ
األطفال.• متناول عن بعيدًا لالستهالك القابلة الوحدات بجميع احتفظ
المكشوف.• اللهب في الحبر حاويات أو األسطوانات خراطيش أو الطباعة، خراطيش أو الحبر، مسحوق تلق ال
يؤدي• فقد العين. أو للجلد الحبر مسحوق مالمسة تجنب الحبر، مسحوق خراطيش مثل الخراطيش، معالجة عند

مالمسة خطر زيادة إلى ذلك يؤدي قد حيث الخرطوشة، فك تحاول ال والتهابها. العين تهيج إلى للعين مالمسته
العين. أو للجلد الحبر مسحوق

الحذر
Totalو الخدمة واتفاقية Xerox ضمان يغطي ال .Xerox إنتاج من ليست التي المستلزمات استخدام بعدم يوصى
مستلزمات استخدام عن الناتج األداء تردي أو العطل أو التلف الكامل) الرضا (ضمان Satisfaction Guarantee
Total Satisfaction يتوفر الطابعة. لهذه المحددة غير Xerox مستلزمات استخدام أو Xerox إنتاج من ليست

هاتين حدود خارج التغطية هذه تختلف وقد وكندا. المتحدة الواليات في الكامل) الرضا (ضمان Guarantee
.Xerox بممثل اتصل التفاصيل، على لالطالع المنطقتين.

الصيانة عند السالمة
بالطابعة.• المرفقة الوثائق في تحديدًا ذكره يتم لم بالصيانة خاص إجراء بأي القيام تحاول ال
فقط.• الوبر من خالية جافة قماش قطعة مستخدمًا الطابعة نظف المتطايرة. التنظيف مواد تستخدم ال
الدورية.• الصيانة مواد من أيًا أو مستهلكة مواد أية تحرق ال
الموقع• إلى انتقل ،Xerox مستلزمات تدوير إعادة برامج حول معلومات على لالطالع

.www.xerox.com/gwa

خطر
استخدامها عند حرائق نشوب أو انفجارات في تتسبب قد المتطايرة التنظيف فمواد المتطايرة. التنظيف مواد تستخدم ال

الكهروميكانيكية. األجهزة مع
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الطابعة رموز

الوصف الرمز

تحذير:
تجنبه. عدم حالة في الوفاة أو بالغة إصابة يسبب قد خطر إلى يشير

السخونة: تحذير
لإلصابة. تتعرض ال حتى الحذر التزم بداخلها. أو الطابعة على ساخن سطح

تنبيه:
الممتلكات. تلف لتجنب اتخاذه يلزم إجباري إجراء إلى الرمز هذا يشير

بالطابعة. الخاصة المنطقة أو المساحة تلمس ال

المباشرة. الشمس ألشعة األسطوانة خراطيش تعرض ال

الحبر. خراطيش تحرق ال

األسطوانة. خراطيش تحرق ال

بالطابعة. الخاصة المنطقة أو المساحة تلمس ال

الوصف الرمز

التجميع. مشبك أشكال من شكل أي أو دبابيس على المحتوي الورق تستخدم ال

المثني. أو المجعد أو المطوي الورق تستخدم ال

تستخدمه. أو inkjet بطابعات الخاص الورق تحمّل ال
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الوصف الرمز

الرأسية. ذا العرض جهاز ورق أو الشفاف الورق تستخدم ال

قبل. من المستخدم أو عليه المطبوع الورق تحميل تُعد ال

الورق. أو الوسائط أضف

الورق انحشار

تأمين

التأمين إلغاء

مستند

الورق

WLAN
الالسلكية المحلية المنطقة شبكة

LAN
المحلية المنطقة شبكة

USB
عالمي تسلسلي ناقل

بريدية بطاقة

ألعلى. ومواجهتها األلسنة إغالق مع الدرج في األظرف بتحميل قم
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الوصف الرمز

ألعلى. ومواجهتها األلسنة فتح مع الدرج في األظرف بتحميل قم

الوزن

البيانات نقل

بالورق التغذية اتجاه مؤشر

"موافق" الزر

الطباعة" "قائمة الزر

"متصل" الزر

الوصف الرمز

"معلومات" الزر

"قائمة" الزر

"رجوع" الزر

"الطاقة/تنشيط" الزر

المهمة" "إلغاء الزر

لليسار االتجاه مؤشر

لليمين االتجاه مؤشر
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الوصف الرمز

ألعلى االتجاه مؤشر

ألسفل االتجاه مؤشر

WPS الزر
(Wi-Fi Protected Setup)

التدوير إعادة إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع العنصر. هذا تدوير إعادة يمكن
والتخلص.

والسالمة والصحة بالبيئة الخاصة االتصال معلومات
يرجى ومستلزماته، هذا Xerox بمنتج المتعلقة والسالمة والصحة، البيئة، حول المعلومات من مزيد على لالطالع

التالية. العمالء مساعدة بخطوط االتصال

(ASK-XEROX (1-800-275-9376-800-1 وكندا: المتحدة الواليات

434 353 1707 44+ أوروبا:

.www.xerox.com/environment إلى انتقل وكندا، المتحدة الواليات في المنتج سالمة معلومات على لالطالع

.www.xerox.com/environment_europe إلى انتقل أوروبا، في المنتج سالمة معلومات على لالطالع
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2
الميزات

الطابعة أجزاء
أمامي منظر

.6 اإلخراج1. درج امتداد الورق مستوى مؤشر
.2.7 ورقة 550 سعة االختيارية التغذية بوحدة 2 NFCالدرج تمكين لمجموعة البطاقات قارئ حجيرة

االختيارية ورقة3. 250 سعة 1 الدرج
التحكم8. لوحة عرض شاشة والتمديد4. الجانبي التمرير درج
.9USB منفذ اإلخراج5. درج
التحكم10. لوحة غطاء
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خلفي منظر

.5 الشبكة1. كابل منفذ 1 للدرج الخلفي الوصول غطاء
.2.6 كهربائي الوجهينمشترك على الطباعة وحدة

.7 الخلفي3. الباب الطاقة مفتاح
.4USB كبل منفذ

الداخلية المكونات

.3 الحبر1. مسحوق خرطوشة األمامي الغالف
األسطوانة2. خرطوشة
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التحكم لوحة

الوصف الرقم الوصف الرقم

في واحدًا مستوى للرجوع يُستخدم "رجوع": الزر
القائمة.

5 :(WPS (Wi-Fi Protected Services الزر
الالسلكية. الشبكات التصال يُستخدم

1

لوحة عرض بشاشة االختيار لتأكيد "موافق": الزر
التحكم.

6 الرقمية األبجدية المفاتيح لوحة 2

"إلغاء" الزر 7 ألعلى/ألسفل األسهم تستخدم األسهم: أزرار
في المتاحة الخيارات عبر للتمرير ولليسار/اليمين
لوحة عرض بشاشة موضح هو كما المحددة، القائمة

وخفضها. القيم ولزيادة التحكم،

3

التشغيل" "تشغيل/إيقاف الزر 8 ويتيح القائمة"، "وضع إلى للدخول "قائمة": الزر
واإلعدادات. الخيارات إلى الوصول

4
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المعلومات صفحات
بالطابعة. الخاصة التحكم لوحة من إليها الوصول يمكنك التي المعلومات صفحات من مجموعة للطابعة توجد

المعلومات صفحات إلى الوصول
يسخن.1. حتى للحظات الجهاز فاترك األمر، لزم إذا القائمة. الزر على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من
أخرى.2. مرة القائمة الزر على اضغط

القائمة. بعناصر قائمة ستظهر
المعلومات.3. لتحديد ألعلى/ألسفل السهم زر على اضغط
لليمين.4. السهم زر على اضغط
المعلومات.5. لتحديد ألعلى/ألسفل السهم زر على اضغط

المعلومات. بصفحات قائمة ستظهر
طباعتها.6. لتتم معلومات صفحة حدد ثم ألعلى/ألسفل، السهم زر على اضغط
موافق.7. الزر حدد ثم األيمن، السهم زر على اضغط معلومات، صفحة لتحديد

التهيئة تقرير
الدرج ومعلومات المنفذ وإعداد الشبكة وإعدادات المثبتة الخيارات تشمل المنتج حول معلومات التهيئة" "تقرير يوفر

والمزيد.

الموقع على النظام) مسؤول (دليل System Administrator Guide إلى ارجع التهيئة"، "تقرير لطباعة
.www.xerox.com/office/3330docs

3330 طابعة Phaser® Xerox® 4-2
المستخدم دليل

الميزات

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3330&PgName=man&Language=English


الطاقة موفر وضع
محددة. زمنية لفترة خمول حالة في الطابعة ترك عند الطاقة استهالك خفض على الطاقة موفر وضع يعمل

الطاقة موفر مستويات
الطاقة. موفر لوضع مستويان يوجد

باستهالك• الطابعة وتعمل خافتة التحكم لوحة شاشة تصبح النشاط، عدم من محددة فترة بعد المنخفضة: الطاقة توفير
للطاقة. منخفض

في• الطابعة وتدخل التحكم لوحة شاشة تنطفئ النشاط، عدم من محددة فترة بعد للغاية: المنخفضة الطاقة توفير
االستعداد. وضع

التحكم بلوحة الطاقة موفر وضع موقتات تعيين
الموقع على النظام) مسؤول (دليل System Administrator Guide إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع

www.xerox.com/office/3330docs

الطاقة موفر وضع من الخروج
التالية. األحداث من أي وقوع عند تلقائيًا الطاقة" "موفر وضع من الطابعة تخرج

التحكم.• لوحة أزرار على الضغط
بها.• متصل جهاز من معلومات الطابعة استالم
بالطابعة.• غطاء أو باب أي فتح
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اإلدارة ميزات
الموقع على النظام) مسؤول (دليل System Administrator Guide إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع

.www.xerox.com/office/3330docs

Internet Services ®CentreWare ®Xerox
المضمن الويب خادم على المثبت والتهيئة اإلدارة برنامج هو Internet Services ®CentreWare ®Xerox

الويب. مستعرض من وإدارتها الطابعة تهيئة لك ويتيح بالطابعة.

يتطلب: Internet Services ®CentreWare ®Xerox

أو• UNIX أو Macintosh أو Windows التشغيل نظام بيئات في والشبكة الطابعة بين TCP/IP اتصال
.Linux

الطابعة.• في HTTPو TCP/IP تمكين
•.JavaScript يدعم ويب مستعرض به بالشبكة متصل كمبيوتر

Internet Services ®CentreWare®Xerox إلى الوصول
ويب.1. مستعرض افتح بك، الخاص الكمبيوتر جهاز في
بالطابعة.2. الخاص IP عنوان أدخل العنوان، حقل في
رجوع.3. أو إدخال على اضغط

بالطابعة الخاص IP عنوان موقع تحديد
IP عنوان إلى تحتاج كما بالطابعة. الخاص IP عنوان إلى تحتاج بشبكة، متصلة بطابعة الطباعة تشغيل برامج لتثبيت

وتهيئتها. Internet Services ®CentreWare ®Xerox في طابعة إعدادات أية إلى للوصول

التحكم. لوحة عرض شاشة على بالطابعة الخاص IP عنوان عرض يمكنك
القائمة.1. الزر على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من
المعلومات.2. لتحديد ألعلى/ألسفل السهم زر على اضغط
لليمين.3. السهم زر على اضغط
الطابعة.4. هذه حول معلومات وحدد ألسفل السهم زر على اضغط
لليمين.5. السهم زر على اضغط
.6.TCP/IPv4 عنوان وحدد ألسفل السهم زر على اضغط

.IP عنوان وتعرض لليسار اليمين من تلقائيًا الشاشة تمرير يتم

الصيانة مساعد
الصيانة ومساعد .Xerox شركة إلى مباشرةً تشخيصية معلومات إرسال لك تتيح مدمجة تشخيص قدرة الطابعة تشمل
وأتمتة المساعدة، على والحصول المحتملة، المشكالت لحل سريعة طريقة توفر بعد عن تشخيصية أداة عن عبارة

اإلصالح. عملية أو وإصالحها المشكالت استكشاف عملية

الصيانة مساعد تمكين

على الطابعة قدرة لضمان للطابعة الوسيط الملقم إعداد بتهيئة فقم وسيطًا، ملقمًا تستخدم الشبكة كانت إذا البدء: قبل
باإلنترنت. االتصال

.1.Internet Services ®CentreWare ®Xerox < التعليمات فوق انقر الطابعة، حالة نافذة من

.2.SMart eSolutions < الحالة فوق انقر ،Internet Services ®CentreWare ®Xerox من

الصيانة.3. مساعد فوق انقر ،Smart eSolutions من
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اإلنترنت4. عبر وإصالحها األخطاء استكشاف جلسة بدء فوق انقر ،Xerox شركة إلى الحالة معلومات إلرسال
.www.Xerox.com الموقع على

األخطاء5. استكشاف جلسة لبدء www.xerox.com الموقع إلى المستعرض توجيه يعاد البيانات، إرسال بعد
اإلنترنت. عبر وإصالحها
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المعلومات من مزيد
المصادر: هذه من طابعتك حول المعلومات من المزيد على الحصول يمكنك

الموقع المورد

بالطابعة. مرفق التثبيت دليل

www.xerox.com/office/3330docs بالطابعة خاصة أخرى وثائق

www.xerox.com/office/3330support عبر الفني الدعم وتشمل للطابعة، الفني الدعم معلومات
الدعم (مساعد Online Support Assistantو اإلنترنت،

التشغيل. برنامج وتنزيالت الفوري)

التحكم. بلوحة (?) "تعليمات" الزر على اضغط الخطأ رسائل أو القوائم حول معلومات

®Xerox البرنامج من أو التحكم، لوحة من اطبع
فوق انقر ثم ،Internet Services ®CentreWare

التقارير. < الطباعة < الخدمات < الخصائص

المعلومات صفحات

Internet ®CentreWare ®From Xerox البرنامج من
تعليمات. فوق انقر ،Services

Internet Services ®CentreWare ®Xerox وثائق

www.xerox.com/office/3330supplies الطابعة مستلزمات شراء طلب

www.xerox.com/office/businessresourcecenter وقوالب تفاعلية تعليمية برامج يشمل والمعلومات لألدوات مورد
باحتياجاتك. للوفاء مخصصة وميزات مفيدة وتلميحات الطباعة

www.xerox.com/office/worldcontacts الدعم ومركز المحلية المبيعات

www.xerox.com/office/register الطابعة تسجيل

/www.direct.xerox.com اإلنترنت عبر Direct ®Xerox متجر
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3
واإلعداد التركيب

أيضًا: راجع

بالطابعة. المرفق التثبيت دليل

الموقع على النظام) مسؤول (دليل System Administrator Guide
.www.xerox.com/office/3330docs

واإلعداد التركيب على عامة نظرة
للطابعة، األولية اإلعدادات بتهيئة قم وتوصيلهما. وتشغيلهما بالكهرباء والطابعة الكمبيوتر توصيل من تأكد الطباعة، قبل

الكمبيوتر. على المساعدة واألدوات الطابعة تشغيل برنامج ثبّت ثم

أو Ethernet كابل باستخدام بالشبكة االتصال أو USB باستخدام الكمبيوتر من مباشرةً بالطابعة االتصال يمكنك
التوزيع وأجهزة الموجهات االتصال. طرق باختالف والكابالت المادية األجهزة متطلبات تختلف السلكي. اتصال
ويجب الطابعة مع مضمنة ليست USB وكابالت Ethernet وكابالت الموديم وأجهزة الشبكة ومحوالت الشبكية

،USB اتصال من أسرع عادةً يكون حيث Ethernet اتصال بتوفير Xerox شركة توصي منفصل. بشكل شراؤها
.Internet Services ®CentreWare ®Xerox إلى الوصول ويوفر

مالحظة
أحدث تنزيل يمكنك والوثائق)، (البرامج Software and Documentationوقرص البرنامج توفر عدم حالة في

.www.xerox.com/office/3330drivers من التشغيل برامج

:Relaterede emner

للطابعة موقع تحديد

االتصال طريقة تحديد

بالشبكة الطابعة توصيل

الشبكة إعدادات تهيئة

البرامج تثبيت
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للطابعة موقع تحديد
مالحظة

حدوث إلى الباردة للغرفة السريع التسخين يؤدي قد الطباعة. جودة على الحرارة درجة في المفاجئة التقلبات تؤثر قد
الصور. نقل مع مباشرةً يتداخل مما الطابعة داخل تكاثف

فهرنهايت)• درجة 90 إلى 50) مئوية درجة 30 إلى 10 من حرارة بدرجات واألتربة الغبار من خالية منطقة اختر
%80 إلى 20 بين ما تتراوح نسبية ورطوبة

تكون• أن يجب الطابعة. وزن لتحمل تكفي بقوة يتمتع لالهتزازات معرض غير ثابت مستوٍ سطح على الطابعة ضع
راجع الطابعة، تهيئة وزن لمعرفة السطح. مع ثابت تالمس في األربعة األرجل جميع استقرار مع أفقية الطابعة

المادية. المواصفات
خلوص• متطلبات لمعرفة المناسبة. التهوية وتوفير المستلزمات إلى للوصول كافٍ بخلوص يتمتع موقعًا حدد

القياسية. للتهيئة الخلوص متطلبات راجع الطابعة،
الشبكة.• أو والكمبيوتر الطاقة بمصدر لتوصيلها جاهزًا ستكون الطابعة، موضع تحديد بعد

الطابعة توصيل
االتصال طريقة تحديد

كيفية على تحددها التي الطريقة تعتمد .Ethernet كابل أو USB كابل باستخدام بالكمبيوتر الطابعة توصيل يمكن
Ethernet اتصال يستخدم اإلعداد. في األسهل وهو مباشرًا اتصاالً USB اتصال يعد بالشبكة. الكمبيوتر اتصال
لالطالع بالشبكة. الكمبيوتر اتصال كيفية فهم المهم فمن شبكة، اتصال تستخدم كنت فإذا الشبكات. ضمن العمل في

.IPو TCP/IP عناوين حول نبذة إلى ارجع التفاصيل، على

مالحظة

أو• محدد طابعة نموذج على الخيارات بعض فتسري الطابعات. جميع في مدعومة ليست المدرجة الخيارات بعض
التشغيل. برنامج نوع أو بعينه تشغيل نظام أو معينة تهيئة

ومحوالت• الشبكية التوزيع وأجهزة الموجهات االتصال. طرق باختالف والكابالت المادية األجهزة متطلبات تختلف
بشكل شراؤها ويجب الطابعة مع مضمنة ليست USB وكابالت Ethernet وكابالت الموديم وأجهزة الشبكة

منفصل.

الشبكة

شبكة. بمنفذ الطابعة لتوصيل Ethernet شبكة كابل فاستخدم منزلية، شبكة أو مكتب بشبكة متصالً الكمبيوتر كان إذا
معظم في متزامنة. بطريقة واألجهزة والطابعات الكمبيوتر أجهزة من العديد Ethernet شبكات تدعم أن يمكن

باستخدام الشبكة إعدادات إلى مباشرًا وصوالً ويوفر USB اتصال من أسرع Ethernet اتصال يكون الحاالت،
.Internet Services ®CentreWare ®Xerox

الالسلكية الشبكة

اتصال باستخدام بالشبكة الطابعة توصيل فيمكنك السلكية، وصول نقطة أو السلكي موجه على تحتوي الشبكة كانت إذا
الالسلكية الشبكة اتصال السلكي. االتصال يوفرها التي والخدمات الوصول نفس الالسلكية الشبكة اتصال يوفر السلكي.

