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نمآلاليغشتلاةيلاتلاتامولعملاىلإهابتنالانمضي.ةمراصلاةمالسلاتابلطتمبءافوللاهرابتخاواهبىصوملاتامزلتسملاوةعباطلاميمصتمت
.Xeroxةعباطللصاوتملا
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ةمالسلاوتاراعشإلا
.ةعباطلللصاوتملانمآلاليغشتلانامضلتاداشرإلاهذهىلإعجرا.ةعباطلاليغشتلبقةيانعبةيلاتلاتاداشرإلاأرقا

ىلإةفاضإلاباهدامتعاوةمالسلاةئيهمييقتتابلطتملاهذهنمضتت.ةمراصلاةمالسلاتابلطتمبءافوللاهرابتخاوتامزلتسملاو®ةعباطميمصتمت
.اهبلومعملاةيئيبلاريياعملاوةيسيطانغمورهكلاحئاوللاعمقفاوتلا

.طقف®داوممادختسابجتنملااذهءادأنعًالضفةئيبلارابتخاوةمالسلانمققحتلامت

.جتنملاةداهشىلع،ةيجراخةزهجأليصوتوأةديدجفئاظوةفاضإنمضتتنأنكمييتلا،اهبحرصملاريغتارييغتلارثؤتدق:ةظحالم
.Xeroxلثممبلصتا،تامولعملانمديزمل
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ةيبرهكلاةمالسلا

ةماعتاداشرإ

:ريذحت

يفرصقةرئادثودحوأيبرهكلادهجلاةطقنسمليدؤيدقثيح.ةعباطلاىلعةدوجوملاتاحتفلاوأبوقثلايفءايشألامحقتال•
.ةيبرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحبوشنىلإءازجألادحأ

فقوأ.كلذبمايقلابهيجوتلادعبةيرايتخالاتادعملابيكرتبموقتتنكاذإالإيغاربلابةتبثملاتايقاولاوأةيطغألاةلازإبمقتال•
.ةيرايتخالاتادعملابيكرتلتايقاولاوةيطغألاةلازإدنعةقاطلاكلسلصفا.هذهبيكرتلاتايلمعذيفنتدنعةعباطلاليغشت
.ةيطغألاهذهفلخاهتمدخوأاهتنايصكنكميءازجأكانهدجوتال،مدختسملالبِقنمتيبثتللةلباقلاتارايخلاءانثتساب

:ةمالسلاىلعرطاخمةيلاتلاتالاحلالكشت

.هؤارتهاوأةقاطلاكلسفلت•

.ةعباطلاىلعلئاسباكسنا•

.ءامللةعباطلاضرعت•

.داتعمريغلكشبحطسلاةرارحةجردعافتراوأةعباطلانمناخدثاعبنا•

.ةعباطلانمةداتعمريغحئاوروأءاضوضرودص•

.رخآةمالسزاهجوأرهصملاوأةرئادلاعطاقطيشنتيفةعباطلاببست•

:يليامبمقف،تالاحلاهذهنميأتثدحاذإ

.روفلاىلعةعباطلاليغشتفقوأ.1

.يبرهكلاذخأملانمةقاطلاكلسلصفا.2

.دمتعملاةنايصلالثممبلصتا.3

ةقاطلاكلسبةقلعتملاةمالسلاتامولعم

.Xeroxلثممبلصتا،ليصافتلانمديزمىلعلوصحلل.ةعباطلاليغشتلبقةيانعبةيلاتلاتاداشرإلاأرقا

:ريذحت

دكأتمريغتنكاذإ.زاهجلليفلخلاءزجلاىلعخيراتلاةحولىلعةددحملاتابلطتملابزاهجلليئابرهكلارايتلاردصميفينأبجي•
.ةصخرلماحيئابرهكينفوأيلحملاءابرهكلارفومرشتسا،تابلطتملابيفييئابرهكلارايتلاردصمنأنم

.ليوطتكلسمدختستال•

.يئابرهكلارايتلاكلسليدعتوأةلازإبمقتال•

.ةعباطلللصاوتملانمآلاليغشتلانامضلتاداشرإلاهذهىلإعجرا

.ةعباطلابقفرملاةقاطلاكلسمدختسا•

ناكاذإامملعتالتنكاذإ.ماكحإبكلسلانمفرطلكليصوتنمدكأت.ميلسلكشبضرؤميبرهكذخأميفًةرشابمةقاطلاكلسليصوتبمق•
.ذخأملاصحفءابرهكلاينفنمبلطاف،اًضرؤمذخأملا
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.يضرأليصوتفرطىلعلمتشياليبرهكذخأمبةعباطلاليصوتليضرأئياهمسباقمدختستال•

تاجتنملانوكتنأنكمي.ةحيحصةروصبةعباطلاضيرأتنمدكأتلابةيئابرهكةمدصثودحةيلامتحابنجت:ريذحت
.اهلامعتساةءاسإمتاذإةريطخةيئابرهكلا

دنعءابرهكينفعمةعباطللةيبرهكلاتافصاوملاضرعتسا.نيبسانملاةقاطلاويبرهكلادهجلارفويذخأمبةعباطلاليصوتنمققحت•
.ةرورضلا

.مهمادقأبةقاطلاكلسهيفصاخشألاأطينأنكميناكميفةعباطلاعضتال•

.ةقاطلاكلسىلعءايشأعضتال•

.ًالكآتموأًائرتهمحبصأاذإةقاطلاكلسلدبتسا•

.ةعباطلاليغشتءانثأهليصوتبمقتوأةقاطلاكلسلصفتال•

.ةقاطلاكلسلصفدنعسباقلابكسمأ،كلسلافلتوةيبرهكةمدصلضرعتلابنجتل•

.ةلوهسبهيلإلوصولابجيامكةعباطلانماًبيرقيبرهكلاذخأملانوكينأبجي•

،ةعباطلانعلماكلابةيبرهكلاةقاطلالصفيرورضلانمناكاذإ.ةعباطلانميفلخلابناجلاىلعيفاضإزاهجكةعباطلابةقاطلاكلسنيمضتمتي
.اهليغشتفاقيإوألومخلاعضويفاهلاخدإوأةعباطلاليغشتةداعإعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.يبرهكلاذخأملانمةقاطلاكلسلصفاف

ئراطلاليغشتلافاقيإ

Xeroxةنايصلدمتعمبودنمبلصتا.يبرهكلاذخأملانمةقاطلاكلسلصفاوروفلاىلعةعباطلاليغشتفقوأف،ةيلاتلاتالاحلانميأثدحاذإ
:ةلاحيفةلكشملاحيحصتل

.زاهجلانمةداتعمريغءاضوضرودصوأحئاورثاعبنا•

.هئارتهاوأةقاطلالباكفلت•

.رخآةمالسزاهجوأرهصملاوأطئاحلاةحولةرئادعطاقلطعت•

.ةعباطلاىلعلئاسباكسنا•

.ءامللةعباطلاضرعت•

.ةعباطلانمءزجيأفلت•

فتاهلاطخكلس

.)AWG(يكيرمألاكلسلاسايقمبسحربكأوأ26مقرتالاصتاطخكلسطقفمدختسا،قيرحبوشنرطاخمليلقتل:ريذحت
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ليغشتلاةمالس
عمقفاوتلاواهتقفاوموةمالسلاةئيهصحفتابلطتملاهذهنمضتت.ةمراصلاةمالسلاتابلطتمبءافوللاهرابتخاوتامزلتسملاوةعباطلاميمصتمت
.اهبلومعملاةيئيبلاريياعملا

.ةعباطلللصاوتملانمآلاليغشتلانامضيفةيلاتلاةمالسلاتاداشرإىلإكهابتنادعاسي

ليغشتلاتاداشرإ

.ةعابطلابةعباطلامايقءانثأقروجرديأةلازإبمقتال•

.ةعابطلابةعباطلامايقءانثأباوبألاحتفتال•

.ةعابطلاباهمايقءانثأةعباطلاكّرحتال•

.ةيذغتلاوجارخإلاتاركبنع،كلذىلإامو،قنعلاةطبرورعشلاونيديلاداعبإىلعظفاح•

.ةيقاولاةيطغألاةلازإبمقتال.ةعباطلالخادةرطخلاقطانملا،اهتلازإلتاودأبلطتتيتلا،ةيطغألايمحت•

.ةيكيناكيموأةيبرهكيلخادلفقةزهجأةيألاطبإبمقتال•

.يلحملاXeroxلثممبلصتاوروفلاىلعجتنملاليغشتفقوأ.جتنملالخادروشحملاقرولاةلازإلواحتال•

.ةهجاولاتالباكدحأليصوتلءاطغلااذهحتفا.يفلخلانميألاءاطغلاقافرإمتهنأنمدكأت•

نوزوألازاغريرحت

هجاتنإمتيالوءاوهلانملقثأنوزوألا.خسنلامجحىلعةجتانلانوزوألازاغةيمكدمتعت.يداعلاليغشتلاءانثأنوزوألازاغةعباطلاهذهردصُت
.ةيوهتلاةديجةفرغيفةعباطلابيكرتبمق.صخشيأبررضلاقاحلإليفكتةريبكتايمكب

ةبسنلاب..www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.htmlىلإلقتنا،ادنكوةدحتملاتايالولايفتامولعملانمديزمل
.www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engbىلإلقتناوأيلحملاXeroxلثممبلاصتالابلضفت،ىرخألاقاوسألل

html.

ةعباطلاعقوم

ةئيهتلبولطملاوحنلاىلعنزولانعثحبلل.اهنزولمحتلةيفاكلاةوقلابمستيزازتهالللباقريغوتباثوٍوتسمحطسىلعةعباطلاعض•
.ةيداملاتافصاوملاىلإعجرا،كتعباط

.ةعباطللةدئازلاةنوخسلاعنموةيوهتللتاحتفلاهذهريفوتمتدقف.اهتيطغتوأةعباطلاىلعةدوجوملاتاحتفلاوأبوقثلادسبمقتال•

.ةنايصلاوليغشتللةيفاكةحاسماهبرفوتتةقطنميفةعباطلاعض•

.ةبرتألانمةيلاخةقطنميفةعباطلاعض•

زختال•
.ةبوطرلاوأةدوربلاوأةنوخسلاةديدشةئيبيفاهليغشتبمقتوأةعباطلانِّ

.ةرارحردصمنمبرقلابةعباطلاعضتال•

.رشابملاسمشلاةعشألءوضللةساسحلاتانوكملاضرعتبنجتلةرشابملاسمشلاةعشأيفةعباطلاعضتال•

.ءاوهلافييكتماظننعرداصلادرابلاءاوهلارايتلرشابملكشبهيفضرعتتناكميفةعباطلاعضتال•

.تازازتهاللةضرعمنكامأيفةعباطلاعضتال•

.عفرلايفةددحملاتاعافترالاىلعةعباطلامدختسا،لثمألاءادألاىلعلوصحلل•
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ةعباطلاتامزلتسم

.ةمالسلارطاخملضرعتلاةيناكمإوءادألاءوسيفةمءالملاريغداوملامادختساببستيدقثيح.ةعباطللةمَّمصملاتامزلتسملامدختسا•

.تامزلتسملاوتارايخلاوجتنملاوةعباطلابةقفرملاوأ،تامالعبةددحملاتاداشرإلاوتاريذحتلاعيمجعبتا•

.ةيواحلاوأةبلعلاىلعةحضوملاتاداشرإللاًقفوكالهتساللةلباقلاداوملاعيمجنيزختبمق•

.لافطألالوانتمنعاًديعبكالهتساللةلباقلاداوملاعيمجدوجوىلعظفاح•

.بهللاةنسلأيفةلمهملاشيطارخلاوأتاناوطسألاشيطارخوأربحلاقوحسمشيطارخوأربحلاقوحسمءاقلإرذحا•

.اهباهتلاونيعلاجيهتيفنيعللاهتسمالمببستتدقثيح.نيعلاوأدلجللاهتسمالمبنجت،كلذىلإاموربحلالثم،شيطارخلاعملماعتلادنع•
.نيعلاوأدلجللاهتسمالمرطاخمنمكلذديزيدقف،ةشوطرخلاكيكفتلواحتال

اضرلانامضوةمدخلاةيقافتاوXeroxنامضيطغيال.Xeroxجاتنإنمتسيليتلاتامزلتسملامادختسامدعبحصني:رذحلا
تامزلتسممادختساوأXeroxجاتنإنمتسيلتامزلتسممادختسانعجتانلاءادألاىوتسمضافخناوألطعتلاوأفلتلا،ماتلا

Xeroxىجرُي.قطانملاهذهجراخةيطغتلافلتختدق.ادنكوةدحتملاتايالولايفماتلااضرلانامضرفوتُي.ةعباطلاهذهلةددحملاريغ
.ليصافتلاىلعلوصحلليلحملاXeroxلثممبلاصتالا
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ةنايصلاةمالس
.ةعباطلاعمةقفرملاقئاثولايفصاخلكشبحضومريغةنايصءارجإيأذيفنتلواحتال

.طقفةلاسُنلانمةيلاخشامقةعطقمادختسابالإزاهجلافيظنتبمقتال•

،®Xeroxنمتامزلتسملاريودتةداعإجماربلوحتامولعمىلعلوصحلل.ةيداعلاةنايصلارصانعوأكالهتساللةلباقداومةيأقرحتال•
www.xerox.com/recyclingىلإلقتنا

.ةيكيناكيمورتكلإلاةزهجألايفاهمادختسادنعلعتشتوأرجفنتنأنكميلوسوريألاتافظنمف.لوسوريألاتافظنممدختستال:ريذحت

نيناوقعيمجلكلاثتمانمدكأت.ةحاسمللةيفاضإتابلطتمقيبطتمتيدق،ةهباشملاةروظحملاقطانملاىدحإوألخادملادحأيفزاهجلابيكرتدنع
.كتقطنميفلمعلاناكمبةصاخلاقئارحلاوءانبلانيناوقوةمالسلا

®Xeroxةعباط17 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةمالسلا

https://www.xerox.com/perl-bin/product.pl?mode=recycling&referer=xrx


ةعباطلازومر

فصولازمرلا

:ريذحت

ةريطخةباصإلضرعتلاوأةافولاىلإيدؤيدقمهادرطخىلإريشي
.هبنجتمدعةلاحيف

:ةنوخسلانمريذحت

ةباصإلابنجتلرذحلاخوت.اهلخادبوأةعباطلاىلعنخاسحطس
.ةيصخشلا

:ريذحت

.صرحلاخوت،ةيصخشلاةباصإلابنجتل.ةكرحتملاءازجألا

:هيبنت

فلتبنجتلتاءارجإلادحأذيفنتةرورضىلإزمرلااذهريشي
.تاكلتمملا

:هيبنت

قوحسمباكسنانمرذحلاخوت،فلتللتاكلتمملاضرعتبنجتل
.ةلمهملاةشوطرخلابكاسمإلادنعربحلا

.ةعباطلابةصاخلاةقطنملاوأةحاسملاسملتال

.ةرشابملاسمشلاةعشألةناوطسألاشيطارخضرعتال

.ربحلاقوحسمشيطارخقرحتال

.تافلخملاةشوطرخقرحتال

.ةناوطسألاشيطارخقرحتال

.ديلجتلاكباشمنملكشيأوأسيبابدهبقفرملاقرولامدختستال

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX18مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةمالسلا



فصولازمرلا

.دعجملاوأجومتملاوأينثملاوأيوطملاقرولامدختستال

.ربحلاثفنبصاخلاقرولامدختستال

.يدضنلاضرعلازاهجقرووأفافشلاقرولامدختستال

.اًقباسمدختسملاوأعوبطملاقرولاليمحتدعتال

.ديربلاعباوطوأةغمدلاعباوطوأةيقرولاتالمعلاخسنبمقتال

/www.xerox.com/supportىلعةعباطلازومرليلدىلإعجرا،كتعباطىلعرهظتيتلاةعباطلازومرعيمجلوحليصافتىلعلوصحلل
ALC80XXdocs.

®Xeroxةعباط19 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةمالسلا

http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation
http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation


ةمالسلاوةحصلاوةئيبلابةصاخلالاصتالاةهجتامولعم
:ـبلصتا،هتامزلتسمواذهXeroxجتنمبقلعتياميفةمالسلاوةحصلاوةئيبلالوحتامولعملانمديزمل

ASK-XEROX-800-1ادنكوةدحتملاتايالولا• (1-800-275-9376)

EHS-Europe@xerox.com:ابوروأ•

.www.xerox.com/about-xerox/environment:ىلإلقتنا،ادنكوةدحتملاتايالولايفجتنملاةمالستامولعمىلعلوصحلل

.www.xerox.com/about-xerox/environment_europe:ىلإلقتنا،ابوروأيفجتنملاةمالستامولعمىلعلوصحلل

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX20مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةمالسلا

mailto:EHS-Europe@xerox.com
https://www.xerox.com/en-us/about/ehs
https://www.xerox.co.uk/en-gb/about/ehs


ةيادبلا
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22....................................................................................................................................ةعباطلاءازجأ

38...................................................................................................................................ةقاطلاتارايخ

40.............................................................................................................................ةعباطلاىلإلوصولا

Xerox®...................................................................................................................42تاقيبطتنعةمدقم

43..............................................................................................................................تامولعملاتاحفص

Embedded Web Server................................................................................................................44

47.................................................................................................................................دادعإلاوبيكرتلا

59..............................................................................................................................تامولعملانمديزم

®Xeroxةعباط21 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



ةعباطلاءازجأ

يمامأرظنم

ةيوستلامدق.1

5جردلا.2

رسيألاجردلا.3

USBذفنم.4

دنتسملافالغ.5

تادنتسملاجاجز.6

طيشنت/ليغشترزلا.7

مكحتلاةحول.8

طسوألاجارخإلاجرد.9

طسوألايلفسلاجردلا.10

يمامألابابلافلخيسيئرلاةقاطلاحاتفم.11

4ىلإ1جاردألا.12

لفقلاتالجع.13

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX22مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحو

ديكأتلارشؤم.1

يولعلاءاطغلا.2

تادنتسملاتاهِّجوم.3

تادنتسملاةيذغتةدحوجرد.4

تادنتسملاجارخإجرد.5

)CVT(ةتباثةعرسبلقنجاجز.6

تادنتسملاجاجز.7

®Xeroxةعباط23 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



ةجودزملاةعابطللتادنتسملابةيئاقلتلاةيذغتلاةدحوتاداشرإ

رشؤمءيضي.تقولاسفنيفنيهجولاتاذتادنتسملايهجوالكليئوضلاحسملابةجودزملاةعابطللتادنتسملابةيئاقلتلاةيذغتلاةدحوموقت
.اًيئاقلتةيسايقلاقرولاماجحأنيهجولاىلعةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوفشتكت.حيحصٍلكشبةيلصألاتادنتسملاليمحتدنعديكأتلا

:قروللةيلاتلاماجحألاونازوألانيهجولاىلعةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوبعوتست

.²م/مج128-38:يلصألادنتسملانزاوأ•

.)ةصوب17×11.7(مم432×297ىتح)ةصوب4.9×3.3(مم125×85:يلصألادنتسملاماجحأ•

.عبرمرتم/مج80نزولايذقرولانمةقرو130:يلصألادنتسملاةيمك•

:ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوىلإةيلصألاتادنتسملاليمحتدنعتاداشرإلاهذهعبتا

.ًالوأةيذغتلاةدحوىلإدنتسملاىلعألخديثيحبىلعألةيلصألاتادنتسملاهجوأليمحتبمق•

.ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفطقفةفلاتلاريغةلصفنملاتاحفصلاعض•

.ةيلصألاتادنتسملاةهجاوميفرقتستىتحقرولاتاهجومطبضا•

.اًفاجقرولاربحنوكيامدنعطقفةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفقرولاعض•

.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفةيلصألاتادنتسملاليمحتبمقتال•

تادنتسملاجاجزتاداشرإ

ةاذاحمبمق.لفسألةهجتمنوكتثيحبتادنتسملاجاجزبىرسيلاةيولعلاةيوازلايفىلوألاةحفصلاعضوتادنتسملاةيذغتةدحوءاطغعفرا
.جاجزلاةفاحىلععوبطملاقباطملاقرولامجحىلعةيلصألاتادنتسملا

.)ةصوب17×11.7(ملم432×297ىلإلصتيتلاقرولاماجحأتادنتسملاجاجزلبقي•

.اًيئاقلتةيسايقلاقرولاماجحأتادنتسملاجاجزفشتكي•

:اًيئوضةيلصألاتادنتسملانمةيلاتلاعاونألاحسموأخسنلةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحونمًالدبتادنتسملاجاجزمدختسا

سيبابدوأكباشمهبقفرملاقرولا•

بوقثملاوأقزمملاوأيوطملاوأجومتملاوأدعجتملاقرولا•

ندعملاوأشامقلالثمقرولافالخبءيشيأوأنوبركلانميلاخلاوألقصملاقرولا•

فرظألا•

بتكلا•

مكحتلاةحول

:مكحتلاةحول.ةعباطلابةحاتملافئاظولايفمكحتللاهيلعطغضترارزأوسملةشاشنممكحتلاةحولنوكتت

.ةعباطللةيلاحلاليغشتلاةلاحضرعل•

.يئوضلاحسملاوةعابطلاوخسنلاتازيمىلإلوصولارفوت•

.ةيعجرملاداوملاىلإلوصولارفوت•

.دادعإلاوتاودألايتمئاقىلإلوصولارفوت•

.قرولاراشحناةلازإوتامزلتسملالادبتساوقرولاليمحتبكتبلاطمل•

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX24مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



.تاريذحتلاوءاطخألاضرعل•

ةلاحىلإةراشإللضمويو،ةقاطلاريفوتعاضوأاًضيأرزلااذهمعدي.اهليغشتفاقيإوأةعباطلاليغشتلمدختسملاطيشنت/ليغشترزلارفوت•
.ةعباطلاةقاط

فصولامسالارصنعلا

بيرقلالقحلالاصتاةقطنم1
)NFC(

نوكتامدنعةزهجألالاصتانيكمتبموقتةينقتوه)NFC(بيرقلالقحلالاصتانإ
NFCةقطنممادختساكنكمي.ضعبلااهضعبنم)تاصوب4(مس10دعبىلع
.ةعباطلاوكزاهجنيبTCP/IPلاصتاءاشنإلوأةكبشةهجاوىلعلوصحلل

.ةعباطلافئاظوىلإلوصولارفوتوتامولعملاةشاشلاضرعتسمللاةشاشضرع2

،ةعباطلاتازيمللوصولالجأنمكلذوةيسيئرلاةمئاقلاىلإًالوصورزلااذهرفويةيسيئرلاةمئاقلارز3
.سكافلاويئوضلاحسملاوخسنلالثم

.ليغشتلابةلصتملافئاظولانمديدعلارزلااذهيدؤيطيشنتلا/ليغشتلا4
.ةعباطلاليغشتلرزلااذهمدختُسي،ةعباطلاليغشتفاقيإمتيامدنع•
ةحوليفةمئاقضرعلرزلااذهىلعطغضلايدؤي،ةعباطلاليغشتمتيامدنع•

ليغشتةداعإوأنوكسلاعضويفلوخدلارايتخاكنكمي،ةمئاقلاهذهنم.مكحتلا
.اهليغشتفاقيإوأةعباطلا

طيشنتلرزلااذهىلعطغضا،نوكسلاعضويفنكلو،ةعباطلاليغشتمتيامدنع•
.ةعباطلا

فاقيإىلإٍناوث10ةدملرزلااذهىلعطغضلايدؤي،ةعباطلاليغشتمتيامدنع•
.ةعباطلاليغشت

.ةعباطللليغشتلاةلاحىلإةراشإللرزلااذهضموي

.نوكسلاعضويفةعباطلانأينعياذهف،ءطببحابصملاضمويامدنع•
.اهليغشتفاقيإمتيةعباطلانأينعياذهف،ةعرسبحابصملاضمويامدنع•

.ةعباطلاةلاحىلإةراشإللينامرهكلاوأقرزألانوللابحابصملااذهضمويةلاحللLEDرشؤم5

قرزألا

.ةقداصمبلطحاجنديكأتلةدحاوةرمقرزألانوللابحابصملاضموي•

®Xeroxةعباط25 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



فصولامسالارصنعلا

وأخسنةمهمءدبىلإةراشإللءطببةدحاوةرمقرزألانوللابحابصملاضموي•
.مكحتلاةحوليفةعابطةمهم

سكافوأةعابطةمهمىلإةراشإللءطببنيترمقرزألانوللابحابصملاضموي•
.ةكبشلانمةدراو

فاشتكاىلإةراشإللوأةعباطلاطيشنتءانثأاًعيرسقرزألانوللابحابصملاضموي•
Wi-Fiلاصتابلطلةراشإ Direct.

ينامرهكلا

بلطتيريذحتوأأطخةلاحدوجوىلإةراشإللينامرهكلانوللابحابصملاضموي•
قرولادافنوأقرولاراشحناوأربحلاقوحسمدافنةلاح،لاثملاليبسىلع.هابتنالا
.ةيلاحلاةمهملابصاخلا

زمرباًنرتقمنوكيامةداعو،ماظنلايفأطخىلإةراشإللينامرهكلانوللابضموي•
.أطخلل

ةقطنمسملا،لماكلابمالعإلاضرعل.تاقيبطتلاةقطنمىلعأتامالعإلاضرعتتامالعإلاةقطنم6
.Xسملا،تامولعملاةعجارمنمءاهتنالادعب.تامالعإلا

.ةلجاعةمهمزاجنإفدهباًتقؤمةيلاحلاةمهملافاقيإىلإرزلااذهيدؤيةعطاقملارز7

ىلإعجرا،ةعطاقملانيكمتل.ةيؤرلانعاًيفخمرايخلااذهنوكيامبر:ةظحالم
/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلد

ALC80XXdocs.

رايخمادختساباًتقؤمةمهملافقوتت.اًتقؤمةيلاحلاةمهملافاقيإلرزلااذهمدختساتقؤملافقوتلارز8
.اهفذحوأةعابطلافانئتسا

.مكحتلاةحولةشاشىلعاًتقؤمرهظتيتلاةغللانييعتب"ةغللا"رزحمسيةغللارز9

عجار،ليصافتلاةفرعمل.ةيؤرلانعاًيفخمرايخلااذهنوكيامبر:ةظحالم
/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلد

ALC80XXdocs.

نييعتلاةداعإ10
ىلإتاقيبطتلاعيمجطبضةداعإل"طبضلاةداعإ"رزلامدختسا:ةظحالم
.ةيضارتفالااهتادادعإ

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX26مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا

http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation
http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation
http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation
http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation


ةيلخادلاءازجألا

ةيناثلاةحازإلالقنةناوطسا.1

ربحلاناخسةعومجم.2

ةناوطسألاةشوطرخريرحتعارذ.3

ربحلاقوحسمشيطارخ.4

يسيئرلاةقاطلاحاتفم.5

لقنلامازحفيظنتةدحو.6

مداعةيواح.7

ةناوطسألاتاوبع.8

ةناوطسألاةشوطرخءاطغ.9

®Xeroxةعباط27 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



يفلخرظنم

ةرئادلاعطاق.1

يفلخلانميألاءاطغلا.2

SIMةحتفوUSBةركاذةقاطبتاليصوت.3

Aعونلا،USBذفنم.4

Bعونلا،USBذفنم.5

ةلاحلارشؤم.6

نيهجولاىلعيئوضلاحسملالباك.7

طقفةمدخلل،تانايبلاذفنم.8

Ethernetلاصتا.9

)ةيرايتخا(ةيجراخلازاهجلاةهجاو.10

)ةيرايتخا(سكافلاتاليصوت.11

دبابلاريرحتعارذ.12

أبابلاريرحتعارذ.13

ببابلاريرحتعارذ.14

جبابلاريرحتعارذ.15

.ءاطغلااذهحتفا،ةهجاولالباكليصوتل.يفلخلانميألاءاطغلاقافرإمتهنأنمدكأت:ةظحالم

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX28مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



تارايخلاوتائيهتلا

ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو-6جرد.1

لمعلاحطس.2

ةحيرمسيبدتةدحو.3

RFIDةعومجم.4

2و1ناجردلا.5

3جاردألاةدحونم4ىلإ2نمجاردألا.6

ةعسلاةريبكةفدارتملاجاردألاةدحونم4و3ناجردلا.7

®Xeroxةعباط29 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



ءاهنإلاتارايخ

ةجمدمةيبتكمءاهنإةدحو

سيبابدةشوطرخ.1

ءاهنإلاةدحوليمامألابابلا.2

يولعلاءاهنإلاةدحوءاطغ.3

طسوألاجردلا.4

ةجمدمةيبتكمءاهنإةدحو.5

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX30مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



LXةيبتكمءاهنإةدحو

يمامألالقنلاةدحوءاطغ.1

)ةيرايتخا(بقثلاتافلخمةيواح.2

)ةيرايتخا(بقثلاةدحو.3

طسوألاجردلا.4

نميألاجردلاقحلم.5

)ةيرايتخا(تابيتكلاءاشنإةدحو.6

)يرايتخا(تابيتكلاءاشنإةدحوليبناجلاءاطغلا.7

)ةيرايتخا(تابيتكلاءاشنإةدحوسيبابدةشوطرخ.8

يولعلاءاهنإلاةدحوءاطغ.9

نميألاجردلا.10

)ةيرايتخا(يطلاةدحو.11

سيبابدةشوطرخ.12

ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلا.13

LXةيبتكمءاهنإةدحو.14

®Xeroxةعباط31 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



يرايتخاتابيتكلماععملامعأللةزهاجءاهنإةدحو

ةيقفألقنةدحو.1

ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلا.2

نميألايولعلاجردلا.3

نميألاطسوألاجردلا.4

سيبابدةشوطرخ.5

تابيتكلاءاشنإجرد.6

تابيتكلاسيبدتةدحو.7

تابيتكلاءاشنإةدحو.8

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX32مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



ةيرايتخاC/Zلكشىلعيطةدحوعملامعأللةزهاجءاهنإةدحو

يطلاةدحوليمامألاءاطغلا.1

يطلاةدحوةيواحريرحترز.2

يطلاةدحوةيواح.3

®Xeroxةعباط33 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



قرولاجردتارايخ

صصخملاقرولاجاردأةئيهت

لباق"عضولاىلعقرولاجردطبضدنع."صصخم"عضولاوأ"لماكلكشبطبضلللباق"عضولاىلعجاردألاطبضماظنلالوؤسملنكمي
،"صصخم"عضولاىلعقرولاجاردأدحأطبضدنع.جردلاليمحتباهيفموقتةرملكيفقرولاتادادعإرييغتكنكمي،"لماكلكشبطبضلل
.نوللاوعونلاومجحلاددحمقروليمحتبمكحتلاةحولبلاطت

.ةئيهتلاىلعًءانب،ةعسلاةيلاعقروجاردأةثالثىلعكتعباطيوتحتدق

.ةصصخمجاردأكةعسلاةيلاعقرولاجاردأةئيهتمتت•

A4مجحباًقروةعسلايلاع6جردلاوةفدارتملاةدحولايف4و3ناجردلاعسي• (210 × Letterمجحوأ،)ملم297 (8.5 × ،)ةصوب11
JISمجحوأ B5 (182 × Executiveمجحوأ)ملم257 (7.25 × .)ةصوب10.5

.ةعابطلاتاعطاقمتارمددعليلقتلقرولانمربكأتايمكعستلةممصُمةعسلاةيلاعجاردألا•

.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،جردلاتادادعإةئيهتل:ةظحالم

ةفدارتملاجاردألاةدحونم4و3نيجردلاةئيهت

.مدختسملاقرولامعدل4و3نيجردلاةئيهتبمق.ةعسلاةريبكقاروأجاردأيهةفدارتملاجاردألاةدحويف4و3ناجردلا

مجحبسحجردلاةئيهتدعأف،قرولامجحرييغتةلاحيفو.هجاتحتيذلاقرولامجحىلعامهتئيهتبمقف،ىلوألاةرمللناجردلائيهتتنكاذإ
.ةموعدملاةيسايقلاقرولاماجحأعجار،ةموعدملاقرولاماجحألوحليصافتلاىلعلوصحلل.ديدجلاقرولا

:ةفدارتملاجاردألاةدحويف4و3نيجردلاةئيهتل

ةئيهتعمقرولامجحقباطتاذإ.4و3نيجردللةيلاحلاتائيهتلابقرولامجحنراق،جردللطبضتايلمعيأبموقتنألبق:ةظحالم
.طبضءارجإلةجاحكانهتسيلف،جردلا

.جردلانمقرويأجرخأ.1

.بولطملاقرولامجحىلإقرولاهجومبحسامث،يمامألاقرولاهجوميفهجوملالفقىلعطغضا.2

.هجوملالفقررح،اهناكميفقرولاتاهجوملفقل.3

.طقفةصصخملاةيسايقلاقرولاماجحأعماهناكميفقرولاتاهجوملفقت:ةظحالم

6جردلاةئيهت

قرولاماجحألوحليصافتلاىلعلوصحلل.هجاتحتيذلاقرولامجحمعدل6جردلاةئيهتكنكمي.اًصصخمةعسلايلاعاًجرد6جردلادعي
.ةموعدملاةيسايقلاقرولاماجحأعجار،ةموعدملا

:6جردلاةئيهتل

،جردلاةئيهتعمقرولامجحقباطتاذإ.6جردللةيلاحلاةئيهتلابقرولامجحنراق،جردللطبضتايلمعيأبموقتنألبق:ةظحالم
.طبضءارجإلةجاحكانهتسيلف

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX34مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا

http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation


.جردلانميفلخلاءزجلايفدعابملاةحوللكسمملايغربلاةلازإبمق.1

.جردلاجراخىلإمثىلعألاىلإاهعفرا،دعابملاةحولكفل.2

.قرولامجحعمقفاوتملا6جردلانميلفسلاءزجلايفتاحتفلالخاددعابملاةحولنميلفسلاءزجلابةدوجوملاةنسلألاعض.3

.دعابملاةحولبةقباطملاةحتفلايفجردلانميفلخلاءزجلاىلعدوجوملادتولاقيشعتلدعابملاةحولنميولعلاءزجلاكرح.4

®Xeroxةعباط35 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



.دعابملاةحولماكحإليغربلابيكرتبمق.5

.6جردلليمامألاءزجلابدعابملاةحولطبضلتاوطخلاهذهررك.6

.رامسملاعقومددح،ةيبناجلاةباوبلاىلعأيف.7

.ةحتفلابدارملاقرولامجحيفههجومث،رامسملاعفرا.8

.رامسملاررح،اهناكميفةيبناجلاةباوبلالفقل.9

ةيكلساللاةكبشلائياهم

ةيكلساللاةكبشلائياهممعدي.)LAN(ةيكلساللاةيلحملاتاكبشلاىدحإوةعباطلانيبتانايبلالقنيUSBزاهجةيكلساللاةكبشلائياهمدُعي
.802.1XذفنملاىلإدنتسملاةكبشلاىلإلوصولايفيسايقلامكحتلاوWPA2وWPAوWEPلثم،ةعئاشلاةيكلساللانامألاتالوكوتورب

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX36مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



ئياهممعديامك.اهنميئوضلاحسملاو®تاعباطىلإةعابطلابةيكلساللاLANةكبشىلعنيمدختسملانمديدعللةيكلساللاةكبشلائياهمحمسي
.ةكبشلاربعيئوضلاحسملاوسكافلاتازيمىلعيوتحتيتلاتاعباطلااًضيأةيكلساللاةكبشلا

®Xeroxةعباط37 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



ةقاطلاتارايخ

نوكسلاعضونمجورخلاوأةعباطلاليغشت

يوناثلاةقاطلاحاتفم.ةعباطللةيسيئرلاةقاطلايف،يمامألابابلافلخدوجوملا،يسيئرلاةقاطلاحاتفممكحتي.ةقاطيحاتفمىلعةعباطلايوتحت
فاقيإءارجإأدبي،هليغشتدنعو،ةعباطللةينورتكلإلاتانوكملاةقاطيفطيشنتلا/ليغشتلارزمكحتي.مكحتلاةحولىلعطيشنتلا/ليغشتلارزوه
.طيشنتلا/ليغشتلارزمادختسايفةعباطلاليغشتفاقيإوليغشتلةلضفملاةقيرطلالثمتت.جمانربلاةطساوبهيفمكحتلامتييذلاليغشتلا

.طيشنتلا/ليغشتلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.يسيئرلاةقاطلاحاتفمليغشتبمقمث،يمامألابابلاحتفا،ةعباطلاليغشتل•

.طيشنتلا/ليغشتلارزىلعطغضا،نوكسلاعضوىلإلوخدلل•

:ةظحالم

طيشنتل.ةعابطةمهمذيفنتءانثأنابيجتستالوةيئوضلاةحساملاوسمللاةشاشليغشتفاقيإمتي،نوكسلاعضويفلوخدلادنع•
.طيشنت/ليغشترزلاىلعطغضا،اًيوديةعباطلا

ليغشتلافاقيإ"عضونيكمتل.ةددحملاطورشلاءافيتسادعباًيئاقلتةعباطلاليغشتفاقيإمتيسف،يئاقلتلاليغشتلافاقيإنيكمتلاحيف•
/www.xerox.comىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.هعملماعتتيذلاماظنلالوؤسمبلصتا،"يئاقلتلا

support/ALC80XXdocs.

.ةعباطلاليغشتءانثأهلصفوأةقاطلاكلسليصوتبمقتال:رذحلا

اهليغشتفاقيإوألومخلاعضويفاهلاخدإوأةعباطلاليغشتةداعإ

:اهليغشتفاقيإوأنوكسلاعضويفاهلاخدإوأةعباطلاليغشتةداعإل

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX38مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا

http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation
http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation


.طيشنتلا/ليغشتلارزىلعطغضا،ةعباطلابمكحتلاةحولىلع.1

.تارايخلادحأددح.2

.ليغشتةداعإسملا،ةعباطلاليغشتةداعإل•

.نوكسسملا،نوكسلاعضويفةعباطلاعضول•

.طيشنت/ليغشترزلاضمويوسمللاةشاشئفطنت،لومخلاعضويف

.ليغشتفاقيإسملا،ةعباطلاليغشتفاقيإل•

ةلاسررهظتس.ٍناوث5ةدملرزلاىلعرارمتسالاعمطغضاف،طيشنت/ليغشترزلاىلعةدحاوةرمطغضلادعبةعباطلابجتستملاذإ•
.ةعباطلاليغشتفاقيإمتيامنيب"راظتنالاىجرُي"

.ةعباطلاليغشتفاقيإمتيىتحطيشنت/ليغشترزلاضمويوةمتعمسمللاةشاشحبصت،ٍناوث10دعب

.يسيئرلاةقاطلاحاتفمليغشتفاقيإبمقمث،ةعباطلليمامألابابلاحتفاف،ةليوطةرتفلةعباطلاليغشتفاقيإددصبتنكاذإ.3

.ةعباطلاليغشتفاقيإءانثأةقاطلاكلسلصفبمقتال:رذحلا

®Xeroxةعباط39 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



ةعباطلاىلإلوصولا

ةقداصملا

،رخآتامولعمردصمباهمدقتيتلاتامولعملاةعباطلانراقت،ةقداصملانيكمتىلعماظنلالوؤسملمعيامدنع.كتيوهديكأتةيلمعيهةقداصملا
.ةيكذوأبراقتوأةيسيطانغمةقاطبىلعةنزخمتامولعموأ،رورمةملكومدختسممسانعةرابعتامولعملانوكتنأنكمي.LDAPليلدلثم
.هتقداصمتمتاًمدختسمربتعتتنأف،ةحلاصتامولعملاتناكاذإ

:مدختسميأةقداصملةديدعقرطكانه

مساةباتكقيرطنعمهتيوهنومدختسملاتبثي.ةيلحملاةقداصملاحيتيرايخلااذه:زاهجلاىلعرورملاةملك/مدختسملامسانمققحتلا•
ةدعاقيفةنزخملاتامولعملابمدختسملادامتعاتانايبةعباطلانراقت.نمضملابيولامداخيفوأمكحتلاةحوليفرورملاةملكومدختسملا
ةقداصملابولسأمدختساف،ةقداصممداخىلإلوصولاقحكيدلنكيملاذإوأ،نيمدختسملانمدودحمددعدوجوةلاحيف.مدختسملاتانايب
.اذه

ةباتكقيرطنعمهتيوهنومدختسملاتبثي.ةكبشلاىلعةقداصملانمرايخلااذهكّنكُمي:ةكبشلاىلعرورملاةملك/مدختسملامسانمققحتلا•
ىلعةنزخملاتامولعملابمدختسملادامتعاتانايبةعباطلانراقت.نمضملابيولامداخيفوأمكحتلاةحوليفرورملاةملكومدختسملامسا
.ةقداصملامداخ

فلتخت.)RFID(ةيوهللةددحملايكلساللاددرتلاةقاطبوأيسيطانغمطيرشبةقاطبمادختسامتي،رايخلااذهنيكمتةلاحيف:ةمئالمةقداصم•
متاذإ.رورمةملكولوخدلاليجستًةداعبلطتتوةنمضمةحيرشةيكذلاةقاطبلايفرفوتيثيح،ةيكذلاةقاطبلانعةمئالملاةقداصملاةقاطب
ةحوليفRFIDتاقاطبئراققوفاًقبسمةجمربملاةقاطبلانومدختسملاعضي،ةقداصملل،يرايتخالالماكتملاRFIDةقاطبئراقبيكرت
.مكحتلا

مدقي.Xeroxنمنمآلالوصوللدحوملافرعملاماظنلةقداصملارايخلااذهنّكمي:Xeroxنمنمآلالوصوللدحوملافرعملاماظن•
مقلمىلعةنزخملاتامولعملابمدختسملادامتعاتانايبةعباطلانراقت.مكحتلاةحولبتاقاطبئراقلاًقبسمةجمربمةيوهةقاطبنومدختسملا
.®نمنمآلالوصولا

ةحولبتاقاطبئراقيفاًقبسمةجمربمةيوهةقاطبلاخدإبنومدختسملاموقي.ةيكذلاةقاطبلائراقلةقداصملارايخلااذهحيتي:ةيكذلاتاقاطبلا•
.مكحتلا

ةقاطبلاوأةمءالملاةقداصملثمتامدنعكبنيصاخلارورملاةملكومدختسملامساةباتكبكلحامسلاماظنلالوؤسمعيطتسي:ةظحالم
.ةعباطلاىلإلوصولاكناكمإبلظيسف،ةقاطبلاتدقفو،ًاليدبةقداصمبولسأةئيهتبلوؤسملاماقاذإ.يسيئرلاةقداصملابولسأةيكذلا

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ةقداصملاةئيهتتادادعإلوحتامولعمىلعلوصحلل
ALC80XXdocs.

ضيوفت

ةعباطلاةئيهتكنكمي.هيلعةقفاوملامدعوألوصولاىلعةقفاوملاةيلمعواهيلإلوصولابنيمدختسمللحمسييتلاايازملاديدحتةفيظويهليوختلا
نيمدختسمللحامسلاكنكمي،لاثملاليبسىلع.ةنيعمتامدخوتاودأوايازمىلإلوصولادييقتعم،ةعباطلاىلإلوصولابنيمدختسمللحمستثيحب
ىلع.مويلانمةنيعمتاقوأيفايازملاىلإلوصولايفمكحتلاكنكميامك.يئوضلاحسملاءارجإللوصولادييقتعمخسنلاءارجإىلإلوصولاب
.لمعلاةورذتاعاسلالخةعابطللنيمدختسملانمةعومجملوصودييقتكنكمي،لاثملاليبس

:ليوختلانمناعونكانه

.لوصولاىلعةقفاومللةعباطلاىلعةدوجوملامدختسملاتامولعمنمققحتييلحمليوخترايخلا•

.لوصولاىلعةقفاوملل،LDAPليلدلثم،ةكبشتانايبةدعاقيفأًيجراخةنزخملامدختسملاتامولعمنمققحتيةكبشلاليوخترايخلا•

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ضيوفتلاةئيهتتادادعإلوحتامولعمىلعلوصحلل
ALC80XXdocs.

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX40مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا

http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation
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يصخشلاعباطلاءافضإ

،ةصصخملاتامولعملابلُطتوزاهجلاىلإمدختسملوخدليجستدنعف.نيعممدختسملتاقيبطتلاصيصختةيلمعيصخشلاعباطلاءافضإدعي
.ةصصخملاتامولعملاىلعنيلاثمينورتكلإديربناونعوأةيسيئرلاةهجولالثمتو.تامولعملاىلعلوصحللLDAPليلديفزاهجلاثحبي
.ةمهملالامكإلةصصخملاتامولعملازاهجلامدختسي

.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ةئيهتلاتادادعإلوحتامولعمىلعلوصحلل

ةبساحم

زاهجلااهجتنييتلاسكافلاماهمومداخلاسكافولمعلاريسماهمليئوضلاحسملاوةعابطلاوخسنلاماهمددعليجستوعبتتلةبساحملامادختسامتي
ةعباطلاىلإلوخدلاليجستبمق،ةبساحملانيكمتدعب.ةبساحملاةزيمنيكمتومدختسملاتاباسحءاشنإبمايقلاماظنلالوؤسمىلعبجي.مدختسملكل
.ةعابطلاليغشتجمانربيفكباسحليصافتريفوتبمق،رتويبمكزاهجنمتادنتسملاةعابطلبقو.ةديقملاتاقيبطتلاىلإلوصولل

لوؤسملاعيطتسيامك.ةعباطلاىلإاهلاسرإمدختسميألنكمييتلاماهملاددعيلامجإدييقتلماهملاعونبسحدودحعضوماظنلالوؤسمعيطتسي
.تاعومجملاونييدرفلانيمدختسمللمادختسالاتانايبدرستريراقتءاشنإ

.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل

لوخدلاليجست

مادختسابلوخدلاليجستبمقف،ةقداصملاطبضمتاذإ.ةقداصملاءارجإلجأنمةعباطللاهلالخنمكسفنفّرعتيتلاةيلمعلايهلوخدلاليجست
.ةعباطلاتازيمىلإلوصوللكبةصاخلامدختسملادامتعاتانايب

مكحتلاةحولىلعلوخدلاليجست

:ةظحالم

رورملاةملكثدحمث،نمضملابيولامداخىلإلوخدلاليجستبمق،Xeroxزاهجمكحتةحولىلإةرملوأللوخدلاليجستلبق•
.نمضملابيولامداخمادختسابلوخدلاليجستعجار،ليصافتلانمديزمل.كبةصاخلا

.ماظنلالوؤسمبلصتاف،كبةصاخلارورملاةملكوأمدختسملامسافرعتالتنكاذإ•

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.لوخدلاليجستسملا.2

.يلاتلاسملامث،كمسالخدأوحيتافملاةحولمدختسا،مدختسملامساىلإةبسنلاب.3

.متسملامث،رورملاةملكلخدأ،بلطلادنع.4

.4و3نيتوطخلاررك،رورمةملكبيمحمقيبطتلكىلإلوصولل:ةظحالم
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®Xeroxتاقيبطتنعةمدقم
Xerox® Appsتيبثتمتي.ةيسيئرلاةشاشلاىلعةضورعمولعفلابةتبثمةيسايقتاقيبطتكانه.هفئاظووزاهجلاتازيمىلإةباوبنعةرابع

ىلعاهبيترتةداعإوأاهؤافخإوأتاقيبطتلاراهظإكنكمي.ةرملوألكزاهجمادختسادنعةيفخمنوكتاهنكل،ةيسايقاهرابتعابتاقيبطتلاضعب
.نمضملابيولامداخيفةحاتملاتادادعإلامادختسابةيسيئرلاةشاشلا

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهصيصختواهتئيهتوتاقيبطتلاضرعبةقلعتملاليصافتلاةفرعمل
ALC80XXdocs.

ةلباقلاةهجاولليساسألاماظنلاتاقيبطتتاقيبطتلاهذهلمشتو.®Xeroxتاقيبطتضرعمنماهتيبثتواهليزنتلتاقيبطتلانمةعومجمرفوتت
.ةقفاوتملاتاعباطلاىلعلوخدلاةلجسمةنمآتاقيبطتتيبثتEIPتاقيبطتكلحيتت.®Xeroxنم)EIP(ةعسوتلل

.®Xeroxـبصاخلاتاقيبطتلاضرعمىلإعجرا،ليزنتلاتاقيبطتوXerox®تاقيبطتضرعممادختسالوحتامولعملانمديزمل

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX42مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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تامولعملاتاحفص
تاحفصو،طخلاونيوكتلاتامولعمىلعتاحفصلاهذهيوتحتو.اهتعابطكنكمييتلاتامولعملاتاحفصنمةعومجمىلعكتعباطيوتحت
.ديزملاو،يحيضوتلاضرعلا

.ةعابطسملامث،اًرايخددح،تامولعمةحفصةعابطل

:ةيلاتلاتامولعملاتاحفصرفوتت

فصولامسالا

يلسلستلامقرلاكلذيفامبةعباطلاتامولعمةئيهتلاريرقترفويةئيهتلاريرقت
جاردألاتامولعموذفنملادادعإوةكبشلاتادادعإوةتبثملاتارايخلاو
.ريثكلاكلذريغو

ةلصفمةمئاقوزاهجلالوحتامولعمةرتوفلاصخلمريرقترفويةفلكتلاصخلم
.قرولاوةرتوفلاتادادعل

.ةعباطللةيسيئرلاتازيملاىلعةماعةرظنءدبلاليلدرفويةيادبلا

لكاشمبةمئاقاهلحوةعابطلاةدوجلكاشمفاشكتساةحفصرفوتاهلحوةعابطلاةدوجلكاشمفاشكتساةحفص
.اهلحىلعةدعاسمللحئاصنوةعئاشلاةعابطلاةدوج

ءازجألاماقرأوةيطغتلاتامولعمتامزلتسملامادختساةحفصرفوتتامزلتسملامادختساةحفص
.تامزلتسملابلطةداعإل

.تاموسرلاةدوجنمققحتللةحفصلاهذهعبطاتاموسرلليحيضوتلاضرعلاةحفص

PCLطوطخعيمجنمةعوبطمةخسنPCLطوطخةمئاقرفوتPCLطوطخةمئاق
.ةعباطلاىلعةرفوتملا

طوطخعيمجنمةعوبطمةخسنPostScriptطوطخةمئاقرفوتPostScriptطوطخةمئاق
PostScriptةعباطلاىلعةرفوتملا.

ةئيهتلاريرقت

.كلذريغديزملاوجاردألاتامولعموذفنملادادعإوةكبشلاتادادعإوةتبثملاتارايخلاكلذيفامبجتنملاتامولعمنيوكتلاريرقترفوي

نيوكتلاريرقتةعابط

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.تامولعملاتاحفص>زاهجلاسملا.2

.ةعابطسملامث,ةئيهتلاريرقتسملا.3

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.4

®Xeroxةعباط43 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



Embedded Web Server
Embedded Web Serverةعباطلاىلعماظنلاوةكبشلاتادادعإليدعتبماظنلايلوؤسملحمسي.ةعباطلايفتبثمنيوكتوةرادإجمانربوه

.بيوضرعتسممادختسابدُعبنع

ةقيرطبفئاظولاهذهلكىلإلوصولانكمي.اهبقعتوةعابطلاماهملاسرإودادمإلاتايوتسموقرولاةبقارموةعباطلاةلاحنمققحتلاكنكميو
.كبصاخلارتويبمكلازاهجلالخنمةحيرم

Embeddedبلطتي Web Serverيليام:

.LinuxوأUNIXوأMacintoshوأWindowsليغشتلاةمظنأتائيبيفةكبشلاوةعباطلانيبTCP/IPلاصتا•

.ةعباطلاىلعTTPوTCP/IPنيكمتمت•

.JavaScriptمعديبيوضرعتسمباًدوزمةكبشلابلصتمرتويبمكزاهج•

EMBEDDEDىلإلوصولا WEB SERVER

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيف.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب

:ةبولطملاةحفصلاىلعرقنا،نمضملابيولامداخمادختسال

ةقطنمدجوت.ةرتوفلاوتادادمإلانعتامولعموقرولاجاردأةلاحوةيلاحلاتامالعإللوةعباطللاًفصوةحفصلاهذهرفوت:ةيسيئرلاةحفصلا•
.ةيسيئرلاتاحفصلاوفئاظولاىلإاًرشابمًالوصورفوت،ةحفصلانميلفسلاءزجلايف،ةعيرسطباور

كمُت:ماهملا•
تادلجمءاشنإنعًالضف،اهفذحواهتعابطوةظوفحملاماهملاضارعتساوةعباطلاىلعةطشنلاماهملاةرادإنمفئاظولاةحفصكنِّ

.اهترادإوةظوفحملاماهملا

هذهمادختسابماهملاةعابطلتارايخديدحتكنكميو.اهتعابطمتتلةعباطلاىلإةعابطللةزهاجلاتافلملالاسرإنمةحفصلاهذهّكنكمُت:ةعابطلا•
.XPSوPCLوPSوPDFقيسنتبفلملاثملاليبسىلع،ةعابطللةزهاجلاتافلملالاسرإطقفحاتيهنأبملعلاعم.ةحفصلا

.اًيئوضةحوسمملاتادنتسمللديربلاقيدانصولمعلاريسماهمعيزوتءاشنإنميئوضلاحسملاةحفصكّنكُمت:يئوضلاحسملا•

ينورتكلإلاديربلاوسكافلاعمهمادختساللاصتاتاهجىلعيوتحيزاهجللنيوانعرتفدءاشنإلنيوانعلارتفدةحفصمدختسا:نيوانعلارتفد•
نكمملانمو.LDAPليلدنمنيوانعنعثحبلاحيتييذلاوةكبشلانيوانعرتفدمادختسالةعباطلاةئيهتكنكمي.يئوضلاحسملاتاقيبطتو
رتفدونيوانعلارتفدنملكةئيهتتمتاذإ.LDAPليلدنمنيوانعلانعثحبلامتيثيحب،ةكبشلانيوانعرتفدمادختسالةعباطلاةئيهتاًضيأ
.قفاوتمقيبطتمادختسادنعامهنيبرايتخالانيمدختسمللحاتيف،زاهجلانيوانع

لوخدليجستدامتعاتانايبلاخدإمزليو.اهتئيهتوكزاهجتادادعإىلإلوصوللصئاصخلابيوبتةمالعمادختساكنكمي:صئاصخلا•
.تادادعإلابلغأرييغتلماظنلالوؤسم

نعمكحتلاةحولىلإلوصوللمعدلاةحفصمادختساكنكمي.فتاوهلاماقرأوماعلامعدلاتامولعمىلإلوصولاةزيمةحفصلاهذهرفوت:معدلا•
.Xeroxىلإصيخشتلاتامولعملاسرإودُعب

،تاميلعتلاىلإلوصولل.زاهجللةرفوتملافئاظولاوتازيملاعيمجلوحتامولعمرفوييذلاتاميلعتلارايخىلعنمضملابيولامداخيوتحي
ىلعروثعللثحبلاةفيظومدختساوأ،بولطملاعوضوملاىلإلقتنا.ةحفصلكنميلفسلاءزجلايفضورعملاتاميلعتلاطبارىلعرقنا
.ةددحمتامولعم

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ةعباطلاتادادعإةئيهتلنمضملابيولامداخمادختساةيفيكنعةيليصفتتاميلعتىلعلوصحلل
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

EMBEDDEDمادختسابلوخدلاليجست WEB SERVER

.كزاهجلنمضملابيولامداخىلإلوخدلاليجستبمق،ةنيعمتاقيبطتوتاودأوتازيمىلإلوصولل
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ماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،تامولعملانمديزمل.ةديقملافئاظولاضعبىلإلوصولللوؤسملاقوقحرفوتمزلي:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلع

:نمضملابيولامداخىلإلوخدلاليجستل

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيف.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب.1

.لوخدلاليجستقوفرقنا،ةحفصلانمىرسيلاةيولعلاةقطنملايف.2

.لوخدلاليجستقوفرقنامث،رورملاةملكومدختسملافِّرعملخدأ.3

.رورمةملكدادعإبمقف،ةرملوأللوخدلاليجستبموقتتنكاذإ.4

a.ةميدقلارورملاةملكبتكا.

b.اهتباتكدعأ،رورملاةملكديكأتل.ةديدجرورمةملكبتكا.

لصتا،ليصافتلاىلعفرعتلل.رورملاةملكلىندألادحلاتابلطتمعيمجةديدجلارورملاةملكيفوتستنأمزلي:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجراوأماظنلالوؤسمب

c.ةديدجلارورملاةملكنيزختمت.ظفحقوفرقنا.

كتعباطبصاخلاIPناونعنعثحبلا

اًضيأIPـلاناونعمدختسُيامك.كتعباطبصاخلاIPـلاناونعةفرعمىلإاًبلاغجاتحت،ةكبشبةلصتملاةعباطللةعابطلاليغشتجمانربتيبثتل
."ةئيهتلاريرقت"يفوأمكحتلاةحولىلعةعباطلابصاخلاIPناونعضرعكنكمي.نمضملابيولامداخربعةعباطلاتادادعإىلإلوصولل

،0.0.0.0وهTCP/IPناونعناكاذإ.ةعباطلاليغشتدعبنيتقيقدةدملرظتنا،مكحتلاةحولىلعTCP/IPناونعضرعل:ةظحالم
ضرعمتيف،يلوألاEthernetلاصتاكWi-Fiنييعتمتاذإ،كلذعمو.ةكبشلالاصتايفةلكشمدوجوىلإريشياذهف،169ـبأدبيوأ

.ةعباطللIPناونعك0.0.0.0

مكحتلاةحولىلعةعباطلابةصاخلاIPناونعضرع

:مكحتلاةحولىلعةعباطلابصاخلاIPناونعضرعل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.لوح>زاهجلاسملا.2

.ضرعلانمIPناونعليجستبمق.3

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.4

ةئيهتلاريرقتنمةعباطلابصاخلاIPناونعىلعلوصحلا

:نيوكتلاريرقتنمةعباطلابصاخلاIPناونعىلعلوصحلل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.تامولعملاتاحفص>لوح>زاهجلاسملا.2

.نيوكتلاريرقتسملا.3

.IPv6وأIPv4لوكوتوربلةئيهتلاريرقتنم"لاصتالا"مسقيفIPناونعرهظي

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.4
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EMBEDDEDنمةئيهتلاريرقتليزنت WEB SERVER

نمةئيهتلاريراقتمدختسا.رتويبمكلازاهجبتباثلاصرقلاكرحمىلعاهظفحمثةئيهتلاريرقتنمةخسنليزنتكنكمي،نمضملابيولامداخنم
.قفاوتلاتامولعموةئيهتلاتايلمعوجماربلاتارادصإةنراقملةددعتمةزهجأ

:نمضملابيولامداخنمةئيهتلاريرقتنمةخسنليزنتل

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيف.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب.1

.كتعباطبصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجرا،كتعباطلIPناونعىلعلوصحلالوحليصافتةفرعمل:ةظحالم

.ةئيهتلاريرقتليزنتىلعرقنا،ةعيرسطباورمسقلايف.ةحفصلالفسأىلإريرمتلابمق،ةئيهتلاريرقتليزنتل.2

.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمقفةئيهتلاريرقتليزنتةزيمرهظتملاذإ:ةظحالم

مدختسا،ةئيهتلاريرقتحتفل.رتويبمكلازاهجبتباثلاصرقلاكرحمىلعيضارتفالاليزنتلاعقوميفXMLفلمكاًيئاقلتدنتسملاظفحمتي
.XMLضراع
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دادعإلاوبيكرتلا
:عجرمك

.ةعباطلاعمفلغمبيكرتلاليلد•

www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعتنرتنإلاربعمعدلادعاسم•

دادعإلاوتيبثتلاىلعةماعةرظن

تيبثتبمقمث،ةعباطللةيلوألاتادادعإلاةئيهتبمق.امهليصوتوامهليغشتوةقاطلاردصمبةعباطلاورتويبمكلازاهجليصوتنمدكأت،ةعابطلالبق
.رتويبمكلازاهجىلعةدعاسملاتاودألاوةعابطلاليغشتجمانرب

لاصتالاوأEthernetلباكمادختسابتاكبشلاىدحإبلاصتالاوأUSBمادختسابرتويبمكلازاهجنمًةرشابمةعباطلابليصوتلاكنكمي
ةكبشلاتالوحموةكبشلالصوتاحولوتاهجوملانيمضتمتيال.ليصوتلابيلاسأفالتخابتالباكلاوةزهجألاتابلطتمفلتخت.يكلساللا
عرسأةداعلايفهنألEthernetلاصتابىصوي.لصفنملكشباهؤارشبجيوةعباطلاعمUSBتالباكوEthernetتالباكومدوملاةزهجأو
Embeddedىلإلوصولارفويو،USBلاصتانم Web Server.

.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،تامولعملانمديزمل

ةعباطللعقومديدحت

15نيبحوارتتةيبسنةبوطرو)تياهنرهفةجرد83و50(ةيوئمةجرد28و10نيبحوارتتةرارحتاجردبةبرتألانمةيلاخةقطنمرتخا.1
.%85و

ةجرديفعيرسلاعافترالاببستينأنكميثيح.ةعابطلاةدوجىلعةرارحلاتاجرديفةئجافملاتاريغتلارثؤتنأنكمي:ةظحالم
.ةروصلالقنىلعةرشابمرثؤيامم،ةعباطلالخادفثاكتثودحىلإةدرابةفرغةرارح

طبضعمةيقفأةعباطلانوكتنأبجي.ةعباطلانزولمحتلةيفاكلاةوقلابمستيزازتهالللباقريغوتباثوٍوتسمحطسىلعةعباطلاعض.2
اًناكمرتخا.ةيداملاتافصاوملاىلإعجرا،كتعباطةئيهتلبولطملاوحنلاىلعنزولانعثحبلل.حطسلاىلعتباثعضويفعبرألاتالجعلا
.صولخلاتابلطتمىلإعجرا،ةعباطللصولخلاتابلطتمىلعروثعلل.ةبسانمةيوهتريفوتلوتامزلتسملاىلإلوصوللبسانمصولخهب

.ةكبشوأرتويبمكوةقاطلاردصمباهليصوتلاًزهاجنوكت،ةعباطلاعضودعب.3

ةعباطلاليصوت

ةيكلسةكبشبلاصتالا

معدتورثكأوأرتويبمكزاهجليصوتلEthernetةكبشمدختُست.ةكبشلابةعباطلاليصوتللضفأوأةسماخلاةئفلانمEthernetلباكمدختسا
.نمضملابيولامداخمادختسابةعباطلاتادادعإىلإاًرشابمًالوصوEthernetلاصتارفوي.نمازتملكشبةمظنألاوتاعباطلانمديدعلا

:ةعباطلاليصوتل

.يبرهكذخأمبكلسلاليصوتبمقوةعباطلابةقاطلاكلسليصوتبمق.1

رخآلافرطلالص.ةعباطلانميفلخلابناجلابدوجوملاEthernetذفنمبلضفأوأةسماخلاةئفلانمEthernetلباكيفرطدحألص.2
.حيحصلكشبهتئيهتتمتةكبشذفنمبلباكلل

.ةعباطلاليغشتبمق.3

.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،لاصتالاتادادعإةئيهتنعليصافتةفرعمل
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ةيكلسالةكبشبلاصتالا

،ةيكلسةكبشبزاهجلاليصوتةلاحيف.ةيكلسالةكبشبزاهجلاليصوتليكلساللاجلاعملامادختساكنكميف،ةيكلساللاةكبشلالوحمتيرتشااذإ
.نمضملابيولامداخيفةيكلساللاتادادعإلاةئيهتكنكمي

:ةظحالم

.ةعومجملابةقفرملاةيكلساللاةكبشلائياهمةعومجمةزهجأتيبثتودادعإبةصاخلاXerox®تاميلعتعجار،تامولعملانمديزمل•

ةكبشلابلاصتالاطيشنتيغلينيتكبشلاىدحإبلاصتالاطيشنتنأبملعلاعم.ةيكلسالوأةيكلسلاصتاةكبشلاصتاامإزاهجلامدختسي•
.ىرخألا

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ةيكلساللاةكبشلاتادادعإةئيهتلوحليصافتىلعلوصحلل
ALC80XXdocs.

Wi-Fiةينقتمادختسابلاصتالا Direct

Wi-Fiيتزيممادختسابكلذو،يكذفتاهوأرتويبمكوأيحولزاهجلثم،Wi-Fiةينقتهبلّعفملومحمزاهجيأنمةعباطلابلاصتالاكنكمي
DirectوأSoft AP.ةزيمنإWi-Fi DirectزاهجىلعاًيضارتفاةلطعمXerox.

Wi-Fiةزيمرفوتتال:ةظحالم Directئياهمتيبثتدعب.ةيرايتخالاةيكلساللاةكبشلائياهمةعومجماهيلعتبثملاتاعباطلايفىوس
Wi-Fiةينقتنيكمتمتي،ةيكلساللاةكبشلا Directيضارتفالكشب.

Wi-Fiةينقتىلعةماعةرظن Direct

Wi-Fiةزيمحيتت Directةيلاتلاقرطلاىدحإمادختساب،كتعباطىلإلومحمزاهجنمةعابطلا.

Wi-FiةزيماهيفلعفملاAndroidةزهجأل،WPSطغضلارز• DirectةعابطلليفاضإلانّوكملابةدوزملاMopria.

Soft(ةعيرسلالوصولاةطقن• AP(،فتاوهللiPhonesنمAppleةفيظومعدتاليتلاةلومحملاةزهجألانماهريغوWi-Fi Direct.

Wi-Fiةزيممادختسالوحتامولعمىلعلوصحلل DirectةزيممادختسابةعباطلابهليصوتوألومحملاكزاهجىلعSoft AP،ىلإعجرا
.عينصتلاةهجنمةدراولالومحملازاهجلاتادنتسم

Wi-Fiةزيمةئيهتلوحتامولعمىلعلوصحلل Directىلإعجرا،ةعباطلاىلعSystem Administrator Guide)ماظنلالوؤسمليلد(
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلع

Wi-Fiةينقتمادختسا Directلومحملاكزاهجىلع

Wi-Fiطغضلارزةزيمبلطتت Direct WPSةعابطلاةمدخقيبطتتيبثتMopriaيكلساللاصتاريفوتَبلطتُيال.لومحملاكزاهجىلع
.ةعباطلل

®Mopriaةعابطلاةمدختيبثت

Googleرجتمىلإلقتنا،لومحملاكزاهجىلع.1 Play،ةعابطةمدخنعثحبامثMopria.

.Mopriaةعابطةمدخقيبطتتيبثت.2

.ةعابطسملامث،تادادعإلاىلإلقتنا.3

.Mopriaةعابطةمدخسملامث،مالعإلاةقطنمىلإلقتنا.4

.ليغشتسملا،Mopriaةعابطةمدخنيكمتل.5

.تادادعإلانمجرخا.6

Wi-Fiةزيممعدتيتلاتاعباطلانعلومحملاكزاهجثحبي Directلومحملازاهجلاقاطنيفةدوجوملا.
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Wi-Fiةينقتمادختسا Directكتعباطىلع

Wi-Fiةزيمدُعت Directةزيمنوكتو.ةعباطلاولومحملاكزاهجنيباًرشابماًيكلسالًالاصتاWi-Fi Directتيبثتدنعاًيضارتفانيكمتلاديق
.Wi-Fiزاهج

Wi-Fiةزيممادختسابلطتيال Directةيكلسالوأةيكلسةكبشبكتعباطليصوتلماظنلالوؤسمبلصتا.ةيكلسالةكبشبةعباطلاليصوت.

Wi-Fiمادختسابةعابطلا Direct

:يليامبمقWi-Fiةينقتبدوزملومحمزاهجنمدنتسمةعابطل

.لومحملازاهجىلعهتعابطديرتيذلادنتسملاحتفا.1

.ةعابطرزلاددح،زاهجلاقيبطتيف.2

Wi-Fiاهبلعفمةقطنملايفةدحاوةعباطنمرثكأكانهتناكاذإ.3 Direct،ةمئاقلانمةبولطملاةعباطلاددحف.

.ةمهمللةبولطملاةعابطلاتادادعإددح.4

.ةعابطللةمهملالسرأ.5

.لومحملازاهجلاىلعةلاسررهظت

.لاصتاددح.6

.ةعباطلاىلعةلاسررهظت،لاصتالاءاشنإدنع

.ةعباطلامكحتةحوليفقفاومسملا.7

.ةمهملاةعابط

USBمادختسابرتويبمكزاهجبلاصتالا

.رتويبمكلازاهجىلعةيلاتلاليغشتلاةمظنأدحأتيبثتنمدكأت

•Windows Windowsو7 Windowsو8.1 Server Windowsو2008 Windowsو10 Server 2008 R2
Windowsو Server 2012.

Macintoshليغشتلاماظن• OS Xثدحألاو10.9رادصإلا.

.ةكبشلاةهجاوربعةعونتملاةيساسألاUNIXةمظنأبلاصتالاةعباطلامعدت:LinuxوUNIXليغشتلااماظن•

:USBلباكمادختسابرتويبمكزاهجبةعباطلاليصوتل

A/BلباكلBفرطليصوتبمق.1 USB USBوأيسايقلا2.0 .ةعباطلليفلخلابناجلايفدوجوملاUSBذفنمب3.0

.رتويبمكلايفدوجوملاUSBذفنمبUSBلبكلAفرطلاليصوتبمقو.2

.هئاغلإبمقف،ديدجزاهجىلعWindowsروثعجلاعمرهظاذإ.3

.ةعابطلاليغشتجمانربتيبثت.4

.ةعابطلاليغشتجمانربتيبثتىلإرظنا،تامولعملانمديزمل
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)NFC(بيرقلالقحلالاصتاةينقتمادختسابلاصتالا

)NFC(بيرقلالقحلالاصتاةينقتىلعةماعةرظن

كلحيتت.قاطنلاةبيرقنوكتامدنعةزهجألالاصتانيكمتبموقتةينقتيه)NFC(بيرقلالقحلالاصتانإ
ةفاضإدعب.ةلوهسبAndroidليغشتلاماظنبلمعييذلالومحملاكزاهجىلإةعباطةفاضإNFCةينقت
ءاشنإلةكبشلاةهجاوىلعلوصحللNFCمادختساكنكمي.ةعباطلاهذهىلعNFCمادختسامزلينل،ةعباطلا
.ةعباطلاوكزاهجنيبTCP/IPلاصتا

:ةيلاتلاتاقاطنلانمضاهدوجودنعNFCمادختساباهضعببلاصتالاةزهجأللنكمي

)ةصوب0.8×0.7(مم20–17:قودنصبدوزملازاهجلا•

)ةصوب1×0.8(مم25–20:قودنصبدوزملاريغزاهجلا•

نمزاهجلكلةبولطملاتادادعإلالوحتامولعمىلعلوصحلل.زاهجللةعنصملاةهجلافالتخابقاطنلافلتخينأنكمي:ةظحالم
.لومحملاكزاهجلةعنصملاةكرشلانمةمدقملاقئاثولاىلإعجرا،ةلومحملاةزهجألا

.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدعجار،كتعباطىلعNFCةئيهتنعليصافتىلعفرعتلل

لومحملاكزاهجىلع)NFC(بيرقلالقحلالاصتاةينقتمادختسا

.لومحملازاهجلاىلعXeroxنمةعابطلاةمدخقيبطتتيبثتNFCةزيمبلطتت

.ةعباطلليكلساللاصتاريفوتمزليال.ةعباطلااهمدختستيتلااهسفنWi-Fiةكبشطيحملومحملاكزاهجمدختسينأبجي

AndroidماظنبلمعتيتلاةزهجألاNFCمعدت:ةظحالم .ثدحألاةمظنألاوأ4.4

Xeroxنمةعابطلاةمدخلةيفاضإلاةادألاتيبثت

Googleرجتمىلإلقتنا،لومحملاكزاهجىلع.1 Play،نمةعابطلاةمدخلةيفاضإلاةادألانعثحبامثXerox.

.Xeroxنمةعابطلاةمدخلةيفاضإلاةادألاقيبطتتيبثت.2

.ةعابطسملامث،تادادعإلاىلإلقتنا.3

.Xeroxنمةعابطلاةمدخسملامث،تامالعإلابةصاخلاةلدسنملابيوبتلاةمالعىلإلقتنا.4

.ليغشتسملا،Xeroxنمةعابطلاةمدخنيكمتل.5

.تادادعإلانمجرخا.6

لومحملازاهجلاىلع)NFC(بيرقلالقحلالاصتاةينقتنيكمت

.ةلومحملاةزهجألامظعميفاًيضارتفاةلطعمNFCنإ

:NFCنيكمتل

.تادادعإلاىلإلقتنا.1

.ليغشتسملامث،NFCتادادعإىلإلقتنا.2

.تادادعإلانمجرخا.3

كتعباطىلع)NFC(بيرقلالقحلالاصتاةينقتمادختسا

.NFCةفيظومادختساكنكميو،NFCزمرءاضُي،NFCنيكمتدنع.مكحتلاةحولنيميلفسأNFCةقاقردجوت
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.لومحملازاهجلابNFCةقاقرعقومةفرعملكبصاخلالومحملازاهجلامدختسمقئاثوىلإعجرا

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،NFCنيكمتبةصاخلاتاميلعتلاةفرعمل.مادختسالالبقNFCةفيظونيكمتمزلي:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

لومحملاكزاهجىلعةعباطلاطيطخت

.Xeroxنمةعابطلاةمدخلةيفاضإلاةادألاحتفا.1

.ةعباطةفاضإددحمث،ديدحتلارزسملا،ةشاشلانمنميألايولعلابناجلايف.2

.NFCرايخلاسملا.3

.مكحتلاةحولبدوجوملاNFCزمرقوفلومحملازاهجلاكسما.4

ىلإاهتفاضإمتت،ةعباطلاعقومديدحتدنع.ةكبشلايفةعباطلانعلومحملازاهجلاثحبي.ضعبلاامهضعبعمةعباطلاولومحملازاهجلالصتي
.ةّنيعمةعباطكةمئاقلا

.ةعباطلاىلإلومحملاكزاهجنمةعابطلاماهملاسرإكنكمي

®Mopriaمادختسابةعابطلا

.هتعابطبولطملادنتسملاحتفا.1

.ةعابطرزلارتخا،ةشاشلاىلعأنم.2

.ةبولطملاةعباطلاددح،NFCعممادختساللتاعباطةدعنييعتةلاحيف.3

.ةمهمللةبولطملاةعابطلاتادادعإددح.4

.ةعابطللةمهملالسرأ.5
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AirPrintةئيهت

AirPrintىلإةدنتسملاةلومحملاةزهجألانمتادنتسملاةعابطكلحيتتةيجمربةزيميهApple iOSىلإةدنتسملاةزهجألاوMac OSنودب
وأiPadوأ،iPhoneزاهجنموأMacزاهجنمًةرشابمةعابطلابAirPrintةينقتمعدتيتلاتاعباطلاكلحمست.ةعابطلاليغشتجمانرب

iPod touch.مادختساكنكميAirPrintاًضيأكنكميامك.ةعابطلاليغشتجمانربمادختسانودبًةرشابميكلسالوأيكلسزاهجنمةعابطلل
.ةموعدملاAppleةزهجأىلإةعباطنميئوضلاحسمللAirPrintةينقتمادختسا

:ةظحالم

.AirPrintتاقيبطتلاعيمجمعدتال•

MulticastوIPPوHTTPنيكمتمتي،AirPrintنيكمتدنع• DNSاًيئاقلت.

.بيولامداخطبضةداعإIPPنيكمتبلطتي•

نمةعابطلابةزهجأللحامسلل.ةعباطلااهيلعدجوتيتلاةيعرفلاةكبشلاسفنىلعAirPrintةمهملسرييذلازاهجلانوكينأبجي•
.ةيعرفلاتاكبشلاربعثبلاددعتمDNSرورمةكرحريرمتبموقتثيحبكتكبشةئيهتبمق،ةفلتخمةيعرفتاكبش

iPodو)ثدحألاوأثلاثلاليجلا(iPhoneوiPadتازارطعيمج:ةموعدملاةلومحملاةزهجألا• touch)وأثلاثلاليجلا
.iOSنمرادصإثدحأبلمعتيتلا،)ثدحألا

.Xeroxلثممبلصتاف،كزاهجىلعAirPrintةزيمرفوتتملاذإ•

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيف.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب.1

.كتعباطبصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجراف،كتعباطبصاخلاIPناونعفرعتالتنكاذإ:ةظحالم

.دادعإ>لاصتالا>صئاصخىلعرقنا،نمضملابيولامداخيف.2

ىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمقف،ةزيملاهذهرهظتملاذإ:ةظحالم
www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.ريرحتىلعرقنا،AirPrintىلإةبسنلاب،ةلومحملاةزهجألالمعريسماهملةبسنلاب.3

.ريرحتقوفرقنا،لوكوتوربةئيهتل.ةجاحلابسحثبلاددعتمDNSليجستوIPPوHTTPةئيهت.4

:نيرايخلاالكوأاًرايخددح،نيكمتللةبسنلاب،AirPrintنيكمتل.5

ةموعدملاAirPrintةزهجأنمسكافلالاسرإ/ةعابطلاءدببحامسلا•

ةموعدملا)Mopriaوأ(AirPrintةزهجأنميئوضلاحسملاءدببحامسلا•

:ةظحالم

.لاسرإلابحامسللاهتئيهتمتيتلاوجمدملاسكافلااهبنّكمملاةزهجألاىلعطقفموعدمAirPrintسكافلالاسرإ•

.يضارتفالكشبAirPrintةزهجأنمسكافلا/ةعابطلانيكمتمت•

.IPPةقداصمةئيهتبمق،AirPrintةزهجأنمسكافلاوةعابطللةقداصملابلطل•

.MopriaـليئوضلاحسملاىلإAirPrintةزهجأنميئوضلاحسملانيكمتيدؤي•

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX52مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا

http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation


.تارايخلادحأددح،يئوضلاحسمللةقداصملابلطل.6

.ةقداصملابلطنودبيئوضلاحسملازاهجللرايخلااذهحيتي:فاقيإ•

وأزاهجلامدختسمتانايبةدعاقيفاهتئيهتتمتيتلامدختسملاتاباسحعمةقداصملابرايخلااذهموقي:HTTPـلةيساسألاةقداصملا•
.ةكبشلاتانايبةدعاقيف

HTTPموقي:ةظحالم BasicربعرفشمريغويداعصنكلوخدلاليجستدامتعاتانايبلاسرإبHTTP.تانايبلاسرإل
.HTTPSمدختسا،ةرفشمةغيصيفلوخدلاليجستدامتعا

•HTTP Digest:زاهجلامدختسمتانايبةدعاقيفاهتئيهتمتتيتلامدختسملاتاباسحعمةقداصملابرايخلااذهموقي.

:تارايخلادحأددح،ةحصلانمققحتلاعقوملةبسنلاب،ةيساسألاHTTPةقداصمديدحتبتمقاذإ.7

.زاهجلامدختسمتانايبةدعاقيفاهتئيهتتمتيتلامدختسملاتاباسحلIPPةقداصمنيكمتبرايخلااذهموقي:زاهجلاىلعققحتلا•

.زاهجللةكبشلاةقداصممداخىلعاهتئيهتتمتيتلامدختسملاتاباسحلIPPةقداصمنيكمتبرايخلااذهموقي:ةكبشلاىلعققحتلا•

.ةكبشلاةقداصملةأيهملالوخدلاليجستقرطنمةقيرطلكعمةعباطلاىلعةكبشلاةقداصمةئيهتسفنمدختست:ةظحالم

.ريرحتقوفرقنا،يفارغجلاعقوملاوأزاهجلاعقوموأ،زاهجلامسالةبسنلاب،عقوملاوأزاهجلامساريرحتل.8

.زاهجلااذهديدحتيفنيمدختسملادعاسينأنكميزاهجلامساريفوتنإ:ةظحالم

.ظفحقوفرقنا.9

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،هتادادعإوAirPrintةئيهتلوحةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل
ALC80XXdocs.

Googleنيوكت Cloud Print:

Googleحيتي Cloud Printتادنتسملالاسرإنكمي.ةعابطلاليغشتجمانربمادختسانودتنرتنإلابلصتمزاهجنمتادنتسملاةعابط
.ناكميأنمةعباطلاىلإيكذلافتاهلاوأيحوللازاهجلاوأيصخشلارتويبمكلاوأةباحسلايفةنزخملا

Googleلوحتامولعملانمديزمل Cloud Print،زكرمىلإعجرا،ةعابطلاوتاعباطلاةكراشموتاباسحلاةرادإلتاءارجإلاكلذيفامب
Googleةعابطتاميلعت Cloud.

