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Xeroxةكرشحلاصل2023ماع©رشنلاقوقح Corporation.ةظوفحمقوقحلاعيمجXerox®ةكرشحلاصلةيراجتةمالعيهXerox
Corporationىرخألودوأ/وةدحتملاتايالولايف.

FreeFlow®،وSquareFold®،وCentreWare®ةكرشحلاصلةيراجتتامالعXerox Corporationلودوأ/وةدحتملاتايالولايف
.راعشإنودرييغتللتافصاوملاوأ/وءاشنإلاةلاحوأ/وجتنملاةلاحعضخت.ىرخأ

MicrosoftوWindowsوWindows XPوWindows VistaوInternet ExplorerوWordةكرشلةلجسمةيراجتتامالعيه
Microsoft Corporationىرخألودوأ/وةدحتملاتايالولايف.

PANTONE®ةكرشحلاصلةلجسمةيراجتةمالعيهPantone, Inc. ScanFlowStore®ةكرشحلاصلةلجسمةيراجتةمالعيه
Nuance Communications, Inc.

Macintosh®،وMac®،وOS X®،وmacOS®ةكرشلةلجسمةيراجتتامالعيهApple, Inc.،نادلبوةدحتملاتايالولايفةلجسم
,AppleنمنذإبةمدختسملاAppleنمينفلامدختسملادنتسمرصانع.ىرخأ Inc.

Adobe،وAdobe logo،وAcrobat،وAcrobat logo،وAcrobat Reader،وDistiller،وAdobe PDF logo،وAdobe
PDF JobReady،وIllustrator،وInDesign،وPhotoshopةكرشلةلجسمةيراجتتامالعيهAdobe Systems, Inc.

PostScriptةكرشلةلجسمةيراجتةمالعيهAdobeعممدختُستAdobe PostScript InterpreterةحفصفصوةغلوAdobe
Adobeرشان،Adobeةمظنأةطساوبجتنملااذهةياعروأدييأتمتي.ىرخألاAdobeتاجتنمو Photoshop.

Fiery®وPrintMe®ةكرشحلاصلناتلجسمناتيراجتناتمالعElectronics For Imaging, Inc. GBC®وAdvancedPunch™

Generalةكرشحلاصلناتلجسمناتيراجتناتمالع Binding Corporation. HP،وHPGL،وHPGL/2،وHP-UXتامالعيه
Hewlett-Packardةكرشحلاصلةلجسمةيراجت Corporation. Netscape®ةكرشلةلجسمةيراجتةمالعيهNetscape

Communications. UNIX®ةكرشلةلجسمةيراجتةمالعيهOpen Group. Mozilla Firefox™ةكرشحلاصلةيراجتةمالعيه
Mozilla Foundation.



®Xeroxةعباط/ةخسان3 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

تايوتحملالودج
®Xeroxةعباط/ةخسانلجتنملازومر PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136................................................13

19...........................................................................................................................................ةمالسلا

20.......................................................................................................................ةمالسلاوتاراعشإلا
21...........................................................................................................................ةيبرهكلاةمالسلا

21......................................................................................................................ةماعتاداشرإ
21..............................................................................................................ئراطلاليغشتلافاقيإ
21......................................................................................................يئابرهكلادادمإلاوةقاطلاكلس
22...................................................................................................................لاصتاعطقزاهج

23.............................................................................................................................ليغشتلاةمالس
23...................................................................................................................ليغشتلاتاداشرإ
23.............................................................................................................نوزوألازاغتامولعم
23........................................................................................................................ةعباطلاعقوم
24..................................................................................................................ةعباطلاتامزلتسم

25.........................................................................................................................رزيللانمةمالسلا
25......................................................................................................ةيلامشلااكيرمأيفرزيللانامأ
25....................................................................................................يبوروألاداحتالابرزيللاةمالس

26............................................................................................................................ةيراطبلاةمالس
27....................................................................................................................فتاهلاطخكلسةمالس
28.............................................................................................................................ةنايصلاةمالس
29.......................................................................................................كالهتساللةلباقلارصانعلاتامولعم
30.................................................................................ةمالسلاوةحصلاوةئيبلابةصاخلالاصتالاةهجتامولعم

31...............................................................................................................................................أدبا

32.............................................................................................................................ةعباطلاءازجأ
33....................................................................................................................ةيلخادلاءازجألا
34...........................................................................................ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحو
UI(..............................................................................................................34(مدختسملاةهجاو

36..................................................................................................................................تاقحلملا
36.................................................................................................................تاراوسسكإلاةيذغت
37......................................................................................................................ءاهنإلاتاقحلم

43.............................................................................................................................ةقاطلاتارايخ
43........................................................................................................................ةقاطلاليغشت
43.......................................................................................................................ليغشتلافاقيإ
44.........................................................................................................................ةقاطلارفوم

45......................................................................................................................تامولعملانمديزملا

47..........................................................................................................................................ةعابطلا

48.......................................................................................................................ةكبشلاربعةعابطلا
PostScript..............................................................................48ةعابطليغشتجماربمادختسابةعابطلا
PCL......................................................................................48ةعابطليغشتجماربمادختسابةعابطلا

50..........................................................................................................ةنسلألاىلعةكبشلاربعةعابطلا
PCL...........................................50وPostScriptةعابطليغشتجماربمادختسابةنسلألاىلعةكبشلاربعةعابطلا
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51.............................................................................................................................................خسنلا

52....................................................................................ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومادختساخسن
54..........................................................................................................تادنتسملاجاجزمادختسابخسنلا
DFA(..............................................................................55(دنتسملاءاهنإةينبءاهنإزاهجلخسنلاتارايخديدحت
56...................................................................................................ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاىلعخسنلا
57.......................................................................................................................خسنلارايخمادختسا