®Xerox استخدام عند الشبكة إعدادات إلى مباشرًا وصوالً ويوفر USB اتصال من أسرع عادةً يكون
.Internet Services ®CentreWare

3330 طابعة Phaser® Xerox® 2-3
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USB

سرعات USB اتصال يوفر .USB اتصال فاستخدم لديك، شبكة توجد وال واحد بكمبيوتر الطابعة بتوصيل قمت إذا
USB اتصال يوفر ال ذلك، إلى إضافة .Ethernet شبكة اتصال سرعة بنفس عادةً يكون ال لكنه سريعة، بيانات

.Internet Services ®CentreWare ®Xerox إلى وصوالً

بالشبكة الطابعة توصيل
جهاز لتوصيل Ethernet شبكة تُستخدم بالشبكة. الطابعة لتوصيل أعلى أو 5 الفئة من Ethernet كابل استخدم

إلى مباشرًا وصوالً Ethernet اتصال ويوفر بالتزامن. واألنظمة الطابعات من العديد وتدعم أكثر أو واحد كمبيوتر
.Internet Services ®CentreWare ®Xerox باستخدام الشبكة إعدادات

الطابعة: لتوصيل
كهربائي.1. بمأخذ السلك ووصل بالطابعة، الطاقة سلك وصل
لكابل2. اآلخر الطرف وصل بالطابعة. Ethernet بمنفذ أعلى أو 5 الفئة من Ethernet كابل طرفي أحد وصل

موجه. أو موزع في صحيحة بطريقة تهيئته تمت شبكة بمنفذ Ethernet
الطابعة.3. بتشغيل قم

(دليل System Administrator Guide إلى ارجع الشبكة، إعدادات تهيئة حول تفاصيل على لالطالع
.www.xerox.com/office/3330docs الموقع على النظام) مسؤول

USB باستخدام كمبيوتر بجهاز التوصيل
اإلصدارات أو Windows 8 أو Windows 7 التشغيل نظام توفر يلزمك ،USB باستخدام كمبيوتر بجهاز للتوصيل
Macintosh التشغيل نظام من 10.9 اإلصدار أو األحدث، اإلصدارات أو Windows Server 2008 أو األحدث،

األحدث. اإلصدارات أو OS X

:USB كبل باستخدام كمبيوتر بجهاز الطابعة لتوصيل
من1. األيسر بالجانب الموجود USB بمنفذ A/B النوع من قياسي USB 2.0 بكبل الخاص B الطرف وصّل

الطابعة.
الكمبيوتر.2. بجهاز الموجود USB بمنفذ USB كبل من A الطرف بتوصيل قم
إلغاء.3. حدد جديدة، أجهزة على Windows نظام عثور معالج ظهور حال في
البرامج.4. تثبيت إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع الطباعة. تشغيل برامج ثبّت

الطابعة تشغيل تشغيل/إيقاف
وضع في الطاقة مفتاح وأن بالحائط، المثبت الطاقة ومأخذ بالطابعة الطاقة سلك توصيل من تأكد الطابعة، تشغيل قبل

اإليقاف.
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األيسر. الخلفي بالجانب الطاقة ومفتاح التحكم لوحة بشاشة التشغيل إيقاف زر على الطابعة تحتوي

بالطابعة.• اإللكترونية للمكونات مرتبة إيقاف عملية التحكم لوحة عرض بشاشة التشغيل إيقاف الزر يبدأ
الطابعة.• بها المزود الرئيسية الطاقة في التحكم لوحة جانب على الموجود الطاقة مفتاح ويتحكم
تشغيل.1. الوضع إلى الطاقة مفتاح على اضغط الطابعة، لتشغيل

باستخدام الطابعة تشغيل إيقاف تم أنه يعني فهذا متوقفة، الطابعة بينما "تشغيل" الوضع في الطاقة مفتاح كان إذا
تشغيل. الوضع إلى ثم التشغيل إيقاف الوضع إلى الطاقة مفتاح على اضغط الطابعة، لتشغيل التحكم. لوحة

الطابعة:2. تشغيل إليقاف

الحذر

أوالً.• التحكم لوحة تشغيل بإيقاف قم الطابعة، تعطل لمنع
الطابعة.• تشغيل أثناء تفصله أو الطاقة سلك توصل ال

(a.الطاقة موفر الزر على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من
(b.التشغيل إيقاف المس
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مالحظة
إيقاف مكتمل. الطابعة تشغيل إيقاف تسلسل أن يعني فهذا مطفأة، التحكم لوحة مصابيح جميع تكون عندما

اختياري. الطاقة مفتاح تشغيل
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الشبكة إعدادات تهيئة
IPو TCP/IP عناوين حول نبذة

وبشكل .Ethernet شبكة عبر للتواصل أساسي بشكل TCP/IP بروتوكوالت والطابعات الكمبيوتر أجهزة تستخدم
أنظمة إلى بالنسبة الشبكة. طابعة مع للتواصل Bonjour أو TCP/IP بروتوكول Macintosh أجهزة تستخدم عام،
ال ،TCP/IP بروتوكول عكس وعلى ذلك، ومع .TCP/IP بروتوكول استخدام يفضل ،Macintosh OS X

.IP لعناوين الكمبيوتر أجهزة أو الطابعات استخدام Bonjour يتطلب

يحتوي فريد. IP عنوان على كمبيوتر جهاز وكل طابعة كل تحتوي أن يجب ،TCP/IP بروتوكوالت فباستخدام
.(DHCP) الديناميكي المضيف تكوين بروتوكول خادم على DSL وخطوط والكابالت الشبكة موجهات من العديد

.DHCP الستخدام مهيئين الشبكة على وكمبيوتر طابعة لكل IP عنوان بتعيين تلقائيًا DHCP خادم يقوم

الموجه. وثائق إلى ارجع ،IP عنونة حول معلومات على للحصول DSL؛ موجه أو كابليًا موجهًا تستخدم كنت إذا

البرامج تثبيت
واحتوائها صحيحة، بطريقة واتصالها وتشغيلها الطابعة، توصيل من تأكد التشغيل، ببرنامج الخاصة البرامج تثبيت قبل
بالطابعة.. الخاص IP عنوان موقع تحديد فراجع ،IP عنوان على العثور من تتمكن لم إذا صالح. IP عنوان على

الموقع من التشغيل برامج أحدث تنزيل يمكنك والوثائق، البرامج قرص توفر عدم حالة في
.www.xerox.com/office/3330drivers

التشغيل نظام متطلبات
ndowsو ndowsServer2008 R2و ndows Server2008و ndows Windowsو8 7 , التشغيل نظام

.Server 2012

10.9واألحدث• اإلصدار Macintosh OS X التشغيل نظام
الشبكة.• واجهة عبر المختلفة األساسية UNIX بأنظمة االتصال الطابعة تدعم :Linuxو UNIX التشغيل نظاما

.www.xerox.com/office/3330drivers راجع التفاصيل، على لالطالع
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Windows التشغيل لنظام المساعدة واألدوات التشغيل برامج تثبيت
الضوئي المسح تشغيل وبرنامج ®Xerox من الطباعة تشغيل برنامج بتثبيت قم الطابعة، ميزات جميع إلى للوصول

.®Xerox من

الضوئي: والمسح الطباعة تشغيل ببرنامج الخاصة البرامج لتثبيت
تلقائيًا.1. التثبيت أداة تبدأ بالكمبيوتر. المناسب األقراص محرك في والوثائق البرامج قرص أدخل

التثبيت أداة ملف فوق مزدوجًا نقرًا وانقر األقراص محرك إلى فانتقل تلقائيًا، التثبيت أداة تشغيل يبدأ لم إذا
.Setup.exe

اللغة.2. فوق انقر اللغة، لتغيير

موافق.3. فوق انقر ثم اللغة، حدّد

الضوئي.4. والمسح الطباعة تشغيل برامج تثبيت < التشغيل برامج تثبيت فوق انقر

أوافق.5. فوق انقر الترخيص، اتفاقية لقبول

التالي.6. فوق انقر ثم الطابعة، حدّد المكتشفة، الطابعات قائمة من

موسع:7. بحث فوق فانقر المكتشفة، الطابعات قائمة في الطابعة تظهر لم إذا

.8:IP عنوان وتعرف ذلك، بعد المكتشفة الطابعات قائمة في الطابعة تظهر لم إذا
(a.النافذة أعلى شبكة طابعة أيقونة فوق انقر
(b.للطابعة DNS اسم أو IP عنوان أدخل
(c.بحث فوق انقر
(d.التالي فوق انقر ثم الطابعة، حدّد المكتشفة، الطابعات قائمة من

.9:IP عنوان وتعرف ذلك، بعد المكتشفة الطابعات قائمة في الطابعة تظهر لم إذا
(a.متقدم بحث فوق انقر
(bحقلي في العناوين وأدخل العلوي الزر فوق فانقر الفرعية، الشبكة وقناع العبّارة عنوان تعرف كنت إذا

الفرعية". الشبكة و"قناع "العبّارة"
(cفي العنوان وأدخل األوسط الزر فوق فانقر ذاتها، الفرعية الشبكة على أخرى طابعة عنوان تعرف كنت إذا

."IP :عنوان حقل
(d.بحث فوق انقر
(e.التالي فوق انقر ثم الطابعة، حدّد المكتشفة، الطابعات قائمة من

مالحظة
المستقبل. في الستخدامه IP عنوان سجل .IP عنوان ستعرض المكتشفة"، "الطابعات نافذة في الطابعة ظهور عند

المطلوب.10. التشغيل برنامج حدد

تثبيت.11. فوق انقر

بالطابعة.12. الخاص IP عنوان فأدخل ،IP بعنوان تطالبك التثبيت أداة مطالبة حالة في

التشغيل.13. برامج تثبيت إلكمال التشغيل، إعادة فوق فانقر الكمبيوتر، تشغيل بإعادة التثبيت أداة مطالبة حالة في

إنهاء.14. فوق انقر التثبيت، إلكمال

10.9 اإلصدار Macintosh OS X التشغيل نظام في الطباعة تشغيل برامج تثبيت
األحدث واإلصدارات

الطباعة. ميزات جميع إلى للوصول Xerox من الطباعة تشغيل برنامج بتثبيت قم

الطباعة: تشغيل ببرنامج الخاصة البرامج لتثبيت
بالكمبيوتر.1. المناسب األقراص محرك في والوثائق البرامج قرص أدخل
القرص.2. أيقونة فوق مزدوجًا نقرًا انقر بالطابعة، الخاص dmg. ملف لعرض
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التشغيل.3. لنظام المناسبة التثبيت أداة ملف إلى انتقل ثم ،dmg. ملف افتح

التثبيت.4. أداة حزمة ملف افتح التثبيت، لبدء

أخرى.5. مرةً متابعة فوق انقر متابعة. فوق انقر التمهيدية، والرسائل التحذير رسائل على للموافقة

أوافق.6. فوق انقر ثم متابعة، فوق انقر الترخيص، اتفاقية لقبول

تثبيت.7. فوق انقر ثم التثبيت، لملفات آخر موقعًا حدد أو تثبيت، فوق انقر الحالي، التثبيت موقع لقبول

البرنامج.8. تثبيت فوق انقر ثم المرور، كلمة أدخل

المكتشفة:9. الطابعات قائمة في الطابعة تظهر لم إذا متابعة. فوق انقر ثم المكتشفة، الطابعات قائمة من الطابعة حدد
(a.الشبكة طابعة أيقونة فوق انقر
(b.متابعة فوق انقر ثم بالطابعة، الخاص IP عنوان اكتب
(c.متابعة فوق انقر ثم المكتشفة، الطابعات قائمة من الطابعة حدد

متابعة.10. فوق انقر الطباعة، انتظار قائمة رسالة لقبول

إغالق.11. فوق انقر التثبيت، نجاح رسالة لقبول

المثبتة:12. الخيارات على الطباعة تشغيل برنامج تعرف من للتحقق
(a.الدولية والماسحات الطابعات < النظام تفضيالت فوق انقر ،Apple قائمة من
(b.والمستلزمات الخيارات فوق انقر ثم القائمة، من الطابعة حدد
(c.الخيارات فوق انقر
(d.صحيحة بطريقة الطابعة على المثبتة الخيارات جميع ظهور من تأكد
(e.النظام تفضيالت من اخرج ثم النافذة، وأغلق موافق، فوق انقر اإلعدادات، تغيير حالة في
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Linuxو UNIX التشغيل لنظامي الطباعة تشغيل برامج تثبيت
الفائق. المستخدم أو الجذر امتيازات توفر يجب الكمبيوتر، على UNIX التشغيل لنظام الطباعة تشغيل برامج لتثبيت

باإلنترنت. اتصاالً اإلجراء هذا يتطلب

لنظام UNIX من بدالً Linux حدد ثم التالية، الخطوات بتنفيذ قم ،Linux التشغيل لنظام التشغيل برامج لتثبيت
والحزمة. التشغيل

الطباعة: تشغيل ببرنامج الخاصة البرامج لتثبيت
الشبكة.1. كابل وتركيب TCP/IP بروتوكول تمكين من تحقق الطابعة، من
.2:IP عنوان لمعرفة يلي بما قم بالطابعة، التحكم لوحة من

(a.DHCP عنوان بإعداد لتقوم الطابعة اترك
(b.إليها للرجوع بها واحتفظ التهيئة صفحة اطبع

يلي:3. بما قم الكمبيوتر، من
(a.الطابعة طراز حدد الطباعة، تشغيل ببرنامج الخاص الويب موقع من
(b.انتقال فوق انقر ثم ،UNIXحدد التشغيل، نظام قائمة من
(c.التشغيل لنظام المناسبة الحزمة حدد
(d.ابدأ الزر فوق انقر التنزيل، لبدء

.4Installation Guide الرابط فوق انقر حددته، الذي التشغيل برنامج حزمة أسفل الواردة المالحظات من
التثبيت. إرشادات اتبع ثم التثبيت)، (دليل

األخرى التشغيل برامج
.www.xerox.com/office/3330drivers الموقع على للتنزيل التالية التشغيل برامج تتوفر

ذلك• في بما الشبكة، على طابعة أية مع Global Print Driver ®Xerox العام الطباعة تشغيل برنامج يعمل
التثبيت. عند بك الخاصة للطابعة ذاته بتهيئة فيقوم أخرى. شركات بواسطة المصنعة الطابعات

القياسية.• PostScript تدعم متوفرة طابعة أية مع Mobile Express Driver ®Xerox التشغيل برنامج يعمل
حفظ فيمكنك ذاتها، المواقع إلى متكرر بشكل تسافر كنت إذا طباعة. كل عند حددها التي للطابعة ذاته بتهيئة ويقوم

اإلعدادات. بحفظ التشغيل برنامج ويقوم الموقع ذلك في المفضلة الطابعات

األجهزة على إنترنت كخدمة الطابعة تثبيت
إليها والوصول به المرتبطة والخدمات بعيد جهاز اكتشاف للعميل "(WSD) األجهزة على اإلنترنت "خدمات تتيح

واستخدامها. بها والتحكم األجهزة اكتشاف WSD ويدعم الشبكة. عبر

األجهزة إضافة معالج باستخدام WSD طابعة تثبيت
والطابعات.1. األجهزة حدد ثم ابدأ، فوق انقر الكمبيوتر، من
جهاز.2. إضافة فوق انقر األجهزة، إضافة معالج تشغيل لبدء
التالي.3. فوق انقر ثم استخدامه، تريد الذي الجهاز حدد المتاحة، األجهزة قائمة من

مالحظة
يدويًا WSD طابعة أضف إلغاء. الزر فوق فانقر القائمة، في تظهر ال استخدامها تريد التي الطابعة كانت إذا

معالج باستخدام يدويًا WSD طابعة تثبيت إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع الطابعة"، إضافة "معالجة باستخدام
الطابعة. إضافة
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إغالق.4. فوق انقر

الطابعة إضافة معالج باستخدام يدويًا WSD طابعة تثبيت
والطابعات.1. األجهزة حدد ثم ابدأ، فوق انقر الكمبيوتر، من
طابعة.2. إضافة فوق انقر الطابعة، إضافة معالج تشغيل لبدء
.3.Bluetooth أو السلكية طابعة أو شبكة طابعة إضافة فوق انقر
التالي.4. فوق انقر ثم استخدامه، تريد الذي الجهاز حدد المتاحة، األجهزة قائمة من
مدرجة.5. ليست أريدها التي الطابعة فوق فانقر القائمة، في تريدها التي الطابعة تظهر لم إذا
التالي.6. فوق انقر ثم المضيف، اسم أو TCP/IP عنوان باستخدام طابعة إضافة حدد
اإلنترنت.7. خدمات جهاز حدد الجهاز"، "نوع حقل إلى بالنسبة
التالي.8. فوق انقر بالطابعة. الخاص IP عنوان أدخل ،IP عنوان أو المضيف" "اسم حقل في
الشبكة.9. على اآلخرين مع الطابعة لمشاركة الخيارات أحد حدد
التالي.10. فوق انقر الطابعة. لتحديد والتعليقات والموقع المشاركة اسم أدخل للمشاركة، الطابعة لتحديد
اختبار.11. صفحة طباعة فوق انقر االتصال، الختبار الخيارات. أحد حدد كافتراضية، الطابعة لتعيين
إنهاء.12. فوق انقر

Google Cloud Printو Mopriaو AirPrint
NFCو

الطباعة: تشغيل ببرنامج المطالبة بدون الطباعة التالي لك يتيح

AirPrint

AirPrint الطباعة. تشغيل برنامج استخدام بدون مباشرةً السلكي أو سلكي جهاز من للطباعة AirPrint استخدم
المعتمدة واألجهزة Apple iOS على المعتمدة المحمولة األجهزة من الطباعة لك تتيح برمجية ميزة عن عبارة

بميزة المزودة الطابعات وتتيح الطابعة. تشغيل برنامج تثبيت إلى الحاجة دون والالسلكية السلكية Mac OS على
اللمسي. iPod أو iPhone أو iPad أو Mac جهاز من مباشرةً الفاكس إرسال أو الطباعة AirPrint

Mopria

تشغيل ببرنامج المطالبة بدون المحمولة األجهزة من الطباعة للمستخدمين تتيح برمجية ميزة عن عبارة Mopria
.Mopria بميزة المزودة الطابعات إلى المحمول جهازك من للطباعة Mopria استخدام يمكنك الطباعة.

Google Cloud Print

الطابعة. تشغيل برنامج استخدام دون باإلنترنت متصل جهاز من المستندات طباعة Google Cloud Print يتيح
الطابعة إلى ذكي هاتف أو لوحي جهاز أو شخصي كمبيوتر على أو السحابة في المخزنة المستندات إرسال ويمكن

مكان. أي من

القريب) المجال (اتصال NFC

سم 10 تبلغ مسافة ضمن تكون عندما التواصل من األجهزة تمكّن تقنية عن عبارة (NFC) القريب المجال اتصال
جهازك بين TCP/I اتصال إلنشاء الشبكة واجهة على للحصول NFC استخدام ويمكنك البعض. بعضها من

والطابعة.