:أدبتنألبق

.Googleيفينورتكلإديربباسحدادعإبمق•

.IPv4مادختسالةعباطلاةئيهتبمق•

.ةجاحلابسحيسكوربلامقلُمتادادعإةئيهتبمق•

Googleةئيهتل Cloud Print:

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيف.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب.1

.كتعباطبصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجراف،كتعباطبصاخلاIPناونعفرعتالتنكاذإ:ةظحالم

.دادعإ>لاصتالا>صئاصخىلعرقنا،نمضملابيولامداخيف.2

ىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمقف،ةزيملاهذهرهظتملاذإ:ةظحالم
www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

Googleةمدخنمض،ةلومحملاةزهجألالمعريسماهمل.3 Cloud Print،ريرحتىلعرقنا.
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.ةعباطلاليجستتارايخةحفصحتفمتي.ةعباطليجستقوفرقنا،ليجستلاةلاحل،ةلاحلل.4

.ريرحتقوفرقنا،مادختسالالهسمساةعباطلاءاطعإل.5

.مسقلاوةعباطلاعقوملمشيمدختسملللهسمسارايتخابيصوت:ةظحالم

.ةعباطلاليجستتارايخةحفصحتفت.ليجستللةعباتمقوفرقنا.6

.ةجاحلابسحتارايخلاددح،نيكمتللةبسنلاب،نيكمتلاتادادعإرييغتل.7

Googleةمدخروهظةداعإمتت.ةعباطلاليجستقوفرقنا.8 Cloud Printزاهجلاليجستلامكتساكلحيتيطبارب.

.www.xeroxىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهحالصإوةلكشملافاشكتسال،ةعباطلاليجستةعباتممدعةلاحيف:ةظحالم
com/support/ALC80XXdocs.

Googleةعباطديكأتةحفصحتفمتي.زاهجلاليجستءاهنإ-نَّكممطبارقوفرقنا،ةقيقد15لالخ.9 Cloud Printبيوبتةمالعيف
.ةديدجضرعتسم

:ةظحالم

.Googleباسحىلإلوخدلاليجستبمقف،كلذكنمبلُطاذإ•

.اًددجمليجستلاةيلمعأدباف،ةقيقد15نوضغيفطبارلاىلعرقنلابمقتملاذإ•

.ةعابطللنآلاةزهاجCloudةعباط.ةعباطلاليجستديكأتلةلاسررهظت.ةعباطلاليجستءاهنإقوفرقنا.10

Googleةزيمىلإلوصولل.11 Cloud Print,باسحلخادةعباطلاةرادإقوفرقناGoogleكبصاخلا.

.)MACناونع(زارطلامسا:قيسنتلااذهبيضارتفالاةعباطلامسارهظي:ةظحالم

Googleةئيهتلوحةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل Cloud Printىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،هتادادعإوwww.xerox.com/
support/ALC80XXdocs.

فتاهطخبلاصتالا

.)AWG(يكيرمألاكلسلاسايقمبسحربكأوأ26مقرتالاصتاطخكلسطقفمدختسا،قيرحبوشنرطاخمليلقتل:ريذحت

.ةعباطلاليغشتفاقيإنمدكأت.1

.ةعباطلانميفلخلاءزجلايفطخلاذفنمب)AWG(يكيرمألاكلسلاسايقمبسحربكأوأ26مقر،يسايقRJ11لباكليصوتبمق.2

.لمعيفتاهطخبRJ11لباكلرخآلافرطلاليصوتبمق.3

.ةعباطلاليغشتبمق.4

.اهتئيهتوسكافلافئاظونيكمتبمق.5

ةعباطلاءادأنيسحت

لكشتنأبجي.تاءالطلاوقروللةيئايميكلاصئاصخلاوءاوهلاطغضوةبوطرلاوةرارحلاةجردكلذيفامب،ةعباطلاءادأيفلماوعةدعرثؤت
تاءالطلاوقرولالمحينأبجيامك.اهلقنوةيبرهكلاتانحشلالمحىلعءاوهلاةردقىلعفقوتت،قرولاىلعةيكيتاتسورتكلإةروصةعباطلا
.ربحلاقوحسماهبقصتلينأبجييتلاقطانملايفةيبرهكةنحش

:ةعباطلاءادأنيسحتل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1
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.زاهجلاسملا.2

.تاودأسملا.3

.يلاتلا>ةعابطلاةرياعم>ةرياعم>اهحالصإولكاشملافاشكتساسملا.4

."ةعابطلاةرياعم"ءارجإليغشتلةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.5

ةعباطلليلوألادادعإلا

ةكبشلاصتالIPناونعنييعتوةيرايتخالاتازيملانيكمتدادعإلانمضتي.حيحصلكشباهدادعإمتدقةعباطلانأدكأت،ةعباطلاجمانربتيبثتلبق
Ethernet.أدبي،ةعباطلامكحتةحوليفتادادعإلاةئيهتل.نمضملابيولامداخمادختسابوأةعباطلامكحتةحولىلعةعباطلاتادادعإةئيهتنكمي

.ةعباطللةيساسألاتادادعإلاةئيهتىلعكتدعاسملةلئسألانعةلسلسةباجإبجلاعملاكبلاطيو.ةرملوألةعباطللكليغشتدنعتيبثتلاجلاعم

:ةيلاتلاتادادعإلاةئيهتماظنلالوؤسملنكمي

ةغللا•

ةكبشلالاصتا•

ليكولامداخلاناونع•

تقولاوخيراتلا•

تاسايقلا•

LDAPتادادعإ•

تاقيبطتلادادعإ•

نمألاتادادعإ•

.www.xeroxىلعماظنلالوؤسمليلدعجار،نمضملابيولامداخمادختساوأمكحتلاةحولبةعباطلاتادادعإةئيهتلوحتامولعملانمديزمل
com/support/ALC80XXdocs.

ةعباطلاماظنجمانربثيدحت

اًرادصإXeroxحرطتامدنعةعباطلاثيدحتكنكمي.ماظنلاجمانربنمرادصإثدحأبةعباطلاليمحتنمققحت،ةعابطلاليغشتجمانربتيبثتلبق
جمانربليزنتمتي.جمانربلاتافلميفةدراولاتاوطخلاعبتا،حاجنبجمانربلاثيدحتنامضلو.تباثلاجمانربلاوأةعباطلاماظنجمانربنماًديدج
.www.xerox.com/support/ALC80XXsupportنمةعباطلاماظن

عمماظنلاجمانربرادصإةنراقملةئيهتلاريرقتعبطامث.كزاهجىلعتبثملاجمانربلليلاحلارادصإلاددح،هتيبثتوديدججمانربليزنتلبق
.نيوكتلاريرقتةعابطىلإعجرا،ةئيهتلاريرقتةعابطلوحتاداشرإىلعلوصحلل.ليزنتللحاتملارادصإلا

ينيتورلكشبكتكبشىلعدوجوملاFTPليلدبلاصتاللزاهجلاةئيهتكنكمي.كزاهجةيقرتوتافلملاليزنتلجمانربلاعمةرفوتملاتاداشرإلاعبتا
ىلإعجرا،ماظنلاليغشتجمانربثيدحتلوحتامولعملانمديزمل.اًيوديزاهجلاجمانربثيدحتاًضيأكنكميامك.اًيئاقلتزاهجلاجمانربثيدحتل
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلد

ةعابطلاليغشتجمانربتيبثت

ناونعىلعروثعلارذعتاذإ.اهبحلاصIPناونعرفوتوحيحصلالكشلاباهلاصتاواهليغشتوةعباطلاليصوتنمققحت،ليغشتلاجمانربتيبثتلبق
.كتعباطبصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجراف،IPـلا

.www.xerox.com/support/ALC80XXdriversنمليغشتلاجماربثدحأليزنتبمق،تادنتسملاوجماربلاصرقرفوتمدعةلاحيف
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ليغشتلاماظنتابلطتم

•Windows Vista SP2

•Windows Windowsو7 Windowsو8 Windowsو8.1 10

•Windows Server 2003 SP2 R2وWindows Server 2008 and R2وWindows Server 2012 and R2

Macليغشتلاماظن• 10.8, 10.9, 10.10, 10.11

.ةكبشلاةهجاوربعةعونتملاةيساسألاUNIXةمظنأبلاصتالاةعباطلامعدت:LinuxوUNIXليغشتلااماظن•

Windowsليغشتلاماظنبلمعتةكبشةعباطلةعابطلاليغشتجماربتيبثت

رقناوصارقألاكرحمىلإلقتناف،اًيئاقلتتّبثملاليغشتأدبيملاذإ.رتويبمكلاببسانملاصارقألاكرحميفتادنتسملاوجماربلاصرقلخدأ.1
.Setup.exeّتبثملافلمقوفاًجودزماًرقن

.ةعباطلازارطددح.2

.ليغشتلاجماربتيبثتقوفرقنا.3

.يئوضلاحسملاوةعابطلاليغشتيجمانربتيبثتوأيئوضلاحسملاليغشتجمانربتيبثتوأةعابطلاليغشتجمانربتيبثتددح.4

.ْقفاوأقوفرقنا،"صيخرتلاةيقافتا"يف.5

.كبةصاخلاةعباطلادّدح،ةفشتكملاتاعباطلاةمئاقنم.6

مسارتويبمكلازمروأIPناونعقوفرقناف،ةمئاقلايفكتعباطرهظتملاذإ،ةكبشةعباطلليغشتلاجماربتيبثتدنع:ةظحالم
DNS.ناونعلقحيفIPمساوأDNS،ناونعبتكاIPتنكاذإ.اهديدحتواهناكمديدحتلثحبقوفرقنامث،كتعباطبصاخلا

.كتعباطبصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجراف،كتعباطبصاخلاIPناونعفرعتال

.يلاتلاقوفرقنا.7

.كلذيفةبغرلاةلاحيفراظتنالاةمئاقمسالقحلايفمساةباتكقيرطنعكبةصاخلاةعباطلاةيمستكنكمي.8

.ةعابطليغشتجمانربلديدحتءارجإبمق،ةعابطللليغشتجمانربتيبثتةلاحيف.9

.يئوضلاحسملاليغشتجمانربلديدحتءارجإبمق،يئوضلاحسمللليغشتجمانربتيبثتةلاحيف.10

.تيبثتقوفرقنا.11

.رمألامزلاذإ،ةيضارتفاةعباطكةعباطلانييعتبمق.12

.كبصاخلاماظنلالوؤسمبلصتا،ةعباطلاةكراشمديدحتلبق:ةظحالم

.قالغإقوفرقنامث،ءاهنإقوفرقنا،تيبثتلاةيلمعمامتإل.13

WindowsليغشتلاماظنبلمعتUSBةعباطلةعابطلاليغشتجماربتيبثت

.رتويبمكلاببسانملاصارقألاكرحميفتادنتسملاوجماربلاصرقلخدأ.1

.Setup.exeتّبثملافلمقوفاًجودزماًرقنرقناوصارقألاكرحمىلإلقتناف،اًيئاقلتّتبثملاليغشتأدبيملاذإ

.جمانربلاتيبثتقوفرقنا.2

.يلاتلاقوفرقنامث،قفاوأددح،صيخرتلاةيقافتايف.3

.يلاتلاقوفرقنامث،جمانربلاددح،ةعباطلامعدجمانربتيبثتل.4

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX56مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



.رايخلاعبرمنمةبولطمريغتارايخيأحسما،"قئاثولاوجماربلا"راطإيف.5

.يلاتلاقوفرقنا.6

.ءاهنإقوفرقنا،تيبثتلالامكإل.7

Macintoshليغشتلاماظنيفةعابطلاليغشتجماربتيبثت OS X

.رتويبمكلاببسانملاصارقألاكرحميفتادنتسملاوجماربلاصرقلخدأ.1

.www.xerox.com/support/ALC80XXdriversنمليزنتللةعابطلاليغشتجماربثدحأرفوتت:ةظحالم

.ةعباطللبولطملاوحنلاىلعxx.x.dmg/.pkg.3®ةعابطلاليغشتجماربحتفا.2

.بسانملافلملامساقوفاًجودزماًرقنرقنا،xx.x.dmg/.pkg.3®ةعابطلاليغشتجماربليغشتل.3

.كلذبةبلاطملادنعةعباتمقوفرقنا.4

.قفاوأقوفرقنا،صيخرتلاةيقافتالوبقل.5

.تيبثتقوفرقنامث،تيبثتلاتافلملرخآاًعقومددحوأتيبثتقوفرقنا،يلاحلاتيبثتلاعقوملوبقل.6

.جمانربلاتيبثتقوفرقنامث،رورملاةملكلخدأ،ةبلاطملادنعو.7

.يلاتلاقوفرقنامث،ةفشتكملاتاعباطلاةمئاقنمةعباطلادّدح.8

:ةفشتكملاتاعباطلاةمئاقيفةعباطلارهظتملاذإ.9

a.ناونعىلعرقناIPمسازمروأDNSرتويبمكلاىلع.

b.ناونعبتكاIPةعباتمقوفرقنامث،ةعباطلابصاخلا.

c.ةعباتمقوفرقنامث،ةفشتكملاتاعباطلاةمئاقنمةعباطلاددح.

.حيحصلكشبلصتمUSBوأEthernetلباكنأنموليغشتلاديقاهنأنمدكأتف،ةعباطلانعفشكلامتيملاذإ.10

.قفاومقوفرقنا،ةعابطلاراظتناةمئاقةلاسرلوبقل.11

.امهحسماوأرابتخاةحفصةعابطوةيضارتفاكةعباطلانييعترايتخالايتناخددح.12

.قالغإقوفرقنامث،ةعباتمقوفرقنا.13

AS/400وLinuxوUNIXليغشتلاةمظنأبةعابطللةدعاسملاتاودألاوةعابطلاليغشتجماربتيبثت

ةعابطمقلموةعباطلابتقؤملانيزختلاةفيظوميدقتل9100ذفنمىلإlpوأ515مقرLPD/LPRذفنمUNIXىلإةدنتسملاةعابطلامدختست
.تالوكوتوربلانميأمادختساب®Xeroxتاعباطلصتتنأنكمي.ةكبشلا

®نمةعباطلاةرادإقيبطتحيتيLinuxوUNIXليغشتلاةمظنأتائيبيفاهيلإةعابطلاوةددعتمتاعباطةرادإحيتيقيبطتوه®ةعباطةرادإ
Xeroxيليامبمايقلا:

.اهصحفوةكبشلابةلصتملاتاعباطلاةلاحةئيهت•

.اهبيكرتدعبةعباطلاليغشتةبقارموةكبشلايفةعباطدادعإ•

.تقويأيفتامزلتسملاةلاحضرعوةنايصلاتاصوحفذيفنت•

.LinuxوUNIXليغشتلاةمظنأبةصاخلاةفلتخملاتامزلتسملانمريثكلاربعماعضرعبولسأولكشميدقت•

تسيل.CUPSةعابطلاليغشتجمانربوأLinuxليغشتلاماظنل®نمةعابطلاليغشتجماربدحأتيبثتبمق،Linuxلمعةطحمنمةعابطلل
ديدحتل.Linuxليغشتلاماظنلتازيملالمتكمةصصخملاةعابطلاليغشتجماربنمدحاوتيبثتبيصوت.ليغشتلايجمانربالكىلإةجاحكانه

®Xeroxةعباط57 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا
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.www.xerox.com/support/ALC80XXdriversىلإلقتنا،ةعباطللةبسانملاليغشتلاجماربناكم

.www.xeroxىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهليغشتجماربوAS/400وLinuxوUNIXةمظنأىلعةعابطلانعليصافتةفرعمل
com/support/ALC80XXdocs.

ةزهجألاىلعبيولاةمدخكةعباطلاتيبثت

فاشتكاWSDمعدي.ةكبشلاربعةنرتقملاهتامدخكلذكهيلإلوصولاودُعبنعزاهجفاشتكاليمعلل)WSD(ةزهجألاىلعبيولاتامدخحيتت
.همادختساوهيفمكحتلاوزاهجلا

:زاهجةفاضإجلاعممادختسابWSDةعباطتيبثتل

.تاعباطوةزهجأددحمث،ءدبقوفرقنا،رتويبمكلايف.1

.زاهجةفاضإقوفرقنا،زاهجةفاضإجلاعمءدبل.2

.يلاتلاقوفرقنامث،همادختسايفبغرتيذلازاهجلاددح،ةرفوتملاةزهجألاةمئاقيف.3

مادختساباًيوديWSDةعباطةفاضإبمق.ءاغلإرزقوفرقناف،ةمئاقلايفاهمادختسايفبغرتيتلاةعباطلارهظتملاذإ:ةظحالم
.ةعباطةفاضإجلاعم

.قالغإقوفرقنا.4

:ةعباطةفاضإجلاعممادختسابWSDةعباطتيبثتل

.تاعباطوةزهجأددحمث،ءدبقوفرقنا،رتويبمكلايف.1

.ةعباطةفاضإقوفرقنا،ةعباطةفاضإجلاعمءدبل.2

.Bluetoothةعباطوأةيكلسالةعباطوأةكبشةعباطةفاضإقوفرقنا.3

.يلاتلاقوفرقنامث،همادختسايفبغرتيذلازاهجلاددح،ةرفوتملاةزهجألاةمئاقيف.4

.ةمئاقلايفتسيلاهديرأيتلاةعباطلاقوفرقنا،ةمئاقلايفاهمادختسايفبغرتيتلاةعباطلاروهظمدعةلاحيف.5

.يلاتلاقوفرقنامثفيضممساوأTCP/IPناونعمادختسابةعباطةفاضإددح.6

.بيولاتامدخزاهجددح،زاهجلاعونلقحنم.7

.يلاتلاقوفرقنامث،IPناونعوأفيضملامسالقحيفةعباطللIPناونعلخدأ.8

.قالغإقوفرقنا.9

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX58مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا

http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/downloads
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تامولعملانمديزم
:رداصملاهذهنمكتعباطلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلاكنكمي

عقوملادروملا

.ةعباطلاعمةوبعلايفاًقفرميتأيتيبثتلاليلد

Informationىلإعجرا،ليصافتلاةفرعملمكحتلاةحولنمةعابطلاءدبلاليلد
Pagesتامولعملاتاحف.

www.xerox.com/support/ALC80XXdocsكتعباطلىرخأقئاثو

Recommended Media List)ةدحتملاتايالولا)اهبىصوملاطئاسولاةمئاق:www.xerox.com/rmlna

www.xerox.com/rmleu:يبوروألاداحتالا

تنرتنإلاربعينفلامعدلانمضتيامب،كتعباطلينفلامعدلاتامولعم
.ةعابطلاليغشتجماربتاليزنتوتنرتنإلاربعمعدلادعاسمو

www.xerox.com/support/ALC80XXsupport

Informationىلإعجرا،ليصافتلاةفرعملمكحتلاةحولنمةعابطلاتامولعملاتاحفص
Pagesتامولعملاتاحف.

Embeddedتامولعم Web ServerيفEmbedded Web Server،تاميلعتلاقوفرقنا.

www.xerox.com/suppliesكتعباطلتامزلتسملابلط

ةيلعافتلاةيداشرإلاةلدألانمضتيامب،تامولعملاوتاودأللدروم
ءافوللةصصخملاايازملاوةديفملاتاحيملتلاوةعابطلابلاوقو
.ةيدرفلاكتاجايتحاب

www.xerox.com/businessresourcecenter

www.xerox.com/worldcontactsءالمعللينفلامعدلاوةيلحملاتاعيبملا

www.xerox.com/registerةعباطلاليجست

/www.direct.xerox.comتنرتنإلاىلعرشابملا®Xeroxرجتم

يلسلستلامقرلاعقومديدحت

مقرلاىلعلوصحلاكنكمي.ةدعاسملاىلعلوصحللXeroxةكرشبلاصتالاوأتامزلتسملابلطدنعكزاهجليلسلستلامقرلاىلإجاتحت
ةيسيئرلاةحفصلاوأمكحتلاةحولىلعيلسلستلامقرلاةيؤركنكمي.ةئيهتلاريرقتةعابطبمق،يلسلستلامقرلاناكمديدحتل.قرطةدعبيلسلستلا
.رسيألايبناجلابابلاحتفا،قصلملاةيؤرل.ةعباطلاىلعتبثملاقصلملاىلعيلسلستلامقرلاةعابطمتت.نمضملابيولامداخل

Informationىلإعجرا،ةئيهتلاريرقتةعابطةيفيكلوحليصافتىلعلوصحلل Pagesتامولعملاتاحف.

:مكحتلاةحولىلعيلسلستلامقرلاضرعل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.زاهجلاسملا.2

.لوحسملا.3

.جمانربلارادصإويلسلستلامقرلاوزارطلاضرعمتي

®Xeroxةعباط59 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا
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.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.4

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX60مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيادبلا



يصخشلاطبضلاوصيصختلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

62..................................................................................................يصخشلاطبضلاوصيصختلاىلعةماعةرظن

63..............................................................................ةيصخشلاتاجايتحالابسحاهطبضوأةيسيئرلاةشاشلاصيصخت

65.....................................................................................ةيصخشلاتاجايتحالابسحاهطبضوأتاقيبطتلاصيصخت

67..........................................................................................................ةدحاولاةسمللاتاقيبطتمادختساوءاشنإ

69...........................................................................................................................تاصيصختلالكةلازإ

®Xeroxةعباط61 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

يصخشلاطبضلاوصيصختلا



يصخشلاطبضلاوصيصختلاىلعةماعةرظن
.كبةصاخلالمعلاريسماهملةددحمتابلطتمةيبلتلاًيصخشهطبضوزاهجلاصيصختةيفيكنعتامولعملصفلااذهمدقي

تايولوأعمبسانتتلاهبيترتةداعإوةيسيئرلاةشاشلاىلعاهراهظإوأتاقيبطتلاءافخإوأكتاقيبطتصيصختكنكمي
تاجايتحاةيبلتلةيضارتفالاتادادعإلانيوكتواهراهظإوأةيدرفلاتازيملاءافخإكنكمي،قيبطتلكلةبسنلاب.ماهملا
.رركتملامادختساللماهملاتادادعإظفحكنكمي.كبةصاخلالمعلاةعومجم

.ةيجاتنإرثكألكشبلمعلانيمدختسمللصيصختلاحيتي

رهظي،ءاشنإلادرجمب.اهطيسبتوةرركتملاوأةلوطملالمعلاريسماهمظفحلةدحاولاةسمللاتاقيبطتءاشنإكنكمي
.قيبطتلاسملا،ةمهمءدبل.ةيسيئرلاةشاشلاىلعةدحاوةسملقيبطت

يفمهاسيامم،يدرفلامدختسملاتاجايتحايبلتةضورعملافئاظولاوتازيملانأصيصختلاتارايخنمضت
.ةءافكلانيسحت

ليلدىلإعجراوأماظنلالوؤسمبلصتا،ليصافتلاىلعفرعتلل.ماظنلالوؤسمةطساوبصيصختلاتادادعإوةيصخشلاتادادعإلاةئيهتمتت
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسم

Fleetةزيممادختساماظنلايلوؤسملنكمي Orchestratorىلعلوصحلل.ىرخألاةزهجألاىلعاهتيبثتوةدحاولاةسمللاتاقيبطتخاسنتسال
Fleetةزيمخاسنتسالوحتامولعم Orchestratorىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهمادختساوwww.xerox.com/support/

ALC80XXdocs.

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX62مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

يصخشلاطبضلاوصيصختلا
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ةيصخشلاتاجايتحالابسحاهطبضوأةيسيئرلاةشاشلاصيصخت
.اهضرعبيترترييغتوأاهؤافخإوأةيسيئرلاةشاشلاىلعتاقيبطتلاراهظإكنكمي،صيصختلاتارايخمادختساب

ةيسيئرلاةشاشلاىلعهئافخإوأقيبطتضرع

:ةيسيئرلاةشاشلاىلعهئافخإوأقيبطتراهظإل

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمق،ةزيملاهذهمادختسال:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

سملامث،حيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكبتكا.يلاتلاسملامث،حيتافملاةحولمادختسابمدختسملامسابتكا.لوخدلاليجستسملا.2
.يلاتلا

.صيصختسملامث،لفسألاىلإريرمتلابمق.3

.ةيسيئرلاةحفصلاصيصختسملا.4

:يفخمنكلوتبثمقيبطتضرعل.5

a.ةفاضإزمرلاسملا)+(.

b.مكحتلاةحوليفهراهظإديرتيذلاقيبطتلاسملا.

:تبثمقيبطتءافخإل.6

a.سملا،بولطملاقيبطتللةبسنلابX.

b.ءافخإسملا.

.متسملا.7

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعطقفةبولطملاتاقيبطتلاروهظنمدكأت.8

ةيسيئرلاةشاشلاىلعتاقيبطتلابيترتةداعإ

:ةيسيئرلاةشاشلاىلعتاقيبطتلابيترتةداعإل

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمق،ةزيملاهذهمادختسال:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

سملامث،حيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكبتكا.يلاتلاسملامث،حيتافملاةحولمادختسابمدختسملامسابتكا.لوخدلاليجستسملا.2
.يلاتلا

.صيصختسملامث،لفسألاىلإريرمتلابمق.3

.ةيسيئرلاةحفصلاصيصختسملا.4

.قيبطتلاررح.ديدجلاعقوملاىلإقيبطتلابحسامث،سمللارارمتساعمبولطملاقيبطتلاسملا.5

.متسملا.6

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعحيحصلاعقوملايفتاقيبطتلاروهظنمققحت.7

®Xeroxةعباط63 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation
http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation
http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation


ةيسيئرلاةشاشلانمقيبطتفذح

:اًيئاهنةيسيئرلاةشاشلانمقيبطتفذحل

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمق،ةزيملاهذهمادختسال:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

سملامث،حيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكبتكا.يلاتلاسملامث،حيتافملاةحولمادختسابمدختسملامسابتكا.لوخدلاليجستسملا.2
.يلاتلا

.صيصختسملامث،لفسألاىلإريرمتلابمق.3

.ةيسيئرلاةحفصلاصيصختسملا.4

:تبثمقيبطتفذحل.5

a.سملا،بولطملاقيبطتللةبسنلابX.

b.فذحسملا،ةبلاطملادنع.

.فوذحملاقيبطتلاةداعتساكنكمياليلاتلابو.اًيئاهنفذحلانوكي:ةظحالم

.متسملا.6

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعطقفةبولطملاتاقيبطتلاروهظنمدكأت.7

ةيسيئرلاةشاشلانمصيصختةلازإ

:ةيسيئرلاةشاشلانمصيصختةلازإل

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمق،ةزيملاهذهمادختسال:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

سملامث،حيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكبتكا.يلاتلاسملامث،حيتافملاةحولمادختسابمدختسملامسابتكا.لوخدلاليجستسملا.2
.يلاتلا

.صيصختسملامث،لفسألاىلإريرمتلابمق.3

:تارايخلادحأددح.4

.ةيسيئرلاةشاشلانمتاصيصختلاعيمجةلازإىلإرايخلااذهيدؤي:ةيسيئرلاةحفصلاصيصختةلازإ•

زاهجللىرخألاتادادعإلاوةيسيئرلاةشاشلانمصيصختلاةيسيئرلاةحفصلاصيصختةلازإرايخلاليزي:رذحلا
.صصخملا

.زاهجلانمتاصيصختلاعيمجةلازإىلإرايخلااذهيدؤي:تاصيصختلالكةلازإ•

SingleوEIPوTouch-1تاقيبطتفذحىلإرايخلااذهيدؤينأنكمي:ةظحالم TouchوWeblet.

.ةلازإسملا،ةبلاطملادنع.5

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعيضارتفالاعقوملايفتاقيبطتلارهظت

.متسملا.6
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ةيصخشلاتاجايتحالابسحاهطبضوأتاقيبطتلاصيصخت
ىلعةقبطملاةصصخملاتادادعإلاةلازإوأقيبطتللةيضارتفالاتادادعإلاظفحوأةحاتملاتازيملاليدعتنمقيبطتلاصيصختتارايخكّنكُمت
.قيبطتلا

.كزاهجىلعيئوضلاحسملاوسكافلاوينورتكلإلاديربلاوفيرعتلاةقاطبخسنوخسنلاتاقيبطتصيصختكنكمي

ةيصخشلاتاجايتحالابسحاهطبضوأتازيملاةمئاقصيصخت

:تاقيبطتلادحألتازيملاةمئاقصيصختل

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمق،ةزيملاهذهمادختسال:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

سملامث،حيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكبتكا.يلاتلاسملامث،حيتافملاةحولمادختسابمدختسملامسابتكا.لوخدلاليجستسملا.2
.يلاتلا

.بولطملاقيبطتلاسملا.3

.صيصختسملامث،لفسألاىلإريرمتلابمق.4

.تازيملاةمئاقصيصختسملا.5

.بولطملارايخلاسملا.6

.ضرعلابرطسبنيعلازمررهظي،ةافخمةزيملانأىلإةراشإلل.نيعلازمرسملا،ةبولطملاةزيمللةبسنلاب،ةزيمءافخإل•

.ضرعلابرطسأدوجومدععمنيعلازمررهظي،ةيئرمةزيملانأىلإةراشإلل.نيعلازمرسملا،ةبولطملاةزيمللةبسنلاب،ةزيمراهظإل•

.بسانملابيترتلاباهبحسامثتازيملاسملا،ةمئاقلاتازيمبيترتةداعإل.7

.متسملا،ةيلاحلانيوكتلاظفحل.8

تازيملاةمئاقيفتازيملالكضرع

:تاقيبطتلادحألةيفخملاتازيملاعيمجراهظإل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.بولطملاقيبطتلاسملا.2

.ةمهملاتادادعإددح.3

.ةيفاضإلاتازيملاضرعسملامث،لفسألاىلإريرمتلابمق.4

.ةيفخملاتازيملاةمئاقرهظت
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تاقيبطتللةيضارتفالاتادادعإلاظفح

.ةيضارتفاتادادعإكتاقيبطتلاتادادعإنمةنيعمةعومجمظفحلةزيملاهذهمادختساكنكمي

:ةيضارتفاتادادعإكيلاحلاقيبطتلاتادادعإظفحل

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمق،ةزيملاهذهمادختسال:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

سملامث،حيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكبتكا.يلاتلاسملامث،حيتافملاةحولمادختسابمدختسملامسابتكا.لوخدلاليجستسملا.2
.يلاتلا

.بولطملاقيبطتلاسملا.3

.ةيضارتفاتادادعإكاهظفحديرتيتلاةعابطلاتادادعإددح.4

.صيصختسملامث،لفسألاىلإريرمتلابمق.5

.ةيضارتفاكتادادعإلاظفحسملا.6

.ةقباسلاةيضارتفالاتادادعإلازواجتتةديدجلاتادادعإلا

مكحتلاةحولمادختسابقيبطتصيصختةلازإ

:قيبطتللةيلاحلاصيصختلاتادادعإةلازإل

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمق،ةزيملاهذهمادختسال:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

سملامث،حيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكبتكا.يلاتلاسملامث،حيتافملاةحولمادختسابمدختسملامسابتكا.لوخدلاليجستسملا.2
.يلاتلا

.بولطملاقيبطتلاسملا.3

.صيصختسملامث،لفسألاىلإريرمتلابمق.4

.قيبطتلاصيصختةلازإسملا.5

.ةلازإسملا،ةبلاطملادنع.6
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ةدحاولاةسمللاتاقيبطتمادختساوءاشنإ
قيبطتلارهظي،ةدحاولاةسمللاقيبطتءاشنإدعب.ةرركتملافئاظولاوأماهملالامكإلةيدرفتاقيبطتءاشنإلةدحاولاةسمللاتاقيبطتمادختساكنكمي
قيبطتسملامث،تادنتسملاجاجزىلعوأةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملالمح،ةمهملاليغشتل.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلايف
.بولطملاةدحاولاةسمللا

Fleetةزيممادختساماظنلايلوؤسملنكمي Orchestratorىلعلوصحلل.ىرخألاةزهجألاىلعاهتيبثتوةدحاولاةسمللاتاقيبطتخاسنتسال
Fleetةزيمخاسنتسالوحتامولعم Orchestratorىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهمادختساوwww.xerox.com/support/

ALC80XXdocs.

ةدحاولاةسمللاقيبطتءاشنإ

:ةدحاولاةسمللاقيبطتءاشنإل

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمق،ةزيملاهذهمادختسال:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

سملامث،حيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكبتكا.يلاتلاسملامث،حيتافملاةحولمادختسابمدختسملامسابتكا.لوخدلاليجستسملا.2
.يلاتلا

.بولطملاقيبطتلاسملا.3

.ةمهملاتادادعإددح.4

.ةدحاولاةسمللاقيبطتءاشنإسملامث،لفسألاىلإررم.5

.ةدحاوةسملقيبطتكظفحلاسملا.6

.يلاتلاسملا.مسالاخدإلحيتافملاةحولمدختسامثقيبطتلامسالاخدإلاخدإلالقحسملا.7

.يلاتلاسملامث،ةدحاولاةسمللاقيبطتلناولألاماظنرايخسملا.8

.يلاتلاسملامث،هئاشنإبموقتيذلاةدحاولاةسمللاقيبطتللضفألاةنوقيألاسملا.9

.يلاتلاسملا.نيمدختسمللتاميلعتلالاخدإلحيتافملاةحولمدختسامثقيبطتلاتاميلعتلاخدإلاخدإلالقحسملا.10

.ةشاشلانميولعلاءزجلايفتاميلعتلارهظت،ةدحاولاةسمللاقيبطتديدحتدنع

.ةبولطملاقيبطتلاتادادعإسملا.11

.اهثيدحتوةيمكلاضرعبنيمدختسمللحامسللرايخلااذهمدختسا:ةيمكلاليدعتبحامسلا•

.ةدحاولاةسمللاقيبطتلةجمربملاتازيملانعصخلمضرعلرايخلااذهمدختسا:تازيملاتادادعإراهظإ•

.متسملا.12

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعةدحاولاةسمللاقيبطترهظي

هؤافخإوأةدحاولاةسمللاقيبطتفذح

:ةيسيئرلاةحفصلاةشاشنمةدحاولاةسمللاقيبطتءافخإوأفذحل

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمق،ةزيملاهذهمادختسال:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.
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.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

سملامث،حيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكبتكا.يلاتلاسملامث،حيتافملاةحولمادختسابمدختسملامسابتكا.لوخدلاليجستسملا.2
.يلاتلا

.صيصختسملا.3

.ةيسيئرلاةحفصلاصيصختسملا.4

.تارايخلادحأسملامث،Xسملا،بولطملاةدحاولاةسمللاقيبطتىلإلوصولل.5

.اًيئاهنةعباطلانمةدحاولاةسمللاقيبطتفذحلرايخلااذهمدختسا:فذح•

ةفاضإكنكميو،اًرفوتمةدحاولاةسمللاقيبطترمتسي.ةيسيئرلاةشاشلانمةدحاولاةسمللاقيبطتةلازإلرايخلااذهمدختسا:ءافخإ•
.تقويأيفةيسيئرلاةشاشلاىلإقيبطتلا

.متسملا.6

ةدحاولاةسمللاقيبطتمادختسا

:ةدحاولاةسمللاقيبطتمادختسال

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.تادنتسملاجاجزىلعوأةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملالِّمح.2

.كتمهملةدحاوةسملقيبطتددح.3

:يليامميأبمايقلابجي.4

.بلطلابسحخسنلاددعثيدحتبمقف،ةدحاولاةسمللاقيبطتدادعإءانثأةيمكلاليدعتبحامسلاديدحتةلاحيف،خسنلاماهمىلإةبسنلاب•

.بلطلابسح،تازيملادادعإثيدحتبمقف،ةدحاولاةسمللاقيبطتدادعإءانثأتازيملاتادادعإضرعرايخلاديدحتةلاحيف•

.ءدبسملا.5

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.6

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX68مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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تاصيصختلالكةلازإ
:زاهجلانمتاصيصختلاعيمجةلازإل

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمق،ةزيملاهذهمادختسال:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

سملامث،حيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكبتكا.يلاتلاسملامث،حيتافملاةحولمادختسابمدختسملامسابتكا.لوخدلاليجستسملا.2
.يلاتلا

.صيصختسملامث،لفسألاىلإريرمتلابمق.3

.تاصيصختلاعيمجةلازإسملا.4

.صصخملازاهجللىرخألاتادادعإلاوةيسيئرلاةشاشلانمصيصختلاةيسيئرلاةحفصلاصيصختةلازإرايخلاليزي:رذحلا

.عيمجلاةلازإسملا،ةبلاطملادنع.5
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®Xeroxتاقيبطت
:ىلعلصفلااذهيوتحي

Xerox®.........................................................................................................72ـبصاخلاتاقيبطتلاضرعم

75...........................................................................................................................................زاهجلا

78............................................................................................................................................ماهملا

85.............................................................................................................................................خسنلا

98................................................................................................................................ةيوهلاةقاطبخسن

99........................................................................................................................ينورتكلإلاديربلامادختسا

103.....................................................................................................................لمعلاريسليئوضلاحسملا

114...............................................................................................................................ىلإيئوضحسم

120.........................................................................................................................................سكافلا

130...............................................................................................................................مداخلاربعسكاف

133...............................................................................................................................تنرتنإلابسكافلا

136......................................................................................................................................نمةعابط

Xerox® Appsتيبثتمتي.ةيسيئرلاةشاشلاىلعةضورعمولعفلابةتبثمةيسايقتاقيبطتكانه.هفئاظووزاهجلاتازيمىلإةباوبنعةرابع
ىلعاهبيترتةداعإوأاهؤافخإوأتاقيبطتلاراهظإكنكمي.ةرملوألكزاهجمادختسادنعةيفخمنوكتاهنكل،ةيسايقاهرابتعابتاقيبطتلاضعب
.نمضملابيولامداخيفةحاتملاتادادعإلامادختسابةيسيئرلاةشاشلا

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهصيصختواهتئيهتوتاقيبطتلاضرعبةقلعتملاليصافتلاةفرعمل
ALC80XXdocs.

ةلباقلاةهجاولليساسألاماظنلاتاقيبطتتاقيبطتلاهذهلمشتو.Xerox®تاقيبطتضرعمنماهتيبثتواهليزنتلتاقيبطتلانمةعومجمرفوتت
Extensible((ةعسوتلل Interface Platform (EIP(نم®Xerox.تاقيبطتكلحيتتEIPىلعلوخدلاةلجسمةنمآتاقيبطتتيبثت
.ةقفاوتملاتاعباطلا

.®Xeroxـبصاخلاتاقيبطتلاضرعمىلإعجرا،ليزنتلاتاقيبطتوXerox®تاقيبطتضرعممادختسالوحتامولعملانمديزمل
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®Xeroxـبصاخلاتاقيبطتلاضرعم

®XEROXـبصاخلاتاقيبطتلاضرعمىلعةماعةرظن

ّكنكُمي.كزاهجلةديدجتاردقوأتازيمرفوتيتلاتاقيبطتلاىلعروثعللXerox®تاقيبطتضرعممدختسا
ريسماهمريسيتوةيجاتنإلانيسحتاهنكمييتلاتاقيبطتلاىلإةرشابملوصولانمXerox®تاقيبطتضرعم
.مدختسملاةبرجتنيسحتولمعلا

امك،لوخدلاليجستنودبتاقيبطتلاضرعمحفصتكنكميثيح.ةلوهسباهثيدحتوتاقيبطتلاضارعتسانمXerox®تاقيبطتضرعمكّنكُمي
دحألوحليصافتلانمديزمىلعلوصحلل.تاقيبطتلانمةلماكلاةمئاقلاىلإريرمتلاكنكميوأ،تاقيبطتللاًطشناًضرعكرحتملاراعشلارفوي
.ةمئاقلايفدوجوملاقيبطتلامساسملا،تاقيبطتلا

.ةيكلسلاوأةيكلساللاةكبشلالاصتامدختسيزاهجلانأدكأت،تاقيبطتلاضرعمقيبطت®مادختسال

.زاهجلايفليكولاءانثتساطبضبمقف،ليكولانيكمتمتوكزاهجةيامحرادجلخاديلحممداخفاضتسااذإ:ةظحالم

.wwwىلعرفوتملاXerox®تاقيبطتضرعممدختسمليلدعجار،Xerox®تاقيبطتضرعممادختسالوحتاداشرإلاوتامولعملانمديزمل
xerox.com/support/xerox-app-gallery.

®XEROXـبصاخلاتاقيبطتلاضرعمباسحءاشنإ

Appباسحمادختساب Gallery،باسحكلحيتي.كزاهجبةصاخلاةرفوتملاتاقيبطتلاعيمجىلإرشابملالوصولاكلقحيApp Gallery
.صيخارتلاوتاقيبطتلاةرادإوكزاهجىلعتاقيبطتلاتيبثتو،اهيلعلوصحلاوتاقيبطتلاضرع

مادختسالوحتامولعملانمديزمل.Xeroxنم®تاقيبطتلاضرعمبيوةباوبوأمكحتلاةحولمادختسابتاقيبطتلاضرعمباسحطبضكنكمي
.www.xerox.com/support/xerox-app-galleryىلإعجرا،Xerox®تاقيبطتضرعمبيوةباوب

ـبصاخلاتاقيبطتلاضرعمباسحىلإلوخدلاليجستىلإعجراف،Xeroxتاقيبطتضرعمبصاخباسحكيدلناكاذإ:ةظحالم
Xerox®.

:مكحتلاةحولمادختسابتاقيبطتضرعمباسحءاشنإل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

Xeroxسملا.2 App Gallery.

.لوخدلاليجستسملا.3

.باسحبلطسملا.4

.قفاومسملامث،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساباًحلاصينورتكلإديربناونعلخدأ.5

.هتلخدأيذلاينورتكلإلاديربلاناونعىلإلامكإلاتاداشرإلاسرإمتهنأديفتةلاسررهظت

.قالغإسملا.6

Xeroxىلإهتلخدأيذلاينورتكلإلاديربلاناونعلكبصاخلاينورتكلإلاديربلاباسحىلإلوصولابمق.7 App Gallery.

Xeroxباسحبلطبصاخلاينورتكلإلاديربلاحتفا.8 App Gallery،ناونعطبارقوفرقنامثURLباسحءاشنإل.

.قفاوأرزلاقوفرقنا،باسحءاشنإةلصاومل.اهلبقاومادختسالاطورشعجار.9
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:ةبسانملالوقحلايفةبولطملاتامولعملالخدأ.10

مدختسملافرعم•

رورملاةملك•

رورملاةملكديكأت•

ريخألامسالاولوألامسالا•

ةكرشلامسا•

دلبلا•

.قفاومقوفرقنا.11

.ديكأتةلاسررهظت،باسحلاءاشنإدعب.12

Appباسحىلإلوخدلاليجستبمق،ةعباطلامكحتةحوليف.13 Galleryكبصاخلا.

®XEROXـبصاخلاتاقيبطتلاضرعمباسحىلإلوخدلاليجست

Appقيبطتىلإلوخدلاليجستدنع Gallery،اهثيدحتوتاقيبطتلاتيبثتوةرفوتملاتاقيبطتلاضارعتساكنكمي.

جمانربثيدحتمتي،زاهجلانمXerox®تاقيبطتضرعمىلإلوخدلاليجستبمدختسميأاهيفموقييتلاىلوألاةرملايف:ةظحالم
مثXerox®تاقيبطتضرعمنمجورخلاىلإمدختسملاهجوتةلاسررهظت،ةيقرتلالامتكادرجمب.اًيئاقلتXerox®تاقيبطتضرعم
.مدختسملااهبموقيةيودينوكتXerox®تاقيبطتضرعملةيلبقتسملاتاثيدحتلاعيمجنأبملعلاعم.هديدحتةداعإ

:كبصاخلاتاقيبطتلاضرعمباسحىلإلوخدلاليجستل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

Xeroxسملا.2 App Gallery.

.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسا،"مدختسملامسا"لاخدإل.3

.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسا،"رورملاةملك"لاخدإل.4

Xerox®تاقيبطتضرعمحتفيف.لاخدإوأقفاومسملا.5

®XEROXـبصاخلاتاقيبطتلاضرعمنمهثيدحتوأقيبطتتيبثت

App®قيبطتمادختسابكنكميامك.اهصيصختوأاهعيسوتوأكزاهجىلإفئاظوةفاضإApps®قيبطتمادختسابكنكمي Galleryضارعتسا
.كزاهجبمكحتلاةحوليفاهتيبثتوتاقيبطتلا

:تاقيبطتلاضرعمنمقيبطتتيبثتل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

Xeroxسملا.2 App Gallery.

.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسا،"مدختسملامسا"لاخدإل.3

.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسا،"رورملاةملك"لاخدإل.4

Xerox®تاقيبطتضرعمحتفيف.لاخدإوأقفاومسملا.5
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."صيخرتلاةيقافتا"ةشاشرهظتس.تيبثتسملامث،بولطملاقيبطتلاسملا.6

.ثيدحتمسابرزلارهظيف،هنمديدجرادصإرفوتيولبقنماًتبثمقيبطتلاناكاذإ:ةظحالم

.تيبثتلاةيلمعأدبت.ةقفاومسملا.7

.تيبثتلاةيلمعةلواحمةداعإلتيبثتسملا،قيبطتلاتيبثتةيلمعحجنتملاذإ

.ةيسيئرلاةشاشلارزلاىلعطغضاوأ،جورخسملا،Xerox®تاقيبطتضرعمقيبطتنمجورخلل.8

تاقيبطتلاضرعمنمقيبطتثيدحت

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

Xeroxسملا.2 App Gallery.

.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسا،"مدختسملامسا"لاخدإل.3

.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسا،"رورملاةملك"لاخدإل.4

Xerox®تاقيبطتضرعمحتفيف.لاخدإوأقفاومسملا.5

."صيخرتلاةيقافتا"ةشاشرهظتس.ثيدحتسملامث،بولطملاقيبطتلاسملا.6

.ةقفاومسملا.7

.تيبثتلامتىلإثيدحتلارزةيمستريغتت،ثيدحتلالامتكادنع.8

.ةيسيئرلاةشاشلارزلاىلعطغضاوأ،جورخسملا،Xerox®تاقيبطتضرعمقيبطتنمجورخلل.9
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زاهجلا

زاهجلاىلعةماعةرظن

.زارطلاولسلسملامقرلاكلذيفامب،كبةصاخلاةعباطلالوحتامولعمىلإلوصولازاهجلاقيبطتكلحيتي
.ةعابطلاتامولعمتاحفصوتامزلتسملاوةرتوفلاتامولعموقرولاجاردأةلاحضرعكنكمي

لوؤسمليلدىلإعجرا،زاهجلاتادادعإلكةئيهتلوحليصافتىلعفرعتلل.ةيدرفلاكتاجايتحاةيبلتلزاهجلاتارايخنمديدعلانيوكتكنكمي
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلا

زاهجلاتارايخ

:زاهجلابةيلاتلاتارايخلارفوتت

فصولارايخلا

.ةيلاحلاهتادادعإلوحتامولعمويلسلستلاهمقرو،كزاهجنعةماعةحمل"لوح"رايخرفويلوح

هذهيوتحتو.اهتعابطكنكمييتلاتامولعملاتاحفصنمةعومجمىلعكتعباطيوتحتتامولعملاتاحفص
.ديزملاو،يحيضوتلاضرعلاتاحفصو،طخلاونيوكتلاتامولعمىلعتاحفصلا

ضرعي.زاهجلايفءاطخأوأةيلاحتاهيبنتيأليصافتةيؤرل"تامالعإ"رايخلامادختساتامالعإ
.ةعباطلاباهثودحخيراتوأطخلازومر"ءاطخألاتاظوفحم"رز

قرولاجردلكلناولألاةعومجموهعونوقرولامجحةفرعمل"قرولاجاردأ"رايخمدختساقرولاجاردأ
.جردلاةعسةلاحو

دادمإلاىوتسمضرعمتي.اهلادبتساكنكمييتلاتانوكملاةلاحةبقارملتامزلتسملامسقمدختساتامزلتسملا
.ةدحولكلةيقبتملامايألاوأتاعوبطملاددعو

متيتلاتاعوبطملليلامجإلاددعلاولسلستملامقرلاضرعلمادختسالا/ةرتوفلارايخمدختسامادختسالا/ةرتوفلا
.زاهجلانماهجارخإ

يفمكحتلاوتقولاوخيراتلاوةقاطلاريفوتعاضوألثمتادادعإصيصختل"ماع"رايخلامادختساتاودأ
مداخمادختسابوأ،زاهجلابمكحتلاةحولمادختسابتادادعإلاةئيهتكنكمي.مكحتلاةحولعوطس
.نمضملابيولا

لوؤسمليلدعجار،ةعباطلاتادادعإةئيهتلوحليصافتىلعلوصحلل:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلا

.Xeroxمعدقيرفىلإمادختسالاوأطخلاتامولعملاسرإل"دعُبنعتامدخلا"رايخمدختسادعبنعتامدخلا

.نمضملابيولامداخمادختسابةزيملاهذهنيكمتبماظنلالوؤسمموقينأمزلي:ةظحالم

.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ةعباطلاتادادعإةئيهتلوحليصافتىلعفرعتلل
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لوح

.جمانربلارادصإوزارطلامقرويلسلستلامقرلاضرعكنكمي.اهتلاحوةيلاحلااهتادادعإوكبةصاخلاةعباطلانعةماعةرظن"لوح"رايخلارفوي

تامولعملاتاحفص

تاحفصو،طخلاونيوكتلاتامولعمىلعتاحفصلاهذهيوتحتو.اهتعابطكنكمييتلاتامولعملاتاحفصنمةعومجمىلعكتعباطيوتحت
.ديزملاو،يحيضوتلاضرعلا

.ةعابطسملامث،اًرايخددح،تامولعمةحفصةعابطل

:ةيلاتلاتامولعملاتاحفصرفوتت

فصولامسالا

يلسلستلامقرلاكلذيفامبةعباطلاتامولعمةئيهتلاريرقترفويةئيهتلاريرقت
جاردألاتامولعموذفنملادادعإوةكبشلاتادادعإوةتبثملاتارايخلاو
.ريثكلاكلذريغو

ةلصفمةمئاقوزاهجلالوحتامولعمةرتوفلاصخلمريرقترفويةفلكتلاصخلم
.قرولاوةرتوفلاتادادعل

.ةعباطللةيسيئرلاتازيملاىلعةماعةرظنءدبلاليلدرفويةيادبلا

لكاشمبةمئاقاهلحوةعابطلاةدوجلكاشمفاشكتساةحفصرفوتاهلحوةعابطلاةدوجلكاشمفاشكتساةحفص
.اهلحىلعةدعاسمللحئاصنوةعئاشلاةعابطلاةدوج

ءازجألاماقرأوةيطغتلاتامولعمتامزلتسملامادختساةحفصرفوتتامزلتسملامادختساةحفص
.تامزلتسملابلطةداعإل

.تاموسرلاةدوجنمققحتللةحفصلاهذهعبطاتاموسرلليحيضوتلاضرعلاةحفص

PCLطوطخعيمجنمةعوبطمةخسنPCLطوطخةمئاقرفوتPCLطوطخةمئاق
.ةعباطلاىلعةرفوتملا

طوطخعيمجنمةعوبطمةخسنPostScriptطوطخةمئاقرفوتPostScriptطوطخةمئاق
PostScriptةعباطلاىلعةرفوتملا.

تامزلتسملاةلاح

Embeddedنموأمكحتلاةحوليفةيوئملاهتبسنوةعباطلاتامزلتسمليقبتملارمعلاةلاحنمققحتلاكنكمي Web Server.بارتقاامدنع
نيوكتومكحتلاةحولىلعرهظتيتلاتاهيبنتلاصيصختكنكمي.مكحتلاةحولىلعةيريذحتتاهيبنترهظت،ةعباطلاتامزلتسملادبتسادعوم
.ينورتكلإلاديربلاربعهيبنتتامالعإ

:مكحتلاةحولىلعةعباطلاتامزلتسمةلاحضرعل

.تامزلتسملا>زاهجلاسملا،ةعباطلاتامزلتسمةلاحصختيتلاتامولعملاضرعل.1

.دوسألاوأرفصألاوأيناوجرألاوأيوامسلاسملا،هبلطةداعإلءزجلامقركلذيفامب،ةددحمةشوطرخبةصاخلاليصافتلاضرعل.2

.تارايخلادحأددحمث،ةمئاقلاربعريرمتلابمق.ىرخأتامزلتسمسملا،ليصافتلانمديزملاضرعل.3

.ةعابطلاتامزلتسمريرقتسملا،"تامزلتسملامادختسا"ةحفصةعابطل.4
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.Xسملا،"تامزلتسملا"ةشاشىلإةدوعلل.5

.Xسملا،"زاهجلا"ةشاشىلإةدوعلل.6

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.7

Embeddedمدختسا،تاهيبنتلادادعإوتامزلتسملاةلاحنمققحتلل Web Server.زاهجلاتادادعإلكةئيهتنعليصافتىلعفرعتلل،
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدعجار

مادختسالاتادادعوةرتوفلا

طبضةداعإكنكميال.يضارتفالااهرمعلاوطاهتعابطوأاهئاشنإبةعباطلاتماقيتلاتاعوبطملاددعيلامجإمادختسالا/ةرتوفلاةمئاقضرعت
.نيتعوبطمبسُحتنيهجوىلعاهتعابطمتتيتلاةقرولا،لاثملاليبسىلع.ةقرولانمدحاوهجوكةحفصلادعمتي.تادادعلا

:مادختسالاتادادعوةرتوفلاضرعل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.مادختسالا/ةرتوفلا>زاهجلاسملا.2

:تاعوبطملاتايئاصحإضرعُت

.نولديدحتنودةعوبطملاتاحفصلاددعيلامجإ:دوسألانوللاتاعوبطم•

.ددحملانوللااذهبةعوبطملاتاحفصلاددعيلامجإ:ناولألابتاعوبطم•

.دوسألانوللابتاعوبطملاىلإةفاضإلابناولألاتاعوبطمددعيلامجإ:تاعوبطملايلامجإ•

.تارايخلادحأددحمث،مادختسالاتادادعسملا،ليصافتلانمديزملاضرعل.3

قاروألاددعلاًيواسمتاعوبطملاددعنوكيالدقو.ةعباطلااهتأشنأيتلاتاعوبطملاددعرايخلااذهضرعي:تاعوبطملاتادادع•
وأةريبكتاعوبطمكةريبكلاقاروألادعبموقتلةعباطلادادعإمتاذإتاعوبطملاددعفلتخيدقو.ةعباطلادادعإلاًقفوكلذو،ةدودعملا
.ةددعتمرغصأتاعوبطمك

نعلصفنمرطسكنيهجولايذقرولاتاعوبطمديدحتمتي.ةعباطلااهتأشنأيتلاتاعوبطملاددعرايخلااذهضرعي:قرولاتادادع•
.دحاولاهجولاتاذقاروألا

.يئوضلاحسملاوأينورتكلإلاديربلاوأسكافلاتازيممادختسابةلسرملاروصلاددعرايخلااذهضرعي:ةلسرملاروصلاتادادع•

ىلعسكافلاتازيمنمةزيملكديدحتمتي.سكافلاتازيممادختسابةلسرملاروصلاددعرايخلااذهضرعي:سكافلاتاعوبطمتادادع•
.لصفنمرطس

.ةعباطلامادختساتامولعملكرايخلااذهضرعي:مادختسالاتادادععيمج•

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل،مادختسالاتاءارقضرعدعب.4

دعبنعتامدخلا

.ةعرسبتالكشملالحيفهتدعاسملXeroxمعدقيرفىلإمادختسالاوءاطخألاتامولعملاسرإلدعبنعتامدخلارايخمادختساكنكمي

.www.xeroxىلعماظنلالوؤسمليلدعجار،Xeroxىلإتامولعملاليمحتودعبنعتامدخلارايخنيكمتلوحتامولعمىلعلوصحلل
com/support/ALC80XXdocs.
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ماهملا

ماهملاىلعةماعةرظن

.ةلمتكملاماهملاليصافتضرعو،ةنمآلاوةظوفحملاماهملاةعابطوةيلاحلاماهملاضرعلماهملامدختساكنكمي
.اهليصافتوأاهمدقتضرعوأاهتعابطوأاهفذحوأاًتقؤمةددحمةمهمفاقيإكنكمي

ماهملاةرادإ

وأاهتعابطبموقتيتلاماهملاةعطاقمكنكمي.ةلمتكملاماهملاوأةنمآلاماهملاوأةطشنلاماهملامئاوقضرعكنكمي،مكحتلاةحولبماهملاةمئاقنم
.ةددحمةمهملليصافتلاوأمدقتلاىوتسمضرعاًضيأكنكميامك.اهفذحوأاًتقؤماهفاقيإ

.تامزلتسموأقرووأهابتنالاىلإجاتحتةعباطلاتناكاذإ،لاثملاليبسىلع.ةمهملالامكإاهيلعرذعتيامدنعةعابطلاةمهمةعباطلاقلعتنأنكمي
لاخدإلالخنماهريرحتبموقتىتحةمهملاقيلعتمتي،ةنمآةعابطةمهملاسرإدنع.اًيئاقلتةعابطلاةيلمعةعباطلافنأتست،ةلكشملالحمتيامدنعو
.ةصاخلاماهملاعاونأةرادإىلإرظنا،ليصافتلانمديزمل.مكحتلاةحولىلعرورمزمر

Embeddedيفماهملاةذفاننم Web Server،ةرادإىلإرظنا،ليصافتلانمديزمل.ةلمتكملاوةطشنلاةعابطلاماهمبةمئاقضرعكنكمي
Embeddedمادختسابماهملا Web Server.

ةعابطلاةعطاقم

.اًتقؤمةنزخملاةعابطلاةمهمفاقيإللناكملضفأددحتامنيبةعابطلايفةعباطلارمتست.ةعطاقمرزلاسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.ىرخأةمهملامكإبةعباطللحامسللةعابطلاةيلمعفقوتت.2

.ىرخأةرمةعطاقمرزلاسملا،ةعابطلافانئتسال.3

اهفذحوأتقؤملكشبةعابطةمهمفاقيإ

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.مكحتلاةحولبتقؤملافاقيإلارزسملا،اهتعابطيراجلاةمهمللتقؤملافاقيإلل.2

.ةمهمددح.3

.فانئتساسملا،ةعابطلاةمهمفانئتسال•

.فذحسملا،ةبلاطملادنع.فذحسملا،ةعابطلاةمهمفذحل•

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.4

اهفذحوأاهتيقرتوأةعابطلاراظتنايفةمهملتقؤملافاقيإلا

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ةبولطملاةعابطلاةمهممساسملامث،ماهملاسملا.2
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.ةمهمددح.3

.ةددحملاةلهملاةرتفدعباًيئاقلتةمهملافانئتسامتيف،ديدحتءارجإبمقتملاذإ:ةظحالم

.ريرحتسملا،ةعابطلاةمهمفانئتسال.قيلعتسملا،اًتقؤمةعابطلاةمهمفاقيإل•

.فذحسملا،ةبلاطملادنع.فذحسملا،ةعابطلاةمهمفذحل•

.ةيقرتسملا،ةمئاقلاسأرىلإةمهملقنل•

.ةمهملامدقتسملا،ةمهملاةلاحضرعل•

.ةبولطملادراوملاوأةمهملاتادادعإسملامث،ةمهملاليصافتسملا،ةمهملانعتامولعمضرعل•

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.4

:ةظحالم

،ماهملاضرعكنكميف،ةمهملافذحدييقتبماظنلوؤسمماقاذإ.ماهملافذحنعنيمدختسملادييقتماظنلالوؤسمعيطتسي•
.اهفذحكنكميالنكلو

.ماظنلالوؤسموأةمهملالاسرإبماقيذلامدختسملالبِقنمالإةنمآةعابطةمهمفذحنكميال•

دراوملاىلعلوصحللةزوجحمةمهمةعابط

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ماهملاسملا.2

.مكحتلاةحولىلعةمهمللةبولطملادراوملارهظت.ةزوجحملاةمهملامساسملا،ماهملاةمئاقنم.3

.ةيلاتلاتاوطخلاىدحإبمق.4

،اًيئاقلتةمهملاةعابطمتتملاذإ.ةبولطملادراوملارفوتتامدنعاًيئاقلتةمهملافانئتسامتي.ةبولطملادراوملاديوزتدعأ،ةمهملاةعابطل•
.فانئتساسملاف

.قفاومسملامثقروجردددح.ليدبقروىلعةعابطلاسملا،ةمهملاةعابطنيكمتلليدبقروردصمرايتخال•

.فذحسملا،ةبلاطملادنع.فذحسملا،ةعابطلاةمهمفذحل•

ىلعةعابطلارايخلوحليصافتىلعلوصحلل.نمضملابيولامداخمادختسابليدبقروىلعةعابطلارايخنيكمتمتي:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليدبقرو

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.5

ةصاخلاماهملاعاونأةرادإ

ليغشتجمانربيفةصاخلاةمهملاعاونأددح.ةعباطلامكحتةحولنماهتعابطمث،رتويبمكلانمةعابطةمهملاسرإةصاخلاماهملاعاونأكلحيتت
.ةمهملاعوننمض،ةعابطلاتارايخبيوبتةمالع،ةعابطلا

ةمهملاظفحمت

ةمهمةعابطنيمدختسملالكلنكمي.لبقتسملايفاهمادختسانيحلكانهاهنيزختوةعباطلاىلإاهلاسرإمتيتلاتادنتسملايهةظوفحملاماهملا
.اهفذحوأةظوفحم

Embeddedيف.اهتعابطوةظوفحملاماهملاضارعتسانكمي،"نمةعابط"ةمئاقلانم،مكحتلاةحوليف Web Server،ماهملاةذفانيف،
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.ماهملانيزختناكمةرادإكنكميو،اهفذحواهتعابطوةظوفحملاماهملاضارعتساكنكمي

.ةظوفحملاماهملانمةعابطلاىلإعجرا،مكحتلاةحولنمةظوفحمةمهمةعابطل

ةظوفحمةمهممادختسابةعابطلا

ليغشتلاماظنلCTRL+Pىلعطغضا،ةيجمربلاتاقيبطتلامظعملةبسنلاب.ةعابطلاتادادعإىلإلوصولابمق،يجمربلاقيبطتلايف.1
WindowsوأCMD+PليغشتلاماظنلMacintosh.

.ةعابطلاليغشتجمانربحتفامث،كبةصاخلاةعباطلاددح.2

.قيبطتللاًقفورزلامسافلتخينأنكمي.ةعباطلاصئاصخقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنل•

.Xeroxتازيمقوفرقنا،ةعابطلاتارايخةمئاقيف،ةعابطلاةذفانيف،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةظوفحمةمهمددح،ةمهملاعونلةبسنلاب.3

a.ةمئاقلانماًمساددحوأةمهمللاًمسابتكا.

b.ةمئاقلانماًمساددحوأدلجمللاًمسابتكا.

c.رورملازمرديكأتبمقمث،رورملازمربتكا،صاخقوفرقنا،رورمزمرةفاضإل.

d.قفاومقوفرقنا.

.ةبولطملاىرخألاةعابطلاتارايخددح.4

.ةعابطقوفرقنامث،قفاومقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةعابطقوفرقنا،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•

Embeddedيفةظوفحمةمهمةعابط Web Serverاهخسنوأاهلقنوأاهفذحوأ

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيف.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب.1

Embeddedيف.2 Web Server،ةيسيئرلاةشاشلاقوفرقنا.

.ماهملاقوفرقنا.3

.ةظوفحملاماهملابيوبتلاةمالعقوفرقنا.4

.اهتجلاعميفبغرتيتلاةمهمللرايتخالاعبرمددح.5

.ةمئاقلانمتارايخلادحأددح.6

.روفلاىلعةمهملاةعابطبرايخلااذهموقي:ةمهملاةعابط•

.ةظوفحملاةمهملافذحبرايخلااذهموقيةمهملافذح•

.رخآدلجمعقومىلإةمهملالقنلرايخلااذهمدختسا:ةمهملالقن•

.ةمهملاراركتلرايخلااذهمدختسا:ةمهملاخسن•

.لاقتناقوفرقنا.7

ةنمآةعابط

رورملازمرلاخدإمتيىتحةعباطلايفاهقيلعتمتي،ةمهملالاسرإدعب.ةيرسلاوأةساسحلاتامولعملاةعابطل"ةنمآلاةعابطلا"ةزيممادختسانكمي
.ةعباطلامكحتةحوليف

.اًيئاقلتاهفذحمتي،ةنمآةعابطةمهمةعابطدعب
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ةنمآلاةعابطلامادختسابةعابطلا

ليغشتلاماظنلCTRL+Pىلعطغضا،ةيجمربلاتاقيبطتلامظعملةبسنلاب.ةعابطلاتادادعإىلإلوصولابمق،يجمربلاقيبطتلايف.1
WindowsوأCMD+PليغشتلاماظنلMacintosh.

.ةعابطلاليغشتجمانربحتفامث،كبةصاخلاةعباطلاددح.2

.قيبطتللاًقفورزلامسافلتخينأنكمي.ةعباطلاصئاصخقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنل•

.تازيملاددحمث،ةنياعمقوفرقنا،ةعابطلاةذفانيف،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةنمآةعابطددح،ةمهملاعونلةبسنلاب.3

.قفاومقوفرقنامث،هديكأتبمقورورملازمربتكا.4

.ىرخأةبولطمةعابطتارايخيأددح.5

.ةعابطقوفرقنامث،قفاومقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةعابطقوفرقنا،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•

ةنمآةعابطةمهمريرحت

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ماهملاسملا.2

.ةنمآلاوةيصخشلاماهملاسملا،ةنمآلاةعابطلاماهمضرعل.3

.كبصاخلادلجملاسملا.4

.قفاومسملامث،رورملازمرمقرلخدأ.5

:تارايخلادحأددح.6

.ةمهملاسملا،ةنمآةعابطةمهمةعابطل•

.لكلاةعابطسملا،دلجملايفةنمضملاماهملاعيمجةعابطل•

.فذحسملا،ةبلاطملادنع.تايافنلازمرسملا،ةنمآةعابطةمهمفذحل•

.لكلافذحسملا،دلجملايفةنمضملاماهملاعيمجفذحل•

.اًيئاقلتاهفذحمتي،ةنمآةعابطةمهمةعابطدعب:ةظحالم

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.7

ةنيعلاةعومجم

،تانيعلاةعومجمةعجارمدعب.ةيقبتملاخسنلاةعابطلبقخسنلاةددعتمةعابطةمهمنمةدحاوةخسنةعابطب"تانيعلاةعومجم"ةمهمعونموقي
.ةعباطلامكحتةحولنماهفذحوأخسنلاةيقبةعابطامإنكمي

:ةيلاتلاتازيملانمضتتةظوفحملاماهملانمعونيهتانيعلاةعومجم

.ةعابطلاةمهمبنرتقملامدختسملافرعمبىمُسيدلجميفتانيعلاةعومجمةمهمرهظت•

.رورمزمرتانيعلاةعومجمماهممدختستالو•

.اهفذحوأتانيعلاةعومجمماهمةعابطمدختسميألنكميف•

.ةيقبتمخسنيأةعابطلبقةمهملاقيقدتبحامسللةمهملانمةدحاوةخسنةعابطبتانيعلاةعومجمةزيمموقت•
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.اًيئاقلتاهفذحمتي،تانيعةعومجمةمهمةعابطدعب

.ةنيعلاةعومجممادختسابةعابطلاىلإعجرا،ةنيعلاةعومجمةعابطل

ةنيعلاةعومجممادختسابةعابطلا

ليغشتلاماظنلCTRL+Pىلعطغضا،ةيجمربلاتاقيبطتلامظعملةبسنلاب.ةعابطلاتادادعإىلإلوصولابمق،يجمربلاقيبطتلايف.1
WindowsوأCMD+PليغشتلاماظنلMacintosh.

.ةعابطلاليغشتجمانربحتفامث،كبةصاخلاةعباطلاددح.2

.قيبطتللاًقفورزلامسافلتخينأنكمي.ةعباطلاصئاصخقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنل•

.تازيملاددحمث،ةنياعمقوفرقنا،ةعابطلاةذفانيف،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةنيعةعومجمددح،ةمهملاعونلةبسنلاب.3

.ىرخأةبولطمةعابطتارايخيأددح.4

.ةعابطقوفرقنامث،قفاومقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةعابطقوفرقنا،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•

ةنيعةعومجمريرحت

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ماهملاسملا،ةحاتملاماهملاضرعل.2

.ةنيعلاةعومجمةمهملاسملا.3

.ةمهملانمةيقبتملاخسُنلاددعرهُظيو،لبقتسملايفةعابطللةزوجحمةمهمكةمهملاةنيعلاةعومجمفلمفصورهظي:ةظحالم

.تارايخلادحأددح.4

.ريرحتسملا،ةيقبتملاةمهملاخُسنةعابطل•

.فذحسملا،ةمهملانمةيقبتملاخسنلافذحل•

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.5

EMBEDDEDمادختسابماهملاةرادإ WEB SERVER

Embeddedمادختساكنكمي.ةعابطلاماهمفذحوةطشنلاماهملابةمئاقضرعكنكمي،نمضملابيولامداخبةطشنلاماهملاةمئاقيف Web
Serverةغيصبتافلمةعابطلةمهملالاسرإةزيممادختساكنكمي.زاهجلايفةعابطللماهملاسرإل.psو.pdfو.pclو.xpsتيبثتنودب

.ةكبشلاصارقأكرحموأةعسلاةريبكنيزختةزهجأنموأيلحملاتباثلاصرقلاكرحمنمةعابطللماهمديدحتكنكمي.ةعابطلاليغشتجمانرب

ةحفصيفةظوفحمماهمةيأرهظتو.لبقتسملايفاهمادختسانيحلكانهاهنيزختوةعباطلاىلإاهلاسرإمتيتلاتادنتسملايهةظوفحملاماهملا
.اهيفاهنيزختمتييتلاتادلجملاةرادإوءاشنإو،اهفذحواهتعابطوةظوفحملاماهملاضرعل"ةظوفحملاماهملا"ةحفصمدختسا.ةظوفحملاماهملا

Embeddedمادختسابماهملاةرادإل Web Server:

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيف.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب.1

Embeddedيف.2 Web Server،ماهملاقوفرقنا.

.ةمهملامساقوفرقنا.3
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.ةمئاقلانمتارايخلادحأددح.4

.ةعباتمقوفرقنامث،تقؤمفاقيإقوفرقنا،اًتقؤمةعابطلاةمهمفاقيإل•

.قفاومقوفرقنا،ةبلاطملادنع.ةعباتمقوفرقنامث،فذحقوفرقنا،ةعابطلاةمهمفذحل•

.ةيسيئرلاةشاشلاقوفرقنا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.5

نمضملابيولامداخمادختسابةعابطللماهملالاسرإ

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيف.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب.1

Embeddedيف.2 Web Server،ةيسيئرلاةشاشلاقوفرقنا.

.ةعابطقوفرقنا.3

:ةيلاتلاتارايخلادحأبمقمث،فلمرايتخاوأضارعتساقوفرقنا،فلملامسالةبسنلاب.4

.هددحمث،فلملاىلإلقتنا•

.هديدحتديرتيذلافلملاراسمبتكا•

.اهتعابطدارملاخسنلاددعلخدأوأ،يئاقلتددح،خسنللةبسنلاب،ةعابطلاةقطنميف.5

:"ةمهملاعون"ىلعلوصحللتارايخلادحأددح.6

.روفلاىلعةمهملاةعابطبرايخلااذهموقي:ةيداعلاةعابطلا•

.ةعباطلابمكحتلاةحوليفرورملاةملكلاخدإدعبةمهملاةعابطبرايخلااذهموقي:ةنمآلاةعابطلا•

خسنلافاقيإبزاهجلاموقي.ةددعتمخسنةعابطةمهمنمةدحاوةخسنةعابطبتارايخلاهذهموقت:ةيبيرجتلاةعابطلاوأتانيعلاةعومجم•
.مكحتلاةحوليفةعابطللاهريرحتبموقتىتحةركاذلايفةيقبتملا

مساديدحتكنكمي.لبقتسملايفةعابطللةعابطلامداخىلعدلجميفةعابطلاةمهمظفحبرايخلااذهموقي:ةعابطلاةداعإلةمهملاظفح•
.دلجموةمهم

.ةيلصألاةمهملالاسرإنمةعاس24ىلإلصيددحمتقويفةمهمةعابطبرايخلااذهموقي:ةعابطلاليجأت•

.ةجاحلابسح،جردلاوعونلاونوللاوقرولامجحددح،قرولاديدحتلةبسنلاب.7

.ةرورضلابسح،ةمهملاتارايخددح.8

نيهجولاىلعةعابط•

جمدلا•

هاجتالا•

سوبدلا•

يطلا•

جارخإلاةهجو•

.زاهجلابسحةرفوتملاتارايخلافلتخت:ةظحالم

.باسحلافرعمومدختسملافرعملخدأ،ةبساحملانيكمتةلاحيف.9

.ةمهملاسرإقوفرقنا.10
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نمضملابيولامداخمادختسابةظوفحملاماهملاةعابطةداعإ

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيف.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب.1

Embeddedيف.2 Web Server،ةيسيئرلاةشاشلاقوفرقنا.

.ماهملاقوفرقنا.3

.ةظوفحملاماهملابيوبتلاةمالعقوفرقنا.4

.اهتجلاعميفبغرتيتلاةمهمللرايتخالاعبرمددح.5

.ةمئاقلانمتارايخلادحأددح.6

.روفلاىلعةمهملاةعابطبرايخلااذهموقي:ةمهملاةعابط•

.ةظوفحملاةمهملافذحبرايخلااذهموقيةمهملافذح•

.رخآدلجمعقومىلإةمهملالقنلرايخلااذهمدختسا:ةمهملالقن•

.ةمهملاراركتلرايخلااذهمدختسا:ةمهملاخسن•

.لاقتناقوفرقنا.7
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خسنلا

خسنلاىلعةماعةرظن

ةعابطبموقتكلذدعبو.اًتقؤمروصلانيزختوةيلصألاتادنتسملليئوضلاحسملابزاهجلاموقي،ةخسندادعإل
.ةيلصألاتادنتسملاىلعًءانبةيدرفلاماهمللتادادعإلارييغتكنكمي.اهتددحيتلاتارايخلاىلإاًدانتساروصلا
.اًقحالاهمادختسالاهدادرتساوةيداعلاماهملايفاهمدختستيتلاتادادعإلاظفحكنكمي

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهصيصختوتاقيبطتلاةئيهتبةقلعتملاليصافتلاةفرعمل
ALC80XXdocs.

.خسنلاتازيمىلإلوصولللوخدلاليجستليصافتلخدأ،كزاهجىلعةبساحملاوأةقداصملانيكمتمتاذإ

.تاقيبطتلاتازيممىلإعجرا،ةرفوتملاتادادعإلاوقيبطتلاتازيمعيمجلوحتامولعمىلعلوصحلل

ةخسنءاشنإ

:ةخسنءاشنإل
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.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

جاجزمدختسا،ةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومادختسابهتيذغتنكمياليذلاقرولاوأةيدرفلاتاحفصللةبسنلاب•
اًهجتمنوكيثيحبتادنتسملاجاجزبىرسيلاةيولعلاةيوازلايفيلصألادنتسملاعضمثةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوعفرا.تادنتسملا
.لفسأل

ةيأةلازإبمق.نيهجولاتاذتاحفصلاوأةيدرفلاوأةددعتملاتاحفصلاةيذغتلةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا•
ىلعألتادنتسملاهجونوكيثيحبةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملالخدأ.تاحفصلانمقروكباشموأسيبابد
.ةيلصألاتادنتسملاةهجاوميفرقتستىتحقرولاتاهجومطبضا.ًالوأةيذغتلاةدحويفةحفصلانميولعلاءزجلالاخدإعم

.ةيئاقلتلاتادنتسملابةيذغتلاةدحوديكأتبصاخلاLEDرشؤملاءيضي،ةيلصألاتادنتسملافاشتكادنع:ةظحالم

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.خسنسملا.3

.نييعتةداعإسملا،ةقباسلاقيبطتلاتادادعإحسمل.4

.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،ةبولطملاخسُنلاددعلاخدإل.5

.ةجاحلابسحخسنلاتادادعإطبضا.6

.ةمهمءاشنإسملا،ةمهملانمةفلتخمماسقأتادادعإرييغتلوأ،تادنتسملاجاجزمادختساباًيئوضتادنتسملانمديزملاحسمل•

.اًرايخددحمث،نيهجولاىلعخسنلاسملا،نيهجولاىلعةعوبطمةيلصأتادنتسمنميئوضلاحسملاةلاحيف•

.تاقيبطتلاتازيممعجار،ةرفوتملاتازيملالوحليصافتىلعفرعتلل

.ةغرافةيذغتلاةدحوحبصتىتحيئوضلاحسملارمتسي،ةيذغتلاةدحويفتادنتسملاعضوةلاحيف.ءدبسملا.7
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.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمقمث،يئوضحسمسملا،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.8

.يلاتلاءزجلاةجمربسملا،تادادعإلارييغتل•

.اًيئوضيلاتلاءزجلاحسمسملا،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.9

لمعلاريسماهمخسن

لوؤسمليلدىلإعجرا،اهصيصختوتاقيبطتلاةئيهتبةقلعتملاليصافتلاةفرعمل.خسنلاقيبطتتيبثتدنعتازيملاضعبضرعءافخإمتي:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلا

ناولألاتادادعإطبض

كنكمي.دوسألاورفصألاويناوجرألاويوامسلانوللانيبنمةعابطلاناولأنزاوتطبضكنكمي،ناولألابةيلصأةروصنمةخسنةعابطلبق
يدؤي.ةبولطملاءودهلاوعوطسلاةجردبسحناولألاطبضكنكمي،لاثملاليبسىلع.طبضلاةقبسمنوللاتاريثأتمادختسابةخسنلانولطبض
.اًناتهبوأاًقارشإرثكأروصلاناولألعجىلإعبشتلاطبض

دوسألاوضيبألابوأناولألابتاجرخملاديدحت

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.جارخإلانولسملا.3

.جارخإلانولديدحتلتارايخلادحأسملا.4

ةنولمخُسنءاشنإبةعباطلاموقتسف،اًنولميلصألادنتسملاناكاذإ.يلصألادنتسملايفنوللاىوتحمزاهجلافشتكي:يئاقلتلافاشتكالا•
.طقفدوسألانوللابخُسنءاشنإبةعباطلاموقتسف،دوسألاوضيبألابيلصألادنتسملاناكاذإ.لماكلاب

.يدامرلانوللالالظىلإيلصألاىوتحملابناولألاليوحتمتي.طقفدوسألاوضيبألابخسنجاتنإبرايخلااذهموقي:دوسأوضيبأ•

.دوسألاورفصألاويناوجرألاويوامسلا،ةعبرألاةعابطلاناولأعيمجمادختسابلماكلابناولأتاعوبطمخسنلرايخلااذه:نوللا•

.ديزملاسملا،دحاونولرايخلاىلإلوصولل•

ةحفصىلعنوللاديدحترهظي.تارايخلادحألخدأمث،نولسملا،نولديدحتل.دحاونوللالظجاتنإىلعدحاونولرايخلالمعي
.جذومنلا

.قفاومسملا.5

ناولألانزاوتطبض

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.ناولألانزاوتسملا.3

."دوسألاوضيبألا"ىلع"تاجرخملانول"طبضدنعةزيملاهذهرفوتتال:ةظحالم

:اًعيمجةعبرألاناولأللةفاثكلاتايوتسمطبضل.4

a.يساسألانوللاسملا،"ناولألانزاوت"ةشاشىلع.
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b.نوللكىوتسمطبضلريرمتلاةطرشأكّرح.

:نوللابسحلظلاةفاثكتايوتسموةطسوتملانوللاةجردو،زييمتلاطبضل.5

a.مدقتملانوللاسملا،"ناولألانزاوت"ةشاشىلع.

b.هطبضيفبغرتيذلانوللاسملا.

c.لالظلاوةطسوتملاناولألاتاجردوزييمتلاتايلمعتايوتسمطبضلريرمتلاةطرشأكّرح.

d.نيتقباسلانيتوطخلاررك،رثكأناولأطبضل.

