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ةعابط

رتويبمكزاهجنمةعابطلا
يفهعونوقرولامجحنّيع،فرظألاوتاقاطبلانوزخموتاقصلملل:ةظحالم
.دنتسملاةعابطلبقةعباطلا

."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم.1

.تادادعإلاطبضا،ةرورضلادنع.2

.دنتسملاةعابطبمق.3

لومحمزاهجنمةعابطلا

™™Mopriaةعابطلاةمدخمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

ماظنىلعلمعيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحنعةرابعMopriaةعابطلاةمدخّنإ
Android™،يأىلإًةرشابمةعابطلابكلحمست.ةقحاللاتارادصإلاوأهنم5.0رادصإلا

.Mopriaةمدخدمتعتةعباط

GoogleرجتمنمMopriaةعابطلاةمدخقيبطتليزنتنمدكأت:ةظحالم
Play™لومحملازاهجلايفهنّكمو.

نماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،Androidليغشتلاماظنبلومحملاكزاهجنم.1
.تافلملاريدم

.ةعابطلا>تارايخلانمديزملاقوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.ةعابطلاةنوقيأىلعطغضا.4

®®AirPrintمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

ًةرشابمةعابطلابكلحمسيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحيهAirPrintجمانربةزيمنإ
.AirPrintةمدخدمتعتةعباطىلإAppleةزهجأنم

ةكبشللناكاذإ.اهسفنلاصتالاةكبشبنَيلصتمةعباطلاوAppleزاهجنأنمدكأت•
ةيعرفلالاصتالاةكبشبنالصتمنيَزاهجلاالكنأنمدكأتف،ةددعتمةيكلسالتاعزوم
.اهسفن

.Appleةزهجأضعبيفطقفموعدمقيبطتلااذه•

.قفاوتمقيبطتليغشتبمقوأتافلملاريدمنماًدنتسمددح،لومحملاكزاهجنم.1

.ةعابطلا>ةكراشمقوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

Wi-Fiمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا Direct®®

Wi-Fi Directةدّوزمةعباطيأمادختسابةعابطلاكلحيتتةعابطةمدخنعةرابعيه
Wi-Fiةمدخب Direct®.

.ةيكلساللاةعباطلالاصتاةكبشبلصتملومحملازاهجلانأنمدكأت:ةظحالم
.ةعباطلابلومحمزاهجليصوتعجار،تامولعملانمديزمل

.تافلملاريدمنماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،لومحملاكزاهجنم.1

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذّفن،لومحملاكزاهجزارطلاًقفو.2

.ةعابطلا>تارايخلانمديزملاقوفرقنا•

.ةعابطلا>ةكراشمقوفرقنا•

.ةعابطلا>تارايخلانمديزملاقوفرقنا•

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

ةعباطلاةنايص

ربحلاةشوطرخلادبتسا
.يمامألابابلاحتفبمق.1

راطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
وأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعم
.اهسمل

.ريوصتلاةدحوةلازإبمق.2
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.ريوصتلاةدحونمةلمعتسملاربحلاةشوطرخةلازإبمق.3

.ةديدجلاربحلاةشوطرخةوبعكفبمق.4

.ربحلاقوحسمعيزوتةداعإلربحلاةشوطرخجربمق.5

.ءاطغلامثنموفالغلاةلازإبمق.6

.ريوصتلاةدحويفةديدجلاربحلاةشوطرخلاخدإبمق.7

.ريوصتلاةدحولاخدإبمق.8

.بابلاقالغإبمق.9

جردلاليمحت
.جردلاةلازإبمق.1

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتتلقرولاتاهّجومطبضا.2

.ليمحتلالبقاهتاذاحممثاهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

2



نمدكأتمث،لفسأللاًهجاومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبقرولاةمزحليمحتبمق.4
.قرولاهاجتماكحإبةيبناجلاتاهّجوملاةيعضوةمءالم

ةقرولاةفاحنوكتولفسألاىلإاًهّجومنوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوبناجىلعةعابطللةيمامألاجردلاةهجوحنةهّجومةيولعلا

ةقرولاةفاحنوكتوىلعألاىلإاًهّجومنوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.نيَبناجلاىلعةعابطللةيمامألاجردلاةهجوحنةهّجومةيلفسلا

.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

دحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق،قرولاراشحنايدافتل•
.قرولاةئبعتلىصقألا

.جردلالاخدإبمق.5
متييذلاقرولاعماقباطتيلمكحتلاةحولنمهعونوقرولامجحنّيع،رمألامزلاذإ
.هليمحت