57.....................................................................................................................ريبكتلا/ريغصتلا
57...................................................................................................................قرولاتامزلتسم
57.................................................................................................................نيهجولاىلعخسنلا
57.....................................................................................................................خسنلاتاجرخم
58.........................................................................................................................ةروصلالقن
58................................................................................................................يلصألادنتسملاعون
58..........................................................................................................................حيتفت/ميتعت

59.............................................................................................................................ةروصلاةدوج
59................................................................................................................يلصألادنتسملاعون
59....................................................................................................................ةروصلاتارايخ
59....................................................................................................................ةيفلخلاناولأعنم

61.............................................................................................................................طيطختلاطبض
61.........................................................................................................................باتكلاخسن
61...........................................................................................................نيهجولاىلعبتكلاخسن
62...............................................................................................................يلصألادنتسملامجح
62........................................................................................................................ةفاحلاحسم
63.........................................................................................................................ةروصلالقن
63......................................................................................................................ةروصلاةرادإ
63......................................................................................................................ةروصلاسكع
64...............................................................................................................يلصألادنتسملاهاجتا

65............................................................................................................................جارخإلاقيسنت
65......................................................................................................................تابيتُكلاءاشنإ
66..............................................................................................................................ةفلغألا
66.....................................................................................................................ةحفصلاطيطخت
68.............................................................................................................................قصلملا
68................................................................................................................................يطلا
68................................................................................................................ةيحيضوتلاتاقيلعتلا
70.......................................................................................................................ةيئاملاةمالعلا
71..........................................................................................................ةيقرولاةنسلألاشماهلقن
71.....................................................................................................لفسأل/ىلعألتاجرخملاهيجوت
72...................................................................................................................ةيوهلاةقاطبخسن

73..............................................................................................................ماهملاةعومجمبيوبتةمالع
73..........................................................................................................................ةمهمءاشنإ
74.......................................................................................................................ةمهملاجذومن
75.................................................................................................ةيلصألاتادنتسملاتاعومجمجمد
75.......................................................................................................................بكارتنيوكت
75.........................................................................................................يلخادفذح/يجراخفذح
76....................................................................................................................ةنزخملاةجمربلا

79...................................................................................................................................يئوضلاحسملا

80...................................................................................................................يساسألايئوضلاحسملا
80.....................................................................................................يساسألايئوضلاحسملاءارجإ
80...................................................................................................................تادنتسملاليمحت
81...............................................................................................................يئوضلاحسملاقرط
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81..............................................................................................................يئوضحسمةمهمءدب
81.............................................................................................................يئوضحسمةمهمءاغلإ
82................................................................................يئوضلاحسملاءانثأيئوضلاحسملاتادادعإرييغت

83...................................................................................................................يئوضلاحسملاتادادعإ
84..............................................................................................ةيسيئرلايئوضلاحسملابيوبتةمالع
86....................................................................................................ةمدقتملاتادادعإلابيوبتةمالع
88........................................................................................................طيطختلاطبضبيوبتةمالع
90...............................................................................................................تافلملاظفحتارايخ
92............................................................................................ينورتكلإلاديربلاتارايخبيوبتةمالع

94................................................................................................................ةكبشلاربعيئوضلاحسملا
94...................................................................................................ةكبشربعيئوضحسمةمهمءدب

95...................................................................................................يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملا
95........................................................................................يصخشرتويبمكةمهمىلإيئوضحسمءدب
95.....................................................................................................................لقنلالوكوتورب
95.........................................................................................................................ةهجوديدحت

97..........................................................................................................................دلجمىلإنيزختلا
97........................................................................جمدملابيولامقلممادختساباًيئوضةحوسمملاتانايبلاظفح

USB........................................................................................................................99يفنيزختلا
USB..............................................................................................99نيزختزاهجمادختساتاداشرإ
USB................................................................................99ةركاذزاهجىلإيئوضلاحسملاتانايبظفح
USB..................................................................................................................99زاهجةلازإ
99............................................................................................................نيزختلاليصافتضرع

WSD(..................................................................................................101(ةزهجألاىلعبيولاتامدخ
101.....................................................................يئوضحسمةمهم)WSD(ةزهجألاىلعبيولاةمدخءدبت
101.........................................................................................ةزهجألاىلعبيولاتامدخىلإنيزختلا

102........................................................................................................................ينورتكلإلاديربلا
102.....................................................................................................................نيوانعلارتفد
103.................................................................................................ينورتكلإلاديربلايملتسمةفاضإ
103...................................................................................................ينورتكلإلاديربلايملتسمةلازإ
103.........................................................................................................................عوضوملا
103.................................................................................................................ةلاسرلاتايوتحم
103..........................................................................................................ينورتكلإلاديربلاةعابط

105.........................................................................................................................دلجمنملاسرإ
105...............................................................................................................يطلاتادحوعاونأ
105................................................................................................خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتةمالع
113............................................................................................................دلجمنمتافلمةعابط
119....................................................................................ىرخألاماهملاويئوضلاحسملابيوبتةمالع

122..............................................................................................................................ماهملاقفدت
122......................................................................................................ماهملاقفدتىلعةماعةرظن
122................................................................................................................ماهملاقفدتقاروأ
127..........................................................................................................................تادلجملا
129..............................................................................................................اًيوديماهملاقفدتءدب

131...........................................................................................................................سكافلاربعلاسرإلا