.قفاومسملا.6

ناولألاتاريثأتةفاضإ

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.طبضلاةقبسمناولألاتادادعإسملا.3

."دوسألاوضيبألا"ىلع"تاجرخملانول"طبضدنعةزيملاهذهرفوتتال:ةظحالم

.ناولألاطبضةيفيكجذومنلاروصرهُظت.بولطملاطبضلاقبسمنوللاريثأتسملا،"طبضلاةقبسمناولألاتادادعإ"ةشاشىلع.4

.قفاومسملا.5

عبشتلاطبض

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.عبشتسملا.3

.ريرمتلاطيرشكّرح،عبشتلاطبضل.4

.قفاومسملا.5

خسُنلافاوححسم

ةيولعلاوىرسيلاوىنميلافاوحلانمهحسمدارملارادقملاديدحتكنكمي.ةفاحلاحسمةزممادختسابخُسنلافاوحنمىوتحملاحسمكنكمي
.ةيلفسلاو

:خُسنلافاوححسمل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.ةفاحلاحسمسملا.3

:ةيلاتلاتارايخلانماًدحاوددح.4

.ريرمتلاطيرشكّرح،هحسمدارملارادقملاديدحتل.رادقملاسفنباًعيمجعبرألافاوحلاحسملرايخلااذه:فاوحلالك•

.نميألاوأرسيألاوأيلفسلاوأيولعلالقحلاسملا.فاوحلانماهحسملةفلتخمريداقمديدحترايخلااذهكلحيتي:ةيدرفلافاوحلا•
.مهسألاسملاوأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،حسملارادقملاخدإل

.1هجولاسكعرايتخالاعبرمسملا،2هجولاىلع1هجولابقبطملاهتاذحسملارادقمسكعتل.5
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.ةقبسملاتادادعإلارايخلامدختسا،اًقبسمددحملاحسملارادقمديدحتل.6

.قفاومسملا.7

يلصألادنتسملامجحديدحت

كنكمي.اًيئاقلتيلصألامجحلادنتسمديدحتةعباطلاىلوتتلوأ،يئوضلاحسمللصصخموأيسايقمجحنييعتليلصألادنتسملامجحةزيممدختسا
.طلتخممجحبيلصأدنتسمليئوضلاحسملانيكمتلةزيملاهذهمادختسا

:يلصألادنتسملامجحديدحتل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.يلصألادنتسملامجحسملا.3

.تارايخلادحأددح.4

.يلصألادنتسملامجحديدحتةعباطللرايخلااذهحيتي:يئاقلتلافاشتكالا•

ةمئاقيف.يسايقلاقرولامجحلاهتقباطمدنعاًيئوضاهحسمدارملاةقطنملارايخلااذهددحي:طبضلاةقبسميئوضلاحسملاةقطنم•
.بولطملاقرولامجحسملا،ريرمتلا

سملا،يلصألالوطلاوأضرعلاديدحتل.اهلوطواًيئوضاهحسمدارملاةقطنملاضرعديدحتكنكمي:ةصصخملايئوضلاحسملاةقطنم•
.مهسألامدختساوأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،مجحلالاخدإل.بسانملالقحلا

دنتسملاماجحأديدحتل.ةفلتخملاةيسايقلاماجحألاتاذةيلصألاتادنتسملليئوضلاحسملاكنكمي:ةطلتخمماجحأبةيلصأتادنتسم•
.ةشاشلاىلعرهظييذلايطيطختلامسرلامدختسا،ةمهملاسفنيفاهجزمنكمملايلصألا

.قفاومسملا.5

ةروصلاةحازإ

ةروصلالقنةزيملمعتيكل.ةحفصلامجحنمرغصأةروصلاتناكاذإاًديفمءارجإلااذهدُعيو.خسنلاةحفصىلعةروصعضومرييغتكنكمي
:يلاتلاوحنلاىلعةيلصألاتادنتسملاعض،حيحصلكشب

.ًالوأةيذغتلاةدحويفةليوطلااهتفاحلخدتثيحبوىلعألاههجونوكيثيحبةيلصألاتادنتسملاعض:تادنتسملاةيذغتةدحو•

ةفاحلانوكتثيحب،تادنتسملاجاجزنمىرسيلاةيولعلاةيوازلايف،لفسألاههجونوكيثيحبةيلصألاتادنتسملاعض:تادنتسملاجاجز•
.راسيلاةهجىلإةريصقلا

:ةروصلاعضومرييغتل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.ةروصلالقنسملا.3

:ةيلاتلاتارايخلانماًدحاوددح.4

.يضارتفالادادعإلارايخلااذهلثمي:فاقيإ•

.ةحفصلايفةروصلاطيسوترايخلااذهحيتي:يئاقلتطيسوت•

رادقملاخدإل.نيمي/راسيوألفسأ/ىلعأبولطملالقحلاسملا.شماوهلاليدعتسملامث،ديزملاسملا،ددحمرادقمبةروصلاةحازإل.5
.مهسألاسملاوأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،ةحازإلا
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.1هجولاسكعرايتخالاعبرمسملا،2هجولاىلع1هجولابقبطملاهتاذةروصلاةحازإرادقمسكعتل.6

.ةقبسملاتادادعإلارايخلامدختسا،اًقبسمددحملاةحازإلارادقمديدحتل.7

.قفاومسملا.8

باتكلاخسن

جئاتنبةصاخلاروصلاخسنلةزيملاهذهمادختساكنكميامك.ىرخألاةدلجملاتادنتسملاوأتالجملاوأبتكلاخسنلبتكلاخسنةزيممادختساكنكمي
.ةفلتخم

.نيتقروىلعىنميلاوىرسيلانيتحفصلااتلكخسنكنكمي.ةدحاوةقروىلعىنميلاوأىرسيلاةحفصلاامإخسنكنكمي

ةيلصألاتادنتسملاعضتال.ةدلجملاتادنتسملانماهريغوأتالجملاوأبتكلانمخسُنءاشنإلتادنتسملاجاجزمدختسا:ةظحالم
.تادنتسملاةيذغتةدحويفةدلجملا

:بتكلاخسندادعإل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.باتكلاخسنسملا.3

:ةيلاتلاتارايخلانماًدحاوددح.4

.يضارتفالادادعإلارايخلااذهلثمي:فاقيإ•

.نيتقروىلعاًيئوضحوتفمباتكيتحفصالكحسمرايخلااذهحيتي:نيتحفصلااتلك•

.ةدحاوةقروىلعاًيئوضدحاوباتكنمىنميلاوأىرسيلاةحفصلاحسمرايخلااذهحيتي:طقفىنميلا/ىرسيلاةحفصلا•

وأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،حسملارادقملاخدإل.ديلجتلاةفاححسملقحلاسملا.ديزملاسملاف،اًبولطمديلجتلاةفاححسمناكاذإ.5
.ةدحاوةحفصنم)ةدحاوةصوب(مم25وأ،نيتحفصلااتلكنم)ناتصوب(مم50ىلإلصيامحسمكنكمي.مهسألاسملا

.قفاومسملا.6

بيتكءاشنإ

بيترتلابنوكتثيحباههيجوتةداعإوتاحفصلابيترتةداعإبةعباطلاموقت.قرولانمهجولكىلعنيتحفصةعابطبتابيتكلاءاشنإةزيمموقت
.بيتكءاشنإلاهيطوتاحفصلاسيبدتنكمي،ءاهنإلاتارايخنمديزملارفوتةلاحيف.اهيطدنعحيحصلاهاجتالاو

:بيتكءاشنإل

.خسُنلاةعابطلبقةيلصألاتادنتسملاعيمجليئوضلاحسملابةعباطلاموقت،عضولااذهيف:ةظحالم

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.تابيتكلاءاشنإسملا.3
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:ةيلاتلاتارايخلانماًدحاوددح.4

.يضارتفالادادعإلارايخلااذهلثمي:فاقيإ•

.بيتكءاشنإنمرايخلااذهكّنكُمي:ليغشت•

قرولاجردددح.قرولاضراعتةشاشرهظتسف،قرولليئاقلتلاديدحتلاىلعقرولابدادمإلاردصمطبضمتاذإ:ةظحالم
.قفاومسملامثبوغرملا

.تارايخلادحأددحمث،ديزملاسملا،ءاهنإلاتارايخوأقرولادادمإوأيلصألادنتسملالاخدإتارايخرييغتل.5

.تارايخلادحأددحمث،يلصألادنتسملالاخدإسملا،اًيئوضنيهجووأدحاوهجوتاذةيلصأتادنتسمحسمل•

.تارايخلادحأددحمث،قرولادادمإسملا،بيتكللقرولاردصمرييغتل•

.سيبدتلاويطلاءارجإذيفنتل"يطلاوأسيبدتلا"رايخددح،ةعباطلابءاهنإةدحوبيكرتةلاحيف•

.قفاومسملا.6

ةفلغأةفاضإ

.رخآجردنمقرولاةعباطلاددحت.نزولاليقثوأنولملاقرولالثم،فلتخمقروىلعخسنلاةمهمنمةريخألاوىلوألانيتحفصلاةعابطكنكمي
.ةعوبطموأةغرافةفلغألانوكتنأنكمي

:خسنلاةمهملفالغةفاضإل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.ةفلغأ>ةصاختاحفصسملا.3

قرولاجردددح.قرولاضراعتةشاشرهظتسف،قرولليئاقلتلاديدحتلاىلعقرولابدادمإلاردصمطبضمتاذإ:ةظحالم
.قفاومسملامثبوغرملا

.رايخددح،"ةفلغألاتارايخل"ةبسنلاب.4

.جردلاسفننميفلخلاويمامألانيفالغلارايخلااذهنمضتي:يفلخلاويمامألانيفالغلالثامت•

.ةفلتخمجاردأنميفلخلاويمامألافالغلارايخلااذهنمضتي:يفلخلاويمامألانيفالغلافالتخا•

.طقفيمامألافالغلارايخلااذهلمشي:طقفيمامألا•

.طقفيفلخلافالغلارايخلااذهلمشي:طقفيفلخلا•

.رايخددح،ةعابطلاتارايخلةبسنلاب.5

.غراففالغجاردإبرايخلااذهموقي:غرافلافالغلا•

رادقمبيناثلابناجلاىلعةروصلاريودتل.طقففالغلانميمامألابناجلاىلعةعابطلابرايخلااذهموقي:طقف1هجولاىلعةعابطلا•
.2هجولاريودتسملا،ةجرد180

،ةجرد180رادقمبيناثلابناجلاىلعةروصلاريودتل.طقففالغلارهظىلعةعابطلابرايخلااذهموقي:طقف2هجولاىلعةعابطلا•
.2هجولاريودتسملا

.فالغلايبناجالكىلعةعابطلابرايخلااذهموقي:نيهجولاالكىلعةعابطلا•

.ةجرد180رادقمبيناثلاهجولاىلعةروصلاريودتلرايخلااذهسملاف،نيهجولاىلعةفلغألاتناكاذإ:2هجولاريودت•

.بولطملاجردلاسملا،قرولابدادمإلل.6
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.ةصاخلاتاحفصلاةشاشىلعاهتددحيتلاتارايخلارهظت.قفاومسملا.7

.بولطملارايخلاسملا،ةمئاقلانم.ةمئاقلايفدوجوملالخدملاسملا،اهفذحوأةصاخةحفصلخدمريرحتل.8

.قفاومسملا.9

تالخدمةفاضإ

.تالخدملاىلعيوتحييذلاجردلاددح،كلذبمايقلل.خسنلاةمهمبةنيعمنكامأيفاًقبسمعوبطمقرووأةغرافتاحفصجاردإكنكمي

:خسنلاةمهمىلإتالخدمةفاضإل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.تالخدمةصاختاحفصسملا.3

قرولاجردددح.قرولاضراعتةشاشرهظتسف،قرولليئاقلتلاديدحتلاىلعقرولابدادمإلاردصمطبضمتاذإ:ةظحالم
.قفاومسملامثبوغرملا

.مهسألامدختساوأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،تاحفصلاددعلاخدإل.لخدملاةيمكلقحلاسملا،اهلاخدإدارملاتاحفصلاددعديدحتل.4
.لاخدإسملا

.لاخدإسملا.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،تاحفصلاىدحإلمقرلاخدإل.ةحفصلادعبلاخدإلاخدإلاعبرمسملا،لخدمللعقوملاخدإل.5

:جاردإلايفهمادختسادارملاقرولاجردديدحتل.6

a.قرولابدادمإلاردصمسملا.

b.بولطملاقرولاجردسملا.

c.قفاومسملا.

.ةقباسلاتاوطخلاررك،تالخدملانمديزملاةفاضإل.تالاخدإلاةشاشيفةدوجوملاةمئاقلايفجاردإلارهظي.ةفاضإسملا.7

.ةصاخلاتاحفصلاةشاشىلعاهتددحيتلاتارايخلارهظت.Xسملا.8

.بولطملارايخلاسملا،ةمئاقلانم.ةمئاقلايفدوجوملالخدملاسملا،اهفذحوأةصاخةحفصلخدمريرحتل.9

.قفاومسملا.10

لصفلاةيادبيفتاحفصللةلصافلادودحلاديدحت

ةقرولايهجودحأةعباطلاكرتت.ةحفصلانميفلخلاوأيمامألاهجولاىلعأدبيللصفلكطبضكنكميف،نيهجولاىلعخسنلاديدحتبتمقاذإ
.ةرورضلادنع،ةقروللددحملاهجولاىلعلصفلاأدبيىتحاًغراف

:لصفلاةيادبةحفصميقرتديدحتل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.لصفلاتايادب>ةصاختاحفصسملا.3

.لاخدإسملا.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،ةحفصلامقرلاخدإل.ةحفصلامقرسملا،لصفلاءدبةحفصديدحتل.4
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.تارايخلادحأددح،لصفلاةيادبديدحتل.5

.ةقرولليمامألابناجلارايخلااذهددحي:ىنميلاةحفصلايف•

.ةقرولليفلخلابناجلارايخلااذهددحي:ىرسيلاةحفصلايف•

.ةشاشلانمنميألابناجلاىلعةدوجوملاةمئاقلاىلإةحفصلاهذهةفاضإمتت.ةفاضإسملا.6

.ةقباسلاتاوطخلاررك،ىرخأتاحفصطبضل.7

.ةصاخلاتاحفصلاةشاشىلعاهتددحيتلاتارايخلارهظت.Xسملا.8

.بولطملارايخلاسملا،ةمئاقلانم.ةمئاقلايفدوجوملالخدملاسملا،اهفذحوأةصاخةحفصلخدمريرحتل.9

.قفاومسملا.10

ءانثتسالاتاحفصديدحت

مجحنأدكأت.تادنتسملاةيقبيفمدختسملاقرولانعاًفلتخمنوكيثيحبقروجرديفلَّمحُمقروىلعاهتعابطلءانثتسالاتاحفصديدحتكنكمي
.دنتسملاةيقبلمدختسملاقرولامجحلًالثاممءانثتسالاتاحفصلمدختسملاقرولا

:ءانثتسالاتاحفصديدحتل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.تاءانثتسا>ةصاختاحفصسملا.3

قرولاجردددح.قرولاضراعتةشاشرهظتسف،قرولليئاقلتلاديدحتلاىلعقرولابدادمإلاردصمطبضمتاذإ:ةظحالم
.قفاومسملامثبوغرملا

:فلتخمقروىلعاهتعابطدارملاتاحفصلاقاطنلاخدإل.4

.لاخدإسملا.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،ءدبلاةحفصمقرلاخدإل.ةحفصلامقرنملقحلوأسملا،ءدبلاةحفصمقرلاخدإل•

.لاخدإسملا.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،ةريخألاةحفصلامقرلاخدإل.ةحفصلامقرنملقحيناثسملا،ةياهنلاةحفصمقرلاخدإل•

.قاطنللةياهنوةيادبكاهمقرلخدأ،ءانثتساكةدحاوةحفصديدحتل:ةظحالم

:ءانثتسالاتاحفصلمدختسملاقرولاديدحتل.5

a.قرولابدادمإلاردصمسملا.

b.ءانثتسالاتاحفصلهمادختسالقروىلعيوتحييذلاجردلاسملا.

c.قفاومسملا.

.ةشاشلانمنميألابناجلابةدوجوملاةمئاقلاىلإةحفصلاقاطنةفاضإمتت.ةفاضإسملا.6

.ةقباسلاتاوطخلاررك،ىرخأتاحفصطبضل.7

.ةصاخلاتاحفصلاةشاشىلعاهتددحيتلاتارايخلارهظت.Xسملا.8

.بولطملارايخلاسملا،ةمئاقلانم.ةمئاقلايفدوجوملالخدملاسملا،اهفذحوأةصاخةحفصلخدمريرحتل.9

.قفاومسملا.10
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ةيحيضوتلاتاقيلعتلاةفاضإ

.خُسنلاباًيئاقلتخيراتلاوتاحفصلاماقرألثمةيحيضوتلاتاقيلعتلاةفاضإكنكمي

:ةظحالم

.لوصفلاةيادبيفةغرافلاتاحفصلاوأتالاخدإلاوأةفلغألاىلإةيحيضوتتاقيلعتةفاضإكنكميال•

.ةيحيضوتلاتاقيلعتلاةفاضإنمنكمتتنلف،"تابيتكلاءاشنإ"ديدحتمتاذإ•

:ةيحيضوتلاتاقيلعتلاةفاضإل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.ةيحيضوتلاتاقيلعتلاسملا.3

:تاحفصلاماقرأةفاضإل.4

a.ةحفصلامقرسملا.

b.ليغشتسملا.

c.لاخدإسملامث،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،ةحفصمقرلاخدإل.ءدبلاةحفصمقرلاخدإلاعبرمسملا.

d.تارايخلادحأددحمث،ىلعقيبطتقوفرقنا.

e.ةحفصلامقرعقومجذومنلاةحفصرهُظت.مهسألادحأسملا،ةحفصلامقرعضومديدحتل.

f.قفاومسملا.

:قيلعتجاردإل.5

a.قيلعتسملا.

b.ليغشتسملا.

c.ةمئاقلابدوجوملارايخلاسملا،ةنزخملاتاقيلعتلاىلإلوصولل.

.دوجومقيلعتسملا•

.قفاومسملامث،سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسا،يحيضوتقيلعتصنلاخدإل.رفوتمرايخلاسملا،قيلعتءاشنإل•

."ةنزخملاتاقيلعتلا"ةمئاقلفسأةدوجوملارارزألامدختسا،هفذحوأتاقيلعتلادحأريرحتل•

d.تارايخلادحأددحمث،ىلعقيبطتقوفرقنا.

e.قيلعتلاعقومجذومنلاةحفصرهُظت.مهسألادحأسملا،قيلعتلاعضومديدحتل.

f.قفاومسملا.

:يلاحلاخيراتلالاخدإل.6

a.بولطملايلاحلاخيراتلاعقومسملا.

b.خيراتلاسملا.

c.همادختساديرتيذلاخيراتلاقيسنتسملامث،ليغشتسملا.

d.تارايخلادحأددحمث،ىلعقيبطتقوفرقنا.

e.خيراتلاعقومجذومنلاةحفصرهظُت.مهسألادحأسملا،لييذتلاوأسأرلايفخيراتلاعضول.
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f.قفاومسملا.

:ماتخأعباطلاخدإل.7

a.ماتخألاعباطسملا.

b.ليغشتسملا.

c.ةمئاقلابدوجوملارايخلاسملا،ةنزخملاتائدابلاىلإلوصولل.

.ةدوجوملاتائدابلاىدحإسملا•

.قفاومسملامث،سمللاحيتافمةحولمدختسا،صنلاخدإل.رفوتمرايخلاسملا،ةئدابءاشنإل•

."ةنزخملاتائدابلا"ةمئاقلاىندأةدوجوملارارزألامدختسا،اهفذحوأتائدابلاىدحإريرحتل•

d.ىلإةراشإللةئدابلارافصألامادختساكنكمي.ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمدختسا،ءدبلاةحفصمقرلاخدإل.ءدبلاةحفصمقرسملا
.لاخدإسملا.ةبولطملاماقرألاددع

e.تارايخلادحأددحمث،ىلعقيبطتقوفرقنا.

f.ماتخألاعباطعقومجذومنلاةحفصرهُظت.مهسألادحأسملا،لييذتلاوأسأرلايفماتخألاعباطعضول.

g.قفاومسملا.

.قفاومسملامث،ةبولطملاتادادعإلاددحو،طمنلاوقيسنتلاسملا،صنلاقيسنترييغتل.8

.لكلافذحسملا،ةلخدُملاةيحيضوتلاتاقيلعتلاعيمجةلازإل.9

.قفاومسملا.10

ةحفصلاطيطخترييغت

.امهيلكوأةقرولايهجودحأىلعتاحفصلانمددحمددععضولةحفصلاطيطختمادختساكنكمي

:ةحفصلاطيطخترييغتل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.ةحفصلاطيطختسملا.3

:ةيلاتلاتارايخلانماًدحاوددح.4

لكلبولطملاتاحفصلاددعددح.امهيلكوأةقرولايهجودحأىلعتاحفصلانماًددحماًددعرايخلااذهددحي:هجولكلتاحفصلاددع•
.هجو

راركت.ةبولطملاروصلاددعددح.امهيلكوأةقرولايهجودحأىلعةروصلاسفننماًددحماًددعرايخلااذهددحي:ةروصلاراركت•
.اًيلاحددحملاقرولامجحىلعاهتمءالمنكمييتلاروصلاددعلىصقألادحلاديدحتبةعباطللحامسلليئاقلت

،ةدمعألاوفوفصلاددعلاخدإل.ةدمعأوأفوفصلقحلاسملا.ةدمعألاوفوفصلاديدحتسملا،ةدمعألاوفوفصلانمددحمددعلاخدإل.5
.ةيفلخلاريودتبصاخلارايتخالاعبرمددح،ةقرولاريودتل.مهسألامدختساوأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا

.يقفأوأيدومعددح.يلصألاهاجتالاسملا،يلصألاهاجتالارييغتل.6

.قفاومسملا.7
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خسنةمهمءاشنإ

نوكينأنكمي.ةفلتخمقيبطتتادادعإبلطتتيتلاةيلصألاتادنتسملانمةعونتمةعومجمنمضتتيتلاةدقعملاماهملاجاتنإلةزيملاهذهمدختسا
.اهلامكإوةمهملاذيفنتمتي،ةعباطلاباًتقؤماهنيزختواًيئوضاهحسمو،ءازجألاعيمجةجمربدعب.ةفلتخمتادادعإةمهملانمءزجلكل

:ةمهمءاشنإل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.نييعتةداعإسملا،ةقباسلاقيبطتلاتادادعإحسمل.3

.ةمهمءاشنإسملا.4

.يئوضلاحسمللةبولطملاءازجألاىلإةمهملامّسق.5

:اًيئوضهحسمولوألاءزجلاةجمرب.6

a.لوألاءزجلليلصألادنتسملالِّمح.

b.ءزجلااذهلةبولطملاتارايخلاددح.

c.يئوضحسمسملا.

.ةمهمءانبلةبولطملاضرعلاتارايخطبضا.7

.ءزجلافذحاوأةنيعلاءزجعبطا.8

a.ةنيعلانمريخألاءزجلاسملامث،ءازجألارايخسملا،اًيئوضحوسمملاقباسلاءزجلانمةنيعةعابطل.

b.ريخألاءزجلافذحسملامث،ءازجألارايخسملا،اًيئوضحوسمملاقباسلاءزجلافذحل.

c.ءازجألاعيمجفذحسملامث،ءازجألارايخسملا،اًيئوضةحوسمملاةقباسلاءازجألاعمجفذحل.

.اًيئوضاهحسموةيفاضإءازجأةجمرب.9

a.يلاتلاءزجللةيلصألاتادنتسملالِّمح.

b.ءزجلااذهلةبولطملاتارايخلاددحمث،يلاتلاءزجلاةجمربسملا،يلاتلاءزجللتادادعإلارييغتل.

c.اًيئوضيلاتلاءزجلاحسمسملا.

.ةيلصألاتادنتسملاعيمجليئوضلاحسملامتيىتحءازجألليئوضلاحسملاعبات.10

.لاسرإسملا.11

ةنيعلاةخسنلاةعابط

ةدقعملاماهمللةديفمةزيملاهذهربتُعت.ةمهملانمةددعتمخسنةعابطلبقاهصحفلةمهملرابتخاةخسنةعابطب"تانيعلاخسن"ةزيمكلحمست
.اهؤاغلإوأةيقابلاخسنلاةعابطكنكمي،هصحفوةيرابتخالاةخسنلاةعابطدعب.ةريبكلاو

:كتمهمنمةنيعةخسنةعابطل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.ةجاحلابسحخسنلاتادادعإطبضا.3

.ةبولطملاخُسنلاددعلخدأ.4
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.ةنيعةخسنليدبتلارزسملا.5

.ةنيعلاةخسنلاةعابطمتت.ءدبرزلاسملا.6

:ةيلاتلاتارايخلانماًدحاوددحمث،ةنيعلاةخسنلاصحفا.7

.ىرخأخُسنةعابطمتتالوةمهملاءاغلإمتي.ديكأتللفذحسملا.فذحسملاف،ةيضرُمريغةنيعلاةخسنلاتناكاذإ•

.ةيقبتملاخسُنلاةعابطمتت.ريرحتسملاف،ةيضرُمةخسنلاتناكاذإ•

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.8

ةيلاحلاخسنلاتادادعإظفح

.اًقحالاهمادختسالاهدادرتساومسابتدادعإلاظفحكنكمي،لبقتسملايفخسنلاماهميفاهمادختسالخسنلاتادادعإنمةنيعمةعومجممادختسال

:ةيلاحلاخسنلاتادادعإظفحل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.ةبولطملاتادادعإلارييغتبمق.3

.ةيلاحلاتادادعإلاظفحسملا.4

.>Available<ةمالعباًزيممرايخيأسملا،ةديدجةظوفحمتادادعإءاشنإل.5

.قفاومسملامث،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابظوفحملادادعإللاًمسالخدأ.6

ةظوفحملاخسنلاتادادعإدادرتسا

.ةيلاحلاماهمللاهمادختساوةقباسةظوفحمخسنتادادعإةيأدادرتساكنكمي

.ةيلاحلاخسنلاتادادعإظفحىلإعجرا،اممسابخسنلاتادادعإظفحل:ةظحالم

:ةظوفحملاتادادعإلادادرتسال

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.خسنسملا.2

.ةظوفحملاتادادعإلادادرتساسملا.3

.بولطملاظوفحملادادعإلاسملا.4

.ديكأتللفذحسملا.تادادعإلافذحسملامث،دادعإلاسملا،ظوفحملادادعإلافذحل:ةظحالم

.ةيلاحلاخسنلاةمهملةظوفحملاتادادعإلاليمحتمتي.قفاومسملا.5
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ةيوهلاةقاطبخسن

ةيوهلاةقاطبةخسنىلعةماعةرظن

نمدحاوهجوىلعريغصدنتسموأةيوهلاةقاطبيهجوالكخسنلةيوهلاةقاطبةخسنقيبطتمادختساكنكمي
ةعباطلانزخت.تادنتسملاجاجزبىرسيلاةيولعلاةيوازلايفهجولكعض،حيحصلكشبةقاطبلاخسنل.ةقرولا
.ةقرولاىلعرخآلاولتاًهجوامهعبطتودنتسملايهجوالك

ىلإعجرا،اهصيصختوتاقيبطتلاةئيهتبةقلعتملاليصافتلاةفرعمل.زاهجلليئدبملادادعإلادنعضرعلانمةيفخمفّرعملاةقاطبخسنقيبطتنإ
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلد

.تاقيبطتلاتازيممىلإعجرا،ةرفوتملاتادادعإلاوقيبطتلاتازيمعيمجلوحتامولعمىلعلوصحلل

ةيوهةقاطبخسن

:ةيوهةقاطبخسنل

.تادنتسملاجاجزبىرسيلاةيولعلاةيوازلايفيلصألادنتسملاعضمثةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوعفرا.1

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.ةيوهلاةقاطبخسنسملا.3

.نييعتةداعإسملا،ةقباسلاقيبطتلاتادادعإحسمل.4

.بولطملاوحنلاىلعتادادعإلاطبضا.5

.يمامألاءزجلليئوضلاحسملاسملا.6

جاجزلىرسيلاةيولعلاةيوازلايفيلصألادنتسملانمرخآلابناجلاعض.تادنتسملاةيذغتةدحوعفرا،يئوضلاحسملاةيلمعءاهتنادنع.7
.دنتسملا

.يئوضحسمسملا،خُسنةعابطواًيئوضيلصألادنتسملانميناثلاهجولاحسمل.8

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.9
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ينورتكلإلاديربلامادختسا

ينورتكلإلاديربلاىلعةماعةرظن

ديدحتكنكمي.ينورتكلإلاديربلالئاسرباهقافرإواًيئوضروصلاحسملينورتكلإلاديربلاقيبطتمادختساكنكمي
.ينورتكلإلاديربلايفةلاسرلاوعوضوملاناونعنيمضتنعًالضف،هقيسنتوقفرملافلملامسا

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهصيصختوتاقيبطتلاةئيهتبةقلعتملاليصافتلاةفرعمل
ALC80XXdocs.

.تاقيبطتلاتازيممىلإعجرا،ةرفوتملاتادادعإلاوقيبطتلاتازيمعيمجلوحتامولعمىلعلوصحلل

ينورتكلإديربةلاسريفًايئوضةحوسممةروصلاسرإ

:ينورتكلإديربةلاسريفاًيئوضةحوسممةروصلاسرإل
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.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

جاجزمدختسا،ةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومادختسابهتيذغتنكمياليذلاقرولاوأةيدرفلاتاحفصللةبسنلاب•
اًهجتمنوكيثيحبتادنتسملاجاجزبىرسيلاةيولعلاةيوازلايفيلصألادنتسملاعضمثةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوعفرا.تادنتسملا
.لفسأل

لكةلازإبمق.نيهجولاتاذتاحفصلاوأةيدرفلاوأةددعتملاتاحفصلاةيذغتلةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا•
ىلعألتادنتسملاهجونوكيثيحبةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملالخدأ.تاحفصلانمقرولاكباشموسيبابدلا
.ةيلصألاتادنتسملاةهجاوميفرقتستىتحقرولاتاهجومطبضا.ًالوأةيذغتلاةدحويفةحفصلانميولعلاءزجلالاخدإعم

.ةيئاقلتلاتادنتسملابةيذغتلاةدحوديكأتبصاخلاLEDرشؤملاءيضي،ةيلصألاتادنتسملافاشتكادنع:ةظحالم

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.ينورتكلإلاديربلاسملا.3

.نييعتةداعإسملا،ةقباسلاقيبطتلاتادادعإحسمل.4
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.نيملتسملالخدأ.5

.نيملتسملادحألاخدإلXسملاوأ،تارايخلادحأسملاف،لاخدإلاةشاشترهظاذإ•

ددحمث،لاصتالاتاهجوأتالضفملاسملا.زاهجلانيوانعرتفدرايخلاسملا،نيوانعلارتفدنمةعومجموألاصتاةهجديدحتل•
.قفاومسملا.اًملتسم

سملا.نيملتسملادحأددحمث،ثحبسملاو،اًمسالخدأ.ةكبشلانيوانعرتفدرايخلاسملا،ةكبشلانيوانعرتفدنملاصتاةهجديدحتل•
.قفاوم

،ينورتكلإلاديربلاناونعلخدأ،ينورتكلإلاديربلاناونعلاخدإلقحلايف.يوديلاخدإسملا،اًيوديينورتكلإلاديربلاناونعلاخدإل•
.ةفاضإسملامث

مزلاذإكبةصاخلالوخدلاليجستليصافتلخدأ.يتفاضإسملا،نيملتسملاةمئاقىلإكبصاخلاينورتكلإلاديربلاناونعةفاضإل•
.رمألا

.ءارجإلارركمث،ملتسمةفاضإسملا،نيملتسملانمديزملاةفاضإل•

.ماظنلاةئيهتىلعنيملتسمةفاضإلةرفوتملاتارايتخالادمتعت:ةظحالم

.:ةيفخمةخسنوأ،:ةخسنوأ:ىلإددح،ةمئاقلانم.ةمئاقلايفنيملتسملاءامسأدحأسملا،نيملتسملاميظنتل.6

:ةجاحلابسحينورتكلإلاديربلاتادادعإطبضا.7

.قفاومسملامث،اًديدجاًعوضوملخدأو،عوضوملاسملا،عوضوملارييغتل•

.قفاومسملامث،اًديدجاًمسالخدأمث،قفرملافلملامساسملا،نيعمفلممساكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

وأثحبلللباقفلمءاشنإل.بولطملاقيسنتلاددحمث،قفرملافلملاقيسنتبسملا،ددحمفلمقيسنتكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•
.فلملاقيسنتةمئاقنمديزملاددح،رورملاةملكةيامحةفاضإل

.قفاومسملامث،ةديدجةلاسرلخدأو،ةلاسرلاسملا،ينورتكلإلاديربلاةلاسررييغتل•

.ةمهمءاشنإسملا،ةمهملانمةفلتخمماسقأتادادعإرييغتلوأ،تادنتسملاجاجزمادختساباًيئوضتادنتسملانمديزملاحسمل•

.اًرايخددحمث،نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا،اًيئوضنيهجولاىلعةعوبطملاتادنتسملاحسمةلاحيف•

.تاقيبطتلاتازيممعجار،ةرفوتملاتازيملالوحليصافتىلعفرعتلل

.لاسرإسملا،يئوضلاحسملاءدبل.8

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمقمث،يئوضحسمسملا،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.9

.يلاتلاءزجلاةجمربسملا،تادادعإلارييغتل•

.اًيئوضيلاتلاءزجلاحسمسملا،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.10

مكحتلاةحولنمزاهجلانيوانعرتفدبلاصتاتاهجريرحتوأةفاضإ

لوصولاكنكميلاصتاةهج5000ىلإلصيددعنيوانعلارتفديوتحينأنكمي.نمضملابيولامداخمادختسابزاهجلانيوانعرتفددادعإكنكمي
.تاقيبطتلامادختسابتاهجولاوأنيملتسملالاخدإدنعمهيلإ

:مكحتلاةحولنمزاهجلانيوانعرتفدبلاصتاتاهجريرحتوأةفاضإل

سمللاةشاش"نم"لاصتالاةهجريرحت/ءاشنإ"نيكمتبماظنلالؤوسمموقينأبجي،ةزيملاهذهمادختسانمنكمتتنألبق:ةظحالم
."نيمدختسملالكبةصاخلا
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.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.ينورتكلإلاديربلاسملا.3

.نييعتةداعإسملا،ةقباسلاقيبطتلاتادادعإحسمل.4

.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسا،ينورتكلإديربناونعلاخدإل.يوديلاخدإسملا.5

.نيوانعلارتفدزمرلاسملا،زاهجلانيوانعرتفدىلإملتسمةفاضإل.6

.ةيلاتلاتاوطخلاىدحإبمق.7

سملا.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسامث،لقحلاسملا،لاصتاةهجليصافتلاخدإل.ةديدجلاصتاةهجءاشنإسملا،لخدمءاشنإل•
.قفاوم

.ثحبسملا،لاصتاةهجىلعروثعلل.لاصتالاةهجسملا،ةمئاقلايف.ةيلاحلاصتاةهجىلإةفاضإسملا،يلاحلخدمةفاضإل•

.ةمجنزمرلاسملا،لضفمرايخكروهظللملتسمزييمتل.8

:ةجاحلابسحينورتكلإلاديربلاتادادعإطبضا.9

.لاسرإسملا،يئوضلاحسملاءدبل.10

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.11
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لمعلاريسليئوضلاحسملا

ًايئوضلمعلاريسماهمحسمىلعةماعةرظن

فلمعيزوتو،ةيلصألاتادنتسملادحأليئوضلاحسملاءارجإاًيئوضلمعلاريسماهمحسمقيبطتكلحيتي
نمديدعلاحسمةمهمطيسبتىلع"اًيئوضلمعلاريسماهمحسم"ةزيملمعت.هتفشرأواًيئوضحوسمملاةروصلا
.تافلملاعقاومنمرثكأوأدحاويفاًيئوضةحوسمملاروصلاتافلمظفحواًيئوضةددعتملاتاحفصلاتادنتسم

ىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.اهمادختسانمنكمتتنألبقةزيملاهذهدادعإماظنلالوؤسمىلعبجي:ةظحالم
www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

ةعرسبتافلملاتاهجونمةعومجمىلإ،اًقبسمةددحمتادادعإمادختساب،اًيئوضتادنتسملاحسمنماًيئوضلمعلاريسماهمحسمقيبطتكنّكمي
:لمعلاريسماهمتارايخنمديدعلادجوت.ةلوهسو

فلملاتاهجولمشت.ةهجنمرثكأىلإوأفلملاتاهجونمةدحاوةهجوىلإاًيئوضتادنتسملاحسمبمايقلالمعلاريسماهمعيزوتحيتي•
.اًضيألمعلاريسماهمىلإسكافلاتاهجوةفاضإكنكمي.ةكبشمداخو،بيولاىلعاًعقومو،FTPعقوم

صرقلاكرحمبدوجوملاصاخلاوأماعلاديربلاقودنصتادلجمىلإاًيئوضتادنتسملاحسمنمديربلاقودنصىلإيئوضلاحسملاكّنكُمي•
.ةعباطللتباثلا

.ةكبشلاىلعةيصخشلاةيسيئرلاةحفصلادلجمىلإاًيئوضتادنتسملاحسمنمةيسيئرلاةحفصلاىلإيئوضلاحسملاكّنكُمي•

.لصتمUSBصارقأكرحمىلإاًيئوضتادنتسملاحسمنمUSBىلإيئوضلاحسملاكنّكمي•

:ةظحالم

.ىلإيئوضحسمىلإعجرا،نيوانعلارتفديفلاصتاةهجبةطبترمفلمةهجوىلإاًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسمل•

.ينورتكلإلاديربلامادختساىلإعجرا،ينورتكلإديربناونعىلإاًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسمل•

.تاقيبطتلاتازيممىلإعجرا،ةرفوتملاتادادعإلاوقيبطتلاتازيمعيمجلوحتامولعمىلعلوصحلل

لمعلاريسماهمليئوضلاحسملامادختسا

:اًيئوضيلصأدنتسمحسمل
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.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

جاجزمدختسا،ةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومادختسابهتيذغتنكمياليذلاقرولاوأةيدرفلاتاحفصللةبسنلاب•
اًهجتمنوكيثيحبتادنتسملاجاجزبىرسيلاةيولعلاةيوازلايفيلصألادنتسملاعضمثةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوعفرا.تادنتسملا
.لفسأل

ةيأةلازإبمق.نيهجولاتاذتاحفصلاوأةيدرفلاوأةددعتملاتاحفصلاةيذغتلةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا•
ىلعألتادنتسملاهجونوكيثيحبةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملالخدأ.تاحفصلانمقروكباشموأسيبابد
.ةيلصألاتادنتسملاةهجاوميفرقتستىتحقرولاتاهجومطبضا.ًالوأةيذغتلاةدحويفةحفصلانميولعلاءزجلالاخدإعم

.ةيئاقلتلاتادنتسملابةيذغتلاةدحوديكأتبصاخلاLEDرشؤملاءيضي،ةيلصألاتادنتسملافاشتكادنع:ةظحالم

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.اًيئوضلمعلاريسماهمحسمسملا.3

.نييعتةداعإسملا،ةقباسلاقيبطتلاتادادعإحسمل.4

سملا،لمعلاريسماهمةمئاقثيدحتلو،رمألامزلاذإ.تارايخلادحأسملا،لمعلاريسماهمرايتخاةشاشلانم،لمعلاريسةمهمديدحتل.5
.ثيدحت

.لمعلاريسماهمرييغتسملا،ةشاشلاضرعلو،يئاقلتلكشبلمعلاريسماهمرايتخاةشاشلاروهظمدعلاحيف:ةظحالم

ةحوسمملاةيلصألاتادنتسمللبولطملاعقوملاىلإلوصوللضرعتساوأ،لمعلاريسةمهمةهجوليصافتوأنيملتسملالخدأ،رمألامزلاذإ.6
.اًيئوض
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.فلملاةهجوددح،ةمئاقلانم.تافلمتاهجوةفاضإسملا،فلمةهجوةفاضإل.7

.تافلملاعدوتسمتادادعإلاًقبسمةددحملاةمئاقلانملمعلاريسماهمىلإفلملاتاهجوةفاضإكنكمي:ةظحالم

.اًقبسمةفرعملاةمئاقلانمفلمتاهجوةفاضإكنكمي،ديدجلمعريسماهمءاشنإل،نمضملابيولامداخيف•

ةمئاقلانمتافلملاتاهجونمديزملاةفاضإكنكمي،ةددحملمعريسماهمل،لمعلاريسماهمليئوضلاحسملاقيبطتيف•
.اًقبسمةددحملا

.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل

.ةجاحلابسحاًيئوضلمعلاريسةمهمحسمتادادعإطبضا.8

.قفاومسملامث،اًديدجاًمسالخدأمث،قفرملافلملامساسملا،نيعمفلممساكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

.بولطملاقيسنتلاددحمث،قفرملافلملاقيسنتبسملا،ددحمفلمقيسنتكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

سملامث،تارايخلادحأددح.لعفلابفلملادوجودنعسملا،لعفلاباًمدختسمفلملامسانوكيامدنعزاهجلاهذختييذلاءارجإلاديدحتل•
.قفاوم

رايختادادعإنيكمتمث،نمضملابيولامداخىلإلوصولابمقف،رفوتمريغpdfدلجمىلإةفاضإرايخلاناكاذإ:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةئبعتلا

سملا،ةزيملانيكمتل.ةمهمءاشنإةزيملانيكمتبمقف،دحاويئوضحسمفلميفتاحفصلاعمجلو،تادنتسملاجاجزمدختستتنكاذإ•
.ةمهمءاشنإةزيمبصاخلاليدبتلارز

.اًرايخددحمث،نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا،نيهجولاىلعةعوبطمةيلصأتادنتسمنميئوضلاحسملاةلاحيف•

.تاقيبطتلاتازيممعجار،ةرفوتملاتازيملالوحليصافتىلعفرعتلل

.يئوضحسمسملا،يئوضلاحسملاءدبل.9

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمق،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.10

.يلاتلاءزجلاةجمربسملا،تادادعإلارييغتل•

.اًيئوضيلاتلاءزجلاحسمسملا،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.11

:ةظحالم

.ةكبشلابلاصتامزلي،دعبنعيئوضلاحسملل•

Embeddedيفتاميلعتلاىلإعجرا،دعبنعيئوضلاحسملابةقلعتملاليصافتلاةفرعمل• Web Server.

.ةعباطللتباثلاصرقلانمتافلملاليزنتوأاًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسمءانثأسكافلاوخسنلاوةعابطلاماهمةعابطنكمي•

لمعلاريسماهمعيزوت

لمعلاريسماهميوتحت.لمعلاريسماهمليئوضلاحسملاقيبطتيفمدختستةصصخملمعريسماهمنعةرابععيزوتلابةصاخلالمعلاريسماهم
ماهملمتشتنأنكمي.اهعيزوتعقاومواًيئوضةحوسمملاتادنتسملاعيزوتةقيرطددحتيتلاويئوضلاحسملاةمهملاًقبسمةجمربمتادادعإىلع
ةمهملكيفةصصخملايئوضلاحسملاتادادعإنيزختكنكمي.سكافلاتاهجوىلإةفاضإلاب،فلمللتاهجوةدعوأةدحاوةهجوىلعلمعلاريس
.لمعريسماهمنم

:ةرفوتمةيلاتلاتارايخلا.رثكأوأةدحاويئوضحسمةهجواًمدختسملمعريسماهمءاشنإكنكمي،نمضملابيولامداخمادختسابو
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.تافلملاتاعدوتسمةمئاقنماًقبسمةددحملايئوضلاحسملاتاهجو•

.SMBمداخوأبيوعقوموأFTPعقوملثمةديدجلايئوضلاحسملاتاهجو•

.سكافلامقرتاهجو•

.لمعلاريسماهمليئوضلاحسملاقيبطتيفلمعلاريسماهمرايتخاةشاشنمضلمعلاريسماهمةمئاقيفرهظتساهنإف،لمعريسماهمءاشنإدنع

ةمئاقلانميئوضلاحسملاتاهجونمديزملاةفاضإويئوضلاحسملاتادادعإرييغتكنكمي،لمعلاريسماهمديدحتدنع،ةعباطلابمكحتلاةحوليف
.اًقبسمةددحملا

اًقبسمةددحملاةكبشلاتافلمتاعدوتسم

ةفاضإلةعباطلامكحتةحولمادختساكنكميامك.لمعلاريسماهميفاهمادختساكنكمييتلاوفلمللاًقبسمةددحمةهجووهتافلملاعدوتسم
.لمعلاريسماهملتافلمعدوتسم

ىتحلقألاىلعدحاوعدوتسمدادعإمزليو.اًيئوضةحوسمملاتافلمللاًقبسمةددحمتاهجوكةحاتملاتافلملاتاعدوتسمةئيهتماظنلالوؤسمىلوتي
/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.لمعلاريسماهمليئوضلاحسملاةزيمرفوتت

ALC80XXdocs.

.يضارتفالاتافلملاعدوتسمبةيضارتفالالمعلاريسةمهمطبترت،لمعلاريسةمهمرايتخاةشاشيف:ةظحالم

ةديدجلالمعلاريسةمهمءاشنإ

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعبتكاوبيوضرعتسميأحتفا،كيدلرتويبمكلاىلع.1

.كتعباطبصاخلاIPناونعنعثحبلارظناف،كتعباطبصاخلاIPناونعفرعتالتنكاذإ:ةظحالم

.يئوضلاحسملابيوبتةمالعقوفرقنا.2

.ةديدجلمعريسةمهمءاشنإددحمث،لمعلاريسماهمددح،ضرعلاةقطنميف.3

:اًرايخددح،"لمعريسةمهمىلإةهجوةفاضإ"ـل.4

.اًقبسمةددحمةمئاقنمديدحتددح،لمعلاريسةمهمىلإةيلاحفلمةهجوةفاضإل•

.يئوضحسمةهجولاخدإددح،لمعلاريسةمهمىلإفلمةهجوةفاضإل•

.مقلمسكافمقرلاخدإددح،لمعلاريسةمهمىلإسكافةهجوةفاضإل•

.ةفاضإقوفرقنامث،"فلملاةهجو"ةمئاقنمةهجوددح،"اًقبسمةددحمةمئاقنمديدحت"ـل.5

:ليصافتلاهذهفضأ،"يئوضحسمةهجولاخدإ"ـل.6

a.يئوضلاحسملاةهجولاًمسالخدأمث،فولأملامسالالقحقوفرقنا.

b.ةهجولاناونعلخدأمث،تارايخلادحأددح،"لوكوتوربلا"ـل.

.ذفنملامقر:"IPناونع"لخدأ،"IPناونع"ـل•

.ذفنملامقر:"فيضملامسا"لخدأ،فيضملامسا"ـل•

c.يف.ةجاحلابسحةهجولادلجممسابتكاSMB،كرتشملادلجملاوهةهجولادلجمنوكي.

d.تافلملاظفحةسايسدِّدح.ةهجولادلجمنمضيعرفلادلجملامسالخدأ،"دنتسملاراسم"يف.

e.نيحلاصرورمةملكولوخدليجستمسالخدأ.

لاجملامسالوخدلاليجستمسانمضتينأنكمي.ةهجولادلجملمحييذلارتويبمكلابصاخلالوخدلاليجستمسامدختسا:ةظحالم
.لوخدلاليجستمسا/لاجملامسالثم،اًضيأ
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.ةفاضإقوفرقنا.7

:لمعلاريسةمهمىلإىرخأةهجوةفاضإل.8

."تافلملاتاهجو"ـلةفاضإقوفرقنا،فلمةهجوةفاضإل•

."سكافلاتاهجو"ـلةفاضإقوفرقنا،سكافةهجوةفاضإل•

.بلطلابسحلمعلاريسةمهمليئوضلاحسملاتادادعإطبضا.9

Embeddedيفلمعلاريسةمهمءاشنإدعب Web Server،ريسةمهمليئوضلاحسملاقيبطتيفةمئاقلاىلإلمعلاريسةمهمةفاضإمتت
.لمعلا

كرتشملاةكبشلادلجمىلإيئوضلاحسملا

تامدخلغشيرتويبمكزاهجوأمداخىلعدلجملادجوينأنكمي.SMBمادختسابلاصتاةكبشربعكرتشمدلجمليئوضلاحسملاذيفنتكنكمي
SMB.

.ةباتكلاوةءارقلللوصولاتازايتماعمكرتشمدلجمءاشنإبمق،ةكبشىلعكرتشمدلجمليئوضلاحسملاذيفنتل

Windowsليغشتلاماظنبلمعيرتويبمكىلعدلجمةكراشم

Windowsحتفا.1 Explorer.

.صئاصخددحمث،هتكراشميفبغرتيذلادلجملاقوفنميألاسواملارزبرقنا.2

.ةمدقتمةكراشمقوفرقنامث،ةكراشمبيوبتلاةمالعقوفرقنا.3

.دلجملااذهةكراشمددح.4

.تانوذألاقوفرقنا.5

.تانوذألاعيمجنيكمتنمققحتمث،صاخشألالكةعومجملاددح.6

.قفاومقوفرقنا.7

.قحالتقويفمادختساللةكراشملامساركذت:ةظحالم

.ىرخأةرمقفاومقوفرقنا.8

.قالغإقوفرقنا.9

Macintoshيفدلجمةكراشم OS Xثدحألاتارادصإلاو10.7رادصإلا

.ماظنلاتاليضفتدِّدح،"Apple"ةمئاقنم.1

.تافلملاةكراشمددحمث،ةكراشمددح،ماظنلاتاليضفتةذفاننم.2

.ةفاضإقوفرقنامث،ةكبشلاىلعهتكراشمديرتيذلادلجملاىلإلوصوللضرعتسا.)+(عمجلازمرقوفرقنا،ةكرتشملاتادلجملانمض.3

.تاعومجملاطيشنتمتي.هدِّدح،كدلجمبةصاخلالوصولاقوقحليدعتل.4

.ةباتكوةءارقديدحتلمهسألامدختسامث,صاخشألالكقوفرقنا،"نيمدختسملا"ةمئاقنم.5

.ةكراشملادلجمرايخلاددحمث،تارايخلاقوفرقنا.6

.SMBمادختسابتادلجملاوتافلملاةكراشمدِّدح،دلجملاةكراشمل•

.مدختسملامساراوجبليغشتدِّدح،نيددحمنيمدختسمعمدلجملاةكراشمل•

.متقوفرقنا.7
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."ماظنلاتاليضفت"ةذفانلاقلغأ.8

.ةيعرفلاتادلجملاوتادلجملاثحابيفكرتشملادلجملاراعشرهظي،كرتشمدلجمحتفدنع:ةظحالم

ديربلاقودنصدلجمىلإيئوضلاحسملا

يهيتلا،ديربلاقيدانصىلإاًيئوضتافلملاحسمنيمدختسمللةزيملاهذهحيتت.يئوضلاحسملاقرططسبأدلجمىلإيئوضلاحسملاءارجإدُعي
يفاًيئوضحوسمملافلملانيزختمتي،ةعابطلاىلعاًيئوضروصلاىدحإحسمدنع.ةعباطللبلصلاصرقلاىلعاهؤاشنإمتتادلجمنعةرابع
.رتويبمكلازاهجىلعهبظافتحاللنّزخُملااًيئوضحوسمملافلملادادرتسالنمضملابيولامداخمادختساكنكمي.يلخادلاتباثلاصرقلاىلعدلجم

ةحولمادختسابةيضارتفالاتادادعإلاهذهرييغتكنكميو.pdf.قيسنتبنولمولومحمدحاوهجويذدنتسمءاشنإبةيضارتفالاتادادعإلاموقت
مداخيفةدوجوملاتادادعإلازواجتتمكحتلاةحولتارايتخانأبملعلاعم.رتويبمكلازاهجىلعنمضملابيولامداخمادختسابوأةعباطلامكحت
.نمضملابيولا

ماعلاديربلاقودنصدلجمىلإيئوضلاحسملا

ديربلاقودنصدلجمىلإاًيئوضروصلاحسملرورمةملكىلإجاتحتال.اًيئوضةحوسمملاروصلانيزختلماعديربقودنصدلجمةعباطلارفوت
كنكمي.ماعلاديربلاقودنصدلجميفاًيئوضةحوسمملاتادنتسملاةدهاشمنيمدختسملاعيمجلنكميو.اًيئوضةحوسمملاروصلادادرتسالوأ،ماعلا
.صاخديربقودنصدلجمءاشنإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.رورمةملكبيمحمصاخديربقودنصدلجمءاشنإ

:ماعديربقودنصدلجمىلإاًيئوضةروصحسمل

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.اًيئوضلمعلاريسماهمحسمسملا.3

.يضارتفالاماعلاديربلاقودنصسملا،"لمعلاريسماهمرايتخا"ةشاشلانم،لمعلاريسةمهمديدحتل.4

.اهضرعللمعلاريسةمهمرييغتسملاف،يئاقلتلكشبلمعلاريسةمهمرايتخاةشاشضرعمتيملاذإ:ةظحالم

.ةمئاقلانمفلمةهجوددحمث،فلمتاهجوةفاضإسملا،فلمةهجوةفاضإل.5

.ةجاحلابسحاًيئوضلمعلاريسةمهمحسمتادادعإطبضا.6

.قفاومسملامث،اًديدجاًمسالخدأمث،قفرملافلملامساسملا،نيعمفلممساباًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

.بولطملاقيسنتلاددحمث،قفرملافلملاقيسنتبسملا،ددحمفلمقيسنتكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

.دحاويئوضحسمفلميفتاحفصلاعمجلةمهمءاشنإنيكمتبمقف،تادنتسملاجاجزمدختستتنكاذإ•

.اًرايخددحمث،نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا،نيهجولاىلعةعوبطمةيلصأتادنتسمنميئوضلاحسملاةلاحيف•

.تاقيبطتلاتازيممعجار،ةرفوتملاتازيملالوحليصافتىلعفرعتلل

ةحوسمملاةروصلاةعباطلانزخت.اًيئوضيلصألادنتسملاحسممتيو،"ةمهملامدقت"ةشاشرهظت.يئوضحسمسملا،يئوضلاحسملاءدبل.7
.ةعباطللتباثلاصرقلاىلعاًيئوض

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمق،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.8

.يلاتلاءزجلاةجمربسملا،تادادعإلارييغتل•

.اًيئوضيلاتلاءزجلاحسمسملا،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ديربلاقودنصدلجمنميئوضلاحسملاتافلمدادرتساىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.نمضملابيولامداخمدختسا،رتويبمكلاىلإفلملالقنل.9
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صاخلاديربلاقودنصدلجمىلإيئوضلاحسملا

.رورمةملكصاخلاديربلاقودنصتادلجمبلطتتنأنكميو.صاخلاديربلاقودنصدلجمىلإاًيئوضتادنتسملاحسمةزيملاهذهكلحيتت

.صاخديربقودنصدلجمءاشنإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.صاخلاديربلاقودنصتادلجمءاشنإلنمضملابيولامداخمادختساكنكمي

:صاخديربقودنصدلجمىلإيئوضلاحسملاءارجإل

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.اًيئوضلمعلاريسماهمحسمسملا.3

.صاخديربقودنصدلجمددح،"لمعلاريسماهمرايتخا"ةشاشلانم،لمعلاريسماهمديدحتل.4

.اهضرعللمعلاريسةمهمرييغتسملاف،يئاقلتلكشبلمعلاريسةمهمرايتخاةشاشضرعمتيملاذإ:ةظحالم

.قفاومسملامث،رورملاةملكلخدأ،"ديربلاقودنصرورمةملك"ةشاشىلع.5

.ةمئاقلانمفلمةهجوددحمث،فلمتاهجوةفاضإسملا،فلمةهجوةفاضإل.6

.ةجاحلابسحاًيئوضلمعلاريسةمهمحسمتادادعإطبضا.7

.قفاومسملامث،اًديدجاًمسالخدأمث،قفرملافلملامساسملا،نيعمفلممساباًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

.بولطملاقيسنتلاددحمث،قفرملافلملاقيسنتبسملا،ددحمفلمقيسنتكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

.دحاويئوضحسمفلميفتاحفصلاعمجلةمهمءاشنإنيكمتبمقف،تادنتسملاجاجزمدختستتنكاذإ•

.اًرايخددحمث،نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا،نيهجولاىلعةعوبطمةيلصأتادنتسمنميئوضلاحسملاةلاحيف•

.تاقيبطتلاتازيممعجار،ةرفوتملاتازيملالوحليصافتىلعفرعتلل

.يئوضحسمسملا،يئوضلاحسملاءدبل.8

:اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمق،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.9

.يلاتلاءزجلاةجمربسملا،تادادعإلارييغتل•

.اًيئوضيلاتلاءزجلاحسمسملا،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ديربلاقودنصدلجمنميئوضلاحسملاتافلمدادرتساىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.نمضملابيولامداخمدختسا،رتويبمكلاىلإفلملالقنل.10

صاخديربقودنصدلجمءاشنإ

دلجمءاشنإماظنلالوؤسملنكمي.صاخديربقودنصدلجمءاشنإكنكميف،ةلعفمةيفاضإتادلجمبحمستيتلايئوضلاحسملاةسايستناكاذإ
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.تقويأيفصاخديربقودنص

:رورمةملكبصاخديربقودنصدلجمءاشنإل

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعبتكاوبيوضرعتسميأحتفا،كيدلرتويبمكلاىلع.1

.كتعباطبصاخلاIPناونعنعثحبلارظناف،كتعباطبصاخلاIPناونعفرعتالتنكاذإ:ةظحالم

.يئوضلاحسملابيوبتةمالعقوفرقنا.2
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.ديربلاقيدانصددح،"ضرعلا"مسقيف.3

ليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل."ديربلاقودنصىلإيئوضلاحسملا"نيكمتمتينلف،"ضرعلا"مسقرهظيملاذإ:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسم

.دلجمءاشنإقوفرقنا،"ديربلاقودنصىلإيئوضلاحسملا"مسقيف.4

.دلجمللاًمسابتكامث،:دلجملامسالقحقوفرقنا.5

.رورملاتاملكدعاوقبمزتلترورمةملكبتكا،"دلجملارورمةملك"لقحيف.6

.ىرخأةرمرورملاةملكبتكا،"دلجملارورمةملكديكأت"لقحيف.7

.قيبطتقوفرقنا.8

ماهمرايتخانمضةعباطلابسمللاةشاشىلعونمضملابيولامداخيفيديربلاقودنصلاتادلجمةمئاقيفصاخلاديربلاقودنصدلجمرهظي
.ةعباطللتباثلاصرقلاىلعتايوتحملانيزختمتيس.لمعلاريس

ديربلاقودنصدلجمنميئوضلاحسملاتافلمدادرتسا

.رتويبمكلازاهجىلإتافلملاخسنوديربلاقودنصدلجمنميئوضلاحسملاتافلمدادرتسالنمضملابيولامداخمادختساكنكمي

:يئوضلاحسملاتافلمدادرتسال

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعبتكاوبيوضرعتسميأحتفا،كيدلرتويبمكلاىلع.1

.كتعباطبصاخلاIPناونعنعثحبلارظناف،كتعباطبصاخلاIPناونعفرعتالتنكاذإ:ةظحالم

.يئوضلاحسملابيوبتةمالعقوفرقنا.2

.ديربلاقيدانصددح،"ضرعلا"مسقيف.3

.يئوضلاحسملانمضتييذلادلجملاقوفرقنا،"ديربلاقودنصىلإيئوضلاحسملا"مسقيف.4

:ةظحالم

.قفاومقوفرقنامث،رورملاةملكبتكاودلجملارورمةملكلقحقوفرقنا،رورمةملكبيمحملاصاخلادلجمللةبسنلاب•

.ضرعلاةقيرطثيدحتقوفرقنا،ةروصلافلمروهظمدعةلاحيف•

."دلجملاتايوتحم"راطإيفيئوضلاحسملافلمرهظي

.قفاومرقنامث،تارايخلادحأددح،"ءارجإلا"نمض.5

ةبلاطملادنعفلملاظفحلرتويبمكلازاهجىلععقوملاىلإلقتنامث،ظفحقوفرقنا.رتويبمكلازاهجىلعفلملانمةخسنظفحلليزنت•
.راوحلاعبرمقلغأوأفلملاحتفا.كلذب

.رتويبمكلازاهجىلعفلملانمةخسنظفحنودفلملاةعابطلةعابطلاةداعإ•

.كلذبةبلاطملادنعةيلمعلاءاغلإلءاغلإوأفلملافذحلقفاومقوفرقنا.ديربلاقودنصنمفلملاةلازإلفذح•

.نمةعابطىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.نمةعابطلاقيبطتمادختسابديربلاقودنصتافلمدحأةعابطاًضيأكنكمي:ةظحالم
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مدختسملليسيئرلادلجملاىلإيئوضلاحسملا

لكليسيئرلاليلدلازيمتي.يجراخمداخىلعيسيئرلاليلدلاىلإتادنتسملليئوضلاحسملاءارجإ"ةيسيئرلاةحفصلاىلإيئوضلاحسملا"كلحيتي
.LDAPلالخنمليلدلاراسمءاشنإمتي.هتقداصمتمتمدختسم

.لمعلاريسماهمليئوضلاحسملاقيبطتيفةيسيئرلاةحفصلالمعريسةمهممساب"ةيسيئرلاةحفصلاىلإيئوضلاحسملا"ةزيمرفوتت

:ةيسيئرلاةحفصلالمعريسماهمنيكمتل

.LDAPةكبشةقداصمةئيهتنمدكأت•

.LDAPليلديفمدختسملكلةيسيئرلاةحفصلادلجمعقاومديدحتنمدكأت•

ىلعةيسيئرلاةحفصلالمعريسماهمرهظت،ةكبشلادامتعاتانايباًمدختسمةعباطلاىلإلوخدلاليجستباممدختسمموقيامدنع:ةظحالم
.لمعريسماهمرتخاةشاش

:ةيسيئرلاةحفصلالمعريسماهممادختسال

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.ةكبشلادامتعاتانايبمادختسابلوخدلالّجسمث،لوخدلاليجستسملا،ةعباطلاىلإلوخدلاليجستل.2

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.3

.اًيئوضلمعلاريسماهمحسمسملا.4

.ةيسيئرلاةحفصلالمعريسماهمسملا،لمعلاريسماهمرايتخاةشاشنم.5

:ةظحالم

.اهضرعللمعلاريسةمهمرييغتسملاف،يئاقلتلكشبلمعلاريسةمهمرايتخاةشاشضرعمتيملاذإ•

.ةبولطملادامتعالاتانايبمادختسابلوخدلاليجستنمققحتف،ةيسيئرلاةحفصلالمعريسماهمضرعمتيملاذإ•

.ةمئاقلانمفلمةهجوددحمث،فلمتاهجوةفاضإسملا،فلمةهجوةفاضإل.6

.ةجاحلابسحاًيئوضلمعلاريسةمهمحسمتادادعإطبضا.7

.قفاومسملامث،اًديدجاًمسالخدأمث،قفرملافلملامساسملا،نيعمفلممساباًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

.بولطملاقيسنتلاددحمث،قفرملافلملاقيسنتبسملا،ددحمفلمقيسنتكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

.دحاويئوضحسمفلميفتاحفصلاعمجلةمهمءاشنإنيكمتبمقف،تادنتسملاجاجزمدختستتنكاذإ•

.اًرايخددحمث،نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا،نيهجولاىلعةعوبطمةيلصأتادنتسمنميئوضلاحسملاةلاحيف•

.تاقيبطتلاتازيممعجار،ةرفوتملاتازيملالوحليصافتىلعفرعتلل

.يئوضحسمسملا،يئوضلاحسملاءدبل.8

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمق،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.9

.يلاتلاءزجلاةجمربسملا،تادادعإلارييغتل•

.اًيئوضيلاتلاءزجلاحسمسملا،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.10
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لومحمUSBصارقأكرحمىلإيئوضلاحسملا

تاحوسمUSBىلإيئوضلاحسملاةفيظوجتنت.لومحمUSBصارقأكرحمىلعهحسممتيذلافلملانيزختواًيئوضدنتسمحسمكنكمي
.tif.وxps.و)pdf)a.وpdf.وjpg.ةغيصبفلميفةيئوض

.لمعلاريسماهمليئوضلاحسملاقيبطتيفUSBلمعريسةمهمكUSBىلإيئوضلاحسملاةزيمرفوتت

.طقفيجذومنلاFAT32تافلملاماظنبةأيهملاةلومحملاUSBصارقأتاكرحملمعدلارفوتي:ةظحالم

:لومحمUSBصارقأكرحمىلإيئوضلاحسملاءارجإل

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.USBةركاذذفنميفلومحمUSBصارقأكرحملخدأ.3

.USBىلإيئوضحسمسملا،USBصارقأكرحمفاشتكامتةشاشىلع.4

ريسماهمرييغتسملا.لمعلاريسماهمليئوضلاصحفلاسملاف،ةعباطلايفUSBصارقأكرحملاخدإلعفلابمتاذإ:ةظحالم
.USBسملامث،لمعلا

.ةمئاقلانمفلمةهجوددحمث،فلمتاهجوةفاضإسملا،فلمةهجوةفاضإل.5

.ةجاحلابسحاًيئوضلمعلاريسةمهمحسمتادادعإطبضا.6

.قفاومسملامث،اًديدجاًمسالخدأمث،قفرملافلملامساسملا،نيعمفلممساباًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

.بولطملاقيسنتلاددحمث،قفرملافلملاقيسنتبسملا،ددحمفلمقيسنتكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

.دحاويئوضحسمفلميفتاحفصلاعمجلةمهمءاشنإنيكمتبمقف،تادنتسملاجاجزمدختستتنكاذإ•

.اًرايخددحمث،نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا،نيهجولاىلعةعوبطمةيلصأتادنتسمنميئوضلاحسملاةلاحيف•

.تاقيبطتلاتازيممعجار،ةرفوتملاتازيملالوحليصافتىلعفرعتلل

.يئوضحسمسملا،يئوضلاحسملاءدبل.7

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمق،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.8

.يلاتلاءزجلاةجمربسملا،تادادعإلارييغتل•

.اًيئوضيلاتلاءزجلاحسمسملا،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

لبقلومحملاصارقألاكرحمةلازإدنع.يئوضلاحسملاةمهملةعباطلاذيفنتءانثأUSBصارقأكرحمةلازإبمقتال:ريذحت
.صارقألاكرحمىلعةدوجوملاىرخألاتافلمللفلتثدحينأنكميومادختسالللباقريغفلملاحبصينأنكمي،لقنلالامتكا

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.9

ةدحاولاةسمللاتاقيبطت

تاقيبطتضرعمتي.لمعلاريسماهمليئوضلاحسملاقيبطتمادختساىلإرارطضالانودلمعريسماهممادختسانمةدحاولاةسمللاقيبطتكّنكُمي
.ةدحاوةسملبمدختستوةيسيئرلاةشاشلاىلعةدحاولاةسمللا

ءاشنإلوحليصافتىلعلوصحلل.مدختسملاقوقحنييعتو،لمعلاريسماهمبهنارقإو،قيبطتلاميمصتلنمضملابيولامداخمادختساكنكمي
/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،لمعلاراسمماهمليئوضلاحسملاتاهجولةدحاولاةسمللاتاقيبطتلا
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ىلإيئوضحسم

"ىلإيئوضلاحسملا"ىلعةماعةرظن

Scan(ىلإيئوضحسمقيبطتمادختساكنكمي To(يفنيملتسموتاهجوةدعىلإاًيئوضتادنتسملاحسمل
دلجموألومحملاUSBصارقأكرحم:يهىلإيئوضلاحسملاةهجونوكتنأنكمي.يدرفيئوضحسم
تاهجدحأوهىلإيئوضلاحسملاملتسمنوكينأنكمي.SMBلاصتاةكبشعقوموأةكبشلاىلعكرتشم
لجسممدختسموأينورتكلإديربناونعوأةكبشنيوانعرتفدوأزاهجلانيوانعرتفديفةدوجوملالاصتالا
.لوخدلا

:ةيلاتلايئوضلاحسملافئاظوىلإيئوضلاحسملاقيبطتمعدي

.ينورتكلإلاديربلانيوانعدحأليئوضلاحسملاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ينورتكلإديربناونعىلإاًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسم•

USBصارقأكرحمىلإيئوضلاحسملاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.لومحمUSBصارقأكرحمىلإاًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسم•
.لومحم

ةفرعمل.SMBليوحتلوكوتوربمادختسابةكرتشملاصتاةكبشعقوميفةدوجوملاتادلجملادحأىلإاًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسما•
.ةكبشلابلصتمرتويبمكىلعكرتشمدلجمىلإيئوضلاحسملاىلإعجرا،ليصافتلا

حسملاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.لوخدلالجسيذلامدختسملابطبترملاينورتكلإلاديربلاناونعىلإاًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسما•
.لوخدلللجسممدختسمىلإيئوضلا

.لمعلاريسليئوضلاحسملاىلإعجرا،ةصصخملمعريسماهممادختسابتاهجوةدعوأدحاوفلمةهجوىلإاًيئوضتادنتسملاحسمل

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهصيصختوتاقيبطتلاةئيهتبةقلعتملاليصافتلاةفرعمل
ALC80XXdocs.

.تاقيبطتلاتازيممىلإعجرا،ةرفوتملاتادادعإلاوقيبطتلاتازيمعيمجلوحتامولعمىلعلوصحلل

ينورتكلإلاديربلانيوانعدحأليئوضلاحسملا

Scan(يئوضلاحسملاقيبطتجتني.ينورتكلإديربناونعىلإاًيئوضحوسمملافلملالاسرإوامدنتسمليئوضحسمةيلمعذيفنتكنكمي To(
pdf.وpdf.وjpg.ةغيصبفلميفةيئوضتاحوسم (a)و.xpsو.tif.

لوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ينورتكلإلاديربلامداختامولعمبةعباطلانيوكتنمدكأت،ينورتكلإديربناونعىلإيئوضلاحسملالبق
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلا

:ينورتكلإديربناونعىلإاهلاسرإواًيئوضةروصحسمل

.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعيلصألادنتسملالِّمح.1

.ةيئاقلتلاتادنتسملابةيذغتلاةدحوديكأتبصاخلاLEDرشؤملاءيضي،ةيلصألاتادنتسملافاشتكادنع:ةظحالم

.مكحتلاةحوليفةيسيئرلاةحفصلاسملا.2

.ىلإيئوضلاحسملاسملا.3

.ةهجوةفاضإسملا،ىلإيئوضلاحسملاةهجوةذفانروهظمدعةلاحيف.4
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.نيملتسمةفاضإ.5

.ةفاضإسملامث،ينورتكلإلاديربلاناونعلخدأ.ينورتكلإلاديربلاسملا،اًيوديينورتكلإلاديربلاناونعلاخدإل•

ددحمث،لاصتالاتاهجوأتالضفملاسملا.زاهجلانيوانعرتفدسملا،زاهجلانيوانعرتفدنمةعومجموألاصتاةهجديدحتل•
.اًملتسم

وألاصتالاةهجمسابتكا،ثحبلاطيرشيف.ةكبشلانيوانعرتفدسملا،ةكبشلانيوانعرتفدنمةعومجموألاصتاةهجديدحتل•
.ملتسمددح،جئاتنلاةمئاقنم.ثحبسملامث،اهتفاضإديرتيتلاةعومجملا

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهئاشنإوةلضفملاةرادإونيوانعلارتفدمادختسالوحليصافتىلعلوصحلل:ةظحالم
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.ةبولطملاةهجولاددحمث،ةهجوةفاضإسملا،ىلإيئوضحسمـلىرخأةهجوةفاضإل.6

سملا.سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساباًديدجاًمسالخدأمث،قفرملافلملامساسملا،نيعمفلممساكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل.7
.لاخدإ

.بولطملاقيسنتلاددحمث،قفرملافلملاقيسنتبسملا،ددحمفلمقيسنتكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل.8

.ثحبللةيلباقلاةزيمنيكمتماظنلالوؤسمعيطتسي،اًيئوضةحوسمملاتادنتسمللثحبلاةيلباقةزيمريفوتل:ةظحالم

.ةجاحلابسحيئوضلاحسملاتارايخطبضا.9

سملامث،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابعوضومللاًديدجاًرطسلخدأ.عوضوملاسملا،ينورتكلإلاديربلاعوضومرطسرييغتل•
.لاخدإ

.قفاومسملامث،ةديدجةلاسرلخدأ.ةلاسرلاسملا،ينورتكلإلاديربلاةلاسرنومضمرييغتل•

•

.ةمهمءاشنإسملا،ةمهملانمةفلتخمماسقأتادادعإرييغتلوأ،تادنتسملاجاجزمادختساباًيئوضتاحفصةدعحسمل

.يئوضحسمسملا،يئوضلاحسملاءدبل.10

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمق،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.11

.جمانربلاءزجسملا،دنتسملانميلاتلاءزجللتادادعإلارييغتل•

.ءزجليئوضحسمسملامث،تادنتسملاجاجزىلعديدجلادنتسملالمح،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.12

لومحمUSBصارقأكرحمىلإيئوضلاحسملا

Scan(يئوضلاحسملاقيبطتجتني.لومحمUSBصارقأكرحمىلعهحسممتيذلافلملانيزختواًيئوضدنتسمحسمكنكمي To(تاحوسم
pdf.وpdf.وjpg.ةغيصبفلميفةيئوض (a)و.xpsو.tif.

.طقفيجذومنلاFAT32تافلملاماظنبةأيهملاةلومحملاUSBصارقأتاكرحملمعدلارفوتي:ةظحالم

:لومحمUSBصارقأكرحمىلإيئوضلاحسملاءارجإل

.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعيلصألادنتسملالِّمح.1

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.ىلإيئوضلاحسملاسملا.3
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.ةهجوةفاضإسملا،ىلإيئوضلاحسملاةهجوةذفانروهظمدعةلاحيف.4

.USBسملامث،ةعباطلليمامألابناجلابدوجوملاUSBذفنميفلومحملاUSBصارقأكرحملخدأ.5

.هلاخدإبكتبلاطممتتفوسف،USBصارقأكرحملاخدإلبقةهجولاىلإيئوضحسمكUSBتددحاذإ:ةظحالم

.ةبولطملاةهجولاددحمث،ةهجوةفاضإسملا،ىلإيئوضحسمـلىرخأةهجوةفاضإل.6

سملا.سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساباًديدجاًمسالخدأمث،قفرملافلملامساسملا،نيعمفلممساكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل.7
.لاخدإ

.بولطملاقيسنتلاددحمث،قفرملافلملاقيسنتبسملا،ددحمفلمقيسنتكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل.8

.ةجاحلابسحيئوضلاحسملاتازيمطبضا.9

.ةمهمءاشنإسملا،ةمهملانمةفلتخمماسقأتادادعإرييغتلوأ،تادنتسملاجاجزمادختساباًيئوضتاحفصةدعحسمل.10

.يئوضحسمىلعطغضا،يئوضلاحسملاءدبل.11

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمق،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.12

.جمانربلاءزجسملا،دنتسملانميلاتلاءزجللتادادعإلارييغتل•

.ءزجليئوضحسمسملامث،تادنتسملاجاجزىلعةديدجةحفصليمحتبمق،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.لومحملاUSBصارقأكرحملرذجلادلجمىلإاًيئوضكروصحسمبةعباطلاموقت

.اًيئوضىرخأةحفصحسملةحفصةفاضإسملاوأمتسملاف،تادنتسملاجاجزنميئوضلاحسملابموقتتنكاذإ.13

.ةبلاطملارهظتنلف،ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحونمدنتسمليئوضلاحسملابموقتتنكاذإ:ةظحالم

صارقألاكرحمةلازإدنع.اهتجلاعمواًيئوضةمهمللزاهجلاحسمءانثألومحملاUSBصارقأكرحمةلازإبمقتال:رذحلا
ىلعةدوجوملاىرخألاتافلمللفلتثدحينأنكميومادختسالللباقريغفلملاحبصينأنكمي،لقنلالامتكالبقلومحملا
.صارقألاكرحم

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.14

ةكبشلابلصتمرتويبمكىلعكرتشمدلجمىلإيئوضلاحسملا

Scan(يئوضلاحسملاقيبطتجتني.ةكبشبلصتمرتويبمكىلعدلجميفاًيئوضحوسمملافلملاظفحوامدنتسمليئوضحسمةيلمعذيفنتكنكمي
To(ةغيصبفلميفةيئوضتاحوسم.jpgو.pdfو.pdf (a)و.xpsو.tif.

حسملاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.لمعلاريسماهمليئوضلاحسملاقيبطتمدختسا،اًيئوضمدختسمليسيئردلجمحسمل:ةظحالم
.مدختسملليسيئرلادلجملاىلإيئوضلا

ءدبلالبق

:ةيلاتلاتاوطخلاذّفن،ةكبشبلصتمرتويبمكزاهجيفدوجومدلجمىلعيئوضلاحسملاءارجإلبق

:كبصاخلارتويبمكلاىلعكرتشمدلجمءاشنإ•

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX116مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

®Xeroxتاقيبطت



.Windowsليغشتلاماظنبلمعيرتويبمكىلعدلجمةكراشمىلإعجرا،Windowsليغشتلاماظنل–

Macintoshيفدلجمةكراشمىلإعجرا،Macintoshليغشتلاماظنل– OS Xثدحألاتارادصإلاو10.7رادصإلا.

.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.SMBدلجمنيوكت•

ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.زاهجلانيوانعرتفدلاصتاتاهجىدحإعمةهجوب"ىلإيئوضلاحسملا"طبرلنمضملابيولامداخمادختسا•
."نيوانعلارتفدلاخدإ"ىلإ"ةهجوىلإيئوضحسم"ةفاضإ

.يئوضلاحسمللةهجواهبلقألاىلعةدحاولاصتاةهجىلع"نيوانعلارتفد"ءاوتحانمدكأت:ةظحالم

ةكبشلابلصتمرتويبمكىلعكرتشمدلجمىلإيئوضلاحسملا

.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعيلصألادنتسملالِّمح.1

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.ىلإيئوضلاحسملاسملا.3

.ةيلاتلاتارايخلادحأددح،اًيئوضحوسمملادنتسمللةهجولاديدحتل.4

سملامث،ةكبشلاراسممسالخدأوأ،بولطملادلجملاضرعتسا.ةكبشلاسملا،ةكبشلابلصتمرتويبمكىلعاًيئوضSMBدلجمحسمل•
.قفاوم

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجراSMBتادلجمةئيهتنعليصافتةفرعمل:ةظحالم
ALC80XXdocs.

عقومسملامث،ةبولطملالاصتالاةهجددح.زاهجلانيوانعرتفدسملا،نيوانعلارتفديفلاصتاةهجبطبترمدلجمليئوضلاحسملل•
.ىلإيئوضلاحسملا

ىلإعجرا،نيوانعلارتفديفةدوجوملاصتاةهجعمةكبشلابطبترمدلجمنارقإةيفيكلوحليصافتىلعلوصحلل:ةظحالم
."نيوانعلارتفدلاخدإ"ىلإ"ةهجوىلإيئوضحسم"ةفاضإ

.ةبولطملاةهجولاددحمث،ةهجوةفاضإسملا،ىلإيئوضحسمـلىرخأةهجوةفاضإل.5

مث،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساباًديدجاًمسالخدأ.قفرملابصاخلافلملامساسملا،ددحمفلممساكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل.6
.لاخدإسملا

.بولطملاقيسنتلاددحمث،قفرملافلملاقيسنتبسملا،ددحمفلمقيسنتكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل.7

.ةجاحلابسحيئوضلاحسملاتارايخطبضا.8

.ةمهمءاشنإسملا،ةمهملانمةفلتخمماسقأتادادعإرييغتلوأ،تادنتسملاجاجزمادختساباًيئوضتاحفصةدعحسمل.9

.يئوضحسمىلعطغضا،يئوضلاحسملاءدبل.10

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمق،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.11

.جمانربلاءزجسملا،دنتسملانميلاتلاءزجللتادادعإلارييغتل•

.ءزجليئوضحسمسملامث،تادنتسملاجاجزىلعديدجلادنتسملالمح،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.12
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لوخدلللجسممدختسمىلإيئوضلاحسملا

لجسممدختسملابطبترملاينورتكلإلاديربلاناونعىلإاًيئوضحوسمملافلملالاسرإواًيئوضدنتسملاحسمليمساةفاضإةفيظولامادختساكنكمي
.لوخدلا

.طبترمينورتكلإديربناونعمهيدلنوكينأLDAPمداخلالخنممهتقداصمتمتنيذلانيمدختسمللطقفنكمي:ةظحالم

ماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.LDAPمدختسمةقداصمةئيهتتمتهنأنمدكأت،لوخدلالجسممدختسمىلإيئوضلاحسملالبق
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلع

Scan(يئوضلاحسملاقيبطتجتني To(ةغيصبفلميفةيئوضتاحوسم.jpgو.pdfو.pdf (a)و.xpsو.tif.