: النظام) مسؤول (دليل System Administrator Guide إلى ارجع المعلومات، من مزيد على لالطالع

•www.xerox.com/office/WC3335docs
•www.xerox.com/office/WC3345docs
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4
والوسائط الورق

المدعوم الورق
اتبع للطباعة، جودة أفضل لضمان أخرى. وسائط وأنواع الورق من مختلفة أنواعًا تستخدم بحيث الطابعة تصميم تم

القسم. هذا في الواردة اإلرشادات

للطابعة. بها والموصى Xerox قِبل من المقدمة والوسائط الورق استخدم النتائج، أفضل على للحصول

الورق شراء طلب
الموقع بزيارة تفضل أو المحلي بالموزع اتصل األخرى، الوسائط أو الورق شراء لطلب

.www.xerox.com/office/3330supplies

الورق لتحميل العامة اإلرشادات
الدرج.• في تحميله قبل الورق بتهوية قم
بالدرج.• القصوى التعبئة خط فوق ورق بتحميل تقم ال الورق. ألدراج الزائدة التعبئة تجنب
الورق.• حجم لتناسب الورق موجهات واضبط
جديدة.• حزمة من المعتمدة األخرى الوسائط أو الورق فاستخدم زائد، انحشار حدوث حالة في
الورقة.• من الملصق إزالة بعد الملصقات وسائط على الطباعة تجنب
الورقية.• األظرف سوى تستخدم ال
فقط.• الوجه أحادية األظرف اطبع

الطابعة يتلف قد الذي الورق
أو الورق، انحشار نسبة زيادة أو الطباعة، جودة ضعف إلى األخرى الوسائط وأنواع الورق أنواع بعض تؤدي قد

يلي: ما تستخدم ال الطابعة. إتالف

المسامي• أو الخشن الورق
•Inkjet ورق
بالليزر• المُعد غير الالمع أو المطلي الورق
نسخه• تم الذي الورق
المجعد• أو المطوي الورق
ثقوب• أو قطوع به الذي الورق
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المدبس• الورق
التحرير• أشرطة ذات الالصقة المواد أو الجانبية الفواصل أو معدنية مشابك أو إطارات ذات األظرف
البطانات• ذات األظرف
البالستيكية• الوسائط

الحذر
الكامل) الرضا (ضمان Total Satisfaction Guarantee أو الخدمة اتفاقية أو ®Xerox من المقدم الضمان إن

Total يتوفر الخاصة. الوسائط أو المدعوم غير الورق استخدام عن الناشئ التلف يغطي ال ®Xerox لدى
هذه تختلف وقد وكندا. المتحدة الواليات في ®Xerox لدى الكامل) الرضا (ضمان Satisfaction Guarantee

المحلي. Xerox بممثل االتصال برجاء التفاصيل، على لالطالع المنطقتين. هاتين حدود خارج التغطية

الورق تخزين إرشادات
المثالية. الطباعة جودة على الحصول في يساهم الصحيح بالشكل األخرى والوسائط الورق تخزين إن

األشعة• بسبب للتلف كبير بشكل معرضًا يكون الورق فمعظم نسبيًا. وجافة باردة مظلمة مواقع في الورق خزن
مضر الفلورسينت، ومصابيح الشمس من الصادر البنفسجي، فوق الضوء أن كما المرئي. والضوء البنفسجية فوق

بالطابعة. خاص بشكل
طويلة.• زمنية لفترات القوية للمصابيح الورق تعرض بخفض فقم
ومتسقة.• ثابتة نسبية ورطوبة حرارة درجات على حافظ
كبير.• بشكل الرطوبة فيها تتراكم المناطق فهذه القبو. أو المرأب أو المطبخ أو العلية في الورق تخزين تجنب
الخزانات.• في أو أرفف أو كرتونية علب أو صناديق على مسطحًا الورق خزن
بها.• معالجتها أو الورق تخزين يتم التي المنطقة في المشروبات أو الطعام وضع تجنب
األصلية.• الرزمة في المخزن الورق اترك الطابعة. في الورق لتجميل جاهزًا تكون حتى المغلقة الورق رزم تفتح ال

اكتسابها. أو الرطوبة فقد من تحميه الورق فأغلفة
حتى• الحقيبة داخل الوسائط خزن غلقها. إعادة يمكن بالستيكية حقائب داخل مغلفة تكون الخاصة الوسائط بعض

لحمايتها. غلقها وأعد الحقيبة في المستخدمة غير الوسائط احفظ الستخدامها. جاهزًا تكون

وأوزانه المدعوم الورق أنواع

األوزان الورق أنواع األدراج

جم/م2 85 إلى 70 من
جم/م2 85 إلى 70 من
جم/م2 85 إلى 70 من
جم/م2 85 إلى 70 من
جم/م2 70 إلى 60 من

جم/م2 105 إلى 85 من
جم/م2 163 إلى 106 من
جم/م2 120 إلى 105 من

جم/م2 85 إلى 60 من
مُطبّق غير

عادي
رأسية ذات ورقة
مسبقًا مطبوع

مثقوب
الوزن خفيف
الوزن ثقيل

بطاقات حزمة
سندات ورق
التدوير معاد

أرشفة

الجانبي التمرير درج
و2 1 والدرجان

مُطبّق غير شفاف ورق والدرج الجانبي التمرير درج
فقط 1

جم/م2 150 إلى 120 من
جم/م2 90 إلى 75 من

جم/م2 220 إلى 60 من

الملصقات
ظرف

مخصص

فقط الجانبي التمرير درج

3330 طابعة Phaser® Xerox® 2-4
المستخدم دليل

والوسائط الورق



المدعومة القياسية الورق أحجام

الشمالية بأمريكا القياسية األحجام األوروبية القياسية األحجام درج

× 8.5 مم، 279 × (216 Legal بحجم الورق
بوصة) 11

× 8.5 مم، 356 × (216 Legal بحجم الورق
بوصة) 14

× 8.5 مم، 343 × (216 Oficio بحجم الورق
بوصة) 13.5

× 8.5 مم، 330 × (216 Folio بحجم الورق
بوصة) 13

10.5 × 7.25 مم، x 267 (184 Executive
بوصة)

مم، 140 × (216 Statement بحجم الورق
بوصة) 5.5 × 8.5

× 8.3 مم، 297 × (210 A4 بحجم الورق
بوصات) 11.7

بوصة.) 8.3 × 5.8 مم، A5 (148 × 210
10.1 × 7.2 مم، 257 × 182) JIS B5

بوصات)
9.8 × 6.9 مم، ISO B5 (176 × 250

بوصة)
بوصة) 5.8 × 4.1 مم، A6 (105 × 148

الجانبي التمرير درج
و2 1 والدرجان

بوصة) 6 × 4 مم، 152 × 102) بريدية بطاقة
4.1 مم، No. 10 envelope (241 × 105

بوصة) 9.5 ×
× 4.5 مم، No. 9 envelope (114 × 162

بوصة) 6.38
3.9 مم، Monarch envelope (98 × 190

بوصة) 7.5 ×
بوصة) 5 × 3 مم، 127 × 76.2) فهرس بطاقة

6.4 مم، 229 × (162 C5 Envelope
بوصات) 9 ×

4.5 مم، C6 envelope (114 x 162
بوصة) 6.38 ×

4.33 مم، DL envelope (110 × 220
بوصة.) 8.66 ×

× 3 مم، 127 × 76.2) فهرس بطاقة
بوصة) 5

× 3.94 مم، 148 × 100) بريدية بطاقة
بوصة) 5.83

فقط الجانبي التمرير درج

المدعومة المخصص الورق أحجام

الطول العرض درج

بوصة) 14 إلى 5.8) مم 356 إلى 148 من بوصات) 8.5 إلى 3.9) مم 216 إلى 98 من التمرير درج
الجانبي

بوصة) 14 إلى 5.8) مم 356 إلى 148 من بوصات) 8.5 إلى 4.1) مم 216 إلى 105 من و2 1 والدرجان

الوجهين على التلقائية للطباعة وأوزانه المدعوم الورق أنواع

األوزان الورق أنواع

جم/م2 70 إلى 60 من الوزن خفيف

جم/م2 85 إلى 60 من التدوير معاد

جم/م2 85 إلى 70 من عادي
رأسية ذات ورقة

مثقوب
مسبقًا مطبوع

جم/م2 105 إلى 86 من الوزن ثقيل
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األوزان الورق أنواع

جم/م2 120 إلى 105 من سندات ورق

الوجهين على التلقائية للطباعة المدعومة القياسية الورق أحجام

الشمالية بأمريكا القياسية األحجام األوروبية القياسية األحجام

بوصة) 11 × 8.5 مم، 279 × (216 Legal بحجم الورق
بوصة) 14 × 8.5 مم، 356 × (216 Legal بحجم الورق

بوصة) 13.5 × 8.5 مم، 343 × (216 Oficio بحجم الورق
بوصة) 13 × 8.5 مم، 330 × (216 Folio بحجم الورق
بوصة) 10.5 × 7.25 مم، x 267 (184 Executive

× 8.3 مم، 297 × (210 A4 بحجم الورق
بوصات) 11.7
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الوجهين على التلقائية للطباعة المدعومة المخصصة الورق أحجام

السُمك األحجام الوسائط أنواع المصدر

43 إلى 16) جم 163 إلى 60 من
رطالً)

A4، Letter، Legal،
Executive، Folio،

Oficio، ISO B5، JIS B5،
A5، A6

ثقيل الوزن، خفيف عادي، ورق
حزمة سندات، ورق الوزن،

أرشيف تدويره، معاد بطاقات،

2 أو 1 الدرج

58 إلى 16) جم 220 إلى 60 من
رطالً)

A4، Letter، Legal،
Executive، Folio،

Oficio، ISO B5، JIS B5،
"A5، A6، 3"x5

ثقيل الوزن، خفيف عادي، ورق
حزمة سندات، ورق الوزن،

ورق القطن، من ورق بطاقات،
معاد مسبقًا، مطبوع ملون،

شفاف، ورق أرشيف، تدويره،
ملصق

التمرير درج
الجانبي

DL، ،10 رقم ،Monarch
C5، C6

ظرف

دولية معايرة بطاقة بطاقات حزمة

مم 75 األدنى الشاذ: الحجم
طول مم 125 × عرض

مخصص

32 إلى 16) جم 120 إلى 60 من
رطالً)

A4، Letter، Legal، Folio،
Oficio

ثقيل الوزن، خفيف عادي، ورق
معاد سندات، ورق الوزن،

تدويره

على الطباعة
الوجهين
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الورق تحميل
الجانبي التمرير درج في الورق تحميل

الجانبي: التمرير درج في الورق لتحميل
الجانبي.1. التمرير درج افتح

النوع. أو الحجم في مختلف ورق أي فأزل بالفعل، بالورق محمالً الجانبي التمرير درج كان إذا
الدرج.2. حواف إلى العرض موجهات حرك
اإلجراء3. هذا يفصل مستوٍ. سطح على الرزمة حواف بمحاذاة قم ثم بتهويتها، وقم وللخلف لألمام األوراق بطي قم

الورق. انحشار احتمالية خفض على ويعمل معًا عالقة أوراق أية

مالحظة
الستخدامه. جاهزًا تكون حتى عبوته من الورق تزل ال التغذية، وسوء الورق انحشار لتفادي
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الورق.4. حواف تلمس حتى العرض موجهات واضبط الدرج، في الورق بتحميل قم

للطابعة.• األيسر الجانب اتجاه في الفتحات تكون بحيث المثقوب الورق بتحميل قم
الورق• ضع مسبقًا، المطبوع الورق أو الرأسية ذي الورق لتحميل وجهين، أو واحد وجه على للطباعة بالنسبة

أوالً. الطابعة داخل العلوية والحافة ألعلى وجهه يكون بحيث الرأسية ذا

مالحظة
الطابعة. في انحشار حدوث إلى للدرج الزائد التحميل يؤدي فقد القصوى. التعبئة خط فوق أوراق بتحميل تقم ال

ولونه.5. ونوعه الورق حجم من فتحقق التحكم، بلوحة الورق" "إعدادات شاشة من مطالبة ظهور حالة في

تأكيد.6. المس االنتهاء، بعد
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االختياري 2 والدرج 1 الدرج في الورق تحميل
مالحظة

.2 الدرج أو 1 الدرج من كل على التالي اإلجراء ينطبق

للخارج.1. الدرج اسحب

بإزالته.• وقم للخارج الدرج اسحب ،1 الدرج من

بعد• للخارج وسحبه قليالً الدرج مقدمة رفع ثم يتوقف، حتى للخارج بسحبه الدرج أزل ،2 الدرج إلى بالنسبة
ذلك.
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للخارج:2. والعرض الطول موجهات تحريك

(a.موجه بكل الموجه ذراع على اضغط
(b.تتوقف حتى الخارج نحو الموجهات حرك
(c.األذرع حرر

اإلجراء3. هذا يفصل مستوٍ. سطح على الرزمة حواف بمحاذاة قم ثم بتهويتها، وقم وللخلف لألمام األوراق بطي قم
الورق. انحشار احتمالية خفض على ويعمل معًا عالقة أوراق أية

الورق.4. حجم لمطابقة الدرج في الورق موجهات واضبط الدرج، في الورق بتحميل قم
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ألسفل.• الطباعة وجه توجيه مع الدرج في الورق بتحميل قم
للطابعة.• األيمن الجانب اتجاه في بفتحات المثقوب الورق بتحميل قم
الورق.• انحشار إلى الزائدة التعبئة تؤدي فقد القصوى. التعبئة خط فوق أوراق بتحميل تقم ال

بالكامل.5. للداخل وادفعه الطابعة داخل إلى الدرج حرك

ولونه.6. ونوعه الورق حجم من فتحقق التحكم، بلوحة الورق" "إعدادات شاشة من مطالبة ظهور حالة في

تأكيد.7. المس االنتهاء، بعد

ونوعه الورق حجم تعيين
الحاسوبية، الطباعة إلى بالنسبة التحكم. لوحة باستخدام ونوعه الورق حجم بتعيين قم الورق، درج في الورق تحميل بعد

الكمبيوتر. على تستخدمه الذي التطبيقي البرنامج في ونوعه الورق حجم حدد

مالحظة
التحكم. بلوحة الموجودة اإلعدادات محل تحل الكمبيوتر على الطابعة تشغيل برنامج من عينتها التي اإلعدادات

اإلعدادات فاستخدم صحيحة، كانت إذا تلقائيًا. ونوعه الورق حجم إعدادات عرض يتم الورق، درج إغالق بعد
المحمل. الورق ونوع بحجم الخاصة اإلعدادات لتغيير التالية اإلجراءات استخدم أو المعروضة

الورق حجم تعيين
التحكم.1. بلوحة القائمة على اضغط
الدرج.2. ورق إعدادات حدد ثم ألعلى/ألسفل، السهم زري على اضغط
لليمين.3. السهم زر على اضغط
المطلوب.4. الدرج حدد ثم ألعلى/ألسفل، السهم زري على اضغط
لليمين.5. السهم زر على اضغط
اإلعداد.6. لتغيير ألسفل السهم زر على اضغط أو الحالي، اإلعداد لقبول موافق الزر على اضغط
لليمين.7. السهم زر على اضغط
لليمين.8. السهم زر على اضغط ، الورق حجم تحديد مع
الورق.9. حجم حدد ثم ألعلى/ألسفل، السهم زري على اضغط
اإلعدادات.10. لحفظ موافق الزر على اضغط

الطابعة. تشغيل برنامج في مخصصًا ورق حجم فحدد خاص، حجم ذي ورق استخدام تريد كنت إذا

الورق نوع تعيين
التحكم.1. بلوحة القائمة على اضغط
الدرج.2. ورق إعدادات حدد ثم ألعلى/ألسفل، السهم زري على اضغط
لليمين.3. السهم زر على اضغط
المطلوب.4. الدرج حدد ثم ألعلى/ألسفل، السهم زري على اضغط
لليمين.5. السهم زر على اضغط
اإلعداد.6. لتغيير ألسفل السهم زر على اضغط أو الحالي، اإلعداد لقبول موافق الزر على اضغط
لليمين.7. السهم زر على اضغط
الورق.8. نوع حدد ثم ألعلى/ألسفل، السهم زري على اضغط
لليمين.9. السهم زر على اضغط
الورق.10. نوع حدد ثم ألعلى/ألسفل، السهم زري على اضغط
اإلعدادات.11. لحفظ موافق الزر على اضغط
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خاص ورق على الطباعة
إلى انتقل أو المحلي بالموزع اتصل الوسائط، أو الشفاف، الورق أو الورق، شراء لطلب

.www.xerox.com/office/3330supplies

األظرف
مالحظة

المدعومة. القياسي الورق أحجام راجع التفاصيل، على لالطالع الجانبي. التمرير درج من "فقط" األظرف طباعة يمكن

األظرف طباعة إرشادات
النتائج• على تحصل لم إذا أخرى تجارية عالمة من ظرفًا جرب األظرف. وتركيب جودة على الطباعة جودة تعتمد

المطلوبة.
ومتسقة.• ثابتة نسبية ورطوبة حرارة درجات على حافظ
ويؤدي• الطباعة جودة على يؤثر قد مما والجفاف الزائدة الرطوبة لتفادي عبوتها في المستخدمة غير األظرف خزن

خاللها. أو الطباعة قبل األظرف غلق إلى المفرطة الرطوبة تؤدي قد الورق. تجعد إلى
عليها.• ثقيل كتاب وضع خالل من الهواء فقاعات أزل الدرج، في األظرف تحميل قبل
الورق.• كنوع ظرف حدد الطباعة، تشغيل ببرنامج الخاصة التشغيل برامج من
السطح.• على مستوية تكون التي األظرف استخدم البطانات. ذات األظرف تستخدم ال
بالحرارة.• ينشط غراء ذات أظرفًا تستخدم ال
بالضغط.• تغلق ألسنة ذات أظرفًا تستخدم ال
الورقية.• األظرف سوى تستخدم ال
معدنية.• مشابك أو إطارات ذات أظرفًا تستخدم ال

التمرير درج في األظرف تحميل
الجانبي.1. التمرير درج افتح

الدرج.2. حواف إلى العرض موجهات حرك
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بفردها قم بارزة. تكون فقد العبوة، من إزالتها بعد الفور على الجانبي التمرير درج في األظرف بتحميل تقم لم إذا
االنحشار. لتفادي

إلى3. الظرف ولسان وألسفل، مغلقة واأللسنة ألعلى الطباعة جانب يكون بحيث األظرف ضع األظرف، لتحميل
اليسار.