132.................................................................................................................سكافلاىلعةماعةرظن
133........................................................................................................................تادنتسملاليمحت
134.............................................................................................................................سكافلاسرإ
135..............................................................................................................تنرتنإلاربعسكافلاسرإ
136...................................................................................كبصاخلارتويبمكلازاهجنمسكافلالئاسرلاسرإ
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137.........................................................................................................................تاسكافلامالتسا
138...................................................................................................................سكافلاتادادعإديدحت

138.........................................................................................نيهجولاىلعسكافلاربعلاسرإلادادعإ
138........................................................................................................يلصألادنتسملاعونديدحت

138.................................................................................................................سكافلاةقدطبض
138....................................................................................................................طيطختلاطبض
139...................................................................................................................سكافلاتارايخ
140........................................................................................................سكافلاتارايخنمديزملا
140...........................................................................................................تنرتنإلاسكافتارايخ

142............................................................................................................نيوانعلارتفدتالاخدإةفاضإ
142...............................................................................................................يدرفناونعةفاضإ
142................................................................................................................يدرفناونعفذح
142...................................................................................................................ةعومجمةفاضإ
143....................................................................................................................ةعومجمفذح
143..........................................................................................................لسلسملابلطلامادختسا

144....................................................................................................................سكافلاتاقيلعتءاشنإ

145...............................................................................................................................ةنزخملاةجمربلا

146.......................................................................................................ةنزخملاةجمربلاىلعةماعةرظن
147...........................................................................................................................جمانربنيزخت
148..............................................................................................................ةمهمءاشنإلجمانربنيزخت
149..................................................................................................نزخُملاجمانربلاةيمستةداعإوأةيمست
150........................................................................................ةنزخُملاجماربلاليجستىلعدويقلاوتاظحالملا
152..................................................................................................................نزخُمجمانربءاعدتسا

152....................................................................................ةمهمءاشنإةزيمعمةنزخُملاجماربلامادختسا
153...................................................................................................................ةنزخُملاجماربلافذح
154..................................................................................................................نزخُملاجمانربلازومر

155........................................................................................................................صنلا-طئاسولاةعابط

156......................................................................................................صنلاضارعتسا-طئاسولاةعابط
157................................................................................................................ةموعدملافلملاتاقيسنت
158......................................................................................................................دويقلاوتاظحالملا
USB............................................................................................159ةركاذزاهجنمطئاسولاتافلمديدحت
160....................................................................................رورمةملكبيمحمPDFفلمةعابطلزاهجلاةئيهت
161...................................................................................................................ةعابطلاتارايخدادعإ

161......................................................................................صوصنلاةعابطتارايخ-طئاسولاةعابط
162.....................................................................................................................ةعابطلالجس

163...........................................................................................................................ةمهملاوزاهجلاةلاح

164..............................................................................................................................ةمهملاةلاح
164.....................................................................................................ةطشنلاماهملابيوبتلاةمالع
164......................................................................................................ةلمتكملاماهملابيوبتةمالع
165........................................................................................ديزملاوةنمآلاةعابطلاماهمبيوبتةمالع

168.............................................................................................................................زاهجلاةلاح
168....................................................................................................زاهجلاتامولعمبيوبتةمالع
169............................................................................................................ءاطخألابيوبتةمالع
169.........................................................................................................تامزلتسملابيوبتةمالع
170...................................................................................................ريتاوفلاتامولعمبيوبتةمالع
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171.............................................................................................................توادألابيوبتةمالع

173................................................................................................................................طئاسولاوقرولا

174.......................................................................................................................ةموعدملاطئاسولا
174.............................................................................................................اهبىصوملاطئاسولا
174..........................................................................................كتعباطفلتيفببستتدقيتلاطئاسولا
174..................................................................................................ةموعدملانازوألاوقرولاعاونأ
176...................................................................................................ةموعدملاةيسايقلاقرولاماجحأ
177.....................................................................................4و3و2و1جاردأللقرولاجردتامولعم

178............................................................................................نيزختلاطئاسووةعابطلاوليمحتلاتاداشرإ
178...................................................................................................ةماعلاطئاسولاليمحتتاداشرإ
178.................................................................................................تاقصلملاىلعخسنلاوأةعابطلا
178.................................................................................................عمالقروىلعخسنلاوأةعابطلا
179...........................................................................................................قرولانيزختتاداشرإ

180..........................................................................................................................طئاسولاليمحت
180..................................................................................................2و1نيجردلايفقرولاليمحت
180..................................................................................................4و3نيجردلايفقرولاليمحت
181...............................................................................4و3نيجردلايفةيقروةنسلأتاذطئاسوليمحت
182.................................................................................4و3و2و1جاردألايفبوقثملاقرولاليمحت
183......................................................................................ةيرايتخالاةيذغتلاةزهجأيفطئاسولاليمحت
183.......................................................................ةيرايتخالاءاهنإلاةزهجأيفةجلاعملادعبامطئاسوليمحت

184...................................................................................................................فرظألاىلعةعابطلا
184......................................................................................................................فرظديدحت
186....................................................................................................ةنيعمفرظأماجحألتايصوت
187.........................................................................................................اهديدحتوفرظألارابتخا
189..................................................................................................................ةماعلاتايصوتلا
190....................................................................................................فرظألاةعابطلزاهجلادادعإ

195........................................................................................................................................ةنايصلا

196..........................................................................................................................ةعباطلافيظنت
196............................................................................................سمللاةشاشويجراخلاءزجلافيظنت
197.......................................................................................تادنتسملاءاطغوتادنتسملاجاجزفيظنت
198...........................................................................................................يئوضلاحساملافيظنت
199.............................................................................................تادنتسملاةيذغتةدحوتاركبفيظنت