:لوخدلالجسممدختسملينورتكلإديربناونعىلإاهلاسرإواًيئوضةروصحسمل

.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعيلصألادنتسملالِّمح.1

.مكحتلاةحوليفةيسيئرلاةحفصلاسملا.2

.ىلإيئوضلاحسملاسملا.3

.ةهجوةفاضإسملا،ىلإيئوضلاحسملاةهجوةذفانروهظمدعةلاحيف.4

.يمساةفاضإسملا.5

.متسملامث،LDAPةكبشلرورملاةملكومدختسملامسالخدأ.لوخدلاليجستةشاشرهظت،لوخدلاليجستمدعةلاحيف.6

.ةبولطملاةهجولاددحمث،ةهجوةفاضإسملا،ىلإيئوضحسمـلىرخأةهجوةفاضإل.7

سملا.سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساباًديدجاًمسالخدأمث،قفرملافلملامساسملا،نيعمفلممساكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل.8
.لاخدإ

.بولطملاقيسنتلاددحمث،قفرملافلملاقيسنتبسملا،ددحمفلمقيسنتكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل.9

."ثحبللةيلباقلا"ةزيمنيكمتماظنلالوؤسمعيطتسي،اًيئوضةحوسمملاتادنتسملابثحبللةيلباقلاةزيمريفوتل:ةظحالم

.ةجاحلابسحيئوضلاحسملاتارايخطبضا.10

.ةمهمءاشنإسملا،ةمهملانمةفلتخمماسقأتادادعإرييغتلوأ،تادنتسملاجاجزمادختساباًيئوضتاحفصةدعحسمل.11

.يئوضحسمسملا،يئوضلاحسملاءدبل.12

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمق،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.13

.جمانربلاءزجسملا،دنتسملانميلاتلاءزجللتادادعإلارييغتل•

.ءزجليئوضحسمسملامث،تادنتسملاجاجزىلعديدجلادنتسملالمح،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.14

"نيوانعلارتفدلاخدإ"ىلإ"ةهجوىلإيئوضحسم"ةفاضإ

وأطبترمينورتكلإديربناونعهيدلمدختسمنعةرابعلاصتالاةهجنإ.نمضملابيولامداخمادختسابنيوانعلارتفدلاصتاتاهجءاشنإكنكمي
حسملا"قيبطتيفرايتخاللةحاتملاصتالاةهجنوكتف،ةهجوىلإيئوضحسمنيمضتللاصتاةهجدادعإمتاذإ.يئوضحسمةهجووأسكافمقر
."ةلضفم"اهنأىلعلاصتالاتاهجزييمتنكمي."ىلإيئوضلا

:ةهجوىلإيئوضحسمةفاضإونيوانعلارتفدبلاصتاةهجءاشنإل

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX118مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

®Xeroxتاقيبطت

http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation


.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيف.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب.1

.كتعباطبصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجراف،كتعباطبصاخلاIPناونعفرعتالتنكاذإ:ةظحالم

.نيوانعلارتفدقوفرقنا.2

:نيوانعلارتفديفاهريرحتوألاصتاةهجةفاضإل.3

.لاصتالاةهجتامولعملخدأمث،ةفاضإىلعرقنا،لاصتاةهجةفاضإل•

.ريرحتقوفرقنامث،لاصتالاةهجددح،لاصتالاةهجريرحتل•

زاهجلانيوانعرتفديوتحينأنكمي.هتياهنىلإلصودقنيوانعلارتفدنأينعياذهف،رفوتمريغ"ةفاضإ"رزلاناكاذإ:ةظحالم
.لاصتاةهج5000ىلإلصيامىلع

راعتسملامسالالخدأ.)+(ةهجوةفاضإرزلاقوفرقنا،"ةهجوىلإيئوضحسم"نمض،هذهلاصتالاةهجبيئوضحسمةهجونارقإل.4
.نيوانعلارتفديفهروهظديرتيذلا

:ةهجولاناونعلخدأمث،تارايخلادحأددح،"لوكوتوربلا"نمض.5

:SMBوأSFTPوأFTPىلإةبسنلاب•

.ذفنملامقر:"IPناونع"لخدأ،"IPناونع"ـل•

.ذفنملامقر:"فيضملامسا"لخدأ،"فيضملامسا"ـل•

.NDSقايسوNDSةرجشومداخلامجحومداخلامسالخدأ،Netwareىلإةبسنلاب•

همساكرتشمدلجميفاًيئوضةحوسممتافلمظفحل,لاثملاليبسىلع.ةهجولادلجممسالخدأ،ةكراشملقحلايف،SMBىلإةبسنلاب.6
scans،بتكاscans.

همسادلجميفاًيئوضةحوسمملاتافلملاظفحل،لاثملاليبسىلع.ةهجولادلجمنمضيعرفلادلجملامسالخدأ،"دنتسملاراسم"يف.7
colorscansدلجملالخادscans،بتكاcolorscans.

.نيحلاصرورمةملكولوخدليجستمسالخدأ.8

وهلوخدلاليجستمسانوكي،SMBـلةبسنلاب.ةهجولادلجملمحييذلارتويبمكلابصاخلالوخدلاليجستمسامدختسا:ةظحالم
.رتويبمكلازاهجمدختسممسا

.ةهجولارابتخاقوفرقنا،ةهجولاليصافتةحصديكأتل.9

.ظفحقوفرقنامث،ظفحلادعبىرخألاصتاةهجةفاضإددحوأ،ظفحقوفرقنا.10

امأ.بسانملالقحللةمجنلازمرقوفرقنا،يئوضلاحسملاوأسكافلاوأينورتكلإلاديربللةلضفمةهجوكلاصتاةهجزييمتل:ةظحالم
.ةماعةلضفملاصتالاةهجحبصتف،ضرعلامساراوجبةدوجوملاةمجنلاقوفرقنلامتاذإ
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سكافلا

سكافلاىلعةماعةرظن

مادختسابسكافزاهجىلإهلاسرإواًيئوضدنتسملاحسممتي،ةعباطلابمكحتلاةحولنمسكافلاسرإبموقتامدنع
لاصتاةهجوأسكافمقرىلإسكافلابتادنتسملالاسرإلسكافلاقيبطتمادختساكنكمي.صصخمفتاهطخ
.لاصتالاتاهجنمةعومجمىلإوأةيدرف

:ةيلاتلاماهملابمايقللسكافلاقيبطتمادختساكنكمي

.ةعاس24ىلإلصتةدملسكافلاةمهملاسرإريخأت•

.رتويبمكلانمسكافلاسرإ•

.ينورتكلإديربناونعىلإسكافلاتادنتسمريرمت•

.نمؤمدلجمنمسكافةعابط•

.ةموعدمريغDSLوFIOSلثم)VOIP(تنرتنإلاربعتوصلالقنتالوكوتورب.يرظانتفتاهطخعملضفأةروصبسكافلاةفيظولمعت
ىلعسكافلاتادادعإلمتشت.كيدلةيلحملاحئاوللاولاصتالاطامنأعماهقفاوتنامضلسكافلاتادادعإةئيهتبمق،سكافلاقيبطتمادختسالبق
.سكافلابلاسرإللةعباطلانيوكتلاهمادختساكنكميةيرايتخاتازيم

ماظنوأةئيهتوأةعباطزارطىلعالإتارايخلاضعبقبطنتالف.تاعباطلالكيفةموعدمةجردملاتارايخلالكتسيل:ةظحالم
.نيعمليغشتجمانربعونوأليغشت

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،تاقيبطتلاصيصختوسكافلاةفيظوةئيهتنعليصافتةفرعمل
ALC80XXdocs.

.تاقيبطتلاتازيممىلإعجرا،ةرفوتملاتادادعإلاوقيبطتلاتازيمعيمجلوحتامولعمىلعلوصحلل

سكافلاسرإ

:سكافلاسرإل
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.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

جاجزمدختسا،ةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومادختسابهتيذغتنكمياليذلاقرولاوأةيدرفلاتاحفصللةبسنلاب•
اًهجتمنوكيثيحبتادنتسملاجاجزبىرسيلاةيولعلاةيوازلايفيلصألادنتسملاعضمثةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوعفرا.تادنتسملا
.لفسأل

ةيأةلازإبمق.نيهجولاتاذتاحفصلاوأةيدرفلاوأةددعتملاتاحفصلاةيذغتلةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا•
ىلعألتادنتسملاهجونوكيثيحبةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملالخدأ.تاحفصلانمقروكباشموأسيبابد
.ةيلصألاتادنتسملاةهجاوميفرقتستىتحقرولاتاهجومطبضا.ًالوأةيذغتلاةدحويفةحفصلانميولعلاءزجلالاخدإعم

.ةيئاقلتلاتادنتسملابةيذغتلاةدحوديكأتبصاخلاLEDرشؤملاءيضي،ةيلصألاتادنتسملافاشتكادنع:ةظحالم

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.سكافسملا.3

.نييعتةداعإسملا،ةقباسلاقيبطتلاتادادعإحسمل.4

:نيملتسملاخدإ.5

.نيملتسملادحألاخدإلXسملاوأ،تارايخلادحأسملاف،لاخدإلاةشاشترهظاذإ•

ددحمث،لاصتالاتاهجوأتالضفملاسملا.زاهجلانيوانعرتفدرايخلاسملا،زاهجلانيوانعرتفدنمةعومجموألاصتاةهجديدحتل•
.اًملتسم

.ةفاضإسملامث،سكافلامقرلخدأ،سكافلامقرلاخدإلقحلايف.يوديلاخدإسملا،اًيوديسكافلامقرلاخدإل•

.ءارجإلارركمث،ملتسمةفاضإسملا،نيملتسملانمديزملاةفاضإل•

تقؤمفقوتسملا،لوطأةتقؤمتافاقيإلاخدإل.بلطلاءانثأتقؤمفقوتسملا،ةجاحلابسحتقؤمفقوتجاردإل:ةظحالم
.تارمةدعبلطلاءانثأ
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.ةجاحلابسحسكافلاتادادعإطبضا.6

.ةمهمءاشنإسملا،ةمهملانمةفلتخمماسقأتادادعإرييغتلوأ،تادنتسملاجاجزمادختساباًيئوضتادنتسملانمديزملاحسمل•

.اًرايخددحمث،نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا،نيهجولاىلعةعوبطمةيلصأتادنتسمنميئوضلاحسملاةلاحيف•

.تاقيبطتلاتازيممعجار،ةرفوتملاتازيملالوحليصافتىلعفرعتلل

.لاسرإسملا.7

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمقمث،يئوضحسمسملا،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.8

.يلاتلاءزجلاةجمربسملا،تادادعإلارييغتل•

.اًيئوضيلاتلاءزجلاحسمسملا،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.9

سكافلالمعريسماهم

رخأتمسكافلاسرإ

.ةعاس24ىلإلصتةدملسكافلاةمهملاسرإريخأتنكمي.هيفسكافلاةمهملاسرإبةعباطلاموقتلبقتسملايفتقوطبضكنكمي

ىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.يلاحلاتقولاىلعةعباطلاطبضنمدكأت،ةزيملاهذهمادختسالبق:ةظحالم
www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

:سكافلالاسرإتقوديدحتل

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.سكافلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.سكافلاسرإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةجاحلابسحسكافلاتادادعإطبضامث،سكافللنيملتسمةفاضإبمق.3

.لاسرإلاريخأتسملا.4

.سكافلالاسرإلتقولاطبضامث،لاسرإلاريخأتسملا.5

.مهسألاسملاوأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامث،ةعاسلالقحلاسملا،ةعاسلاطبضل•

.مهسألاسملاوأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامث،قئاقدلالقحلاسملا،قئاقدلاطبضل•

.موأصسملا،ةعاس12قيسنتبةعاسلاضرعىلعةعباطلاطبضةلاحيف•

.قفاومسملا.6

.ددحملاتقولايفهلاسرإمتيمث،هظفحواًيئوضسكافلاحسممتي.لاسرإسملا.7

فالغةقروةفاضإ

ىلإليصافتىلإةفاضإلاب،فالغلاةقروىلإريصققيلعتةفاضإكنكمي.سكافلاةيادبىلإةمدقمةحفصةفاضإلفالغلاةقرورايخمادختساكنكمي
.نمو

:فالغةقرونيمضتل

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1
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.سكافلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.سكافلاسرإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةجاحلابسحسكافلاتادادعإطبضامث،سكافللنيملتسمةفاضإبمق.3

.ليغشت>فالغلاةقروسملا.4

.قفاومسملا.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسامث،ىلإلقحلاسملا،ملتسملامسالاخدإل.5

.قفاومسملا.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسامث،نملقحلاسملا،لسرملامسالاخدإل.6

.ةيلاتلاتاوطخلاىدحإبمق،قيلعتةفاضإل.7

.دوجومقيلعتسملا•

.قفاومسملا.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسا،صنةباتكل.ريرحتزمرلاسملامث،>رفوتم<قيلعتسملا•

:ةظحالم

.فذحسملا،ءارجإلاديكأتل.Xسملامث،قيلعتلاسملا،دوجومقيلعتفذحل•

.قفاومسملا.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسا،قيلعتلارييغتل.ريرحتزمرلاسملامثقيلعتلاسملا،دوجومقيلعتريرحتل•

.قفاومسملا.8

نمآسكافةعابط

لاخدإدعب.رورملازمرَلخُدتىتحماهملاةمئاقيفزاهجلااهملتسييتلاتاسكافلاعيمجزاجتحامتي،نمآلاسكافلامالتسارايخنيكمتمتيامدنع
.اهتعابطوتاسكافلاريرحتمتي،رورملازمر

ماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.نمآلاسكافلامالتساةزيمنيكمتنمدكأت،نمآسكافمالتسانمنكمتتنألبق:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلع

:نمآسكافةعابطل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ماهملاسملا.2

.ةنمآلاماهملاسملا،ةنمآلاةعابطلاماهمضرعل.3

.كبصاخلادلجملاسملا.4

.قفاومسملامث،رورملازمرمقرلخدأ.5

.تارايخلادحأددح.6

.ةمهملاسملا،ةنمآةعابطةمهمةعابطل•

.لكلاةعابطسملا،دلجملايفةنمضملاماهملاعيمجةعابطل•

.فذحسملا،ةبلاطملادنع.تايافنلازمرسملا،ةنمآةعابطةمهمفذحل•

.لكلافذحسملا،دلجملايفةنمضملاماهملاعيمجفذحل•

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.7
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ديعبلاسكافلازاهجءاصقتسا

تاسكافلادادرتسااًضيأكنكمي.ءاصقتساللىرخألاسكافلاةزهجألاًرفوتمهلعجوةعباطلايفسكافلادنتسمنيزختسكافلاءاصقتساةزيمكلحيتت
ءاصقتساةزيمبناتدوزمةديعبلاةعباطلاوءاصقتسالاةعباطنملكنوكتنأبجي،ةزيملاهذهمادختسال.ىرخألاسكافلاةزهجأيفةنزخملا
.سكافلا

ءاصقتساللسكافنيزخت

ديعبلازاهجلاسكافماقرأبةمئاقءاشنإبموقتكنإف،نمآلانيزختلاديدحتدنع.ةنمآوأةنمآريغاهرابتعابءاصقتساللتاسكافنيزختكنكمي
.ةنمآلاتاسكافلاىلإلوصولاباهلحومسملا

نمآلاريغءاصقتساللسكافنيزخت

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.سكافلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.ءاصقتساسملامث،ملتسمةفاضإسملاوأءاصقتساسملا،لاخدإلاةشاشتضرعاذإ.3

.ءاصقتسالاتافلمنيزختسملا.4

.دادعإلاثيدحتسملا،ديكأتلل.قفاومسملامث،نمآلاريغنيزختلاسملا.5

.نمآلاريغءاصقتساللاهنيزختواًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسممتي.لاسرإسملا.6

نمآلاءاصقتساللسكافنيزخت

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.سكافلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.ءاصقتساسملامث،ملتسمةفاضإسملاوأءاصقتساسملا،لاخدإلاةشاشتضرعاذإ.3

.ءاصقتسالاتافلمنيزختسملا.4

.نمآلانيزختلاسملا.5

.قفاومسملا.حيتافملاةحولمدختسا،ديعبلازاهجللسكافلامقرلاخدإل.سكافلامقرلخدأسملا.6

.لوصولاةمئاقىلإسكافلامقرةفاضإمتت.+رزلاسملا.7

.ةنمآلاتادنتسملاىلإلوصولابلطتتيتلاةديعبلاةزهجألاعيمجلسكافلاماقرألاخدإيفرمتسا.8

.دادعإلاثيدحتسملا،ديكأتلل.قفاومسملا.9

.نمآلاءاصقتساللاهنيزختمثاًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسممتي.لاسرإسملا.10

ءاصقتساللةنزخمتادنتسمفذح

.سكافلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ءاصقتساسملامث،ملتسمةفاضإسملاوأءاصقتساسملا،لاخدإلاةشاشتضرعاذإ.2

.ءاصقتسالاتافلمنيزختسملا.3

.ىرخأةرمسكافلاءاصقتساغيرفتسملا،ديكأتلل.سكافلاءاصقتساغيرفتسملا.4

.قفاومسملا.5
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ءاصقتساللةنزخمتاسكافةعابط

:ءاصقتساللةنزخمتاسكافةعابطل

.سكافلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ءاصقتساسملامث،ملتسمةفاضإسملاوأءاصقتساسملا،لاخدإلاةشاشتضرعاذإ.2

.ءاصقتسالازاهجنمةعابطسملا.3

:يلحملازاهجلاىلعءاصقتساللةنزخمتاسكافةعابطل.4

a.يلحملاسكافلاءاصقتساسملا.

b.ةعابطسملا.

c.سكافلاديربقودنصغيرفتسملا،ديكأتلل.سكافلاءاصقتساغيرفتسملا،اهتعابطدعبةنزخمتاسكاففذحل.

.ءاصقتساللةنزخمةيلحمتاسكافةعابط

:ديعبزاهجىلعءاصقتساللةنزخمتاسكافةعابطل.5

a.ديعبلاسكافلاءاصقتساسملا.

b.قفاومسملا.حيتافملاةحولمدختسا،ديعبزاهجلسكافلامقرلاخدإل.سكافلامقرلخدأسملا.

c.موزللابسحةيفاضإسكافماقرألخدأ.+رزلاسملا،ةمئاقلاىلإمقرةفاضإل.

d.ريرحتوأةلازإسملامث،ةمئاقلايفاًمقرسملا،سكافلاماقرأةمئاقريرحتل.

e.ءاصقتسالاريخأتسملا،ديعبلازاهجلاءاصقتسالددحمتقوطبضل.

.ءاصقتسالاريخأتسملا•

.مهسألاسملاوأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامث،ةعاسلالقحلاسملا،ةعاسلاطبضل•

.مهسألاسملاوأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامث،قئاقدلالقحلاسملا،قئاقدلاطبضل•

.موأصسملا،ةعاس12قيسنتبةعاسلاضرعىلعةعباطلاطبضةلاحيف•

.قفاومسملا•

f.ةعابطسملا.

.ءاصقتساللديعبلازاهجلاىلعةنزخملاتاسكافلاةعابط

.جورخللXسملا.6

يلحملاديربلاقودنصيفسكافنيزخت

ىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةزيملاهذهمادختسانمنكمتتنألبقديربقودنصءاشنإبماظنلالوؤسمموقينأبجي
www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

:يلحمديربقودنصيفسكافنيزختل

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.سكافلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.ديربلاقيدانصسملامث،ملتسمةفاضإسملاوأديربلاقيدانصسملا،لاخدإلاةشاشضرعةلاحيف.3

.ديربلاقودنصىلإنيزختسملا.4

.يلحملاديربلاقودنصسملا.5
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.ةمئاقلانمديربقودنصسملا.6

ةحولمدختسا،ماقرأةعبرأنمفلأتملاديربلاقودنصرورمزمرلاخدإل.ديربلاقودنصرورمزمرلقحلاسملا،رورملازمربلطةلاحيف.7
.قفاومسملا.حيتافملا

.سكافلاملتسمهرابتعابديربلاقودنصرهظي.قفاومسملا.8

.ريرحتوأةلازإسملامث,ملتسملالقحسملا،فلتخمديربقودنصديدحتل.9

.ديربلاقودنصيفاهنيزختواًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسممتي.لاسرإسملا.10

يلحملاديربلاقودنصتادنتسمةعابط

ديربلاقودنصيفسكافنيزختعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.ديربلاقودنصيفةنزخمتادنتسمكيدلنوكينأبجي،ةزيملاهذهمادختسال
.يلحملا

:يلحملاديربلاقودنصتادنتسمةعابطل

.سكافلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ديربلاقيدانصسملامث،ملتسمةفاضإسملاوأديربلاقيدانصسملا،لاخدإلاةشاشضرعةلاحيف.2

.ديربلاقودنصنمةعابطلاسملا.3

.يلحملاديربلاقودنصسملا.4

.ةمئاقلانمديربقودنصسملا.5

مدختسا،ماقرأةعبرأنمفلأتملاديربلاقودنصرورمزمرلاخدإل.ديربلاقودنصرورمزمرلقحلاسملا،رورملازمربلطةلاحيف.6
.قفاومسملا.حيتافملاةحول

.ديربلاقودنصيفةدوجوملاتادنتسملاةعابط.ةعابطسملا.7

.ديربلاقودنصغيرفتسملا،ديكأتلل.ديربلاقودنصغيرفتسملا،ةعابطلانمزاهجلاءاهتنادعبديربلاقودنصتايوتحمفذحل.8

.Xسملا،جورخلل.9

ديعبديربقودنصيفسكافنيزخت

:ديعبديربقودنصيفسكافنيزختل

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.سكافلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.ديربلاقيدانصسملامث،ملتسمةفاضإسملاوأديربلاقيدانصسملا،لاخدإلاةشاشضرعةلاحيف.3

.ديربلاقودنصىلإنيزختسملا.4

.ديعبلاديربلاقودنصسملا.5

.قفاومسملا.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامث،ديعبلاسكافلامقرلخدأسملا،ديعبزاهجلسكافلامقرلاخدإل.6

.لاخدإسملا.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامثديربلاقودنصلقحلاسملا،ديربلاقودنصمقرلاخدإل.7

مدختسا،ماقرأةعبرأنمفلأتملاديربلاقودنصرورمزمرلاخدإل.ديربلاقودنصرورمزمرلقحلاسملا،رورملازمربلطةلاحيف.8
.قفاومسملا.ةيمقرلاحيتافملاةحول

.ريرحتوأةلازإسملامث,ملتسملالقحسملا،فلتخمديربقودنصديدحتل.قفاومسملا.9

.ديعبلاديربلاقودنصيفاهنيزختمثاًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسممتي.لاسرإسملا.10
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ديعبلاديربلاقودنصتادنتسمةعابط

:ديعبلاديربلاقودنصتادنتسمةعابطل

.سكافلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ديربلاقيدانصسملامث،ملتسمةفاضإسملاوأديربلاقيدانصسملا،لاخدإلاةشاشضرعةلاحيف.2

.ديربلاقودنصنمةعابطلاسملا.3

.ديعبلاديربلاقودنصسملا.4

.قفاومسملا.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامث،ديعبلاسكافلامقرلخدأسملا،ديعبزاهجلسكافلامقرلاخدإل.5

.لاخدإسملا.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامثديربلاقودنصلقحلاسملا،ديربلاقودنصمقرلاخدإل.6

مدختسا،ماقرأةعبرأنمفلأتملاديربلاقودنصرورمزمرلاخدإل.ديربلاقودنصرورمزمرلقحلاسملا،رورملازمربلطةلاحيف.7
.قفاومسملا.حيتافملاةحول

.ديعبلاديربلاقودنصيفةدوجوملاتادنتسملاةعابط.ةعابطسملا.8

.جورخللXسملا.9

مكحتلاةحولنمزاهجلانيوانعرتفدبلاصتاتاهجريرحتوأةفاضإ

لوصولاكنكميلاصتاةهج5000ىلإلصيددعنيوانعلارتفديوتحينأنكمي.نمضملابيولامداخمادختسابزاهجلانيوانعرتفددادعإكنكمي
.تاقيبطتلامادختسابتاهجولاوأنيملتسملالاخدإدنعمهيلإ

:مكحتلاةحولنمزاهجلانيوانعرتفدبلاصتاتاهجريرحتوأةفاضإل

سمللاةشاش"نم"لاصتالاةهجريرحت/ءاشنإ"نيكمتبماظنلالؤوسمموقينأبجي،ةزيملاهذهمادختسانمنكمتتنألبق:ةظحالم
."نيمدختسملالكبةصاخلا

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.سكافسملا.3

.نييعتةداعإسملا،ةقباسلاقيبطتلاتادادعإحسمل.4

.سمللاةشاشحيتافمةحولمدختسا،سكافلامقرةباتكل.يوديلاخدإسملا.5

.نيوانعلارتفدزمرلاسملا،زاهجلانيوانعرتفدىلإملتسمةفاضإل.6

.ةيلاتلاتاوطخلاىدحإبمق.7

سملا.سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابلاصتالاةهجليصافتلخدأمث،لقحلكسملا.ةديدجلاصتاةهجءاشنإسملا،لخدمءاشنإل•
.قفاوم

ىلعروثعللثحبرايخلامدختساوأ،ةمئاقلايفةدوجوملالاصتالاةهجسملا.ةيلاحلاصتاةهجىلإةفاضإسملا،يلاحلخدمةفاضإل•
.لاصتاةهج

.ةمجنزمرلاسملا،لضفمرايخكروهظللملتسمزييمتل.8

.ةجاحلابسحسكافلاتادادعإطبضا.9

.لاسرإسملا،يئوضلاحسملاءدبل.10

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.11
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كبصاخلارتويبمكلازاهجنمسكافلاسرإ

.رتويبمكلازاهجىلعقيبطتلالخنمةعباطلاىلإسكافلاسرإكنكمي

Windowsةمظنأىلعلمعتتاقيبطتنمسكافلاسرإ

.Windowsةمظنأىلعلمعتتاقيبطتنمسكافلاسرإلةعابطلاليغشتجمانربمادختساكنكمي

ةعرسطبضو،ديكأتةقرولاسرإكنكمي.تارايخلاطبضوتاظحالمبةدوزمفالغةحفصءاشنإونيملتسملالاخدإلسكافلاةذفانمادختساكنكمي
.بلطلاتارايخولاسرإلاتقووةقدولاسرإلا

:Windowsةمظنأىلعلمعتتاقيبطتنمسكافلاسرإل

ةعابط>فلمقوفرقنا،ةيجمربلاتاقيبطتلامظعملةبسنلاب."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا؛قيبطتلايفةبولطملاةروصلاوأدنتسملاحتفءانثأ.1
.CTRL+Pىلعطغضاوأ

.ةعباطلاصئاصخقوفرقنا،"ةعابطلاليغشتجمانرب"راوحلاعبرمحتفل.ةبولطملاةعباطلاددح.2

.سكافددح،ماهملاعاونأ"ةمئاقنم،ةعابطلاتارايخبيوبتلاةمالعيف.3

.نوملتسملابيوبتلاةمالعقوفرقنا،"سكافلا"ةذفانيف.4

:اًيودينيملتسملاةفاضإل.5

a.ملتسمةفاضإزمرلاقوفرقنا.

b.ةجاحلابسحىرخألاتامولعملاةفاضإبمقمثسكافلامقروملتسملامسابتكا.

c.قفاومقوفرقنا.

d.ءارجإلااذهرِّرك،نييفاضإنيملتسمةفاضإل.

:فتاهليلدنمةدوجوملاصتاتاهجةفاضإل.6

a.فتاهلاليلدنمةفاضإزمرلاقوفرقنا.

b.ةمئاقلانمةبولطملافتاهلاليلدددح.

c.ثحبلاطيرشمادختسابلاصتاةهجنعثحباوأ،ةمئاقلانمءامسألاددح.

d.لفسألهجتملامهسلاقوفرقنا،سكافلايملتسمةمئاقىلإةددحملالاصتالاتاهجةفاضإل.

e.قفاومقوفرقنا.

f.ءارجإلااذهرِّرك،نييفاضإنيملتسمةفاضإل.

ليصافتلالخدأ.فالغةقروةعابطددح،فالغلاةقروتارايخةمئاقنم.فالغلاةقروبيوبتلاةمالعقوفرقنا،فالغةقرونيمضتل.7
.قفاومقوفرقنامث،ةجاحلابسح

.قفاومقوفرقنامث،ةبولطملاتارايخلاددح،"تارايخلا"بيوبتلاةمالعيف.8

.قفاومقوفرقنا،يسيئرلاةعابطلاراوحعبرمىلإةدوعلاوتادادعإلاظفحل.9

.قفاومقوفرقنا،"سكافلاصئاصخ"ةذفانيف.ةعابطقوفرقنا.10

Macintoshةمظنأىلعلمعتتاقيبطتنمسكافلاسرإ

،سكافلاليغشتجمانربتيبثتل.Macintoshةمظنأىلعلمعتيتلاتاقيبطتلانمديدعلانمسكافلاسرإلسكافلاليغشتجمانربمادختساكنكمي
.ةعابطلاليغشتجمانربتيبثتعجار

:Macintoshةمظنأىلعلمعتتاقيبطتنمسكافلاسرإل
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ةعابط>فلمقوفرقنا،ةيجمربلاتاقيبطتلامظعملةبسنلاب."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا؛قيبطتلايفةبولطملاةروصلاوأدنتسملاحتفءانثأ.1
.CMD+Pىلعطغضاوأ

.ةبولطملاةعباطلاددح.2

.سكافددح،ماهملاعاونأةمئاقنممث،Xeroxتازيمددحمثةنياعمقوفرقنا،سكافلاليغشتجمانربتادادعإىلإلوصولل.3

.ملتسمةفاضإزمرلاقوفرقنامث،نوملتسملابيوبتلاةمالعقوفرقنا،"سكافلا"ةذفانيف،ملتسمةفاضإل.4

.قفاومقوفرقنامث،ةجاحلابسحىرخألاتامولعملافضأوسكافلامقروملتسملامسابتكا.5

.ءارجإلااذهرِّرك،نييفاضإنيملتسمةفاضإل.6

.فالغلاةقروبيوبتلاةمالعقوفرقنا،فالغةقرونيمضتل.7

.ةجاحلابسحليصافتلالخدأمث،فالغلاةقروةعابطددح،فالغلاةحفصةمئاقلانم.8

.قفاومقوفرقنا،يسيئرلاةعابطلاراوحعبرمةذفانىلإةدوعلاوتادادعإلاظفحل.ةبولطملاتارايخلاددح،تارايخلابيوبتلاةمالعيف.9

.ةعابطقوفرقنا،سكافلالاسرإل.10
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مداخلاربعسكاف

مقلملاسكافىلعةماعةرظن

ىلإسكافلالاسرإبٍذئدعبسكافلامقلمموقي.سكافمقلمىلإةكبشربعسكافلاسرإ"مقلملاسكاف"كلحيتي
وأسكافلاتافلمظفحعدوتسمةئيهتبمق،مقلمسكافلاسرإنمنكمتتنألبق.فتاهلاطخربعسكافلازاهج
.فتاهلاةكبشربعاهلاسرإوتافلملاظفحعقومنمتادنتسملادادرتسابسكافلامقلمموقي.تافلملاظفحعقوم

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهصيصختوتاقيبطتلاةئيهتبةقلعتملاليصافتلاةفرعمل
ALC80XXdocs.

.تاقيبطتلاتازيممىلإعجرا،ةرفوتملاتادادعإلاوقيبطتلاتازيمعيمجلوحتامولعمىلعلوصحلل

مقلملاربعسكافلالاسرإ

.صصخمفتاهطخىلإةجاحلانودسكافلازاهجىلإدنتسملاسرإكنكمي،ةكبشلابسكافلامقلملاصتاةلاحيف

طخربعسكافلالاسرإبسكافلامقلمموقي.ةكبشلاىلعسكافلاعدوتسمىلإهلاسرإواًيئوضدنتسملاحسممتي،مقلملاربعسكافلامادختسادنع
.سكافزاهجىلإفتاهلا

.تافلملالاسرإعقوموأ،سكافلاعدوتسمةئيهتومقلملاسكافقيبطتنيكمتبماظنلالوؤسمبلاُطي،مقلملاسكافمدختستنألبق

:مقلملاربعسكافلالاسرإل
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.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

جاجزمدختسا،ةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومادختسابهتيذغتنكمياليذلاقرولاوأةيدرفلاتاحفصللةبسنلاب•
اًهجتمنوكيثيحبتادنتسملاجاجزبىرسيلاةيولعلاةيوازلايفيلصألادنتسملاعضمثةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوعفرا.تادنتسملا
.لفسأل

ةيأةلازإبمق.نيهجولاتاذتاحفصلاوأةيدرفلاوأةددعتملاتاحفصلاةيذغتلةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا•
ىلعألتادنتسملاهجونوكيثيحبةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملالخدأ.تاحفصلانمقروكباشموأسيبابد
.ةيلصألاتادنتسملاةهجاوميفرقتستىتحقرولاتاهجومطبضا.ًالوأةيذغتلاةدحويفةحفصلانميولعلاءزجلالاخدإعم

.ةيئاقلتلاتادنتسملابةيذغتلاةدحوديكأتبصاخلاLEDرشؤملاءيضي،ةيلصألاتادنتسملافاشتكادنع:ةظحالم

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.مقلملاسكافسملا.3

.نييعتةداعإسملا،ةقباسلاقيبطتلاتادادعإحسمل.4

.نيملتسملالخدأ.5

.Xسملاوأ،تارايخلادحأسملاف،لاخدإلاةشاشترهظاذإ•

.نيملتسملادحأددحمث،زاهجلانيوانعرتفدرايخلاسملا،زاهجلانيوانعرتفدنمةعومجموألاصتاةهجديدحتل•

.ةفاضإسملامث،سكافلامقرلخدأ،سكافلامقرلاخدإلقحلايف.يوديلاخدإسملا،اًيوديسكافلامقرلاخدإل•

.ءارجإلارركمث،ملتسمةفاضإسملا،نيملتسملانمديزملاةفاضإل•

تقؤمفقوتسملا،لوطأةتقؤمتافاقيإلاخدإل.بلطلاءانثأتقؤمفقوتسملا،ةجاحلابسحتقؤمفقوتجاردإل:ةظحالم
.تارمةدعبلطلاءانثأ
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.ةجاحلابسحمقلملاسكافتادادعإطبضا.6

.ةمهمءاشنإسملا،ةمهملانمةفلتخمماسقأتادادعإرييغتلوأ،تادنتسملاجاجزمادختساباًيئوضتادنتسملانمديزملاحسمل•

.اًرايخددحمث،نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا،اًيئوضنيهجولاىلعةعوبطملاتادنتسملاحسمةلاحيف•

.تاقيبطتلاتازيممعجار،ةرفوتملاتازيملالوحليصافتىلعفرعتلل

.لاسرإسملا.7

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمقمث،يئوضحسمسملا،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.8

.يلاتلاءزجلاةجمربسملا،تادادعإلارييغتل•

.اًيئوضيلاتلاءزجلاحسمسملا،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.9

رخأتممقلمسكافلاسرإ

.ةعاس24ىلإةقيقد15نمريخأتلاحوارتينأنكمي.هيفسكافلاةمهملاسرإبةعباطلاموقتلبقتسملايفتقوطبضكنكمي

.يلاحلاتقولاىلعةعباطلاطبضا،ةزيملاهذهمادختسالبق:ةظحالم

:مقلملاسكافلاسرإتقوديدحتل

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.مقلملاسكافسملا.3

.مقلملاربعسكافلالاسرإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةجاحلابسحمقلملاسكافتادادعإطبضامث،مقلملاسكافلنيملتسمةفاضإبمق.4

.لاسرإلاريخأتسملا.5

:مقلملاسكافلاسرإلتقولاطبضامث،لاسرإلاريخأتسملا.6

.مهسألاسملاوأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامث،ةعاسلالقحلاسملا،ةعاسلاطبضل•

.مهسألاسملاوأ،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامث،قئاقدلالقحلاسملا،قئاقدلاطبضل•

.موأصسملا،ةعاس12قيسنتبةعاسلاضرعىلعةعباطلاطبضةلاحيف•

.قفاومسملا.7

.هديدحتبتمقيذلاتقولايفهلاسرإمث،هظفحواًيئوضسكافلاحسممتي.لاسرإسملا.8

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.9
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تنرتنإلابسكافلا

تنرتنإلاربعسكافىلعةماعةرظن

ديدحتكنكمي.ينورتكلإلاديربلالئاسرباهقافرإواًيئوضروصلاحسملتنرتنإلاسكافقيبطتمادختساكنكمي
.ينورتكلإلاديربلايفةلاسرلاوعوضوملاناونعنيمضتنعًالضف،هقيسنتوقفرملافلملامسا

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،اهصيصختوتاقيبطتلاةئيهتبةقلعتملاليصافتلاةفرعمل
ALC80XXdocs.

.تاقيبطتلاتازيممىلإعجرا،ةرفوتملاتادادعإلاوقيبطتلاتازيمعيمجلوحتامولعمىلعلوصحلل

تنرتنإلاربعسكافيفًايئوضةحوسممةروصلاسرإ

:ينورتكلإديربةلاسريفاًيئوضةحوسممةروصلاسرإل
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.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.1

جاجزمدختسا،ةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومادختسابهتيذغتنكمياليذلاقرولاوأةيدرفلاتاحفصللةبسنلاب•
اًهجتمنوكيثيحبتادنتسملاجاجزبىرسيلاةيولعلاةيوازلايفيلصألادنتسملاعضمثةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوعفرا.تادنتسملا
.لفسأل

ةيأةلازإبمق.نيهجولاتاذتاحفصلاوأةيدرفلاوأةددعتملاتاحفصلاةيذغتلةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا•
ىلعألتادنتسملاهجونوكيثيحبةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملالخدأ.تاحفصلانمقروكباشموأسيبابد
.ةيلصألاتادنتسملاةهجاوميفرقتستىتحقرولاتاهجومطبضا.ًالوأةيذغتلاةدحويفةحفصلانميولعلاءزجلالاخدإعم

.ةيئاقلتلاتادنتسملابةيذغتلاةدحوديكأتبصاخلاLEDرشؤملاءيضي،ةيلصألاتادنتسملافاشتكادنع:ةظحالم

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.تنرتنإلاربعسكافسملا.3

.نييعتةداعإسملا،ةقباسلاقيبطتلاتادادعإحسمل.4

:نيملتسملاخدإ.5

.نيملتسملادحألاخدإلXسملاوأ،تارايخلادحأسملاف،لاخدإلاةشاشترهظاذإ•

.قفاومسملامث،اًملتسمددح.زاهجلانيوانعرتفدرايخلاسملا،نيوانعلارتفدنملاصتاةهجديدحتل•

ربعسكافلاناونعلخدأ،تنرتنإلاربعسكافناونعلاخدإلقحلايف.يوديلاخدإسملا،اًيوديتنرتنإلاربعسكافناونعلاخدإل•
.ةفاضإسملامث،تنرتنإلا

.ءارجإلارركمث،ملتسمةفاضإسملا،نيملتسملانمديزملاةفاضإل•

.:ةخسنوأ:ىلإددح،ةمئاقلانم.ةمئاقلايفنيملتسملادحأسملا،نيملتسملاميظنتل.6
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:ةجاحلابسحتنرتنإلاربعسكافلاتادادعإطبضا.7

.قفاومسملامث،اًديدجاًعوضوملخدأو،عوضوملاسملا،عوضوملارييغتل•

.قفاومسملامث،اًديدجاًمسالخدأمث،قفرملافلملامساسملا،نيعمفلممساكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

.بولطملاقيسنتلاددحمث،قفرملافلملاقيسنتبسملا،ددحمفلمقيسنتكاًيئوضحوسمملادنتسملاظفحل•

.قفاومسملامث،ةديدجةلاسرلخدأو،ةلاسرلاسملا،تنرتنإلاربعسكافلاةلاسرصنرييغتل•

.ةمهمءاشنإسملا،ةمهملانمةفلتخمماسقأتادادعإرييغتلوأ،تادنتسملاجاجزمادختساباًيئوضتادنتسملانمديزملاحسمل•

.اًرايخددحمث،نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا،اًيئوضنيهجولاىلعةعوبطملاتادنتسملاحسمةلاحيف•

.تاقيبطتلاتازيممعجار،ةرفوتملاتازيملالوحليصافتىلعفرعتلل

.لاسرإسملا،يئوضلاحسملاءدبل.8

.اهبةبلاطملادنعتاوطخلاهذهبمقمث،يئوضحسمسملا،ةمهمءاشنإنيكمتلاحيف.9

.يلاتلاءزجلاةجمربسملا،تادادعإلارييغتل•

.اًيئوضيلاتلاءزجلاحسمسملا،اًيئوضىرخأةحفصحسمل•

.لاسرإسملا،ءاهنإلل•

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.10
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نمةعابط

"نمةعابطلا"ىلعةماعةرظن

زهاجقيسنتبةنزخملاماهملاةعابطكنكميو.رداصملاةعونتمماهمةعابطلقيبطتلانمةعابطمادختساكنكمي
.ديربلاقودنصيفةنزخملاوةظوفحملاماهملاةعابطاًضيأكنكميو.USBةركاذنمةعابطلل

Microsoftلثمجماربنمتادنتسملاةعابطدنع،ةعابطللزهاجفلمءاشنإل Word،رشنلاقيبطتنمققحت.فلمتارايخنمةعابطرتخا
.ةعابطللةزهاجتافلمءاشنإتارايخىلإلوصوللددحملا

لومحمUSBصارقأكرحمنمةعابطلا

.ةعباطلانميمامألابناجلابدوجومUSBذفنم.USBصارقأكرحمىلعةنزخمةددعتموأةيدرفتافلمةعابطكنكمي

.طقفيجذومنلاFAT32تافلملاماظنبةأيهملاةلومحملاUSBصارقأتاكرحملمعدلارفوتي:ةظحالم

:لومحمUSBصارقأكرحمنمةعابطلل

.ةعباطلابUSBذفنميفUSBصارقأكرحملخدأ.1

.USBنمةعابطسملا،USBصارقأكرحمفاشتكاةشاشلادنع.2

ليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.كيدلماظنلالوؤسمبلصتاوأةزيملانيكمتبمقف،USBنمةعابطلاةزيمرهظتملاذإ:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسم

لكللوصوللحفصتف،اهتعابطمزليةددعتمتافلمدوجوةلاحيف.رايتخالاعبرمسملامث،فلملاىلإلوصوللحفصت،ةعابطللفلمديدحتل.3
.فلملكلرايتخالاعبرمددحمث،فلم

.قفاومسملا.4

.ةعابطللةددحملاتافلملابةمئاقرهظت

:ةعابطلاةمئاقنمتافلملاةلازإل.5

.ةلازإسملا،ةلازإلاديكأتل.ةلازإددحمث،فلملاسملا،يدرففلمةلازإل•

.لكلاةلازإسملا،ةلازإلاديكأتل.لكلاةلازإددحمث،تافلملادحأسملا،تافلملاعيمجةلازإل•

.ةجاحلابسحةزيملاتادادعإطبضا.6

.ةعابطسملا.7

.لومحملاUSBصارقأكرحملِزأ،ءاهتنالادنع.8

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.9

ةظوفحملاماهملانمةعابطلا

:ةظوفحملاماهملانمةعابطلل

.نمةعابطسملامث،تامدخلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1
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.ةظوفحملاةفيظولاىلعيوتحييذلادلجملامساسملامث،ةظوفحملاماهملاسملا.2

.اهتعابطديرتيتلاةظوفحملاةمهملامساسملا.3

.ءاهنإلاونيهجولاىلعةعابطلاوةيمكلاوقرولادادمإتارايخددح.4

.ةعابطسملا.5

.قفاومسملامث،بولطمرورملازمرةشاشيفرورملازمرلخدأ،ةظوفحمةصاخةمهمةعابطل:ةظحالم

.فلملارييغتسملا،ةمهملاةعابطدعب،ةظوفحملاماهملاةمئاقىلإةدوعلل.6

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.7

ديربقودنصنمةعابطلا

.ةعباطللتباثلاصارقألاكرحمىلعدلجميفنّزخملافلملاةعابطديربلاقودنصنمةعابطلاكلحيتت

:ديربلاقودنصنمةعابطلل

.نمةعابطسملامث،تامدخلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دنتسملاىلعيوتحييذلادلجملامساسملامث،ديربلاقودنصددح.2

ماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمبلصتاوأةزيملانيكمتبمقف،ديربلاقيدانصرهظتملاذإ:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلع

.هتعابطديرتيذلادنتسملامساسملا.3

.ءاهنإلاونيهجولاىلعةعابطلاوةيمكلاوقرولادادمإتارايخددح.4

.ةعابطسملا.5

.فلملارييغتسملا،ديربلاقودنصدلجمىلإةدوعلل،ةمهملاةعابطدعب.6

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.7
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ةعابطلاىلعةماعةرظن
ةعابطلاليغشتجمانربدوجونمدكأت.ةطشنةكبشبامهليصوتوامهليغشتوةقاطلاردصمبةعباطلاورتويبمكلازاهجليصوتنمدكأت،ةعابطلالبق
.ةعابطلاليغشتجمانربتيبثتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.رتويبمكلازاهجىلعكيدلاًتبثمبسانملا

.بسانملاقرولاددح.1

.هعونوهنولوقرولامجحددح،ةعباطلامكحتةحولىلع.بسانملاجردلايفقرولاليمحتبمق.2

ليغشتلاماظنيفCTRL+Pىلعطغضا،ةيجمربلاتاقيبطتلامظعملةبسنلاب.يجمربلاقيبطتلايفةعابطلاتادادعإىلإلوصولابمق.3
Windows،وأCMD+PليغشتلاماظنيفMacintosh.

.كبةصاخلاةعباطلاددح.4

ةبسنلاب.تاليضفتلاوأةعابطلاتارايخوأةعابطلاصئاصخددح،Windowsليغشتلاماظنلةعابطلاليغشتجمانربتادادعإىلإلوصولل.5
.قيبطتللاًقفورزلامسافلتخينأنكمي.Xerox.تازيمددح،Macintoshليغشتلاماظنل

.قفاومقوفرقنامث،ةرورضلادنعةعابطلاليغشتجمانربتادادعإليدعتبمق.6

.ةعابطقوفرقنا،ةعباطلاىلإةمهملالاسرإل.7
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لمعلاريسماهمةعابط
Windowsليغشتلاماظنيف"ةعابطلاتاليضفت"اهرابتعاب،اًضيأةعابطلاليغشتجمانربتارايخاهيلعقلطييتلا،ةعابطلاتارايخديدحتمتي
.ةعابطلاةدوجوةحفصلاطيطختونيهجولاىلعةعابطلاتادادعإةعابطلاتارايخنمضتت.Macintoshليغشتلاماظنيف"®Xeroxتازيم"و
قيبطتلالخادنماهطبضمتيتلاةعابطلاتارايخنوكتو.يضارتفالادادعإلا"ةعابطلاتاليضفت"نماهطبضمتيتلاةعابطلاتارايخحبصت
.قيبطتلاقالغإدعبتادادعإلارتويبمكلاوقيبطتلاظفحيال.ةتقؤميجمربلا

ةعابطلاليغشتجمانربتاميلعت

ىرسيلاةيلفسلاةيوازلاب)?("تاميلعت"رزلاقوفرقنا."ةعابطلاتاليضفت"راطإنم®ةعابطلاليغشتجمانرببةصاخلاتاميلعتلاتامولعمرفوتت
.تاميلعتلاىلععالطالل"ةعابطلاتاليضفت"راطإنم

:بيوبتيتمالعيف"تاميلعتلا"راطإنم"ةعابطلاتاليضفت"لوحتامولعملارهظت

بيوبتةمالعمدختسا."ةعابطلاتاليضفت"راطإلفسأةدوجوملاقطانملايفوىلعألايفبيوبتلاتامالعبةمئاقريفوتلتايوتحملا•
."ةعابطلاتاليضفت"يفةدوجوملاقطانملاولوقحلانملكلتاحيضوتنعثحبلل"تايوتحملا"

.هيفاهنعتامولعمىلإجاتحتيتلاةفيظولاوأعوضوملالاخدإكنكميلقحريفوتلثحبلا•

WINDOWSليغشتلاماظنيفةعابطلاتارايخ

Windowsليغشتلاماظنيفةيضارتفالاةعابطلاتارايخدادعإ

تارايخرثكأديدحتكنكمي."ةعابطلاتاليضفت"راطإيفةددحملاةعابطلاةمهمتادادعإةعباطلامدختست،يجمربقيبطتيأنمةعابطلادنع
.ةعابطلاباهيفموقتةرملكيفاهرييغتىلإرطضتالىتحاهظفحواًعويشةعابطلا

."ةعابطلاتاليضفت"يفنيهجولاىلعةعابطلاددحف،ماهملامظعميفقرولايهجوالكىلعةعابطلاديرتتنكاذإ،لاثملاليبسىلع
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:رتويبمكلازاهجىلعتاعباطلاةمئاقىلإلقتنا.1

Windowsليغشتلامظنلةبسنلاب• Server .تاعباطلا>تادادعإلا>أدباقوفرقنا،ثدحألاتارادصإلاو2008

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• .تاعباطلاوةزهجألا>ءدبلاقوفرقنا،7

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• .تاعباطلاوةزهجألا>مكحتلاةحول>أدباقوفرقنا،8

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• لفسأىلإريرمتلابمق.ةيئوضلاتاحساملاوتاعباطلا>ةزهجألا>تادادعإلا>أدباقوفرقنا،10
.تاعباطلاوةزهجألاقوفرقنا،ةلصلاتاذتادادعإنمضمث،ةذفانلايف

.تاعباطلاةمئاقىلإلقنتلاراسمرييغتهنكميف،صصخم"أدباةمئاق"قيبطتمدختستتنكاذإ:ةظحالم

.ةعابطلاتاليضفتقوفرقنامثةعباطلازمرقوفنميألاسواملارزبرقنا،تاعباطلاةمئاقيف.2

.قفاومقوفرقنا،تادادعإلاظفحل.تارايخلاددحمث،بيوبتةمالعقوفرقنا،"ةعابطلاتاليضفت"ةذفانيف.3

رزلاقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنيفةعابطلاليغشتجمانربتارايخلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل:ةظحالم
."ةعابطلاتاليضفت"راطإلاب)?("تاميلعت"

Windowsليغشتلاماظنيفةيدرفةمهملةعابطلاتارايخديدحت

.ةعباطلاىلإةمهملالاسرإلبق"ةعابطلاتاليضفت"رييغتبكنكمي،ةنيعمةمهملةصاخةعابطتارايخمادختسال

وأةعابط>فلمقوفرقنا،ةيجمربلاتاقيبطتلامظعملةبسنلا.ةعابطلاتادادعإىلإلوصولابمق،يجمربلاقيبطتلايفدنتسملاحتفءانثأ.1
.WindowsليغشتلاماظنيفCTRL+Pىلعطغضا

رزلامسافلتخينأنكمي.تاليضفتلاوأةعابطلاتارايخوأةعباطلاصئاصخرزلاقوفرقنامث،ةعباطلاددح،ةعابطلاتاليضفتةذفانحتفل.2
.قيبطتللاًقفو

.تاديدحتلاءارجإبمقمث،"ةعابطلاتاليضفت"ةذفانيفبيوبتةمالعقوفرقنا.3

.قفاومقوفرقنا،"ةعابطلاتاليضفت"ةذفانقالغإوتاديدحتلاظفحل.4

.ةعابطقوفرقنا،ةعباطلاىلإةمهملالاسرإل.5

Windowsليغشتلاماظنيفءاهنإلاتارايخديدحت

ديدحتكلحيتت"ءاهنإلا"تارايخ.ةعابطلاليغشتجمانربل"تاليضفتلا"راطإبءاهنإلاتارايخديدحتكنكمي،ةعباطلابءاهنإةدحوبيكرتةلاحيف
.بيتكقيسنتبةعابطلاوأيطلاوأسيبدتلاوأبقثلاديدحتنكمي،لاثملاليبسىلع.تادنتسملاميدقتةيفيك

ماظنوأةئيهتوأةعباطزارطىلعالإتارايخلاضعبقبطنتالف.تاعباطلالكيفةموعدمةجردملاتارايخلالكتسيل:ةظحالم
.نيعمليغشتجمانربعونوأليغشت

.PCLوPostScriptةعابطلاليغشتيجمانربيفءاهنإلاتارايخديدحتل

.ةعابطلاتارايخبيوبتلاةمالعقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربيف.1

."ءاهنإلا"ةمئاقنيميىلعدوجوملامهسلاقوفرقنا،ءاهنإلاتارايخدحأديدحتل.2

ةفاحلانمقرولاةيذغتتمتاذإ.ةليوطلاةفاحلانمهتيذغتمتتيذلاقروللسيبدتلاعضاومةعابطلاليغشتجمانربضرعي:ةظحالم
.حيحصلاريغعضوملايفسوبدلاءاهنإلاةدحولخدتنأنكميف،ةليوطلاةفاحلانمًالدبةريصقلا
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:تارايخلادحأددحمث،"جارخإلاةهجو"لقحنيميىلعدوجوملامهسلاقوفرقناجارخإلاجردديدحتل.3

وأةددعتمتاعومجمةعباطلالسرت.ددحملاسيبدتلارايخوتاعومجملاددعبسحجارخإلاةهجوديدحتىلعرايخلااذهلمعي:يئاقلت•
.ءاهنإلاةدحوبجارخإلاجردلةسبدمتاعومجم

ءاهنإلاةدحووأةيبتكملاءاهنإلاةدحووأتسفوألالابقتساجردفصتنميفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:طسوألاجردلا•
.لامعأللةزهاجلا

.تسفوألالابقتساجردلفسأيفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:طسوألايلفسلاجردلا•

.ةلماكتملاةيبتكملاءاهنإلاةدحويفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:ءاهنإلاةدحوجرد•

.ةعباطللرسيألابناجلابدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:رسيألاجردلا•

.ةيبتكملاءاهنإلاةدحوىلعأيفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:نميألاجردلا•

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوىلعأدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:نميألايولعلاجردلا•

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوطسويفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:نميألاطسوألاجردلا•

.لامعأللةزهاجلاتابيتكلاءاشنإةدحوبةصاخلاءاهنإلاةدحولفسأيفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:نميألايلفسلاجردلا•

.ةعابطقوفرقنامث،قفاومقوفرقنا،ةعابطلاىلإةمهملالاسرإل.4

ةكرتشمةكبشةعباطلWindowsليغشتلاماظنيفةيضارتفالاةعابطلاتادادعإديدحت

:رتويبمكلازاهجىلعتاعباطلاةمئاقىلإلقتنا.1

Windowsليغشتلامظنلةبسنلاب• Server .تاعباطلا>تادادعإلا>أدباقوفرقنا،ثدحألاتارادصإلاو2008

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• .تاعباطلاوةزهجألا>ءدبلاقوفرقنا،7

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• .تاعباطلاوةزهجألا>مكحتلاةحول>أدباقوفرقنا،8

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• يفلفسألررم.ةيئوضلاتاحساملاوتاعباطلا>ةزهجألا>تادادعإلا>أدباقوفرقنا،10
.تاعباطلاوةزهجألاقوفرقنا،ةطبترملاتادادعإلاىلإلوصولل.ةذفانلا

صيصختددحمث،بتكملاحطسقوفنميألاسواملارزبرقنا،بتكملاحطسىلعمكحتلاةحولزمرروهظمدعةلاحيف:ةظحالم
.تاعباطلاوةزهجألا>مكحتلاةحوللةيسيئرلاةحفصلا>

.ةعابطلاصئاصخددحمثةعباطلازمرقوفنميألاسواملارزبرقنا،تاعباطلاةمئاقيف.2

.مدقتمبيوبتلاةمالعقوفرقنا،ةعباطلابصئاصخلاراوحلاعبرميف.3

.ةعابطللةيضارتفالاتادادعإلاقوفرقنا،مدقتمبيوبتلاةمالعيف.4

.قيبطتقوفرقنامث،بولطملاوحنلاىلعةعابطلاليغشتجمانرببيوبتتامالعىلعتاديدحتءارجإبمق.5

.قفاومقوفرقنا،تادادعإلاظفحل.6

Windowsليغشتلاماظنلمادختسالاةعئاشةعابطلاتارايخنمةعومجمظفح

.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمىلعاهقيبطتكنكميىتح،اهظفحوتارايخلانمةعومجمديدحتكنكمي

:ةعابطلاتارايخنمةعومجمظفحل

.قيبطتلايفاًحوتفمدنتسملانوكءانثأةعابط>فلمقوفرقنا.1

.ةبولطملاتادادعإلاددحمث،"صئاصخلا"راطإيفبيوبتلاتامالعقوفرقنا.صئاصخلاقوفرقنامث،ةعباطلاددح.2
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.مسابظفحقوفرقنامث،راطإلالفسأ"ةظوفحملاتادادعإلا"لقحنيميىلعدوجوملامهسلاقوفرقنا،تادادعإلاظفحل.3

."ةظوفحملاتادادعإلا"ةمئاقيفتارايخلاةعومجمظفحلقفاومقوفرقنامث،ةعابطلاتارايخةعومجملاًمسابتكا.4

.ةمئاقلانممسالاددح،تارايخلاهذهمادختسابةعابطلل.5

MACINTOSHليغشتلاماظنيفةعابطلاتارايخ

Macintoshليغشتلاماظنيفةعابطلاتارايخديدحت

.ةعباطلاىلإةمهملالاسرإلبقتادادعإلارييغتبمق،ةنيعمةعابطتارايخمادختسال

.قيبطتلايفاًحوتفمدنتسملانوكءانثأةعابط>فلمقوفرقنا.1

.كبةصاخلاةعباطلاددح.2

.Xeroxتازيمقوفرقنا،ةعابطلاتارايخةمئاقيف،ةعابطةذفانلايف.3

.ليصافتلاضرعقوفرقنا،ةعابطلاتارايخعيمجةيؤرل:ةظحالم

.مئاوقلانمةبولطمىرخأةعابطتارايخةيأددح.4

.ةعابطقوفرقنا،ةعباطلاىلإةمهملالاسرإل.5

Macintoshليغشتلاماظنيفءاهنإلاتارايخديدحت

.ةعابطلاليغشتجمانرببةصاخلا®تازيميفءاهنإلاتارايخددح،ةعباطلابءاهنإةدحوبيكرتةلاحيف

:Macintoshليغشتلاماظنبةعابطلاليغشتجمانربيفءاهنإلاتارايخديدحتل

.Xeroxتازيمقوفرقنا،ةعابطلاتارايخةمئاقيف،ةعابطةذفانلايف.1

.تارايخلادحأددحمث،"ءاهنإلا"لقحنيميىلعدوجوملامهسلاقوفرقنا،ءاهنإرايخديدحتل.2

:تارايخلادحأددحمث،"جارخإلاةهجو"لقحنيميىلعدوجوملامهسلاقوفرقناجارخإلاجردديدحتل.3

وأةددعتمتاعومجمةعباطلالسرت.ددحملاسيبدتلارايخوتاعومجملاددعبسحجارخإلاةهجوديدحتىلعرايخلااذهلمعي:يئاقلت•
.ءاهنإلاةدحوبجارخإلاجردلةسبدمتاعومجم

ءاهنإلاةدحووأةيبتكملاءاهنإلاةدحووأتسفوألالابقتساجردفصتنميفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:طسوألاجردلا•
.لامعأللةزهاجلا

.تسفوألالابقتساجردلفسأيفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:طسوألايلفسلاجردلا•

.ةلماكتملاةيبتكملاءاهنإلاةدحويفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:ءاهنإلاةدحوجرد•

.ةعباطللرسيألابناجلابدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:رسيألاجردلا•

.ةيبتكملاءاهنإلاةدحوىلعأيفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:نميألاجردلا•

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوىلعأدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:نميألايولعلاجردلا•

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوطسويفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:نميألاطسوألاجردلا•

.لامعأللةزهاجلاتابيتكلاءاشنإةدحوبةصاخلاءاهنإلاةدحولفسأيفدوجوملاجارخإلاجردرايخلااذهددحي:نميألايلفسلاجردلا•

.ةعابطقوفرقنا،ةعباطلاىلإةمهملالاسرإل.4
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Macintoshليغشتلاماظنيفمادختسالاةعئاشةعابطلاتارايخنمةعومجمظفح

.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمىلعاهقيبطتكنكميىتح،اهظفحوتارايخلانمةعومجمديدحتكنكمي

:ةعابطلاتارايخنمةعومجمظفحل

.قيبطتلايفاًحوتفمدنتسملانوكءانثأةعابط>فلمقوفرقنا.1

.تاعباطلاةمئاقنمةعباطلاددح.2

.ةعابطراوحلاعبرميفةدوجوملامئاوقلانمةبولطملاةعابطلاتارايخددح.3

.ليصافتلاضرعقوفرقنا،ةعابطلاتارايخعيمجةيؤرل:ةظحالم

.طبضلاةقبسمتادادعإكةيلاحلاتادادعإلاظفح>طبضلاةقبسمتادادعإلاقوفرقنا.4

.قفاومقوفرقنا،طبضلاةقبسمتادادعإلاةمئاقيفتارايخلاةعومجمظفحل.ةعابطلاتارايخلاًمسابتكا.5

.طبضلاةقبسمتادادعإلاةمئاقنممسالاددح،تارايخلاهذهمادختسابةعابطلل.6

LINUXليغشتلاماظنبةعابطلاتارايخ

Xeroxةعباطةرادإليغشتءدب

.عوجروألاخدإىلعطغضامث،xeroxprtmgrبتكا،رذجكةيفرطةذفانةبلاطمنم®ةعباطةرادإقيبطتليغشتءدبل

Linuxلمعةطحمنمةعابطلا

:Linuxلمعةطحمنمةعابطلل

.ةعابطلاراظتناةمئاقءاشنإبمق.1

وأةعابط>فلمقوفرقنا،ةيجمربلاتاقيبطتلامظعملةبسنلاب."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا؛قيبطتلايفبولطملامسرلاوأدنتسملاحتفءانثأ.2
.CTRL+Pىلعطغضا

.فدهلاةعابطلاراظتناةمئاقددح.3

.ةعابطلاراوحعبرمقلغأ.4

.ةحاتملاةعباطلاتازيمدّدح،Xerox®نمGUIةعابطلاليغشتجمانربيف.5

.ةعابطقوفرقنا.6

رماوألارطسربعةعابطلاتابلطلاسرإاًضيأكنكمي.ةيفاضإتازيموأتادادعإددحتيتلاةمهملاةقاطبتادادعإتافلم®ةعابطلاجمانربلبقي
.lp/lprمادختساب

®Xeroxةعابطلاليغشتجمانربمادختسابةمهمةقاطبءاشنإ GUI

®Xeroxةعابطلاليغشتجمانربحتفا.1 GUI.

.ةبولطملاتارايخلاددح.2

.tmp/لثم،ماععقوميفةمهملاةقاطبنيزختبمقمث،مسابظفحقوفرقنا.3

ديدحتكنكميو.ةمهملاةقاطبيف،"ةنمآلاةعابطلا"رورمزمرلثم،اًيصخشاهيلعفرعتلانكمييتلاتامولعملاظفحمتيال:ةظحالم
.رماوألارطسيفتامولعملاهذه
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رماوألارطسمادختسابةمهمةقاطبءاشنإ

.xeroxprtmgrبتكا،يساسألامدختسملاكتفصب،رماوألارطسيف.1

.ةبولطملاتارايخلاددح.2

.tmp/لثم،ماععقوميفةمهملاةقاطبنيزختبمقمث،مسابظفحقوفرقنا.3

ديدحتكنكميو.ةمهملاةقاطبيف،"ةنمآلاةعابطلا"رورمزمرلثم،اًيصخشاهيلعفرعتلانكمييتلاتامولعملاظفحمتيال:ةظحالم
.رماوألارطسيفتامولعملاهذه

:ةمهمةقاطبمادختسابةعابطلاةيفيكىلعةلثمأةيلاتلارماوألادُعت

•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

ةلومحملاةزهجألاربعةعابطلاتارايخ

.AndroidوiOSليغشتلايماظنبلمعتةلومحمةزهجأنمةعابطلاةعباطلاهذهعيطتست

Wi-Fiمادختسابةعابطلا Direct

Wi-Fiةينقتمادختسابكلذو،يكذفتاهوأرتويبمكوأيحولرتويبمكلثم،Wi-Fiةيصاخبدوزملومحمزاهجنمةعباطلابلاصتالاكنكمي
Direct.

Wi-Fiةينقتمادختسابلاصتالاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل Direct.

Wi-Fiةينقتمادختسالوحليصافتلاىلعلوصحلل Direct،لومحملاكزاهجعمةقفرملاقئاثولاعجار.

.ةعابطلاءارجإفلتخيس،همدختستيذلالومحملازاهجللًاقفو:ةظحالم

Mopriaمعدتيتلاةلومحملاةزهجألانمةعابطلا

ةزيممادختساكنكمي.ةعابطلاليغشتجمانربلةجاحلانودبلومحملافتاهلاةزهجأنمةعابطلانمنيمدختسملانكمتةيجمربةزيمMopriaدعت
Mopriaةزيملاهذهمعدتيتلاتاعباطلاىلإلومحملاكزاهجنمةعابطلل.

:ةظحالم

.ةيضارتفالاتادادعإللاًقفوةمزاللااهتالوكوتوربعيمجوMopriaنيكمتمتي•

Googleرجتمنماًناجمليزنتلاكنكمي.لومحملاكزاهجىلعMopriaةعابطلاةمدخنمةخسنثدحأتيبثتنمدكأت• Play.

.ةعباطلااهيلعدجوتيتلاةيكلساللاةكبشلاسفنىلإةيكلساللاةزهجألامضنتنأبجي•

.ةلصتملاةزهجألاىلعMopriaةزيممعدتيتلاتاعباطلاةمئاقيفكتعباطعقومومسارهظي•

.لومحملازاهجلاعمةرفوتملاتاداشرإلاعبتا،Mopriaةمدخمادختسابةعابطلل
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ةعابطلاماهم

ماهملاةرادإ

وأاهفذحوأاًتقؤمةددحمةمهمفاقيإكنكمي.ةلمتكملاماهملاوأةنمآلاماهملاوأةطشنلاماهملامئاوقضرعكنكمي،مكحتلاةحولبماهملاةمئاقنم
ةحولىلعرورمزمرةباتكلالخنماهريرحتبموقتىتحةمهملاقيلعتمتي،ةنمآةعابطةمهملاسرإدنع.اهليصافتوأاهمدقتضرعوأاهتعابط
.ةصاخلاماهملاعاونأةعابطىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.مكحتلا

Embeddedيفماهملاةذفاننم Web Server،ةلمتكملاوةطشنلاةعابطلاماهمبةمئاقضرعكنكمي.

اهفذحوأاهتيقرتوأةعابطلاراظتنايفةمهملتقؤملافاقيإلا

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ةبولطملاةعابطلاةمهممساسملامث،ماهملاسملا.2

.ةمهمددح.3

.ةددحملاةلهملاةرتفدعباًيئاقلتةمهملافانئتسامتيف،ديدحتءارجإبمقتملاذإ:ةظحالم

.ريرحتسملا،ةعابطلاةمهمفانئتسال.قيلعتسملا،اًتقؤمةعابطلاةمهمفاقيإل•

.فذحسملا،ةبلاطملادنع.فذحسملا،ةعابطلاةمهمفذحل•

.ةيقرتسملا،ةمئاقلاسأرىلإةمهملقنل•

.ةمهملامدقتسملا،ةمهملاةلاحضرعل•

.ةبولطملادراوملاوأةمهملاتادادعإسملامث،ةمهملاليصافتسملا،ةمهملانعتامولعمضرعل•

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.4

:ةظحالم

،ماهملاضرعكنكميف،ةمهملافذحدييقتبماظنلوؤسمماقاذإ.ماهملافذحنعنيمدختسملادييقتماظنلالوؤسمعيطتسي•
.اهفذحكنكميالنكلو

.ماظنلالوؤسموأةمهملالاسرإبماقيذلامدختسملالبِقنمالإةنمآةعابطةمهمفذحنكميال•

دراوملاىلعلوصحللةزوجحمةمهمةعابط

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ماهملاسملا.2

.مكحتلاةحولىلعةمهمللةبولطملادراوملارهظت.ةزوجحملاةمهملامساسملا،ماهملاةمئاقنم.3
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.ةيلاتلاتاوطخلاىدحإبمق.4

،اًيئاقلتةمهملاةعابطمتتملاذإ.ةبولطملادراوملارفوتتامدنعاًيئاقلتةمهملافانئتسامتي.ةبولطملادراوملاديوزتدعأ،ةمهملاةعابطل•
.فانئتساسملاف

.قفاومسملامثقروجردددح.ليدبقروىلعةعابطلاسملا،ةمهملاةعابطنيكمتلليدبقروردصمرايتخال•

.فذحسملا،ةبلاطملادنع.فذحسملا،ةعابطلاةمهمفذحل•

ىلعةعابطلارايخلوحليصافتىلعلوصحلل.نمضملابيولامداخمادختسابليدبقروىلعةعابطلارايخنيكمتمتي:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليدبقرو

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.5

ةصاخلاماهملاعاونأةعابط

ليغشتجمانربيفةصاخلاةمهملاعاونأددح.ةعباطلامكحتةحولنماهتعابطمث،رتويبمكلانمةعابطةمهملاسرإةصاخلاماهملاعاونأكلحيتت
.ةمهملاعوننمض،ةعابطلاتارايخبيوبتةمالع،ةعابطلا

ةمهملاظفحمت

ةمهمةعابطنيمدختسملالكلنكمي.لبقتسملايفاهمادختسانيحلكانهاهنيزختوةعباطلاىلإاهلاسرإمتيتلاتادنتسملايهةظوفحملاماهملا
.اهفذحوأةظوفحم

Embeddedيف.اهتعابطوةظوفحملاماهملاضارعتسانكمي،"نمةعابط"ةمئاقلانم،مكحتلاةحوليف Web Server،ماهملاةذفانيف،
.ماهملانيزختناكمةرادإكنكميو،اهفذحواهتعابطوةظوفحملاماهملاضارعتساكنكمي

.ةظوفحملاماهملانمةعابطلاىلإعجرا،مكحتلاةحولنمةظوفحمةمهمةعابطل

ةظوفحمةمهممادختسابةعابطلا

ليغشتلاماظنلCTRL+Pىلعطغضا،ةيجمربلاتاقيبطتلامظعملةبسنلاب.ةعابطلاتادادعإىلإلوصولابمق،يجمربلاقيبطتلايف.1
WindowsوأCMD+PليغشتلاماظنلMacintosh.

.ةعابطلاليغشتجمانربحتفامث،كبةصاخلاةعباطلاددح.2

.قيبطتللاًقفورزلامسافلتخينأنكمي.ةعباطلاصئاصخقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنل•

.Xeroxتازيمقوفرقنا،ةعابطلاتارايخةمئاقيف،ةعابطلاةذفانيف،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةظوفحمةمهمددح،ةمهملاعونلةبسنلاب.3

a.ةمئاقلانماًمساددحوأةمهمللاًمسابتكا.

b.ةمئاقلانماًمساددحوأدلجمللاًمسابتكا.

c.رورملازمرديكأتبمقمث،رورملازمربتكا،صاخقوفرقنا،رورمزمرةفاضإل.

d.قفاومقوفرقنا.

.ةبولطملاىرخألاةعابطلاتارايخددح.4

.ةعابطقوفرقنامث،قفاومقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةعابطقوفرقنا،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•
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اهخسنوأاهلقنوأاهفذحوأنمضملابيولامداخيفةظوفحمةمهمةعابط

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،ناونعلالقحيف.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب.1

Embeddedيف.2 Web Server،ةيسيئرلاةشاشلاقوفرقنا.

.ماهملاقوفرقنا.3

.ةظوفحملاماهملابيوبتلاةمالعقوفرقنا.4

.اهتجلاعميفبغرتيتلاةمهمللرايتخالاعبرمددح.5

.ةمئاقلانمتارايخلادحأددح.6

.روفلاىلعةمهملاةعابطبرايخلااذهموقي:ةمهملاةعابط•

.ةظوفحملاةمهملافذحبرايخلااذهموقيةمهملافذح•

.رخآدلجمعقومىلإةمهملالقنلرايخلااذهمدختسا:ةمهملالقن•

.ةمهملاراركتلرايخلااذهمدختسا:ةمهملاخسن•

.لاقتناقوفرقنا.7

ةنمآةعابط

رورملازمرلاخدإمتيىتحةعباطلايفاهقيلعتمتي،ةمهملالاسرإدعب.ةيرسلاوأةساسحلاتامولعملاةعابطل"ةنمآلاةعابطلا"ةزيممادختسانكمي
.ةعباطلامكحتةحوليف

.اًيئاقلتاهفذحمتي،ةنمآةعابطةمهمةعابطدعب

ةنمآلاةعابطلامادختسابةعابطلا

ليغشتلاماظنلCTRL+Pىلعطغضا،ةيجمربلاتاقيبطتلامظعملةبسنلاب.ةعابطلاتادادعإىلإلوصولابمق،يجمربلاقيبطتلايف.1
WindowsوأCMD+PليغشتلاماظنلMacintosh.

.ةعابطلاليغشتجمانربحتفامث،كبةصاخلاةعباطلاددح.2

.قيبطتللاًقفورزلامسافلتخينأنكمي.ةعباطلاصئاصخقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنل•

.تازيملاددحمث،ةنياعمقوفرقنا،ةعابطلاةذفانيف،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةنمآةعابطددح،ةمهملاعونلةبسنلاب.3

.قفاومقوفرقنامث،هديكأتبمقورورملازمربتكا.4

.ىرخأةبولطمةعابطتارايخيأددح.5

.ةعابطقوفرقنامث،قفاومقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةعابطقوفرقنا،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•

ةنمآةعابطةمهمريرحت

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ماهملاسملا.2

.ةنمآلاوةيصخشلاماهملاسملا،ةنمآلاةعابطلاماهمضرعل.3

.كبصاخلادلجملاسملا.4
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.قفاومسملامث،رورملازمرمقرلخدأ.5

:تارايخلادحأددح.6

.ةمهملاسملا،ةنمآةعابطةمهمةعابطل•

.لكلاةعابطسملا،دلجملايفةنمضملاماهملاعيمجةعابطل•

.فذحسملا،ةبلاطملادنع.تايافنلازمرسملا،ةنمآةعابطةمهمفذحل•

.لكلافذحسملا،دلجملايفةنمضملاماهملاعيمجفذحل•

.اًيئاقلتاهفذحمتي،ةنمآةعابطةمهمةعابطدعب:ةظحالم

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.7

ةنيعلاةعومجم

،تانيعلاةعومجمةعجارمدعب.ةيقبتملاخسنلاةعابطلبقخسنلاةددعتمةعابطةمهمنمةدحاوةخسنةعابطب"تانيعلاةعومجم"ةمهمعونموقي
.ةعباطلامكحتةحولنماهفذحوأخسنلاةيقبةعابطامإنكمي

:ةيلاتلاتازيملانمضتتةظوفحملاماهملانمعونيهتانيعلاةعومجم

.ةعابطلاةمهمبنرتقملامدختسملافرعمبىمُسيدلجميفتانيعلاةعومجمةمهمرهظت•

.رورمزمرتانيعلاةعومجمماهممدختستالو•

.اهفذحوأتانيعلاةعومجمماهمةعابطمدختسميألنكميف•

.ةيقبتمخسنيأةعابطلبقةمهملاقيقدتبحامسللةمهملانمةدحاوةخسنةعابطبتانيعلاةعومجمةزيمموقت•

.اًيئاقلتاهفذحمتي،تانيعةعومجمةمهمةعابطدعب

.ةنيعلاةعومجممادختسابةعابطلاىلإعجرا،ةنيعلاةعومجمةعابطل

ةنيعلاةعومجممادختسابةعابطلا

ليغشتلاماظنلCTRL+Pىلعطغضا،ةيجمربلاتاقيبطتلامظعملةبسنلاب.ةعابطلاتادادعإىلإلوصولابمق،يجمربلاقيبطتلايف.1
WindowsوأCMD+PليغشتلاماظنلMacintosh.

.ةعابطلاليغشتجمانربحتفامث،كبةصاخلاةعباطلاددح.2

.قيبطتللاًقفورزلامسافلتخينأنكمي.ةعباطلاصئاصخقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنل•

.تازيملاددحمث،ةنياعمقوفرقنا،ةعابطلاةذفانيف،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةنيعةعومجمددح،ةمهملاعونلةبسنلاب.3

.ىرخأةبولطمةعابطتارايخيأددح.4

.ةعابطقوفرقنامث،قفاومقوفرقنا،Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب•

.ةعابطقوفرقنا،Macintoshليغشتلاماظنلةبسنلاب•

ةنيعةعومجمريرحت

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ماهملاسملا،ةحاتملاماهملاضرعل.2
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.ةنيعلاةعومجمةمهملاسملا.3

.ةمهملانمةيقبتملاخسُنلاددعرهُظيو،لبقتسملايفةعابطللةزوجحمةمهمكةمهملاةنيعلاةعومجمفلمفصورهظي:ةظحالم

.تارايخلادحأددح.4

.ريرحتسملا،ةيقبتملاةمهملاخُسنةعابطل•

.فذحسملا،ةمهملانمةيقبتملاخسنلافذحل•

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.5
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ةعابطلاتازيم

ةعابطللقرولاتارايخديدحت

نولوقرولاعونودنتسملامجحلاًقفوهمادختسامتيسيذلاقرولاددحتةعباطلاكرتكنكمي.ةعابطلاةمهمبصاخلاقرولاديدحتلناتقيرطدجوت
.بولطملاقرولابلمحمنيعمجردديدحتاًضيأكنكمي.هددحتيذلاقرولا

.ةعابطلاتارايخبيوبتلاةمالعقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربيفف،Windowsيفناولألاتارايخناكمديدحتل•

تازيمنمض.Xeroxتازيمقوفرقنا،ةعابطلاتارايخةمئاقيف،ةعابطةذفانلايفف،Macintoshيفناولألاتارايخعضومديدحتل•
Xerox،جرخملا/قرولاقوفرقنا،تارايخلاةمئاقيف.