الورق.4. حواف تلمس حتى الموجهات اضبط

ولونه.5. ونوعه الورق حجم من فتحقق التحكم، بلوحة الورق" "إعدادات شاشة من مطالبة ظهور حالة في

تأكيد.6. المس االنتهاء، بعد
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الملصقات
مالحظة

الجانبي. التمرير درج من فقط الملصقات طباعة يمكن

الملصقات طباعة إرشادات

الحذر
تلف إلى ذلك يؤدي قد الواقية. الورقة عن بعيدًا تُسحب أو مجعدة أو مفقودة الملصقات تكون عندما ورق أي تستخدم ال

الطابعة.

بالليزر.• للطباعة المصممة الملصقات استخدم
الفينيل.• ملصقات تستخدم ال
واحدة.• مرة من أكثر الطابعة عبر الملصقات ورقة تغذية تجنب
الجاف• الصمغ ملصقات تستخدم ال
فقط.• كاملة ملصقات ورقة استخدم الملصقات. ورقة من واحد جانب على فقط بالطباعة قم
األصلية• العبوة داخل الملصقات ورق اترك األصلية. عبوتها في مسطحة المستخدمة غير الملصقات بتخزين قم

غلقها. وأعد األصلية العبوة إلى مستخدمة غير ملصقات أوراق أي أعد لالستخدام. جاهزة تكون حتى
يتسبب• قد قاسية حاالت في فتخزينها الحرارة. أو البرودة أو الرطوبة أو الجفاف شديدة حالة في الملصقات تخزن ال

الطابعة. في الورق انحشار أو الطباعة جودة في مشكالت حدوث في
وانحشارها• الملصقات تجعد إلى يؤدي قد القاسية الحاالت في طويلة لفترات فالتخزين متكرر. بشكل الرزمة أدر

الطابعة. في
الورق.• كنوع ملصق حدد الطباعة، تشغيل ببرنامج الخاصة التشغيل برامج من
الجانبي.• التمرير درج من اآلخر الورق جميع أزل الملصقات، تحميل قبل

الجانبي التمرير درج في الملصقات تحميل

الجانبي: التمرير درج في الملصقات لتحميل
الجانبي.1. التمرير درج افتح

الدرج.2. حواف إلى العرض موجهات حرك
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لألعلى.3. وجهها يكون بحيث الملصقات بتحميل قم

الورق.4. حواف تلمس حتى الموجهات اضبط

الورق".5. "إعدادات شاشة على ولونه ونوعه الورق حجم من فتأكد ذلك، التحكم لوحة منك طلبت إذا

تأكيد.6. المس االنتهاء، بعد

الشفاف الورق
مالحظة

.1 الدرج أو الجانبي التمرير درج من الشفاف الورق على الطباعة يمكنك

الشفاف الورق طباعة إرشادات

الدرج. في الشفاف الورق تحميل قبل األوراق جميع بإزالة قم

الطباعة.• جودة ضعف إلى االنثناءات أو األصابع بصمات تؤدي فقد الحواف. من بيديك الشفاف بالورق أمسك
الطابعة.• تحكم بلوحة شفاف" "ورق إلى الورق نوع بتغيير قم الشفاف، الورق تحميل بعد
الورق.• لنوع شفاف" "ورق حدد الطباعة، تشغيل برنامج من
الطابعة.• في انحشار حدوث إلى للدرج الزائد التحميل يؤدي فقد شفافة. ورقة 20 من أكثر بتحميل تقم ال
للتهوية.• الشفاف الورق تعرض ال
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5
الطباعة

الطباعة على عامة نظرة
برنامج تثبيت من تأكد نشطة. بشبكة وتوصيلهما وتشغيلهما بالكهرباء والطابعة الكمبيوتر توصيل يجب الطباعة، قبل

البرنامج. تثبيت راجع التفاصيل، على للحصول الكمبيوتر. على الصحيح الطباعة تشغيل
المناسب1. الورق تحديد
المناسب.2. الدرج في الورق تحميل
والنوع.3. الحجم حدد الطابعة، تحكم لوحة من
.4< CTRL على اضغط البرمجية، التطبيقات معظم في الطباعة. إعدادات إلى بالوصول قم البرمجي، تطبيقك من

.Macintosh التشغيل نظام في P < CMD أو Windows التشغيل نظام في P
الطابعة.5. حدد
بالنسبة6. التفضيالت. خصائصأو حدد ،Windows التشغيل نظام في الطباعة تشغيل برنامج إعدادات إلى للوصول

.®Xerox ميزات حدد ،Macintosh التشغيل نظام إلى
المطلوبة.7. الخيارات حدد
طباعة.8. فوق انقر الطابعة، إلى المهمة إلرسال

:Relaterede emner

الورق تحميل

الطباعة خيارات تحديد

الورق وجهي على الطباعة

خاص ورق على الطباعة

الطباعة خيارات تحديد
التشغيل نظام في الطباعة تفضيالت أنها على محددة الطباعة، تشغيل برنامج خيارات أيضًا تسمى الطباعة، خيارات
على الطباعة إعدادات الطباعة خيارات تشمل .Macintosh التشغيل نظام في ®Xerox وميزات Windows

لالطالع الطباعة، خيارات من للعديد االفتراضية اإلعدادات اختيار يمكنك الطباعة. وجودة الصفحة، وتخطيط الوجهين،
وتحديد Windows التشغيل لنظام االفتراضية" الطباعة "خيارات تعيين إلى ارجع المعلومات، من المزيد على

تكون البرمجي التطبيق داخل من بتعيينها تقوم التي الطباعة خيارات .Macintosh التشغيل لنظام الطباعة" "خيارات
حفظها. يتم وال مؤقتة
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الطباعة تشغيل برنامج تعليمات
الطباعة، تشغيل برنامج تعليمات لعرض الطباعة. تفضيالت نافذة من ®Xerox الطباعة تشغيل برنامج تعليمات تتوفر

الطباعة. تفضيالت نافذة من األيسر الجانب أسفل في (?) تعليمات الزر فوق انقر

تبويب: بعالمتي تعليمات نافذة في الطباعة تفضيالت حول معلومات تظهر

الطباعة.• تفضيالت نافذة أسفل المناطق وفي األعلى في التشغيل برنامج تبويب بعالمات قائمة توفر المحتويات
عالمة فوق انقر الطباعة، تفضيالت نافذة من التشغيل، برنامج من ومنطقة حقل لكل شرح عمليات على لالطالع

المحتويات التبويب

بها.• خاصة معلومات تحتاج التي الوظيفة أو الموضوع إدخال يمكنك حيث حقالً توفر بحث

Windows التشغيل بنظام الطباعة خيارات
Windows التشغيل لنظام االفتراضية" الطباعة "خيارات تعيين

الطباعة. تفضيالت النافذة في المحددة الطباعة مهمة إعدادات الطابعة تستخدم برمجي، تطبيق أي من الطباعة عند

بالطباعة. فيها تقوم مرة كل في تغييرها إلى تضطر ال بحيث وحفظها شيوعًا األكثر الطباعة خيارات تحديد يمكنك

تفضيالت من الوجهين على الطباعة فحدد المهام، معظم في الورق جانبي على الطباعة تريد كنت إذا المثال، سبيل على
الطباعة.

االفتراضية: الطباعة خيارات لتحديد
الطابعات:1. قائمة إلى انتقل الكمبيوتر، من

(a.الطابعات < والصوت األجهزة < التحكم لوحة < ابدأ فوق انقر التشغيل، نظام إلى بالنسبة
(b.والطابعات األجهزة < ابدأ فوق انقر ،Windows 7 التشغيل نظام إلى بالنسبة
(c.والطابعات األجهزة < التحكم لوحة فوق انقر ،Windows 8 التشغيل نظام إلى بالنسبة

مالحظة
حدد ثم المكتب، سطح فوق األيمن الماوس بزر فانقر المكتب، سطح على التحكم لوحة أيقونة تظهر لم إذا

والطابعات. األجهزة < التحكم للوحة الرئيسية الصفحة < تخصيص

الطباعة.2. تفضيالت فوق انقر ثم الطابعة، أيقونة فوق األيمن الماوس بزر انقر القائمة، من

للحفظ.3. موافق فوق انقر ثم الخيارات، حدد ثم التبويب، عالمات إحدى فوق انقر الطباعة، تفضيالت نافذة من
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نافذة من ،Windows التشغيل لنظام الطباعة تشغيل برنامج خيارات حول المعلومات من مزيد على لالطالع
.(?) تعليمات الزر فوق انقر الطباعة، تفضيالت

فردية مهمة لكل Windows طباعة خيارات تحديد

على الطابعة. إلى المهمة إرسال قبل الطباعة تفضيالت تغيير يمكنك محددة، لمهمة الخاصة الطباعة خيارات الستخدام
حدد الطباعة، تفضيالت من ما، مستند طباعة عند للطباعة جودة أعلى على الحصول تريد كنت إذا المثال، سبيل

الطباعة. مهمة أرسل ثم محسّنة،
انقر1. البرمجية، التطبيقات معظم في الطباعة. إعدادات إلى بالوصول قم البرمجي، تطبيقك في المستند فتح أثناء

.P < CTRL على اضغط أو طباعة < ملف فوق
التطبيق.2. حسب الزر اسم يختلف تفضيالت. خصائصأو الزر فوق انقر ثم الطابعة، حدد خصائص، النافذة لفتح
بالتحديدات.3. قم ثم التبويب، عالمات إحدى فوق انقر خصائص، النافذة من
موافق.4. فوق انقر خصائص، النافذة وإغالق اختياراتك لحفظ
موافق.5. فوق انقر الطابعة، إلى المهمة إلرسال

Windows التشغيل لنظام االستخدام شائعة الطباعة خيارات من مجموعة حفظ

المستقبلية. الطباعة مهام على تطبيقها يمكنك بحيث خيارات، مجموعة وحفظ تحديد يمكنك

الطباعة: خيارات من مجموعة لحفظ
التطبيق.1. في مفتوحًا المستند كون أثناء طباعة < ملف فوق انقر
خصائص.2. فوق انقر ثم الطابعة، حدد
تبويب.3. عالمة لكل المطلوبة اإلعدادات حدد خصائص، نافذة من
باسم.4. حفظ فوق انقر ثم النافذة، أسفل المحفوظة اإلعدادات الحقل يمين على السهم فوق انقر اإلعدادات، لحفظ
المحفوظة.5. اإلعدادات قائمة في الخيارات مجموعة لحفظ موافق فوق انقر ثم الطباعة، خيارات لمجموعة اسمًا اكتب
الخيارات.6. هذه باستخدام للطباعة القائمة من االسم حدد

Macintosh التشغيل نظام على الطباعة خيارات
Macintosh التشغيل لنظام الطباعة" "خيارات تحديد

الطابعة. إلى المهمة إرسال قبل اإلعدادات بتغيير قم محددة، طباعة خيارات الستخدام
التطبيق.1. في مفتوحًا المستند كون أثناء طباعة < ملف فوق انقر
الطابعة.2. حدد
.3.®Xerox ميزات حدد
المطلوبة.4. الخيارات حدد
طباعة.5. فوق انقر

Macintosh التشغيل لنظام االستخدام شائعة الطباعة خيارات من مجموعة حفظ

المستقبلية. الطباعة مهام على تطبيقها يمكنك بحيث خيارات، مجموعة وحفظ تحديد يمكنك

الطباعة: خيارات من مجموعة لحفظ
التطبيق.1. في مفتوحًا المستند كون أثناء طباعة < ملف فوق انقر
الطابعة.2. حدد الطابعة، قائمة من
المطلوبة.3. الطباعة خيارات حدد
مسبق.4. كإعداد الحالية اإلعدادات حفظ حدد اإلعدادات، لحفظ
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Linux التشغيل نظام على الطباعة خيارات
®Xerox طابعة مدير تشغيل بدء

األوامر: سطر موجه من ®Xerox طابعة مدير تشغيل لبدء
جذر.1. كـ الدخول سجّل
.2.xeroxprtmgr اكتب
رجوع.3. أو إدخال على اضغط

Linux عمل محطة من الطباعة

مسبقًا. المعدة الطباعة ميزات على يحتوي الذي المهمة تذكرة إعداد ملف ®Xerox من الطباعة تشغيل برنامج يقبل
حول المعلومات من المزيد على لالطالع .lp/lpr باستخدام األوامر سطر عبر الطباعة طلبات إرسال أيضًا يمكنك

.®Xerox من الطباعة تشغيل ببرنامج (؟) التعليمات زر فوق انقر ،Linux التشغيل نظام من الطباعة
مسؤول1. (دليل System Administrator Guide إلى ارجع انتظار، قائمة إلعداد الطباعة. انتظار قائمة إنشاء

.www.xerox.com/office/3330docs الموقع على النظام)
طباعة.2. الحوار مربع افتح التطبيق، في المطلوب التوضيحي الرسم أو المستند فتح مع

.P < CTRL على اضغط أو طباعة < ملف فوق انقر البرمجية، التطبيقات معظم في
المستهدفة.3. الطباعة انتظار قائمة حدد
طباعة.4. الحوار مربع أغلق
المتاحة.5. الطابعة ميزات حدد ،®Xerox الطباعة تشغيل برنامج من
طباعة.6. فوق انقر
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Xerox طباعة تشغيل برنامج باستخدام مهمة تذكرة إنشاء
.1.xeroxprtmgr اكتب ثم كجذر، ®Xerox طباعة تشغيل برنامج افتح األوامر، سطر موجه من
الطابعة.2. حدد طابعاتي، شاشة من
الطباعة.3. مهمة خيارات حدد ثم الطابعة، تحرير فوق انقر العلوي، الجانب في
المحلي.4. دليلك في المهمة تذكرة خزن ثم باسم، حفظ فوق انقر

تحديد يمكنك المهمة. تذكرة في حفظها يتم ال اآلمنة الطباعة مرور كود مثل الشخصية، تعرف التي المعلومات
األوامر. سطر على المعلومات

lp -d{Target_Queue} - oJT=<path_to_ticket> األمر اكتب المهمة، تذكرة باستخدام للطباعة
.<<file_name

المهمة: تذكرة باستخدام الطباعة كيفية على مثال التالية األوامر

lp -d{Target_Queue} -oJT={Absolute_Path_To_Job_Ticket}
{{Path_To_Print_File

lp -dMyQueue -oJT=/tmp/DuplexedLetterhead
/home/user/PrintReadyFile

lp -dMyQueue -oJT=/tmp/Secure -oSecurePasscode=1234
/home/user/PrintReadyFile

الطباعة ميزات
الورق وجهي على الطباعة

الوجهين على التلقائية بالطباعة الخاص الورق أنواع

نوع دعم من تأكد وجهين، ذو مستند طباعة قبل المدعوم. الورق على تلقائيًا وجهين ذي مستند طباعة للطابعة يمكن
الوجهين على التلقائية للطباعة المدعوم الورق ووزن أنواع راجع التفاصيل، على لالطالع ووزنه. الورق

الوجهين على مستند طباعة

إعدادات الطباعة تشغيل برنامج يستخدم الطباعة. تشغيل برنامج في محددة الوجهين على التلقائية الطباعة خيارات
المستند. لطباعة التطبيق من األفقي أو العمودي االتجاه

الوجهين على الصفحة تخطيط خيارات

تحل اإلعدادات هذه المطبوعة. الصفحات قلب طريقة يحدد مما الوجهين، على للطباعة الصفحة تخطيط تحديد يمكنك
الصفحة. اتجاه إعدادات محل

أفقي عمودي

القلب الوجهين، على الطباعة
القصيرة الحافة من

الوجهين على الطباعة القلب الوجهين، على الطباعة
القصيرة الحافة من

الوجهين على الطباعة
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للطباعة الورق خيارات تحديد

الطباعة: لمهمة الورق لتحديد طريقتان هناك

حددته.• الذي الورق ولون الورق ونوع المستند حجم على بناءً المستخدم الورق تلقائيًا لتحديد الطابعة اترك
المرغوب.• بالورق محمالً محددًا درجًا حدد

واحدة ورقة على متعددة صفحات طباعة
واحدة. ورقة على واحدة صفحة من أكثر طباعة يمكنك الصفحات، متعدد مستند طباعة عند

ورقة.1. كل في الصفحات عدد حدد الصفحة، تخطيط التبويب عالمة من

وجه.2. لكل صفحة 16 أو 9 أو 6 أو 4 أو 2 أو 1 حدد
المستند. خيارات التبويب عالمة في الصفحة تخطيط

التحجيم

،Windows التشغيل نظام في المحدد. اإلخراج ورق حجم لمطابقة األصلي المستند تكبير أو تصغير إلى التحجيم يؤدي
الورق. بحقل الطباعة خيارات التبويب بعالمة الطباعة تشغيل برنامج في الحجم خيارات تقع

حدد ثم آخر، حجم حدد ثم الورق، حقل من األيمن الجانب على الموجود السهم فوق انقر الحجم، خيارات إلى للوصول
المتقدم. الورق حجم

مربع• في %100 ويظهر اإلخراج ورق على المطبوعة الصفحة صورة حجم تغير ال الخيار هذا تحجيم: بدون
كان إذا الصورة. اقتطاع تم أنه يعني فهذا اإلخراج، حجم من أكبر األصلي المستند حجم كان إذا المئوية. النسبة

الصفحة. صورة حول زائدة مساحة ظهور يعني فهذا اإلخراج، حجم من أصغر األصلي المستند حجم
تغير• مقدار يظهر المحدد. اإلخراج ورق حجم لمالءمة المستند حجم بتغيير الخيار هذا يقوم تلقائيًا: الحجم تغيير

الصورة. نموذج أسفل المئوية النسبة مربع في الحجم
أسفل• المئوية النسبة مربع في إدخالها تم التي النسبة حسب المستند حجم بتغيير الخيار هذا يقوم يدويًا: الحجم تغيير

المعاينة. صورة

الطباعة جودة

الطباعة: جودة أوضاع

بوصة• لكل نقطة 600 × 600 القياسية: الطباعة جودة وضع
محسنة)• صورة جودة 1200 × 1200) بوصة لكل نقطة 5 × 600 × 600 المحسّنة: الطباعة جودة وضع

مالحظة
"محسّنة". هو PCL لـ الوحيد الطباعة جودة وضع فقط. PostScript الطابعة تشغيل برامج في الطباعة دقة إلى يشار

محمول USB أقراص محرك من الطباعة
محمول. USB أقراص محرك من مباشرةً xps.و tiff.و prn.و pcl.و ps.و pdf. ملفات طباعة يمكنك

مالحظة
من الطباعة أو البرامج لتحديث أو للمصادقة، USB بطاقة قارئ استخدام يمكنك ال ،USB منافذ تعطيل حالة في

محمول. USB أقراص محرك
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System إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع استخدامها. قبل الميزة هذه بإعداد النظام مسؤول يقوم أن يجب
.www.xerox.com/office/3330docs الموقع على النظام) مسؤول (دليل Administrator Guide

محمول: USB أقراص محرك من للطباعة
بالطابعة.1. USB منفذ في المحمول USB أقراص محرك أدخل

التحكم. لوحة عرض بشاشة مميز USB من طباعة الخيار
لليمين.2. السهم زر على اضغط
ألعلى/ألسفل.3. السهم زري استخدم للطباعة، القابل الملف موقع وتحديد القائمة عبر للتمرير
موافق.4. الزر على اضغط طباعته، تريد الذي الملف تمييز مع
موافقموافق.5. الزر على اضغط ثم النُّسخ، عدد حدد
موافق.6. الزر على اضغط ثم الدرج، اختيار ميِّز
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6
الصيانة

الطابعة تنظيف
عامة احتياطات

الحذر
تسكب ال (األيروسول). الجوي الهباء أو قوية كيميائية مذيبات أو عضوية مذيبات تستخدم ال الطابعة، تنظيف عند

الوثائق. هذه توجيهات في المذكورة التنظيف ومواد المستلزمات إال تستخدم ال منطقة. أية في مباشرةً السوائل

خطر
األطفال. متناول عن بعيدًا التنظيف مواد بجميع احتفظ

خطر
بعض تشتمل داخلها. أو الطابعة هذه على المضغوط الهواء برزاز تعمل التي المساعدة التنظيف مواد تستخدم ال
استخدام يؤدي الكهربائية. التطبيقات في لالستخدام مناسبة وغير متفجرة خالئط على المضغوط الهواء رشاشات

انفجار. ووقع حريق نشوب خطر زيادة إلى المضغوط بالهواء تعمل التي التنظيف رشاشات

الحذر
األغطية هذه خلف الموجودة األجزاء استخدام أو صيانة يمكنك ال بمسامير. المثبتة الواقيات أو األغطية بإزالة تقم ال

بالطابعة. المرفقة الوثائق في ذكره يتم لم بالصيانة خاص إجراء بأي القيام تحاول ال والواقيات.