201...................................................................................................كالهتساللةلباقلاتامزلتسملالادبتسا
201.................................................................................................................تامزلتسملابلط
CRUs(..................................................................201(اهلادبتساليمعللنكمييتلاتادحولاةلاحنمققحتلا
201.................................................................................................ربحلاقوحسمةشوطرخلادبتسا
204...............................................................................................دقافلاربحلاقوحسمةيواحلادبتسا

207..................................................................................................................اهحالصإوءاطخألافاشكتسا

208....................................................................................................اهحالصإوةماعلاءاطخألافاشكتسا
211...............................................................................................اهحالصإوروصلاةدوجءاطخأفاشكتسا

216....................................................................................................ةعقوتميهامكتسيلةروصلا
218......................................................................................................اهحالصإوخسنلاءاطخأفاشكتسا

218.......................................................................................................................خسنلارّذعتي
218................................................................................................عقوتموهامكتسيلةخسنلاةجيتن

222....................................................................................................اهحالصإوةعابطلاءاطخأفاشكتسا
222.....................................................................................................................ةعابطلارّذعتت
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224............................................................................................عقوتموهامكتسيلةعوبطملاةجيتنلا
226.............................................................................................اهحالصإويئوضلاحسملاءاطخأفاشكتسا

226.............................................................................................زاهجلامادختساباًيئوضحسملارّذعتي
226.............................................................................رتويبمكلاىلإاًيئوضحوسمملادنتسملاداريتسارّذعتي
FTP/SMB(...............................................................228(ةكبشلاربعاًيئوضحوسمملادنتسملالاسرإرّذعتي
229..............................................................................................ينورتكلإلاديربلالاسرإيفلكاشم

230.................................................................................................................قرولاراشحناتالكشم
230............................................................................................قرولاراشحناتالكشمنعتامولعم
230................................................................................تادنتسملاةيذغتةدحويفقرولاراشحناتالكشم
233.....................................................................تادنتسملاةيذغتةدحوريسلفسأتادنتسملاراشحناتالكشم
234..................................................................................4ىلإ1نمجاردألايفقروراشحناتالكشم
234...........................................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفقرولاراشحناتالكشم
236.........................................................................................4لقنلاةدحويفقرولاراشحناتالكشم
238....................................................................................ةيسيئرلاةدحولالخادقرولاراشحناتالكشم
241...........................................................................................يلفسلارسيألاءاطغلاراشحناتالكشم
241..................................................................................يلفسلانميألابابلايفقرولاراشحناتالكشم

243.........................................................................................................................سكافلاتالكشم
243.........................................................................................................تاسكافلالاسرإتالكشم
243.........................................................................................................تاسكافلامالتساتالكشم

245.......................................................................................................................ءاطخألاتامولعم
245......................................................................................................................أطخلالئاسر

247.....................................................................................................................................تافصاوملا

248.........................................................................................................................خسنلاتافصاوم
250.......................................................................................................................ةعابطلاتافصاوم
254...............................................................................................................يئوضلاحسملاتافصاوم
DADF(................................................................255(ةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوتافصاوم

257............................................................................................................................ةيميظنتلاتامولعملا

258.........................................................................................................................ةيساسألاحئاوللا
258..................................................................................................................ةدحتملاتايالولا
258...............................................................................................................................ادنك
259..........................................................................ةيبوروألاةيداصتقالاةقطنملاويبوروألاداحتالالاثتما

ENERGY STAR)260............................................................................................)ةقاطلاةمجن
261.....................................................................................يويسآلايبوروألايداصتقالاداحتالالاثتما
261............................................................................ةيكرتلا)RoHS(ةرطخلاداوملامادختسادييقتةحئال
262..............................................................ايناركوأيف)RoHS(ةرطخلاداوملامادختسادييقتدعاوقللاثتمالا

263...........................................................................................................................ةمالسلاةداهش
264....................................................................................................................ةمالسلاتانايبقاروأ
265..............................................................................................................................خسنلاحئاول

265..................................................................................................................ةدحتملاتايالولا
266...............................................................................................................................ادنك
267....................................................................................................................ىرخألالودلا

268............................................................................................................................سكافلاحئاول
268..................................................................................................................ةدحتملاتايالولا
269...............................................................................................................................ادنك
269.................................................................................................................يبوروألاداحتالا
270..........................................................................................................................ةدنليزوين
271.....................................................................................................................ايقيرفإبونج
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273...............................................................................................................هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ

274..............................................................................................................................لودلاعيمج
274...................................................................................................................ةيراطبلاجارخإ

275..........................................................................................................................ةيلامشلااكيرمأ
276........................................................................................................................يبوروألاداحتالا

276...................................................................................يبوروألاداحتالاجراختاجتنملانمصلختلا
277...........................................................................................................................ىرخألالودلا

279.............................................................................................................................)يبناجلا(5جردلا

280.............................................................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلاىلعةماعةرظن
281..........................................................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفطئاسولاليمحت

281.................................................................................يسايقلايبناجلاريرمتلاجرديفطئاسولاليمحت
XLS(.................................................281(ًالوطرثكألاقرولليرايتخالايبناجلاريرمتلاجرديفطئاسولاليمحت
286...............................................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفبوقثمقروليمحت
286................................................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلايففافشقروليمحت
286..............................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاليمحت
287.............................................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفةيديربتاقاطبليمحت
288...................................................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلايففرظألاليمحت

290...................................................................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلاتافصاوم

293.......................................................................................................................ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو

294...............................................................................................7و6نيجردلا،ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو
295............................................................................................ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفطئاسولاليمحت
297..................................................................................اهحالصإوةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوءاطخأفاشكتسا

297.............................................................................ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفقرولاراشحناتالكشم
297..........................................................................ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحناتالكشم
303.................................................................................................................ءاطخألاتامولعم

305.............................................................................................ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوصاوخفاشكتسا

307..............................................................................................................ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو

308............................................................................................ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوضارعتسا
309.............................................................ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحول2جردلاوأ1جردلايفطئاسولاليمحت

309..............................................................)2وأ1جردلا(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفقرولاليمحت
309...........................................................................................................ةصاخلاطئاسولاليمحت

OHCF(..............................................................318(اهحالصإوةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوءاطخأفاشكتسا
318............................................................................................................فارحنالاطبضعرذأ
319...............................................................ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفقرولاراشحناتالكشمةلازإ
324.................................................................................................................ءاطخألاتامولعم

326.............................................................................................ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوتافصاوم

329................................................................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإتادحو

330................................................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوضارعتسا
331.........................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحودوجوبلطتتيتلاءاهنإلاتاقحلم
332...................................................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوتانوكم

333.......................................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبمكحتلاةحول
334....................................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعديعاجتلاحيحصت

334................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبديعاجتلاحيحصتفئاظووعاضوأ
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337..............................................................................اهحالصإوةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوءاطخأفاشكتسا
337.........................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعقرولاراشحناتالاح
339.............................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

341................................................................................................................................تالخدملاةدحو

342........................................................................................................تالخدملاةدحوىلعةماعةرظن
343.................................................................................................................تالخدملاةدحوتانوكم

344......................................................................................................تالخدملاةدحومكحتةحول
345..................................................................................تالخدملاةدحولT1جردلابةصاخلاطئاسولاوقرولا

345......................................................................................تالخدملاةدحولT1جردللموعدملاقرولا
345.....................................................................................تالخدملاةدحولT1جردلايفقرولاليمحت
346.......................................................................................................ةصاخطئاسوىلعةعابطلا

348............................................................................................اهحالصإوتالخدملاةدحوءاطخأفاشكتسا
348...........................................................................................تالخدملاةدحوقروراشحناتالكشم
353......................................................................................................تالخدملاةدحوأطخلئاسر

GBC® AdvancedPunch™ Pro......................................................................................................355

HCS(...........................................................................................................357(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحو

358...................................................................................................ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوضارعتسا
HCS(............................................................................................359(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوتانوكم

360............................................................................................ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةرئادعطاق
360....................................................................................................................جارخإلاجاردأ
361.....................................................................................................................مكحتلارارزأ
362..................................................................................................عيمجتلاجردوأةلسليمحتءاغلإ

363.......................................................................اهحالصإو)HCS(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوءاطخأفاشكتسا
363................................................................................ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوقروراشحناتالكشم
374...........................................................................................ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوأطخلئاسر
HCS....................................................................................................374لوحتاحيملتوحئاصن

HCS.......................................................................................................................375تافصاوم
HCS(..........................................................................375(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحولطئاسولاتاداشرإ

377............................................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو

378..........................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوضارعتسا
379............................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتانوكم
380..............................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحونيوكت

381..............................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوةنايص
381........................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتافلخمةيواحغارفإ

383.......................................................................اهحالصإونيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوءاطخأفاشكتسا
383..................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحويفقرولاراشحناتالكشم
399.............................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحويفأطخلالئاسر

401.........................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتافصاوم

C/Z....................................................................................................................403لكشىلعيطلاةدحو

C/Z............................................................................................404لكشىلعيطلاةدحوىلعةماعةرظن
C..........................................................................................405لكشىلعيطلا/Zلكشىلعيطلاعاونأ
C/Z....................................................................................................406لكشىلعيطلاةدحوتانوكم
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Z..................................................................................406لكشىلعيطةدحو/Cلكشىلعيطةدحو
408.....................................................................................اهحالصإوC/Zىلعيطلاةدحوءاطخأفاشكتسا

C/Z............................................................................408لكشىلعيطلاةدحويفقرولاراشحناتالاح
C/Z..........................................................................................413لكشىلعيطلاةدحوأطخلئاسر

C/Z..................................................................................................414لكشىلعيطلاةدحوتافصاوم

415..........................................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوىلعةماعةرظن
............................................................................................................................416

416...............................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو
417......................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو
417.....................................................................................ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

418............................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتانوكم
418......................ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولتانوكم
423...........................................................................ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتانوكم

424..............................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوةنايص
424......................................................................................ءاهنإلاةدحوبكالهتساللةلباقلاتامزلتسملا
425........................................................................ءاهنإلاةدحولكالهتساللةلباقلارصانعلاةلاحنمققحتلا
426..............................................................................يبناجلاديلجتللةيساسألاسيبابدلاةشوطرخلادبتسا
427................................................................................ينثملاديلجتللتابيتكلاسيبابدةشوطرخلادبتسا
429..................................................................................ينثملاديلجتللسيبابدلاءلمةداعإةوبعلادبتسا
431....................................................................................ءاهنإلاةدحولسيبابدلاتافلخمةيواحلادبتسا
434........................................................................................................بقثلاتافلخمةيواحغارفإ

436........................................................................اهحالصإوريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوءاطخأفاشكتسا
جاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناتالاح

436...............................................................................................................ريفولا
436..........................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاةيفاضإلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناتالاح
438............................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحويفقرولاراشحناتالاحةلازإ
448...........................................................ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناةلازإ
453...................................................................................................ءاهنإلاةدحوسيبابديفءاطخأ
460............ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتُكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوىلعأطخلالئاسر
461........................................................................ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوأطخلئاسر

462.................................................................................................جاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتافصاوم
465..............................................................................................................سيبابدلاجارخإةعس
465........................................................................................هعونوقرولانزوبسحتابيتُكلاتاعس

467...................................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحو

468...........................................................................................يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوىلعةماعةرظن
469...................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتانوكم

469.........................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوةرئادعطاق
470....................................................................................................................جارخإلاجاردأ
470.......................................................................................................................مكحتلاةحول
471....................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحويفقرولاراسم

472..........................................................................................................عبرملايطلاوعاطتقالاتازيم
472...........................................................................................................عبرملايطلاةدحوةزيم
473.....................................................................................................................عاطتقالاةزيم

476.....................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوةنايص
476...............................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغارفإ

478...............................................................................اهحالصإويطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوءاطخأفاشكتسا
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478.........................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحويفقرولاراشحناتالكشم
481.........................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوأطخلئاسر
482....................................................................................®يطلاعبرمعاطتقالازاهجمادختساتاداشرإ

483.................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتافصاوم
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B9136
فصولازمرلا

:ريذحت

.هبنجتمدعلاحيفةافولاوأةريطخةباصإيفببستينأنكميرطخىلإريشي

:ةنوخسلانمريذحت

.ةيصخشلاةباصإلابنجتلرذحلاخوت.اهلخادبوأةعباطلاىلعنخاسحطس

:طغضتحتعوقولارطخ

.ةيصخشةباصإثودحاهيفلمتحملانميتلاقطانملاىلإنيمدختسملااذهريذحتلازمرهبني

:هيبنت

.تاكلتمملافلتبنجتلتاءارجإلادحأذيفنتةرورضىلإزمرلااذهريشي

.ةعباطلابةصاخلاةقطنملاوأةحاسملاسملتال

.ةعباطلابةصاخلاةقطنملاوأةحاسملاسملتال

.ةرشابملاسمشلاةعشألةناوطسألاشيطارخضرعتال

.رصنعلاقرحتال

.ربحلاقوحسمشيطارخقرحتال

.ةناوطسألاشيطارخقرحتال

.تافلخملاةشوطرخقرحتال
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فصولازمرلا

.ةناوطسألاةشوطرخحطسسملتال

.ىصقأدحبةجرد40نمضرعأةيوازبتادنتسملاةيذغتةدحوحتفتال،ةعباطلافلتبنجتل

.لماعتلالبقهيلإراشملاتقولارميىتحرظتنا.نخاسحطس

ليغشت

فاقيإ

دادعتسا

.ديلجتلاكباشمنملكشيأوأسيبابدهبقفرملاقرولامدختستال

.دعجملاوأجومتملاوأينثملاوأيوطملاقرولامدختستال

.ربحلاثفنبصاخلاقرولامدختستوألّمحتال

.اًقباسمدختسملاوأعوبطملاقرولاليمحتدعتال

.ةيديربتاقاطبمدختستال

.فرظأمدختستال

.يدضنلاضرعلازاهجقرووأفافشلاقرولامدختستال
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فصولازمرلا

.لاومألاخسنتال

.طئاسووأقروفضأ

قرولاراشحنا

نيمأت

نيمأتلاءاغلإ

يقروكبشم

ديربت

يضقنملاتقولا

قرولابدادمإلا

لفسألهجووقرولادادمإ

دحاوهجووذيلصأدنتسم

بوقثملاقرولا

.قرولاةيذغتهاجتاىلإريشي
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فصولازمرلا

.ةفلغمولفسألاهناسلوىلعألاههجووفرظألاةعابط

.رثكأوأ2م/مج117مجحلاليقثقرولايواسي

ربحلاقوحسمتافلخمةيواح

USB

يملاعلايلسلستلالقانلا

LAN

ةيلحملاةقطنملاةكبش

سكافلا

.ددحملاءزجلاوأةقطنملافظن

نزولا

ءدبلارز

فاقيإرز

ةعابطللتقؤملافاقيإلارز

جورخلا/لوخدلاليجسترز

تاميلعتلارز

تامدخللةيسيئرلاةحفصلارز

تامدخلارز
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فصولازمرلا

ةمهملاةلاحرز

ةعباطلاةلاحرز

ةغللارز

ةقاطلارفومرز

نوكسلاعضو

لكلاحسمرز

بلطلاءانثأتقؤملافقوتلارز

.رصنعلااذهريودتةداعإنكمي
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ةمالسلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

20.............................................................................................................................ةمالسلاوتاراعشإلا

21.................................................................................................................................ةيبرهكلاةمالسلا
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ةمالسلاوتاراعشإلا
.ةعباطلللصاوتملانمآلاليغشتلانامضلتاداشرإلاهذهىلإعجرا.ةعباطلاليغشتلبقةيانعبةيلاتلاتاداشرإلاأرقا

ةئيهمييقتةمالسلاتابلطتمنمضتت.ةمراصلاةمالسلاتابلطتمءافيتسالتربُتخاو®Xeroxنمكبةصاخلاتامزلتسملاوةعباطلاتممُص
.اهبلومعملاةيئيبلاريياعملاوةيسيطانغمورهكلاحئاوللاعمقفاوتلاىلإةفاضإلاباهدامتعاوةمالسلا

.طقف®Xeroxداوممادختسابجتنملااذهلءادألاوةئيبلاةمالسلابةصاخلاتارابتخالانمققحتلامت

نمديزمل.جتنملاةداهشىلع،ةيجراخةزهجأليصوتوأةديدجفئاظوةفاضإنمضتتنأنكمييتلا،اهبحرصملاريغتارييغتلارثؤتدق
.كيدل®Xeroxلثممبلصتا،تامولعملا
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ةيبرهكلاةمالسلا