ميجحتلا

.ددحملاجارخإلاقرومجحعمقباطتييكهريبكتوأيلصألادنتسملاريغصتىلإميجحتلايدؤي

مجحددحمث،مهسلاقوفرقنا،قرولل،"ةعابطلاتارايخ"بيوبتلاةمالعيف،Windowsليغشتلاماظنيفةمئالملاتارايخعقومديدحتل•
.مدقتملاقرولامجحىلعرقنامث،رخآ

.ليصافتلاضرعىلعرقنا،ةعابطلاةذفانيف،Macintoshليغشتلاماظنيفةمءالملاتارايخعقومديدحتل•

:ةيلاتلاميجحتلاتارايخرفوتت

لفسأةيوئملاةبسنلاعبرميفميجحتلارادقمرهظيو.ددحملاجارخإلاقرومجحعممءالتيلدنتسملامجحرييغتبموقياًيئاقلتمجحلارييغت•
.ةنيعلاةروصلا

ناكاذإ.ةيوئملاةبسنلاعبرميف%100ةبسنرهظتو،جارخإلاقروىلعةعوبطملاةحفصلاةروصمجحرييغتبموقيالمجحلارييغتنودب•
ةفاسمرهظتسف،جارخإلامجحنمرغصأيلصألامجحلاناكاذإ.ةحفصلاةروصصاصتقامتيفنوكي،جارخإلامجحنمربكأيلصألامجحلا
.ةحفصلاةروصلوحةيفاضإ

.ةنياعملاةروصلفسأةيوئملاةبسنلاعبرميفهلاخدإمتيذلارادقملابسحدنتسملامجحرييغتبموقياًيوديمجحلارييغت•

ةقرولايهجوالكىلعةعابطلا

نيهجولاىلعدنتسمةعابط

تادادعإةعابطلاليغشتجمانربمدختسي.ةعابطلاليغشتجمانربيفتارايخلاديدحتمتي،نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطلامعدتةعباطلاتناكاذإ
.دنتسملاةعابطلقيبطتلانميقفألاوأيدومعلاهاجتالا

ىلعةيئاقلتلاةعابطللهنازوأوموعدملاقرولاماجحأىلإرظنا،تامولعملانمديزمل.نيموعدمهنزووقرولامجحنأنمدكأت:ةظحالم
.نيهجولا

نيهجولاىلعةحفصلاطيطختتارايخ

هاجتاتادادعإتادادعإلاهذهزواجتت.ةعوبطملاتاحفصلاةرادإةيفيكددحييذلارمألا،نيهجولاىلعةعابطللةحفصلاطيطختديدحتكنكمي
.قيبطتلاةحفص
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وأتاقصلملاوأفرظألاىلعةعابطلادنعرايخلااذهمدختسا.طئاسولانمدحاوهجوىلعةعابطلارايخلااذهحيتي:دحاوهجوىلعةعابط•
.نيبناجلاالكىلعاهتعابطنكمياليتلاطئاسولانماهريغ

نيبتةيلاتلاةيحيضوتلاموسرلا.ةقروللةليوطلاةفاحلاطبربحامسللةقرولايهجوىلعةمهملاةعابطرايخلااذهحيتي:نيهجولاىلعةعابط•
:يلاوتلاىلع،ةيقفألاوةيدومعلاتاهاجتالاتاذتادنتسملاةجيتن

ةفاحلاطبربحامسللروصلاةعابطمتت.ةقرولايبناجالكىلعةعابطلابرايخلااذهموقي:ةريصقلاةفاحلاىلعيط،نيهجولاىلعةعابط•
:يلاوتلاىلع،ةيقفألاوةيدومعلاتاهاجتالاتاذتادنتسملاةجيتننيبتةيلاتلاةيحيضوتلاموسرلا.ةقرولانمةريصقلا

Earthتادادعإنماًءزجنيهجولاىلعةعابطلادعت:ةظحالم Smart.

.Windowsليغشتلاماظنيفةيضارتفالاةعابطلاتارايخدادعإىلإعجرا،يضارتفالاةعابطلاليغشتجمانربتادادعإرييغتل

XEROXنمدوسألاوضيبألا

.دوسألاوضيبألابوأناولألابةعابطلارايتخاكنكمي

.ناولألابةعابطللرايخلااذهمدختسا:)دنتسملانولمادختسا(ليغشتفاقيإ•

.دوسألاوضيبألابةعابطللرايخلااذهمدختسا:ليغشت•

ةعابطلاةدوج

Windowsليغشتلاجماربرفوت PostScriptوMacintoshةعابطةدوجىلعأتاذعاضوأ:

لثمةلصفملاةيطخلاتاموسرللروصللةلماشةدوجلضفأعضولااذهرفوي.)تب1قمع(ةصوبلالكلةطقن1200×1200:ةيلاعةقد•
ةجلاعمللربكأاًتقوقرغتستنأةعابطلاماهملنكمي.ةنولملاروصلاوأصوصنللةعبشملاةيهازلاةعابطللعضولااذهبىصوي.CADتافلم
.ةيلاعةقدعضولامادختساباهتعابطدنع

لضفألاعضولاوهو،لضفأةعابطةدوجىلعلوصحللعضولااذهمدختُسي.)تب8قمع(ةصوبلكلةطقن600×600:نَّسحم•
.ربحلارفوموأيسايقعضولاهقرغتسييذلانمةجلاعمللربكأاًتقونَّسحمعضولاقرغتسي.ةيراجتلاةيميدقتلاضورعلاعممادختسالل

ةدوجىلعلوصحللنسحموهو،ةماعلاضارغألاتاذةعابطللعضولااذهمدختسُي.)تب1قمع(ةصوبلكلةطقن600×600:يسايق•
.ةعابطلاماهممظعملةبسانمةيسايقلاةدوجلا.ةديجةعابط

عرسأبةعابطلاةجلاعملنسحموهو،دنتسملاةنياعملعضولااذهمدختُسي.)تب1قمع(ةصوبلكلةطقن600×600:ربحلاقوحسمرفوم•
.ةدوسملاةدوجبجرخىلعلوصحللديفمربحلارفوم.نكميام

ةروصلاتارايخ

Windowsةعابطلاليغشتجماربرفوت.دنتسملاجاتنإلناولأللةعباطلامادختساةقيرطيفةروصلاتارايخمكحتت PostScript
."ةروصلاتارايخ"بيوبتلاةمالعىلعاهتاحيحصتوناولألايفمكحتلارصانعنمةعومجمربكأMacintoshو
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.ةروصلاتارايخبيوبتلاةمالعقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربيفف,Windowsيفناولألاتارايخعضومديدحتل•

تازيمنمض.Xeroxتازيمقوفرقنا،ةعابطلاتارايخةمئاقيف،ةعابطةذفانلايفف،Macintoshيفناولألاتارايخعضومديدحتل•
Xerox،ناولألاتارايخقوفرقنا،تارايخلاةمئاقيف.

ناولألاحيحصت

.ةعابطلاةلآوأرتويبمكلاةشاشلثمىرخألاةزهجألايفناولألابPostScriptماهميفةعباطلاناولأةقباطمىلع"ناولألاحيحصت"ةزيملمعت

:"ناولألاحيحصت"تارايخ

.يدامرلانوللالالظوأدوسألاوضيبألاىلإدنتسملايفناولألاعيمجةزيملاهذهلوحت:Xeroxنمدوسألاوضيبألا•

اذهمادختسابXeroxيصوت.روصلاوتاموسرلاوصوصنلاىلعناولأللحيحصتلضفأرايخلااذهقبطي:Xeroxنميئاقلتلانوللا•
:يراجتوقرشمRGBاهنم،Xeroxنميئاقلتلانوللانمضنيرخآاًرايتخا13دجوي.دادعإلا

.روصلاوتاموسرلاوصنلانولطبضلةديدعتارايتخاكانهف.نوللاطبضيفلضفأاًمكحتدادعإلااذهرفوي:صصخملايئاقلتلانوللا•

تاملكلابناولألا

.ناولألارييغتةيفيكفصتةعئاشتارابعمادختسابلمجءاشنإلالخنمناولألاطبض"تاملكلابناولألا"رايخلاحيتي

.كتعباطليغشتجمانربةفرعملتاميلعتلاىلإعجرا،تامولعملانمديزملل

نوللاطبضتايلمع

.بوغرملاريغينوللاجردتلاوعبشتلاونيابتلاوةءاضإلاصئاصخلالمشت.عوبطملانوللةنيعمصئاصخطبضل"ناولألاطبض"مادختسانكمي

ماظنوأةئيهتوأةعباطزارطىلعالإتارايخلاضعبقبطنتالف.تاعباطلالكيفةموعدمةجردملاتارايخلالكتسيل:ةظحالم
.نيعمليغشتجمانربعونوأليغشت

ةءاضإلا

.ةعابطلاةمهميفروصلاوصوصنلاميتعتوأةءاضإيلامجإطبض"ةءاضإلا"ةزيمحيتت

نيابتلا

.ةعابطلاةمهمنمةمتعملاوةئيضملاقطانملانيبنيابتلاطبضل"نيابتلا"رايخمادختساكنكمي

عبشت

.نوللايفيدامرلانوللارادقمونوللاةدشطبضبحمسي"عبشتلا"رايخ

ةينوللا

.ةءاضإلاىلعظافحلاعمةعابطلاةمهميفددحمنولرادقمطبضلينوللاجردتلاتادادعإمدختسا

:ةرفوتمةيلاتلاتارايخلا

نوللاتايوتسمةدايزدنع،لاثملاليبسىلع.رمحألانوللاويوامسلانوللانيبنوللانزاوتليدعترمحألاىلإيوامسلارايخلاكلحيتي•
.ضفخنترمحألانوللاتايوتسمنإف،يوامسلا

نوللاتايوتسمةدايزدنع،لاثملاليبسىلع.رضخألانوللاويناوجرألانوللانيبنوللانزاوتليدعترضخألاىلإيناوجرألارايخلاكلحيتي•
.ضفخنترضخألانوللاتايوتسمنإف،يناوجرألا
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نوللاتايوتسمةدايزدنع،لاثملاليبسىلع.قرزألانوللاورفصألانوللانيبنوللانزاوتليدعتقرزألاىلإرفصألارايخلاكلحيتي•
.ضفخنتقرزألانوللاتايوتسمنإف،رفصألا

ةدحاوةقروىلعتاحفصةدعةعابط

.ةدحاوةقروىلعةحفصنمرثكأةعابطكنكمي،تاحفصلاددعتمدنتسمةعابطدنع

.ةقرولكلتاحفصلاددح،"ةحفصلاطيطخت"بيوبتلاةمالعيف،هجولكيفةحفص16وأ9وأ6وأ4وأنيتحفصوأةحفصةعابطل

.ةحفصلاطيطختىلعرقنا،"دنتسملاتارايخ"بيوبتلاةمالعيف،Windowsليغشتلاماظنيفةقرولكلتاحفصلاناكمديدحتل•

.طيطختلاقوفرقنا،ةعابطلاتارايخةمئاقيف،ةعابطلاةذفانيف،Macintoshليغشتلاماظنيفةقرولكلتاحفصلاناكمديدحتل•

.ةحفصلادودحددح،ةحفصلكلوحدودحةعابطل

تابيتكلاةعابط

ىلعةعابطللموعدمقروللمجحيأنمتابيتكءاشنإكنكمي.ريغصبيتكلكشيفدنتسمةعابطكنكمي،نيهجولاىلعةعابطلامادختساب
.نيهجولا

.هجولكىلعةحفصللنيتروصعقاوب،اًيئاقلتةقرولكيفةحفصللروصةعبرأةعابطوةحفصةروصلكريغصتبةعابطلاليغشتجمانربموقي
.بيتكلاءاشنإلاهسيبدتوتاحفصلايطكنكميثيحبحيحصلابيترتلابتاحفصلاةعابطمتت

.ةحفصلاطيطختقوفرقنا،"دنتسملاتارايخ"بيوبتلاةمالعيف،Windowsليغشتلاماظنيفبيتكءاشنإناكمديدحتل•

نمض.Xeroxتازيمقوفرقنا،ةعابطلاتارايخةمئاقيف،ةعابطلاةذفانلايف،Macintoshليغشتلاماظنيفبيتكءاشنإناكمديدحتل•
.بيتكطيطختقوفرقنا،تارايخلاةمئاقيف،Xeroxتازيم

Windowsليغشتلاجمانربمادختسابتابيتكلاةعابطدنع PostScriptوأMacintosh،ديعبتلاوقيثوتلاشماهديدحتكنكمي.

.)ةصوب1/72(مم0.35ةطقنلاغلبت.ةحفصلاروصنيبطاقنلابةيقفألاةفاسملاديدحتل::طبرلاةفاح•

ىلإيدؤيدقيذلارمألا،ةيوطملاةقرولاكمُسةحازإلاضوعتو.ةطقنلاراشعأرادقمبجراخللةحفصلاروصلقنىدمددحي::داعبألاريغت•
.ةدحاوةطقنىلإرفصلانمةميقديدحتكنكمي.اهيطدنعجراخللفيفطلكشبةحفصلاروصةحازإ

ديعبتلاقيثوتلاشماه
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.ةحفصلادودحددح،ةحفصلكلوحدودحةعابطل:ةظحالم

ةصاخلاتاحفصلامادختسا

.عوبطملادنتسملاىلإءانثتسالاتاحفصوتاجردملاوةفلغألاةفاضإةيفيكيفمكحتللةصاخلاتاحفصلاتارايخمادختسامتي

.ةصاختاحفصىلعرقنا،"دنتسملاتارايخ"بيوبتلاةمالعيف،Windowsليغشتلاماظنيفةصاخلاتاحفصلاناكمديدحتل•

.Xeroxتازيمىلعرقنا،ةعابطلاتارايخةمئاقيف،ةعابطلاةذفانيف،Macintoshليغشتلاماظنيفةصاخلاتاحفصلاناكمديدحتل•
.ةصاخلاتاحفصلاقوفرقنا،تارايخلاةمئاقيف،Xeroxتازيمنمض

ةفلغألاتاحفصةعابط

ردصملانعفلتختيتلاةفلغألاتاحفصبةصاخلاقرولارداصمديدحتكنكمي.دنتسملانمةريخألاوأىلوألاةحفصلايهفالغلاةحفص
كنكمي.دنتسملانمىلوألاةحفصللكتكرشبصاخلاةيسأرلايذقرولامادختساكنكمي،لاثملاليبسىلع.دنتسملانميساسألاصنللمدختسملا
.ةفلغألاتاحفصةعابطلردصمكبسانمقروجرديأمادختساكنكمي.ريرقتلانمةريخألاوىلوألانيتحفصللنزولاليقثقرولامادختسا

:ةرفوتمةيلاتلاتارايخلا

.دنتسملاىلإةفلغألاتاحفصةفاضإمتتال.ةفلغألاتاحفصةعابطبرايخلااذهموقيال:ةفلغأنودب•

.ددحملاجردلانمقرولاىلعىلوألاةحفصلارايتخالااذهعبطي:طقفيمامألا•

.ددحملاجردلانمقرولاىلعةيفلخلاةحفصلارايتخالااذهعبطي:طقفيفلخلا•

.جردلاسفننمةيفلخلاوةيمامألاةفلغألارايتخالااذهعبطي:لثامت:يفلخلاويمامألا•

.ةفلتخمجاردأنمةيفلخلاوةيمامألاةفلغألارايتخالااذهعبطي:نافلتخم:يفلخلاويمامألا•

غرافقرومادختساكنكمي.عونلاوأنوللاوأمجحلابسحةيفلخلاوةيمامألاةفلغأللقرولاديدحتكنكمي،ةفلغألاتاحفصةعابطرايخديدحتدعب
.ةفلغألاتاحفصيهجوالكوأيناثلاوألوألاهجولاةعابطكنكميامك،اًقبسمعوبطموأ

جاردإلاتاحفصةعابط

ةفاضإيدؤت.دنتسملالخادةصصخملاتاحفصلادعبوأدنتسملكنمىلوألاةحفصلالبقاًقبسمةعوبطموأةغرافجاردإتاحفصةفاضإكنكمي
تاحفصلهمادختسادارملاقرولاديدحتنمدكأت.بئانرصنعوأةمالعكلمعتوأماسقألالصفىلإدنتسملالخادةصصخملاتاحفصلادعبجاردإ
.جاردإلا

.1ةحفصلالبقوأةددحملاةحفصلاXلثمتثيح،Xةحفصلادعبجاردإعضولتارايخلاريفوتل:لاخدإلاتارايخ•

.عضوملكيفاهجاردإدارملاتاحفصلاددعديدحتل:ةيمكلا•

ةحفصلاتاقاطنوأةيدرفلاتاحفصلالصفبجي.ءانثتسالاةحفصصئاصخمدختستيتلاتاحفصلاقاطنوأةحفصلاديدحتل:تاحفص•
-1,6,9بتكا،11و10و9و6و1تاحفصلاديدحتل،لاثملاليبسىلع.ةلصاومادختسابقاطنلانمضتاحفصلاديدحتبجي.لصاوفب

11.

،عونلاوأ،نوللاوأ،فلتخمقرومجحديدحتل."ةمهملاتادادعإمادختسا"يفددحملاقرولليضارتفالاعونلاونوللاومجحلاضرعل:قرولا•
.تارايخلادحأددحمث،مهسلاقوفرقنا،قرولل

.ةمهملاةيقببصاخلاقرولاتامسضرعل:ماهملادادعإ•
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ءانثتسالاتاحفصةعابط

.ةحفصلانولوةحفصلاعونوةحفصلامجح،لثم،تافالتخالاديدحتنكمي.ةمهملايفتاحفصلاةيقبنعةفلتخمتادادعإاهلءانثتسالاتاحفص
.تاءانثتسالانمديدعلاىلعةعابطةمهميوتحتنأنكمي.ةمهملابسحهيلعةعابطلابولطملاةقرولاهجورييغتاًضيأنكميامك

ةعابطو،صاخلاقرولانمطقفدحاوهجوىلعتاحفصسمخةعابطيفبغرتتنأو.ةحفص30ىلعةعابطلاةمهميوتحت،لاثملاليبسىلع
.ةمهملاةعابطلءانثتسالاتاحفصمادختساكنكمي.نيهجولاىلعيداعلاقرولاىلعتاحفصلاةيقب

:ليدبلاقرولاردصمديدحتوءانثتسالاتاحفصصئاصخطبضكنكمي،"ءانثتسالاتاحفص"راطإيف

ةحفصلاتاقاطنوأةيدرفلاتاحفصلالصفبجي.ءانثتسالاةحفصصئاصخمدختستيتلاتاحفصلاقاطنوأةحفصلاديدحتل:تاحفص•
-1,6,9بتكا،11و10و9و6و1تاحفصلاديدحتل،لاثملاليبسىلع.ةلصاومادختسابقاطنلانمضتاحفصلاديدحتبجي.لصاوفب

11.

."ةمهملاتادادعإمادختسا"يفددحملاقرولليضارتفالاعونلاونوللاومجحلاضرعل:قرولا•

:تارايخلادحأديدحتللفسألمهسلاقوفرقنا.نيهجولاىلعةعابطلاتارايخديدحتبكلحامسللنيهجولاىلعةعابطلا•

.طقفدحاوهجوىلعءانثتسالاتاحفصةعابطبموقيدحاوهجوىلعةعابطرايخلا–

تيبثتنكميمث.ةليوطلاةفاحلاىلعتاحفصلاسكعوةقرولايهجوىلعءانثتسالاتاحفصةعابطبموقينيهجولاىلعةعابطرايخلا–
.تاحفصللةليوطلاةفاحلاىلعةمهملا

تاحفصلاسكعوةقرولايهجوىلعءانثتسالاتاحفصةعابطبموقيةريصقلاةفاحلاىلعساكعنالا،نيهجولاىلعةعابطلارايخلا–
.تاحفصللةريصقلاةفاحلاىلعةمهملاتيبثتنكميمث.ةريصقلاةفاحلاىلع

."ةمهملاتادادعإ"عبرميفةحضوملاتامسلامادختسابةمهملاةعابطلةمهملادادعإمادختسا–

.ةمهملاةيقببصاخلاقرولاتامسضرعل:ماهملادادعإ•

ىلعلوصحلاىلإقرولانمةنيعمماجحأوعاونأىلإمادختسابنيهجولاىلعةعابطلاتاعومجمضعبرايتخايدؤينأنكمي:ةظحالم
.ةعقوتمريغجئاتن

WINDOWSليغشتلاماظنلةيئاملاتامالعلاةعابط

وأ"خسن"لثمةملكةفاضإكنكمي،لاثملاليبسىلع.رثكأوأةدحاوةحفصىلعهتعابطكنكميصاخضرغلمدختُسيصنيهةيئاملاةمالعلا
.عيزوتلالبقدنتسملاىلعاهغمدنمًالدبةيئامةمالعك"يرس"وأ"ةدوسم"

:ةظحالم

.ةكبشلابةلصتمةعباطىلععبطيوWindowsليغشتلاماظنبلمعيرتويبمكزاهجىلعالإةزيملاهذهرفوتتال•

وأليغشتماظنوأةئيهتوأةعباطزارطىلعالإتارايخلاضعبقبطنتالف.تاعباطلالكيفةموعدمةجردملاتارايخلالكتسيل•
.نيعمليغشتجمانربعون

.ةقرولاىلعةدحاوةحفصنمرثكأةعابطدنعوأبيتكديدحتدنعةعابطلاليغشتجماربضعبيفةيئاملاتامالعلامعدمتيال•

:"ةيئامةمالع"ةعابطل

.دنتسملاتارايخبيوبتلاةمالعقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربيف.1

.ةيئامةمالعبيوبتلاةمالعقوفرقنا.2

.ةصصخمةيئامةمالعءاشنإوأاًقبسمةطوبضملاةيئاملاتامالعلانمرايتخالاكنكمي."ةيئاملاتامالعلا"ةمئاقنمةيئاملاةمالعلاددح.3
.ةمئاقلاهذهنمةيئاملاتامالعلاةرادإكلذككنكمي
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:تارايخلادحأددح،"صنلا"نمض.4

.طخلاددحمث،لقحلايفصنلالخدأ:صن•

.طخلاددحمث،تقولاوخيراتلاتارايخددح:ينمزلاعباطلا•

."ضارعتسا"زمرلاقوفرقنا،ةروصلاناكمديدحتل:ةروصلا•

.ةيئاملاةمالعلاميجحتعضوموةيوازدِّدح.5

.%1اهردقةدايزبةروصلامجحرييغتلمهسألامدختسا.ةيلصألاةروصللةبسنلابةروصلامجحددحييذلاميجحتلارايخددح•

.مهسألامدختسا،1اهردقةدايزبنيميلاوأراسيللةروصلاريودتلوأعضوملارايخددح،ةحفصلايفةروصلاةيوازديدحتل•

.مهسألامدختسا،1اهردقةدايزبهاجتالكيفةروصلاكيرحتلوأعضوملارايخددح،ةحفصلايفةروصلاعقومديدحتل•

.ةيئاملاةمالعلاةعابطةيفيكدِّدح,تاقبطلانمض.6

.دنتسملايفتاموسرلاوصنلافلخةيئاملاةمالعلاةعابطبموقيةيفلخلايفةعابطرايخلا•

ثيحبةفافشةعمجملاةيئاملاةمالعلانوكت.دنتسملايفتاموسرلاوصنلاعمةيئاملاةمالعلاجمدىلإرايخلااذهرايتخايدؤي:جمد•
.دنتسملاىوتحموةيئاملاةمالعلاةيؤرنكمي

.دنتسملايفتاموسرلاوصنلاقوفةيئاملاةمالعلاةعابطبموقيةمدقملايفةعابطرايخلا•

:اهيلعةيئاملاةمالعلاةعابطبولطملاتاحفصلادِّدحمث,تاحفصلاقوفرقنا.7

.دنتسملاتاحفصلكيفةيئاملاةمالعلاةعابطبموقيتاحفصلالكيفةعابطلارايخلا•

.طقفدنتسملانمىلوألاةحفصلايفةيئاملاةمالعلاةعابطبموقيطقف1ةحفصلايفةعابطلارايخلا•

.ةروصلاةءاضإتادادعإدِّدحف،ةيئامةمالعكةروصديدحتبتمقاذإ.8

.قفاومقوفرقنا.9

هاجتالا

.ةعابطلابةحفصلاهيفموقتيذلاهاجتالاديدحتهاجتالاكلحيتي

.هاجتالاىلعرقنا"،دنتسملاتارايخ"بيوبتلاةمالعيف،Windowsليغشتلاماظنيفهاجتالاتارايخناكمديدحتل•

.ةعابطلاليغشتجمانرباهيلعيوتحييتلاهاجتالاتارايخقيبطتلابصاخلاةعابطلاراوحعبرميفهاجتالادادعإيغليدق:ةظحالم

.ليصافتلاضرعىلعرقنا،ةعابطلاةذفانيف،Macintoshليغشتلاماظنيفهاجتالاتارايخعقومديدحتل•

:ةرفوتمةيلاتلاتارايخلا

.ةقرولانمرصقألابناجلاىلعروصلاوصنلاةعابطمتتىتحةقرولاهيجوتبموقي::يدومع•

.ةقرولانملوطألابناجلاىلعروصلاوصنلاةعابطمتتىتحةقرولاهيجوتبموقي::يقفأ•

.ىلعألاًهجاوملوطألايلفسلابناجلاعموةجرد180ةيوازبىوتحملاريودتمتيىتحةقرولاهيجوتبموقي::يقفأريودت•
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."يئاقلتلاريودتلا"رايتخالاةناخديدحتءاغلإبمق،يقفأهاجتايفةيسأرروصوصنةعابطل،Macintoshليغشتلاماظنل:ةظحالم

"ةمدقتمتادادعإ"بيوبتلاةمالع

عيمجىلعهذهبيوبتلاةمالعنمضةدوجوملاتاديدحتلاقبطنتو.ةمدقتملاةعابطلاتارايخنييعتل"ةمدقتمتادادعإ"بيوبتةمالعمادختساكنكمي
.ةعابطلاليغشتجمانربمادختساباهتعابطبموقتيتلاماهملا

ماظنوأةئيهتوأةعباطزارطىلعالإتارايخلاضعبقبطنتالف.تاعباطلالكيفةموعدمةجردملاتارايخلالكتسيل:ةظحالم
.نيعمليغشتجمانربعونوأليغشت

.مدقتمبيوبتلاةمالعقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربيف،Windowsليغشتلاماظنيفةمدقتملاةعابطلاتارايخناكمديدحتل•

تازيمقوفرقنا،ةعابطلاتارايخةمئاقيف،ةعابطلاةذفانيف،Macintoshليغشتلاماظنيفةمدقتملاةعابطلاتارايخناكمديدحتل•
Xerox.تازيمنمضXerox،مدقتمقوفرقنا،تارايخلاةمئاقيف.

ةمهملاديدحت

ةلصفنمراعشةحفصىلعةمهملافّرعمةعابطكنكمي.ةعابطلاةمهمبصاخلاةمهملافيرعتدادعإرييغتنمةمهملافّرعمةزيممادختساكّنكُمي
.دنتسملاتاحفصىلعوأ

:"مدقتم"بيوبتلاةمالعنمةمهملافّرعمدادعإرييغتل

.ةمهملافيرعتوأةمهملافّرعمىلعرقنا.1

.تارايخلادحأددح.2

.راعشلاةحفصةعابطمدعىلإةعباطلارايخلااذههجوي:ةمهملافرعمليطعت•

.راعشةحفصىلعةمهملافرعمةعابطرايخلااذهحيتي:راعشةحفصىلعفرعملاةعابط•

شماهلايفدنتسملانمىلوألاةحفصلاىلعةمهملافرعمةعابطرايخلااذهحيتيطقفىلوألاةحفصلا-شماوهلايففرعملاةعابط•
.رسيألايولعلا

نمةحفصلكيفرسيألايولعلاشماهلايفةمهملافرعمةعابطرايخلااذهحيتيتاحفصلاةفاك-شماوهلايففرعملاةعابط•
.دنتسملا

.قفاومقوفرقنا.3

ةسوكعملاروصلاةعابط

دنعنيميلاىلإراسيلانمروصلاسكعمتي.ةسوكعمةروصكتاحفصلاةعابطكنكمي،PostScriptةعابطلاليغشتجمانربتيبثتمتاذإ
.ةعابطلا

جرخمقوفرقنا،ةمدقتملاتادادعإلل،ةمدقتمتارايخبيوبتلاةمالعيف،Windowsليغشتلاماظنيفسوكعملاجرخملاعقومديدحتل•
.سوكعم

.سوكعمجرخمقوفرقنا،"ةمدقتم"ةذفانلايف،Xeroxتازيمنمض،Macintoshليغشتلاماظنىلعسوكعملاجرخملاعقومديدحتل•
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Windowsليغشتلاماظنيفةمهملالامتكامالعإديدحت

.ةمهملااهنمتعبُطيتلاةعباطلامساوةمهملامسابرتويبمكلاةشاشىلعةلاسررهظت.ةعابطلاةمهمءاهتنادنعكمالعإديدحتكنكمي

.ةكبشلابةلصتمةعباطىلععبطيوWindowsليغشتلاماظنبلمعيرتويبمكزاهجىلعالإةزيملاهذهرفوتتال:ةظحالم

:مدقتمبيوبتلاةمالعنمةمهملالامتكامالعإديدحتل

.تامالعإلاقوفرقنا.1

.اًرايخددحمث،ةلمتكملاماهملانعمالعإلاقوفرقنا.2

.تامالعإلاةزيمرايخلااذهلغشي:ةنّكمُم•

.تامالعإلاةزيمليغشترايخلااذهفقوي:لطعم•

.قفاومقوفرقنا.3

Windowsةعابطماهملجأنمدنتسملاريفشت

.هتعابطلبقةعابطلافلمريفشتكفمتيمث.ةعباطلاىلإهلقنلبقةعابطلافلمريفشتمتي.ةعابطلاةمهملريفشترايتخاكنكمي

ىلعكلذقبطنيو.ةكبشلابةلصتمةعباطىلععبطيوWindowsليغشتلاماظنبلمعيرتويبمكزاهجىلعةزيملاهذهرفوتت:ةظحالم
.PCLوPostScriptةعابطلاليغشتيجمانرب

.مدقتمبيوبتلاةمالعقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربيف،ريفشتلاليطعتوأتادنتسملاريفشتنيكمتبصاخلادادعإلاناكمديدحتل

عجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةعباطلاصئاصخيفاًيوديتادنتسملاريفشتىلعتادنتسملاريفشتطبضدنعالإةزيملاهذهرفوتتال:ةظحالم
.Windowsيفريفشتللةيضارتفالاتادادعإلاطبضىلإ

Windowsيفريفشتللةيضارتفالاتادادعإلاطبض

:رتويبمكلازاهجىلعتاعباطلاةمئاقىلإلقتنا.1

Windowsليغشتلامظنلةبسنلاب• Server .تاعباطلا>تادادعإلا>أدباقوفرقنا،ثدحألاتارادصإلاو2008

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• .تاعباطلاوةزهجألا>ءدبلاقوفرقنا،7

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• .تاعباطلاوةزهجألا>مكحتلاةحول>أدباقوفرقنا،8

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• تاحساملاوتاعباطلا>ةزهجألا>تادادعإلا>Windowsليغشتءدبقوفرقنا،10
.تاعباطلاوةزهجألاقوفرقنامث،ةلصلاتاذتادادعإلاىلإررم.ةيئوضلا

.صيصختددحمث،بتكملاحطسقوفنميألاسواملارزبرقنا،بتكملاحطسىلعمكحتلاةحولزمرروهظمدعةلاحيف:ةظحالم
.تاعباطلاوةزهجألا>مكحتلاةحوللةيسيئرلاةحفصلاددح

.ةعابطلاصئاصخددحمثةعباطلازمرقوفنميألاسواملارزبرقنا،تاعباطلاةمئاقيف.2

.ةرادإبيوبتلاةمالعقوفرقنا،ةعباطلاب"صئاصخلا"راوحلاعبرميف.3

:تارايخلادحأددحمث،تادنتسملاريفشتىلعرقنا،تائيهتلانمض.4

.ةعباطلاىلإاهلسرتيتلاتادنتسملاةفاكلريفشتلاليطعتىلعرايخلااذهلمعي:لطعم•

.ةعباطلاىلإاهلسرتيتلاتادنتسملاةفاكريفشتىلعرايخلااذهلمعي:تادنتسملالكريفشت•

.ةعباطلاىلإاهلسرتيتلاماهملانمةنيعمماهملريفشتلاطبضبرايخلااذهكلحمسي:اًيوديتادنتسملاريفشت•

.ةعباطلليضارتفالادادعإلاوهاًيوديتادنتسملاريفشتنإ:ةظحالم
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.قيبطتقوفرقنا.5

.قفاومقوفرقنا،تادادعإلاظفحل.6
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ةصصخملاقرولاماجحأمادختسا
ماجحأىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةعباطلاةطساوبموعدملامجحللىصقألاوىندألادحلاراطإيفةصصخملاقرولاماجحأىلعةعابطلاكنكمي
.ةموعدملاصصخملاقرولا

ةصصخملاقرولاماجحأىلعةعابطلا

.صصخملامجحلاديدحتلةعباطلاصئاصخيفةصصخملاقرولاماجحأةزيممدختسا،صصخمقرومجحىلعةعابطلالبق:ةظحالم
.ةصصخملاقرولاماجحأديدحتىلإرظنا،تامولعملانمديزمل

Windowsليغشتلاماظنمادختسابصصخمقرومجحىلعةعابطلا

.ةعباطلاصئاصخيفصصخملامجحلاددح،صصخمقرومجحىلعةعابطلالبق:ةظحالم

.جردلايفصصخملامجحلااذقرولالِّمح.1

.ةعباطلاددحمث،ةعابط>فلمقوفرقنا،قيبطتلايف.2

.ةعباطلاصئاصخقوفرقنا،ةعابطراوحلاعبرميف.3

.هعونوبولطملاصصخملاقرولامجحددح،قرولاةمئاقنم،ةعابطلاتارايخبيوبتلاةمالعيف.4

.قفاومقوفرقنامث،ةبولطمىرخأتارايخيأددح.5

.ةعابطقوفرقنا،ةعابطراوحلاعبرميف.6

Macintoshليغشتلاماظننمصصخمقرومجحىلعةعابطلا

.قرولاليمحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.صصخملامجحلابقروليمحتبمق.1

.ةعابط>فلمقوفرقنا،قيبطتلايف.2

.صصخملاقرولامجحددح،"قرولامجح"ةمئاقلانم.3

.ةعابطقوفرقنا.4

ةصصخملاقرولاماجحأديدحت

مجحطبضدنع.ةعباطلامكحتةحوليفوةعابطلاليغشتجمانربيفهلوطوصصخملاقرولاضرعديدحتبمق،ةصصخملاقرولاماجحأةعابطل
جمانربتادادعإزواجتت.ةعباطللأطخثودحىلإئطاخمجحطبضببستينأنكمي.جردلايفدوجوملاقرولامجحسفنددحتكنأدكأت،قرولا
.رتويبمكلاىلعةعابطلاليغشتجمانربمادختسابةعابطلادنعمكحتلاةحولتادادعإةعابطلاليغشت

ةعابطلاليغشتجمانربيفاهظفحوةصصخملاقرولاماجحأءاشنإ

هديدحتلكلرفوتيوةعابطلاليغشتجمانربيفصصخملامجحلابقرولاتادادعإظفحمتي.قروللجرديأنمصصخممجحبقروةعابطكنكمي
.تاقيبطتلالكيف

.ةموعدملاصصخملاقرولاماجحأىلإعجرا،جردلكلةموعدملاقرولاماجحألوحليصافتلاةفرعمل

Windowsليغشتلاماظنيفاهظفحوةصصخملاماجحألاءاشنإ

.ةعابطلاتارايخبيوبتلاةمالعقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربيف.1
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.ديدج>جارخإلاقرومجح>مدقتمقرومجح>رخآمجحددحمث،مهسلاقوفرقنا،قروللةبسنلاب.2

.هضرعوديدجلامجحلاعافترالخدأ،"ديدجصصخمقرومجح"راطإلايف.3

.تارتميللموأتاصوبددحمث،سايقلاتادحورزلاقوفرقنا،ةذفانلالفسأ،سايقلاتادحوديدحتل.4

.قفاومقوفرقنامث،مسالالقحيفديدجلامجحللاًناونعبتكا،ظفحلل.5

Macintoshليغشتلاماظنيفاهظفحوةصصخملاماجحألاءاشنإ

.ةعابط>فلمقوفرقنا،قيبطتلايف.1

.ةصصخملاماجحألاةرادإددحمث،قرولامجحقوفرقنا.2

.)+(دئازلاةمالعقوفرقنا،"قرولاماجحأةرادإ"راطإيف،ديدجمجحةفاضإل.3

.ديدجلاصصخملامجحللاًمسابتكامث،ناونعنودبقوفاًجودزماًرقنرقنا.4

.هضرعوصصخملاديدجلامجحلاعافترالخدأ.5

طبضا،مدختسملااهددحييتلاشماوهللةبسنلاب،وأ.ةمئاقلانمةعباطلاددحمث،"ةعابطللةلباقلاريغةقطنملا"لقحبصاخلامهسلاقوفرقنا.6
.رسيألاونميألاويلفسلاويولعلاشماهلا

.قفاومقوفرقنا،تادادعإلاظفحل.7

مكحتلاةحولبصصخملاقرولامجحديدحت

مجحبقروةعابطكنكميف،لماكلكشبطبضلللباقعضولاىلع2و1نيجردلاطبضمتاذإ.5جردلانممجحلاصصخمقروةعابطكنكمي
.تاقيبطتلالكيفهديدحتلكلرفوتيوةعابطلاليغشتجمانربيفصصخملامجحلابقرولاتادادعإظفحمتي.2و1نيجردلانمصصخم

.جردلاتادادعإنيوكتعجار،"صصخم"وأ"لماكلكشبطبضلللباق"عضوللجردلاتادادعإةئيهتل:ةظحالم

.صصخملامجحلااذقرولالّمحمث،قرولاجردحتفا.1

.جردلاقلغأ.2

.صيصختسملامث،مجحلاسملا،ديدجلاقرولامجحديدحتل،مكحتلاةحوليف.3

.قفاومسملامث،ديدجلاقرولامجحضرعوعافترالخدأ،"قرولامجحصيصخت"ةذفانلايف.4

.ديكأتسملا،دادعإلاديكأتل.5
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نمةعابط

لومحمUSBصارقأكرحمنمةعابطلا

.ةعباطلانميمامألابناجلابدوجومUSBذفنم.USBصارقأكرحمىلعةنزخمةددعتموأةيدرفتافلمةعابطكنكمي

.طقفيجذومنلاFAT32تافلملاماظنبةأيهملاةلومحملاUSBصارقأتاكرحملمعدلارفوتي:ةظحالم

:لومحمUSBصارقأكرحمنمةعابطلل

.ةعباطلابUSBذفنميفUSBصارقأكرحملخدأ.1

.USBنمةعابطسملا،USBصارقأكرحمفاشتكاةشاشلادنع.2

ليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.كيدلماظنلالوؤسمبلصتاوأةزيملانيكمتبمقف،USBنمةعابطلاةزيمرهظتملاذإ:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسم

لكللوصوللحفصتف،اهتعابطمزليةددعتمتافلمدوجوةلاحيف.رايتخالاعبرمسملامث،فلملاىلإلوصوللحفصت،ةعابطللفلمديدحتل.3
.فلملكلرايتخالاعبرمددحمث،فلم

.قفاومسملا.4

.ةعابطللةددحملاتافلملابةمئاقرهظت

:ةعابطلاةمئاقنمتافلملاةلازإل.5

.ةلازإسملا،ةلازإلاديكأتل.ةلازإددحمث،فلملاسملا،يدرففلمةلازإل•

.لكلاةلازإسملا،ةلازإلاديكأتل.لكلاةلازإددحمث،تافلملادحأسملا،تافلملاعيمجةلازإل•

.ةجاحلابسحةزيملاتادادعإطبضا.6

.ةعابطسملا.7

.لومحملاUSBصارقأكرحملِزأ،ءاهتنالادنع.8

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.9

ةظوفحملاماهملانمةعابطلا

:ةظوفحملاماهملانمةعابطلل

.نمةعابطسملامث،تامدخلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.ةظوفحملاةفيظولاىلعيوتحييذلادلجملامساسملامث،ةظوفحملاماهملاسملا.2

.اهتعابطديرتيتلاةظوفحملاةمهملامساسملا.3

.ءاهنإلاونيهجولاىلعةعابطلاوةيمكلاوقرولادادمإتارايخددح.4

.ةعابطسملا.5

.قفاومسملامث،بولطمرورملازمرةشاشيفرورملازمرلخدأ،ةظوفحمةصاخةمهمةعابطل:ةظحالم

.فلملارييغتسملا،ةمهملاةعابطدعب،ةظوفحملاماهملاةمئاقىلإةدوعلل.6

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.7
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ديربقودنصنمةعابطلا

.ةعباطللتباثلاصارقألاكرحمىلعدلجميفنّزخملافلملاةعابطديربلاقودنصنمةعابطلاكلحيتت

:ديربلاقودنصنمةعابطلل

.نمةعابطسملامث،تامدخلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دنتسملاىلعيوتحييذلادلجملامساسملامث،ديربلاقودنصددح.2

ماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمبلصتاوأةزيملانيكمتبمقف،ديربلاقيدانصرهظتملاذإ:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلع

.هتعابطديرتيذلادنتسملامساسملا.3

.ءاهنإلاونيهجولاىلعةعابطلاوةيمكلاوقرولادادمإتارايخددح.4

.ةعابطسملا.5

.فلملارييغتسملا،ديربلاقودنصدلجمىلإةدوعلل،ةمهملاةعابطدعب.6

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.7

EMBEDDEDنمةعابطلا WEB SERVER

ليغشتجمانربوأرخآقيبطتحتفىلإةجاحلانودبنمضملابيولامداخنمةرشابمxps.وpcl.وps.وpdf.قيسنتبتافلمةعابطكنكمي
.ةكبشلاصارقأكرحموأةعسلاريبكنيزختلازاهجوأيلحملارتويبمكلابتباثلاصرقلاكرحمىلعتافلملانيزختنكمي.ةعابطلا

:نمضملابيولامداخنمةعابطلل

.ةدوعوألاخدإىلعطغضامث،ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعبتكاوبيوضرعتسميأحتفا،كيدلرتويبمكلاىلع.1

.كتعباطبصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجراف،كتعباطبصاخلاIPناونعفرعتالتنكاذإ:ةظحالم

.ةعابطبيوبتلاةمالعىلعرقنا،نمضملابيولامداخيف.2

.حتفقوفرقنامث،فلملاددحو،ضارعتساقوفرقنا،فلملامسالةبسنلاب،ديعبعقوموأةيلحمةكبشنمفلملاديدحتل.3

.ةمهمللةبولطملاتارايخلاددح،ةعابطللةبسنلاب.4

.روفلاىلعةمهمةعابطلةيداعةعابط•

.ةعباطلامكحتةحولىلعرورملازمرلاخدإدعبةمهمةعابطلةنمآةعابط•

.ةعباطلابةيقابلاخسنلابظفتحيوخسنلاةددعتمةعابطلاةمهمنمةدحاوةخسنةعابطل،ةيبيرجتلاةعابطلاوأ،تانيعلاةعومجم•

.دلجموةمهممساديدحتكنكمي.ًالبقتسماهتعابطلةعابطلامقلمىلعدلجميفةعابطةمهمظفحلةعابطلاةداعإلةمهملاظفح•

.ةيلصألاةمهملالاسرإنماًءدبةعاس24ىلإلصيددحمتقولالخةمهملاةعابطلةعابطلاليجأت•

.ةبساحملاتامولعموكبصاخلامدختسملافّرعملخدأ،ةبساحملانيكمتةلاحيف.5

.ةمهملاسرإقوفرقنا.6

.ةحفصلاهذهقلغتنألبقةمهملاميلستديكأتةلاسررهظتىتحرظتنا،راظتنالاةمئاقىلإةمهملالاسرإنامضل:ةظحالم
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طئاسولاوقرولا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

168..............................................................................................................طئاسولاوقرولاىلعةماعةرظن

169.................................................................................................................................موعدملاقرولا

177...........................................................................................................................قرولاجردتادادعإ

179...................................................................................................................................قرولاليمحت

189......................................................................................................................صاخقروىلعةعابطلا
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طئاسولاوقرولاىلعةماعةرظن
:قروجاردأةسمخىلعةعباطلايوتحت

.قرولانمماجحأةعومجمليمحتلطبضلللباققروجردوه1جرد•

.1جردلالثمطبضللةلباقاًجاردأ4و3و2جاردألانوكت،3جردلاةئيهتل•

LetterوA4مجحباًقروعستةعسلاةيلاعجاردأ4و3جاردألانوكتوطبضللًالباققروجرد2جردلانوكي،فدارتملاجردلاةئيهتل•
JISو B5وExecutive.

.صاخلاقرولانمةليلقتايمكليمحتلممصُم5جردلا•

JISوأLetterوأA4مجحباًقروعسييرايتخاةعسلايلاعقروجردوه6جردلا.1جردلابيرايتخالافيراظملاجردلادبتسانكمي B5وأ
Executive.

نوزخمو،اًقبسمعوبطملاو،ةيسأرلايذقرولا،نولملاوأهريودتداعملاوأيداعلاقرولالثم،طئاسولانمةفلتخماًعاونأةعباطلامدختستنأنكمي
ليمحتكنكمي.هليمحتبموقتيذلاجردلابةصاخلاةحيحصلاطئاسوللكمادختسانمدكأتف.فيراظملاو،فافشلاقرولاو،تاقصلملاو،تاقاطبلا
.5جردلايفطئاسولاعاونأعيمج

.جردلاءلمطخلىصقألادحلاMAXقصلملاحضوي.اهنيعبطئاسوعاونألحيحصلاليمحتلاهاجتاجردلكلخادةدوجوملاتاقصلملاحضوت
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موعدملاقرولا
عبتا،قرولاراشحنابنجتوةعابطةدوجلضفأىلعلوصحلانامضل.ىرخألاطئاسولاوقرولانمةفلتخمعاونأمادختسالةعباطلاميمصتمت
.مسقلااذهيفةدراولاتاداشرإلا

.كتعباطلاهبىصوملاXeroxطئاسووقرومدختسا،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل

اهبىصوملاطئاسولا

:ىلعةعباطللاهبىصوملاطئاسولاوقرولابةمئاقرفوتت

•www.xerox.com/rmlnaةدحتملاتايالولا(اهبىصوملاطئاسولاةمئاق(

•www.xerox.com/rmleuابوروأ(اهبىصوملاطئاسولاةمئاق(

قرولابلط

.www.xerox.com/suppliesىلإلقتناوأيلحملاةئزجتلاعئاببلصتا،ىرخألاطئاسولاوأفافشلاقرولاوأقرولابلطل

ةماعلاقرولاليمحتتاداشرإ

.جردلابءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال.قرولاجاردأءلميفطرفتال•

.قرولامجحمئالتلقاروألاتاهجومطبضا•

.قرولاجرديفهليمحتلبققرولاةيوهتبمق•

.ةديدجةمزحنمىرخأةدمتعمطئاسووأاًقرومدختساف،قروللةدئازراشحناتايلمعتثدحاذإ•

.فافشلاقرولانمىرخألاعاونألاعمةعابطلاةدوجفلتختدق.Xerox®نمهبىصوملافافشلاقرولاىوسمدختستال•

.ةقرولانعقصلملاةلازإدرجمبتاقصلملاطئاسوىلععبطتال•

.طقفدحاوهجوىلعفرظألاعبطا.طقفةيقرولافرظألامدختسا•

ةعباطلافلتيدقيذلاقرولا

:يلياممدختستال.ةعباطلافلتوقرولاراشحناةدايزوتاجرخملاةدوجضافخنايفىرخألاطئاسولاوقرولاعاونأضعبببستتدق

يماسملاوأنشخلاقرولا•

ربحلاثفنبصاخلاقرولا•

رزيللابعوبطملاريغيلطملاوأعماللاقرولا•

اًيعابطهخسنمتيذلاقرولا•

دعجملاوأيوطملاقرولا•

بوقثوةعوطقمءازجأىلعيوتحييذلاقرولا•

سَّبدملاقرولا•

ريرحتةطرشأاهبةقصالداوموأةيبناجفاوحوأةيندعمكباشموأتاحتفىلعيوتحتيتلافرظألا•

ةنَّطبملافرظألا•
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ةيكيتسالبلاطئاسولا•

لوقنملاقرولايفديدحدوجو•

ةصاخلاطئاسولامادختسانعجتانلافلتلا،Xerox®نمماتلااضرلانامضوأةمدخلاةيقافتاوأXerox®نامضيطغيال:رذحلا
.قطانملاهذهجراخةيطغتلافلتختدق.ادنكوةدحتملاتايالولايف®Xeroxنمماتلااضرلانامضرفوتي.موعدملاريغقرولاوأ
.ليصافتلاىلعلوصحللXeroxلثممبلصتا

قرولانيزختتاداشرإ

.ىلثملاةعابطلاةدوجىلعلوصحلايفميلسلكشبىرخألاطئاسولاوقرولانيزختمهاسي

ببست.يئرملاءوضلاوةيجسفنبلاقوفةعشألاببسبفلتللقرولامظعمضرعتي.اًيبسنةفاجوةدرابوةملظمنكامأيفقرولانيزختبمق•
.قرولافلتصوصخلاهجوىلع،تنسرولفلاةءاضإحيباصموسمشلانعةرداصلا،ةيجسفنبلاقوفةعشألا

.ةليوطتارتفلةيوقلاةعشأللقرولاضرعتللق•

.ةيبسنلاةبوطرلاوةرارحلاتاجردتابثىلعظفاح•

.ربكألكشبةبوطرللنكامألاهذهعيمجتحجريثيح.ءابقألاوأبئارملاوأخباطملاوأتايلُعلايفقرولانيزختبنجت•

.نئازخيفوأففرأوأىوقمقرووأحاولأىلعامإٍوتسمعضويفقرولانيزختبمق•

.هعملماعتلاوأقرولانيزختةقطنميفتابورشملاوأماعطلادوجوبَّنجت•

نمقرولافالغلايمحي.يلصألافالغلايفنزخملاقرولاكرتا.ةعباطلايفهليمحتلاًدعتسمحبصتىتحقلغلاةمكحمقرولاةفلغأحتفتال•
.اهباستكاوأةبوطرلانادقف

اًدعتسمنوكتىتحةبيقحلالخادطئاسولانيزختبمق.قلغلاماكحإةداعإلةلباقةيكيتسالببئاقحيفةصاخلاطئاسولاضعبفيلغتمتي•
.اهتيامحلاهقلغماطحإدعأوةبيقحلايفةمدختسملاريغطئاسولاىلعظفاح.اهمادختسال

هنازوأوموعدملاقرولاعاونأ

نازوألاقرولاعاونأجاردألا

2و1ناجردلا

ةيثالثلاجاردألاةدحونم4و3ناجردلا

تادنسلاقرو

صصخم

بوقثملاقرولا

ةيسأرلاوذقرولا

يداعقرو

اًقبسمعوبطم

ريودتلاداعم

فافشقرو

²م/مج105–60

تاقصلملا

نزولاةفيفختاقاطبلانوزخم

نزولاةفيفخةعمالتاقاطبةمزح

²م/مج169–106
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نازوألاقرولاعاونأجاردألا

تاقاطبلانوزخم

اهليمحتداعمتاقاطبنوزخم

ةعماللاتاقاطبلاةمزح

اهليمحتداعمةعمالتاقاطبنوزخم

²م/مج256–170

ةفدارتملاجاردألاةدحونم4و3ناجردلا

6جردلا

تادنسلاقرو

صصخم

بوقثملاقرولا

ةيسأرلاوذقرولا

يداعقرو

اًقبسمعوبطم

ريودتلاداعم

فافشقرو

²م/مج105–60

تاقصلملا

نزولاةفيفختاقاطبلانوزخم

نزولاةفيفخةعمالتاقاطبةمزح

²م/مج169–106

تاقاطبلانوزخم

اهليمحتداعمتاقاطبنوزخم

ةعماللاتاقاطبلاةمزح

اهليمحتداعمةعمالتاقاطبنوزخم

²م/مج256–170

تادنسلاقرو5جردلا

صصخم

بوقثملاقرولا

ةيسأرلاوذقرولا

يداعقرو

اًقبسمعوبطم

ريودتلاداعم

فافشقرو

²م/مج105–55

²م/مج90–75فرظألا

تاقصلملا

نزولاةفيفختاقاطبلانوزخم

²م/مج169–106
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نازوألاقرولاعاونأجاردألا

نزولاةفيفخةعمالتاقاطبةمزح

تاقاطبلانوزخم

اهليمحتداعمتاقاطبنوزخم

ةعماللاتاقاطبلاةمزح

اهليمحتداعمةعمالتاقاطبنوزخم

²م/مج256–170

نزولاةليقثتاقاطبلانوزخم

اهليمحتداعمةليقثتاقاطبنوزخم

ةليقثوةعمالتاقاطبنوزخم

اهليمحتداعمةليقثوةعمالتاقاطبنوزخم

²م/مج280–257

²م/مج90–75فرظألافرظألاجرد

:ةظحالم

ةيوديلاةعابطللاهليمحتداعملاطئاسولامدختسا.ةعباطلامادختسابقباسلايفهخسنوأهتعابطتمتقرووههليمحتداعملاقرولا•
.نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطللاهمادختسارذعتييتلاطئاسولاعاونألةبسنلابنيهجولاىلع

.ةموعدمتسيلةصتقملاشماوهلا•

ةموعدملاةيسايقلاقرولاماجحأ

ةيلامشلااكيرمأبةيسايقلاماجحألاةيبوروألاةيسايقلاماجحألاجردلامقر

2و1ناجردلا

ةيثالثلاجاردألاةدحونم4و3ناجردلا

A5 (148 × 8.3×5.8،ملم210
)ةصوب

A4 (210 × 11.7×8.3،ملم297
)ةصوب

A3 (297 × 16.5×11.7،ملم420
)ةصوب

B5 (176 × 9.8×6.9،ملم250
)ةصوب

B4)250×35313.9×9.8،ملم
).ةصوب

JIS B5 (182 × ×7.2،ملم257
)ةصوب10.1

JIS B4 (257 × ×10.1،ملم364
)ةصوب14.3

Statement (140 × ×5.5،ملم216
)ةصوب8.5

Executive (184 × ×7.25،ملم267
)ةصوب10.5

Letter (216 × 11×8.5،مم279
)ةصوب

US Folio (216 × ×8.5،ملم330
)ةصوب13

Legal (216 × 14×8.5،مم356
)ةصوب

Tabloid (279 × 17×11،ملم432
)ةصوب

2SRA3جردلا (320 × 18×12ملم457×305(18×12×12.6،ملم450

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX172مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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ةيلامشلااكيرمأبةيسايقلاماجحألاةيبوروألاةيسايقلاماجحألاجردلامقر

ةيثالثلاجاردألاةدحونم4و3ناجردلا
)ةصوب)ةصوب17.7

A4ةفدارتملاجاردألاةدحونم4و3ناجردلا (210 × 11.7×8.3،ملم297
)ةصوب

JIS B5 (182 × ×7.2،ملم257
)ةصوب10.1

Letter (216 × 11×8.5،مم279
)ةصوب

Executive (184 × ×7.25،ملم267
)ةصوب10.5
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ةيلامشلااكيرمأبةيسايقلاماجحألاةيبوروألاةيسايقلاماجحألاجردلامقر

5A6جردلا (105 × 5.8×4.1،ملم148
)ةصوب

A5 (148 × 8.3×5.8،ملم210
)ةصوب

A4 (210 × 11.7×8.3،ملم297
)ةصوب

،ملم297×223(ةريبكA4مجحبةقرو
)ةصوب11.7×8.8

×8.5،ملم315×215(315×215
)ةصوب12.4

A3 (297 × 16.5×11.7،ملم420
)ةصوب

B6 (125 × 6.9×4.9،ملم176
)ةصوب

B5 (176 × 9.8×6.9،ملم250
)ةصوب

B4)250×35319.9×9.8،ملم
).ةصوب

JIS B5 (182 × ×7.2،ملم257
)ةصوب10.1

JIS B4 (257 × ×10.1،ملم364
)ةصوب14.3

SRA3 (320 × ×12.6،ملم450
)ةصوب17.7

DLفورظم (110 × ×4.33،ملم220
)ةصوب8.66

×4.5،ملمC6)114×162فورظم
)ةصوب6.38

C5فورظم (162 × 9×6.4،ملم229
)ةصوب

C4فورظم (229 × ×9،ملم324
)ةصوب12.8

5.5×3.5،ملم140×89(ةيديربةقاطب
)ةصوب

6×4،ملم152×102(ةيديربةقاطب
)تاصوب

7×5،ملم178×127(7×5
)تاصوب

Statement (140 × ×5.5،ملم216
)ةصوب8.5

Executive (184 × ×7.25،ملم267
)ةصوب10.5

10×8،ملم254×203(10×8
)تاصوب

Letter (216 × 11×8.5،مم279
)ةصوب

11×9،ملم279×229(11×9
)ةصوب

US Folio (216 × ×8.5،ملم330
)ةصوب13

×8.5،ملم340×216(13.4×8.5
)ةصوب13.4

Legal (216 × 14×8.5،مم356
)ةصوب

Tabloid (279 × 17×11،ملم432
)ةصوب

18×12ملم457×305(18×12
)ةصوب

19×12ملم483×305(19×12
)ةصوب

)تاصوب9×6,ملم228×152(فرظ

12×9,ملم305×228(فرظ
)تاصوب

Monarchفرظ (98 × 3.9،ملم190
)ةصوب7.5×

8.9×3.9،ملم225×98(9مقرفرظ
)ةصوب

×4.1،ملم241×105(10مقرفرظ

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX174مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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ةيلامشلااكيرمأبةيسايقلاماجحألاةيبوروألاةيسايقلاماجحألاجردلامقر

)ةصوب9.5

6A4جردلا (210 × 11.7×8.3،ملم297
)ةصوب

JIS B5 (182 × ×7.2،ملم257
)ةصوب10.1

Letter (216 × 11×8.5،مم279
)ةصوب

Executive (184 × ×7.25،ملم267
)ةصوب10.5

نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطللهنازوأوموعدملاقرولاماجحأ

ةيلامشلااكيرمأبةيسايقلاماجحألاةيبوروألاةيسايقلاماجحألا

A5 (148 × )ةصوب8.3×5.8،ملم210

A4 (210 × )ةصوب11.7×8.3،ملم297

A3 (297 × )ةصوب16.5×11.7،ملم420

JIS B5 (182 × )ةصوب10.1×7.2،ملم257

JIS B4 (257 × )ةصوب14.3×10.1،ملم364

Statement (140 × )ةصوب8.5×5.5،ملم216

Executive (184 × )ةصوب10.5×7.25،ملم267

Letter (216 × )ةصوب11×8.5،مم279

US Folio (216 × )ةصوب13×8.5،ملم330

Legal (216 × )ةصوب14×8.5،مم356

Tabloid (279 × )ةصوب17×11،ملم432

:نيهجولاىلعةعابطلالجأنمةيلاتلاتاقاطنلايفةصصخمماجحأبقرومادختساكنكمي،ةيسايقلاماجحألاىلإةفاضإلاب

)تاصوب5.5×5(ملم140×128مجحللىندألادحلا•

)ةصوب19×12.6(ملم483×320مجحللىصقألادحلا•

.نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطللةموعدم²م/مج220ىتح²م/مج60نمقرولانازوأ

.نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطللهليمحتداعملاقرولاوأتاقصلملاوأفرظألاوأفافشلاقرولامدختستال:ةظحالم

فرظألاجردلةموعدملاقرولاماجحأ

ةيلامشلااكيرمأبةيسايقلاماجحألاةيبوروألاةيسايقلاماجحألا

DL)110×220تاصوب8.66×4.33،ملم.(

C6)114×162ةصوب6.38×4.5،ملم.(

C5)162×229تاصوب9.0×6.4،ملم.(

)تاصوب9×6,ملم228×152(فرظ

Monarch)98×191تاصوب7.5×3.9،ملم(

)ةصوب8.9×3.9،ملم225×98(9مقر

)ةصوب9.5×4.1،ملم241×105(10مقر
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ةموعدملاصصخملاقرولاماجحأ

قرولاماجحأجردلامقر

)تاصوب7.5×5.5(مم182×140:ىندألادحلا1جردلا

)تاصوب17×11.7(مم432×297:ىصقألادحلا

2جردلا

ةيثالثلاجاردألاةدحونم4و3ناجردلا

)تاصوب7.5×5.5(مم182×140:ىندألادحلا

)تاصوب18×12.5(مم457×320:ىصقألادحلا

:طقفةيسايقلاماجحألاةفدارتملاجاردألاةدحونم4و3ناجردلا

A4 (210 × )ةصوب11.7×8.3،ملم297

Letter (216 × )ةصوب11×8.5،مم279

JIS B5 (182 × )ةصوب10.1×7.2،ملم257

Executive (184 × )ةصوب10.5×7.25،ملم267

)تاصوب3.9×3.5(ملم98×89:ىندألادحلا5جردلا

)تاصوب19×12.6(مم483×320:ىصقألادحلا

:طقفةيسايقلاماجحألا6جردلا

A4 (210 × )ةصوب11.7×8.3،ملم297

Letter (216 × )ةصوب11×8.5،مم279

JIS B5 (182 × )ةصوب10.1×7.2،ملم257

Executive (184 × )ةصوب10.5×7.25،ملم267

)تاصوب5.8×3.9(مم148×98:ىندألادحلافرظألاجرد

)تاصوب9.5×6.4(مم241×162:ىصقألادحلا

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX176مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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قرولاجردتادادعإ

جردلاتادادعإنيوكت

لباق"عضولاىلعقرولاجردطبضدنع."صصخم"عضولاوأ"لماكلكشبطبضلللباق"عضولاىلعجاردألاطبضماظنلالوؤسملنكمي
،"صصخم"عضولاىلعقرولاجاردأدحأطبضدنع.جردلاليمحتباهيفموقتةرملكيفقرولاتادادعإرييغتكنكمي،"لماكلكشبطبضلل
.نوللاوعونلاومجحلاددحمقروليمحتبمكحتلاةحولبلاطت

:جردلاتادادعإةئيهتل

.ةعباطلابمكحتلاةحوليفزاهجلاسملا.1

.قرولاةرادإةزهجألاتادادعإسملامث،تاودأسملا.2

.اًجردددحمثجردلاتادادعإسملا.3

.صصخموألماكلكشبطبضلللباقسملا،عضولاطبضل•

.قفاومسملا.قروللنوللاوعونلاومجحلاّنيعمث،ريرحتسملا،صصخمجردلقرولاتادادعإديدحتل•

.نّكممسملا،"يئاقلتلاديدحتلل"،اًيئاقلتجردلاديدحتلةعباطلانيوكتل•

لاخدإل)-(بلاسزمرلاوأ)+(دئاززمرلاسملاوأةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمدختسا.مقرلالقحسملا،جردلكلةيولوأطبضل•
ةيولوألا"جردنمقرولامادختسابةعباطلاموقتسف،اًغرافجردلااذهناكاذإ.ًالوأ"1ةيولوألا"جردنمقرولاةعباطلامدختست.مقر
2".

.قفاومسملا.4

.Xسملا،جردلاتادادعإقلغل.5

.Xسملا،تاودألاقلغل.6

ىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ماظنلالوؤسمكلوخدلاليجستبمق،"قرولاةرادإ"ةمئاقىلإلوصولل:ةظحالم
www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

هنولوهعونوقرولامجحرييغت

قالغإدنع.جردلاليمحتباهيفموقتةرملكيفقرولاتادادعإرييغتكنكمي،"لماكلكشبطبضلللباق"عضولاىلعقرولاجردطبضدنع
.هنولوهعونولّمحملاقرولامجحطبضبمكحتلاةحولكبلاطت،جردلا

تاهجوملاكيرحتبتمقاذإ.نوللاوعونلاومجحلاددحمقروليمحتبمكحتلاةحولبلاطت،"صصخم"عضولاىلعقرولاجاردأدحأطبضدنع
.أطخةلاسرمكحتلاةحولضرعتسف،فلتخممجحبقروليمحتل

.جردلاتادادعإنيوكتعجار،"صصخم"وأ"لماكلكشبطبضلللباق"عضوللجردلاتادادعإةئيهتل

:"لماكلكشبطبضلللباق"ىلعجردلاطبضدنعهنولوأهعونوأقرولامجحطبضل

.دارملاقرولالّمحمث،قرولاجردحتفا.1

.جردلاقلغأ.2

®Xeroxةعباط177 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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:قروللحيحصلاعونلاونوللاومجحلاددح،مكحتلاةحوليف.3

.مجحلاسملا،ديدجقرومجحديدحتل•

.عونلاسملا،ديدجقروعونديدحتل•

.نوللاسملا،ديدجقرونولديدحتل•

.ديكأتسملا،دادعإلاديكأتل.4

.جردلاتادادعإنيوكتعجار،"صصخم"ىلعجردلاطبضدنعهنولوأهعونوأقرولامجحطبضل

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX178مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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قرولاليمحت

4–1جاردألايفقرولاليمحت

رهظت،جاردألادحأقلغوحتفاهيفمتيةرملكيف.صصخموألماكلكشبطبضلللباقعضولاىلع4–1جاردألاطبضماظنلالوؤسملنكمي
:مكحتلاةحوليفقرولاتادادعإ

.اًيئاقلتلمحملاقرولامجحجردلاتاهجومفشتكت.اهرييغتوأطئاسولاتادادعإديكأتبكلحمسيلماكلكشبطبضلللباقعضولا•

طبضو،ةئطاخلاطئاسولاليمحتدنعمكحتلاةحولىلعةيريذحتةلاسررهظت.جردلابةصاخلاطئاسولاتادادعإضرعيصصخمعضولا•
.ةحيحصريغةقيرطبجردلاتاهجوم

."صصخم"جرديألطئاسولاتادادعإرييغتطقفماظنلالوؤسملنكمي:ةظحالم

.جردلاغرفيامدنعو،جردلايفدوجوملاقرولابدادمإلاضفخنيامدنعمكحتلاةحولىلعةيريذحتةلاسررهظت

.ةفدارتملاجاردألانم4و3نيجردلايفقرولاليمحتىلإعجرا،ةفدارتملاجاردألاةدحوب4و3نيجردلاليمحتل

.فقوتيىتحجراخللجردلابحسا.1

،ليصافتلاةفرعمل.هليمحتبموقتيذلاصصخملاوأيسايقلامجحلايذقروللحيحصلاعضوملاىلعقرولاتاهجوملافقأطبضنمدكأت.2
.ةقرو520ةعسطبضللةلباقلاجاردألايفتاهجوملالافقأطبضىلإعجرا

.عونلاوأمجحلايففلتخيقرويأجرخأ.3

:جراخللضرعلاولوطلاتاهجومكيرحتل.4

a.هجوملكىلعدوجوملاهجوملاعارذىلعطغضا.

b.فقوتتىتحجراخللتاهجوملاكّرح.

c.عرذألارّرح.
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اهضعببةقصتلمقاروأةيأءارجإلااذهلصفي.ٍوتسمحطسىلعةمزرلافاوحةاذاحمبمقمث،اهتيوهتومامألاوفلخللقاروألاينثبمق.5
.قرولاراشحناثودحةيلامتحاللقيوضعبلا

.همادختسالاًزهاجنوكتىتحهتوبعنمقرولاجارخإبمقتال،هتيذغتءوسوقرولاراشحناثودحبنجتل:ةظحالم

.جردللرسيألابناجلاهاجتابقرولاعض.جردلايفقرولالِّمح.6

.جردلاةمدقموحنةيولعلاةفاحلانوكتوىلعألههجونوكيثيحباًقبسمعوبطملاوةيسأرلااذقرولالخدأ،ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلل•
.راسيلاوحنبوقثلانوكتثيحببوقثملاقرولالِّمح

لِّمح.راسيلاوحنةيولعلاةفاحلانوكتولفسأللههجونوكيثيحباًقبسمعوبطملاوةيسأرلااذقرولالخدأ،ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلل•
.ةعباطلانميفلخلاءزجلاوحنبوقثلانوكتثيحببوقثملاقرولا

يفقرولاراشحناىلإدحلانعدئازلاجردلاءلمببستيدق.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم
.ةعباطلا
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.قرولافاوحسملتىتحضرعلاولوطلاتاهجومطبضا.7

.جردلاقلغأ.8

.كلذبةبلاطملادنع،حيحصلانوللاوعونلاوقرولامجحددح،مكحتلاةحوليف.9

.مجحلاسملا،ديدجقرومجحديدحتل•

قرولل.اقبسمعوبطمقروددح،اًقبسمعوبطملاقرولل.ةيسأروذقروددح،ةيسأرلايذقرولل.عونلاسملا،ديدجقروعونديدحتل•
.بوقثمقروددح،بوقثملا

.نوللاسملا،ديدجقرونولديدحتل•

ةفرعمل.بولطملاقرولاتاسايسثيدحتبمقف،هنولوأهعونوأقرولامجحرييغتبتمقوةبلاطمةلاسررهظتملاذإ:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلا

.ديكأتسملا،دادعإلاديكأتل.10

.جردلاتادادعإنيوكتىلإعجرا،"صصخم"عضولاىلعجردلاطبضدنعقرولاتادادعإرييغتل:ةظحالم

ةقرو520ةعسطبضللةلباقلاجاردألايفتاهجوملالافقأطبض

تاهجوملاكرحتت،يسايقلاعضولايف.ةصصخملاوأةيسايقلاقرولاماجحأبعوتستىتح4ىلإ1نمجاردألايفقرولاتاهجومطبضكنكمي
.)ةصوب0.04(ملم1اهردقتادايزبتاهجوملاكرحتت،صصخملاعضولايف.موعدملايسايقلاقرولاتادادعإبسح

:صصخملاقرولامجحىلإيسايقلاقرولامجحعضونمقرولاتاهجومكيرحتل
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http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation


.فقوتيىتحجراخللجردلابحسا.1

.فقوتتنأىلإجراخلاىلإتاهجوملاكرحو،هجوملاعرذأىلعطغضا،جردلانمقرويألزأ.2

.جراخلاىلإهجوملاكرحوهجوملاعارذىلعطغضا،جراخللقرولالوطهجومكيرحتل.3

.جراخلاىلإهجوملاكرحوهجوملاعارذىلعطغضا،جراخللقرولاضرعهجومكيرحتل.4

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX182مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا



.جردلايفصصخملامجحلااذقرولالِّمح.5

.ملم1اهردقتادايزبجردلاتاهجومكرحتت.لخادلاىلإتاهجوملاكرحوعرذألاىلعطغضا،قيقدلاطبضلالفققيشعتل.6

ةفدارتملاجاردألانم4و3نيجردلايفقرولاليمحت

ماجحأ2جردلاعسي.جاردأةثالثىلعيوتحتيهو.ةعابطلاتاعطاقمتارمليلقتلجأنمقرولانمربكأتايمكةفدارتملاجاردألاةدحوعسن
SRA3/12ىلإلصتقرو × A4مجحباًقرو4و3ناجردلاعسي.ةصوب18 (210 × Letterمجحبوأ،)ملم297 (8.5 × وأ،)ةصوب11
JISمجحب B5 (182 × Executiveمجحبوأ)ملم257 (7.25 × .طقف)ةصوب10.5

.جردلاغرفيامدنعوأ،جردلايفدوجوملاقرولابدادمإلاضفخنيامدنعةيريذحتةلاسرمكحتلاةحولضرعت

.ةفدارتملاجاردألاةدحونم4و3نيجردلاةئيهتعجار،قرولامجحرييغتل

.4–1جاردألايفقرولاليمحتىلإعجرا،2جردلاليمحتل

.فقوتيوجردلاضفخنينأىلإرظتنا.فقوتيىتحجراخلل4جردلاوأ3جردلابحسا.1

.حيحصلاقرولاعونلمحتكنأنمدكأت.قرولاجردتادادعإمكحتلاةحولضرعت.2

.ةفدارتملاجاردألاةدحونم4جردلاوأ3جردلايفصصخممجحبقروليمحتبمقتال:ةظحالم

راشحناثودحةيلامتحاللقيوضعبلااهضعببةقصتلمقاروأةيأءارجإلااذهلصفي.قرولاجاردأيفهليمحتلبققرولافاوحةيوهتبمق.3
.قرولا

.موزللادنعالإهتوبعنمقرولاجارخإبمقتال،هتيذغتءوسوقرولاراشحنابنجتل:ةظحالم

®Xeroxةعباط183 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا



.حضوموهامكجردللىرسيلاةيفلخلاةيوازلاهاجتقرولاسيدكتبمق.4

.جردلاةمدقموحنةيولعلاةفاحلانوكتولفسألههجونوكيثيحباًقبسمعوبطملاوةيسأرلااذقرولالخدأ•

.راسيلاوحنبوقثلانوكتثيحببوقثملاقرولالِّمح•

يفقرولاراشحناىلإدحلانعدئازلاجردلاءلمببستيدق.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم
.ةعباطلا

.جردلاقلغأ.5

5جردلايفقرولاليمحت

قرولاوتاقصلملالثم،اًصاخاًقرومدختستيتلاةليلقلاتايمكلاتاذماهمللجردلامادختساكنكمي.طئاسولاعاونأنمةعومجمربكأ5جردلامعدي
.اًمجحربكألاقرولاجردلاديدمتمعديو.فرظألاوفافشلا

:ةظحالم

.²)م/مج280-257(نزولاةليقثقروعاونأليمحتل5جردلامدختسا•

ةفاحلاعضوةاعارمعمكلذنمرصقأوأ)ةصوب12.6(ملم320لوطبقروليمحتبمق،ربكأتاعرسبةعابطىلعلوصحللو•
.ةعباطلالخادةليوطلا

.ةعباطلالخادةريصقلاةفاحلاعضوةاعارمعم)ةصوب12.6(ملم320نملوطأقروليمحتبمق•

.5جردلايفتاقصلملاليمحتىلإعجرا،تاقصلملاليمحتل•

.فافشلاقرولاىلعةعابطلاتاداشرإىلإعجرا،فافشلاقرولاليمحتل•

.عونلاوأمجحلايففلتخمقرويأجرخأف،لعفلاباًحوتفم5جردلاناكاذإ.اًمجحربكألاقروللجردلاديدمتبحسامث،5جردلاحتفا.1

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX184مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا



.جردلافاوحىلإضرعلاتاهجومكِّرح.2

اهضعببةقصتلمقاروأةيأءارجإلااذهلصفي.ٍوتسمحطسىلعةمزرلافاوحةاذاحمبمقمث،اهتيوهتومامألاوفلخللقاروألاينثبمق.3
.قرولاراشحناثودحةيلامتحاللقيوضعبلا

.همادختسالاًزهاجنوكتىتحهتوبعنمقرولاجارخإبمقتال،هتيذغتءوسوقرولاراشحناثودحبنجتل:ةظحالم

®Xeroxةعباط185 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا



.جردلايفقرولالِّمح.4

.جردلاةمدقموحنةيولعلاةفاحلانوكتوىلعألههجونوكيثيحباًقبسمعوبطملاوةيسأرلااذقرولالخدأ،ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلل•
.ةعباطلالخادبوقثلانوكتثيحببوقثملاقرولالِّمح

لخادةيولعلاةفاحلاةمدقمنوكتوىلعألههجونوكيثيحباًقبسمعوبطملاوةيسأرلااذقرولالخدأ،ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلل•
.ةعباطلانميفلخلاءزجلاوحنةهجتمبوقثلانوكتثيحببوقثملاقرولالِّمح.ةعباطلا

يفقرولاراشحناىلإدحلانعدئازلاجردلاءلمببستيدق.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم
.ةعباطلا

.قرولافاوحسملتىتحضرعلاتاهجومطبضا.5

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX186مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا



:قروللحيحصلاعونلاونوللاومجحلاددح،مكحتلاةحوليف.6

.مجحلاسملا،ديدجقرومجحديدحتل•

.اقبسمعوبطمقروسملا،اًقبسمعوبطملاقرولل.ةيسأروذقروسملا،ةيسأرلايذقرولل.عونلاسملا،ديدجقروعونديدحتل•
.بوقثمقروسملا،بوقثملاقرولل

.نوللاسملا،ديدجقرونولديدحتل•

.ديكأتسملا،دادعإلاديكأتل.7

6جردلايفقرولاليمحت

A4مجحبقروةيذغتبجردلاموقي.ةعباطللرسيألابناجلاىلعجردلادجوي.يرايتخاوةعسلايلاعصصخمقروجردوه6جردلا (210×
Letter،)ملم297 (8.5 × JIS،)ةصوب11 B5 (182 × Executiveوأ،)ملم257 (7.25 × 2000جردلاةعسغلبت.)ةصوب10.5

.ةقرو

.جردلاغرفيامدنعوأ،جردلايفدوجوملاقرولابدادمإلاضفخنيامدنعةيريذحتةلاسرمكحتلاةحولضرعت

.6جردلاةئيهتعجار،قرولامجحرييغتل

.فقوتيىتحجراخللةيذغتلاةدحونم6جردلابحسا.1

.فقوتتىتحةيبناجلاةباوبلاحتفا.2

.جردلايفحيحصلاقرولاعونلمحتكنأنمدكأت.قرولاتادادعإمكحتلاةحولضرعت.3

.6جردلايفصصخممجحبقروليمحتبمقتال:ةظحالم

راشحناثودحةيلامتحاللقيوضعبلااهضعببةقصتلمقاروأةيأءارجإلااذهلصفي.قرولاجاردأيفهليمحتلبققرولافاوحةيوهتبمق.4
.قرولا

.موزللادنعالإهتوبعنمقرولاجارخإبمقتال،هتيذغتءوسوقرولاراشحنابنجتل:ةظحالم

®Xeroxةعباط187 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا



.جردللنميألابناجلاهاجتابقرولاليمحتبمق.5

.جردلاةمدقموحنةيولعلاةفاحلانوكتوىلعألههجونوكيثيحباًقبسمعوبطملاوةيسأرلااذقرولالخدأ•

.جردللنميألابناجلاهاجتاببوقثلانوكتثيحببوقثملاقرولالمح•

.قرولاراشحناتالاحثودحيفءلملايفطارفإلاببستيدقثيح.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم

.جردلاقلغأ.6

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX188مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا



صاخقروىلعةعابطلا
.www.xerox.com/suppliesىلإلقتناوأيلحملاةئزجتلاعئاببلصتا،ىرخألاطئاسولاوأفافشلاقرولاوأقرولابلطل

:عجرمك

www.xerox.com/rmlna:ةدحتملاتايالولا(اهبىصوملاطئاسولاةمئاق(

www.xerox.com/rmleu:ابوروأ(اهبىصوملاطئاسولاةمئاق(

فرظألا

.1جردلانمفيراظملاةعابطكنكمي،يرايتخالافيراظملاجردبيكرتدنع.يوناثلاجردلانمفيراظملاةعابطكنكمي

فرظألاةعابطتاداشرإ

.طقفةيقرولافرظألامدختسا•

.ةيندعمكباشموأبوقثىلعلمتشتيتلافرظألامدختستال•

.فرظللىرخأةيراجتةمالعبّرجف،ةبولطملاجئاتنلاىلعلصحتملاذإ.اهتينبوفرظألاةدوجىلعةعابطلاةدوجدمتعت•

.ةيبسنلاةبوطرلاوةرارحلاتاجردتابثىلعظفاح•

ةعابطلاةدوجيفرثؤيدقامم،نيطرفملافافجلاوةبوطرللاهضرعتبنجتلاهبةصاخلاةفلغألايفةمدختسملاريغفرظألانيزختبمق•
.اهءانثأوأةعابطلالبقفرظألاقالغإيفةدئازلاةبوطرلاببستتدق.دعجتلاببسيو

.اهيلعليقثباتكعضولالخنمجردلايفاهليمحتلبقفرظألانمءاوهلاتاعاقفجرخأ•

.قروللعونك"فرظلا"ددح،ةعابطلاليغشتجمانربيف•

.حطسلاىلعيوتستيتلافرظألامدختسا.ةنَّطبملافرظألامدختستال•

.اًيرارحهطيشنتمتييذلاغمصلاتاذفرظألامدختستال•

.قالغإلاوأطغضلابلمعتةنسلأىلعلمتشتيتلافرظألامدختستال•

5جردلايففرظألاليمحت

.عونلاوأمجحلايفنيفلتخمفرظأوأقرويأجرخأ.5جردلاحتفا.1

.جردلافاوحىلإضرعلاتاهجومكِّرح.2

®Xeroxةعباط189 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا

https://www.xerox.co.uk/printer-supplies/
http://www.xerox.com/printer-supplies/recommended-paper/enus.html
http://www.xerox.com/rmleu


.جردلايففرظألالِّمح.3

،ةفاحلاةمدقميفو،ىلعأللةهجتمةنسلألانوكتثيحب،ةقلغمةنسلألاوفرظألاليمحتبمق،ةليوطلاةفاحلاىلعةنسلألاتاذفرظألل•
.نيميلاوحن

،ةفاحلاةمدقميفو،ىلعأللةهجتمةنسلألانوكتثيحب،ةقلغمةنسلألاوفرظألاليمحتبمق،ةريصقلاةفاحلاىلعةنسلألاتاذفرظألل•
.نيميلاوحن

.فرظألافاوحسملتثيحبتاهجوملاليدعتبمق.فصتنملايففرظألاةعومجمعض.4

.قروللحيحصلاعونلاونوللاومجحلاددح،مكحتلاةحوليف.5

.فرظلاداعبأددحمث،صيصختسملا،صصخمفرظمجحديدحتل.مجحلاسملا،فرظمجحديدحتل•

.فرظسملامث،عونلاسملا،صصخمفرظمجحديدحتل•

.نوللاسملا،ديدجفرظنولديدحتل•

."فورظم"ىلعقرولاعونطبضمتيسف،ةمئاقلانمفورظممجحددحتامدنع:ةظحالم

.ديكأتسملا،دادعإلاديكأتل.6

فرظألاجردليمحت

:ةيلاتلافرظألاماجحأفرظألاجردلمحي.1جردلانمًالدبيرايتخالافرظألاجردمادختساكنكمي

10مقرو9مقر،Monarch،9×6فرظ•

•DLوC5وC6

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX190مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا



.فقوتيىتحجراخللفرظألاجردبحسا.1

.جردلايففرظألالِّمح.2

رسيألابناجلايفو،لفسأللةهجتمةنسلألانوكتثيحب،ةقلغمةنسلألاوفرظألاليمحتبمق،ةليوطلاةفاحلاىلعةنسلألاتاذفرظألل•
.جردلانم

رسيألابناجلايفو،لفسأللةهجتمةنسلألانوكتثيحب،ةقلغمةنسلألاوفرظألاليمحتبمق،ةريصقلاةفاحلاىلعةنسلألاتاذفرظألل•
.جردلانم

®Xeroxةعباط191 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا



.فرظألافاوحىلعفيفطلكشبدنتستىتحقرولاتاهجومطبضا.3

.جردلايفاًفرظ60نعديزيامليمحتمدعنمدكأتوأ)ةصوب1.7(ملم43نملقأفرظألاةعومجمعافترانأنمدكأت.4

.جردلاقلغأ.5

.كلذبةبلاطملادنع،حيحصلانوللاوفرظلامجحددح،مكحتلاةحوليف.6

.مجحلاسملا،ديدجفرظمجحديدحتل•

.نوللاسملا،ديدجفرظنولديدحتل•

:ةظحالم

عجرا،ليصافتلاةفرعمل.بولطملاقرولاتاسايسثيدحتبمقف،هنولوأفرظلامجحرييغتبتمقوةبلاطمةلاسررهظتملاذإ•
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإ

.فرظأىلعقرولاعونطبضمتي،فرظألاجردبيكرتدنع•

.ديكأتسملا،دادعإلاديكأتل.7

تاقصلملا

.جرديأنمتاقصلملاةعابطكنكمي

تاقصلملاةعابطتاداشرإ

.رزيللابةعابطللةممصملاتاقصلملامدختسا•

.لينيفلاتاقصلممدختستال•

.ةدحاوةرمنمرثكأةعباطلايفتاقصلمةقروةيذغتبمقتال•

.فاجلاغمصلاتاقصلممدختستال•

.طقفةلماكلاةيقرولاتاقصلملامدختسا.تاقصلملاةقرونمطقفدحاوهجوىلععبطا•

ةزهاجحبصتىتحةيلصألااهتوبعلخادتاقصلملاقاروأكرتا.ةيلصألااهتوبعيفٍوتسملكشبةمدختسملاريغتاقصلملانيزختبمق•
.اهقلغماكحإدعأوةيلصألااهتوبعىلإةمدختسمريغتاقصلمقاروأةيأدعأ.مادختسالل

ىلإةيساقلافورظلايفاهنيزختيدؤيدقثيح.ةدوربلاوأةنوخسلاةديدشوأةبوطرلاوأفافجلاةديدشفورظيفتاقصلملانيزختبمقتال•
.ةعباطلايفاهراشحناىلإوأةعابطلاةدوجيفتالكشمثودح

.ةعباطلايفاهراشحناوتاقصلملادعجتىلإةيساقلافورظلايفةليوطلانيزختلاتارتفببستتدق.رركتملكشبنوزخملاريودتبمق•

.قروللعونك"تاقصلم"ددح،ةعابطلاليغشتجمانربيف•

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX192مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا

http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation


.تاقصلملاليمحتلبقجردلانمرخآلاقرولاعيمججرخأ•

.ةعباطلافلتىلإكلذيدؤيدقثيح.ىوقُملاقرولانعتليزأوأتدعجتوأهتاقصلمتدقفقرويأمدختستال:رذحلا

4––1جاردألايفتاقصلملاليمحت

.فقوتيىتحجراخللجردلابحسا.1

.عونلاوأمجحلايففلتخيقرويأجرخأ.2

تاهجوملالافقأطبضىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.هليمحتبموقتيذلاتاقصلملامجحلحيحصلاعضولاىلعتاهجوملالافقأطبضنمدكأت.3
.ةقرو520ةعسطبضللةلباقلاجاردألايف

.²م/مج169–106تاقصلملاةعابطاهنكمي4–1جاردألا:ةظحالم

.جردلايفتاقصلملاليمحتبمق.4

.جردلاةمدقموحنةيولعلاةفاحلاهيجوتعم،ىلعألاههجونوكيثيحبتاقصلملاليمحتبمق،ةليوطلافاوحلاتاذةيذغتلل•

.جردلانيميوحنةيولعلاةفاحلاهيجوتعم،ىلعألاههجونوكيثيحبتاقصلملاليمحتبمق،ةريصقلافاوحلاتاذةيذغتلل•
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.جردلاقلغأ.5

.كلذبةبلاطملادنع،حيحصلانوللاوعونلاوقرولامجحددح،مكحتلاةحوليف.6

.عونلاسملا،ديدجقروعونديدحتل.تاقصلمىلعطوبضمقرولاعوننأنمدكأت•

.مجحلاسملا،ديدجقرومجحديدحتل•

.نوللاسملا،ديدجقرونولديدحتل•

ةفرعمل.بولطملاقرولاتاسايسثيدحتبمقف،هنولوأهعونوأقرولامجحرييغتبتمقوةبلاطمةلاسررهظتملاذإ:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلا

.ديكأتسملا،قرولاتادادعإديكأتل.7

5جردلايفتاقصلملاليمحت

.عونلاوأمجحلايففلتخمقرويأجرخأف،لعفلاباًحوتفم5جردلاناكاذإ.ربكألاماجحأللجردلاديدمتبحسامث،5جردلاحتفا.1

.جردلافاوحىلإضرعلاتاهجومكِّرح.2
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.جردلايفتاقصلملالِّمح.3

.جردلاةمدقموحنةيولعلاةفاحلانوكتولفسألاههجونوكيثيحبتاقصلملالِّمح،ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلل•

.راسيلاوحنةيولعلاةفاحلانوكتولفسألاههجوونوكيثيحبتاقصلملالِّمح،ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلل•

:ةظحالم

.ةعباطلايفقرولاراشحناىلإدحلانعدئازلاجردلاءلمببستيدق.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال•

.ةقرولانعقصلملاةلازإدعبتاقصلملاطئاسوىلععبطتال•

.همادختسالاًزهاجنوكتىتحهتوبعنمقرولاجارخإبمقتال،هتيذغتءوسوقرولاراشحناثودحبنجتل•

.قرولافاوحسملتىتحضرعلاتاهجومطبضا.4

®Xeroxةعباط195 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

طئاسولاوقرولا



:قروللحيحصلاعونلاونوللاومجحلاددح،مكحتلاةحوليف.5

.عونلاسملا،ديدجقروعونديدحتل.تاقصلمىلعطوبضمقرولاعوننأنمدكأت•

.مجحلاسملا،ديدجقرومجحديدحتل•

.نوللاسملا،ديدجقرونولديدحتل•

.ديكأتسملا،قرولاتادادعإديكأتل.6

ةعمالطئاسو

.طقف5جردلانمنزولاليقثعماللاقرولاةعابطكنكمي.جرديأنم،2م/مج256ىلإلصينزوبعمالقروةعابطكنكمي

.5جردلايفةعماللاتاقاطبلانوزخملةليمحتداعمقروو،ةعمالتاقاطبنوزخمليمحتبمق،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل:ةظحالم

عماللاقرولاىلعةعابطلاتاداشرإ

.ةعباطلايفهليمحتلاًدعتسمنوكتىتحقلغلاةمكحمعماللاقرولاةفلغأحتفتال•

.اهمادختسالاًدعتسمنوكتىتحةينوتركلانحشلاةبلعيفةفلغألاكرتاويلصألافالغلايفعماللاقرولاكرتا•

.عماللاقرولاليمحتلبقجردلانمرخآلاقرولاعيمججرخأ•

ريغقرولالاخدإدعأ.ةعابطلانميهتنتامدنعجردلايفعماللاقرولاكرتتال.همادختسايونتيذلاعماللاقرولارادقمطقفلمح•
.هقلغمكحأويلصألاهفالغيفمدختسملا

.ةعباطلايفهراشحناوعماللاقرولادعجتىلإةيساقلافورظلايفةليوطلانيزختلاتارتفببستتدق.رركتملكشبقرولاريودتبمق•

.بولطملاقرولابلَّمحملاجردلاددحوأبولطملاعماللاقرولاعونددح،ةعابطلاليغشتجمانربيف•

يوناثلاجردلايفعماللاقرولاليمحت

.عماللاقرولاليمحتلبقجردلانمىرخألاقاروألاعيمججرخأ.1

.همادختسالططختيذلاقرولارادقمالإليمحتبمقتال.2

.لفسألاهاجتابةعابطلاهجووأعماللاهجولاعضوعمقرولاليمحتبمق.3

:قروللحيحصلاعونلاونوللاومجحلاددح،مكحتلاةحوليف.4

.عونلاسملا،ديدجقروعونديدحتل.عمالىلعطوبضمقرولاعوننأنمدكأت•

.مجحلاسملا،ديدجقرومجحديدحتل•

.نوللاسملا،ديدجقرونولديدحتل•

.ديكأتسملا،دادعإلاديكأتل.5

فافشلاقرولا

.طقفهبىصوملاXerox®فافشلاقرولامدختسا،جئاتنلالضفأىلعلوصحللو.5ىلإ1نمجاردألانمفافشلاقرولاةعابطنكمي

XeroxوأةمدخلاةيقافتاوأXeroxنامضيطغيال:رذحلا Total Satisfaction Guarantee)نم)لماكلااضرلانامض
Xeroxنمماتلااضرلانامضرفوتي.موعدملاريغقرولاوأةصاخلاطئاسولامادختسانعجتانلافلتلاXerox®تايالولايف

.ليصافتلاىلعلوصحلليلحملالثمملابلاصتالاىجرُي.قطانملاهذهجراخةيطغتلافلتختدق.ادنكوةدحتملا
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فافشلاقرولاىلعةعابطلاتاداشرإ

.جردلايفةفافشلاقاروألاليمحتلبققرولاعيمججرخأ•

.ةعابطلاةدوجضافخنايفتاينثلاوأعباصألاتامصبببستتدق.كيدياتلكمادختسابفاوحلانمفافشلاقرولاعملماعت•

.ةعباطلايفقرولاراشحنايفجردلايفدئازلاليمحتلاببستيدق.ةفافشةقرو20نمرثكأليمحتبمقتال•

:ططخملاريغوأفافشلاقرولل•

.4-1جاردألايفىلعألاًهجاومنوكيثيحبفافشلاقرولالِّمح–

.يوناثلاجردلايفلفسألاًهجاومنوكيثيحبفافشلاقرولالِّمح–

:ططخملافافشلاقرولل•

.ىنميلاةقحاللاةفاحلاىلعلفسألةهجاومطوطخلانوكتثيحب4-1جاردألايففافشلاقرولالمح–

.ىرسيلاةقحاللاةفاحلاىلعىلعألةهجاومطوطخلانوكتثيحبيوناثلاجردلايففافشلاقرولالمح–

.فافشلاقرولاةيوهتبمقتال•

.مكحتلاةحوليففافشىلإقرولاعونرييغتبمقفافشلاقرولاليمحتدعب•

.قرولاعونكفافشددح،ةعابطلاليغشتجمانربيف•
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ةماعتاطايتحا

:ريذحت

.ةحوتفمةيطغألاوباوبألانوكتامدنعرذحلاخوت.ةنخاسةيلخادلاةعباطلاءازجأنوكتنأنكمي•

.لافطألالوانتمنعاًديعبفيظنتلاداومعيمجدوجوىلعظفاح•

شرلاعاونأضعبيوتحتثيح.اهلخادبوأةعباطلاىلعءاوسطوغضملاشرلابفيظنتلاىلعةدعاسملالئاسولامدختستال•
ىلعدمتعتيتلاتافظنملاهذهمادختساديزي.ةيبرهكلاةزهجألايفمادختساللةبسانمريغيهوةرجفتمطيلاخمىلعطوغضملا
.راجفنالاثودحوأقئارحلاعالدنارطاخمنمطوغضملاشرلا

ال.تايقاولاوةيطغألاهذهفلخعقتءازجأةيأةمدخوأةنايصكنكميالثيح.يغاربلابةتبثملاتايقاولاوأةيطغألاةلازإبمقتال•
.ةعباطلابةقفرملاقئاثولايفحضومريغةنايصءارجإيأذيفنتلواحت

:رذحلا

ةقطنميأىلعلئاوسلابكستال.لوسوريألاتافظنموأةيوقلاوأةيوضعلاةيئايميكلاتابيذملامدختستال،ةعباطلافيظنتدنع•
.طقفقئاثولاهذهيفةدراولاتاهيجوتللاًقفوفيظنتلاداوموتامزلتسملامدختسا.ًةرشابم

.ةعباطلاقوفءيشيأعضتال•

فلتىلإءوضللضرعتلايدؤيدقثيح.ةءاضإلاةديجنكامألايفةصاخ،ةينمزةدميألةحوتفمباوبألاوةيطغألاكرتتال•
.ةناوطسألاةشوطرخ

.ةعابطلاءانثأباوبألاوةيطغألاحتفتال•

.اهمادختساءانثأةعباطلاةلامإبمقتال•

.ةعابطلاةدوجروهدتيفببستيوةعباطلافلتىلإكلذيدؤيدقثيح.سورتلاوأةيبرهكلاليصوتلافارطأسملتال•

.ةعباطلاليصوتلبقفيظنتلاءانثأاهتلازإتمتءازجأيأعضوةداعإنمدكأت•
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ةعباطلافيظنت

ةعباطلانميجراخلاءزجلافيظنت

.خاسوألاوةبرتألانممكحتلاةحولوسمللاةشاشولخىلعمظتنملافيظنتلاظفاحي

:ةعباطلانميجراخلاءزجلافيظنتل

.نوكسسملامث،طيشنت/ليغشترزلاىلعطغضا،ةعباطلافيظنتدنعمئاوقلاورارزألاطيشنتبنجتل.1

.ربولانمةيلاخوةمعانشامقةعطقبمكحتلاةحولوسمللاةشاشفيظنتبمق؛تاخطللاوعباصألاتامصبةلازإل.2

.طيشنت/ليغشترزلاىلعطغضا،"زهاج"عضولاىلإةعباطلاةداعإل.3

ةيجراخلاقطانملانماهريغوقاروألاجاردأوجارخإلاجردنميجراخلاءزجلافيظنتلربولانمةيلاخةمعانشامقةعطقمدختسا.4
.ةعباطلل
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ةيئوضلاةحساملافيظنت

يتلاتاعوبطملابنجتىلعفيظنتلادعاسيثيح.مظتنملكشبتادنتسملاجاجزفيظنتىلعصرحا،ىلثملاةعابطلاةدوجىلعلوصحلانامضل
.اًيئوضتادنتسملاحسمءانثأجاجزلانملقتنتيتلاتامالعلانماهريغوعقبلاورطسألاىلعلمتشت

.ءاملانمليلقبربولانمةيلاخوةمعانشامقةعطقبيطرتبمق.1

.جارخإلاجردنمىرخأطئاسووأقرويألِزأ.2

.تادنتسملاءاطغحتفا.3

.اًفاجواًفيظنحبصينأىلإCVTجاجزوتادنتسملاجاجزحطسأحسما.4

.رطسألاوتامالعلاةلازإل®Xeroxنمجاجزلافظنممدختسا،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل:ةظحالم

.اًفاجواًفيظنحبصيىتحتادنتسملاءاطغنمضيبألايلفسلابناجلاحسما.5

.تادنتسملاءاطغقلغأ.6

تادنتسملاةيذغتتاركبفيظنت

فيظنتبمق،ءادألضفأىلعلوصحلل.ةعابطلاةدوجروهدتوأقرولاراشحناتادنتسملاةيذغتتاركبىلعةدوجوملاةبرتألاببستنأنكمي
.رهشلكةرمتادنتسملاةيذغتتاركب
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.تادنتسملاةيذغتةدحوليولعلاءاطغلاحتفاوعارذلاعفرا.1

.ءاملابةللبمربولانمةيلاخةفيظنشامقةعطقباهحسما،تاركبلانارودءانثأ.2

.تادنتسملاةيذغتتاركبىلعةيئايميكلاتافظنملاوألوحكلامدختستال:رذحلا

.تادنتسملاةيذغتةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.3

حسملاةسدعةدحونميناثلابناجلافيظنت

ىلعةدحولادجوت.ةدحاوةرميلصألادنتسملاريرمتبنيهجولاىلعخسنلاويئوضلاحسملابمايقلاحسملاةسدعةدحونميناثلابناجلاكلحيتي
.تاركبوضيبأيكيتسالبطيرشويندعمطيرشوايارملاجاجزنمطيرشىلعلمتشتوتادنتسملاءاطغلرسيألابناجلا

.مظتنملكشبنيهجولاىلعيئوضلاحسملاةسدعةدحوءازجأعيمجفيظنتبيصوت:ةظحالم

:حسملاةسدعةدحونميناثلابناجلافيظنتل

.دنتسملاءاطغنمرسيألابناجلاتحتعارذلاضفخبمق،حسملاةسدعةدحونميناثلابناجلللوصولل.1
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.عارذلاضفخبرمتسا،ةسدعلاةدحونعدنتسملاءاطغلرسيألافرطلالصفل.2

اذإ.تاناوطسألاوضيبألايكيتسالبلاطيرشلايبناجنمًالكويندعملاطيرشلاوايارملاجاجزحسما،ءاملابةللبمةمعانشامقةعطقمادختساب.3
.ةمعانشامقةعطقبكلذدعبءازجألاحسما.لداعتمفظنمنمةليلقةيمكبةمعانشامقةعطقبيطرتبمق،خاسوألاةلازإبعصلانمناك

.ايارملاجاجزىلعةدشبطغضتال،جاجزلابطيحملاءاشغلافلتعنمل:رذحلا

لبقءاطغلافيظنتبمقف،نيتيراعلاكيديبدنتسملاءاطغتسملاذإ.هناكمبعارذلانيمأتنمدكأتلاعم،يلصألاهعضومىلإدنتسملاءاطغدعأ.4
.تادنتسملاةيذغتةدحوقالغإ
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ةعباطلانميلخادلاءزجلافيظنت

ةعابطلاسأرتاسدعفيظنت

.يلاتلاءارجإلابحضوموهامكتاسدعلاعيمجفظن.ةعابطسأرتاسدععبرأبةعباطلاديوزتمت

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبمقتال:رذحلا

.ةعباطلليمامألاءاطغلاحتفا.1

.راسيلاىلإمازحلادشعارذردأ.2

.حتفلاعضوميفرقتستىتحلفسألةناوطسألاةشوطرخءاطغبحسا.3
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ىتحءطببجراخللLEDةعابطلاسأرفيظنتةدحوبحسا.اهبةصاخلافيظنتلاةادأىلعةعبرألاةعابطلاسوؤرنمسأرلكيوتحي.4
.ةثالثلاطاقنلارهظت

.ةعباطلانمLEDةعابطلاسأرفيظنتةدحولصفمتيال:ةظحالم

.فقوتتىتحةعابطلاسأرىلإءطببىرخأةرمLEDةعابطلاسأرفيظنتةدحوعفدا.5

.ةعابطسأرلكل5و4تاوطخلاررك.6

.ةناوطسألاةشوطرخءاطغقلغأ.7

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX206مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.نيمأتلاعضوىلإهتداعإلنيميلاىلإمازحلادشعارذردأ.8

.ةعباطلليمامألاءاطغلاقلغأ.9

®Xeroxةعباط207 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



تامزلتسملا

ةكلهتسملاداوملا

:ةيلاتلاتامزلتسملاةعباطلاهذهلةكلهتسملاداوملانمضتت.ةعباطلاليغشتلالخدفنتستيتلاةعباطلاتامزلتسميهةكلهتسملاداوملا

.دوسألاورفصألاويناوجرألاويوامسلانوللابةيلصألا®Xeroxربحقوحسمشيطارخ•

.ةيرايتخالاةلماكتملاةيبتكملاءاهنإلاةدحولسيبابدلاةئبعتةداعإوسيبابدلاتاوبع•

.تابيتكءاشنإةدحوبةدوزملاLXةيبتكملاءاهنإلاةدحووأLXةيرايتخالاةيبتكملاءاهنإلاةدحولسيبابدلاةئبعتةداعإوسيبابدلاتاوبع•

ةدحوبةدوزملالامعأللةزهاجلاةيبتكملاءاهنإلاةدحووألامعأللةزهاجلاةيرايتخالاءاهنإلاةدحولسيبابدلاةئبعتةداعإوسيبابدلاتاوبع•
.تابيتكءاشنإ

:ةظحالم

تامزلتسملاعمةنمضملاتاميلعتلاىلإعجرا،ةكلهتسملاداوملالادبتسال.بيكرتلاتاداشرإىلعةكلهتسمةداملكلمتشت•
.ةكلهتسملا

ربحلاةيمكنوكتس،ةمدختسمربحقوحسمةشوطرخبيكرتدنع.كتعباطيفةديدجربحقوحسمشيطارخالإبكرتال•
.ةقيقدريغاهضرعمتييتلاةيقبتملا

.اًقبسمةددحمةطقندنعلمعلانعفقوتللربحلاقوحسمةشوطرخميمصتمت،ةعابطلاةدوجنامضل•

ربحقوحسم.ةعباطلاةيقوثوموةعابطلاةدوجىلعيلصألا®ربحقوحسمفالخبرخآربحقوحسممادختسارثؤينأنكمي:رذحلا
Xerox®اهتعضوةمراصةدوجريياعملاًقفوهعينصتوهميمصتمتيذلاديحولاربحلاقوحسموهXeroxةعباطلاهذهعممادختسالل

.ديدحتلاهجوىلع

ةيرودلاةنايصلارصانع

ةلدبتسملاءازجألانوكتنأنكميو.اًيرودًالادبتسابلطتتودودحميضارتفارمعاهليتلاةعباطلاءازجأنعةرابعةيرودلاةنايصلارصانع
.اهلادبتساهنكمييتلاءازجأللةيرودلاةنايصلابليمعلاموقيةداع.تاعومجموأًءازجأ

.بيكرتلاتاداشرإىلعةيرودةنايصرصنعلكلمتشي:ةظحالم

:يليامةعباطلاهذهلةيرودلاةنايصلارصانعنمضتت

ربحلاقوحسمدقافةيواح•

ةناوطسألاتاوبع•

لقنلامازحفيظنتةدحو•

ةيناثلاةحازإلالقنةناوطسا•

ةحورملارتلف•

بقثلاتافلخمةيواح•

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX208مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



تامزلتسملابلط

تامزلتسملابلطدعوم

دنعرصانعلاهذهبلطمهملانم.ديلالوانتميفلئادبلارفوتنمققحت.تامزلتسملالادبتساتقوبارتقادنعمكحتلاةحولىلعريذحترهظي
.تامزلتسملالادبتساةرورضدنعمكحتلاةحولىلعأطخةلاسررهظت.ةعابطلاتاعطاقمثودحبنجتلةرملوأللئاسرلاروهظ

.www.xerox.com/suppliesىلإبهذاوأيلحملاةئزجتلاعئابنمتامزلتسملابلطا

لطعتلاوأفلتلا،ةمدخلاةيقافتاو®Xeroxنامضيطغيال.Xeroxجاتنإنمتسيليتلاتامزلتسملامادختسامدعبحصني:رذحلا
هذهلةددحملاريغXeroxتامزلتسممادختساوأXeroxجاتنإنمتسيلتامزلتسممادختسانعجتانلاءادألاىوتسمضافخناوأ
.ةعباطلا

تامزلتسملاةلاح

Embeddedنموأمكحتلاةحوليفةيوئملاهتبسنوةعباطلاتامزلتسمليقبتملارمعلاةلاحنمققحتلاكنكمي Web Server.بارتقاامدنع
.مكحتلاةحولىلعةيريذحتتاهيبنترهظت،ةعباطلاتامزلتسملادبتسادعوم

Embeddedمادختسابينورتكلإلاديربلاربعهيبنتتامالعإةئيهتومكحتلاةحولىلعرهظتيتلاتاهيبنتلاصيصختكنكمي Web Server.

Embeddedمادختسابتاهيبنتلادادعإوتامزلتسملاةلاحنمققحتلل Web Server،ىلعماظنلالوؤسمليلدعجارwww.xerox.com/
support/ALC80XXdocs.

:مكحتلاةحولىلعةعباطلاتامزلتسمةلاحضرعل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.تامزلتسملا>زاهجلاسملا،ةعباطلاتامزلتسمةلاحصختيتلاتامولعملاضرعل.2

.دوسألاوأرفصألاوأيناوجرألاوأيوامسلاسملا،هبلطةداعإلءزجلامقركلذيفامب،ةددحمةشوطرخبةصاخلاليصافتلاضرعل.3

.Xسملا،"تامزلتسملا"ةشاشىلإةدوعلل.4

.تارايخلادحأددحمث،ةمئاقلاربعريرمتلابمق.ىرخأتامزلتسمسملا،ليصافتلانمديزملاضرعل.5

.Xسملا،"تامزلتسملا"ةشاشىلإةدوعلل.6

.ةعابطلاتامزلتسمريرقتسملا،تامزلتسملاريرقتةعابطل.7

.Xسملا،"زاهجلا"ةشاشىلإةدوعلل.8

ربحلاقوحسمشيطارخ

:ريذحت

،ربحلاقوحسمنمةيمكةيأتبكسنااذإ.ربحلاقوحسمباكسنامدعىلعصرحلابجي،ربحقوحسمةشوطرخلادبتسادنع•
.ربحلاقوحسمرابغقشنتستال.مفلاونينيعلاودلجلاوسبالمللاهتسمالمبنجتف

قصبيهلعجاف،أطخلاقيرطنعربحلاقوحسملفطلاعلتبااذإ.لافطألالوانتمنعاًديعبربحلاقوحسمشيطارخبظفتحا•
.روفلاىلعبيبطلارشتسا.ءاملابهمفلسغيوربحلاقوحسم

®Xeroxةعباط209 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا

https://www.xerox.co.uk/printer-supplies/
http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation
http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation


يدؤتدقثيح.ةبكسنملالئاوسلاةلازإلةيئابرهكةسنكماًقلطممدختستال.بكسنملاربحلاحسملةبطرشامقةعطقمدختسا:ريذحت
Xeroxلثممبلصتاف،ربحلاقوحسمنماًريبكاًرادقمتبكساذإ.راجفناوأيرحثودحىلإةسنكملالخادةيئابرهكلاتارارشلا
.يلحملا

لاعتشاىلإيدؤيدقةشوطرخلايفيقبتملاربحلاقوحسمنإثيح.بهللاةنسلأيفربحلاقوحسمةشوطرخءاقلإرذحا:ريذحت
.راجفناثودحوأقورحبةباصإلاوأنارينلا

ربحلاقوحسمشيطارخلادبتسا

.مكحتلاةحولىلعةلاسرةعباطلاضرعت،ربحلاقوحسمةشوطرخلادبتساتقونيحيامدنع

.بيكرتلاتاداشرإىلعربحقوحسمةشوطرخلكلمتشت:ةظحالم

:ربحلاقوحسمةشوطرخلادبتسال

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبمقتال:رذحلا

.ةعباطلليمامألاءاطغلاحتفا.1

.ميقتسملكشبةعباطلاجراخربحلاقوحسمةشوطرخبحسامث،ربحلاقوحسمةشوطرخةفشتحتكعباصأعض.2

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX210مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.تارم10نيميلاوراسيللمث،لفسأوىلعألةشوطرخلاةلامإبمق.ةوبعلانمةديدجلاربحلاقوحسمةشوطرخجرخأ.3

.فقوتتىتحءطببةشوطرخلاعفدامث،ىلعألاًهجتممهسلانوكيثيحبةديدجلاربحلاقوحسمةشوطرخكسمأ.4

.اهرارقتسانمدكأتللربحلاقوحسمةشوطرخىلعقفربطغضا.5

.ةعباطلليمامألاءاطغلاقلغأ.6

®Xeroxةعباط211 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



ربحلاقوحسمدقافةيواح

دقافلاربحلاقوحسمةيواحلادبتسا

.دقافلاربحقوحسمةيواحلادبتساةرورضدنعمكحتلاةحولىلعةلاسررهظت

.ةعابطلاسأرتاسدعفيظنتعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.ةعابطلاسأرتاسدعفيظنتبمق،دقافلاربحلاقوحسمةيواحلادبتسادنع

.بوكسملاربلاقوحسمنمنكميامطاقتلالةيضرألاىلعاًقرودرفا:رذحلا

قوحسمةلازإلةيئابرهكةسنكماًدبأمدختستال.ةبطرشامقةعطقمادختسابهحما،ةعباطلالخادربحقوحسميأتبكساذإ:ريذحت
.اًراجفناوأاًقيرحببسيدقةيئابرهكلاةسنكملالخاددوجوملارارشلا.بوكسملاربحلا

،كسبالمىلعربحلاضعبلظاذإو.ةنكممةقيرطلضفأبقفربهتلازإبمق،دصقريغنعكسبالمىلعربحبكسنااذإ:ريذحت
باصأاذإو.ففخملانوباصلاودرابلاءاملابهلسغبمقف،كدلجىلعربحلاعقواذإو.هتلازإل،نخاسلاسيلو،درابلاءاملامدختساف
.اًبيبطرشتساودرابلاءاملابروفلاىلعامهلسغاف،كينيع

.بيكرتلاتاداشرإىلعتافلخمتايواحنمةيواحلكلمتشت:ةظحالم

:دقافلاربحلاقوحسمةيواحلادبتسال

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبمقتال:رذحلا

.ةعباطلليمامألاءاطغلاحتفا.1

.ةوبعلابظفتحافالغلانمةديدجلادقافلاربحقوحسمةيواحجرخأ.2

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX212مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.ىرخألاكديبةيواحلادنسءانثأءطببجراخللةلمعتسملادقافلاربحلاقوحسمةيواحبحسا.3

.باحسلامادختسابماكحإبهقلغأمث،كيتسالبلاسيكلايفدقافلاربحلاقوحسمةيواحعض.4

.غرافلاقودنصلابةمدختسملادقافلاربحلاقوحسمةيواحعض.5

.اهناكميفرقتستىتحةعباطلالخاداهكرحوةديدجلادقافلاربحلاقوحسمةيواحنمرسيألابناجلاكسمأ.6

.ةعابطلاسأرتاسدعفيظنتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةعابطلاسأرتاسدعفيظنتبمق.7

.يمامألاءاطغلاقلغأ.8

®Xeroxةعباط213 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



ةناوطسألاتاوبع

ةناوطسألاشيطارخلادبتسا

.ةناوطسألاةشوطرخلادبتساةرورضدنعمكحتلاةحولىلعةلاسررهظت

.بيكرتلاتاداشرإىلعةناوطسألاشيطارخنمةشوطرخلكلمتشت:ةظحالم

:ةناوطسأةشوطرخلادبتسال

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبمقتال:رذحلا

حطسسملتال.قلغمناكميفةيوقلاتنسرولفلاةءاضإوأةرشابملاسمشلاةعشألةناوطسألاةشوطرخضيرعتبنجت:رذحلا
.اهشدختوأةناوطسألا

.ةعباطلليمامألاءاطغلاحتفا.1

.راسيلاىلإمازحلادشعارذردأ.2

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX214مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.حتفلاعضوميفرقتستىتحلفسألةناوطسألاةشوطرخءاطغبحسا.3

ةشوطرخعض.ميقتسملكشبةعباطلاجراخةناوطسألاةشوطرخبحساوحضوموهامكةناوطسألاةشوطرخليلاقتربلاضبقملاكسمأ.4
.قودنصلاباهعضوكيتسالبلاسيكلايفةلمعتسملاةناوطسألا

.ةناوطسألاةشوطرخبقصتلمربحقوحسميأسملتال:ريذحت

.ةديدجلاةناوطسألاةشوطرخفرطنمفيلغتلاداوملزأ.5

مهسلاهاجتابةشوطرخلاليمحتبمق.ةشوطرخلاةحتفيف،دوسألايكيتسالبلايقاولافالغلاعمبنجىلإاًبنج،ةديدجلاةشوطرخلاعضوبمق.6
.فالغلاىلعأدوجوملا

فالغليولعلاءزجلانمطيرشلالزأ.حضوملاهاجتالابهبحسلالخنمدوسألاقرولاةلازإبمق،ةحتفلالخادتاهجوملالاخدإعم.7
.ةشوطرخلا

®Xeroxةعباط215 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.ةعباطلاىلإةشوطرخلاعفدليلاقتربلاعارذلامادختساوفالغلاكسمأ.8

.فقوتيىتحيلاقتربلاضبقملاعفدلصاو.9

.فقوتتنأىلإةناوطسألاةشوطرخىلعطغضامث،رذحبيقاولافالغلاعزنا.10

.ةناوطسألاةشوطرخءاطغقلغأ.11

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX216مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.نيمأتلاعضوىلإهتداعإلنيميلاىلإمازحلادشعارذردأ.12

.ةعباطلليمامألاءاطغلاقلغأ.13

.ةيداعبتكمتافلخمكطيرشلاويقاولافالغلانمصلخت.14

لقنلامازحفيظنتةدحو

لقنلامازحفيظنتةدحولادبتسا

.لقنلامازحفيظنتةدحولادبتساةرورضدنعمكحتلاةحولىلعةلاسررهظت

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبمقتال:رذحلا

.ةعباطلليمامألاءاطغلاحتفا.1

.مازحلافيظنتةدحونيمأتءاغلإلنيميلاىلإيلاقتربلاعارذلاردأ.2

®Xeroxةعباط217 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.ررحتيىتحةعاسلابراقعهاجتاسكعيلاقتربلاضبقملاردأ.3

.ميقتسملكشبةعباطلاجراخلقنلامازحفيظنتةدحوبحسا.4

قوحسمبكسنيدقوألقنلامازحفيظنتةدحوةلامإبمقتال.لقنلامازحفيظنتةدحوبقصتلمربحقوحسميأسملتال:ريذحت
.ربحلا

.ةوبعلابظفتحا.ةوبعلانمةديدجلالقنلامازحفيظنتةدحوجرخأ.5

.كيتسالبلاسيكلايفةمدختسملالقنلامازحفيظنتةدحوعض.6

.ةديدجلالقنلامازحفيظنتةدحونميقاولاءاطغلالزأ.7

.ةروصلاةدوجروهدتىلإكلذيدؤيدق.لقنلامازحفيظنتةدحوحطسسملتال:رذحلا

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX218مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.فقوتتىتحةحتفلالخادميقتسملكشباهكرحوىرسيلاكديبةديدجلالقنلامازحفيظنتةدحودنسبمق.8

.هنوكسىتحةعاسلابراقعهاجتابهكرحمث،لخادلليلاقتربلاضبقملاعفدا.9

.راسيلاىلإيلاقتربلاعارذلاردأ،لقنلاريسفيظنتةدحولفقل.10

.ةعباطلليمامألاءاطغلاقلغأ.11

ةيناثلاةحازإلالقنةناوطسا

ةيناثلاةحازإلالقنةناوطسألادبتسا

.مكحتلاةحولىلعةلاسررهظت،ةيناثلاةحازإلالقنةناوطسألادبتساىلإةجاحلادنع

®Xeroxةعباط219 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.جردلايطبمقمث،رسيألاجردلانمقرولاجرخأ.1

.أبابلاحتفاوريرحتلاعارذعفرامث،5جردلاحتفا،أبابلاحتفل.2

.صرحلاخوت،ةباصإلابنجتل.ةنخاسرهصملابةطيحملاةقطنملاحبصتنأنكمي:ريذحت

دق.لقنلاةناوطسأسملتال.لقنلامازحفلتوأةروصلاةدوجليلقتيفمازحلاسملببستيدق.لقنلامازحسملتال:رذحلا
.ةروصلاةدوجليلقتيفةناوطسألاسملببستي

.ةوبعلابظفتحا.ةوبعلانمةديدجلالقنلاةناوطسأجرخأ.3

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX220مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.حضوملاهاجتالايفيلاقتربلاعارذلاعفدا.4

.ةعباطلاجراخةلمعتسملالقنلاةناوطسأعفرا.5

.لقنلاةناوطسأبقصتلمربحقوحسميأسملتال:ةظحالم

.كيتسالبلاسيكلايفةمدختسملالقنلاةناوطسأعض.6

®Xeroxةعباط221 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.اهناكميفلقنلاةناوطسأرقتستىتحلفسألطغضا.حضوموهامكةعباطلايفةديدجلالقنلاةناوطسأعض.7

.لقنلاةناوطسأنعيقاولاءاطغلالزأ.8

.5جردلاقلغأمث،هعضوميفرقتسينأىلإتابثبىلعألبابلاعفدا،أبابلاقلغل.9

ةحورملارتلف

ةحورملارتلفلادبتسا

.مكحتلاةحولىلعةلاسرةعباطلاضرعت،ةحورملارتلفلادبتساتقونيحيامدنع

.ةوبعلابظفتحا.ةوبعلانمديدجلاةحورملارتلفجرخأ.1

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX222مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.ةعباطلانعءاطغلاعفرامث،R10ءاطغلاريرحتناسلىلعطغضا،ةحورملارتلفءاطغكفل.2

.ةعباطلاجراخةحورملارتلفبحسا.كهاجتايفهبحساويلاقتربلاضبقملاكسمأ،ةحورملارتلفكفل.3

نمةيمكةيأتبكسنااذإ.ربحلاقوحسمنماياقبيأباكسنامدعىلعصرحلابجي،ةحورملارتلفلدبتستامدنع:رذحلا
.مفلاونينيعلاودلجلاوسبالمللاهتسمالمبنجتف،ربحلاقوحسم

.ةداتعمةيبتكمتافلخمكهنمصلخت.كيتسالبلاسيكلايفمدختسملاةحورملارتلفعض.4

.فقوتينأىلإةحتفلايفةحورملارتلفعفدامث،يلاقتربلاناسللابكسمأ،ديدجلاةحورملارتلفلاخدإل.5

®Xeroxةعباط223 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.ةحورملارتلفءاطغلدبتسا.6

.معنسملا،ديكأتلاةلاسرروهظدنعف،ةحورملارتلفتلدبتساكنأنمدكأتلل.7

.هقلغأمثيمامألاةعباطلابابحتفاف،ةلاسرلاءاشنإلو،ديكأتلاةلاسررهظتملاذإ:ةظحالم

سيبابدلاةئبعتةداعإوسيبابدلاتاوبع

.مكحتلاةحوليفةلاسررهظت،سيبابدلاةبلعغرفتامدنع

ةلماكتملاةيبتكملاءاهنإلاةدحويفسيبابدلالادبتسا

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبمقتال:رذحلا

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.ماكحإبكهاجتايفهبحسامث،يلاقتربلاضبقملاكسمأ،سيبابدلاةوبعةلازإل.2

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX224مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.اهتلازإبمقوةلصفنمسيبابدةيأنعاًثحبءاهنإلاةدحوليلخادلاءزجلاصحفا.3

.ةوبعلانمسيبابدلاةمزحجرخأوسيبابدلاةمزحيبناجالكىلعطغضا.4

.ةوبعلالخادىلإيفلخلابناجلاعفدامث،سيبابدلاةوبعيفةديدجلاسيبابدلاةمزحنميمامألابناجلالخدأ.5

.اهناكميفاهرارقتساتوصعمستىتحسيبدتلاةدحويفاهلخدأويلاقتربلاضبقملاةطساوبةديدجلاسيبابدلاةوبعكسمأ.6

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.7

®Xeroxةعباط225 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



LXةيبتكملاءاهنإلاةدحويفسيبابدلالادبتسا

LXةيبتكملاءاهنإلاةدحوبةيسيئرلاسيبدتلاةدحويفسيبابدلالادبتسا

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبمقتال:رذحلا

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.فقوتتىتحكهاجتسيبدتلاةدحوبحساوءاهنإلاةدحوةنازخىلإلوصولابمق.2

.حضوموهامكنيميلاىلإسيبدتلاةدحوةعومجمعفدا.3

.ماكحإبكهاجتايفهبحسامث،يلاقتربلاضبقملاكسمأ،سيبابدلاةوبعةلازإل.4

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX226مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.ةوبعلانمسيبابدلاةمزحجرخأوسيبابدلاةمزحيبناجالكىلعطغضا.5

.ةوبعلالخادىلإيفلخلابناجلاعفدامث،سيبابدلاةوبعيفةديدجلاسيبابدلاةمزحنميمامألابناجلالخدأ.6

.اهناكميفاهرارقتساتوصعمستىتحسيبدتلاةدحوةعومجميفاهلخدأويلاقتربلاضبقملاةطساوبةديدجلاسيبابدلاةوبعكسمأ.7

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.8

LXةيبتكملاءاهنإلاةدحوبتابيتكلاءاشنإةدحويفسيبابدلالادبتسا

.ةعابطلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبنجت:ريذحت

®Xeroxةعباط227 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.ءاهنإلاةدحوليبناجلاءاطغلاحتفا.1

.طسولاوحناهكرحوةحتفلانيميوراسيىلعةدوجوملاةيسأرلاتاحوللاكسمأف،سيبابدلاشيطارخةيؤرترذعتاذإ.2

.ءاهنإلاةدحوجراخىلإةشوطرخلابحساوسيبابدلاةشوطرخيبناجالكىلعةدوجوملاةنسلألاكسمأ.3

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX228مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.ءاهنإلاةدحوبيلصألاعضوملايفاهلخدأوةديدجلاسيبابدلاةشوطرخيبناجالكىلعةدوجوملاةنسلألاكسمأ.4

.حيحصلالكشلابةشوطرخلالخادسيبابدلاعضونمدكأتف،ةشوطرخلالاخدإءانثأةلكشمتثدحاذإ:ةظحالم

.سيبابدىلعسيبابدلايتشوطرخاتلكءاوتحاتابيتكلاسيبدتبلطتي.سيبابديتشوطرختابيتكلاءاشنإةدحومدختست:ةظحالم

.ىرخألاسيبابدلاةشوطرخلةبسنلابءارجإلاررك.5

.ءاهنإلاةدحوليبناجلاءاطغلاقلغأ.6

لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفسيبابدلالادبتسا

لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبةيسيئرلاسيبدتلاةدحويفسيبابدلالادبتسا

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبمقتال:رذحلا

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

®Xeroxةعباط229 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.نيميلاوحنهعفداوR1يلاقتربلاعارذلابسيبدتلاةعومجمكسمأ.2

.ماكحإبكهاجتايفهبحسامث،يلاقتربلاضبقملاكسمأ،سيبابدلاةوبعةلازإل.3

.ةوبعلانمسيبابدلاةمزحجرخأوسيبابدلاةمزحيبناجالكىلعطغضا.4

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX230مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.ةوبعلالخادىلإيفلخلابناجلاعفدامث،سيبابدلاةوبعيفةديدجلاسيبابدلاةمزحنميمامألابناجلالخدأ.5

.اهناكميفاهرارقتساتوصعمستىتحسيبدتلاةدحوةعومجميفاهلخدأويلاقتربلاضبقملاةطساوبةديدجلاسيبابدلاةوبعكسمأ.6

.يلصألااهعضومىلإسيبابدلاةشوطرخةدحودعأ.7

لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبتابيتكلاءاشنإةدحويفسيبابدلالادبتسا

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبمقتال:رذحلا

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

®Xeroxةعباط231 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.زاهجللةيولعلاةفاحلايفسيبابدلاشيطارخرهظتىتحكهاجتةدحولابذجاوتابيتكلاءاشنإةدحوضبقمبكسمأ.2

ةشوطرخلابحسامث،حضوموهامك،لفسألسيبابدلاةشوطرخضبقمىلعطغضا،تابيتكلاءاشنإةدحونمسيبابدلاةشوطرخجارخإل.3
.ىلعألوجراخلل

.سيبابدلاةوبعبلقا.4

.فلخللضبقملابحسامث،لخادللءارضخلاةنسلألاىلعطغضا،سيبابدلاةبلعنعاًديعبوجراخللسيبابدلاةشوطرخضبقمحتفبحامسلل.5

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX232مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.حضوموهامكسيبابدلاةمزحعفرامث،ةوبعلانميفلخلاءزجلاىلعطغضا،سيبابدلاةمزحةلازإل.6

.ةوبعلالخادىلإيفلخلابناجلاعفدامث،سيبابدلاةوبعيفةديدجلاسيبابدلاةمزحنميمامألابناجلالخدأ.7

.هناكميفتبثينأىلإفلخلاىلإةوبعلاضبقمعفدا،سيبابدلاةوبعقلغل.8

.حضوموهامكىلعألةوبعلاضبقمعفداوسيبابدلاةوبعلخدأ،تابيتكلاءاشنإةدحوىلإسيبابدلاةوبعةداعإل.9

®Xeroxةعباط233 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.ءاهنإلاةدحوبابقلغأمث،يلصألااهعضومىلإتابيتكلاءاشنإةدحودعأ.10

ةحيرملاسيبدتلاةدحويفسيبابدلالادبتسا

.كهاجتابقفربسيبدتلاسأرردأمث،ةحيرملاسيبدتلاةدحونميفلخلاءزجلايفدوجوملاعارذلاعفرا.1

.سيبدتلاةدحوسأرنماهبحساوسيبابدلاةشوطرخكسما.2

.ةحطسمريغسيبدتطئارشيأوةيئزجطئارشيأةلازإبمق.ةديدجلاسيبابدلاةشوطرخفيلغتكفبمق.3

.حيحصلااهعضوميفسيبابدلاةشوطرختيبثتدنعتوصردصي.ةحيرملاسيبدتلاةدحويفةديدجلاسيبابدلاةشوطرخبكر.4

.كنعاًديعبقفربسيبدتلاسأرردأمث،ةحيرملاسيبدتلاةدحونميمامألاءزجلايفدوجوملاعارذلاكرتا.5

بقثلاتافلخمةيواحغارفإ

.ةئلتممبقثلاتافلخمةيواحنوكتامدنعمكحتلاةحولىلعةلاسررهظت

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX234مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



LXةيبتكملاءاهنإلاةدحويفبقثلاتافلخمةيواحغارفإ

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبمقتال:رذحلا

.يمامألالقنلاءاطغحتفامث،ءاهنإلاةدحوبيولعلالقنلاةدحوءاطغعفرا.1

.جراخلاىلإبقثلاتافلخمةيواحبحسا.2

.ةيواحلاغرفأ.3

.اهتياهنىتحءاهنإلاةدحويفةيواحلالخدأ.4

®Xeroxةعباط235 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.يولعلاءاطغلاقلغأمث،ءاهنإلاةدحوبيمامألالقنلاةدحوءاطغقلغأ.5

لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفبقثلاتافلخمةيواحغارفإ

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبمقتال:رذحلا

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.ءاهنإلاةدحولرسيألايولعلاءزجلانمبرقلابةدوجوملااهبةصاخلاةحتفلانمبقثلاتافلخمةيواحجرخأ.2

:ةظحالم

10رورمدعببقثلادادعنييعتةداعإمتت.ةعباطلايفاهلاخدإةداعإلبقٍناوث10ةدملرظتنا،بقثلاتافلخمةيواحجارخإدنع•
.ٍناوث

.ءاهنإلاةدحويفاهلاخدإةداعإلبقةيواحلاغرفأف،اذهىلإزاهجلاكدشرينألبقبقثلاتافلخمةيواحتجرخأاذإ•

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX236مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا



.ةيواحلاغرفأ.3

.اهتياهنىتحءاهنإلاةدحويفةيواحلالخدأ.4

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5

تامزلتسملاريودتةداعإ

.www.xerox.com/recyclingىلإلقتنا،®Xeroxنمتامزلتسملاريودتةداعإجماربلوحتامولعمىلعلوصحلل

.اهريودتةداعإلةيلصألااهقيدانصيفةمدختسملاتانوكملاعاجرإلهمدختساىجرُي.اًقبسمةميقلاعوفدمعاجرإلاقصلمتامزلتسملانمضتت

تامزلتسملارمعتادادعطبضةداعإ

.تامزلتسملاضعبلادبتسادنعتامزلتسملارمعتادادعطبضةداعإكيلعبجي

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

ىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.متسملامث،ماظنلالوؤسملوخدليجستتامولعملخدأولوخدلاليجسترزلاسملا.2
www.xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.تامزلتسملا>زاهجلاتادادعإ>تاودأ>زاهجلاسملا.3

.تامزلتسملادادعنييعتةداعإسملا.4

.دادعلانييعتةداعإسملامث،ةمئاقلايفتامزلتسملارصنعسملا،اهنييعتةداعإلرصانعلادحأديدحتل.5

.نييعتةداعإسملا،ديكأتلاةشاشيف.6

®Xeroxةعباط237 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةنايصلا

https://www.xerox.com/perl-bin/product.pl?mode=recycling&referer=xrx
http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/documentation


.اًددجمXسملامث،Xسملا،تاودألاةشاشىلإةدوعلل.7

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.8
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ةعباطلاةرادإ

دادعلاةءارقضرع

طبضةداعإكنكميال.يضارتفالااهرمعلاوطاهتعابطوأاهئاشنإبةعباطلاتماقيتلاتاعوبطملاددعيلامجإمادختسالا/ةرتوفلاةمئاقضرعت
.نيتعوبطمبسُحتنيهجوىلعاهتعابطمتتيتلاةقرولا،لاثملاليبسىلع.ةقرولانمدحاوهجوكةحفصلادعمتي.تادادعلا

نيكمتكنكمي.ةيلمعلاليهستلدعبنعتامدخلاليمحتةزيممادختساكنكميف،كزاهجلةيداعلاةرتوفلاتامولعمريفوتبتمقاذإ:ةظحالم
Systemعجار.اًيوديتاءارقلاعمجىلإجاتحتالثيحباًيئاقلتىلإةرتوفلادادعتاءارقلاسرإلدعبنعتامدخلا Administrator

Guide)تامولعملانمديزمىلعلوصحلل)ماظنلالوؤسمليلد.

:ةعباطللةرتوفلاتامولعمضرعل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.مادختسالا/ةرتوفلا>زاهجلاسملا.2

.تارايخلادحأددحمث،مادختسالاتادادعسملا،ليصافتلانمديزملاضرعل.3

.ىرخأًةرمXسملامث،Xسملا،زاهجلاةشاشىلإةدوعللو،مادختسالاتاءارقضارعتسادعب.4

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.5

ةرتوفلاصخلمريرقتةعابط

.قرولاوةرتوفلاتادادعلةلصفمةمئاقوزاهجلالوحتامولعمةرتوفلاصخلمريرقترفوي

:ةرتوفلاصخلمريرقتةعابطل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.تامولعملاتاحفص>زاهجلاسملا.2

.ةعابطسملامث،ةرتوفلاصخلمسملا.3

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.4
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ةعباطلالقن
طغضامث،راظتنالاةمئاقيفماهمدوجومدعنمققحت،ةعباطلاليغشتفاقيإل.اهليغشتفاقيإمتيىتحرظتناواًمئادةعباطلاليغشتفقوأ•

ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.يسيئرلاةقاطلاحاتفمليغشتفقوأمث،سمللاةشاشءافطنادعبٍناوث10رظتنا.يوناثلاةقاطلاحاتفمىلع
.نوكسلاعضونمجورخلاوأةعباطلاليغشت

.ةعباطلليفلخلاءزجلانمةقاطلاكلسلصفا•

.ربحلاباكسنابنجتلةعباطلاءاوتساىلعظفاح•

لخادةعباطلاةئبعتبمق.ربحلابكسنودةلوليحللربحلاقوحسمشيطارخوتاناوطسألاشيطارخجرخأ،ةليوطةفاسملةعباطلالقندنع:ةظحالم
.قيدانصلادحأ

نامضوأةمدخلاةيقافتاوأ®نامضهيطغيالفلتثودحىلإاهنحشلميلسلكشبةعباطلاةئبعتةداعإيفلشفلايدؤيدق:رذحلا
رفوتي.بسانملاريغلقنلاةجيتنةعباطلابثدحييذلافلتلاماتلااضرلانامضوأةمدخلاةيقافتاوأ®نامضيطغيالماتلااضرلا
Xeroxلثممبلاصتالاىجرُي.قطانملاهذهجراخةيطغتلافلتختدق.ادنكوةدحتملاتايالولايف®Xeroxنمماتلااضرلانامض
.ليصافتلاىلعلوصحلليلحملا
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تالكشملالح
:ىلعلصفلااذهيوتحي

242...........................................................................................................اهحالصإوةماعلاءاطخألافاشكتسا

249........................................................................................................................قرولاراشحناتالكشم

295.....................................................................................................يئوضلاحسملاوخسنلاوةعابطلاتالكشم

303................................................................................................................................سكافلاتالكشم

306........................................................................................................................تاميلعتلاىلعلوصحلا
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اهحالصإوةماعلاءاطخألافاشكتسا
.ةعباطلاليغشتةداعإدرجمبتالكشملاضعبلحنكمي.اهلحوتالكشملاعقومديدحتىلعكدعاستيتلاتاءارجإلاىلعمسقلااذهيوتحي

ةعباطلاليغشتةداعإ

حاتفم.ةعباطلاىلإةدراولاةيسيئرلاةقاطلايف،يمامألابابلافلخدوجوملا،يسيئرلاةقاطلاحاتفممكحتي.ةقاطيحاتفمىلعةعباطلالمتشت
فاقيإدنعو،ةعباطللةينورتكلإلاتانوكملاىلإةدراولاةقاطلايفطيشنت/ليغشترزلامكحتي.مكحتلاةحوليفطيشنت/ليغشترزلاوهيوناثلاةقاطلا
بولسألااهليغشتفاقيإوةعباطلاليغشتلطيشنت/ليغشترزلامادختسادُعي.جمانربلاهيفمكحتييذلاليغشتلافاقيإءدبىلعلمعيهنإف،ليغشتلا
.لضفملا

:نيحاتفملاالكليغشتبمق،ةعباطلاليغشتل

.يسيئرلاةقاطلاحاتفمليغشتبمق.1

.طيشنت/ليغشترزلاىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.2

:ةعباطلاليغشتةداعإل.3

a.ديقةعباطلانأنمريذحتللمكحتلاةحولىلعةلاسررهظتف.ليغشتلاةداعإسملامث،طيشنت/ليغشترزلاىلعطغضا،مكحتلاةحوليف
.ليغشتلاةداعإ

b.ليغشتبمق،ةعباطلاليغشتةداعإل.يسيئرلاحاتفملاليغشتفقوأويمامألابابلاحتفاف،نيتقيقددعبةعباطلاليغشتةداعإمتتملاذإامأ
.مكحتلاةحوليفطيشنت/ليغشترزلاىلعطغضامث،يسيئرلاحاتفملا

c.يمامألابابلاقلغأ.

.وحنلضفأىلعةلكشملافصييذلاو،لصفلااذهبدراولالودجلاعجارف،ةلكشملالحةعباطلاليغشتةداعإىلعبترتيملاذإ
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ةقاطيحاتفمىلعةعباطلالمتشت

لولحلاةلمتحملابابسألا

.ةعباطلاليغشتفقوأ.لمعيالامهدحأوةقاطللناحاتفمةعباطلابدجوي
.مكحتلاةحولىلعطيشنت/ليغشترزلاىلعطغضا•
.يسيئرلاةقاطلاحاتفمليغشتفقوأويمامألابابلاحتفا•

.ةعباطلاليغشتبمق

.يسيئرلاةقاطلاحاتفمليغشتبمقمثيمامألابابلاحتفا•
.طيشنتلا/ليغشتلارزىلعطغضا،ةعباطلابمكحتلاةحولىلع•

عضونمجورخلاوأةعباطلاليغشتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل
.نوكسلا

ةعباطلاليغشترذعتي

لولحلاةلمتحملابابسألا

عضوميفيسيئرلاةقاطلاحاتفمنأنمدكأتويمامألابابلاحتفا•.ةقاطلاحاتفمليغشتمتيمل
.ليغشتلا

.طيشنتلا/ليغشتلارزىلعطغضا،ةعباطلابمكحتلاةحولىلع•
عضونمجورخلاوأةعباطلاليغشتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل
.نوكسلا

.ماكحإبذخأملايفةقاطلاكلسليصوتبمقمث،ةعباطلاليغشتفقوأ.اًحيحصًاليصوتذخأملابةقاطلاكلسليصوتمتيمل
.هناكميفةقاطلاكلستيبثتلةعباطلاعمةرفوتملاةفيتكلامدختسا

لمعيناكاذإاممققحتوذخأملابرخآيبرهكزاهجليصوتبمق•.ةعباطلابلصتملاذخأملابأطخدجوي
.حيحصلكشب

.رخآاًذخأمبِّرج•

تافصاوملقباطمريغددرتوأيبرهكدهجيذذخأمبةلصتمةعباطلا
.ةعباطلا

تافصاوملايفةجردملاتافصاوملابعتمتيةقاطردصممدختسا
.ةيبرهكلا

اذإ.اًيبرهكاًكرتشممدختستال.ًةرشابمضَّرؤملاددرتملارايتلاذخأمنميضرألابطقلابفارطألايثالثكلسلاليصوتبمق:رذحلا
.ميلسلكشبضرؤمذخأمبيكرتلدمتعمءابرهكينفبلصتا،رمألامزل

رركتملكشبليغشتلافاقيإوأةعباطلاطبضةداعإتايلمع

لولحلاةلمتحملابابسألا

اًحيحصًاليصوتةقاطلاكلسليصوتنمدكأت.ةعباطلاليغشتفقوأ.اًحيحصًاليصوتذخأملابةقاطلاكلسليصوتمتيمل
.ةعباطلاليغشتبمقمث،ذخأملاوةعباطلاب

لصتاف،أطخلارمتسااذإ.اهليغشتدعأمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق.ماظنلايفأطخثدح
.Xeroxلثممب
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لولحلاةلمتحملابابسألا

ليصوتكلسوأ)UPS(عطقنمريغةقاطدرومبةلصتمةعباطلا
.يبرهككرتشموأيعرف

رايتلاةردقعملماعتللممصملايعرفلاليصوتلاكلسمدختسا
تافصاوملاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.طقفةعباطلليبرهكلا
.ةيبرهكلا

ماظنلالوؤسمبلصتاف،ةلكشملالحمتيملاذإ.ةكبشلالباكلصفا.ةكبشلاةئيهتيفةلكشمدجوت
.ةكبشلاتيبثتةئيهتةداعإل

تافصاوملقباطمريغددرتوأيبرهكدهجيذذخأمبةلصتمةعباطلا
.ةعباطلا

تافصاوملايفةجردملاتافصاوملابعتمتيةقاطردصممدختسا
.ةيبرهكلا

عبطتالةعباطلا

لولحلاةلمتحملابابسألا

.طيشنتلا/ليغشتلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع."ةقاطلاريفوت"عضويفةعباطلا

،ينامرهكلانوللابضمويةلاحللحضوملاLEDحابصمناكاذإ.ةعباطلابأطخدجوي
رمتسااذإ.أطخلاحسملمكحتلاةحولىلعةدوجوملاتاداشرإلاعبتاف
.Xeroxلثممبلصتاف،أطخلا

.جردلايفقرولالِّمح.ةعباطلانمقرولادفن

.ةغرافلاربحلاقوحسمةشوطرخلدبتسا.ةغرافربحلاقوحسمةشوطرخ

.ةناوطسألاةشوطرخلدبتسا.يضارتفالااهرمعىلإةناوطسألاةشوطرختلصو

ًاليصوتةقاطلاكلسليصوتنمدكأتو،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق.مكحتلاةحوللةءاضمتارشؤمدجوتال
،أطخلارمتسااذإ.ةعباطلاليغشتبمقمث،ذخأملاوةعباطلاباًحيحص
.Xeroxلثممبلصتاف

،قرزألانوللابضمويةلاحللحضوملاLEDحابصمتناكاذإ•.ةلوغشمةعباطلا
.ةقباسةعابطةمهميهةلكشملانوكتدقف
رتويبمكلازاهجىلعةعباطلاصئاصخمادختساكنكمي1

راظتناةمئاقيفةدوجوملاةعابطلاماهمعيمجفذحل
.ةعابطلا
ةعابطلاماهمعيمجفذحامث،ماهملاسملا،مكحتلاةحوليف2

.ةقلعملا
.جردلايفقرولالِّمح•
نمققحتف،ةعابطةمهملاسرإدعبLEDحابصمضمويملاذإ•

مقمث،ةعباطلاليغشتفقوأ.رتويبمكلاوةعباطلانيبلاصتالا
.اهليغشتب

نمققحتف،ةعابطةمهملاسرإدعبLEDحابصمضمويملاذإ.لوصفمةعباطلالباك
.رتويبمكلاوةعباطلانيبلاصتالا
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لولحلاةلمتحملابابسألا

تمتاذإ.ةئيهتلاريرقتلثم،تامولعمةحفصعبطا،ةعباطلارابتخال.ةكبشلالاصتاوأيكلساللالاصتالايفةلكشمكانه
وأيكلساللالاصتالايفةلكشمكانهنوكتدقف،ةحفصلاةعابط
.ةكبشلالاصتا

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجراوأماظنلالوؤسمبلصتا
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

،ليصافتلاةفرعمل.ثدحألاةعباطلاليغشتجمانربلكتيبثتنمدكأت.حيحصريغةعابطلاليغشتجمانرب
/www.xerox.com/supportىلإلقتنا

ALC80XXsupport.

ًادجًاليوطًاتقوةعابطلاقرغتست

لولحلاةلمتحملابابسألا

ةعابطبلطتييذلاقرولاعونىلعةعابطلاىلعةعباطلاطبضمت
.ةئيطب

قرولاونزولاليقثقرولالثم،قرولاعاونأضعبةعابطقرغتست
ةحولوةعابطلاليغشتجمانربطبضنمدكأت.تقولانماًديزمفافشلا
.بسانملاقرولاعونىلعمكحتلا

رفوم"عضونمةعباطلاجورخدعباًتقوةعابطلاءدبقرغتسي.رظتنا."ةقاطلاريفوت"عضويفةعباطلا
."ةقاطلا

كراشييذلارتويبمكلاوأتقؤملاةعابطلانزخمناكاذإامددح•.ةلكشماهبةكبشلاىلعةعباطلاتيبثتمتيتلاةقيرطلالكشتنأنكمي
زخيةعباطلا

اًتقؤماهنيزختبموقيمث،اًتقؤمةعابطلاماهمعيمجنِّ
تاعرستقؤملانيزختلاللقينأنكميثيح.المأةعباطلاىلع
.ةعابطلا

،تامولعمةحفصنمةددعتماًخسنعبطا،ةعباطلاةعرسرابتخال•
ةعرسلابعبطتةعباطلاتناكاذإ.يحيضوتلاضرعلاةحفصلثم
بيكرتيفوأةكبشلابةلكشمكيدلنوكينأنكميف،ةردقملا
لوؤسمبلصتا،ةدعاسملانمديزمىلعلوصحلل.ةعباطلا
.ماظنلا

.ءارجإيأذاختامزليال.رظتنا.ةدقعمةمهملا
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دنتسملاةعابطلشف

لولحلاةلمتحملابابسألا

ريغهنولوأقرولاعونوأأطخلاقرولامجحبلَّمحمددحملاجردلا
.رفوتم

ةشاشىلعةلشافلاةعابطلاةيلمعبةصاخلا"ةمهملاةلاح"ضرعل
:سمللا
.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع1
.ماهملاسملا2
دراوملارهظت.ةزوجحملاةمهملامساسملا،ماهملاةمئاقنم3

.مكحتلاةحولىلعةمهمللةبولطملا
:يليامميأبمايقلابجي4

فانئتسامتي.ةبولطملادراوملاديوزتدعأ،ةمهملاةعابطل•
ةعابطمتتملاذإ.ةبولطملادراوملارفوتتامدنعاًيئاقلتةمهملا
.فانئتساسملاف،اًيئاقلتةمهملا

سملا،ةمهملاةعابطنيكمتلليدبقروردصمرايتخال•
.قفاومسملامثقروجردددح.ليدبقروىلعةعابطلا

سملا،ةبلاطملادنع.فذحسملا،ةعابطلاةمهمفذحل•
.فذح

ليدبقروىلعةعابطلارايخنيكمتمتي:ةظحالم
.نمضملابيولامداخمادختساب

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل5

عجراوأ،ماظنلالوؤسمبلصتا،ةكبشلاتادادعإطبضةداعإل.ةحيحصريغةكبشلاتادادعإ
/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإ

ALC80XXdocs.

.ةكبشلابةعباطلالاصتانمدكأت•.ةلكشماهبةكبشلاىلعةعباطلاتيبثتمتيتلاةقيرطلالكشتنأنكمي
كراشييذلارتويبمكلاوأتقؤملاةعابطلانزخمناكاذإامددح•

زخيةعباطلا
اًتقؤماهنيزختبموقيمث،اًتقؤمةعابطلاماهمعيمجنِّ

تاعرستقؤملانيزختلاللقينأنكميثيح.المأةعباطلاىلع
.ةعابطلا

اذإ.ةئيهتلاريرقتلثم،تامولعمةحفصعبطا،ةعباطلارابتخال•
وأةكبشلايفةلكشمكيدلنوكتنأنكميف،ةحفصلاةعابطتمت
لوؤسمبلصتا،ةدعاسمىلعلوصحلل.ةعباطلابيكرتيف
.ماظنلا

ريغجردلانمدنتسملاةعابطعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.ليغشتلاجمانربوقيبطتلانيبجاردألاتاديدحتيفضراعتدجوي
.حيحصلا
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حيحصلاريغجردلانمدنتسملاةعابط

لولحلاةلمتحملابابسألا

.ةعابطلاليغشتجمانربيفددحملاجردلانمققحت1.ليغشتلاجمانربوقيبطتلانيبجاردألاتاديدحتيفضراعتدجوي
قيبطتلابةصاخلاةعباطلاتادادعإوأةحفصلادادعإىلإلوصولا2

.هنمةعابطلابموقتيذلا
ليغشتجمانربيفددحملاجردلاقباطيىتحقرولاردصمطبضا3

.يئاقلتديدحتىلعقرولاردصمطبضاوأةعابطلا
ةفرعمل.ثدحألاةعباطلاليغشتجمانربلكتيبثتنمدكأت4

/www.xerox.com/supportىلإلقتنا،ليصافتلا
ALC80XXsupport.

ّنيعيو،جردلاددحيةعابطلاليغشتجمانربلعجل:ةظحالم
ديدحتلانيكمتلجأنمقروردصمكمدختسملاقرولاجرد
.يئاقلتلا

ةيداعريغءاضوضةعباطلاردصت

لولحلاةلمتحملابابسألا

.هقلغأمثهنمةعابطلابموقتيذلاجردلاحتفا.حيحصلالكشلابجاردألادحأبيكرتمتيمل

نكمتتملاذإ.تافلخملاوأقئاعلاةلازإبمقمث،ةعباطلاليغشتفقوأ.ةعباطلالخادتافلخموأقئاعدجوي
.®Xeroxةنايصلثممبلصتاف،قئاعلاةلازإنم

ليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.تاهيبنتلاتادادعإنمققحت.مكحتلاةحولىلعةسمللكدنعةرفاصةعباطلاردصت
/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسم

ALC80XXdocs.

نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطلاتالكشم

لولحلاةلمتحملابابسألا

وأفافشلاقرولامدختستال.بسانملاقروللكمادختسانمدكأت.بسانمريغوأموعدمريغقرو
ىلعةيئاقلتلاةعابطللهليمحتداعملاقرولاوأتاقصلملاوأفرظألا
موعدملاقرولاماجحأعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.نيهجولا
.نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطللهنازوأو

ددح،ةعابطلاليغشتجمانربب"ةعابطلاتارايخ"بيوبتلاةمالعنم.حيحصريغدادعإ
.نيهجولاىلعةعابطلا
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نيحيحصريغتقولاوخيراتلا

لولحلاةلمتحملابابسألا

نيكمتبمق،نمضملابيولامداخيفيئاقلتىلإتقولاوخيراتلارييغتل.")NTPليطعت(يودي"ىلع"تقولاوخيراتلادادعإ"طبضمت
NTP.ىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعملwww.

xerox.com/support/ALC80XXdocs.

،ليصافتلاةفرعمل.اًيوديتقولاوخيراتلاوةينمزلاةقطنملاطبضا.حيحصريغلكشبتقولاوأخيراتلاوأةينمزلاةقطنملاطبضمت
/www.xerox.comىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا

support/ALC80XXdocs.

ةيئوضلاةحساملاءاطخأ

لولحلاةلمتحملابابسألا

رظتنا.ةيئوضلاةحساملالباكنمققحتو،ةعباطلاليغشتفقوأ.ةلصتمريغةيئوضلاةحساملا
.ىرخأةرمةعباطلاليغشتبمقونيتقيقد

.®Xeroxةنايصلثممبلصتاف،ةلكشملالحمتيملاذإ
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قرولاراشحناتالكشم

قرولاراشحناعقومديدحت

نميلخادلاءزجلالوحقرولافافتلاةلاحيف.قورحلابباصتنأنكميثيح.رهصملايفريذحتبةزيمملاةقطنملاسملتال:ريذحت
راشحنالاةلازإلواح.رهصملادربيىتحةقيقد40ةدملرظتناواًروفةعباطلاليغشتفاقيإبمق.روفلاىلعهتلازإلواحتال،رهصملا
.Xeroxلثممبلصتاف،أطخلارمتسااذإ.ةعباطلادربتنأدعب

.ةعباطللمئادفلتىلإكلذيدؤينأنكميثيح.تالآوأتاودأمادختسابروشحمقرويأةلازإلواحتال:رذحلا

:قرولاراسملوطبقرولاهيفرشحنيدقيذلاناكملايلاتلايحيضوتلامسرلانيبي

دبابلا.1

5جردلا.2

بوأنابابلا.3

جبابلا.4

ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحو.5

تادنتسملاجارخإجرد.6

ءاهنإلاةدحوقطانم.7

4ىلإ1قرولاجاردأ.8
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قرولاراشحناتالكشمليلقت

يف.راشحنالاثودحىرخألاقرولاعاونأببستنأنكمي.موعدملاXeroxقرومادختسابقرولاراشحنانمدحىندأبلمعللةعباطلاميمصتمت
ةيانعبروشحملاقرولاةلازإباًمودمق،فلتلابنجتل.قرولاراسمنمةقطنملاهذهفيظنتبمق،ةدحاوةقطنميفموعدملاقرولاراشحناراركتةلاح
ةعباطلابقرولانمريغصةعطقىتحكرتببستيدق.ةعباطلاربعيداعلكشبهيفكرحتييذلاهاجتالاسفنيفقرولاةلازإلواح.هقيزمتنود
.كلذلبقرشحنايذلاقرولاليمحتةداعإبمقتال.راشحناثودحيف

:قرولاراشحناتالكشميليامببسينأنكمي

.ةعابطلاليغشتجمانربيفبسانملاريغقرولاعونديدحت•

.فلاتلاقرولامادختسا•

.موعدملاريغقرولامادختسا•

.حيحصريغلكشبقرولاليمحت•

.جردلاءلميفطارفإلا•

.ميلسريغلكشبقرولاتاهجومطبض•

:دعاوقلانمةطيسبةعومجمعابتابراشحنالاتالاحمظعمعنمنكمي

.موعدملاقرولاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.طقفموعدملاقرولامدختسا•

.هليمحتوقرولاةجلاعملةبسانملابيلاسألاعبتا•

.اًمئادفلاتلاريغ،فيظنلاقرولامدختسا•

.يوطملاوأينثملاوأبطرملاوأقزمملاوأدعجملاقرولابنجت•

.هتيوهتبمق،جردلايفهليمحتلبققرولالصفل•

.جردلاءلميفطارفإلاىلإاًقلطمدمعتالو؛قرولابجردلاءلمطخةاعارمبجت•

.هتعابطروفجارخإلاجردنمفافشلاقرولاجرخأ•

ةدوجضافخنايفميلسلكشبطوبضملاريغهجوملاببستينأنكميثيح.قرولالاخدإدعبجاردألاعيمجيفقرولاتاهجومطبضا•
.ةعباطلافلتوةلئامتاعوبطمجارخإوةيذغتءوستالاحثودحوةعابطلا

.مكحتلاةحولىلعنيبسانملاقرولامجحوعونددح،جاردألاليمحتدعب•

.ةعابطلاليغشتجمانربيفنيبسانملامجحلاوعونلاددح،ةعابطلادنع•

.فاجناكميفقرولانيزختبمق•

.ةعباطللممصملافافشلاقرولاوXeroxقروطقفمدختسا•

:يليامبنجت

.ربحلاثفنتاعباطلهميمصتمتيذلايلطملارتسيلوبلاقرو•

.ةدشبيلطموألوقصمقرو•

.دئازلكشبجومتملاوأدعجملاوأيوطملاقرولا•

.قرولاجرديفهليمحتلبقفافشلاقرولاةيوهت•

.تقولاسفنيفجردلايفقرولانمدحاونزووأمجحوأعوننمرثكأليمحت•

.تادنتسملاةيذغتةدحويفسيبابدهبوأةيوطماياوزيذقرووأبوقثمقروليمحت•

.قرولاجاردأءلميفطارفإلا•
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.جارخإلاجردءلميفطارفإلابحامسلا•

.فافشلاقرولانمليلقلانعديزيامبجارخإلاجردءلمبحامسلا•

قرولاراشحناةلازإ

عيمججرخأ،مكحتلاةحولىلعرهظييذلاأطخلاحيحصتل.مكحتلاةحولىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتاوويديفلافلمدهاش،قرولاراشحناةلازإل
عيمجقالغإنمدكأت.قاروألاعيمججارخإنمدكأتللاًددجمراشحنالاقطانمنمققحتف،أطخلاحيحصتمتيملاذإ.ةحضوملاةقطنملانمقاروألا
.حيحصلكشبباوبألاوةيطغألاوعرذألا

دق.ةعباطلاربعيداعلكشبهيفكرحتييذلاهاجتالاسفنيفقرولاةلازإلواح.هقيزمتنودةيانعبروشحملاقرولاةلازإباًمودمق،فلتلابنجتل
.كلذلبقرشحنايذلاقرولاليمحتةداعإبمقتال.راشحناثودحيفةعباطلابقرولانمريغصةعطقىتحكرتببستي

ىلعربحلاقصتليدقو،تاخطلروشحملاقرولانمعوبطملاءزجلاببسيدق.اهجارخإدنعقروللعوبطملابناجلاسملتال:ةظحالم
.ةعباطلالخادربحيأبكسبنجت.كيدي

،كسبالمىلعربحلاضعبلظاذإو.ةنكممةقيرطلضفأبقفربهتلازإبمق،دصقريغنعكسبالمىلعربحبكسنااذإ:ريذحت
باصأاذإو.ففخملانوباصلاودرابلاءاملابهلسغبمقف،كدلجىلعربحلاعقواذإو.هتلازإل،نخاسلاسيلو،درابلاءاملامدختساف
.اًبيبطرشتساودرابلاءاملابروفلاىلعامهلسغاف،كينيع

تادنتسملاةيذغتةدحويفقرولاراشحناةلازإ

.حضوملاوحنلاىلعتادنتسملاةيذغتةدحوليولعلاءاطغلاحتفاوعارذلاعفرا.1

.حضوملاهاجتالايفًةرشابمجراخلاىلإهبحساف،تادنتسملاةيذغتةدحولخدميفاًقلاعيلصألادنتسملانكيملاذإ.2
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ىلإءارضخلاةلجعلاةرادإيدؤت.حضوملاهاجتالايفاهردأف؛ءارضخلاةلجعلاةرادإىلإمكحتلاةحولىلعرهظتيتلاةلاسرلاكتدشرأاذإ.3
.ةيذغتلاةدحونميلصألادنتسملاجارخإ

.يلخادلاءاطغلاحتفلرضخألاناسللااذعارذلاعفراف،يلخادلاءاطغلاحتفىلإمكحتلاةحولةلاسركتدشرأاذإ.4

.ةيانعبروشحملادنتسملالزأ.حضوملاهاجتالايفءارضخلاةلجعلاردأ،ةيذغتلاةدحونميلصألادنتسملاجارخإل.5

.هناكميفهرارقتساتوصعمستىتحلفسألهيلعطغضلاب،تادنتسملاةيذغتةحوليولعلاءاطغلاقلغأمث،يلخادلاءاطغلاقلغأ.6

دنتسملاةلازإبمقوتادنتسملاةيذغتةدحوءاطغعفراف،تادنتسملاةيذغتةدحوليولعلاءاطغلاحتفدنعاًيئرميلصألادنتسملانكيملاذإ.7
.تادنتسملاجاجزنميلصألا
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جرخأمث،تادنتسملاةيذغتةدحوجردعفرا.تادنتسملاةيذغتةدحوقلغأف،تادنتسملاةيذغتةدحوحتفدنعاًيئرميلصألادنتسملانكيملاذإ.8
.قرولا

.تادنتسملاةيذغتجردضفخا.9

.مكحتلاةحولىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعابتابىرخأةرمتادنتسملاةيذغتةدحويفهليمحتبمقف،اًقزمموأاًدعجميلصألادنتسملانكيملاذإ.10

.لعفلاباًيئوضاهحسممتيتلاتاحفصلاكلذيفامب،لماكلابدنتسملاليمحتدعأ،تادنتسملاةيذغتةدحونمراشحنالاةلازإدعب:ةظحالم
.اًيئوضةيقبتملاتاحفصلاحسمواًيئوضةحوسمملاتاحفصلايطختباًيئاقلتةعباطلاموقت

تادنتسملاخسنل.ةعباطلافلتوقرولاراشحناةيوطملاوأةدعجملاوأةقزمملاةيلصألاتادنتسملاببستنأنكميثيح:رذحلا
.تادنتسملاجاجزمدختسا،ةيوطملاوأةدعجملاوأةقزمملاةيلصألا

4ىلإ1نمجاردألايفقرولاراشحناةلازإ

لزأمث،مكحتلاةحولىلعحضوملاراشحنالالزأ.مكحتلاةحولىلعقرولاراشحناةلاسرضرعتسا،ةعباطلانمجرديأجرختنألبق.1
.ىرخألاقرولاتاراشحنا

.فقوتيىتحجراخللجردلابحسا.2

.جردلانمقرولاجرخأ.3
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.قزمملاقرولاتاصاصقنمةعباطلالخادققحتواًيلكجردلاجرخأ،قرولاقزمتاذإ.4

.فقوتيىتحلخادلاىلإجردلاعفدامث،فلاتلاريغقرولابجردلاليمحتدعأ.5

.كلذبةبلاطملادنع،حيحصلانوللاوعونلاوقرولامجحددح،مكحتلاةحوليف.6

.مجحلاسملا،ديدجقرومجحديدحتل•

.عونلاسملا،ديدجقروعونديدحتل•

.نوللاسملا،ديدجقرونولديدحتل•

.ديكأتسملا،دادعإلاديكأتل•

ةفرعمل.بولطملاقرولاتاسايسثيدحتبمقف،هنولوأهعونوأقرولامجحرييغتبتمقوةبلاطمةلاسررهظتملاذإ:ةظحالم
.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلا

.ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.7

)يبناجلاجردلا(5جردلايفراشحنالاةلازإ

.ةعباطلابجردلالصتيثيحقرولاةيذغتلخدمةفاظننمدكأت.جردلانمروشحملاقرولاجرخأ.1

.قزمملاقرولاتاصاصقنمةعباطلالخادققحت،قرولاقزمتاذإ.2

.ةعبرألااياوزلاعيمجةاذاحمنمدكأتوهجارخإبتمقيذلاقرولاةيوهتبمق.3

.ًاليلققرولاةيذغتلخدمقرولاةفاحسملتنأبجي.لفسأللةعابطلابناجهجونوكيثيحب5جردلايفقرولالخدأ.4

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX254مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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:قروللحيحصلاعونلاونوللاومجحلاددح،مكحتلاةحوليف.5

.مجحلاسملا،ديدجقرومجحديدحتل•

.عونلاسملا،ديدجقروعونديدحتل•

.نوللاسملا،ديدجقرونولديدحتل•

.ديكأتسملا،دادعإلاديكأتل.6

أبابلادنعقرولاراشحناةلازإ

.جردلاقلغأمث،رسيألاجردلانمقرولاجرخأ.1

.حضوموهامك5جردلاحتفا.2

.أبابلابصاخلاريرحتلاعارذعفرا.3

®Xeroxةعباط255 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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.حضوموهامكأبابلاحتفا.4