خطر
مفتوحة. واألغطية األبواب تكون عندما الحذر التزم ساخنة. بالطابعة الداخلية األجزاء تكون قد

الطابعة.• أعلى شيء أي تضع ال
الطباعة.• أثناء واألبواب األغطية تفتح ال
استخدامها.• أثناء الطابعة تمل ال
الطباعة.• جودة وانخفاض الطابعة تلف إلى ذلك يؤدي فقد الكهربائية. التالمس أجزاء أو التروس تلمس ال
الطابعة.• توصيل قبل التنظيف أثناء إزالته تمت جزء أي تركيب من تأكد

الخارجي الجزء تنظيف
شهريًا. واحدة مرة الطابعة من الخارجي الجزء نظف
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الحذر
حدوث في يتسبب مما الفجوات إحدى عبر الطابعة إلى السائل المنظف يدخل فقد الطابعة. على مباشرةً المنظف ترش ال

معتدل. منظف أو المياه غير تنظيف مواد أبدًا تستخدم ال مشكالت.

وناعمة.1. رطبة قماش قطعة باستخدام األخرى واألجزاء التحكم ولوحة اإلخراج ودرج الورق، درج امسح

وناعمة.2. جافة قماش قطعة باستخدام بالمسح قم التنظيف، بعد

مالحظة
برفق. البقعة وامسح القماش قطعة على المعتدل المنظف من صغيرة كمية ضع الصعبة، البقع إلى بالنسبة

المستلزمات شراء طلب
المستلزمات طلب يتم متى

من األسطوانة خرطوشة أو الحبر مسحوق خرطوشة تقترب عندما التحكم لوحة عرض بشاشة تحذير رسالة تظهر
انقطاع لتفادي مرة ألول الرسائل ظهور عند المواد هذه طلب المهم من البديلة. األجزاء توفر من تحقق االستبدال. عمر
خرطوشة أو الحبر مسحوق خرطوشة استبدال ضرورة عند التحكم لوحة عرض بشاشة خطأ رسالة تظهر الطباعة.

األسطوانة.

.www.xerox.com/office/3330supplies إلى انتقل أو المحلي الموزع من المستلزمات اطلب

الحذر
Totalو الخدمة واتفاقية Xerox ضمان يغطي ال .Xerox إنتاج من ليست التي المستلزمات استخدام بعدم يوصى
مستلزمات استخدام عن الناتج األداء تردي أو العطل أو التلف الكامل) الرضا (ضمان Satisfaction Guarantee
Total Satisfaction يتوفر الطابعة. لهذه المحددة غير Xerox مستلزمات استخدام أو Xerox إنتاج من ليست

هاتين حدود خارج التغطية هذه تختلف وقد وكندا. المتحدة الواليات في الكامل) الرضا (ضمان Guarantee
.Xerox شركة بممثل االتصال يرجى التفاصيل، على لالطالع المنطقتين.

الطابعة مستلزمات حالة عرض
التحكم. لوحة باستخدام وقت أي في الطابعة لمستلزمات المتبقي للعمر المئوية والنسبة الطابعة حالة من التحقق يمكنك

القائمة.1. الزر على اضغط الطابعة، من

المعلومات.2. حدد ألسفل، السهم زر باستخدام

لليمين.3. السهم زر على اضغط

لليمين.4. السهم زر على اضغط المستلزمات. معلومات حدد ألسفل، السهم زر باستخدام
الحالة. لعرض خيارك حدد ألعلى/ألسفل، السهم زري باستخدام المستلزمات. بمعلومات قائمة تظهر

المُستهلكَة المواد
الطابعة لهذه المستهلكة والمستلزمات الطابعة. تشغيل أثناء تنفد التي الطابعة مستلزمات عن عبارة المستهلكة المواد

.Smart Kit ®Xerox األسطوانة وخرطوشة ®Xerox من األسود الحبر مسحوق خرطوشة هي

مالحظة

التركيب.• إرشادات منها كل وتشمل
عند• العمل عن تتوقف بحيث األسطوانة وخرطوشة الحبر مسحوق خرطوشة تصميم تم الطباعة، جودة ولضمان

مسبقًا. محددة مرحلة
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الحذر
حبر مسحوق بخالف حبر مسحوق استخدام يؤثر قد .Xerox إنتاج من ليست التي المستلزمات استخدام بعدم يوصى
المصمم الوحيد الحبر مسحوق هو ®Xerox حبر مسحوق الطابعة. وموثوقية الطباعة جودة على األصلي ®Xerox

المحددة. الطابعة هذه مع لالستخدام Xerox بواسطة الجودة لمراقبة صارمة لضوابط وفقًا والمصنّع

الدورية الصيانة عناصر
تكون قد البديلة القطع دوري. بشكل االستبدال وتتطلب محدد عمر لها التي الطابعة أجزاء هي الدورية الصيانة عناصر

استبدالها. للعميل يمكن قطع عن عبارة الدورية الصيانة عناصر تكون ما وعادةً مجموعات. أو أجزاء

مالحظة
التركيب. إرشادات الدورية الصيانة عناصر من عنصر كل ويشمل

يلي: ما الطابعة بهذه الخاصة الدورية الصيانة عناصر تشمل

القياسية• السعة ذات الحبر مسحوق خرطوشة
السعة• عالية الحبر مسحوق خرطوشة
السعة• فائقة الحبر مسحوق خرطوشة
األسطوانة• خرطوشة

مالحظة
تهيئات أو محددة طرز على إال الخيارات بعض تسري ال الطابعات. جميع في مدعومة ليست المدرجة الخيارات بعض

الطابعات. من معينة

الحبر مسحوق خراطيش
الحبر مسحوق لخرطوشة عامة احتياطات

خطر

للمالبس• مالمسته تجنب الحبر، انسكاب حالة في الحبر. تسكب ال حتى انتبه الحبر، مسحوق خرطوشة استبدال عند
الحبر. مسحوق غبار تستنشق ال والفم. والعين والجلد

فاجعله• قصد، دون الحبر بابتالع طفل قام إذا األطفال. متناول عن بعيدًا الحبر مسحوق خراطيش بجميع احتفظ
الفور. على طبيبًا استشر بالماء. فمه واغسل يبصقه

يؤدي• قد االنسكابات. إلزالة كهربائية مكنسة أبدًا تستخدم ال المسكوب. الحبر لمسح رطبة قماش قطعة استخدم
فاتصل الحبر، من كبيرة كمية سكبت إذا االنفجار. أو حريق نشوب إلى الكهربائية المكنسة داخل الكهربائي الشرر

بك. الخاص المحلي Xerox بممثل
إصابات• في ويتسبب الخرطوشة في الباقي الحبر يشتعل فقد اللهب. في الحبر مسحوق خرطوشة برمي أبدًا تقم ال

انفجار. أو حارقة

الحبر مسحوق خرطوشة استبدال

انخفاض إلى تشير رسالة التحكم لوحة تعرض االستخدام، عمر نهاية من الحبر مسحوق خرطوشة تقترب عندما
التحكم. لوحة على رسالة وتعرض الطابعة تتوقف فارغةً، الحبر مسحوق خرطوشة تكون عندما الحبر. مسحوق

مالحظة
التركيب. إرشادات الحبر مسحوق خراطيش من خرطوشة كل وتشمل
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والحل السبب الطابعة حالة رسالة

مسحوق خرطوشة اطلب منخفضة. الحبر مسحوق خرطوشة
جديدة. حبر

خرطوشة إتاحة من تحقق الحبر. مسحوق انخفاضمستوى حالة
جديدة. حبر مسحوق

الغطاء ثم الجانبي، الباب افتح فارغة. الحبر مسحوق خرطوشة
الحبر. مسحوق خرطوشة استبدل ثم األمامي،

الحبر مسحوق خرطوشة استبدل

األسطوانات خراطيش
األسطوانة لخرطوشة عامة احتياطات

الحذر
أو تلمس ال المنزلية. الفلورسنت لمصابيح القوية اإلضاءة أو المباشر الشمس لضوء األسطوانة خرطوشة تعرض ال

األسطوانة. سطح تخدش

الحذر
للضوء التعرض يؤدي فقد اإلضاءة. جيدة األماكن في وخاصةً الوقت من فترة ألية مفتوحة واألبواب األغطية تترك ال

األسطوانة. خرطوشة تلف إلى

خطر
بحروق اإلصابة إلى يؤدي مما الخرطوشة في النار تشتعل فقد المكشوف. اللهب في حبر خرطوشة برمي أبدًا تقم ال

االنفجار. أو

األسطوانة خرطوشة استبدال

خرطوشة انخفاض إلى تشير رسالة التحكم لوحة تعرض االستخدام، عمر نهاية من األسطوانة خرطوشة تقترب عندما
التحكم. لوحة على رسالة وتعرض الطابعة تتوقف فارغةً، األسطوانة خرطوشة تكون عندما األسطوانة.

مالحظة
التركيب. إرشادات األسطوانة خراطيش من خرطوشة كل وتشمل

والحل السبب الطابعة حالة رسالة

جديدة. أسطوانة خرطوشة اطلب منخفضة. األسطوانة خرطوشة خرطوشة إتاحة من تحقق التصوير. وحدة انخفاض حالة
جديدة. أسطوانة

ثم األمامي، الغطاء افتح األسطوانة. خرطوشة استبدال يجب
األسطوانة. خرطوشة استبدل

الطباعة. عن توقفت الطابعة لكن رسائل توجد ال

المستلزمات تدوير إعادة
إلى: انتقل ،®Xerox من المستلزمات تدوير إعادة برنامج حول المعلومات من مزيد على للحصول

.www.xerox.com/gwa
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الطابعة نقل
خطر

سحب من تأكد الطاقة، سلك إزالة عند مبتلتين. بيدين الكهرباء مقبس أبدًا تلمس ال كهربائية، لصدمة التعرض لمنع
كهربائية. لصدمة التعرض أو حريق نشوب إلى يؤدي قد مما تلفه، إلى السلك سحب يؤدي قد السلك. وليس القابس

خطر
الطابعة إمالة تؤدي فقد اليمين. أو اليسار أو الخلف أو األمام إلى درجات 10 من أكثر بإمالتها تقم ال الطابعة، نقل عند

الحبر. مسحوق انسكاب إلى درجات 10 من ألكثر

خطر
سعة التغذية وحدة تكن لم إذا الطابعة. نقل قبل بفكها قم االختيارية، ورقة 550 سعة التغذية وحدة تركيب حالة في

اإلصابة. إلى يؤدي قد مما األرض إلى تسقط فقد بإحكام، بالطابعة مثبتة االختيارية ورقة 550

الطابعة: نقل عند اإلرشادات هذه اتبع
تشغيل/إيقاف1. إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع العمل. عن الطابعة تتوقف حتى وانتظر الطابعة تشغيل أوقف

الطابعة. تشغيل
اإلخراج.2. درج من أخرى وسائط أو ورق أي أزل
الطابعة.3. تنزلق ال حتى الحذر التزم آخر، إلى موقع من الطابعة نقل عند
التوضيحي.4. الرسم في موضح هو كما واحملها الطابعة ارفع

فوقها• األخرى واليد لحملها الطابعة أسفل اليدين إحدى بوضع الطابعة احمل الطابعة، ميل أو سقوط لمنع
لتثبيتها.

من• التعبئة إعادة مجموعة أو األصلية التعبئة وعلب مواد باستخدام العبوة في وخياراتها الطابعة وضع أعد
الموقع إلى انتقل واإلرشادات، التعبئة إعادة مجموعة على للحصول .Xerox

.www.xerox.com/office/3330support
الحبر.• انسكاب لمنع األسطوانات وخراطيش الحبر مسحوق خراطيش أخرج طويلة، لمسافة الطابعة نقل عند
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الحذر
الخدمة اتفاقية أو ®Xerox ضمان يغطيه ال تلف حدوث إلى للشحن ينبغي كما الطابعة تعبئة إعادة عدم يؤدي قد
أو الخدمة اتفاقية أو ®Xerox ضمان إن الكامل). الرضا (ضمان Total Satisfaction Guarantee أو

بطريقة النقل عن الناشئ الطابعة تلف تغطي ال الكامل) الرضا (ضمان Total Satisfaction Guarantee
صحيحة. غير

الطابعة:5. نقل بعد
(a.أزلتها التي األجزاء تركيب أعد
(b.الطاقة ومصدر بالكابالت الطابعة توصيل أعد
(c.شغلها ثم الطابعة وصل

واالستخدام الفوترة عدادات حول معلومات
ويتم التحكم. لوحة عرض شاشة في الفوترة عدادات المعلومات شاشة على الطابعة واستخدام الفوترة معلومات تظهر

للفوترة. المعروض المطبوعات عدد استخدام

واالستخدام: الفوترة معلومات لعرض
القائمة.1. الزر على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من
المعلومات.2. لتحديد ألسفل السهم زر على اضغط
الفوترة.3. عدادات لتحديد ألسفل السهم زر استخدم ثم لليمين، السهم زر على اضغط
المعلومات.4. بأنواع قائمة لعرض لليمين السهم زر على اضغط
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7
وإصالحها المشكالت استكشاف

وإصالحها العامة األعطال استكشاف
بسهولة المشكالت بعض حل يمكنك وحلها. المشكالت تحديد على بالمساعدة خاصة إجراءات على القسم هذا يشتمل

الطابعة. تشغيل إعادة خالل من

الطابعة تشغيل إعادة
الطابعة: تشغيل إلعادة

الطاقة.1. زر على اضغط

التحكم.2. لوحة بشاشة التشغيل إيقاف وحدد ألسفل السهم زر على اضغط

موافق.3. الزر على اضغط
الطابعة. تشغيل إيقاف يتم

الطاقة.4. زر على اضغط واحدة، دقيقة بعد
تهيئة. تقرير طباعة يتم للطباعة. جاهزة أنها إلى تقريرًا ترسل ثم التهيئة، في الطابعة تبدأ

التشغيل تبدأ ال الطابعة

الحلول المحتملة األسباب

الطاقة. مفتاح بتشغيل قم الطاقة. مفتاح تشغيل يتم لم

منفذ في بإحكام الطاقة سلك وصل ثم الطابعة تشغيل أوقف
الكهرباء.

الكهرباء. منفذ في صحيحة بطريقة الطاقة سلك توصيل يتم لم

ما واعرف الكهرباء منفذ في آخر كهربائيًا جهازًا وصل
ال. أم ينبغي كما يعمل كان إذا

آخر. كهربائيًا منفذًا جرب

بالطابعة. المتصل الكهرباء منفذ في ما خطأ هناك

الطابعة. لمواصفات مطابقًا كهربائيًا مصدرًا استخدم يطابقان ال تردده أو الكهربائي جهده كهربائي بمنفذ متصلة الطابعة
الطابعة. مواصفات

الحذر
المؤرض. المتردد التيار منفذ في مباشرةً المسنن التأريض بطرف األسالك ثالثي الطاقة سلك وصل
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الكهربائية المواصفات

متكرر بشكل تتوقف أو الضبط بإعادة تقوم الطابعة

الحلول المحتملة األسباب

بالطابعة الطاقة سلك توصيل من وتأكد الطابعة، تشغيل أوقف
الطابعة. شغل ثم صحيح، بشكل الطاقة ومأخذ

الكهرباء. منفذ في صحيحة بطريقة الطاقة سلك توصيل يتم لم

تقرير اطبع أخرى. مرة تشغيلها أعد ثم الطابعة، تشغيل أوقف
إذا وإصالحها. المشكالت استكشاف صفحات من الخطأ رسائل

.Xerox شركة بممثل االتصال فيُرجى الخطأ، استمر

النظام. في خطأ حدث

كهربائي بمنفذ الطاقة سلك وصل ثم الطابعة، تشغيل أوقف
مناسب.

متقطع. غير طاقة بمصدر متصلة الطابعة

غير كهربائي مشترك أو الكهرباء بمأخذ مباشرةً الطابعة وصل
الطاقة. عالية أخرى أجهزة مع مشترك

أخرى أجهزة مع مشترك كهربائي بمشترك متصلة الطابعة
الطاقة. عالية

الخطأ الدرج من المستندات طباعة

الحلول المحتملة األسباب

الطباعة.1. تشغيل برنامج في المحدد الدرج من تحقق

بالتطبيق2. الطابعة إعدادات أو الصفحة إعداد إلى انتقل .2
منه. بالطباعة تقوم الذي

المحدد3. المصدر يطابق بحيث الورق مصدر بتعيين قم .3
الورق مصدر بتعيين قم أو الطباعة تشغيل برنامج في

تلقائي. تحديد على

وبرنامج التطبيق بين الدرج اختيارات في تعارضات هناك
الطباعة. تشغيل

الوجهين على التلقائية الطباعة مشكالت

الحلول المحتملة األسباب

على للطباعة مدعومين ووزن ورق حجم استخدام من تأكد
على للطباعة والملصقات األظرف استخدام يتعذر الوجهين.
المدعومة األنواع راجع التفاصيل، على لالطالع الوجهين.

المدعومة القياسي الورق وأحجام الوجهين على التلقائية للطباعة
الوجهين. على التلقائية للطباعة

صحيح غير أو مدعوم غير الورق

على الطباعة حدد الطباعة، تشغيل ببرنامج خصائص من
الورق/اإلخراج. التبويب بعالمة الوجهين

صحيح غير إعداد

يغلق ال الورق درج

الحل المحتمل السبب

الدرج. مسار إعاقة على األجسام أو المخلفات بعض تعمل بالكامل. يغلق ال الورق درج
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جدًا طويالً وقتًا الطباعة تستغرق

الحلول المحتملة األسباب

وقتًا الخاص الورق من معينة أنواع على الطباعة تستغرق
برنامج في صحيحًا تعيينًا الورق نوع تعيين من تأكد أطول.