ةماعتاداشرإ

:ريذحت
وأيبرهكلادهجلاةطقنسمليدؤيدقثيح.ةعباطلاىلعةدوجوملاتاحتفلاوأبوقثلايفءايشألامحقتال•

.ةيبرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحبوشنىلإءازجألادحأيفرصقةرئادثودح
هيجوتلادعبةيرايتخالاتادعملابيكرتبموقتتنكاذإالإيغاربلابةتبثملاتايقاولاوأةيطغألاةلازإبمقتال•

ةيطغألاةلازإدنعةقاطلاكلسلصفا.هذهبيكرتلاتايلمعذيفنتدنعةعباطلاليغشتفقوأ.كلذبمايقلاب
كانهدجوتال،مدختسملالبِقنمتيبثتللةلباقلاتارايخلاءانثتساب.ةيرايتخالاتادعملابيكرتلتايقاولاو
.ةيطغألاهذهفلخاهتمدخوأاهتنايصكنكميءازجأ

ئراطلاليغشتلافاقيإ

:ةمالسلاىلعرطاخمةيلاتلاتالاحلالكشت

.هؤارتهاوأةقاطلاكلسفلت•

.ةعباطلاىلعلئاسباكسنا•

.ءامللةعباطلاضرعت•

.داتعمريغلكشبحطسلاةرارحةجردعافتراوأةعباطلانمناخدثاعبنا•

.ةعباطلانمةداتعمريغحئاوروأءاضوضرودص•

.رخآةمالسزاهجوأرهصملاوأةرئادلاعطاقطيشنتيفةعباطلاببست•

:يليامبمقف،تالاحلاهذهنميأتثدحاذإ

.روفلاىلعةعباطلاليغشتفقوأ.1

.يبرهكلاذخأملانمةقاطلاكلسلصفا.2

.دمتعملاةنايصلالثممبلصتا.3

يئابرهكلادادمإلاوةقاطلاكلس

:ريذحت
.ةعباطلابقفرملاةقاطلاكلسمدختسا•
.هليدعتوأةقاطلاكلسةلازإبمقتال•
.هيلإلوصولالهسيوةعباطلانمبرقلابيئابرهكلاذخأملانأنمدكأت•
كلسلانمفرطلكليصوتنمدكأت.ميلسلكشبضرؤميبرهكذخأميفًةرشابمةقاطلاكلسليصوتبمق•

.ذخأملاصحفءابرهكلاينفنمبلطاف،اًضرؤمذخأملاناكاذإامملعتالتنكاذإ.ماكحإب
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:ريذحت
.ليصوتكلسمدختستال،ةيئابرهكةمدصوأقيرحبوشنرطخُّبنجتل•
.يضرأليصوتفرطىلعلمتشياليبرهكذخأمبةعباطلاليصوتلاًيضرأئياهمسباقمدختستال•
يفلخلابناجلابتانايبلاةحولىلعةحضوملاتابلطتملابةيبرهكلاةقاطلابةعباطلادادمإيفينأبجي•

.كيدلدمتعمءابرهكينفوأيلحملاةيبرهكلاةقاطلارفومرشتسا،رمألامزلاذإ.زاهجلل
.مهمادقأبةقاطلاكلسهيفصاخشألاأطينأنكميناكميفةعباطلاعضتال•
.ةقاطلاكلسىلعءايشأعضتال•
.)ليغشتلا(Onعضويفةقاطلاحاتفمنوكيامدنعهلصفوأةقاطلاكلسليصوتبمقتال•
.ةقاطلاكلسلدبتساف،ًالكآتموأًائرتهمةقاطلاكلسحبصأاذإ•
.ةقاطلاكلسلصفدنعسباقلابكسمأ،كلسلافلتوةيبرهكةمدصلضرعتلابنجتل•

لاصتاعطقزاهج

.يئابرهكلارايتلاذخأمنمةقاطلالبكلصفا،زاهجلانمةيئابرهكلاةقاطلاعيمجةلازإل.زاهجلااذهللاصتالاعطقزاهجوهةقاطلالبك
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ليغشتلاةمالس
ةمالسلاةئيهصحفتابلطتملاهذهنمضتت.ةمراصلاةمالسلاتابلطتمبءافوللاهرابتخاوكبةصاخلاتامزلتسملاوXeroxتادعمميمصتمت
.اهبلومعملاةيئيبلاريياعملاعمقفاوتلاواهتقفاومو

.ةعباطلللصاوتملانمآلاليغشتلانامضيفةيلاتلاةمالسلاتاداشرإىلإكهابتنادعاسي

ليغشتلاتاداشرإ

.ةعابطلابةعباطلامايقدنعجاردأيأةلازإبمقتال•

.ةعابطلابةعباطلامايقءانثأباوبألاحتفتال•

.ةعابطلاباهمايقءانثأةعباطلاكّرحتال•

.ةيذغتلاوجارخإلاتاركبنع،كلذىلإامو،قنعلاةطبرورعشلاونيديلاداعبإىلعظفاح•

.ةيقاولاةيطغألاةلازإبمقتال.ةعباطلالخادةرطخلاقطانملا،اهتلازإلتاودأبلطتتيتلا،ةيطغألايمحت•

.ةيكيناكيموأةيبرهكيلخادلفقةزهجأةيألاطبإبمقتال•

.هعبتتيذلايلحملاXeroxلثممبلصتامث،روفلاىلعجتنملاليغشتفقوأ.ةعباطلالخادروشحملاقرولاةلازإلواحتال•