.ةباصإلابنجتلرذحلاخوت،اذل.ةنخاسرهصملابةطيحملاةقطنملاحبصتنأنكمي:ريذحت

دق.لقنلاةناوطسأسملتال.لقنلامازحفلتوأةروصلاةدوجليلقتيفمازحلاسملببستيدق.لقنلامازحسملتال:رذحلا
.ةروصلاةدوجليلقتيفةناوطسألاسملببستي

.روشحملاقرولالزأ.5

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX256مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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.بّوذملاجرخمةباوبحتفل1أرضخألاعارذلابحساف،بّوذملايفقرولارشحنااذإ.6

.حضوموهامكقرولاجرخأ.7

.ةعباطلانمةقزمملاءازجألاعيمججرخأ،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

.حضوملاوحنلاىلعهجرخأف،بّوذملليلفسلالخدملايفقرولارشحنااذإ.8

®Xeroxةعباط257 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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.هلفقعضومىلإ1أرضخألاعارذلادعأ.9

.حضوملاهاجتالايفقرولابحساف،طسوألاجارخإلاجردجرخمدنعقرولارشحنااذإ.10

.ةعابطلاةدوجىلعلقنلاةناوطسأبقصتلياليذلاربحلارثؤيالو.لقنلاةناوطسأبربحلاقصتليدق:ةظحالم

.5جردلاقلغأمث،أبابلاقلغأ.11

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX258مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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ببابلادنعقرولاراشحناةلازإ

.ببابلاحتفاوريرحتلاعارذعفرامث،5جردلاحتفا،ببابلاحتفل.1

.حضوموهامكروشحملاقرولاجرخأ.2

.ةعباطلانمةقزمملاءازجألاعيمججرخأ،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

.5جردلاقلغأمث،ببابلاقلغأ.3

جبابلادنعقرولاراشحناةلازإ

.جبابلاحتفاوريرحتلاعارذبحسا.1

®Xeroxةعباط259 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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.جبابلابةيلفسلاوةيولعلاقطانملانمروشحملاقرولاةلازإبمق.2

:ةظحالم

.ةعباطلانمةقزمملاءازجألاعيمججرخأ،قرولاقزمتةلاحيف•

.أبابلادنعقرولاراشحناةلازإرظناف،قرولاىلإلوصولارذعتاذإ•

.قرولاجرخأوجردلاحتفا،قرولاجردبروشحملاقروللةبسنلاب.3

.جبابلاقلغأ.4

دبابلادنعقرولاراشحناةلازإ

.جردلاقلغأمث،رسيألاجردلانمقرولاجرخأ.1

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX260مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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.أبابلاحتفاوريرحتلاعارذعفرامث،5جردلاحتفا،أبابلاحتفل.2

.ةباصإلابنجتلرذحلاخوت،اذل.ةنخاسرهصملابةطيحملاةقطنملاحبصتنأنكمي:ريذحت

دق.لقنلاةناوطسأسملتال.لقنلامازحفلتوأةروصلاةدوجليلقتيفمازحلاسملببستيدق.لقنلامازحسملتال:رذحلا
.ةروصلاةدوجليلقتيفةناوطسألاسملببستي

.عارذلاعفرا،دبابلاحتفل.رسيألاجردلاحتفا.3

®Xeroxةعباط261 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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.حضوموهامكروشحملاقرولاجرخأ.4

.ةعباطلانمةقزمملاءازجألاعيمججرخأ،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

.دبابلاقلغأ.5

.5جردلاقلغأمث،أبابلاقلغأ.6

اهحالصإوقرولاراشحناءاطخأفاشكتسا

اًعمةددعتمقاروأبحس

لولحلاةلمتحملابابسألا

.ءلملاطخزواجتيامبقرولاليمحتبمقتال.قرولاضعبجرخأ.اًدجئلتممقرولاجرد

.هليمحتدعأمث،فاوحلاةاذاحمبمقو،قرولاجرخأ.ةيوتسمريغةقرولافاوح

.فاجديدجقروبهلدبتساوجردلانمقرولاجِرخأ.ةبوطرلالعفببطرقرولا

.ةديدجقروةمزربِّرج•.ةيكيتاتسإلاءابرهكلانماًدجريثكلادجوي
.جردلايفهليمحتلبقفافشلاقرولاةيوهتبمقتال•

ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.طقفXeroxنمدمتعملاقرولامدختسا.موعدملاريغقرولامادختسا
.موعدملاقرولا

.ةرملايفةدحاوةقروقرولاةيذغتبمق.يلطملاقروللةبسنلاباًدجةيلاعةبوطرلا

تادنتسملاةيذغتةدحويفراشحنالاتالكشم

لولحلاةلمتحملابابسألا

،ليصافتلاىلعلوصحلل.طقفXeroxنمدمتعملاقرولامدختسا.بسانمريغعونوأكمُسوأمجحبموعدمريغقرو
.موعدملاقرولاعجار

تناكاذإ.اهيطوأاهينثوأةيلصألاتادنتسملاقزمتمدعنمدكأت.ةيوطموأةينثنموأاًقبسمةسبدموأةقزممةيلصألاتادنتسملا
هضعبنعقرولالصفاوسيبابدلاعيمجةلازإبمقف،اًقبسمةسبدم
.هتيوهتب

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX262مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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لولحلاةلمتحملابابسألا

ىصقألادحلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةلمحملاتادنتسملازواجتت
.اهبحومسملاةعسلل

.تادنتسملاةيذغتةدحويفتادنتسملانمليلقلاعض

ةدحويفلمحملاقرولاعمماكحإبمءالتتلقرولاتاهجومطبضا.بسانمريغلكشبتادنتسملاةيذغتةدحوتاهجومطبضمت
.تادنتسملاةيذغت

قرولامجحببسبراشحنالاوقرولاةيذغتءوس

لولحلاةلمتحملابابسألا

لكشبجردلايفهعضودعأوهتيذغتةءاسإتمتيذلاقرولالزأ•.جردلايفحيحصلكشبقرولاعضومتيمل
.حيحص

.قرولامجحقباطتلجردلابقرولاتاهجومطبضا•

.ءلملاطخزواجتيامبقرولاليمحتبمقتال.قرولاضعبجرخأ.اًدجئلتممقرولاجرد

.قرولاجرخأ1.حيحصلكشبقرولامجحىلعقرولاتاهجومطبضمتيمل
.قرولامجحقباطتلجردلابقرولاتاهجومطبضا2
.قرولاعضودعأ3

ةيذغتءوسترمتسااذإ.هليمحتدعأمث،هتيوستبمقوقرولاجرخأ.دعجموأٍوتلمقروىلعجردلايوتحي
.قرولااذهمدختستالف،قرولا

.فاجديدجقروبهلدبتساوبطرلاقرولاجرخأ.ةبوطرلالعفببطرقرولا

ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.طقفXeroxنمدمتعملاقرولامدختسا.بسانمريغقروعونوأكمُسوأمجحمادختسا
.موعدملاقرولا

فرظألاوتاقصلملاةيذغتءوس

لولحلاةلمتحملابابسألا

.ةعنصملاةكركشلانمةدراولاتاداشرإللاًقفوتاقصلملاقرولِّمح.ةحيحصريغةقيرطبجردلايفتاقصلملاقروهيجوتمت
4-1جاردألايفىلعألةهجاومنوكتثيحبتاقصلملالِّمح•
.5جردلايفلفسألةهجاومنوكتثيحبتاقصلملالِّمح•

.فرظألاةعابطل5جردلامدختسا.بسانملاريغجردلابفرظألاليمحتمت
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لولحلاةلمتحملابابسألا

:5جردلايففرظألاليمحتل.5جردلايفحيحصريغلكشبفرظألاليمحتمت
فرظألاليمحتبمق،ةليوطلاةفاحلاىلعةنسلألاتاذفرظألل•

ةمدقميفو،ىلعأللةهجتمةنسلألانوكتثيحب،ةقلغمةنسلألاو
.نيميلاوحن،ةفاحلا

فرظألاليمحتبمق،ةريصقلاةفاحلاىلعةنسلألاتاذفرظألل•
ةمدقميفو،ىلعأللةهجتمةنسلألانوكتثيحب،ةقلغمةنسلألاو
.نيميلاوحن،ةفاحلا

نملوطألاصصخملامجحلاتاذفرظألاوC4فرظألالمح•
ةنسلألاو،ةريصقلاةفاحلاةيذغتعم)ةصوب12.6(ملم320

ةبسنلاب.نيميلاوحن،ةفاحلاةمدقميف،ىلعألةهجتمو،ةقلغم
ىلعاًصصخماًمجحددح،ةصصخملاماجحألاتاذفرظألل
.مكحتلاةحول

:فرظألاجردليمحتل.فرظألاجرديفبسانمريغلكشبفرظألاليمحتمت
فرظألاليمحتبمق،ةليوطلاةفاحلاىلعةنسلألاتاذفرظألل•

بناجلايفو،لفسأللةهجتمةنسلألانوكتثيحب،ةقلغمةنسلألاو
.جردلانمرسيألا

فرظألاليمحتبمق،ةريصقلاةفاحلاىلعةنسلألاتاذفرظألل•
بناجلايفو،لفسأللةهجتمةنسلألانوكتثيحب،ةقلغمةنسلألاو
.جردلانمرسيألا

قرولاراشحنالئاسرروهظرارمتسا

لولحلاةلمتحملابابسألا

.روشحملاقرولاعيمجةلازإنمدكأتوطئاسولاراسمنمققحتلادعأ.ةعباطلايفاًروشحمقرولاضعبلازيال

.حوتفمبابيأقلغأ.ةعباطلاباوبأنمققحت.اًحوتفمةعباطلاباوبأدحأ

.اهتلازإبمقوقرولاراسمبةدوجوملاةقزمملاقرولاءازجأنمققحت:ةظحالم

نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطلاءانثأراشحنالا

لولحلاةلمتحملابابسألا

ىلعلوصحلل.بسانملاقرولاعونوأكمُسوأمجحمادختسا.بسانمريغقروعونوأكمُسوأمجحمادختسا
ىلعةيئاقلتلاةعابطللهنازوأوموعدملاقرولاماجحأعجار،ليصافتلا
.نيهجولا

نموليغشتلاجمانربيفحيحصلكشبقرولاعونطبضنمدكأت.ةعابطلاليغشتجمانربيفحيحصريغلكشبقرولاعونطبضمت
عجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.بسانملاجردلايفقرولاليمحت
.موعدملاقرولا

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX264مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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لولحلاةلمتحملابابسألا

عجرا،ليصافتلاةفرعمل.حيحصلاجردلايفقرولاليمحتنمدكأت.بسانملاريغجردلايفقرولاليمحتمت
.موعدملاقرولاىلإ

.طقفدحاوقرومجحوعونبجردلالِّمح.طلتخمقروبلَّمحمجردلا

ءاهنإلاةدحوراشحناةلازإ

ةلماكتملاةيبتكملاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناةلازإ

.نيبموهامكيولعلاءاطغلاحتفامث،مكحتلاةحولوةيئوضلاةحساملالفسأةلماكتملاةيبتكملاءاهنإلاةدحوعض.1

.حضوملاهاجتالابرضخألاضبقملاريودتبمق.2

.حضوملاهاجتالايفهبحسا،قرولاةلازإل.3

.ةعباطلانمةقزمملاءازجألاعيمججرخأ،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

.ةلماكتملاةيبتكملاءاهنإلاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.4

LXةيبتكملاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناةلازإ

ةيبتكملاءاهنإلاةدحوليولعلاءاطغلالفسأقرولاراشحناةلازإ

.ىلعأليولعلاءاطغلاىلعدوجوملاعارذلابحسا.1

®Xeroxةعباط265 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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.راسيلاوحنهترادإبيولعلاءاطغلاحتفا.2

.روشحملاقرولالزأ.3

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاءازجألاعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

.ءاهنإلاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.4

LXةيبتكملاءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحويفقرولاراشحناةلازإ

.لقنلاةدحوءاطغحتفلةرشابمىلعألطسوألاجردلاضبقمعفرا.1

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX266مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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.روشحملاقرولالزأ.2

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاءازجألاعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

.لقنلاةدحوءاطغقلغأ.3

لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناةلازإ

طسوألاجردلانمراشحنالاةلازإ

.حضوملاهاجتالايفقرولابحساف،طسوألاجارخإلاجردجرخمدنعقرولارشحنااذإ.1

.هقلغأمثءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحوءاطغحتفا.2

®Xeroxةعباط267 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحويفقرولاراشحناةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحوءاطغحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.2

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاءازجألاعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

.ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحوءاطغقلغأ.3

ءاهنإلاةدحوب3aيفراشحنالاةلازإ

.حضوملاهاجتالايفهبحسلالخنمقرولاجرخأف،جارخإلاجردجرخمدنعاًيئرمقرولاناكاذإ.1
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.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.2

.أ3رضخألاضبقملاعفرا.3

.صرحبقرولاجرخأ.4

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاءازجألاعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم
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.يلصألاهعضومىلإأ3رضخألاضبقملادعأ.5

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.6

ءاهنإلاةدحوبج3يفراشحنالاةلازإ

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX270مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم
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.راسيلاىلإج3رضخألاعارذلاكّرح.2

.صرحبقرولاجرخأ.3

:ةظحالم

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاءازجألاعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف•

.حضوملاهاجتالايفب3رضخألاضبقملاردأف،قرولاريرحتمكحتلاةحولكنمتبلطاذإوأ،قرولاىلإلوصولارذعتاذإ•

.يلصألاهعضومىلإج3رضخألاعارذلادعأ.4

®Xeroxةعباط271 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5

ءاهنإلاةدحوبد3يفراشحنالاةلازإ

.د3رضخألاعارذلاعقومددحمث،ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.نيميلاىلإد3رضخألاعارذلاكّرح.2

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX272مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.صرحبقرولاجرخأ.3

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاءازجألاعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

.يلصألاهعضومىلإد3رضخألاعارذلادعأ.4

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5

®Xeroxةعباط273 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



ءاهنإلاةدحوب4يفراشحنالاةلازإ

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.فقوتتىتحجراخلل4ةدحولابحسا،رضخألاضبقملامادختساب.2

.حضوموهامكنيهاجتالانميأيف4رضخألاضبقملاردأ،روشحملاقرولاجارخإل.3

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاءازجألاعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX274مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.يلصألااهعضومىلإ4ةدحولادعأ.4

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5

تابيتكلاجردنمراشحنالاةلازإ

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

®Xeroxةعباط275 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.حضوملاهاجتالايف4رضخألاضبقملاردأ،روشحملاقرولاريرحتل.2

.حضوملاهاجتالايفهبحسا،قرولاةلازإل.3

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاءازجألاعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX276مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



CZدلجملايفراشحنالاةلازإ

CZدلجملايفأ2يفراشحنالاةلازإ

.CZدلجملليمامألابابلاحتفا.1

.أ3رضخألاضبقملاعفرا.2

.صرحبقرولاجرخأ.3

.دلجملانمةقزمملاءازجألاعيمججرخأ،قرولاقّزمتةلاحيف:ةظحالم

®Xeroxةعباط277 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.يلصألاهعضومىلإأ2رضخألاضبقملادعأ.4

.CZدلجملليمامألابابلاقلغأ.5

CZدلجملايفب2يفراشحنالاةلازإ

.CZدلجملليمامألابابلاحتفا.1

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX278مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



راسيلاىلإ2bرضخألاعارذلاكرح.2

.صرحبقرولاجرخأ.3

.دلجملانمةقزمملاءازجألاعيمججرخأ،قرولاقّزمتةلاحيف:ةظحالم

.يلصألاهعضومىلإ2bعارذلادعأ.4

®Xeroxةعباط279 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.CZدلجملليمامألابابلاقلغأ.5

CZدلجملايفـه2يفراشحنالاةلازإ

.د2تادلجملاجردحتفامث،CZدلجملليمامألابابلاحتفا،ـه2عارذلاىلإلوصولل.1

.نيميلاىلإـه2رضخألاعارذلاكرح.2

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX280مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.صرحبقرولاجرخأ.3

.دلجملانمةقزمملاءازجألاعيمججرخأ،قرولاقّزمتةلاحيف:ةظحالم

.يلصألاهعضومىلإـه2رضخألاعارذلادعأ.4

.CZدلجملليمامألابابلاقلغأمث،تادلجملاجردقلغأ.5

®Xeroxةعباط281 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



CZدلجملايفو2يفراشحنالاةلازإ

.د2تادلجملاجردحتفامث،CZدلجملليمامألابابلاحتفا،و2عارذلاىلإلوصولل.1

.نيميلاىلإو2رضخألاعارذلاكّرح.2

.صرحبقرولاجرخأ.3

.دلجملانمةقزمملاءازجألاعيمججرخأ،قرولاقّزمتةلاحيف:ةظحالم

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX282مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.يلصألاهعضومىلإو2رضخألاعارذلادعأ.4

.CZدلجملليمامألابابلاقلغأمث،تادلجملاجردقلغأ.5

CZدلجملايفز2يفراشحنالاةلازإ

.CZدلجملليمامألابابلاحتفا.1

®Xeroxةعباط283 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.نيميلاىلإز2رضخألاعارذلاكّرح.2

.صرحبقرولاجرخأ.3

.دلجملانمةقزمملاءازجألاعيمججرخأ،قرولاقّزمتةلاحيف:ةظحالم

.يلصألاهعضومىلإز2رضخألاعارذلادعأ.4

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX284مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.CZدلجملليمامألابابلاقلغأ.5

سيبابدلاراشحناةلازإ

ةلماكتملاةيبتكملاءاهنإلاةدحويفسيبابدلاراشحناةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.ماكحإبكهاجتايفهبحسامث،يلاقتربلاضبقملاكسمأ،سيبابدلاةوبعةلازإل.2

.اهتلازإبمقوةلصفنمسيبابدةيأنعاًثحبءاهنإلاةدحوليلخادلاءزجلاصحفا.3

®Xeroxةعباط285 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.اهحتفلحضوملاهاجتالايفماكحإبسيبابدلاةشوطرخكبشمبحسا.4

.لفقلاعضوميفرقتسيىتححضوملاهاجتالايفكبشملاعفدامث،ةروشحملاسيبابدلاةلازإبمق.5

.ةيانعبةروشحملاسيبابدلاةلازإىجرُي.ةداحةروشحملاسيبابدلافارطأدُعت:ريذحت

.اهناكميفاهرارقتساتوصعمستىتحسيبدتلاةدحويفاهلخدأويلاقتربلاضبقملاةطساوبسيبابدلاةوبعكسمأ.6

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.7

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX286مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



LXةيبتكملاءاهنإلاةدحويفسيبابدلاراشحناةلازإ

.ةعابطلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبنجت:ريذحت

.ةيبتكملاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.فقوتتىتحكهاجتسيبدتلاةدحوةعومجمبحساوءاهنإلاةدحوةنازخىلإلوصولابمق.2

.حضوموهامكنيميلاىلإسيبدتلاةدحوةعومجمعفدا.3

.اهجارخإلكهاجتايفماكحإباهبحساويلاقتربلاضبقملاقيرطنعسيبابدلاةشوطرخكسمأ.4

.اهتلازإبمقوةلصفنمسيبابدةيأنعاًثحبءاهنإلاةدحوليلخادلاءزجلاصحفا.5

®Xeroxةعباط287 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.اهحتفلحضوملاهاجتالايفماكحإبسيبابدلاةشوطرخكبشمبحسا.6

.حضوملاهاجتالايفاهبحسلالخنمةروشحملاسيبابدلالزأ.7

.ةيانعبةروشحملاسيبابدلاةلازإىجرُي.ةداحةروشحملاسيبابدلافارطأدُعت:ريذحت

.لفقلاعضوميفرقتسيىتححضوملاهاجتالايفكبشملاعفدا.8

.اهناكميفاهرارقتساتوصعمستىتحاهعفدا.سيبدتلاةدحوةعومجميفاهلخدأويلاقتربلاضبقملاةطساوبسيبابدلاةشوطرخكسمأ.9

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX288مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.ةيبتكملاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.10

LXةيبتكملاءاهنإلاةدحويفتابيتكلاسيبابدراشحناةلازإ

.ةعابطلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذيفنتبنجت:ريذحت

.ةيبتكملاءاهنإلاةدحوليبناجلاءاطغلاحتفا.1

.طسولاوحناهكرحوةحتفلانيميوراسيىلعةدوجوملاةيسأرلاتاحوللاكسمأف،سيبابدلاشيطارخةيؤرترذعتاذإ.2

.ءاهنإلاةدحوجراخىلإةشوطرخلابحساوسيبابدلاةشوطرخيبناجالكىلعةدوجوملاةنسلألاكسمأ.3

®Xeroxةعباط289 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.حضوملاهاجتالايفاهبحسلالخنمةروشحملاسيبابدلالزأ.4

.ةيانعبةروشحملاسيبابدلاةلازإىجرُي.ةداحةروشحملاسيبابدلافارطأدُعت:ريذحت

.ءاهنإلاةدحوبيلصألاعضوملايفاهلخدأوسيبابدلاةشوطرخيبناجالكىلعةدوجوملاةنسلألاكسمأ.5

.حيحصلالكشلابةشوطرخلالخادسيبابدلاعضونمدكأتف،ةشوطرخلالاخدإءانثأةلكشمتثدحاذإ:ةظحالم

.سيبابدىلعسيبابدلايتشوطرخاتلكءاوتحاتابيتكلاسيبدتبلطتي.سيبابديتشوطرختابيتكلاءاشنإةدحومدختست:ةظحالم

.ىرخألاسيبابدلاةشوطرخعمءارجإلاررك،2ةوطخلانمةيادب.6

.ةيبتكملاءاهنإلاةدحوليبناجلاءاطغلاقلغأ.7

لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفةيساسألاسيبابدلاتاراشحناةلازإ

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX290مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.نيميلاوحناهعفدامث،R1يلاقتربلاعارذلاباهكسمأوسيبدتلاةدحوةعومجمعقومددح.2

.ماكحإبكهاجتايفهبحسامث،يلاقتربلاضبقملاكسمأ،سيبابدلاةوبعةلازإل.3

.اهحتفلحضوملاهاجتالايفماكحإبسيبابدلاةشوطرخكبشمبحسا.4

.ةروشحملاسيبابدلالزأ.5

.ةيانعبةروشحملاسيبابدلاةلازإىجرُي.ةداحةروشحملاسيبابدلافارطأدُعت:ريذحت

®Xeroxةعباط291 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.لفقلاعضوميفرقتسيىتححضوملاهاجتالايفكبشملاعفدا،سيبابدلاكبشمقالغإل.6

.اهناكميفاهرارقتساتوصعمستىتحسيبدتلاةدحوةعومجميفاهلخدأويلاقتربلاضبقملاةطساوبسيبابدلاةوبعكسمأ.7

.ءاهنإلاةدحوبابقلغأمث،يلصألااهعضومىلإسيبابدلاةوبعةعومجمدعأ.8

لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبتابيتكلاءاشنإةدحويفسيبابدلاتاراشحناةلازإ

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX292مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.زاهجللةيولعلاةفاحلايفسيبابدلاشيطارخرهظتىتحكهاجتةدحولابذجاوتابيتكلاءاشنإةدحوضبقمبكسمأ.2

ةشوطرخلابحسامث،حضوموهامك،لفسألسيبابدلاةشوطرخضبقمىلعطغضا،تابيتكلاءاشنإةدحونمسيبابدلاةشوطرخجارخإل.3
.ىلعألوجراخلل

.سيبابدلاةوبعبلقا.4

.فلخللضبقملابحسامث،لخادللءارضخلاةنسلألاىلعطغضا،سيبابدلاةبلعنعاًديعبوجراخللسيبابدلاةشوطرخضبقمحتفبحامسلل.5

.سيبابدلاةبلعجرخأف،سيبابدلاراشحناظحالتملاذإ:ةظحالم

®Xeroxةعباط293 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



.حضوموهامكةبلعلليفلخلابناجلاىلعطغضا،سيبابدلاةبلعجارخإل.6

.سيبابدلاةشوطرخكبشمحتفاف،سيبابدلاراشحناةيؤركناكمإبناكاذإ:ةظحالم

.اهحتفلحضوملاهاجتالايفماكحإبسيبابدلاةشوطرخبحسا.7

.ةيانعبةروشحملاسيبابدلاةلازإىجرُي.ةداحةروشحملاسيبابدلافارطأدُعت:ريذحت

.لفقلاعضوميفرقتسيىتححضوملاهاجتالايفكبشملاعفدامث،ةروشحملاسيبابدلاةلازإبمق.8

.يلصألااهعضومىلإتابيتكلاءاشنإةدحودعأمث،تابيتكلاءاشنإةدحوىلإسيبابدلاةشوطرخدعأ.9

بقثلاتاراشحناةلازإ

LXةيبتكملاءاهنإلاةدحويفبقثلاتاراشحناةلازإ

.بقثلاتافلخمةيواحغارفإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.بقثلاتافلخمةيواحغارفإبمقف،بقثراشحنانعتغلبأوةعابطلانعةعباطلاتفقوتاذإ

.هتلازإبمقوقرولاراشحناعقومددح،بقثلاتافلخمةيواحغارفإدعب

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX294مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح



يئوضلاحسملاوخسنلاوةعابطلاتالكشم

يئوضلاحسملاوخسنلاوةعابطلاتالكشمديدحت

رابتخاءارجإكدعاسيدقو.يئوضلاحسملاوأخسنلاوأةعابطلابةلصتاذلكاشمنوكتدقتاجرخملاةدوجيفكتعباطاههجاوتيتلالكاشملا
.ةلكشملانمكتنيأديدحتىلععيرس

:يليامبمق،يئوضلاحسملاوأةعابطلابةلصتاذةلكشملاتناكاماذإديدحتل

.ءدبلاليلدةعابط.1

a.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.

b.تامولعملاتاحفصسملامث،زاهجلاسملا.

c.ةعابطسملامث،ءدبلاسملا.

d.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.

.ةعابطلاتاجرخمةدوجنمدكأتلا.2

.ةعابطلاةدوجتالكشملحلودجيفضرعلانمققحتلا.ةعابطلابةلصتاذةلكشملانأينعياذهف،ةئيسةعابطلاةدوجتناكاذإ.3

.ةيئوضلاةحساملابةلصتاذةلكشملانوكتنألمتحملانمف،ةديجةعابطلاةدوجتناكاذإ.4

a.هتعبطيذلاءدبلاليلدخسن.

b.خسنلاتاجرخمةدوجنمدكأت.

c.يئوضلاحسملاوخسنلاتالكشملودجىلإعجرا،ةعابطلاةدوجءوسبصاخضرعيأل.

ةعابطلاةدوجلكاشم

اذهيفةدراولاتامولعملامدختسا،ةعابطلاةدوجتالكشمةظحالمةلاحيف.تباثلكشبةدوجلاةيلاعزيمتتتاعوبطمجاتنإلةعباطلاميمصتمت
.www.xerox.com/support/ALC80XXsupportىلإلقتنا،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.اهلحوةلكشملافاشكتسالمسقلا

XeroxوأةمدخلاةيقافتاوأXeroxنامضيطغيال:رذحلا Total Satisfaction Guarantee)نم)لماكلااضرلانامض
Xeroxنمماتلااضرلانامضرفوتي.موعدملاريغقرولاوأةصاخلاطئاسولامادختسانعجتانلافلتلاXerox®تايالولايف

.ليصافتلاىلعفرعتللXeroxـليلحملالثمملابلصتا.قطانملاهذهجراخةيطغتلافلتختدق.ادنكوةدحتملا

:ةظحالم

ةطقندنعلمعلانعفقوتللةزهجألانمديدعللةناوطسألا/ةعابطلا/ربحلاقوحسمشيطارخممصُت،ةعابطلاةدوجتابثنامضل•
.اًقبسمةددحم

.ناولأللةكلهتسملاداوملامادختسالاًرظن،ةنولملاتاحفصلادادعبكرملادوسألانوللادادعإتاذيدامرلانوللاجردتروصديُزت•
.تاعباطلامظعمىلعيضارتفالادادعإلابكرملادوسألانوللالثُمي

ةعابطلاةوجيفمكحتلا

ةعباطللممصملاقرولامدختسا،ىلثملاوةقسانتملاةعابطةدوجىلعلوصحلل.ةعباطلاتاجرخمةدوجىلعلماوعلانمديدعلارثؤتنأنكمي
ىلثملاةعابطةدوجىلعظافحللمسقلااذهيفةدراولاتاداشرإلاعبتا.حيحصلالكشلاب"ناولألاطبضتايلمع"و"ةعابطلاةدوجعضو"طبضاو
.ةعباطلانم
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.ةيئيبلاتافصاوملاعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.ةعوبطملاتاجرخملاةدوجىلعةبوطرلاوةرارحلاةجردرثؤت

طئاسولاوقرولا

ةعابطةدوجلضفأىلعلوصحللمسقلااذهيفةدراولاتاداشرإلاعبتا.ىرخألاطئاسولاوقرولانمةفلتخمعاونأمادختسالةعباطلاميمصتمت
:راشحنالاتالكشمبنجتو

.موعدملاقرولاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.طقفXeroxنمدمتعملاقرولامدختسا•

.طقففلاتلاريغ،فاجلاقرولامدختسا•

.ةعباطلافلتوقرولاراشحناةدايزوتاجرخملاةدوجضافخنايفىرخألاطئاسولاوقرولاعاونأضعبببستتدق:رذحلا
:يلياممدختستال

يماسملاوأنشخلاقرولا•

ربحلاثفنبصاخلاقرولا•

رزيللابعوبطملاريغيلطملاوأعماللاقرولا•

اًيعابطهخسنمتيذلاقرولا•

دعجملاوأيوطملاقرولا•

بوقثوةعوطقمءازجأىلعيوتحييذلاقرولا•

سَّبدملاقرولا•

ريرحتةطرشأاهبةقصالداوموأةيبناجفاوحوأةيندعمكباشموأتاحتفىلعيوتحتيتلافرظألا•

ةنَّطبملافرظألا•

ةيكيتسالبلاطئاسولا•

لوقنملاقرولايفديدحدوجو•

.هيلعةعابطلابموقتيذلاقرولاعونلةعابطلاليغشتجمانربيفددحملاقرولاعونةقباطمنمدكأت•

.ةعابطلاليغشتجمانربيفبسانملاجردلاديدحتنمدكأت؛جردنمرثكأيفمجحلاسفننمقرولاليمحتةلاحيف•

.تقولاسفنيفجردلايفقرولانمدحاونزووأمجحوأعوننمرثكألمحتال•

.قرولانيزختتاداشرإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ىلثملاةعابطلاةدوجىلعلوصحللميلسلكشبىرخألاطئاسولاوقرولانيزختبمق•

ةعابطلاةدوجعاضوأ

.ةعابطلاعجار،ةعابطلاةدوجدادعإلوحتاداشرإىلعلوصحلل.ةعابطلاليغشتجمانربنمةعابطلاةمهملبسانملاةعابطلاةدوجدادعإددح
:ةعابطلاةدوجيفمكحتلل

دادعإطبضاف،ةبسانمةعابطلاةدوجنكتملاذإ.ةعابطلاةدوجيفمكحتللةعابطلاليغشتجمانربيفةدوجوملاةعابطلاةوجتادادعإمدختسا•
.ىلعأىوتسمىلعةعابطلاةدوج

.موعدملاقرولاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.طقفXeroxنمدمتعملاقرولامدختسا•
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ناولألاطبضتايلمعوناولألاتاحيحصت

قرولانمةعومجمىلعةطلتخملاروصلاوتاموسرلاوصوصنللةعابطجئاتنلضفأىلعلوصحللةيئاقلتلاناولأىلعناولألاحيحصتطبضا
"ناولألاتاحيحصت"يفمكحتللتاداشرإلاهذهعبتا.ةروصلاتارايخعجار،ناولألاحيحصتدادعإلوحتاداشرإىلعلوصحلل.موعدملا
:"ناولألاطبضتايلمع"و

وهاذه.نميئاقلتلانوللاىلعةعابطلاليغشتجمانربيف"ناولألاحيحصت"طبضنمدكأت،قرولامظعمىلعجئاتنلالضفأىلعلوصحلل•
.هبىصوُملادادعإلا

ردقلابءاقرزاهيفءامسلاودبتالتاموسرةعابطدنع،لاثملاليبسىلع."ناولألاحيحصت"عضوددح،اًقارشإرثكأجئاتنىلعلوصحلل•
.اًقلأترثكألاقرزألاءامسلانولىلعلوصحللقرشملانوللاددح،يفاكلا

.صصخملا"ناولألاحيحصت"ددح،رخآجارخإزاهجعمناولألاتاجرخملاةقباطمل•

ناولألاتاحيحصتةزيملاهذهرفوت.صصخميئاقلتنولددح،"روصلا"و"تاموسرلا"و"صنلا"ىلعةفلتخم"ناولأتاحيحصت"قيبطتل•
رفصألاويناوجرألاويوامسلا(CMYKناولأوأ)قرزألاورضخألاورمحألا(RGBناولألثمناولألاةمظنأمادختسابةصصخملا
.CIEنولوأيعضوملانوللاوأ)دوسألاو

.ناولألاطبضتايلمعددح،ةينوللاتاجردتلاوعبشتلاونيابتلاوعوطسلالثم،عوبطملانوللةنيعمصئاصخطبضل•

ةعابطلاةدوجتالكشملح

اذهيفةدراولاتامولعملامدختسا،ةعابطلاةدوجتالكشمةظحالمةلاحيف.تباثلكشبةدوجلاةيلاعزيمتتتاعوبطمجاتنإلةعباطلاميمصتمت
.www.xerox.com/support/ALC80XXsupportىلإلقتنا،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.اهلحوةلكشملافاشكتسالمسقلا

XeroxوأةمدخلاةيقافتاوأXeroxنامضيطغيال:رذحلا Total Satisfaction Guarantee)نم)لماكلااضرلانامض
Xeroxنمماتلااضرلانامضرفوتي.موعدملاريغقرولاوأةصاخلاطئاسولامادختسانعجتانلافلتلاXerox®تايالولايف

.ليصافتلاىلعلوصحلليلحملالثمملابلاصتالاىجرُي.قطانملاهذهجراخةيطغتلافلتختدق.ادنكوةدحتملا

ةطقندنعلمعلانعفقوتللزرطلانمديدعللةناوطسألاوةعابطلاوربحلاقوحسمشيطارخممُصت،ةعابطلاةدوجنيسحتل:ةظحالم
.اًقبسمةددحم

اهحالصإوةعابطلاةدوجءاطخأفاشكتساتاحفصةعابط

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.زاهجلاسملا.2

.تامولعملاتاحفصسملا.3

.ةعابطسملامث,اهلحوةعابطلاةدوجلكاشمفاشكتساةحفصسملا،ةعباطلاةدوجتالكشملحلوحتاءارجإةعابطل.4

.تاحفصلايفةدراولاةلثمألابةعابطلاةدوجتالكشمنراق.5

ةلكشملاببسامهرابتعابطئاسولاوقرولاةلازإ

ةعابطلاليغشتجمانربوقيبطتلاوةعباطلالمعةلاحيفىتحةعابطلاةدوجتالكشمنيموعدملاريغوأنافلاتلاطئاسولاوأقرولاببسينأنكمي
:ةعابطلاةدوجةلكشمببسهرابتعابقرولاةلازإلةيلاتلاتاداشرإلامدختسا.يلاثملكشب

.طئاسولاوأقروللةعباطلامعدنمدكأت•

.فاجوأفلاتريغقروبةعباطلاليمحتنمدكأت•

.نيديدجطئاسووأقروبامهلدبتسا،طئاسولاوأقرولاةلاحيفكشلاةلاحيف•

.مكحتلاةحولنموةعابطلاليغشتجمانربيفبسانملاجردلاديدحتنمدكأت•
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.ةعباطلامكحتةحولىلعوةعابطلاليغشتجمانربيفبسانملاقرولاعونديدحتنمدكأت•

قيبطتلاىلعوأةعباطلاىلعةلكشملالزع

:ةلكشملالزعلةيلاتلاتاوطخلامدختسا،ةديجلاهتلاحوقرولامعدنمدكأتلاةلاحيف

ةدوجءاطخأفاشكتساتاحفصةعابطعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل."ةعابطلاةدوجصيخشت"تاحفصعبطا،ةعباطلامكحتةحولنم.1
.اهحالصإوةعابطلا

جمانربوأقيبطتلايفةلكشمدُعتةعابطلاةدوجةلكشمنأوميلسلكشبلمعتةعباطلانأينعياذهف،ميلسلكشبتاحفصلاةعابطةلاحيف•
.ةعابطلامقلموأةعابطلاليغشت

.ةعباطلايفةلكشملانوكتسف،تاحفصلابةعابطةدوجتالكشمروهظرمتسااذإ•

.ةعابطلامقلموأةعابطلاليغشتجمانربوأقيبطتلايفاهلحوةعابطلاةدوجتالكشمفاشكتساعجار،ميلسلكشبتاحفصلاةعابطةلاحيف.2

يفاهحالصإوةعابطلاةدوجءاطخأفاشكتساعجار،ةعابطلامدعوأتاحفصلاةعابطةدوجبقلعتتتالكشمروهظرارمتساةلاحيف.3
.ةعباطلا

ةعابطلامقلموأةعابطلاليغشتجمانربوأقيبطتلايفاهلحوةعابطلاةدوجتالكشمفاشكتسا

جمانربوأقيبطتلاوهببسلانوكينأنكميف؛ةعابطلاةدوجيفتالكشمكيدللازتالنكلومكحتلاةحولنمميلسلكشبعبطتةعباطلاتناكاذإ
.ةعابطلامقلموأةعابطلاليغشت

:ةلكشملالزعل

.ةلثامملاةعابطلاةدوجتالكشمنعثحباورخآقيبطتنمًالثامماًدنتسمعبطا.1

نمققحت.ةعابطلامقلموأةعابطلاليغشتجمانربيفةلكشملانوكتنألمتحملانمف؛ةعابطلاةدوجةلكشمسفندنتسملابلازيالناكاذإ.2
.ةعابطلاةمهملمدختسملاةعابطلاليغشتجمانرب

a.رتويبمكلازاهجىلعتاعباطلاةمئاقىلإلقتنا:

Windowsليغشتلامظنلةبسنلاب• Server .تاعباطلا>تادادعإلا>أدباقوفرقنا،ثدحألاتارادصإلاو2008

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• .تاعباطلاوةزهجألا>ءدبلاقوفرقنا،7

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• .تاعباطلاوةزهجألا>مكحتلاةحول>أدباقوفرقنا،8

Windowsليغشتلاماظنلةبسنلاب• تاحساملاوتاعباطلا>ةزهجألا>تادادعإلا>Windowsليغشتءدبقوفرقنا،10
.تاعباطلاوةزهجألاقوفرقنامث،ةلصلاتاذتادادعإلاىلإررم.ةيئوضلا

.تاعباطلاةمئاقىلإلقنتلاراسمرييغتهنكميف،صصخم"أدباةمئاق"قيبطتمدختستتنكاذإ:ةظحالم

b.ةعباطلامساقوفنميألاسواملارزبرقنا.

c.صئاصخلاددح،ةلدسنملاةمئاقلانم.

.ةعباطلازارطمسالليغشتلاجمانربطسودوجوملازارطلامساةقباطمنمدكأت•

.ةعباطللبسانملاةعابطلاليغشتجمانربتيبثتبمق؛ءامسألاةقباطممدعةلاحيف•

.ةعابطلاتازيمعجارف،"ناولألاحيحصت"و"ةعابطلاةدوجعضو"طبضلو،اًبسانمةعابطلاليغشتجمانربناكاذإ.3

."نَّسحُم"وأ"يسايق"ىلع"ةعابطلاةدوجعضو"طبضا•

."ةيئاقلتلا®Xeroxناولأ"ىلع"ناولألاحيحصت"طبضا•

.هتيبثتدعأمثةعابطلاليغشتجمانربفذحا؛ةلكشملارارمتساةلاحيف.4
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عبطاوقيبطتلاليغشتدعأوةعباطلاليغشتدعأ.قيبطتلاوهببسلانوكينألمتحيف،ةعابطلاةدوجبقلعتتلكاشمنودبدنتسملاعبُطاذإ.5
.اهليغشتفاقيإوألومخلاعضويفاهلاخدإوأةعباطلاليغشتةداعإرظنا،تامولعملانمديزملل.ىرخأةرمدنتسملا

تامولعمىلعلوصحللو،ةلكشملارارمتساةلاحيف.ةعابطمقلملالخنمةعابطلابكمايقمدعنمدكأتف؛ةمئاقلازتالةلكشملاتناكاذإ.6
.www.xerox.com/support/ALC80XXsupportىلإلقتنا،تنرتنإلاربعمعدلا

ةعباطلايفاهحالصإوةعابطلاةدوجءاطخأفاشكتسا

يفٍذئنيحةلكشملانوكتسف،مكحتلاةحولنم"ةئيهتلاريرقت"وأ"يحيضوتلاضرعلاةحفص"ةعابطدنعةعابطلاةدوجيفتالكشمكيدلتناكاذإ
.ةعباطلا

:ةلكشملاردصمنعثحبلل

فاشكتساتاحفصةعابطعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل."اهحالصإوةعابطلاةدوجءاطخأفاشكتساتاحفص"عبطا،مكحتلاةحولىلع.1
.اهحالصإوةعابطلاةدوجءاطخأ

:يلياممققحتف،ةعابطلاليصافتضرعلاًدجةحتافتاعوبطملاتناكاذإ.2

.فلاتريغ،فاجموعدمقروبةعباطلاليمحت•

.ريبكلكشبربحلاقوحسمشيطارخنمرثكأوأةدحاوبربحلاقوحسمتايوتسمضافخنامدع•

.ةعباتملالبقةلكشملاحيحصتبمق.ةبيعمةناوطسألاشيطارخنمرثكأوأةدحاونوكتنأنكمي،صلاخنولبتاحفصلاةعابطةلاحيف.3

.مكحتلاةحولب"ةعابطلاةرياعم"ليغشتبمق،كتاعلطتبتاحفصلاناولأءافومدعةلاحيف.4

."اهحالصإوةعابطلاةدوجءاطخأفاشكتساتاحفص"يفةدراولاةلثمألانملاثملكعمدنتسملابةدوجوملاةعابطلاةدوجتالكشمنراق.5

هذاختابجييذلاءارجإلاةفرعمل"لولحلا"دومعيفرظنا،"اهحالصإوةعابطلاةدوجءاطخأفاشكتساتاحفص"يفقباطتىلعروثعلاةلاحيف
.ةلكشملالحل

.www.xerox.com/support/ALC80XXsupportىلإلقتنا،تنرتنإلاربعمعدلاتامولعمىلعلوصحللو،ةلكشملارارمتساةلاحيف

ةعابطلاةرياعمءارجإذيفنت

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.زاهجلاسملا.2

.تاودأسملا.3

.يلاتلا>ةعابطلاةرياعم>ةرياعم>اهحالصإولكاشملافاشكتساسملا.4

."ةعابطلاةرياعم"ءارجإليغشتلةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.5
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اهلولحوةعابطلاةدوجتالكشم

.ةعابطلاةدوجتالكشمللولحىلعثحبلليلاتلالودجلامدختسا

لكاشمفاشكتساةحفص>تامولعملاتاحفص>زاهجلاسملا.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع:ةظحالم
.ةعابط>اهلحوةعابطلاةدوج

لحلاةلكشملا

رطسألاوتاخطللاوعقبلا

.تاجرخملاىلعةحتافوأةنكادتامالعرهظت

لالخنمةغرافتاحفصةدعنمنوكتتةعابطةمهمءارجإبمق
.رهصملاىلعمكارتملاربحلاقوحسمةلازإلةعباطلا

ديدحتىلعةدعاسمللرابتخالاتاحفصعبطاف،ةلكشملاترمتسااذإ
.ةروصلاةدوجةلكشملببسملانوكملا

ريوصتلاةدحولدبتساف،طقفدحاونوليفبيعلاثدحاذإ•
.ةرظانملا

تاحفصلكىلعاًيئرمناكوناولألالكيفبيعلاثدحاذإامأ•
.رهصملالدبتساف؛رابتخالا

طوطخلاوأعقبلاراركت

.تاعوبطملابةمظتنمةينمزتارتفىلعطوطخلاوأطاقنلارهظت

بويعلا"ةحفصعبطا،ةلكشمللببسملاةعباطلاءزجديدحتل1
،ةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف."ةرركتملا
>اهحالصإوءاطخألافاشكتسا>تاودأ>زاهجلاسملامث
.ةعابط>ةرركتملابويعلاةحفص>معدلاتاحفص

عبتا،طوطخلاوأطاقنلاراركتنعلوؤسملاءزجلاديدحتل2
."ةرركتملابويعلا"ةحفصبةدراولاتاداشرإلا
ةحفصىلعددحملاةعباطلاءزجلدبتسا،ةلكشملاحيحصتل3

."ةرركتملابويعلا"

ةحيحصريغودبتناولألا

.ريبكلكشبةبسانمريغناولألاوأناولألاليغشتمتيمل

.حطسموٍوتسموتباثحطسىلعةعباطلادوجونمققحت1
رزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.ةعابطلاةرياعمءارجإذيفنتبمق2

فاشكتسا>تاودأ>زاهجلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلا
مث،يلاتلا>ةعابطلاةرياعم>ةرياعم>اهحالصإوءاطخألا
.تاميلعتلاعبتا

اًدجةنكادوأاًدجةحتافناولألا

.ةيبابضةيفلخلاوأ،ةدوقفموأ،اًدجةفيفخنوللاوأةعابطلاةفاثك

هليمحتنموةعباطللهمدختستيذلاقرولاعونةبسانمنمققحت1
.موعدملاقرولاعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.ميلسلالكشلاب
ىلعددحملاعونلاعمجردلابلَّمحملاقرولاقباطتنمققحت2

.ةعابطلاليغشتجمانربيفومكحتلاةحول
،اهلحوةعباطلاةدوجتالكشمبةقلعتملاتاءارجإلاةعابطل3

سملا.مكحتلاةحوليفةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا
ةدوجلكاشمفاشكتساةحفص>تامولعملاتاحفص>زاهجلا
.ةعابط>اهلحوةعابطلا
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لحلاةلكشملا

عبطتةعباطلانإف،ةحيحصودبت"ناولألاعجرم"ةحفصتناكاذإ
ريغتادادعإلاوأقيبطتلايدؤينأنكمي.حيحصلالكشلاب
ةدوجتالكشمثودحىلإةعابطلاليغشتجمانرببةحيحصلا
.ةعابطلا

مق،حيحصلالكشلاب"ناولألاعجرم"ةحفصةعابطمدعةلاحيف4
رزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف."ةعابطلاةرياعم"ءارجإذيفنتب
فاشكتسا>تاودأ>زاهجلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلا
مث،يلاتلا>ةعابطلاةرياعم>ةرياعم>اهحالصإوءاطخألا
.تاميلعتلاعبتا

دحاونول-ةيسأرءاضيبرطسأوأطوطخ

.تاجرخملايفدحاونولبرطسألاوطوطخلارهظت

.رثأتملانوللاديدحتلرابتخالاتاحفصعبطا1
بحسا،رثأتملانوللابةصاخلاةعابطلاسأرتاسدعفيظنتل2

ىتحلخادلاىلإهكرحمث،فقوتيىتحجراخللفيظنتلابيضق
نوللكلءارجإلااذهرركمث.تارمثالثرمألاررك.هتياهن
سأرتاسدعفيظنتعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.رثأتم
.ةعابطلا

يف،ةعابطلاةدوجلكاشملحتاءارجإةعابطل:ةظحالم
سملامث،ةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،مكحتلاةحول
لكاشمفاشكتساةحفص>تامولعملاتاحفص>زاهجلا
.ةعابط>اهلحوةعابطلاةدوج

كحلابهتلازإلهسيهنأوأدوقفمربحلاقوحسم

.كرفلابهتلازإلهستوأةعابطلانماًدوقفمربحلاقوحسمودبي

هليمحتنموةعباطللهمدختستيذلاقرولاعونةبسانمنمققحت1
.موعدملاقرولاعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.ميلسلالكشلاب
رزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.ةعابطلاةرياعمءارجإذيفنتبمق2

فاشكتسا>تاودأ>زاهجلاسملامث،ةيسيئرلاةحفصلا
مث،يلاتلا>ةعابطلاةرياعم>ةرياعم>اهحالصإوءاطخألا
.تاميلعتلاعبتا
.مكحتلاةحولىلعلقثأقروددح3

امكاًنزولقثألاىلإاًنزوفخألانمقاروألالثمتت:ةظحالم
:يلي
فيفخنوتركقرو،يداعقرو:فلغملاريغقرولل•

نزولاليقثنوتركقرو،نوتركقرو،نزولا
قرو،نزولافيفخسلمأنوتركقرو:فلغملاقرولل•

.نزولاليقثسلمأنوتركقرو،سلمأنوترك

يئوضلاحسملاوخسنلاتالكشم

.يلاتلالودجلاىلإعجراف،ةئيدريئوضلاحسملاوأخسنلاةدوجتناكاذإ
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لولحلاضارعألا

ةيذغتةدحونماهؤاشنإمتيتلاخسنلايفطقفرطسأوطوطخدجوت
.تادنتسملا

رمي،يئوضلاحسملاءارجإدنع.تادنتسملاجاجزىلعتافلخمدجوت
جتنياممتافلخملاىلعتادنتسملاةيذغتةدحونمدراولاقرولا
ةعطقمادختسابجاجزلاحطسأعيمجفيظنتبمق.رطسأوأاًطوطخ
.ربولانمةيلاخشامق

ئشنتيئوضلاحسملاءارجإدنع.تادنتسملاجاجزىلعتافلخمدجوت.تادنتسملاجاجزنمةذوخأملاخسنلايفطاقندجوت
جاجزلاحطسأعيمجفيظنتبمق.ةروصلاىلعةطقنتافلخملا
.ربولانمةيلاخشامقةعطقمادختساب

حسملاوأخسنلادنعيلصألادنتسملانميسكعلاهجولارهظي
.يئوضلا

."ةيفلخلاعنم"ليغشتبمق

.نيابتلاوأقيمغتلا/حيتفتلاتادادعإطبضا.اًدجةقماغوأاًدجةحتافةروصلا

.ناولألانزاوتتادادعإطبضا:خسنلا.ةقيقدريغناولألا

.حيحصلا"يلصألادنتسملاعون"طبضنمدكأت:يئوضلاحسملا

.www.xerox.com/support/ALC80XXsupportىلإلقتنا،تنرتنإلاربعمعدلاتامولعمىلعلوصحللو،ةلكشملارارمتساةلاحيف

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX302مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تالكشملالح

http://www.support.xerox.com/support/altalink-c8000-series/support


سكافلاتالكشم
لاسرإسكافلازاهجىلعرذعتيثيح.دمتعميرظانتفتاهطخبةعباطلالاصتانمدكأتف،اهمالتساوتاسكافلالاسرإةعباطلاىلعرذعتاذإ
.يرظانتلاحشرملامادختسانوديمقرفتاهطخبةرشابمهلاصتادنعاهمالتساوأتاسكافلا

.)ةيناث/تب4800(ىوقمرتخا،ءدبلالدعملةبسنلاب.لقألدعمبسكافلالسرأف،اًفيعضسكافلالاصتاناكاذإ:ةظحالم

تاسكافلالاسرإتالكشم

لولحلاةلمتحملابابسألاضارعألا

لالخنمميلسلكشبدنتسملاةيذغتمتتال
.تادنتسملاةيذغتةدحو

ريغصوأاًدجعيفروأاًدجكيمسدنتسملا
.اًدج

.تادنتسملاجاجزمدختسا

ةيذغتةدحوبضرعلاتاهجومطبضمتيمل.ةيوازباًيئوضدنتسملاحسممتي
.دنتسملاضرعمئالتلتادنتسملا

ةيذغتةدحوبضرعلاتاهجومطبضا
.دنتسملاعممءالتتىتحتادنتسملا

.حيحصلالكشلابدنتسملاعض.حيحصريغلكشبدنتسملاعضومت.يبابضملتسملاهملتسايذلاسكافلا

ظن.خستمتادنتسملاجاجز
.تادنتسملاجاجزفِّ

.نيابتلاطبضا.ةقدلاطبضا.اًدجحتافدنتسملابدوجوملاصنلا

لسرأمث،لمعيفتاهلاطخنأنمققحت.فتاهلالاصتايفةلكشمدجوت
.ىرخأةرمسكافلا

ءاشنإةيناكمإنمققحتللةخسنءاشنإبمق.سكافلاةزهجأدحأبةلكشمدجوت
ةلاحيف.ةفيظنتاعوبطموأخُسنلةعباطلا
نمبلطا،حيحصلالكشلابةخسنلاةعابط
صاخلاسكافلازاهجنأنمققحتلاملتسملا
.حيحصلالكشلابلمعيهب

عض،تادنتسملاةيذغتةدحومادختساةلاحيف.حيحصريغلكشبدنتسملاليمحتمت.غرافملتسملاهملتسايذلاسكافلا
.ىلعألاًهجاوميلصألادنتسملا

عض،تادنتسملاجاجزمادختساةلاحيف
.لفسأللاًهجاوميلصألادنتسملا

.سكافلامقرنمققحت.حيحصريغسكافلامقر.سكافلالاسرإمتيمل

لصفةلاحيف.فتاهلاطخلاصتانمققحت.حيحصريغلكشبلصتمفتاهلاطخ
.هليصوتبمق؛فتاهلاطخ

.ِلتسملابلصتا.ملتسملاىدلسكافلازاهجيفةلكشمدجوت

.اهنيكمتوسكافلاةزيمتيبثتنمدكأت.ةنَّكمُمريغوأةتَّبثُمريغسكافلاةزيم

.مقلملاسكافليطعتنمدكأت.مقلملاسكافنيكمتمت

طخبلاصتالللوصومقردوجومزلي
.يجراخ

دقف،PBXماظنبةلصتمةعباطلاتناكاذإ
طخىلإلوصوللمقرلاخدإيرورضلانوكي
.يجراخلافتاهلا
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لولحلاةلمتحملابابسألاضارعألا

ةئدابنيبتقؤمفاقيإىلإسكافلامقرجاتحي
.فتاهلامقرويجراخلاطخلا

فقوترزلاسملا،تقؤمفاقيإجاردإل
يف),(ةلصافرهظت.بلطلاءانثأتقؤم
.رظانملاعقوملا

.www.xerox.com/support/ALC80XXsupportىلإلقتنا،تنرتنإلاربعمعدلاتامولعمىلعلوصحللو،ةلكشملارارمتساةلاحيف

تاسكافلامالتساتالكشم

لولحلاةلمتحملابابسألاضارعألا

سكافلازاهجبوأفتاهلالاصتابةلكشمدجوت.غرافملتسملاهملتسايذلاسكافلا
.لسرملاىدل

اذإ.ةفيظنخُسنلةعباطلاءاشنإةيناكمإنمدكأت
لاسرإلسرملانمبلطاف،كلذاهنكميناك
.ىرخأةرمسكافلابدنتسملا

ريغلكشبتاحفصلاليمحتبلسرملاماق
.حيحص

.لسرملابلصتا

عبطتالاهنكلولاصتالاىلعةعباطلابيجت
.سكافلا

ةنزخملاماهملافذحا،ةرفوتملاةركاذلاةدايزل.ةئلتممةركاذلا
.ةدوجوملاماهملالمتكتىتحرظتناو

مجحةعباطلابقرولاتامزلتسمقباطتال.ملتسملاسكافلامجحريغصتمت
.لَسرملادنتسملا

لِّمحمث،ةيلصألاتادنتسملامجحديكأتبمق
.ةعباطلايفبسانملاقرولامجح

.اًيئاقلتتاسكافلامالتساىلعةعباطلاطبضا.اًيوديتاسكافلامالتساىلعةعباطلاطبضمت.اًيئاقلتتاسكافلامالتسامتيال

نأنكمي،ةعباطلانمقرولادافنةلاحيف.ةئلتممةركاذلا
ةركاذةعابطلاماهموتاسكافلادفنتست
ةنزخملاماهملاعبطاوقرولالِّمح.ةعباطلا
.ةركاذلاب

لصفةلاحيف.فتاهلاطخلاصتانمققحت.حيحصريغلكشبلصتمفتاهلاطخ
.هليصوتبمق؛فتاهلاطخ

ءاشنإةيناكمإنمققحتللةخسنءاشنإبمق.لسرملاىدلسكافلازاهجيفةلكشمدجوت
ةلاحيف.ةفيظنتاعوبطموأخُسنلةعباطلا
نمبلطا،حيحصلالكشلابةخسنلاةعابط
صاخلاسكافلازاهجنأنمققحتلاملتسملا
.حيحصلالكشلابلمعيهب

.www.xerox.com/support/ALC80XXsupportىلإلقتنا،تنرتنإلاربعمعدلاتامولعمىلعلوصحللو،ةلكشملارارمتساةلاحيف
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سكافلاريراقتةعابط

:ةعباطلابمكحتلاةحولنمةيلاتلاسكافلاريراقتةعابطكنكمي

طاشنلاريرقت•

لوكوتوربلاريرقت•

سكافلاناونعباتكريرقت•

تارايخلاريرقت•

ةقلعُملاماهملاريرقت•

:سكافريرقتةعابطل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.زاهجلاسملا.2

.تاودأسملا.3

.سكافلاقيبطت>قيبطتلاتادادعإسملا.4

.سكافلاريراقتةعابطسملا.5

.ةعابطسملامث،بولطملاريرقتلاسملا.6

.اًددجمXسملامث،Xسملا،زاهجلاةشاشىلإةدوعلل.7

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.8

/www.xerox.com/supportىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجراوأماظنلالوؤسمبلصتاف،ةرهاظريغسكافلاريراقتةعابطةزيمتناكاذإ
ALC80XXdocs.
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تاميلعتلاىلعلوصحلا
.ةعابطلاةدوجوةيجاتنإلاىلعظافحلايفكتدعاسمليئاقلتلاصيخشتلاىلعةدعاسملاتاودألانمديدعلاXeroxرفوت

مكحتلاةحولىلعهيبنتلاوأطخلالئاسرضرع

مكحتلاةحوليفةلاحللحضوملاLEDحابصمضمويومكحتلاةحولىلعةلاسررهظت.ةلكشملابةعباطلاكهبنت،ريذحتةلاحوأأطخثودحدنع
لئاسركرذحت.باوبألاحتفوأتادادمإلاضافخنالثم،هابتنالابلطتتيتلاةعباطلاتالاحبهيبنتلالئاسركربخت.رمحألاوأينامرهكلانوللاب
طقفةدحاورهظت،ةلاحنمرثكأثودحةلاحيف.ةعابطلاءادأنمللقتيتلاوأةعابطلابةعباطلامايقنودلوحتيتلاةعباطلاتالاحنمءاطخألا
.مكحتلاةحولىلع

:ةطشنلاهيبنتلاوأطخلالئاسربةلماكةمئاقضرعل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.زاهجلاسملا.2

.تامالعإسملا.3

.ءاطخألاوأتاهيبنتلاوأتاهيبنتلاوءاطخألاسملا.4

.هيبنتلاوأأطخلاسملا،ليصافتلاضرعل.5

.Xسملا،تامالعإلاةشاشنمجورخلل.6

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.7

مكحتلاةحولىلعءاطخألاتاظوفحمضرع

ديدحتلةمئاقلاهذهمادختساكنكمي.نرتقملاأطخلازمروتقولاوخيراتلابسحءاطخألالجسفلميفاهليجستمتي،زاهجلاىلعءاطخأثودحدنع
.تالكشملالحوتاهاجتالا

:ءاطخألاتاظوفحمضرعل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.زاهجلاسملا.2

.تامالعإسملا.3

.ءاطخألاتاظوفحمسملا.4

.Xسملا،جورخلل.5

.Xسملا،تامالعإلاةشاشنمجورخلل.6

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.7

EMBEDDED WEB SERVER

Embedded Web Serverةعباطلاىلعماظنلاوةكبشلاتادادعإليدعتبماظنلايلوؤسملحمسي.ةعباطلايفتبثمنيوكتوةرادإجمانربوه
.بيوضرعتسممادختسابدُعبنع

ةقيرطبفئاظولاهذهلكىلإلوصولانكمي.اهبقعتوةعابطلاماهملاسرإودادمإلاتايوتسموقرولاةبقارموةعباطلاةلاحنمققحتلاكنكميو
.كبصاخلارتويبمكلازاهجلالخنمةحيرم
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Embeddedبلطتي Web Serverيليام:

.LinuxوأUNIXوأMacintoshوأWindowsليغشتلاةمظنأتائيبيفةكبشلاوةعباطلانيبTCP/IPلاصتا•

.ةعباطلاىلعTTPوTCP/IPنيكمتمت•

.JavaScriptمعديبيوضرعتسمباًدوزمةكبشلابلصتمرتويبمكزاهج•

تنرتنإلاربعمعدلادعاسم

كنكميثيح.كيدلةعباطلاتالكشملحلاهحالصإوءاطخألافاشكتساتاميلعتوتاداشرإلامدقتةيفرعمةدعاقتنرتنإلاربعمعدلادعاسمدُعي
.ديزملاوجماربلاتيبثتتالكشموقرولاراشحناوةعابطلاةدوجتالكشمللولحىلعروثعلا

.www.xerox.com/support/ALC80XXsupportىلإلقتنا،تنرتنإلاربعمعدلادعاسمىلإلوصولل

تامولعملاتاحفص

تاحفصو،طخلاونيوكتلاتامولعمىلعتاحفصلاهذهيوتحتو.اهتعابطكنكمييتلاتامولعملاتاحفصنمةعومجمىلعكتعباطيوتحت
.ديزملاو،يحيضوتلاضرعلا

.ةعابطسملامث،اًرايخددح،تامولعمةحفصةعابطل

:ةيلاتلاتامولعملاتاحفصرفوتت

فصولامسالا

يلسلستلامقرلاكلذيفامبةعباطلاتامولعمةئيهتلاريرقترفويةئيهتلاريرقت
جاردألاتامولعموذفنملادادعإوةكبشلاتادادعإوةتبثملاتارايخلاو
.ريثكلاكلذريغو

ةلصفمةمئاقوزاهجلالوحتامولعمةرتوفلاصخلمريرقترفويةفلكتلاصخلم
.قرولاوةرتوفلاتادادعل

.ةعباطللةيسيئرلاتازيملاىلعةماعةرظنءدبلاليلدرفويةيادبلا

لكاشمبةمئاقاهلحوةعابطلاةدوجلكاشمفاشكتساةحفصرفوتاهلحوةعابطلاةدوجلكاشمفاشكتساةحفص
.اهلحىلعةدعاسمللحئاصنوةعئاشلاةعابطلاةدوج

ءازجألاماقرأوةيطغتلاتامولعمتامزلتسملامادختساةحفصرفوتتامزلتسملامادختساةحفص
.تامزلتسملابلطةداعإل

.تاموسرلاةدوجنمققحتللةحفصلاهذهعبطاتاموسرلليحيضوتلاضرعلاةحفص

PCLطوطخعيمجنمةعوبطمةخسنPCLطوطخةمئاقرفوتPCLطوطخةمئاق
.ةعباطلاىلعةرفوتملا

طوطخعيمجنمةعوبطمةخسنPostScriptطوطخةمئاقرفوتPostScriptطوطخةمئاق
PostScriptةعباطلاىلعةرفوتملا.

تامولعملانمديزم

:رداصملاهذهنمكتعباطلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلاكنكمي
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عقوملادروملا

.ةعباطلاعمةوبعلايفاًقفرميتأيتيبثتلاليلد

Informationىلإعجرا،ليصافتلاةفرعملمكحتلاةحولنمةعابطلاءدبلاليلد
Pagesتامولعملاتاحف.

www.xerox.com/support/ALC80XXdocsكتعباطلىرخأقئاثو

Recommended Media List)ةدحتملاتايالولا)اهبىصوملاطئاسولاةمئاق:www.xerox.com/rmlna

www.xerox.com/rmleu:يبوروألاداحتالا

تنرتنإلاربعينفلامعدلانمضتيامب،كتعباطلينفلامعدلاتامولعم
.ةعابطلاليغشتجماربتاليزنتوتنرتنإلاربعمعدلادعاسمو

www.xerox.com/support/ALC80XXsupport

Informationىلإعجرا،ليصافتلاةفرعملمكحتلاةحولنمةعابطلاتامولعملاتاحفص
Pagesتامولعملاتاحف.

Embeddedتامولعم Web ServerيفEmbedded Web Server،تاميلعتلاقوفرقنا.

www.xerox.com/suppliesكتعباطلتامزلتسملابلط

ةيلعافتلاةيداشرإلاةلدألانمضتيامب،تامولعملاوتاودأللدروم
ءافوللةصصخملاايازملاوةديفملاتاحيملتلاوةعابطلابلاوقو
.ةيدرفلاكتاجايتحاب

www.xerox.com/businessresourcecenter

www.xerox.com/worldcontactsءالمعللينفلامعدلاوةيلحملاتاعيبملا

www.xerox.com/registerةعباطلاليجست

/www.direct.xerox.comتنرتنإلاىلعرشابملا®Xeroxرجتم

يلسلستلامقرلاعقومديدحت

مقرلاىلعلوصحلاكنكمي.ةدعاسملاىلعلوصحللXeroxةكرشبلاصتالاوأتامزلتسملابلطدنعكزاهجليلسلستلامقرلاىلإجاتحت
ةيسيئرلاةحفصلاوأمكحتلاةحولىلعيلسلستلامقرلاةيؤركنكمي.ةئيهتلاريرقتةعابطبمق،يلسلستلامقرلاناكمديدحتل.قرطةدعبيلسلستلا
.رسيألايبناجلابابلاحتفا،قصلملاةيؤرل.ةعباطلاىلعتبثملاقصلملاىلعيلسلستلامقرلاةعابطمتت.نمضملابيولامداخل

Informationىلإعجرا،ةئيهتلاريرقتةعابطةيفيكلوحليصافتىلعلوصحلل Pagesتامولعملاتاحف.

:مكحتلاةحولىلعيلسلستلامقرلاضرعل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.زاهجلاسملا.2

.لوحسملا.3

.جمانربلارادصإويلسلستلامقرلاوزارطلاضرعمتي

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،ةيسيئرلاةشاشلاىلإةدوعلل.4
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ةعباطلاتائيهتوتارايخ

ةيسايقلاتازيملا

:ةيلاتلاتازيملاةعباطلارفوت

مقلملاسكافوتنرتنإلاربعسكافلاويئوضلاحسملاوينورتكلإلاديربلابلاسرإلاوةعابطلاوخسنلا•

ةعسلاةريبكUSBةزهجأنمةعابطلاوUSBىلإيئوضلاحسملا•

ةدحاوةسملبيئوضحسم،ةيسيئرلاةحفصلاىلإيئوضحسم،ةكبشلاىلإيئوضحسم،ديربلاقودنصىلإيئوضحسم•

•PDFوثحبلللباقPDF / XPS / TIFFوتاحفصلاددعتم/ةدحاوةحفصنمPDFفلمتاقيسنتورورمةملكبيمحم/رفشمPDF
PDF/A/يطخلا

A4مجحبقرولاىلعضيبألاودوسألاوأناولأللةقيقدلايفةحفص70ىلإلصتخسنةعرس• (210 Letterمجحبقرولاوأ)مم297×
(8.5 .)ةصوب11×

HiQخسنوريوصتدوج• LEDةصوبلكلةطقن2400×1200غلبت

ةصوبA3/11×17ىتحخسنلاتادنتسمماجحألصت•

SRA3/12ىلإلصيةعابطلادنتسممجح• × ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاعم،ةصوب19

نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطلا•

ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحو•

مكحتةحولىلعةنولملاسمللاةشاش•

جردلكلةقرو520تاعسب2-1ناجردلا•

ةقرو100ةعسب5جرد•

جردلكلةقرو520تاعسب)4-2جاردألا(جاردألاةيثالثةدحو•

A4/Letterمجحنمةقرو2000ةعسب)4-3ناجردلا(ةعسلاةريبكةفدارتمجاردأ•

تاحفصلانمتياباجيج1ةعسةركاذىلإةفاضإلابتياباجيج2ةعسةركاذ•

تياباجيج250ةعسيلخادتباثصرقكرحم•

•Ethernet 10/100/1000Base-TX

USBنمةرشابمةعابط• ةعرسلايلاع2.0

Adobeمعدوطوطخ• PostScriptوPCL

®Xeroxمعد• Mobile Express Driver®، Xerox® Global Print Driver®،وXerox® Pull Print Driver

®Xeroxمادختسابتامزلتسمللةيئاقلتةرادإوةئبعت• MeterAssistant®وXerox® SuppliesAssistant®

MaintenanceAssistantو

دُعبنعليغشتلاجمانربتيبثت•

ةئيهتلاخاسنتساودعبنعمكحتةحول•

SAPوSSDPوBonjourمدختستةزهجأفاشتكا•

دحومنيوانعرتفد•
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يسايق®Xeroxباسح•

نمآينورتكلإديرب،نمآيئوضحسم،نمآسكاف،ةرفشمةنمآةعابط•

McAfeeتانايبنامأ•

AESريفشت،تباثلاصرقلاكرحملادبتسا• FIPSعمقفاوتم(تب256 SHA-256ةئزجتةلاسرةقداصم،)140-2

®Xeroxنمةعسوتللةلباقلاةهجاولليساسألاماظنلا•

Earthليغشتلاجمانربتادادعإ• SmartنمXerox®

•Embedded Web Server

•Xerox® CentreWare ® Web

ينورتكلإلاديربلاتاهيبنت•

لومحملاتاقيبطتولومحملافتاهلانمةعابطلاليصوتولومحملافتاهلانمةعابطلامعد•

®Xeroxـبصاخلاتاقيبطتلاضرعممعد•

®Xeroxنمخسنلادعاسم•

)NFC(بيرقلالقحلالاصتاةينقتمادختسابةعابطلا•

Mopriaـلمعد•

AirPrintـلمعد•

Googleةعابطلمعد• Cloud.™

تايقرتلاوتارايخلا

ةجمدمةيبتكمءاهنإةدحو•

LXةيبتكمءاهنإةدحو•

LXةيبتكملاءاهنإلاةدحوبتابيتكلاءاشنإةدحو•

LXةيبتكملاءاهنإلاةدحوببقثلا•

2/4وأ2/3لدعمببقثبلامعأللةزهاجءاهنإةدحو•

2/4وأ2/3لدعمببقثبتابيتكءاشنإةدحوىلعيوتحتلامعأللةزهاجءاهنإةدحو•

لامعألاتابيتكءاشنإةدحوءاهنإةدحووألامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبصاخCZدلجم•

يديوسبقث•

فرظألاجرد•

ةقرو2000ةعسب)6جردلا(ةعسلاةريبكةيذغتةدحو•

لمعلاحطسوةحيرمسيبدتةدحو•

جودزملاطخلاودحاولاطخلاسكافتاعومجم•

SMBوأينورتكلإديربىلإسكافلاهيجوتةداعإ•

™EFIةكبشمقلم• Fiery®

XPSلجأنمنمضملاPDLةغلمعد•
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Xeroxنمنمآلالوصوللدحوملافرعملاماظن•

®Xeroxنمماعلالوصولاةقاطبنيكمتةعومجم•

®Xeroxنمةكبشلاربعةبساحملانيكمت•

ةيكلساللاةكبشلائياهم•

•Wi-Fi Directةيرايتخاةيكلسالةكبشئياهمعم

ةيجراخلازاهجلاةهجاو•

ةنسحملاMcAfeeنامأتازيموةمالسلايفMcAfeeمكحتنيكمتةعومجم•

XPSةعابطرايخةعومجم•

ةيكذلاةقاطبلانيكمتةعومجم•

®XeroxنمE1.0لماكتملاRFIDتاقاطبئراق•

Unicodeزيمرتمادختسابةعابطلا•

®Xeroxنميصخشلارتويبمكلابتكمحطسىلإيئوضلاحسملا®صصختم•

ءاهنإلاتارايخ

ءاهنإلاتارايخنازوألاماجحألاةعسلاجرخلازاهج

رفوتمريغةموعدملانازوألاعيمجةموعدملاماجحألاعيمجةقرو100رسيألاجردلا

رفوتمريغةموعدملانازوألاعيمجةموعدملاماجحألاعيمجةقرو250مزرلاجرد

،A4ةقرو500:مزرلاةجمدمةيبتكمءاهنإةدحو
8.5 × وأةصوب11

،A3ةقرو250 11×
ةصوب17

A3ىلإملم98×89

ىلإةصوب8.3×7.2
ةصوب17×11

ةقرو50:يداحأسيبدت²م/مج256–60
A4، 8.5 × ةصوب11

²م/مج80ةقرو30وأ
Legal، B4، A3، 11

ةصوب17×

ريغةقرو2000:مزرلاLXةيبتكمءاهنإةدحو
ةقرو1000،ةسبدم
250وأ،دحاوسوبدب
نيسوبدبةقرو

ىلإملم210×182
A3

ىلإةصوب3.9×3.5
ةصوب17×11

:عضاوملاددعتمسيبدت²م/مج256–60
ةقرو50

بوقث3-2بقث:بقثملا
يرايتخابوقث4-2وأ

LXبتكمللءاهنإلاةدحو
تابيتكلالماععم

ريغةقرو2000:مزرلا
ةقرو1000،ةسبدم
250وأ،دحاوسوبدب
نيسوبدبةقرو

ىلإملم210×182
A3

ىلإةصوب3.9×3.5
ةصوب17×11

:عضاوملاددعتمسيبدت²م/مج256–60
ةقرو50

بوقث3-2بقث:بقثملا
يرايتخابوقث4-2وأ

،اًبيتك40:تابيتكلاجرد
بيتكلايفةقرو2-15
دحاولا

A4 SEF)ةفاحلاةيذغت
Letter,)ةريصقلا

SEF, B4 SEF,
Legal SEF, A3
SEF, 11 × ةصوب17

SEF

15-2:ديلجتلاسيبدت
²م/مج90-60ةقرو

15-1:ينثلا/زيزحتلا
ةسبدمريغةقرو
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ءاهنإلاتارايخنازوألاماجحألاةعسلاجرخلازاهج

ةزهاجلاءاهنإلاةدحو
لامعألل

500:يولعلاجردلا
ةقرو

A6–A3:مزرلا 4.25
11ىلإةصوب5.85×
ةصوب17×

B5–A3:سيبدتلا

ةصوب10.5×7.25
ةصوب17×11ىلإ

عضوملايداحأسيبدتلا²م/مج300–60
50:عضاوملاددعتمو
ةقرو

-2يرايتخابقث:بقثملا
بوقث4-2وأبوقث3
بوقث4يديوسبقثوأ

ريغةقرو3000:مزرلا
ةعومجم200،ةسبدم
يداحأعضوميفةسبدم
ةسبدمةعومجم100وأ
،ةددعتمعضاوميف
جودزمسيبدت

ةزهاجءاهنإةدحو
تابيتكلماععملامعألل

تسفوألالابقتساجرد
ةقرو500

A6–A3:مزرلا

ةصوب5.85×4.25
ةصوب17×11ىلإ

B5–A3:سيبدتلا

ةصوب10.5×7.25
ةصوب17×11ىلإ

عضوملايداحأسيبدتلا²م/مج300–60
50:عضاوملاددعتمو
ةقرو

-2يرايتخابقث:بقثملا
بوقث4-2وأبوقث3
بوقث4يديوسبقثوأ

ريغةقرو1500:مزرلا
ةعومجم200،ةسبدم
يداحأعضوميفةسبدم
عضاوم4وأجودزموأ
ةسبدمةعومجم100وأ

A3ةصوب17×11وأ

يطلا،CلكشىلعيطلاةقروCZ40يطلاةدحو
:Zلكشىلع A4،

Letter SEF

ىلعفصتنملانميطلا
:Zلكش A3، 11 × 17
ةصوب

Cلكشىلعيطلا²م/مج90–64
Zلكشىلعيطلاو
ىلعفصتنملانميطلاو
Zلكش

ةقرو50موعدمنزويأموعدممجحيأرفوتمريغةحيرمسيبدتةدحو

نأبجيولقثألاطئاسوللتايمكلاضيفختمتي.²م/مج80ىلعءاهنإلاتارايخوجردلاتاعسبةصاخلاقرولاتايمكدمتعت:ةظحالم
.ددحملانزولاقاطننمضنوكت

®Xeroxةعباط313 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تافصاوملا



ةيداملاتافصاوملا

ةدعاقلانيوكت

)ةصوب25.2(مم640:ضرعلا•

)ةصوب28.8(مم732:قمعلا•

)ةصوب45.2(ملم1149:لوطلا•

)ًالطر334.8(مجك151.9:نزولا•

ةلماكتملاةيبتكملاءاهنإلاةدحوعمنيوكتلا

)ةصوب27.8(مم705:ضرعلا•

)ةصوب28.8(مم732:قمعلا•

)ةصوب45.2(ملم1149:لوطلا•

)ًالطر348.3(مجك158:نزولا•

تابيتكلاءاشنإةدحووLXةيبتكملاءاهنإلاةدحومادختسابنيوكتلا

)ةصوب48.8(مم1242:ضرعلا•

)ةصوب28.8(مم732:قمعلا•

)ةصوب45.2(ملم1149:لوطلا•

)ًالطر403.4(مجك183:نزولا•

لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوعمةئيهتلا

)ةصوب51.3(مم1302:ضرعلا•

)ةصوب28.8(مم732:قمعلا•

)ةصوب45.2(ملم1149:لوطلا•

)ًالطر430.4(مجك195.6:نزولا•

تابيتكلاءاشنإةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوعمنيوكتلا

)ةصوب56.4(مم1431.4:ضرعلا•

)ةصوب28.8(مم732:قمعلا•

)ةصوب45.2(ملم1149:لوطلا•

)ًالطر467.1(مجك212.3:نزولا•

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX314مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تافصاوملا



CZدلجملاوتابيتكلاءاشنإةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوعمنيوكتلا

)ةصوب65.5(مم1664.2:ضرعلا•

)ةصوب28.8(مم732:قمعلا•

)ةصوب45.2(ملم1149:لوطلا•

)ًالطر581.7(مجك264.4:نزولا•

ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحووCZدلجملاوتابيتكلاءاشنإةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوعمنيوكتلا

)ةصوب77.9(مم1978.2:ضرعلا•

)ةصوب28.8(مم732:قمعلا•

)ةصوب45.2(ملم1149:لوطلا•

)ًالطر654.5(مجك297.5:نزولا•

صولخلاتابلطتم

ةدعاقلانيوكتلصولخلاتابلطتم

®Xeroxةعباط315 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تافصاوملا



تابيتكلاءاشنإةدحووLXةيبتكملاءاهنإلاةدحوعمنيوكتللصولخلاتابلطتم

تابيتكلاءاشنإةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوعمةئيهتللصولخلاتابلطتم

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX316مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تافصاوملا



CZدلجملاوتابيتكلاءاشنإةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوعمةئيهتللصولخلاتابلطتم

ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحووCZدلجملاوتابيتكلاءاشنإةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوعمةئيهتللصولخلاتابلطتم

®Xeroxةعباط317 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تافصاوملا



ةيئيبلاتافصاوملا

ةرارحلاةجرد

)تياهنرهفةجرد83-50(ةيوئمةجرد28-10:ليغشتلا

ةيبسنلاةبوطرلا

)فثاكتنودب(%85ىلإ%15نم:ليغشتلا

عفرلا

.)مدق8200(رتم2500نملقأتاعافتراىلعةعباطلامدختسا،لثمألاءادألاىلعلوصحلل

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX318مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تافصاوملا



ةيبرهكلاتافصاوملا

بولطملارايتلاتارملاددعةقاطلابدادمإلاردصمدهجةعرسلا

نمتلوف127ىلإ110نمةقيقدلايفةعوبطم30-55
%10-/+ددرتملارايتلا

زتره3-/+زتره50

زتره3-/+زتره60

ريبمأ15

نمتلوف240ىلإ220نم
%10-/+ددرتملارايتلا

زتره3-/+زتره50

زتره3-/+زتره60

ريبمأ10

نمتلوف127ىلإ110نمةقيقدلايفةعوبطم70
%10-/+ددرتملارايتلا

زتره3-/+زتره50

زتره3-/+زتره60

ريبمأ20

نمتلوف240ىلإ220نم
%10-/+ددرتملارايتلا

زتره3-/+زتره50

زتره3-/+زتره60

ريبمأ10

®Xeroxةعباط319 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تافصاوملا



ءادألاتافصاوم

ةعابطلاةقد

ةصوبلايفةطقن1200×1200:ةقدللىصقألادحلا

ةعابطلاةعرس

يذ)ًالطر28ىلإ18(عبرمرتم/مج105ىلإ60نزوبىوقملاقروللةليوطلاةفاحلانمةيذغتلامادختسابةرمتسملاةعابطللتاعرسلجست
A4مجحلا (210 × Letterمجحلاوأ)ةصوب11.69×8.27،مم297 (216 x جردلاءانثتسابجرديأنم)ةصوب11×8.5،مم279
5.