الطابعة. تحكم ولوحة التشغيل

سبيل على سرعة. أقل طباعة وضع على مضبوطة الطابعة
الوزن. ثقيل الورق على للطباعة الطابعة ضبط يمكن المثال،

وضع من الطابعة خروج عند طويالً وقتًا الطباعة بدء يستغرق
الطاقة". "موفر

الطاقة". "موفر وضع في الطابعة

يشارك الذي الكمبيوتر أو المؤقت الطباعة مخزن كان إذا ما حدد
مؤقتًا بتخزينها يقوم ثم مؤقتًا، الطباعة مهام جميع يخزِّن الطابعة
سرعات المؤقت التخزين يقلل أن يمكن حيث ال. أم الطابعة على

صفحات بعض اطبع الطابعة، سرعة الختبار الطباعة.
إذا ."Office لـ التوضيحي العرض "صفحة مثل المعلومات
لديك تكون فقد المقدرة، بالسرعة الصفحة تطبع الطابعة كانت
مساعدة على للحصول الطابعة. تثبيت في أو الشبكة في مشكلة

النظام. بمسؤول اتصل إضافية،

مشكلة. الشبكة على الطابعة تثبيت طريقة تمثل قد

إجراء. أي اتخاذ يلزم ال انتظر. معقدة. المهمة

قياسية. إلى التشغيل برنامج في الطباعة جودة وضع بتغيير قم محسَّنة. على التشغيل برنامج في الطباعة جودة وضع ضبط يتم

الطباعة في الطابعة فشل

الحلول المحتملة األسباب

الشاشة. على تظهر التي التوجيه رسائل اتبع الخطأ، لمسح
.Xerox شركة بممثل االتصال فيُرجى الخطأ، استمر إذا

بالطابعة. خطأ هناك

الدرج. في الورق حمّل الطابعة. من الورق نفد

الفارغة. الحبر مسحوق خرطوشة استبدل فارغة. الحبر مسحوق خرطوشة

بشكل الطاقة ومأخذ بالطابعة الطاقة سلك توصيل من وتأكد الطابعة، تشغيل أوقف
تشغيل تشغيل/إيقاف إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع الطابعة. شغل ثم صحيح،

.Xerox شركة بممثل االتصال فيُرجى الخطأ، استمر إذا الطابعة.

بطريقة الطاقة سلك توصيل يتم لم
الكهرباء. منفذ في صحيحة

على• الطابعة خصائص استخدام يمكنك مشكلة. السابقة الطباعة مهمة تمثل قد
الطباعة. انتظار قائمة في الموجودة الطباعة مهام جميع لحذف الكمبيوتر جهاز

الدرج.• في الورق بتحميل قم
مهمة• تظهر لم إذا المهمة. حالة الزر على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من

والكمبيوتر. الطابعة بين Ethernet توصيل من فتأكد الطباعة،
مهمة• تظهر لم إذا المهمة. حالة الزر على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من

الطابعة، تشغيل أوقف والكمبيوتر. الطابعة بين USB توصيل من فتأكد الطباعة،
أخرى. مرة تشغيلها أعد ثم

مشغولة. الطابعة
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الحلول المحتملة األسباب

مهمة• تظهر لم إذا المهمة. حالة الزر على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من
والكمبيوتر. الطابعة بين Ethernet توصيل من فتأكد الطباعة،

مهمة• تظهر لم إذا المهمة. حالة الزر على اضغط الطابعة، تحكم لوحة من
الطابعة، تشغيل أوقف والكمبيوتر. الطابعة بين USB توصيل من فتأكد الطباعة،

أخرى. مرة تشغيلها أعد ثم

مفصول. الطابعة كابل

عادية غير ضوضاء تصدر الطابعة

الحلول المحتملة األسباب

تتمكن لم إذا المخلفات. أو العائق أزل ثم الطابعة تشغيل أوقف
.Xerox شركة بممثل فاتصل إزالته، من

الطابعة. داخل مخلفات أو عائق هناك

3330 طابعة Phaser® Xerox® 4-7
المستخدم دليل

وإصالحها المشكالت استكشاف



الطابعة داخل التكاثف تشكل
قد دافئة. غرفة في باردة طابعة وجود عند أو %85 النسبية الرطوبة تتجاوز عندما الطابعة داخل الرطوبة تتكاثف قد

بسرعة. تسخينها يتم باردة غرفة في وضعها بعد الطابعة في التكاثف يتشكل

الحلول المحتملة األسباب

ساعات• لعدة بها المحيط المناخ مع لتتكيف الطابعة اترك
التشغيل. قبل

الغرفة.• حرارة درجة في ساعات لعدة تعمل الطابعة اترك

باردة. غرفة في الطابعة وُضعت

الغرفة.• في الرطوبة اخفض
ودرجة• النسبية الرطوبة فيه تكون موقع إلى الطابعة انقل

التشغيل. مواصفات نطاق في الحرارة

جدًا. عالية للغرفة النسبية الرطوبة

الورق انحشار
الورق انحشار حاالت تقليل

الورق أنواع تؤدي وقد .Xerox من المدعوم الورق باستخدام الورق انحشار من حد بأدنى للعمل مصممة الطابعة
من المنطقة تلك نظف واحدة، منطقة في متكرر بشكل المدعوم الورق انحشار حالة في الورق. انحشار إلى األخرى

الورق. مسار

الورق: انحشار إلى يلي ما يؤدي قد

الطباعة.• تشغيل برنامج في صحيح غير ورق نوع تحديد
تالف.• ورق استخدام
مدعوم.• غير ورق استخدام
صحيحة.• غير بطريقة الورق تحميل
الدرج.• تعبئة فرط
صحيحة.• غير بطريقة الورق موجهات ضبط

القواعد: من بسيطة مجموعة اتباع خالل من الورق انحشار حاالت معظم منع يمكن

•.48 رقم بالصفحة المدعوم الورق راجع التفاصيل، على لالطالع المدعوم. الورق سوى تستخدم ال
المناسبة.• وتحميله الورق معالجة تقنيات اتبع
تالف.• غير نظيفًا ورقًا دائمًا استخدم
المطوي.• أو المثني أو الرطب أو الممزق أو المجعد الورق تجنب
الورق.• بتهوية قم الدرج، في تحميله قبل الورق بين للفصل
الدرج.• تعبئة في أبدًا تفرط وال الورق درج تعبئة لخط انتبه
صحيح• بشكل ضبطه يتم لم الذي الموجه يؤدي قد الورق. إدراج بعد األدراج جميع في الورق موجهات اضبط

الطابعة. وتلف المطبوعات وانحراف بالورق، التغذية وسوء الطباعة، جودة ضعف إلى
التحكم.• بلوحة وحجمه الصحيح الورق نوع حدد األدراج، تحميل بعد
الطباعة.• تشغيل برنامج في الصحيحين والحجم النوع حدد الطباعة، عند
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جاف.• موقع في الورق خزن
للطابعة.• المصمم Xerox من الشفاف والورق الورق سوى تستخدم ال

يلي: ما تجنب

•.inkjet لطابعات خاص بشكل المصمم بالبوليستر المطلي الورق
بشدة.• المجعد أو المثني أو المطوي الورق
ذاته.• الوقت في واحد درج في الورق من وزن أو حجم أو نوع من أكثر تحميل
األدراج.• تعبئة فرط
اإلخراج.• درج تعبئة بفرط السماح

الورق انحشار موقع تحديد

خطر
ملفوفة ورقة هناك كانت إذا الحبر. صهر وحدة في التسخين بكرة من القريبة المنطقة أبدًا تلمس ال اإلصابة، لتجنب
تبرد حتى دقيقة 30 لمدة وانتظر الفور على الطابعة تشغيل أوقف الفور. على إزالتها تحاول فال التسخين، بكرة حول

فيُرجى الخطأ، استمر إذا المحشورة. الورقة إزالة حاول الطابعة، حرارة درجة انخفاض بعد الحبر. صهر وحدة
.Xerox شركة بممثل االتصال

الورق: مسار طور على الورق انحشار حاالت موقع التالي التوضيحي الرسم يوضح

الطابعة1. وداخل الجانبي التمرير درج

للطابعة2. الخلفي الجزء

الوجهين3. على الطباعة وحدة

.41 الدرج
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.52 الدرج

الورق انحشار إزالة
الجانبي التمرير درج من الورق انحشار إزالة

مالحظة
الورق. مسار من الورق جميع أزل التحكم، لوحة على المعروض الخطأ لحل

بالطابعة.1. الدرج اتصال موقع في محشور ورق أي أزل الجانبي. التمرير درج من ورق أي أزل

تتمكن2. لم إذا برفق. القطع هذه أزل ثم الورق، قطع عن بحثًا للطابعة الداخلي الجزء من فتحقق الورق، تمزق إذا
.Xerox شركة بممثل فاتصل بسهولة، الورق أجزاء إزالة من

خطر
لإلصابة. تتعرض ال حتى الحذر فالتزم ساخنة. الحبر صهر بوحدة المحيطة المنطقة تكون قد

مرتب.3. بشكل األربع الزوايا جميع محاذاة من وتأكد الورق بتهوية قم الجانبي، الورق درج تحميل إعادة عند

موافق.4. الزر على واضغط ونوعه الورق حجم من فتأكد ذلك، التحكم لوحة منك طلبت إذا
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1 الدرج من الورق انحشار إزالة
مالحظة

الورق. مسار من المتبقي الورق جميع إزالة عليك يجب التحكم، لوحة على المعروض الخطأ لحل

الطابعة.1. خارج تمامًا للخارج واسحبه 1 الدرج افتح

الطابعة.2. في متبقٍ ورق وأي الدرج من المجعد الورق أزل
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بعناية.3. وأغلقه الدرج تركيب أعد

موافق.4. الزر فوق وانقر ونوعه الورق حجم من فتحقق التحكم، لوحة منك طلبت إذا
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2 الدرج من الورق انحشار إزالة
مالحظة

الورق. مسار من المتبقي الورق جميع إزالة عليك يجب التحكم، لوحة على المعروض الخطأ لحل

الطابعة.1. خارج تمامًا وأزحه 2 الدرج افتح

الطابعة.2. في متبقٍ ورق واي الدرج من مجعد ورق اي أزل

•.3 الخطوة إلى وانتقل فتوقف المنطقة، هذه في الورق ترَ لم إذا أو سحبه، عند الورق يتحرك لم إذا
•.4 الخطوة إلى انتقل الورق، إزالة حالة في

االنحشار.3. موقع لتحديد التالية الخطوات نفذ
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(a.1 الدرج افتح

(b.مستقيم خط في وللخارج ألعلى الورق اسحب
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(c.1 الدرج بإغالق قم

(d.وأزله 2 الدرج في متبقي مجعد ورق أي عن ابحث
.4.2 الدرج أغلق

موافق.5. الزر على واضغط ونوعه الورق حجم من فتحقق التحكم، لوحة شاشة منك طلبت إذا
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األمامي الغطاء داخل من الورق انحشار إزالة

الورق. مسار من الورق جميع أزل التحكم، لوحة على المعروض الخطأ لحل
األمامي.1. الغطاء افتح الطابعة، داخل المحشور الورق إلى للوصول

مجعد.2. ورق أي أخرج

•.3 الخطوة إلى وانتقل فتوقف المنطقة، هذه في الورق ترَ لم إذا أو سحبه، عند الورق يتحرك لم إذا
•.6 الخطوة إلى انتقل الورق، إزالة حالة في
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الحبر.3. مسحوق خرطوشة أخرج

الطابعة.4. داخل من برفق ورق أي أزل

الطابعة.5. داخل إلى عليها واضغط الحبر مسحوق خرطوشة تركيب أعد
حتى الصحيح الموضع إلى الخرطوشة ستوجه الطابعة داخل واألخاديد الخرطوشة جوانب على الموجودة األلسنة

مكانها. في تستقر
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األمامي.6. الغطاء أغلق

الطباعة.7. لمتابعة التحكم لوحة شاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع المطالبة، عند

للطابعة الخلفي الجزء من الورق انحشار إزالة
مالحظة

الورق. مسار من الورق جميع أزل التحكم، لوحة على المعروض الخطأ لحل

ألسفل.1. الخلفي الغطاء اسحب
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موضح.2. هو كما ألسفل األذرع على اضغط

البكرات3. واسحب موضح، هو كما ألسفل األذرع مجموعتي على اضغط الحبر، صهر وحدة منطقة إلى للوصول
ألسفل.

برفق.4. محشور ورق أي أزل
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خطر
لإلصابة. تتعرض ال حتى الحذر فالتزم ساخنة. الحبر صهر بوحدة المحيطة المنطقة تكون قد

األصلية.5. مواضعها إلى األذرع مجموعتي أعد

الخلفي.6. الغطاء أغلق

17-7 3330 طابعة Phaser® Xerox®
المستخدم دليل

وإصالحها المشكالت استكشاف



الطباعة.7. لمتابعة التحكم لوحة شاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع المطالبة، عند

الوجهين على الطباعة وحدة من الورق انحشار إزالة
مالحظة

الورق. مسار من الورق جميع أزل التحكم، لوحة على المعروض الخطأ لحل

يلي:1. ما نفذ الوجهين، على الطباعة منطقة في الورق انحشار إلى للوصول
(a.1 للدرج الخلفي الغطاء أزل

(b.الطابعة من الوجهين على الطباعة وحدة أزل

الوجهين.2. على الطباعة منطقة من برفق ورق أي أزل
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التالية. الخطوة إلى فانتقل الوجهين، على الطباعة وحدة مع الورق يخرج لم إذا
جانب3. على التغذية أخاديد مع الوحدة حواف محاذاة مع أخرى، مرةً الطابعة إلى الوجهين على الطباعة وحدة أدخل

الطابعة.
(a.بالكامل الوجهين على الطباعة وحدة إدخال من تأكد

(b.1 للدرج الخلفي الغطاء ركب

الطباعة.4. لمتابعة التحكم لوحة شاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع المطالبة، عند

19-7 3330 طابعة Phaser® Xerox®
المستخدم دليل

وإصالحها المشكالت استكشاف



اإلخراج منطقة من الورق انحشار إزالة
مالحظة

الورق. مسار من الورق جميع أزل التحكم، لوحة على المعروض الخطأ لحل

برفق.1. اإلخراج منطقة من للخارج الورق اسحب

من الورق انحشار إزالة إلى وانتقل فتوقف السحب، عند مقاومة أية وجود حالة في أو المحشور الورق ترَ لم إذا
للطابعة. الخلفي الجزء

الطباعة.2. لمتابعة التحكم لوحة شاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع المطالبة، عند

وإصالحها الورق انحشار مشكالت استكشاف
معًا ورقات عدة سحب يتم

الحلول المحتملة األسباب

التعبئة خط فوق الورق بتحميل تقم ال الورق. بعض أخرج
القصوى.

تمامًا. ممتلئ الورق درج

أخرى. مرة بتحميله قم ثم الحواف، وحاذي الورق أخرج متساوية. ليست الورق حواف

جاف. جديد بورق واستبدله الدرج من الورق أخرج الرطوبة. بسبب رطب الورق

جديدة. ورق رزمة جرب
الدرج. في تحميله قبل الشفاف الورق بتهوية تقم ال

الساكنة. الكهرباء من كبيرة كمية هناك

على لالطالع .Xerox من المدعوم الورق سوى تستخدم ال
المدعوم. الورق إلى ارجع التفاصيل،

مدعوم. غير ورق استخدام

مرة. كل في واحدة ورقة الورق بتغذية قم المطلي. للورق جدًا عالية الرطوبة
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بالورق التغذية سوء

الحلول المحتملة األسباب

بطريقة• الدرج في وضعه وأعد التغذية سيء الورق أزل
صحيحة.

الورق.• حجم لمطابقة الدرج في الورق موجهات اضبط

الدرج. في الصحيح بالشكل الورق وضع يتم لم

التعبئة خط فوق الورق بتحميل تقم ال الورق. بعض أخرج
القصوى.

تمامًا. ممتلئ الورق درج

الورق. حجم لمطابقة الدرج في الورق موجهات اضبط حجم حسب صحيح بشكل مضبوطة ليست الورق موجهات
الورق.

في جديدًا ورقًا وحمل الورق أزل الورق. استخدام إعادة تجنب
الدرج.

مجعد. أو ملفوف ورق على الدرج يحتوي

جاف. جديد بورق واستبدله الرطب الورق أخرج الرطوبة. بسبب رطب الورق

على للحصول .Xerox من المدعوم الورق سوى تستخدم ال
المدعوم. الورق راجع التفاصيل،

غير نوع أو سمك أو صحيح غير بحجم ورق استخدام
صحيحين.

واألظرف الملصقات تغذية سوء

الحلول المحتملة األسباب

أو مجعدة أو مفقودة الملصقات تكون عندما ورق أي تستخدم ال
الواقية. الورقة عن بعيدًا تُسحب

الواقية. الورقة عن بعيدًا تُسحب أو مجعدة أو مفقودة الملصقات

المصنعة.• الشركة إلرشادات وفقًا الملصقات ورق بتجميل قم
لألعلى• الطباعة جانب يكون بحيث الملصقات بتحميل قم

الجانبي. التمرير درج في
السعة.• عالية التغذية وحدة في الملصقات تحمّل ال

بالدرج. الخطأ االتجاه في الملصق ورقة

ألعلى• الطباعة جانب يكون بحيث األظرف بتحميل قم
الطابعة. باتجاه المقدمة في القصيرة والحافة مغلقة واأللسنة

حافة• عكس براحة العرض موجهات استقرار من تأكد
حركتها. إعاقة دون األظرف

التمرير. درج في صحيحة غير بطريقة األظرف تحميل يتم

الورق. تجعد إلى بالليزر الطباعة عملية وضغط حرارة تؤدي قد
إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع المدعومة. األظرف استخدم

األظرف. طباعة إرشادات

مجعدة. األظرف
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الورق انحشار رسائل ظهور استمرار

الحلول المحتملة األسباب

المحشور. الورق كل إزالة من تأكد الورق. مسار فحص أعد الطابعة. في محشورًا الورق بعض يوجد يزال ال

مفتوحًا. تجده باب أي وأغلق بالطابعة. الموجودة األبواب افحص مفتوحًا. الطابعة أبواب أحد وجود

مالحظة
الورق. أزل ثم الورق، مسار في الورق من ممزقة قطع أية وجود عن بحثًا افحص

الوجهين على التلقائية الطباعة أثناء الورق انحشار

الحلول المحتملة األسباب

لالطالع• .Xerox من المدعوم الورق سوى تستخدم ال
للطباعة المدعومة الورق أنواع راجع التفاصيل، على
المدعومة القياسي الورق وأحجام الوجهين على التلقائية

الوجهين. على التلقائية للطباعة
أو• شفافًا ورقًا تستخدم ال الوجهين، على التلقائية للطباعة

أثقل ورقًا أو استخدامه معاد ورقًا أو ملصقات أو أظرف
جم/م². 105 من

غير نوع أو سمك أو صحيح غير بحجم ورق استخدام
صحيحين.