ةيوديلاةيذغتلاةدحوليمحت
.ةيوديلاةيذغتلاةدحوحتفا.1

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهجوملاطبضا.2

.ىلعألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةقروليمحتبمق.3

ىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوبناجىلعةعابطللةعباطلايفًالوأةيولعلاةفاحلالاخدإعمىلعألا

ىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.نيَبناجلاىلعةعابطللةعباطلايفاًريخأةيولعلاةفاحلالاخدإعملفسألا

هّجومبناجلاًيذاحمولفسألاىلإاًهّجومناسللانوكيثيحبفرظلاليمحتبمق•
.رسيألاقرولا

ةيذغتلاةدحولخادةونعقرولاعفدبنجت،قرولاراشحنايدافتل:ريذحت
.ةيوديلا

هعونوقرولامجحنييعت
>قفاوم>جردلانيوكت>قفاوم>قرولا>تاودألاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قفاوم>قرولامجح/عون

.هعونوقرولامجحنيوكتبمقمث،قروردصمدّدح.2

يفقرولامجحدادعإنييعتنمدكأت،A4مجحبقروىلعنيبناجلاىلعةعابطلل•
.A4ىلإةجودزملاةعابطلاةدحو

،folioوأOficioوأlegalوأletterمجحبقروىلعنيبناجلاىلعةعابطلل•
.Letterىلعةجودزملاةعابطلاةدحويفقرولامجحدادعإنييعتنمدكأت

تباثلاجمانربلاثيدحت
.حيحصلكشبلمعللةعباطللتباثلاجمانربلاىوتسملىندأاًدحتاقيبطتلاضعببلطتت

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

:ةظحالم

متيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
طاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيفIPناونعضرع
.123.123.123.123وحنلاىلع

بيولاةحفصليمحتلًاتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•
.حيحصلكشب

.تباثلاجمانربلاثيدحت>زاهجلا>تادادعإلاقوفرقنا.2

:يليامدحأرَتخا.3

.ثيدحتلاأدبا،قفاوأانأ>تاثيدحتلانمققحتلاقوفرقنا•

.ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،ثيدحتلافلمليمحتل.ثيدحتلافلملّمح•
نعثحباو،www.xerox.comىلإلقتنا،تباثجمانربثدحأىلعلوصحلل
.كتعباطزارط

.ثيدحتلافلمنعثحبا.1

طوغضمفلمجارختسابتمقدقكنأنمدكأت:ةظحالم
.تباثلاجمانربلل

.ءدب>ليمحتقوفرقنا.2
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Wi-Fiنيكمت Direct
Wi-Fiنإ Direct®ىلإدنتستريظنىلإريظنةينقتيهWi-Fiةيكلساللاةزهجأللحيتتيهو
Wi-Fiنّكمتةعباطبًةرشابملاصتالا Directيكلسالهّجوم(لوصوةطقنمادختسانود(.

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

Wi-Fi>قفاوم>ذفانملا/ةكبشلا>قفاوم>تادادعإلا Direct<قفاوم

.تادادعإلاةئيهتبمق.2

Wi-Fiنيكمت• Direct—ةكبشثبنمةعباطلانّكميWi-Fi Directةصاخلا
.اهب

Wi-Fiمسا• Direct—ةكبشلاًمساّنيعيWi-Fi Direct.

Wi-Fiرورمةملك• Direct—دنعيكلساللانامألاضيوفتلرورملاةملكنّيعي
.ريظنىلإريظنلاصتامادختسا

Networkىلعرورملاةملكضرعي—دادعإلاةحفصىلعرورملاةملكضرع•
Setup Page)ةكبشلادادعإةحفص(.

لاصتالاتابلطلبقتةعباطلاعدي—رزةطغضبتابلطلاىلعةيئاقلتلاةقفاوملا•
.ًايئاقلت

.نمؤمريغاًيئاقلترزةطغضبتابلطلالوبق:ةظحالم

ةعباطلابلومحمزاهجليصوت
Wi-Fiةئيهتنمدكأت،لومحملاكزاهجليصوتلبق Direct.عجار،تامولعملانمديزمل
Wi-Fiنيكمت Direct.

Wi-Fiمادختسابلاصتالا Direct

ماظنبلمعتيتلاةلومحملاةزهجألاىلعطقفتاداشرإلاهذهقبطُت:ةظحالم
.Androidليغشتلا

.تادادعإلاةمئاقىلإلقتنا،لومحملازاهجلانم.1

Wi-Fiىلعطغضامث،Wi-Fiنيكمتبمق.2 Direct.

Wi-Fiمساددح.3 Directةعباطلل.

.ةعباطلابمكحتلاةحولىلعلاصتالاديكأتبمق.4

Wi-Fiمادختسابلاصتالا
.تادادعإلاةمئاقىلإلقتنا،لومحملازاهجلانم.1

Wi-Fiمساددحمثنمو،Wi-Fiقوفرقنا.2 Directةعباطلل.