:ةعابطلاةعرسيفةديدعلماوعرثؤت

.ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاىلعقرولاليمحتكنكمي،ةعابطللىلعأتاعرسىلإلوصولل:قرولاهاجتا•

.ةعابطللةعرسىلعأيف)ملم297×210مجحب(A4و)ةصوب11×8.5مجحب(Letterقرولاامجحكرتشي:قرولامجح•

.تاقصلملاوتاقاطبلانوزخملثم،ليقثلاقرولانععرسأةروصبنزولافيفخقرولاةعابطمتت:قرولانزو•

.عماللاقرولانععرسأةروصبيداعلاقرولاةعابطمتت:قرولاعون•

.ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلامادختساب،Letter/A4مجحبيداعلاقرولاىلعةعابطلادنعةعابطلاةعرسلىصقألادحلاىلإلوصولاكنكمي

.مجحلاةريبكوةليقثةعمالتاقاطبنوزخممادختساب5جردلانمةعابطلادنعاًبيرقتةقيقدلايفةحفص13يهةعابطةعرسىندأ

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX320مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تافصاوملا



ةمالسلاوةحصلاوةئيبلابةصاخلالاصتالاةهجتامولعم
:ـبلصتا،هتامزلتسمواذهXeroxجتنمبقلعتياميفةمالسلاوةحصلاوةئيبلالوحتامولعملانمديزمل

ASK-XEROX-800-1ادنكوةدحتملاتايالولا• (1-800-275-9376)

EHS-Europe@xerox.com:ابوروأ•

.www.xerox.com/about-xerox/environment:ىلإلقتنا،ادنكوةدحتملاتايالولايفجتنملاةمالستامولعمىلعلوصحلل

.www.xerox.com/about-xerox/environment_europe:ىلإلقتنا،ابوروأيفجتنملاةمالستامولعمىلعلوصحلل

®Xeroxةعباط321 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تافصاوملا

mailto:EHS-Europe@xerox.com
https://www.xerox.com/en-us/about/ehs
https://www.xerox.co.uk/en-gb/about/ehs


®Xeroxةعباط322 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تافصاوملا



ةيميظنتلاتامولعملا
:ىلعقحلملااذهيوتحي

324................................................................................................................................ةيساسألاحئاوللا

329....................................................................................................................................خسنلاحئاول

332...................................................................................................................................سكافلاحئاول

336..................................................................................................................................ةمالسلاةداهش

Material Safety Data Sheets)337..........................................................................)داوملانامأتانايبقاروأ

®Xeroxةعباط323 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا



ةيساسألاحئاوللا
هببستيذلالخادتلانمدحللريياعملاهذهميمصتمتدقو.يسيطانغمورهكلاثاعبنالاونامألاريياعملاًقفوةعباطلاهذهرابتخابXeroxتماقدقل
.ةيجذومنةيبتكمةئيبيفهاقلتتوأةعباطلاهذه

ةدحتملاتايالولابةيلارديفلاتالاصتالاةنجلحئاول

هذه.ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم15ةرقفلابجومب،)أ(ةئفلانمةيمقرلاةزهجألادودحعمقفاوتمهنأتبثوزاهجلااذهرابتخامتدقل
ويدارلاتاجومتاددرتنمةقاطزاهجلااذهّدلويو.ةيراجتةئيبيفزاهجلاليغشتدنعراضلالخادتلانمةلوقعملاةيامحلاريفوتلةممصمتادييقتلا
تالاصتالايفراضلخادتثودحيفببستيدقف،تاداشرإلاهذهلاًقفوهمادختساوهبيكرتمتيملاذإو.كلذكاهردصينأنكمملانمو،اهمدختسيو
حيحصتمدختسملانمبلطُيسةلاحلاهذهيفواًراضًالخادتةينكسةقطنميفزاهجلااذهليغشتببسينأحجريامك.ويدارلاتاجومىلعةدمتعملا
.ةصاخلاهتقفنىلعلخادتلا

فاقيإقيرطنعكلذديدحتنكمملانمناكو،نويزفلتلاتاجوموأويدارلاتاجوملابقتساعمراضلخادتيأثودحيفزاهجلااذهببستاذإ
:ةيلاتلاتاءارجإلانمرثكأوأءارجإذيفنتبلخادتلاحيحصتةلواحممدختسملاىلعيغبنيهنإف،هليغشتةداعإمثزاهجلاليغشت

.لابقتسالايئاوهعقومرييغتوأهيجوتةداعإ•

.لابقتسالازاهجوزاهجلانيبةلصافلاةحاسملاةدايز•

.لابقتسالازاهجاهبلصتييتلاةرئادلانعةفلتخمةيبرهكةرئادىلعيبرهكلارايتللذخأمبزاهجلاليصوت•

.ةدعاسمللصصختمويدار/نويزفلتينفوأليكولاةراشتسا•

.زاهجلااذهليغشتبمدختسمللحونمملاليوختلالاطبإىلإزاهجلااذهىلعاهلاخدإمتييتلانمةدمتعملاريغتاليدعتلاوأتارييغتلايدؤتدق

.ةلوزعملاةهجاولاتالباكمدختسا،ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم15مقرةرقفلاعمقفاوتلانامضل:ةظحالم

ابوروأيفتاداهشلا

:اهبلومعملاةيلاتلايبوروألاداحتالاتاهيجوتلةقباطمنالعإىلإجتنملااذهىلعةلمعتسملاCEةمالعزمرت
EU/2014/35ضفخنملايبرهكلادهجلاهيجوت•
EU/2014/30يسيطانغمورهكلاقفاوتلاهيجوت•
EU/2014/53ةيكلساللاةزهجألاهيجوت•

.تاداشرإللاًقفوميلسلكشباهمادختسامتاماذإةئيبلاىلعالوكلهتسملاىلعةريطخةعباطلاهذهدعُتال

.Xeroxنمةعباطلاهذهبصاخلاقفاوتلانالعإنمةعقومةخسنىلعلوصحلانكمي

:ريذحت

ليغشتيفمدختسملاةطلسءاغلإىلإزاهجلااذهىلعةكرشنمصاخلكشبةدمتعملاريغتاليدعتلاوتارييغتلاءارجإيدؤيدق•
.زاهجلااذه

نميجراخعاعشإلخادتاذإ.اذهزاهجليغشتعم)ISM(ةيبطلاوةيملعلاوةيعانصلاةزهجألانميجراخلاعاعشإلالخادتيدق•
.ةدعاسمللكيدلصاخلابودنمبلصتا،زاهجلااذهعمISMزاهج

مدختسملاةبلاطماهيفمتتدقيتلاةلاحلا،ةيلخادلاةئيبلايفويدارلاتاجوملًالخادتجتنملااذهببسيدق.أةئفلانماًجتنماذهدُعي•
.ةبسانملاريبادتلاذاختاب

.ةلوزعمةهجاوتالباكمدختسا،EU/2014/30يبوروألاداحتالاحئاولعمقفاوتلانامضل•

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX324مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا



يبوروألاداحتالل4طوللابةصاخلاريوصتلاةزهجأةيقافتالةيئيبلاتامولعملا

ةفلكتلايفًاليلقتوةيئيبًالولحرفوتيتلاةيئيبلاتامولعملا

ةلصلاتاذتاجتنملابصاخلا)EU(يبوروألاداحتالاهيجوتبقلعتياميفاهرادصإمتامكنيمدختسملاةدعاسملةيلاتلاتامولعملاريوطتمتدقل
زيكرتلالحمتاجتنملليئيبلاءادألانيسحتةعنصملاتاهجلانمبلطتييذلارمألا.ريوصتلاةزهجأبصاخلا4طوللاةساردةصاخ،ةقاطلاب
.ةقاطلاكالهتساةءافكنأشبيبوروألاداحتالالمعةطخمعدو

.ةيلاتلاريياعملايبلتيتلاةيبتكملاوةيلزنملاةزهجألايهزيكرتلالحمتاجتنملاو

.ةقيقدلايفA4مجحبةروص66نملقأاهتعرسلىصقألادحلاغلبييتلاةيسايقلانوللايداحأقيسنتلاتاجتنم•

.ةقيقدلايفA4مجحبةروص51نملقأاهتعرسلىصقألادحلاغلبييتلايسايقلاناولألاقيسنتلاتاجتنم•

ءوضلارداصمنأشب19طوللايبوروألاداحتالا

طاقتلايفمادختساللصصخمهتانوكموأجتنملااذهيفدوجوملاءوضلاردصمنإف،ةيبوروألاةيضوفملليجولوكيإلاميمصتلاتاهيجوتلاًقفو
.ىرخأتاقيبطتيفمادختساللاًصصخمسيلو،طقفروصلاضرعوأروصلا

ةجودزملاةعابطللةيئيبلادئاوفلا

ةقرولايبناجالكىلعةعابطلانمكنكُمييذلارمألا.نيهجولاىلعةعابطلاةيناكمإباًضيأةفورعملا،ةجودزملاةعابطلابتاجتنممظعمزيمتت
نيكمتلا4طوللريوصتلاةزهجأةيقافتابلطتت.قروللكالهتساليلقتلالخنمةنيمثلادراوملامادختسانمدحلاىلعدعاستيهفمثنمو،اًيئاقلت
ةيداحأةحفص45لداعيامجرختيتلاوأةقيقدلايفرثكأوأةنولمةحفص40لداعيامجرختيتلازرطلابةجودزملاةعابطلاةفيظوليئاقلتلا
ةعرسبزيمتتيتلازرطضعبىلعنيهجولاىلعةعابطلانيكمتاًضيأنكميامك.ليغشتلاجمانربتيبثتودادعإلاءانثأ،ةقيقدلايفرثكأوأنوللا
ةعابطلاةفيظومادختساةلصاومنإ.تيبثتلادنعيضارتفادادعإكنيهجولاالكىلعةعابطلاتادادعإطبضبهذهةعرسلاتاقاطننملقأ
تادادعإرييغتكنكميف،دحاوهجوىلع/ةيداحألاةعابطلاىلإجاتحتتنكاذإ،كلذنممغرلاىلع.ةئيبلاىلعكلمعريثأتنمللقيفوسةجودزملا
.ةعابطلاليغشتجمانربيفةعابطلا

قرولاعاونأ

رايعملاعمقفاوتييذلا،يئيبلافارشإلاططخملاًقفودمتعملا،ماخلاوهريودتداعُملاقرولانمٍلكىلعةعابطللجتنملااذهمادختسانكمي
EN12281ظافحلايفدعاسييلاتلابولقأماخةدامىلعيوتحييذلا،)²م/مج60(اًنزوفخألاقرولامادختسانكمي.لثاممةدوجرايعموأ

.ةعابطلانمكتاجايتحالاًبسانمكلذناكاذإاممققحتللكعجشننحن.ةنيعمتاقيبطتيف،ةعبطلكبدراوملاىلع

ENERGY STAR

ENERGYجمانربنإ STARكالهتسايفةءافكلابمستتيتلازرطلاءارشوةيمنتزيزعتليعوطتططخموه
ENERGYجمانربلوحليصافتىلعلوصحلانكمي.ةئيبلاىلعتاريثأتلاليلقتيفدعاسييذلارمألا،ةقاطلا

STARجمانربلةلهؤملازرُطلاوENERGY STARيلاتلابيولاعقومىلع:www.energystar.gov.

ENERGYجمانربدُعي STARةمالعوENERGY STARنيتلجسمنيتيكيرمأنيتيراجتنيتمالع.

ENERGYريوصتةزهجأجمانربنإ STARيبوروألاداحتالاوةدحتملاتايالولانيبكرتشمدهجوه
سكافلاوتاعباطلاوتاخسانلانملكلةقاطلاكالهتساةءافكزيزعتلةيبتكملاةزهجألاةعانصوةينابايلاتاموكحلاو
ةقاطللجتنملاكالهتسانمدحلادعاسي.ضرعلاةزهجأوةيصخشلارتويبمكلاةزهجأوفئاظولاةددعتمةزهجألاو
تاثاعبنالاليلقتلالخنمليوطلاىدملاىلعةيخانملاتاريغتلاوةيضمحلاراطمألاويناخدلابابضلاةحفاكمىلع
.ءابرهكلاديلوتنعةجتانلا

Xeroxزارطلايبليال:ةظحالم AltaLink C8030/220VتابلطتمEnergy Star.
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طيشنتلاتقووةقاطلاكالهتسا

كُميثيحبهتئيهتتمتوزاهجلااذهميمصتمتدقف.اهبمدختسييتلاةقيرطلاىلعزاهجلااهكلهتسييتلاءابرهكلاةيمكدمتعت
كالهتساليلقتنمكنِّ

.ءابرهكلا

اذهيفو.ةريخألاةعابطلادعب"دادعتسالا"عضوىلإلوحتيزاهجلانإفكلذل.ةقاطلاكالهتساليلقتلكزاهجيفةقاطلاريفوتعاضوأنيكمتمت
هذهيف.نوكسلاعضوىلإزاهجلالوحتي،ةددحمةرتفلزاهجلامادختسامتيملاذإ.روفلاىلعىرخأةرمةعابطلازاهجلاعيطتسي،عضولا
ةينمزةرتفجتنملااذهقرغتسي،ةقاطلاريفوتعاضوأءاهنإدعب.ةقاطلاكالهتساليلقتنيكمتلجأنمةطشنطقفةيساسألافئاظولالظت،عاضوألا
مظعميفاًداتعموماظنلاطيشنتنعاًجتانريخأتلااذهنوكيثيح.ةرملوألةعابطلادنع"دادعتسالا"عضوءاهنإدعبةقرغتسملاةرتفلانملوطأ
.قاوسألابةرفوتملاريوصتلاةزهجأ

ةئيهتكنكمي،يئاقلتلاليغشتلافاقيإعضونيكمتلاحيف.كزاهجىلع"يئاقلتلاليغشتلافاقيإ"عضومادختساةيناكمإكيدلحاتت،ةقاطلاريفوتل
:يليامكعضولا

.نوكسلاعضوةلهمءاضقناوددحملاتقولادعباًيئاقلتزاهجلاليغشتفاقيإمتي:اًمئادهبحامسلامتي•

مللاحيفاًضيأزاهجلاليغشتفاقيإمتي.تالهملاءاضقنادعبطقفاًيئاقلتزاهجلاليغشتفاقيإمتي:طورشلاءافيتسادنعطقفهبحامسلامتي•
.ةيكلسلاريغوةيكلسلاةكبشلاوUSBصارقأكرحموسكافلاطيشنتمتي

ديزمىلعلوصحلل.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعمدختسملاليلدىلإعجرا،ةقاطلارفومعضوتادادعإرييغتل
Systemعجاروأماظنلالوؤسمبلصتا،ةدعاسملانم Administrator Guide)ماظنلالوؤسمليلد(.

.wwwىلعماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.هعملماعتتيذلاماظنلالوؤسمبلصتا،"يئاقلتلاليغشتلافاقيإ"عضونيكمتل
xerox.com/support/ALC80XXdocs.

.www.xerox.com/about-xerox/environment/enus:ىلإلقتنا،ةمادتسالاتاردابميفXeroxةكراشملوحديزملاةفرعمل
html.وأwww.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

ليغشتفاقيإلبق.ىلعأةجردبةيلامجإلازاهجلاةقاطكالهتساىلإةيضارتفالا"ةقاطلارفوم"طيشنتتالهمرييغتيدؤيدق:ةظحالم
.ةقاطللزاهجلاكالهتساةدايزكرابتعابعض،ليوططيشنتتقونييعتوأ"ةقاطلارفوم"عاضوأ

ةقاطلارفوملةيضارتفالاتادادعإلا

ENERGY®نمًالهؤمزاهجلااذهدُعي STARجمانربتابلطتمبجومبENERGY STARتقونييعتنكمي.ريوصتلاةزهجأبةقلعتملا
.ةقيقد0عقاوبةيضارتفالاةميقلانوكتو.ةقيقد30ىلإلصتةدملنوكسلاعضوىلإدادعتسالاعضونملاقتنالا

ديزمىلعلوصحلل.www.xerox.com/support/ALC80XXdocsىلعمدختسملاليلدىلإعجرا،ةقاطلارفومعضوتادادعإرييغتل
.ماظنلالوؤسمليلدىلإعجراوأماظنلالوؤسمبلصتا،ةدعاسملانم

CCD-035ةيبتكملاةزهجأللدمتعملايئيبلارايخلارايعم

ريثأتلانمدحلاتابلطتمعمقفاوتيو،ةيبتكملاةزهجألابصاخلا"يئيبلارايخلا"رايعملاًقفودمتعمجتنملااذه
ةءافكبةصاخلايئيبلارايخلاريياعمعمقفاوتيجتنملااذهنأةكرشتتبثأ،دامتعالاةيلمعنمءزجك.يئيبلا
تاجتنموفئاظولاةددعتمةزهجألاوتاعباطلاوريوصتلاتانيكامقفاوتتنأاًضيأبجيامك.ةقاطلاكالهتسا
ةداعمتامزلتسملاعمقفاوتلاتابثإوةيئايميكلاتاثاعبنالانمدحلااهنميتلاةفلتخملاريياعملاعمةدمتعملاسكافلا
تاجتنملاىلعروثعلاىلعءالمعلاةدعاسمفدهب1988ماعيف"يئيبلارايخلا"رايعمعضومتدقو.ريودتلا
رمعلاىلإدنتستوتامسلاةددعتموةيعوطتةيئيبةداهشوهيئيبلارايخلارايعمو.يئيبلاريثأتلاةضفخنمتامدخلاو
،امهالكوأ،ةلماشةعجارموأ،ةيساقةيملعتارابتخاهلتيرجأدقجتنملانأىلإةداهشلاهذهريشتو.يضارتفالا
.ةمراصلاةيجراخلايئيبلاءادألاريياعمعمهقفاوتتابثإل
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ايناملأ

Blue-ايناملأ Angel

Blueةيئيبلاةمالعلاةداهشىلعلصاحزاهجلااذه Angelنامضوتامالعلافينصتبينعملايناملألادهعملانم
ةداهشىلعلوصحللةبولطملاةيئيبلاريياعملاةقباطمثيحنمزاهجلااذهزيميقصلملااذهنأركذلابريدجلا.ةدوجلا

Blue Angelىلإلقتنا،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.ليغشتلاوعينصتلاةهجوزاهجلاميمصتبةقلعتملاو: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 hchste Schalldruckpegel betrنgt 70 dB(A)
oder weniger gemكنEN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460Neuss

Deutschland

ةيكرتلا)ROHS(ةرطخلاداوملامادختسادييقتةحئال

.")EEE(ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاةزهجألاحئاولعمزاهجلاقفاوت"دنتسملااذهبجومبدمتعن،)د(7ةرقفلاعمقفاوتيامب

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

ةيويسآلاةيبوروألاةيداصتقالاةعومجملاةداهش

ةيبوروألاةيداصتقالاةعومجملامسابفرعيكرتشميكرمجداحتاءاشنإىلعناتسخازاكوايسوراليبوايسورلمعت
ةمالعوةكرتشمةيميظنتةطخةكراشمةيويسآلاةيبوروألاةيداصتقالاةعومجملاءاضعأعقوتي.EurAsECوأةيويسآلا
.EACةمالع،ةكرتشمEurAsECةداهش
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زترهاجيج2.4ةعرسبةيكلساللاةكبشلائياهملةيميظنتلاتامولعملا

دعاوقنم15ةرقفلايفةددحملاتابلطتملاعمقفاوتتزترهاجيج2.4ةعرسبةيكلساللاLANةكبشليكلساللاسرإةدحوىلعجتنملااذهيوتحي
.EC/99/5يبوروألاسلجملاهيجوتوRSS-210يدنكلاةعانصلاهيجوتو)FC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجل

لخادتيأزاهجلااذهلبقتينأبجي)2(و،راضلخادتثودحيفزاهجلااذهببستينأنكميال)1(:نييلاتلانيطرشللزاهجلااذهليغشتعضخي
.هيفبوغرملاريغليغشتلاىلإيدؤيدقيذلالخادتلاكلذيفامب،هلابقتسامتي

.زاهجلااذهليغشتيفمدختسملاةطلسءاغلإىلإجتنملااذهىلعةكرشنمصاخلكشبةدمتعملاريغتاليدعتلاوتارييغتلاءارجإيدؤيدق

نوزوألازاغريرحت

هجاتنإمتيالوءاوهلانملقثأنوزوألا.خسنلامجحىلعةجتانلانوزوألازاغةيمكدمتعت.يداعلاليغشتلاءانثأنوزوألازاغةعباطلاهذهردصُت
.ةيوهتلاةديجةفرغيفةعباطلابيكرتبمق.صخشيأبررضلاقاحلإليفكتةريبكتايمكب

ةبسنلاب..www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.htmlىلإلقتنا،ادنكوةدحتملاتايالولايفتامولعملانمديزمل
.www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engbىلإلقتناوأيلحملاXeroxلثممبلاصتالابلضفت،ىرخألاقاوسألل

html.

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX328مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا

https://www.xerox.com/en-us/about/ehs
https://www.xerox.co.uk/en-gb/about/ehs
https://www.xerox.co.uk/en-gb/about/ehs


خسنلاحئاول

ةدحتملاتايالولا

نيعلاضلانيبنذملاىلعنجسلاوأةمارغلابتابوقعضرفزوجي.ةنيعمفورظلظيفةيلاتلاداوملاخسن،نوناقلابجومب،سرجنوكلارظحي
.ليبقلااذهنمخسنتايلمعءارجإب

:لثم،ةدحتملاتايالولاةموكحبةصاخلاةيلاملاقاروألاوأتادنسلا.1

.ةينويدملاتاداهش•

.ينطولاكنبلاةلمع•

.تادنسلانممئاسقلا•

.يلارديفلايطايتحالانمةيدقنلاقاروألا•

.ةضفلاديصرتاداهش•

.بهذلاةيكلمتاداهش•

.ةدحتملاتايالولاتادنس•

.ةنازخلاتادنس•

.يلارديفلايطايتحالاتادنس•

.ةيئزجلاتادنسلا•

.عاديإلاتاداهش•

.ةيقرولاتالمعلا•

.كلذىلإامو،)FHA(ةيلارديفلاناكسإلاةرادإلثم،ةيموكحلاتالاكولاضعببةصاخلاتامازتلالاوتادنسلا•

.تادنسلاهذهعيببةصاخلاتالمحلابقلعتياميفةياعدلاضارغألةيكيرمألاريفوتلاتادنسريوصتطقفزوجي.تادنسلا•

ضارغألدنتسملاخسنءارجإةطيرشكلذبمايقلازوجي،ىغلمةغمدعباطهيلعدجويينوناقدنتسمخسنةرورضةلاحيف.ةغمدلاعباوط•
.ةينوناق

ضيبألانينوللابخسنلاةطيرش،ديربلاعباوطريوصتزوجي،عباوطلاعمجةاوهضارغألةبسنلاب.ةيراسلاوأةاغلملا،ديربلاعباوط•
.لصأللةيطخلاداعبألانم%150نمرثكأوأ%75نملقأةبسنبدوسألاو

.ةيديربلاتالاوحلا•

.مهبلطىلعءانبوأةدحتملاتايالولابنيدمتعمنيلوؤسملبِقنماهبحسمتييتلاةيلاملاتالاوحلاوأتاكيشلاوأريتاوفلا•

.سرجنوكلانعرداصنوناقيأبجومباهرادصإمتيدقوأمتيتلاو،ةئفةيأنم،ةميقلاتالثممنماهريغوعباوطلا•

.ةيملاعلابورحلايفنيبراحملاىمادقلةلدعملاتاضيوعتلاةداهش•

.ةكرشوأكنبوأةيبنجأةموكحيأبةصاخلاةيلاملاقاروألاوأتادنسلا.2

ماكحأوأ"لداعلامادختسالا"نمضخسنلاجاردإمتوأرشنلاقوقحكلامنمنذإىلعلوصحلامتيملام،رشنلاقوقحبجومبةيمحملاداوملا.3
ةبتكم،رشنلاقوقحبتكمنمماكحألاهذهلوحتامولعملانمديزملاىلعلوصحلانكمي.رشنلاقوقحنوناقنمتابتكملابخسنلاقوقح
.D.Cةمصاعلانطنشاو،سرجنوكلا .R21ميمعتلابلط.20559

.ةيبنجألاةيسنجلاىلعلوصحلاتاداهشريوصتزوجي.ةيسنجلاىلعلوصحلاوأةنطاوملاةداهش.4

.ةيبنجألارفسلاتازاوجريوصتزوجي.رفسلاتازاوج.5
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.ةرجهلاتادنتسم.6

.تالاوحلاليجستتاقاطب.7

:ةيلاتلالجسملاتامولعمنماًيألمحتيتلايمازلإلادينجتلاءاعدتساقاروأ.8

.لخدلاوأتادئاعلا•

.ةسلجلاطبضرضحم•

.ةيلقعلاوأةيندبلاةلاحلا•

.ةلاعإلالدبةلاح•

.ةقباسلاةيركسعلاةمدخلا•

.ةدحتملاتايالولابةيركسعلاةمدخلاءادأتاداهشريوصتزوجي:ءانثتسا•

بتكملثمةفلتخملاةيلارديفلاتارادإلاءاضعأوأشيجلادارفأاهلمحييتلاتاراشلاوأرورملاتازاوجوأةيوهلاتاقاطبوأتاراشلا.9
.)بتكملاوأمسقلااذهسيئرلبقنمةروصبلطمتيملام(كلذىلإاموةنازخلاو)FBI(يلارديفلاتاقيقحتلا

:ةنيعمتالاحيفاًضيأيليامخسنرظحي

.تارايسلاصيخارت•

.ةدايقلاصيخارت•

.تارايسلاةيكلمتادنس•

.كيماحمرشتسا،كوكشلاكترواسمةلاحيف.اهتقدوأاهلامتكانعةيلوؤسملللمحتيأكانهسيلو،ةلماشتسيلةقباسلاةمئاقلا

ميمعتلابلط،20559ةمصاعلانطنشاوسرغنوكلاةبتكم،رشنلاقوقحبتكمبلصتا،ماكحألاهذهلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
R21.

ادنك

ءارجإبنيعلاضلانيبنذملاىلعنجسلاوأةمارغلابتابوقعضرفزوجي.ةنيعمفورظلظيفةيلاتلاداوملاخسن،نوناقلابجومب،ناملربلارظح
.ليبقلااذهنمخسنتايلمع

ةلوادتملاةيقرولاتالمعلاوأةلوادتملاةيدقنلاقاروألا•

كنبوأةموكحبةصاخلاةيلاملاقاروألاوأتادنسلا•

تاداريإلاقرووأةنازخلاتانوذأ•

ةينوناقةمكحملوأ،ادنكيفةطلسلاوأةماعلاةئيهلامتخوأ،ةعطاقملوأادنكلماعلامتخلا•

ةطساوبهتعابطتمتهنأكواًروزمودبيقبساملعجدصقب(اهبةصاخلاتاراعشإلاوأتانييعتلاوأحئاوللاوأرماوألاوأتاروشنملا•
Queens Printer for Canada،تاعطاقملاىدحإيفاهلةئفاكملاةعباطلاوأ(

ةلودةموكحوأ،ةعطاقملاوأادنكةموكحنعةباينلابوألبِقنمةمدختسملاتاميمصتلاوأةفلغألاوأماتخألاوأةيراجتلاتامالعلاوأتامالعلا•
ادنكفالخبىرخأةلودةموكحوأميلقإلاوأادنكةموكحاهتأشنأةلاكووأةنجلوأسلجموأةرادإوأادنكفالخب

ادنكفالخبةلودةموكحلبقنموأميلقإلاوأادنكةموكحلبقنمدئاعراردإضرغبةمدختسملاةغومدملاوأةقصاللاعباوطلا•

نأاًبذكىعدييتلاو،اهنمةدمتعمحسنرادصإوألمعبنوفلكملانويمومعلانوفظوملااهبظفتحييتلاتالجسلاوأنيواودلاوأتادنتسملا•
اهنمةدمتعمةخسنةخسنلا

ةيراجتلاتامالعلاوأرشنلاقوقحبحاصةقفاومنودعونوأةقيرطيأبرشنلاقوقحبجومبةيمحملاداوملاوأةيراجتلاتامالعلا•
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كترواسمةلاحيف.اهتقدوأاهلامتكانعةيلوؤسملللمحتيأكانهسيلو،ةلماشتسيلاهنكلو،ةدعاسملاوةحارلاكلرفوتلةمئاقلاهذهميدقتمتدقل
.كيماحمرشتسا،كوكشلا

ىرخألالودلا

نمخسنتايلمعءارجإبمهتنادإتبثتنمىلعنجسلاوأةمارغلابتابوقعضرفزوجيو.كتلوديفينوناقريغاًرمأتادنتسملاضعبخسندُعيدق
.ليبقلااذه

ةيدقنلاقاروألا•

ةيفرصملاتاكيشلاوةيدقنلاقاروألا•

ةيموكحلاوةيكنبلاةيلاملاقاروألاوتادنسلا•

ةيوهلاتاقاطبورفسلاتازاوج•

كلاملاةقفاومنودبةيراجتلاتامالعلاوأرشنلاقوقحداوم•

لوادتللةلباقلاقاروألاوديربلاعباوط•

.ينوناقلاكراشتسمبلصتا،كوكشلاكترواسمةلاحيف.اهتقدوأاهلامتكانعةيلوؤسمةيأكانهتسيلوةلماشريغةمئاقلاهذه
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سكافلاحئاول

ةدحتملاتايالولا

سكافلالاسرإناونعتابلطتم

،سكافلازاهجكلذيفامب،رخآينورتكلإزاهجوأرتويبمكزاهجمادختساصخشيأىلع1991ماعلفتاوهلايمدختسمةيامحنوناقرظحي
نعًالضفلاسرإلانمىلوألاةحفصلايفوأةلسرُمةحفصلكلفسأوأىلعأشماهىلعحضاولكشبةلاسرلاهذهوتحتملاملئاسرةيألاسرإل
وأةكرشلاهذهوألاسرإلازاهجبصاخلافتاهلامقروةلاسرلللسرملارخآلاصخشلاوأ،رخآلانايكلاوأةكرشلافيرعتواهلاسرإتقووخيرات
.ىدملاديعبلاسرإلافيلاكتوأةيلحملاةفلكتلاهتفلكتزواجتترخآاًمقروأ900مقرلارفوتملافتاهلامقرلثميالدق.رخآلاصخشلاوأنايكلا

ةيضارتفالاتادادعإلاطبض"يفماظنلالوؤسمليلدمسقىلإعجرا،سكافلالاسرإناونعتامولعمةجمربلوحتاداشرإىلعلوصحلل
."لاسرإلل

تانايبلاطبرتامولعم

-(ةيفرطلاتاقحلملليرادإلاسلجملااهرقأيتلاتابلطتملاو)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم68ةرقفلاعمزاهجلااذهقفاوتي
ACTA(.قيسنتلابجتنملافّرعمىلع،ىرخألاتامولعملانيبنم،يوتحيجتنملااذهءاطغىلعقصلمدجويUS:AAAEQ##TXXXX.

.كلذتبلطاذإفتاهلاةكرشلمقرلااذهميدقتبجي

ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم68ةرقفلاعمىنبملابفتاهلاةكبشوكالسأبزاهجلااذهليصوتلنامدختسملاسبقملاوسباقلاقفاوتينأبجي
)FCC(هليصوتمتيامك.جتنملااذهعميرايعمسباقوقفاوتمفتاهكلسريفوتمتي.ةيفرطلاتاقحلملليرادإلاسلجملااهرقأيتلاتابلطتملاو
.ليصافتلاىلعفرعتللبيكرتلاتاداشرإعجار.اًضيأقفاوتميرايعمسبقمب

USOC:يلاتلايرايعملايطمنلاسبقملاىلإنامأبةعباطلاليصوتكنكمي RJ-11Cيطمنذخأمبدوزم(قفاوتملافتاهلاطخكلسمادختساب(
.ليصافتلاىلعفرعتللبيكرتلاتاداشرإعجار.بيكرتلاةادأعمقحلملا

دحأىلعسرجللةئفاكملاماقرألاةدايزيدؤتدق.فتاهطخباهليصوتنكمييتلاةزهجألاددعديدحتل)REN(سرجللئفاكملامقرلامدختُسي
ةئفاكملاماقرألاعومجمزواجتيالأبجي،اهعيمجسيلوقطانملامظعميفو.ةدراولاةملاكمللةباجتساكةزهجألانينرمدعىلإفتاوهلاطوطخ
فتاهلاةكرشبلصتا،سرجللةئفاكملاماقرألاةطساوبددحملاوحنىلع،طخلاباهليصوتنكمييتلاةزهجألاددعنمدكأتلل.)5.0(ةسمخسرجلل
:USهقيسنتنوكييذلاجتنملافرعمنماًءزجسرجللئفاكملامقرلادُعي،2001ويلوي23دعبةدمتعملاتاجتنمللةبسنلاب.ةيلحملا

AAAEQ##TXXXX.ئفاكملامقرلاوه03لاثملاليبسىلع(ةيرشعةلصافنودبسرجلائفاكممقر##ةمالعلابةلثمملادادعألالثمتثيح
.قصلملاىلعلصفنملكشبسرجللئفاكملامقرلاراهظإمتي،ةقباسلاتاجتنمللةبسنلاب.)0.3ددعللسرجلل

:ةيلاتلاةمئاقلابزومرلاركذاًضيأكيعبجي،ةيلحملافتاهلاةكرشنمةبسانملاةمدخلابلطل

(FIC(ةأشنملاةهجاوزمر• = 02LS2

(SOC(ةمدخلابلطزمر• = 9.0Y

ىلإهبحرصمريغسبقمبزاهجلااذهليصوتيدؤيدق.طخلاببكرملايرايعملاسبقملاعونةيلحملافتاهلاةكرشنمبلطا:رذحلا
اذهليصوتنعمجنيفلتيأنعةلماكلاةيلوؤسملاوأ/وةيلوؤسملاXeroxةكرشسيلوتنألمحتت.فتاهلاةكرشةزهجأفلت
.هبحرصمريغسبقمبزاهجلا

ملاذإ.اًتقؤمزاهجلاهبلصتييذلافتاهلاطخنعةمدخلافتاهلاةكرشعطقتدقف،فتاهلاةكبشبررضقاحلإيفاذه®Xeroxزاهجببستاذإ
نأنكمياهنإف،كنعةمدخلافتاهلاةكرشتعطقاذإ.نكممتقوعرسأيفةمدخلاعطقبفتاهلاةكرشكملعتسف،اًيدجمقبسملاراعشإلانكي
.كلذةرورضبدقتعتتنكاذإةيلارديفلاتالاصتالاةنجلىلإىوكشعفريفكقحبكحصنت

رثؤيءيشرييغتبفتاهلاةكرشتماقاذإ.زاهجلاليغشتىلعرثؤيدقرمألا،اهتاءارجإوأاهتايلمعوأاهتزهجأوأاهتآشنمفتاهلاةكرشريغتدق
.ةمدخلاعاطقنامدعىلعظافحللةيرورضلاتاليدعتلاءارجإلكمالعإاهيلعبحيف،زاهجلاليغشتىلع
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تامولعمدجوت.نامضلاتامولعمىلعلوصحللوأهحالصإلبسانملاةمدخلازكرمبلاصتالاىجرُيف،اذه®Xeroxزاهجيفةلكشمتهجاواذإ
ببسيزاهجلاناكاذإ.مدختسملاليلديف"اهحالصإوءاطخألافاشكتسا"مسقنميفلخلاءزجلاىلعوةعباطلاب"زاهجلا"قيبطتيفلاصتالا

.ةلكشملالحمتيىتحزاهجلالصفبكتبلاطمفتاهلاةكرشلزوجيف،فتاهلاةكبشلاًررض

تقويأىلعاذهقبطني.ةعباطلايفتاحالصإلاءارجإبطقفمهلحرصملانيصخشلادمتعملاXeroxةمدخرفوموأXeroxةمدخلثممدُعي
.ةلطابوةاغلمنامضلانمةيقبتملاةرتفلاحبصتسف،ةدمتعمريغحالصإةيلمعذيفنتمتاذإ.اهدعبوأةمدخلانامضةرتفءانثأ

ةماعلاقفارملاةنجلبلصتا.ةلودلااهددحتيتلاتافيرعتللكرتشمطخبليصوتلاعضخي.ةكرتشملاطوطخلاىلعزاهجلااذهمدختسيالأبجي
.تامولعملاىلعلوصحللتاكرشلاةنجلوأةماعلاتامدخلاةنجلوأةلودللةعباتلا

.راذنإلازاهجلاذه®Xeroxزاهجبيكرتليطعتمدعنمدكأت.فتاهلاطخبطخلكشباًيكلسلصتمراذنإزاهجكبصاخلابتكمللنوكيدق

.ًالهؤمبيكرتينفوأفتاهلاةكرشرشتساف،راذنإلازاهجلطعينأنكمياملوحتاراسفتساكيدلتناكاذإ

ادنك

.ادنكبيداصتقالاويملعلاريوطتلاوراكتبالابقلعتياميفاهبلومعملاةينفلاتافصاوملاعمزاهجلااذهقفاوتي

ىلعمدختسملااهيرجييتلاتارييغتلاوأتاحالصإلاعفدتدق.ةدمتعملاةزهجألاحالصإتايلمعقيسنتدروملالبقنمصصخملالثمملاىلعبجي
.زاهجلالصفبكتبلاطمىلإتالاصتالاةكرش،زاهجلالاطعأوأ،زاهجلااذه

ةمظنأوفتاهلاطوطخوءابرهكلاقفرملةيبرهكلاةيضرألاتالصولانوكتنأبجي.حيحصلكشبةعباطلاضيرأتنمدكأت،مدختسملاةيامحل
.ةيفيرلاقطانملايفاًيويحهيبنتلااذهنوكيدق.تدجونإ،ضعبلااهضعببةلصتمةيلخادلاةيندعملاهايملابيبانأ

.يضرألاةلصوءاشنإليئابرهكلابوأةبسانملايبرهكلاشيتفتلاةئيهبلصتا.كسفنبتاليصوتلاهذهءاشنإلواحتال:رذحلا

ةيفرطلاةعومجملانوكتتنأنكمي.فتاهةهجاوباهليصوتبحومسملاةزهجألاددعلىصقألادحلاىلإ)REN(سرجللئفاكملامقرلاريشي
اميف.ماقرأةسمخنعةزهجألاعيمجيف)REN(سرجللةئفاكملاماقرألاديزتالأةطيرشةزهجألانمةعومجمةيأنمةهجاوةيأيفةدوجوملا
.زاهجلاىلعدوجوملاقصلملاىلإعوجرلاىجُري،ادنكيفسرجللئفاكملامقرلاةميقبقلعتي

9رادصإلاCS-03ادنك

.9رادصإلاCS–03عمقفاوتموجتنملااذهرابتخامت

يبوروألاداحتالا

تالاصتاللةيفرطلاةزهجألاوةيكلساللاةزهجألاهيجوت

:ةيلاتلالودللPBXةمظنأعمةقفاوتملاةزهجألاوةيموقلاةيرظانتلاةماعلالاصتالاتاكرشعملمعيلزاهجلااذهميمصتمت

ةقفاوتملاPBXتاداهشوابوروأءاحنأعيمجيفةيرظانتلا)PSTN(ةماعلاتالاصتالاةكبش

ادنلوهنانويلااسمنلا

جيورنلارجملااكيجلب

ادنلوبةدنلسيآايراغلب

لاغتربلاادنلريأصربق

اينامورايلاطيإكيشتلاةيروهمج

®Xeroxةعباط333 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا



ةقفاوتملاPBXتاداهشوابوروأءاحنأعيمجيفةيرظانتلا)PSTN(ةماعلاتالاصتالاةكبش

ايكافولسايفتالكرامندلا

اينيفولسنياتشنتخيلاينوتسأ

اينابسأايناوتيلادنلنف

ديوسلاجروبمسكولاسنرف

ةدحتملاةكلمملااطلامايناملأ

ةداعإلبق.ىرخألودتاكبشعمقفاوتيلزاهجلااذهنوكينأنكمي.يلحملاXeroxبودنمبلصتاف،كزاهجعمتالكشمنميناعتتنكاذإ
.ةدعاسمللكبصاخلاXeroxبودنمبلصتا،ىرخأةلودةكبشبزاهجلاليصوت

:ةظحالم

ةمغنلا(DTMFةمغنوأ)ضبنلا(يقلحلالصفلاقيرطنعةراشإلالاسرإلامإجتنملااذهمادختساةيناكمإنممغرلاىلع•
قيرطنعةراشإلالاسرإرفويDTMFقيرطنعةراشإلالاسرإمادختسابكيصون،)نينطلا()تاددرتلاةددعتمةجودزملا

DTMFةعرسوةيقوثومرثكأتاملاكمدادعإىلعلوصحلانامض.

لاطبإىلإلبِقنمهبحرصمريغمكحتزاهجبلاصتالاوأةيجراخمكحتجمارببلاصتالاوأجتنملااذهىلعتاليدعتلاخدإيدؤيس•
.هتداهش

ةدنليزوين

لاصتالاطورشلىندألادحلاعمرصنعلاقفاوتبTelecomةكرشلوبقىلإطقفريشيةيفرطلاةزهجألابرصنعيأللاصتاحيرصتحنمنإ.1
ىلعلصاحزاهجيأقفاوتنمضتيالهنأامكنامضلانمعونيأرفويالو،جتنمللTelecomةكرشةقداصمىلإريشيالو.اهتكبشب
بناوجلاعيمجنمحيحصلكشبرصنعيألمعبنامضلارفويالهنأوه،هلكاذهنممهألاو.Telecomةكبشتامدخعملاصتالاحيرصت
.ةفلتخملاةعانصلاوأزارطلاتاذلاصتالاحيرصتىلعةلصاحلاةزهجألانمرخآرصنععم

56و33.6ةعرسبتالاصتالادييقتمتينأحجرملانم.ةصصخملاةيلاعلاتانايبلاتاعرسىلعحيحصلكشبلمعلانمزاهجلانكمتيالدق
ةكرشلمحتتنل.)PSTN(ةماعلاتالاصتالاتاكرشيفذيفنتلاتايلمعضعببلاصتالادنعتبلاتالدعملقأىلعةيناثلايفتبوليك

Telecomفورظلاهذهلظيفأشنتيتلاتابقعلانعةيلوؤسمةيأ.

.هحالصإوأهنمصلختللبيترتلابمقمث،يداملافلتللضرعتاذإاًروفزاهجلالصفا.2

.نيرخآلاTelecomءالمعلجاعزإردصملكشتدقةقيرطيأبمدوملااذهمادختسامدعبجي.3

كانهسيل.)DTMF(تاددرتلاةددعتمةجودزملاةمغنلاببلطلايفTelecomرايعملثمتيامنيب،يضبنلابلطلابزاهجلااذهديوزتمت.4
.اًمئاديضبنلابلطللTelecomطوطخمعدرارمتسابنامض

اممءاضوضرودصوأ"سرجلانينر"يفتوصعفر،رخآزاهجكطخلاسفنبزاهجلااذهلاصتادنع،يضبنلابلطلامادختساببستيدق.5
.Telecomةكرشللاطعألاةمدخبلصتتالف،تالكشملاهذهتهجاواذإ.ةفئازدرةلاحىلإيدؤي

رفوتيهنأامك)يرشعلا(يضبنلابلطلانمعرسأهنأللضفملابولسألا)DTMF(تاددرتلاةددعتمةجودزملاتامغنلاببلطلابولسأدُعي.6
.اًبيرقتادنليزوينيفةيفتاهلاتالارتنسلاعيمجيفةلوهسب

يبرهكلارايتلاعاطقناءانثأزاهجلااذهنمىرخألاتالاصتالاوأ'111'مقرلاىلعتالاصتالاءارجإنكمي:ريذحت
.يسيئرلا

.طخلاسفنبلصتمرخآزاهجىلإةملاكملاليوحتلةلاعفةيناكمإزاهجلااذهرفويالدق.7

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX334مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا



طبضبجي.زاهجلااذهبنرتقملا)رتويبمكلا(زاهجلاىلعTelecomلاصتاحيرصتتابلطتمعمقفاوتللةبولطملاتاملعملاضعبدمتعت.8
:Telecomتافصاومعمقفاوتللةيلاتلادودحلانمضليغشتلاىلعنرتقملازاهجلا

:مقرلاسفنىلعتاملاكملاراركتلةبسنلاب

و،يدرفيوديلاصتايأءدبلةبسنلابةقيقد30اهردقةدميأنوضغيفمقرلاسفنبلاصتاللتالواحم10نمرثكأحاتُتنل•

.ةيلاتلاةلواحملاةيادبوةلواحمةياهننيبةيناث30نعلقتالةدملةعامسلاعفرعضويفزاهجلالخديس•

:ةفلتخمماقرأبةيئاقلتلاتالاصتاللةبسنلاب

لاصتالاةلواحمةياهننيبٍناوثسمخنعلقتالةدمرفوتتىتحةفلتخمماقرأبةيئاقلتلاتالاصتالانيبةدعابملانامضلزاهجلاطبضبجي
.ىرخألاةيادبو

.ماقرأةسمختقويأيفيدرفطخبةلصتملاةزهجألاعيمجبةصاخلاسرجلاماقرأيلامجإزواجتيالأبجي،حيحصلاليغشتلل.9

ايقيرفإبونج

.يئابرهكلارايتلاقفدتةدايزنمةيامحللدمتعمزاهجبناجىلإمدوملااذهمادختسابجي

®Xeroxةعباط335 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا



ةمالسلاةداهش
.ةيلاتلاةمالسلاريياعملةمدختسملاةيلاتلاتالاكولانمدمتعمزاهجلااذه

يسايقةلاكو

Underwriters Laboratories Inc.)ادنك/ةدحتملاتايالولا(UL 2014-10-14خيراتب،يناثلارادصإلا،60950-1

CAN/CSA C22.2يف،يناثلارادصإلا،60950-1-07مقر
10-2014

Underwriters Laboratories Inc.)ابوروأ(IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013EN
60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

+ A2:2013

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX336مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا



Material Safety Data Sheets)داوملانامأتانايبقاروأ(
:ىلإلقتنا،ةعباطلابقلعتتيتلاداوملاةمالستانايبلوحتامولعمىلعلوصحلل

www.xerox.com/safety-data:ةيلامشلااكيرمأ•

www.xerox.com/about-xerox/environment_europe:يبوروألاداحتالا•

.www.xerox.com/worldcontactsىلإلقتنا،ءالمعلامعدزكرمفتاوهماقرأةفرعمل

®Xeroxةعباط337 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا

https://safetysheets.business.xerox.com/en-us
https://www.xerox.co.uk/en-gb/about/ehs
https://www.xerox.com/perl-bin/world_contact.pl


®Xeroxةعباط338 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

ةيميظنتلاتامولعملا



هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ
:ىلعقحلملااذهيوتحي

340....................................................................................................................................لودلاعيمج

341.................................................................................................................................ةيلامشلااكيرمأ

342...............................................................................................................................يبوروألاداحتالا

344..................................................................................................................................ىرخألالودلا

®Xeroxةعباط339 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ



لودلاعيمج
داوملانماهريغوتارولكريبلاوقبئزلاوصاصرلاىلعيوتحتدقةعباطلانأىلإهابتنالاىجرُيف،جتنمنمصلختلاةيلمعءارجإىلوتتتنكاذإ
جتنملاحرطتقويفاهبلومعملاةيملاعلاحئاوللاعماًمامتداوملاهذهدوجوقفاوتي.ةيئيبلاتارابتعالاببسباهنمصلختلاميظنتمتيدقيتلا
ىلعجتنملااذهيوتحيدق:تارولكريبلاةدام.ةيلحملاتاطلسلابلصتا،هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإلوحتامولعمىلعلوصحلل.قاوسألاب
ديزمىلعلوصحلل.ةصاخةلماعمةزهجألاهذهبلطتتدق.تايراطبلالثم،تارولكريبلاةدامىلعيوتحتيتلاةزهجألانمرثكأوأدحاوزاهج
.www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorateىلإلقتنا،تامولعملانم

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX340مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate


ةيلامشلااكيرمأ
اذإامديدحتل)ASK-XEROX-800-1(يلحملاXeroxلثممبلصتا.اهريودت/اهمادختساةداعإوتادعملاعاجرتسالاًجمانربXeroxريدت
-www.xerox.com/aboutةرايزبلضفت،ةيئيبلاXeroxجماربلوحتامولعملانمديزمل.المأجمانربلانماًءزجاذهXeroxجتنمناك

xerox/environment،ةيلحملاتاطلسلابلصتا،هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإلوحتامولعمىلعلوصحللوأ.

®Xeroxةعباط341 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ

https://www.xerox.com/en-us/about/ehs
https://www.xerox.com/en-us/about/ehs


يبوروألاداحتالا
.ةيفارتحا/لامعأتاقيبطتوةيلزنم/ةيلحمتاقيبطتيفةزهجألاضعبمدختُستدق

ةيلزنملا/ةيلحملاةئيبلا

.ةيداعلاةيلزنملاتايافنلاىرجميفزاهجلانمصلختلامدعةرورضىلعاًديكأتزاهجلاىلعزمرلااذهمادختسادُعي

.ةيلزنملاتايافنلانعصلختللةعضاخلاةيضارتفالااهرامعأتهتنايتلاةينورتكلإلاوةيبرهكلاةزهجألالصفبجي،ةيبوروألاتاعيرشتللاًقفو

عيمجتلاتآشنمىلإةمدختسملاةينورتكلإلاوةيئابرهكلاةزهجألاعاجرإيبوروألاداحتالايفءاضعألالودلالخادةدوجوملاةصاخلارسأللنكمي
.تامولعملاةفرعملةزهجألانمصلختللةيلحملاةطلسلابلاصتالاىجرُي.اًناجمةصصخملا

عئابنمراسفتسالاىجرُي.اًناجمميدقلاكزاهجةداعتسابيلحملاةئزجتلارجاتةبلاطممتتدق،ديدجزاهجءارشدنع،ءاضعألالودلاضعبيف
.تامولعملانمديزملاةفرعملةئزجتلا

ةيفارتحالا/لامعألاةئيب

.اهيلعقفتملاةينطولاتاءارجإللاًقفوزاهجلااذهنمصلختلاةرورضىلعاًديكأتزاهجلاىلعزمرلااذهمادختسادُعي

ةياهنيفاهيلعقفتملاتاءارجإلاراطإيفصلختلاةيلمعلعضختيتلاةينورتكلإلاوةيبرهكلاتادعملاةرادإبجت،ةيبوروألاتاعيرشتللاًقفو
.يضارتفالااهرمع

اهرامعأءاهتنادعبةزهجألاعاجرتساتامولعمىلعفرعتللXeroxلثمموأيلحملاةئزجتلارجاتبلاصتالاىجرُي،ةزهجألانمصلختلالبق
.ةيضارتفالا

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX342مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ



اهنمصلختلاوتايراطبلاوةزهجألاعيمجت

ةيبرهكلاتاجتنملاطلخمدعبجيهنأاهلةبحاصملاتادنتسملاوأ/وتاجتنملاىلعةدوجوملازومرلاهذهينعت
.ةماعلاةيلزنملاتايافنلاعمةمدختسملاتايراطبلاوةينورتكلإلاو

طاقنىلإاهلقنىجري،اهريودتةداعإوةلمعتسملاتايراطبلاوةميدقلاتاجتنملاةداعتساوةميلسلاةجلاعملاريفوتل
.EC/2006/66وEC/2002/96ةينطولاتاهيجوتلاوتاعيرشتللاًقفو،ةمئالملاعيمجتلا

امكةنيمثلادراوملاىلعظافحلايفدعاستس،حيحصلكشبتايراطبلاوتاجتنملاهذهنمصلختلالالخنم
بسانملاريغلماعتلانعمجنتدقيتلاوةئيبلاوناسنإلاةحصىلعةلمتحمةيبلسراثآهيأثودحنودلوحتس
.تايافنلاعم

لاصتالاىجري،اهريودتةداعإوةميدقلاتايراطبلاوتاجتنملاعيمجتلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.ةزهجألاهنمتيرتشايذلاعيبلازكرموأتايافنلانمصلختلاةمدخوأةيلحملاةيدلبلاب

.ةينطولاتاعيرشتللاًقفو،تايافنلاهذهنمحيحصلاريغصلختلاىلعتابوقعضرفمتيدق

يبوروألاداحتالايفنييراجتلانيمدختسمللةبسنلاب

.تامولعملانمديزمىلعلوصحللدروملاوأليكولابلاصتالاىجريف،ةينورتكلإلاوةيبرهكلاةزهجألانمصلختلايفبغرتتنكاذإ

يبوروألاداحتالاجراختاجتنملانمصلختلا

راسفتسالاوليكولاوأةيلحملاتاطلسلابلاصتالاىجريف،داوملاهذهنمصلختلايفبغرتتنكاذإ.طقفيبوروألاداحتالايفزومرلاهذهيرست
.اهنمصلختللةحيحصلاةقيرطلانع

ةيراطبلازمر

عمقفاوتلاىلإريشيةمالعلاهذهمادختسا.ةيئايميكلازومرلادحأعماذهتالجعبقودنصلازمرمدختسيدق
.هيجوتلايفاهيلعصوصنملاتابلطتملا

ةيراطبلاجارخإ

.ةعنصملاةكرشلانمدمتعمةنايصزكرمةطساوبالإتايراطبلالادبتسامتيالأبجي

®Xeroxةعباط343 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ



ىرخألالودلا
.تاجتنملانمصلختلاتاداشرإبلطلتافلخملاةرادإلةيلحملاةطلسلابلاصتالاىجرُي

®Xeroxةعباط AltaLink® C80XX344مدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ



تاقيبطتلاتازيمم
:ىلعقحلملااذهيوتحي

®Xeroxةعباط345 AltaLink® C80XXمدختسملاليلدناولألابفئاظولاةددعتم

تاقيبطتلاتازيمم
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خسنلافصولاةزيملا

مادختسا
ديربلا
سكافلاينورتكلإلا

ربعسكاف
مداخلا

سكافلا
تنرتنإلاب

حسملا
يئوضلا
ريسماهمل
حسم/لمعلا
ىلإ

ةقاطبخسن
ةيوهلا

نولميدقتيفمكحتللجارخإلانولمدختساجارخإلانول
.ةعابطلاوأجارخإلاةروص

•••••

حسملاونيهجولاىلعخسنلا
نيهجولاىلعيئوضلا

طبضل"نيهجولاىلع"تارايخمادختساكنكمي
نمدحاوهجوليئوضحسمءارجإىلعزاهجلا
فئاظولةبسنلاب.هيهجوالكوأيلصألادنتسملا
دحاوهجوىلعجارخإلاديدحتكنكمي،خسنلا
.نيهجولاوأ

••••••

قرولامجحديدحتل"قرولاديوزت"مادختساقرولاتامزلتسم
قرولاجردوأ،هنولوهعونوبولطملا
،"يئاقلت"ديدحتمتاذإ.همادختسابولطملا
مجحساسأىلعقرولاجردةعباطلاراتختسف
.ةددحملاتادادعإلاويلصألادنتسملا

••

تاحفصلاةددعتمخسنماهمبيترتكنكميبيترتلا
خُسنثالثءاشنإدنع،لاثملاليبسىلع.اًيئاقلت
متتس،تاحفصتسنمدنتسملدحاوهجوىلع
:بيترتلااذهبخُسنلاةعابط

1،2،3،4،5،6;1،2،3،4،5،6;1،
2،3،4،5،6.

•
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مدختسملاليلدناولألابف

خسنلافصولاةزيملا

مادختسا
ديربلا
سكافلاينورتكلإلا

ربعسكاف
مداخلا

سكافلا
تنرتنإلاب

حسملا
يئوضلا
ريسماهمل
حسم/لمعلا
ىلإ

ةقاطبخسن
ةيوهلا

اذهمدختسا،ءاهنإلاتارايخرفوتلاحيفءاهنإلا
جرخلةبولطملاءاهنإلاتارايخرايتخالرايخلا
.كتعباط

•

%25ىلإلصتةبسنبةروصلاريغصتكنكميريبكتلا/ريغصتلا
ىلإلصتةبسنباهريبكتوأيلصألااهمجحنم

ةبسنلامدختسا.يلصألااهمجحنم400%
ةيلصألابسنلاىلعظافحلل%بسانتللةيوئملا
ةيوئملاةبسنلامدختساوأ،مجحلارييغتدنع
ةروصلالوطوضرعطبضل%ةلقتسملا
.ةفلتخمةيوئمبسنب

••

ىلإاًدانتساخُسنلاةروصةدوجةعباطلانسُحتيلصألادنتسملاعون
يلصألادنتسملايفةدوجوملاروصلاعون
.يلصألادنتسملاءاشنإةيفيكو

•••••••

نيابتلاطبضل"نيابتلا"رايخمادختساكنكمينيابتلا
.ةروصلانمةمتعملاوةئيضملاقطانملانيب

••••••

ةدايزل"قيمغت/حيتفت"ريرمتلاطيرشمدختساميتعت/حيتفت
ةدايزوأةعابطلاوأجارخإلاةروصحيتفت
.اهقيمغت

•••••••

ازيمم
اقيبطتلات

ت
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خسنلافصولاةزيملا

مادختسا
ديربلا
سكافلاينورتكلإلا

ربعسكاف
مداخلا

سكافلا
تنرتنإلاب

حسملا
يئوضلا
ريسماهمل
حسم/لمعلا
ىلإ

ةقاطبخسن
ةيوهلا

جارخإلاةروصةدحةدايزلرايخلااذهمدختساةدحلا
مق،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل.ةعابطلاوأ
.روصلاةدحليلقتوصنلاروصةدحةدايز

•••••

رادقمونوللاةدشطبضبحمسي"عبشتلا"رايخعبشت
.نوللايفيدامرلانوللا

دنعةزيملاهذهرفوتتال:ةظحالم
ىلع"تاجرخملانول"طبض
جردتلا"وأ"دوسألاوضيبألا"
."يدامرلا

••••

تاريثأتمادختسابةخسنلانولطبضكنكميناولأللةقبسملاتادادعإلا
كنكمي،لاثملاليبسىلع.طبضلاةقبسمنوللا

رثكأوأاًعوطسرثكأنوكتلناولألاطبض
.اًءوده

•

كنكميف،ناولألابةيلصأةروصكيدلناكاذإناولألانزاوت
نوللانيبنمةعابطلاناولأنزاوتطبض
لبقدوسألاورفصألاويناوجرألاويوامسلا
.ةخسنلاةعابط

•

يلصألادنتسملاهاجتارايخمادختساكنكمييلصألادنتسملاهاجتا
موقتيتلاةيلصألاروصلاطيطختديدحتل
تامولعملاةعباطلامدختست.اًيئوضاهحسمب

•••••
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خسنلافصولاةزيملا

مادختسا
ديربلا
سكافلاينورتكلإلا

ربعسكاف
مداخلا

سكافلا
تنرتنإلاب

حسملا
يئوضلا
ريسماهمل
حسم/لمعلا
ىلإ

ةقاطبخسن
ةيوهلا

روصلاريودتمزاللانمناكاذإامددحتل
.المأبولطملاجارخإلاجاتنإل

ةروصلاعضومليدعت"ةروصلالقن"كلحيتيةروصلالقن
ةعوبطملاةروصلالقنكنكمي.ةحفصلايف
.ةقرولكنميداصلاوينيسلانيروحملاىلع

•

ليلقتل"اًيئاقلتةيفلخلاءافخإ"دادعإلامدختسااًيئاقلتةيفلخلاءافخإ
ةيفلخلاناولأيفتانيابتللةعباطلاةيساسح
.ةفيفخلا

•••••••

روصلافاوحنمىوتحملاحسمكنكميةفاحلاحسم
ديدحتكنكمي.ةفاحلاحسمةزيممادختساب
ىنميلافاوحلانمهحسمدارملارادقملا
.ةيلفسلاوةيولعلاوىرسيلاو

•••

نمةحيحصلاةقطنملاحسمبكمايقنمدكأتلليلصألادنتسملامجح
.يلصألادنتسملامجحددح،اًيئوضتادنتسملا

••••••

وأبتكلاخسنلبتكلاخسنةزيممادختساكنكميباتكلاخسن
.ىرخألاةدلجملاتادنتسملاوأتالجملا

•

روصلاسكعل"ةروصلاسكع"رايخلامدختساةيسكعةروص
.ةحفصلايفصنلاو

•

ازيمم
اقيبطتلات

ت
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خسنلافصولاةزيملا

مادختسا
ديربلا
سكافلاينورتكلإلا

ربعسكاف
مداخلا

سكافلا
تنرتنإلاب

حسملا
يئوضلا
ريسماهمل
حسم/لمعلا
ىلإ

ةقاطبخسن
ةيوهلا

حتفألاءازجألا"ةيبلسلاةروصلا"رايخسكعيةيبلسلاةروصلا
ةروصاهنأكواهعبطيودنتسملايفمتقألاو
بسانمةبلاسلاروصلاةعابطنإ.ةبلاس
روصلاوةمتاقلاةيفلخلالغشتيتلاتادنتسملل
.اهنمةريبكةحاسمةحتافلاصوصنلاو

•

ةفلغأةفاضإلةصاخلاتاحفصلارايخمدختسُيةصاخلاتاحفصلا
تاحفصديدحتكنكمي.كتمهمىلإتاجردمو
قرونعفلتخمقروىلعةعابطللءانثتسالا
ةجمربكنكميامك.ةمهملليسيئرلاصنلا

.لوصفلاءدبتاحفص

•

ماقرألثمةيحيضوتلاتاقيلعتلاةفاضإكنكميةيحيضوتلاتاقيلعتلا
.خُسنلاىلإخيراتلاوتاحفصلا

•

ىلعنيتحفصةعابطبتابيتكلاءاشنإةزيمموقتتابيتُكلاءاشنإ
تاحفصلابيترتةداعإمتت.قرولانمهجولك
.اهيطدنعيمقربيترتيفنوكتثيحب

•

هجولعددحملاتاحفصلاددعةعابطنكميةحفصلاطيطخت
تاحفصةعابطديدحتنإ.ةقرولانمدحاو
رفويوقرولاكالهتسارفويةقرولكلةددعتم
.دنتسمطيطختةعجارملةقيرط

•
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ئاظولاةددعتم
مدختسملاليلدناولألابف

خسنلافصولاةزيملا

مادختسا
ديربلا
سكافلاينورتكلإلا

ربعسكاف
مداخلا

سكافلا
تنرتنإلاب

حسملا
يئوضلا
ريسماهمل
حسم/لمعلا
ىلإ

ةقاطبخسن
ةيوهلا

ةخسنةعابطب"تانيعلاخسن"ةزيمكلحمستةمهملاجذومن
ةددعتمخسنةعابطلبقاهصحفلةمهملرابتخا
ماهمللةديفمةزيملاهذهربتُعت.ةمهملانم
ةيرابتخالاةخسنلاةعابطدعب.ةريبكلاوةدقعملا
وأةيقابلاخسنلاةعابطكنكمي،هصحفو
.اهؤاغلإ

•

قروةفاضإلفافشلاقرولالصاوفمدختسافافشلاقرولالصاوف
نأبجي.ةعوبطمةفافشةقرولكنيبغراف
قرولللثامملصاوفلاهاجتاومجحنوكي
.فافشلا

•

نمضتتيتلاماهمللةمهمءاشنإمدختساةمهمءاشنإ
بلطتتةيلصألاتادنتسملانمةعومجم
ةدعليئوضلاحسملاماهملوأ،ةفلتخمتادادعإ

ةمهملاحسممتي.تادنتسملاجاجزنمتاحفص
ءازجألاعيمجحسمدعب.ءازجأىلعاًيئوض
.اهلامكتساوةمهملاةجلاعممتت،اًيئوض

••••••

خسنلاتادادعإنمةنيعمةعومجممادختسالةيلاحلاتادادعإلاظفح
كنكمي،لبقتسملايفخسنلاماهميفاهمادختسال
اهمادختسالاهدادرتساومسابتدادعإلاظفح
.اًقحال

•

ازيمم
اقيبطتلات

ت
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خسنلافصولاةزيملا

مادختسا
ديربلا
سكافلاينورتكلإلا

ربعسكاف
مداخلا

سكافلا
تنرتنإلاب

حسملا
يئوضلا
ريسماهمل
حسم/لمعلا
ىلإ

ةقاطبخسن
ةيوهلا

ةظوفحمخسنتادادعإةيأدادرتساكنكميةيلاحلاتادادعإلادادرتسا
.ةيلاحلاماهمللاهمادختساوةقباس

•

ةبولطملاخُسنلاددعلاخدإلرايخلااذهمدختساةيمكلا
.ةيوهلاةقاطبل

•

وأةيموسرلاروصلاةموعنةجردةقدلاددحتةقدلا
ةصوبلايفطاقنلابةروصلاةقدساقتو.اهببحت
)dpi(.

•••••

نيوكتل"ةغرافلاتاحفصلاةلازإ"ةزيممدختستةغرافلاتاحفصلاةلازإ
.ةغرافلاتاحفصلالهاجتىلعةعباطلا

••

ديربلاةلاسرئشنمديدحتل"نم"رايخلامدختسانم
.ينورتكلإلا

طبضماظنلالوؤسملنكمي:ةظحالم
ليصافتةئبعتلاًقبسمرايخلااذه
.اًيئاقلتكبصاخلامدختسملاباسح

••

ديربناونعنيمضتلىلعدرلارايخمدختساىلعدر
اذهدعي.ملتسملاهيلعدرينأديرتينورتكلإ
ىلعملتسملادرينأديرتامدنعاًديفمرايخلا
.زاهجلاناونعسيلوينورتكلإلاكديربناونع

••
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مدختسملاليلدناولألابف

خسنلافصولاةزيملا

مادختسا
ديربلا
سكافلاينورتكلإلا

ربعسكاف
مداخلا

سكافلا
تنرتنإلاب

حسملا
يئوضلا
ريسماهمل
حسم/لمعلا
ىلإ

ةقاطبخسن
ةيوهلا

ماظنلالوؤسمعيطتسي:ةظحالم
.اًقبسمرايخلااذهطبض

تامولعملاخدإل"ةلاسر"رايخلامدختساةلاسر
.ينورتكلإلاديربلاةقفارمل

••

رايتخالا"فلملامجح/ةدوجلا"رايخكلحيتيفلملامجح/ةدوجلا
ةروصلاةدوجنزاوتتادادعإةثالثنيبنم
ةدوجلاةيلاعروصلانعجتني.فلملامجحو
اهلعجياليذلارمألا،ةريبكتافلمماجحأ
.ةكبشلاربعلاسرإلاوةكراشمللةيلاثم

•••

قيسنتديدحتل"فلملاقيسنت"رايخلامادختسافلملاقيسنت
ةلباقةروصديدحتلوأةظوفحملاةروصلا
ةيامحلرورمةملكةفاضإكنكمي.ثحبلل
فلميفروصةدعجمدرايتخاوأةروصلا
.دحاو

•••

ديدحتل"لعفلابدوجومفلملا"رايخلامادختسالعفلابفلملادوجودنع
مسانوكيامدنعزاهجلاهذفنيسيذلاءارجإلا
.لعفلاباًمدختسمفلملا

•

ازيمم
اقيبطتلات

ت
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خسنلافصولاةزيملا

مادختسا
ديربلا
سكافلاينورتكلإلا

ربعسكاف
مداخلا

سكافلا
تنرتنإلاب

حسملا
يئوضلا
ريسماهمل
حسم/لمعلا
ىلإ

ةقاطبخسن
ةيوهلا

مساديدحتل"قفرملاوفلملا"رايخلامادختساقفرملاوفلملا
ةحوسمملاروصلاىلعيوتحييذلافلملا

.اًيئوض

•••

لكلوصحنمدكأتلريرقتةعابطبلطكنكميمالتسالاريرقت
يوتحي.اًيئوضحوسمملافلملاىلعملتسم
.ميلستلاةلاحتامولعمىلعريرقتلا

تقوىلعريرقتلادمتعي:ةظحالم
.ملتسملاةباجتسا

•

ةمئاقثيدحتللمعلاريسماهمثيدحتمدختسالمعلاريسماهمثيدحت
.مكحتلاةحولىلعةضورعملالمعلاريسماهم

•

تاهجولانمديزملارايتخالرايخلااذهمدختساتافلمتاهجوةفاضإ
.تافلمباًيئوضةحوسمملاروصلاظفحل

•

سكافلاربعبتكلالاسرإةزيممادختساكنكميسكافلاربعباتكلاسرإ
وأتالجملاوأبتكلانماًيئوضروصلاحسمل
ربعاهلاسرإلىرخألاةدلجملاتادنتسملا
.سكافلا

•

ةيفيكديدحتل"ميسقت/ريغصت"رايخلامدختساميسقت/ريغصت
ةلآىلعسكافلابلسرملادنتسملاةعابط

•
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خسنلافصولاةزيملا

مادختسا
ديربلا
سكافلاينورتكلإلا

ربعسكاف
مداخلا

سكافلا
تنرتنإلاب

حسملا
يئوضلا
ريسماهمل
حسم/لمعلا
ىلإ

ةقاطبخسن
ةيوهلا

اًدجةريبكةروصلاتناكاذإ.ةملتسملاسكافلا
ريغصتكنكميف،قرولامجحبسانتالثيحب
ىلعاهميسقتوأقرولامجحبسانتلةروصلا
.تاحفصةدع

متدقناكاذإاممدكأتللريرقتبلطكنكميديكأتلاريرقت
ريرقت"ىلعلوصحلل.لسرملاسكافلامالتسا
،طقفلاسرإلاءانثأأطخدوجولاحيف"ديكأتلا
."طقفأطخثودحدنعةعابطلا"رتخا

•

ملام،تاسكافلالاسرإلءدبلدعمىلعأددحءدبلاةعرس
تابلطتمتاذهلسرتيذلاسكافلاةهجونكت
وه)ةيناثلايفتياب4800(ضرف.ةصاخ
اهلثدحيدقيتلارطسأللهبىصوُملادادعإلا
.اهلاسرإدنعلخادت

•

ةفاضإلفالغلاةقرورايخمادختساكنكميفالغةحفص
ةفاضإكنكمي.سكافلاةيادبىلإةمدقمةحفص
"ىلإ"ليصافتوفالغلاةقروىلإريصققيلعت
."نم"و

•

زاهجنمةلاسرلسرتنأينوناقلاريغنمهنإسأرلاصنلاسرإ
دكأت.بسانملالاسرإلاسأرصننودسكاف
خيراتوهفتاهمقرولسرملامسانأنم
.تاسكافلاعيمجيفنيجردمهتقوولاسرإلا

•

ازيمم
اقيبطتلات

ت
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خسنلافصولاةزيملا

مادختسا
ديربلا
سكافلاينورتكلإلا

ربعسكاف
مداخلا

سكافلا
تنرتنإلاب

حسملا
يئوضلا
ريسماهمل
حسم/لمعلا
ىلإ

ةقاطبخسن
ةيوهلا

ةعباطلاموقتلبقتسملايفتقوطبضكنكميلاسرإلاريخأت
لاسرإريخأتنكمي.هيفسكافلاةمهملاسرإب
.ةعاس24ىلإلصتةدملسكافلاةمهم

••

دنتسمنيزختسكافلاءاصقتساةزيمكلحيتتءاصقتسالا
ةزهجألاًرفوتمهلعجوةعباطلايفسكافلا
دادرتساكنكمي.ءاصقتساللىرخألاسكافلا
.ىرخألاسكافلاةزهجأيفةنزخملاتاسكافلا
نملكنوكتنأبجي،ةزيملاهذهمادختسال
ناتدوزمةديعبلاةعباطلاوءاصقتسالاةعباط
.سكافلاءاصقتساةزيمب

•

نيزختل"سكافلاديربقيدانص"رايخلامدختساديربلاقيدانص
سكافزاهجنماهدادرتسامتيتلاتاسكافلا
ةطساوباهدادرتسالتاسكافلانيزختلوأ،ديعب
ديربلاقودنصمقرمزلي.ديعبسكافزاهج
زمرنييعتكنكمي.ديربلاقودنصىلإلوصولل
.ةيرسلاتادنتسملانيمأتلرورم

•

يمم
از
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طت
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ت
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	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ 
	ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺁﻣﻨﺔ 

	ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
	ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻴﻨﺔ 


	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Embedded Web Server 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻀﻤﻦ 
	ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻀﻤﻦ 


	ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﺴﺨﺔ 
	ﻧﺴﺦ ﻣﻬﺎﻡ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
	ﺿﺒﻂ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ 
	ﺿﺒﻂ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ 
	ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ 

	ﻣﺴﺢ ﺣﻮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
	ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
	ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻛﺘﻴﺐ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻏﻠﻔﺔ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﺧﻼﺕ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﺼﻔﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ 
	ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺴﺦ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
	ﺣﻔﻆ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
	ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ 


	ﻧﺴﺦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ 
	ﻧﺴﺦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ 

	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻤﺴﻮﺣﺔ ﺿﻮﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 

	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺢ ﻣﻬﺎﻡ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﻮﺋﻴﺎ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
	ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻬﺎﻡ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
	ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ 

	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ 
	ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺠﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺠﻠﺪ ﻓﻲ Macintosh OS X ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ 10.7 ﻭﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺣﺪﺙ 

	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻳﺪ ﺧﺎﺹ 
	ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ 

	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺮﻙ ﺃﻗﺮﺍﺹ USB ﻣﺤﻤﻮﻝ 
	ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻤﺴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ 


	ﻣﺴﺢ ﺿﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ" 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﻷﺣﺪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺮﻙ ﺃﻗﺮﺍﺹ USB ﻣﺤﻤﻮﻝ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ 
	ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ 

	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ "ﻣﺴﺢ ﺿﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺔ" ﺇﻟﻰ "ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ" 

	ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻛﺲ 
	ﻣﻬﺎﻡ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻛﺲ ﻣﺘﺄﺧﺮ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻏﻼﻑ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻓﺎﻛﺲ ﺁﻣﻦ 
	ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ 
	ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻓﺎﻛﺲ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎﺀ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻓﺎﻛﺴﺎﺕ ﻣﺨﺰﻧﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎﺀ 
	ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻓﺎﻛﺲ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
	ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻓﺎﻛﺲ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻳﺪ ﺑﻌﻴﺪ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ 

	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻛﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻛﺲ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﻤﺔ Windows 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻛﺲ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﻤﺔ Macintosh 



	ﻓﺎﻛﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻛﺲ ﺍﻟﻤﻠﻘﻢ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻠﻘﻢ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻛﺲ ﻣﻠﻘﻢ ﻣﺘﺄﺧﺮ 

	ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻛﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻤﺴﻮﺣﺔ ﺿﻮﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺎﻛﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 

	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ" 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻙ ﺃﻗﺮﺍﺹ USB ﻣﺤﻤﻮﻝ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻳﺪ 


	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
	ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows ﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ 
	ﺣﻔﻆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 

	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Macintosh 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Macintosh 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Macintosh 
	ﺣﻔﻆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Macintosh 

	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Linux 
	ﺑﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻃﺎﺑﻌﺔ Xerox 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻋﻤﻞ Linux 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ Xerox® GUI 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻄﺮ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ 


	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Wi-Fi Direct 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ Mopria 


	ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
	ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺬﻓﻬﺎ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺤﺠﻮﺯﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ 

	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 
	ﺗﻢ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻀﻤﻦ ﺃﻭ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﻬﺎ 

	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺁﻣﻨﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ 
	ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺁﻣﻨﺔ 

	ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
	ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻴﻨﺔ 



	ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﻢ 

	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﻭﺟﻬﻲ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 

	ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ ﻣﻦ Xerox 
	ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
	ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ 
	ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
	ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻠﻮﻥ 
	ﺍﻹﺿﺎﺀﺓ 
	ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
	ﺗﺸﺒﻊ 
	ﺍﻟﻠﻮﻧﻴﺔ 


	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﺪﺓ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﻏﻠﻔﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ 

	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ 
	ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ "ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ" 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻜﻮﺳﺔ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﺗﺸﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﻃﺒﺎﻋﺔ Windows 
	ﺿﺒﻂ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻔﻴﺮ ﻓﻲ Windows 



	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻭﺭﻕ ﻣﺨﺼﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻭﺭﻕ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Macintosh 

	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Macintosh 

	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 


	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻙ ﺃﻗﺮﺍﺹ USB ﻣﺤﻤﻮﻝ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻳﺪ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ Embedded Web Server 


	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ 
	ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ 
	ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻭﺃﻭﺯﺍﻧﻪ 
	ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻭﺃﻭﺯﺍﻧﻪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻟﺪﺭﺝ ﺍﻷﻇﺮﻑ 
	ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 

	ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺝ 
	ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﻧﻮﻋﻪ ﻭﻟﻮﻧﻪ 

	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ 1–4 
	ﺿﺒﻂ ﺃﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﺳﻌﺔ 520 ﻭﺭﻗﺔ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﻴﻦ 3 ﻭ4 ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺩﻓﺔ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 6 

	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺧﺎﺹ 
	ﺍﻷﻇﺮﻑ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﻇﺮﻑ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺩﺭﺝ ﺍﻷﻇﺮﻑ 

	ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ 1–4 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 

	ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻻﻣﻌﺔ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻼﻣﻊ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻼﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ 

	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ 



	ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ 
	ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﺳﺤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺑﻜﺮﺍﺕ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻋﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ 

	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻋﺪﺳﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 


	ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ 
	ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ 
	ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﻣﻮﻋﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 

	ﺧﺮﺍﻃﻴﺶ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﺍﻃﻴﺶ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ 

	ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ 

	ﻋﺒﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺔ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﺍﻃﻴﺶ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺔ 

	ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻞ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻞ 

	ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 

	ﻓﻠﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻓﻠﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ 

	ﻋﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ LX 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ LX 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ LX 

	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ 

	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺤﺔ 

	ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺐ 
	ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ LX 
	ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ 

	ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 

	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﻋﺮﺽ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﻔﻮﺗﺮﺓ 

	ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 

	ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺣﻲ ﻃﺎﻗﺔ 
	ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ 
	ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﻄﺒﻊ 
	ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺟﺪﺍ 
	ﻓﺸﻞ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
	ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺿﻮﺿﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﻴﻦ 
	ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺳﺤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ 

	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ﻣﻦ 1 ﺇﻟﻰ 4 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺏ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺝ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺩ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺳﺤﺐ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻌﺎ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻇﺮﻑ 
	ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 

	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ LX 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ LX 

	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺍﻷﻭﺳﻂ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ 3a ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ 3ﺝ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ 3ﺩ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ 4 ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 

	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ CZ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ 2ﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ CZ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ 2ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ CZ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ 2ﻫـ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ CZ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ 2ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ CZ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ 2ﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ CZ 

	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ LX 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺩﺑﺎﺑﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ LX 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ 

	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺐ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ LX 



	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻮﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
	ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺗﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺿﺒﻂ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ 
	ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
	ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﻘﻢ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺣﻠﻮﻟﻬﺎ 


	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 

	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﻛﺴﺎﺕ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﻛﺴﺎﺕ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 

	ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ 
	ﻋﺮﺽ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
	ﻋﺮﺽ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
	Embedded Web Server 
	ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 
	ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
	ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ 



	A ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻬﻴﯫﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ 
	ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 

	ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ 
	ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 
	ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
	ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ LX ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ 
	ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺪ CZ 
	ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺪ CZ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 
	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻮﺹ 
	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻮﺹ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 
	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻮﺹ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ LX ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻮﺹ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻮﺹ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺪ CZ 
	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻮﺹ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺪ CZ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 


	ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
	ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ 
	ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
	ﺍﻟﺮﻓﻊ 

	ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ 
	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
	ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 

	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ 

	B ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
	ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
	ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 
	ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ 
	ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻁ 4 ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮﻻ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
	ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻠﻮﻁ 19 ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻮﺀ 
	ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ENERGY STAR 
	ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ 
	ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻤﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
	ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ CCD-035 


	ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 
	ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ - Blue Angel 
	Blendschutz 
	Lärmemission 
	Importeur 

	ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ (RoHS) ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ 
	ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ 
	ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﻳﺊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ 2.4 ﺟﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ 
	ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻏﺎﺯ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ 

	ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 
	ﻛﻨﺪﺍ 
	ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ 

	ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 
	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 

	ﻛﻨﺪﺍ 
	ﻛﻨﺪﺍ CS-03 ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ 9 

	ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ 

	ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺓ 
	ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 

	ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ 
	Material Safety Data Sheets (ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ) 

	C ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ 
	ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
	ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
	ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ/ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 
	ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ/ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ 
	ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 
	ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 

	ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ 
	ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ 

	ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ 

	D ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ 