راجع التفاصيل، على للحصول الصحيح. الدرج في الورق حمّل
المدعوم. الورق

صحيح. غير درج في الورق تحميل تم

للورق. واحد وحجم واحد بنوع الدرج حمّل مختلط. بورق محمّل الدرج

الطباعة جودة مشكالت
المعلومات فاستخدم الطباعة، جودة في مشكالت ظهور الحظت فإذا دائمًا. الجودة عالية مطبوعات لتقديم مصممة الطابعة

الموقع إلى انتقل المعلومات، من مزيد على لالطالع وإصالحها. المشكلة الستكشاف القسم هذا في الواردة
.www.xerox.com/office/3330support

الحذر
الكامل) الرضا (ضمان Total Satisfaction Guarantee أو الخدمة اتفاقية أو Xerox من المقدم الضمان إن
Total يتوفر حيث الخاصة. الوسائط أو المدعوم غير الورق استخدام عن الناشئ الضرر يغطي ال Xerox لدى

هذه تختلف وقد وكندا. المتحدة الواليات في Xerox لدى الكامل) الرضا (ضمان Satisfaction Guarantee
التفاصيل. لمعرفة لديك المحلي بالممثل االتصال الرجاء المنطقتين. هاتين حدود خارج التغطية

مالحظة
تتوقف بحيث الطرز من للعديد التصوير ووحدات الحبر مسحوق خراطيش تصميم تم الطباعة، جودة اتساق ولضمان

مسبقًا. محددة مرحلة عند العمل عن
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الطباعة جودة في التحكم
الورق استخدم ومثالية، متسقة طباعة جودة على للحصول الطابعة. مخرجات جودة على العوامل من العديد يؤثر قد
الطباعة جودة على للمحافظة القسم بهذا الواردة اإلرشادات اتبع صحيحة. بطريقة الورق نوع واضبط لطابعتك المصمم

الطابعة. من المثالية

من هو مثالية طباعة جودة على للحصول المضمون النطاق المطبوعات. جودة على والرطوبة الحرارة درجة تؤثر
.%80 إلى 20 بين ما تتراوح نسبية ورطوبة فهرنهايت درجة 90 إلى 50) مئوية درجة 30 إلى 10

الطباعة جودة مشكالت حل
يمكنك المشكلة. لتصحيح المناظر الحل واعرف التالي الجدول من عرض أقرب فحدد رديئة، الطباعة جودة كانت إذا

أكبر. بدقة الطباعة جودة مشكلة لتحديد التوضيحي" العرض "صفحة طباعة أيضًا

.Xerox شركة بممثل فاتصل المناسب، اإلجراء تنفيذ بعد الطباعة جودة تتحسن لم إذا

مالحظة
الحبر. مستوى انخفاض عند تحذير رسالة لتوفر الحبر مسحوق خرطوشة تخصيص تم الطباعة، جودة على للمحافظة
مسحوق خرطوشة تكون أن بمجرد تحذير. رسالة تظهر المستوى، هذا إلى الحبر مسحوق خرطوشة تصل عندما

تقوم حتى الطباعة عن الطابعة تتوقف الحبر. مسحوق خرطوشة باستبدال تطالبك أخرى رسالة تظهر فارغة، الحبر
الجديدة. الحبر مسحوق خرطوشة بتركيب

الحلول العَرض

تشغيل• برنامج واستخدم التحكم، لوحة من تحقق الحبر، مستوى من للتحقق
كانت إذا .Internet Services SMCentreWare SMXerox أو الطباعة

فاستبدلها. تفرغ، أن من قريبة الحبر مسحوق خرطوشة
واستبدلها• الطابعة، هذه في لالستخدام الحبر مسحوق خرطوشة اعتماد من تحقق

الحبر مسحوق خرطوشة استخدم النتائج، أفضل على للحصول الحاجة. عند
.Xerox من األصلية

يُعد• الحبر. مسحوق موفر على ضبطه يتم لم الطباعة جودة وضع أن من تأكد
المسودة. جودة إلخراج مفيدًا الحبر" مسحوق "موفر

الطابعة• إعدادات صحة بتأكيد وقم به، موصى ونوع بحجم الورق استبدل
الطباعة. تشغيل وبرنامج

فغيّر• كذلك، يكن لم إذا مدعوم. ورق استخدام ومن جاف الورق أن من تحقق
الورق.

الطباعة.• تشغيل برنامج في الورق نوع إعدادات بتغيير قم
التبويب• عالمة من الطباعة، تشغيل ببرنامج الطباعة تفضيالت في

الورق. نوع اإلعداد بتغيير قم الورق/اإلخراج،
بالطابعة.• االرتفاع إعداد فاضبط االرتفاع، عالية بيئة في الطابعة كانت إذا

System Administrator Guide إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع
الموقع على النظام) مسؤول (دليل

.www.xerox.com/office/3330docs

للغاية. فاتح اإلخراج
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الحلول العَرض

المثال،• سبيل على الطباعة. تشغيل برنامج في الورق نوع إعدادات بتغيير قم
تحميلها. معاد خفيفة بطاقات مخزون إلى عادي بتغيير قم

التبويب• عالمة من الطباعة، تشغيل ببرنامج الطباعة تفضيالت في
الورق. نوع اإلعداد بتغيير قم الورق/اإلخراج،

يكن• لم إذا الصحيحين. والوزن والنوع الصحيح بالحجم الورق أن من تحقق
الورق. إعدادات فغيّر كذلك،

المناسبين.• والطاقة الكهربي الجهد يوفر بمأخذ الطابعة توصيل من تحقق
الضرورة. عند كهرباء فني مع للطابعة الكهربية المواصفات استعرض

الكهربائية.• المستلزمات إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع

الطباعة. توقف أو حبر بقع
الخلفي. الجزء على اإلخراج في بقع هناك

صحيحة.• بطريقة الحبر مسحوق خرطوشة تركيب من تأكد
بتركيب• فقم أصلية، غير عالمة من الحبر مسحوق خرطوشة استخدام حالة في

.Xerox من أصلية أخرى
ورق• نوع استخدم أو بطاقات مخزون أو الوزن ثقيل الورق نوع إعداد استخدم

أنعم. سطح ذي
التفاصيل،• على لالطالع للمواصفات. موافقة الغرفة في الرطوبة أن من تأكد

النسبية. الرطوبة إلى ارجع
الطابعة.• موقع تحديد إلى ارجع التفاصيل، على لالطالع

الصورة أو اإلخراج على عشوائية بقع هناك
ضبابية.

أخرى. مرة تشغيلها أعد ثم الطابعة، تشغيل أوقف
.Xerox شركة بممثل االتصال فيُرجى الخطأ، استمر إذا

فارغة. المطبوعة النسخة
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الحلول العَرض

.Smart Kit األسطوانة خرطوشة استبدل
المحلي. Xerox بممثل اتصل

اإلخراج. في تظهر خطوط هناك

يكن• لم إذا الصحيحين. والوزن والنوع الصحيح بالحجم الورق أن من تحقق
الورق. إعدادات فغيّر كذلك،

إلى• ارجع التفاصيل، على لالطالع للمواصفات. موافقة الرطوبة أن من تأكد
للطابعة. موقع تحديد

بقع. به اإلخراج يظهر

يكن• لم إذا الصحيحين. والوزن والنوع الصحيح بالحجم الورق أن من تحقق
الورق. إعدادات فغيّر كذلك،

الطباعة.• تشغيل برنامج في الورق نوع إعدادات بتغيير قم
التبويب• عالمة من الطباعة، تشغيل ببرنامج الطباعة تفضيالت في

الورق. نوع اإلعداد بتغيير قم الورق/اإلخراج،
األسطوانة.• خرطوشة استبدل

المطبوعة. المخرجات على خياالت تظهر

تشغيل• برنامج واستخدم التحكم، لوحة من تحقق الحبر، مستوى من للتحقق
كانت إذا .Xerox CentreWare Internet Services أو الطباعة

فاستبدلها. تفرغ، أن من قريبة الحبر مسحوق خرطوشة
واستبدلها• الطابعة، هذه في لالستخدام الحبر مسحوق خرطوشة اعتماد من تحقق

الحبر مسحوق خرطوشة استخدم النتائج، أفضل على للحصول الحاجة. عند
.Xerox من األصلية

األسطوانة.• خرطوشة استبدل

المطبوعة. النسخ على ثقب عالمات ظهور

للطابعة• الصحيحين والوزن والنوع الصحيح بالحجم الورق أن من تحقق
الورق. فغيّر كذلك، يكن لم إذا صحيح. بشكل وتحميلها

جديدة.• ورق رزمة جرب
الطباعة.• تشغيل برنامج في الورق نوع إعدادات بتغيير قم
التبويب• عالمة من الطباعة، تشغيل ببرنامج الطباعة تفضيالت في

الورق. نوع اإلعداد بتغيير قم الورق/اإلخراج،

بقع. بها أو مجعدة المطبوعة النشخة
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الحلول العَرض

الجانبي.• التمرير درج في صحيحة غير بطريقة األظرف تحميل من تحقق
إلى• ارجع التفاصيل، على لالطالع األظرف. على الطباعة إرشادات اتبع

األظرف. طباعة إرشادات

الطباعة. عند مثنية أو كجعدة األظرف

صحيح.• بشكل الورق تحميل من تحقق
تستخدمه.• الذي التطبيق في الهوامش ضبط من تحقق

صحيح. غير العلوي الهامش

واحدة.1. لورقة بالكامل السطح عبر ثابتة صورة اطبع

ألسفل.2. الطباعة وجه توجيه مع الدرج في المطبوعة الورقة بتحميل قم

الحبر.3. صهر وحدة بكرات من المخلفات إلزالة فارغة صفحات خمس اطبع

النتوءات. من الكثير به المطبوع السطح
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المساعدة على الحصول
وجودة اإلنتاجية على المحافظة على لمساعدتك المساعدة التلقائية التشخيص أدوات من العديد Xerox شركة توفر

الطباعة.

التحكم لوحة رسائل
حالة ظهور أو خلل حدوث عند وإصالحها. المشكالت استكشاف في ومساعدة معلومات بالطابعة التحكم لوحة توفر

بالمشكلة. تخبرك رسالة التحكم لوحة تعرض تحذيرية،

المتاحة المعلومات صفحات
الطابعة. استخدام تحليل أو وإصالحها المشكالت استكشاف على لمساعدتك مهمة تفاصيل المعلومات صفحات توفر

الطابعة. تحكم لوحة من المعلومات صفحات طباعة يمكنك

الوصف المعلومات صفحة

وإعداد الشبكة وإعدادات المثبتة الخيارات تشمل المنتج حول معلومات التهيئة" "تقرير يوفر
والمزيد. الدرج ومعلومات المنفذ

التهيئة تقرير

الدورية". "الصيانة لعناصر الباقي العمر معلومات/حالة يعرض المستلزمات استخدام تقرير

والمزيد. الفوترة عداد ومعلومات الجهاز معلومات يسرد االستخدام تعريف ملف

بالطابعة. المثبتة الداخلية بالخطوط قائمة PostScript خطوط قائمة

PCL خطوط قائمة

المتاحة. المعلومات صفحات جميع لطباعة واحدة لمسة السابقة التقارير جميع طباعة

المعلومات. صفحات إلى ارجع المعلومات، صفحات طباعة كيفية حول معلومات على لالطالع

المتاحة المعلومات صفحات إلى الوصول
المعلومات: صفحات إلى للوصول

القائمة.1. الزر على اضغط الطابعة، من

المعلومات.2. وحدد ألسفل السهم زر على اضغط

لليمين.3. السهم زر على اضغط

المعلومات.4. صفحات وحدد ألسفل السهم زر على اضغط

لليمين.5. السهم زر على اضغط

الفوري) الدعم (مساعد Online Support Assistant
الستكشاف وتعليمات إرشادات توفر معرفة قاعدة عن عبارة الفوري) الدعم (مساعد Online Support Assistant
الورق وانحشار الطباعة جودة مشكالت حلول على االطالع يمكنك الطابعة. مشكالت لحل وذلك وإصالحها المشكالت

والمزيد. البرامج، تثبيت ومشكالت

الموقع إلى انتقل الفوري)، الدعم (مساعد Online Support Assistant إلى للوصول
.www.xerox.com/office/3330support
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المعلومات من مزيد
المصادر: هذه من طابعتك حول المعلومات من المزيد على الحصول يمكنك

الموقع المورد

بالطابعة. مرفق التثبيت دليل

www.xerox.com/office/3330docs بالطابعة خاصة أخرى وثائق

www.xerox.com/office/3330support عبر الفني الدعم وتشمل للطابعة، الفني الدعم معلومات
الدعم (مساعد Online Support Assistantو اإلنترنت،

التشغيل. برنامج وتنزيالت الفوري)

www.xerox.com/office/3330supplies الطابعة مستلزمات شراء طلب

www.xerox.com/office/businessresourcecenter وقوالب تفاعلية تعليمية برامج يشمل والمعلومات لألدوات مورد
باحتياجاتك. للوفاء مخصصة وميزات مفيدة وتلميحات الطباعة

www.xerox.com/office/worldcontacts الدعم ومركز المحلية المبيعات

www.xerox.com/office/register الطابعة تسجيل

/www.direct.xerox.com اإلنترنت عبر Direct ®Xerox متجر

3330 طابعة Phaser® Xerox® 28-7
المستخدم دليل

وإصالحها المشكالت استكشاف

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3330&PgName=man&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=Phaser+3330&PgName=tech&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3330&PgName=order&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=businessresourcecenter&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3330&PgName=customersupport&Language=English
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3330&PgName=reg&Language=English
http://www.direct.xerox.com/


A
المواصفات

والخيارات الطابعة تهيئة عمليات
التهيئة عمليات

يلي: ما وتشمل شبكة طابعة عن عبارة 3330 ®WorkCentre إن

الطباعة•
ورقة• 50 سعة جانبي تمرير درج
ورقة• 250 سعة 1 الدرج
ورقة• 550 سعة االختياري 2 الدرج

القياسية الميزات

Letter بحجم الدقيقة في صفحة 42 حتى القياسي الوضع يدعم الطباعة سرعة

صفحة و20 Letter بحجم للورق الدقيقة في صفحة 21 حتى القياسي الوضع يدعم
.A4 بحجم للورق الدقيقة في

الوجهين على الطباعة سرعة

بوصة• لكل نقطة 600 × 600 القياسية: الطباعة جودة وضع
بوصة• لكل نقطة 1200 × 1200 المحسّنة: الطباعة جودة وضع

الطباعة دقة

ميجابايت 512 (DRAM) القياسية الذاكرة

ميجابايت 128 (ROM) المحمولة الذاكرة

ورقة• 50 الجانبي: التمرير درج
ورقة• 250 :1 الدرج
ورقة• 550 االختياري: 2 الدرج

رطالً) جم/20 80) الورق سعة

بوصة) 14 × 8.5 مم، 356 × (216 Legal بحجم الورق الطباعة لحجم األقصى الحد

قياسي الوجهين على الطباعة

1-A 3330 طابعة Phaser® Xerox®
المستخدم دليل



المفاتيح لوحة وعبر العرض شاشة في التنقل التحكم لوحة

•(USB 2.0) العالمي التسلسلي الناقل
محمول• USB أقراص محرك
•Ethernet 10/100/1000 Base-T
السلكي•
•WiFi

التوصيل

المادية المواصفات
واألبعاد األوزان

2 والدرج 1 الدرج باستخدام القياسية التهيئة
االختياري

فقط 1 الدرج باستخدام القياسية التهيئة

بوصة) 14.5) سم 37 بوصة) 14.5) سم 37 العرض

بوصة) 17.9) سم 45.5 بوصة) 14.5) سم 37 العمق

بوصة) 17.1) سم 43.4 بوصة) 11.4) سم 29 االرتفاع

رطالً) 32.1) كجم 14.9 رطالً) 28.0) كجم 12.7 الوزن

القياسية للتهيئة الخلوص متطلبات

3330 طابعة Phaser® Xerox® 2-A
المستخدم دليل

المواصفات



البيئية المواصفات
الحرارة درجة

فهرنهايت)• درجة 122 إلى 32) مئوية درجة 50 إلى 0 من التشغيل: حرارة درجة
فهرنهايت)• درجة 185- إلى 13-) مئوية درجة 85- إلى 25- من التخزين: حرارة درجة

النسبية الرطوبة
عبوتها في الطابعة كانت إذا %90 من أقل ،%90–10 النسبية: للرطوبة األدنى-األقصى الحد نطاق

•%70–30 المثالية: الرطوبة
•%80-20 نسبية رطوبة التشغيل: رطوبة

مالحظة
التكاثف. بسبب القاسية البيئة الظروف في خلل يحدث قد

االرتفاع
أقدام). 8.202) م 2500 من أقل ارتفاعات في الطابعة استخدم المثالي، األداء على للحصول

الكهربائية المواصفات
والتردد الطاقة مصدر جهد

الطاقة مصدر تردد الطاقة مصدر جهد

هرتز 50
هرتز 60

فولت %، (99–13510-/+ متردد تيار فولت 127–110
متردد) تيار

هرتز 50
هرتز 60

فولت %، (198–26410-/+ متردد تيار فولت 240–220
متردد) تيار

الطاقة استهالك
أقصى• كحد وات 3.5 (السكون): الطاقة موفر وضع
أقصى• كحد وات 700 المستمرة: الطباعة
أقصى• كحد وات 50 االستعداد:

متردد. تيار بمأخذ متصلة الطابعة كانت إذا حتى الطاقة مفتاح إيقاف عند كهربائية طاقة الطابعة هذه تستهلك ال

األداء مواصفات
الطابعة إحماء وقت

السكون. وضع من ثانية 55 من أقل

3-A 3330 طابعة Phaser® Xerox®
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الطباعة سرعة
11 × (8.5 Letter بحجم للورق الدقيقة في صفحة 42 واحد وجه على المستمرة للطباعة القصوى السرعات تبلغ

مم). 297 × (210 A4 بحجم للورق الدقيقة في صفحة و40 بوصة)

الطباعة: سرعة على تؤثر التي العوامل من العديد وهناك

للورق• الدقيقة في صفحة 21 الوجهين على المستمرة للطباعة القصوى السرعات تبلغ الوجهين: على الطباعة
مم). 297 × (210 A4 بحجم للورق الدقيقة في صفحة و20 بوصة) 11 × (8.5 Letter بحجم

أقل.• أو النصف سرعته تبلغ "محسن" والوضع الطباعة. أوضاع أسرع هو "القياسي" الوضع الطباعة: وضع
سرعات• أسرع في يتشاركان مم) A4 (210 × و297 بوصة) Letter (8.5 × 11 بحجم الورق الورق: حجم

الطباعة.
الثقيل.• الورق أو البطاقات حزمة على الطباعة من أسرع العادي الورق على الطباعة الورق: نوع
والملصقات.• البطاقات حزمة مثل األثقل، الورق على الطباعة من أسرع الخفيف الورق على الطباعة الورق: وزن

3330 طابعة Phaser® Xerox® 4-A
المستخدم دليل
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B
التنظيمية المعلومات

األساسية اللوائح
المعايير تلك وضع تم الكهرومغناطيسية. واالنبعاثات المناعة لمعايير وفقًا الطابعة هذه Xerox شركة اختبرت لقد

مثالية. مكتب بيئة في إليها الوارد أو الطابعة هذه عن الناتج التداخل لتقليل
®ENERGY STAR من مؤهل منتج

ENERGY برنامج لمتطلبات وفقًا ®ENERGY STAR من معتمد منتج هو 3330 ®Phaser منتج إن
التصوير. لمعدات STAR

المتحدة. الواليات في مسجلتان تجاريتان عالمتان هما ENERGY STARو ENERGY STAR
المتحدة، الواليات من كل حكومات بين مشتركًا جهدًا التصوير ألجهزة ENERGY STAR برنامج يعد
والفاكس والطابعات التصوير آالت صناعة لتعزيز المكتبية األجهزة وصناعة واليابان األوروبي، واالتحاد
استهالك خفض ويساعد للطاقة. الموفرة والشاشات الشخصية الكمبيوتر وأجهزة الوظائف متعددة واألجهزة

بالحد وذلك الطويل المدى على المناخ وتغير الحمضية، واألمطار واألدخنة، الضباب مكافحة على للطاقة المنتج
الكهرباء. توليد عن الناتجة االنبعاثات من

وضع إلى للتبديل موقت مع الطابعة تتوفر مسبقًا. المصنع في Xerox ENERGY STAR جهاز ضبط تم
تفصيالً أكثر وصف على االطالع يمكن دقيقتين. أو دقيقة على الضبط يتم نسخة/طبعة، آخر الطاقة"من "موفر

الدليل. بهذا الطاقة موفر قسم في الميزة لهذه

المتحدة بالواليات (FCC) الفيدرالية االتصاالت وكالة لوائح
وكالة قواعد من 15 الجزء بموجب وذلك الرقمية، األجهزة من "أ" الفئة حدود مع متوافق وهو الجهاز هذا اختبار تم
بيئة في الجهاز تشغيل عند الضار التداخل من المعقولة الحماية لتوفير مصممة التقييدات هذه الفيدرالية. االتصاالت
تداخلًا الجهاز هذا يسبب فقد الطاقة. هذه يشع أن ويمكن ويستخدمها الالسلكي التردد طاقة الجهاز هذا يولد تجارية.