نيفرحyوxنوكيثيحDIRECT-xyةلسلسلاةفاضإمتت:ةظحالم
Wi-Fiمسالبق،نييئاوشع Direct.

Wi-Fiرورمةملكلخدأ.3 Direct.

Wi-Fiلاصتاةكبشبةعباطلاليصوت
/ةكبشلا>تاودألاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.يئاقلتىلعطشنئياهمنييعتنمدكأتلابمق
>يئاقلت>قفاوم>طشنلائياهملا>قفاوم>ةكبشلاىلعةماعةرظن>قفاوم>ذفانملا
قفاوم

قرولاراشحنانمصلختلا

قرولاراشحناتالاحبُّنجت

Load Paper Properly
•Make sure that the paper lies flat in the tray.

Correct loading of paperIncorrect loading of paper

•Do not load or remove a tray while the printer is printing.

•Do not load too much paper. Make sure that the stack height is
below the maximum paper fill indicator.

•Do not slide paper into the tray. Load paper as shown in the
illustration.

•Make sure that the paper guides are positioned correctly and
are not pressing tightly against the paper or envelopes.

•For two-sided printing on A4-size paper, make sure that the
paper size setting in the duplex unit is set to A4.

•For two-sided printing on letter-, legal-, Oficio-, or folio-size
paper, make sure that the paper size setting in the duplex

unit is set to Letter.

•Push the tray firmly into the printer after loading paper.

هبىصوُملاقرولامادختسا
.طقفاهبىصوملاةصاخلاطئاسولاوأقرولامدختسا•

.لوتفملاوأيوطملاوأللبملاوأينثملاقرولاليمحتبموقتال•

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق•

.ديلابهبذشوأهصقمتقرومدختستال•

.جردلاسفنيفةفلتخملاعاونألاوأنازوألاوأماجحألااذقرولاطلختال•

مكحتلاةحولوأرتويبمكلاىلعحيحصلالكشلابهعونوقرولامجحنييعتنمدكأت•
.ةعباطلابةصاخلا

زخ•
نصُملاةهجلاتايصوتلاًقفوقرولانِّ

ِ
.ةّع

قرولاراشحنانكامأديدحت
تاحفصةعباطلاجرُخت،ليغشتىلإراشحنالانمصلختلاىلعةدعاسملانييعتدنع•

تاجرخملانمققحت.ةرشحنملاةحفصلاةلازإدعباًيئزجةعوبطمتاحفصوأةغراف
.ةغرافلاتاحفصلابةصاخلاةعوبطملا

تاحفصلاةعابطةعباطلاديعت،يئاقلتوأليغشتىلإقرولاراشحناحالصإنييعتدنع•
.ةرشحنملا
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يسايقلاجارخإلاجرد.1

يمامألابابلا.2

ةيوديلاةيذغتلاةدحو.3

ةقرو250ةعسبيسايقجرد.4

يفلخلابابلا.5

نيهجولاىلعةعابطةدحو.6

جردلايفقرولاراشحنا
.جردلاةلازإبمق.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلالاخدإبمق.3

يمامألابابلادنعقرولاراشحنا
.يمامألابابلاحتفبمق.1

يندعمراطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
.اهسملوأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكم

.ريوصتلاةدحوةلازإبمق.2

10نعديزتةرتفلرشابملاءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال:ريذحت
يفتالكشمثودحيفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستيدق.قئاقد
.ةعابطلاةدوج

ةدوجىلعكلذبمايقلارثؤيدق.روصلالصومةناوطسأسملتال:ريذحت
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهم
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.روشحملاقرولاةلازإبمق.3

نمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
لبقدربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخ
.هتسمالم

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.ريوصتلاةدحولاخدإبمق.4

.بابلاقالغإبمق.5

يفلخلابابلادنعقرولاراشحنا
.يفلخلالوصولابابحتفا.1

نمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
لبقدربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخ
.هتسمالم

.رهصلاةدحوىلإلوصولابابحتفا.2

.روشحملاقرولاةلازإبمق.3

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.رهصلاةدحوىلإلوصولابابقلغأ.4

.يفلخلابابلاقلغأ.5

نيهجولاىلعةعابطلاةدحوبقرولاراشحنا
.روشحملاقرولاجرخأمثنمو،نيهجولاىلعةعابطلاةدحوبحسا.1

راطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
وأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعم
.اهسمل

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.نيهجولاىلعةعابطلاةدحوجردأ.2
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يسايقلاجارخإلاجرديفقرولاراشحنا
.روشحملاقرولاةلازإبمق

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا
.روشحملاقرولاةلازإبمق

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم
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