هذا تشغيل يسبب أن المحتمل من اإلرشادات. لتلك وفقًا واستخدامه تثبيته يتم لم إذا الالسلكية، االتصاالت على ضارًا
الخاصة. نفقته على التداخل هذا تصحيح على المستخدم يجبر قد الذي األمر ضار تداخل حدوث سكنية منطقة في الجهاز

تحديده يمكن الذي األمر وهو الراديو، أو التلفزيون استقبال على ضار تداخل حدوث في بالفعل الجهاز هذا تسبب فإذا
اإلجراءات من أكثر أو بواحد بالقيام التداخل هذا تصحيح محاولة المستخدم على فينبغي تشغيله، إيقاف أو الجهاز بتشغيل

التالية:

آلخر.• مكان من تحريكه أو المستقبل هوائي توجيه إعادة
والمستقبل.• الجهاز بين الفاصل الحيز زيادة
المستقبل.• بها المتصل الدائرة عن مختلفة دائرة بمأخذ الجهاز توصيل
المساعدة.• على للحصول الخبراء الردايو/التلفزيون فنيي أحد أو الوكيل استشر

1-B 3330 طابعة Phaser® Xerox®
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في المستخدم سلطة تلغي قد Xerox شركة تعتمدها ولم الجهاز هذا على إجراؤها تم التي التعديالت أو التغييرات
الجهاز. هذا تشغيل

مالحظة
مغلفة. واجهة كبالت استخدم الفيدرالية، االتصاالت قواعد من 15 الفقرة مع التوافق لضمان

كندا
.ICES-003 الكندي المعيار مع "ب" الفئة من الرقمي الجهاز هذا يتوافق

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
.Canada

األوروبي االتحاد
األوروبي االتحاد توجيهات مع التوافق عن Xerox إعالن إلى المنتج هذا على المطبقة CE عالمة ترمز

إليها: المشار التواريخ من بدءًا بها، المعمول التالية

•EU/2014/35 المنخفض الجهد ذات األجهزة توجيه :2014 فبراير، 26
•EU/2014/30 الكهرومغناطيسي التوافق توجيه :2014 فبراير، 26
•EC/1999/5 واالتصاالت للراديو الطرفية األجهزة توجيه :1999 مارس، 9

لإلرشادات. طبقًا صحيح بشكل استخدامها حال في البيئة على أو المستهلك على خطورة أية الطابعة هذه تمثل لن

مغلفة. واجهة كبالت استخدم األوروبي، االتحاد لوائح مع التوافق لضمان

.Xerox شركة من الطابعة بهذه الخاص التوافق تصريح على الحصول يمكنك

التصوير معدات حول Lot 4 األوروبي االتحاد التفاقية البيئية المعلومات
التكلفة وتقليل بيئية حلول لتقديم بيئية معلومات

المرتبطة للمنتجات األوروبي االتحاد توجيهات مع بالتوافق إصدارها وتم المستخدمين لمساعدة التالية المعلومات تقديم ثم
البيئي األداء تحسين المصنعين من هذا ويتطلب التصوير. معدات حول Lot 4 دراسة وخاصة الطاقة، باستخدام

الطاقة. كفاءة حول األوروبي االتحاد عمل خطة ودعم الداخلي، النطاق لمنتجات

التالية. بالمعايير تفي التي والمكاتب المنازل معدات هي الداخلي النطاق منتجات

الدقيقة.• في A4 بحجم صورة 66 من أقل قصوى سرعة مع اللون أحادية قياسية منتجات
الدقيقة• في A4 بحجم صورة 51 من أقل قصوى سرعة مع ملونة قياسية منتجات

مقدمة

المرتبطة للمنتجات األوروبي االتحاد توجيهات مع بالتوافق إصدارها وتم المستخدمين لمساعدة التالية المعلومات تقديم تم
البيئي األداء تحسين المصنعين من هذا ويتطلب التصوير. معدات حول Lot 4 دراسة وخاصة الطاقة، باستخدام

الطاقة. كفاءة حول األوروبي االتحاد عمل خطة ودعم الداخلي، النطاق لمنتجات

التالية. بالمعايير تفي التي والمكاتب المنازل معدات هي الداخلي النطاق منتجات

الدقيقة.• في A4 بحجم صورة 66 من أقل قصوى سرعة مع اللون أحادية قياسية منتجات
الدقيقة• في A4 بحجم صورة 51 من أقل قصوى سرعة مع ملونة قياسية منتجات

3330 طابعة Phaser® Xerox® 2-B
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الوجهين على للطباعة البيئية الفوائد

وتمكنك الوجهين. على بالطباعة أيضًا يعرف ما وهو المزدوجة، الطباعة على بالقدرة Xerox منتجات معظم تتميز
استهالك بخفض القيمة الموارد استخدام تقليل في تساعد ثمّ ومن تلقائيًا، الوجهين كال على الطباعة من القدرة تلك

سعتها البالغ الطرز في المزدوجة الطباعة لوظيفة التلقائي التمكين التصوير لمعدات Lot 4 اتفاقية وتتطلب الورق.
وذلك اللون، أحادية أكثر أو الدقيقة في ورقة 45 سعتها البالغ الطرز أو باأللوان، للطباعة أكثر أو الدقيقة في ورقة 40
تفعيل يتم قد المذكورة تلك عن سرعتها نطاقات تقل التي Xerox طرز بعض التشغيل. برنامج وتثبيت اإلعداد أثناء
المزدوجة الطباعة وظيفة استخدام في االستمرار يؤدي التثبيت. عند افتراضيّ كإعداد الوجهين على الطباعة إعدادات
المفردة، الطباعة / واحد وجه على الطباعة إلى حاجتك فعند ذلك، ومع عملك. عن الناتج البيئي التأثير خفض إلى

الطباعة. تشغيل برنامج في الطباعة إعدادات تغيير يمكنك

الورق أنواع

نظام من والمعتمد تدويره، المعاد غير والورق تدويره المعاد الورق من كل على للطباعة المنتج هذا استخدام يمكن
60) وزنًا األخف الورق يستخدم قد مماثل. جودة معيار أو EN12281 الجودة معيار مع والمتوافق البيئي، اإلشراف
ونحن التطبيقات. بعض في طباعة، مرة كل في المستخدمة الموارد يوفر مما أقل خام مواد على يحتوي والذي جم/م²)،

الطباعة. في الحتياجاتك مناسبًا هذا كان إذا مما التحقق على نشجعك

األوروبي) االتحاد (معلومات ENERGY STAR

والتي الطاقة، حيث من الفعالة الطراز وشراء تطوير لتعزيز اختياري نظام عن عبارة ENERGY STAR برنامج
له المؤهلة والطرز ENERGY STAR برنامج حول تفاصيل على العثور يمكن البيئي. األثر خفض على تساعد

www.energystar.gov/find_a_product التالي: الويب موقع على

التنشيط ووقت الطاقة استهالك

تكاليف خفض لك ليتيح ومهيأ مصمم المنتج هذا الجهاز. استخدام طريقة على للكهرباء المنتج استهالك حجم يعتمد
أخرى مرةً الطباعة للجهاز يمكن الوضع، هذا في "االستعداد". وضع إلى الجهاز ينتقل طباعة، آخر بعد الكهرباء.

لتمكين األوضاع، هذه في الطاقة". "موفر وضع إلى الجهاز ينتقل زمنية، لفترة المنتج استخدام يتم لم إذا الفور. على
نشطة. فقط األساسية الوظائف تبقى للكهرباء، المخفض االستهالك

وهذا "االستعداد". وضع من الطاقة" "موفر وضع من الخروج بعد طباعة أو إلنتاج قليالً أطول فترة المنتج يستغرق
السوق. في المتاحة التصوير منتجات معظم في عادي أمر وهو الطاقة" "موفر وضع من النظام لتنشيط نتيجة التأخير

للتبديل أطول وقتًا الجهاز هذا يستغرق قد تمامًا. الطاقة" "موفر وضع تنشيط إلغاء أو أطول تنشيط زمن تعيين ويمكنك
أقل. طاقة مستوى إلى

الموقع: إلى انتقل االستدامة، مبادرات في Xerox مشاركة حول المزيد على للتعرف
. www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

CCD-035 المكتبية لألجهزة Environmental Choice معيار حسب معتمد
متطلبات بجميع ويفي المكتبية لألجهزة Environmental Choice معيار من معتمد المنتج هذا
المنتج هذا أن Xerox Corporation شركة أثبتت االعتماد، عملية من وكجزء البيئي. التأثير خفض
والطابعات الناسخات أيضًا تفي أن يجب الطاقة. لكفاءة Environmental Choice بمعايير يفي
المخفضة الكيميائية االنبعاثات مثل بمعايير المعتمدة الفاكس ومنتجات االستخدامات متعددة واألجهزة
Environmental Choice معيار وضع تم لقد تدويرها. المعاد المستلزمات مع التوافق وإثبات
المخفضة. البيئية اآلثار ذات والخدمات المنتجات على العثور على العمالء لمساعدة 1988 عام في
اعتماد عن عبارة وهو السمات ومتعدد تطوعي معيار هو Environmental Choice ومعيار

أو قاسية، علمية الختبارات المنتج خضوع إلى االعتماد هذا يشير المنتج. حياة دورة على معتمد بيئي
األخرى. لألطراف الصارمة األداء معايير مع توافقه إلثبات كليهما أو تفصيلي تدقيق
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ألمانيا
Blue Angel - ألمانيا

Blue Angel البيئي الملصق الجهاز هذا ،RAL والتصنيف، الجودة لضمان األلماني المعهد منح
للتقبل Blue Angel بمعايير يفي كجهاز المنتج الملصق هذا ويميز .Environmental Label
إلى: انتقل المعلومات، من مزيد على لالطالع وتشغيله. وتصنيعه الجهاز بتصميم يتعلق فيما البيئي

. www.blauer-engel.de

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am
Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am

Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren
.Gesichtsfeld platziert werden

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel
.beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

Neuss 41460

ألمانيا

التركية (RoHS) الخطرة المواد تقييد لوائح
."EEE لوائح مع "متوافق المنتج هذا بأن هنا نُقر (د)، 7 للفقرة وفقًا

”.EEE yönetmeliğine uygundur“

جيجاهرتز 2.4 الالسلكية الشبكة لمهايئ التنظيمية المعلومات
في المحددة المتطلبات مع تتوافق جيجاهرتز 2.4 السلكية LAN شبكة راديو إرسال وحدة على المنتج هذا يحتوي

األوروبي المجلس وتوجيه RSS-210 الكندية الصناعات الفيديرالية، االتصاالت لجنة قواعد من 15 الجزء
.EC/99/5

يقبل أن يجب و(2) ضارًا، تداخالً أو تشويشًا الجهاز هذا يحدث أال (1) التاليين: للشرطين الجهاز هذا تشغيل يخضع
المرغوب. غير التشغيل في يتسبب قد الذي التداخل ذلك في بما وارد، تشويش أو تداخل أي الجهاز هذا

إلى الجهاز هذا على Xerox شركة بواسطة خاص بشكل عليها الموافق غير والتعديالت التغييرات إجراء يؤدي قد
الجهاز. هذا تشغيل في المستخدم سلطة إلغاء
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بيانات (أوراق Material Safety Data Sheets
المواد) أمان

إلى: انتقل بالطابعة، الخاصة المواد سالمة بيانات حول معلومات على لالطالع

•www.xerox.com/msds الشمالية: أمريكا
•www.xerox.com/environment_europe األوروبي: االتحاد

.www.xerox.com/office/worldcontacts إلى: انتقل العمالء، دعم مركز هواتف أرقام على للحصول
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C
منه والتخلص المنتج تدوير إعادة

البلدان جميع
الرصاص، مادة على تحتوي قد الطابعة هذه أن العلم فالرجاء بك، الخاص Xerox منتج من التخلص قررت إذا

بيئية. العتبارات وفقًا للتنظيم منها التخلص عملية تخضع التي األخرى المواد من وغيرها والبيركلورات، والزئبق،
للحصول األسواق. في المنتج وضع وقت في بها المعمول العالمية اللوائح مع كامالً توافقًا المواد تلك وجود ويتوافق
قد البيركلورات: مادة بمنطقتك. المحلية بالسلطات اتصل منها، والتخلص المنتجات تدوير إعادة حول معلومات على
خاصة طرق اتباع يتم قد البطاريات. مثل البيركلورات، على تحتوي التي تلك من أكثر أو جهاز على المنتج هذا يحتوي

.www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate إلى الرجوع برجاء للمعالجة،

الشمالية أمريكا
لديك Xerox بمندوب اتصل استخدامها/تدويرها. وإعادة األجهزة السترداد برنامجًا Xerox شركة تدير

مزيد على للتعرف ال. أم البرنامج هذا من جزءًا هذا Xerox منتج كان إذا ما لمعرفة (ASK-XEROX-800-1)
،www.xerox.com/environment الموقع بزيارة تفضل ،Xerox شركة من البيئية البرامج حول المعلومات من

المنتجات. من والتخلص التدوير بإعادة الخاصة المعلومات على للتعرف المحلية بالسلطات اتصل أو

األوروبي االتحاد
المهنية/التجارية. واالستعماالت الداخلية/المنزلية االستعماالت في المعدات بعض تستخدم قد

الداخلية/المنزلية البيئة
المنزلية المخلفات مع الجهاز من التخلص عليك ينبغي ال أنه على تأكيدًا الجهاز على الرمز هذا وجود يعد

العادية.

المخلفات عن االفتراضي عمرها انتهاء عند واإللكترونية الكهربائية األجهزة فصل يجب األوروبية، للتشريعات ووفقًا
المنزلية.
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التجميع مواقع إلى والكهربائية اإللكترونية األجهزة إعادة األوروبي باالتحاد األعضاء الدول في الخاصة للمنازل يمكن
المعلومات. من مزيد على للحصول المحلية التخلص بهيئة االتصال الرجاء رسوم. أي دفع دون المخصصة

أية دفع دون القديم جهازك استعادة المحلي الموزع على يجب قد جديدًا، جهازًا شرائك عند األعضاء، الدول بعض في
المعلومات. من مزيد على للحصول المحلي الموزع من االستفسار الرجاء رسوم.

المهنية/التجارية البيئة
الوطنية لإلجراءات وفقًا الجهاز هذا من التخلص وجوب على تأكيدًا الجهاز على الرمز هذا وجود يعد

عليها. المتفق

وفقًا االفتراضي عمرها انتهاء عند واإللكترونية الكهربائية األجهزة من التخلص يجب األوروبية، للتشريعات ووفقًا
عليها. المتفق لإلجراءات

حول معلومات على للحصول Xerox شركة ممثل أو المحلي بالموزع االتصال الرجاء الجهاز، من التخلص قبل
االفتراضي. عمرها انتهاء عند األجهزة استعادة

منها والتخلص والبطاريات األجهزة تجميع

الكهربائية• المنتجات خلط عدم إلى بها المرفقة المستندات و/أو المنتجات على الموجودة الرموز هذه تشير
العامة. المنزلية النفايات مع والبطاريات واإللكترونية

يرجى• المستخدمة، والبطاريات القديمة المنتجات تدوير وإعادة واالستعادة الصحيحة المعالجة لمعرفة
.EC/2006/66و EC/2002/96 والتوجيه الوطنية للتشريعات وفقًا العاملة التجميع مراكز إلى نقلها

الثمينة• الموارد حفظ على بذلك تساعد فإنك صحيحة، بطريقة والبطاريات المنتجات هذه من بالتخلص
الصحيحة غير األخرى المعالجة عن تنشأ قد التي والبيئة اإلنسان صحة على محتملة سلبية آثار أية ومنع

للمخلفات.
يرجى• تدويرها، وإعادة القديمة والبطاريات المنتجات تجميع حول المعلومات من المزيد على لالطالع

المواد. هذه منه اشتريت الذي البيع مركز أو النفايات من التخلص شركة أو المحلية بالبلدية االتصال
الوطنية.• التشريعات بموجب وذلك النفايات، هذه من الصحيح التخلصغير على فرضغرامات يتم قد

األوروبي االتحاد في الشركات مستخدمو

معلومات على للحصول المورد أو بالموزع االتصال فيرجى واإللكتروني، الكهربائي الجهاز التخلصمن تريد كنت إذا
إضافية.

األوروبي االتحاد خارج التخلص

بالسلطات االتصال فيرجى العناصر، هذه التخلصمن في ترغب كنت إذا األوروبي. االتحاد في فقط صالحة الرموز هذه
الجهاز. من للتخلص الصحيحة الطريقة عن واالستفسار المحلي الموزع أو المحلية

البطارية رمز مالحظة
المحددة المتطلبات مع توافقًا هذا ويؤسس كيميائي. رمز مع هذا العجالت ذات السلة رمز استخدام يتم قد

التوجيه. بواسطة

البطارية إزالة
المصنعة. الشركة من معتمد خدمة مركز بواسطة إال البطارية استبدال يحظر
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األخرى البلدان
المنتج. من التخلص بشأن إرشادات لطلب المحلية النفايات إدارة بسلطة االتصال يرجى
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