:ريذحت
هذهنمرشحنملاقرولاةلازإدنعاًمئادرذحلاخوت،ةنخاسرهصملاةقطنميفةدوجوملاةيندعملاحطسألا•

.ةيندعمحطسأيأسملّبنجتوةقطنملا
.قرولاجاردألكديدمتعمهكرحتوأزاهجلاعفدتال،رثعتلارطخبُّنجتل•
.ةعبطملاىلعرخآلئاسيأوأةوهقلاةيعوأعضتال•

نوزوألازاغتامولعم

بيكرتبمق.خسنلامجحىلعةجتانلانوزوألازاغةيمكدمتعت.ءاوهلانملقثأنوزوألازاغ.يداعلاليغشتلاءانثأنوزوألازاغةعباطلاهذهردصُت
.ةيوهتلاةديجةفرغيفةعباطلا

-www.xerox.com/en-us/about/ehs/healthىلعةيوهتلالوحقئاقحونوزوألازاغلوحقئاقحىلإعجرا،تامولعملانمديزمل
and-safety.

ةعباطلاعقوم

ىلإعجرا،كيدلةعباطلانيوكتنزوةفرعمل.ةعباطلانزولمحتلةيفاكلاةوقلابمستيزازتهالللباقريغوتباثوٍوتسمحطسىلعةعباطلاعض•
.مدختسملاليلديفةيداملاتافصاوملا

.ةعباطللةدئازلاةنوخسلاعنموةيوهتللتاحتفلاهذهريفوتمتدقف.اهتيطغتوأةعباطلاىلعةدوجوملاتاحتفلاوأبوقثلادسبمقتال•

.ةنايصلاوليغشتللةيفاكةحاسماهبرفوتتةقطنميفةعباطلاعض•

.ةيضرألاوأةداجسلافالتإيفةعبطملابيكرتدنعهلازنإمتيذلاةيوستلاةزهجأدحأببستيدق.ةعبطملاكيرحتلواحتال•

.ةبرتألانمةيلاخةقطنميفةعباطلاعض•

زختال•
.ةبوطرلاوأةدوربلاوأةنوخسلاةديدشةئيبيفاهليغشتبمقتوأةعباطلانِّ

.ةرارحردصمنمبرقلابةعباطلاعضتال•

.رشابملاسمشلاةعشألءوضللةساسحلاتانوكملاضرعتبنجتلةرشابملاسمشلاةعشأيفةعباطلاعضتال•
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.ءاوهلافييكتماظننعرداصلادرابلاءاوهلارايتلرشابملكشبهيفضرعتتناكميفةعباطلاعضتال•

.تازازتهاللةضرعمنكامأيفةعباطلاعضتال•

.مدختسملاليلديفةيئيبلاتافصاوملايفددحملاعافترالاىلعةعباطلامدختسا،لثمألاءادألاىلعلوصحلل•

ةعباطلاتامزلتسم

.ةمالسلاىلعلمتحمرطخثودحوءادألافعضىلإةبسانمريغداوممادختسايدؤينأنكمي.كتعباطلةممصملاتامزلتسملامدختسا•

.تامزلتسملاوتارايخلاوجتنملاوةعباطلابةقفرملاوأ،تامالعبةددحملاتاداشرإلاوتاريذحتلاعيمجعبتا•

.ةيواحلاوأةبلعلاىلعةحضوملاتاداشرإللاًقفوكالهتساللةلباقلارصانعلاعيمجنيزختبمق•

.لافطألالوانتمنعاًديعبكالهتساللةلباقلارصانعلاعيمجدوجوىلعظفاح•

.بهللاةنسلأيفتافلخملاشيطارخوأتاناوطسألاشيطارخوأربحلاقوحسمشيطارخوأربحلاءاقلإرذحا•

دقثيح.نيعلاوأدلجلاةسمالمّبنجت،رهصملالئاسوأربحلاقوحسموأربحلاىلعيوتحتيتلاشيطارخلاعملماعتلادنع:ريذحت
.نيعلاوأدلجللاهتسمالمرطاخمنمديزيدقيذلارمألا،ةشوطرخلاكيكفتلواحتال.اهباهتلاونيعلاجيهتيفنيعللاهتسمالمببستت

اضرلانامضوةمدخلاةيقافتاوXeroxنامضيطغيال.Xeroxجاتنإنمتسيليتلاتامزلتسملامادختسامدعبىصوي:رذحلا
تامزلتسممادختساوأXeroxجاتنإنمتسيلتامزلتسممادختسانعجتانلاءادألاىوتسمضافخناوألطعتلاوأفلتلا،ماتلا

Xeroxلصتا.قطانملاهذهجراخةيطغتلافلتختدق.ادنكوةدحتملاتايالولايفماتلااضرلانامضرفوتُي.ةعباطلاهذهلةددحملاريغ
.ليصافتلاىلعلوصحللكيدليلحملاXeroxلثممب
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رزيللانمةمالسلا

ةيلامشلااكيرمأيفرزيللانامأ

حئاوللعباتلا)CDRH(ةيعاعشإلاةحصلاوةزهجألازكرمبجومبىلوألاةئفلانمرزيلجتنمكدمتعموهوةمالسلاريياعمعمجتنملااذهقفاوتي
)FDA(ءاودلاوءاذغلاةرادإءادأريياعمعمجتنملااذهقفاوتي.رزيللاتاجتنمبةصاخلا)FDA(ةدحتملاتايالولابةقبطملاءاودلاوءاذغلاةرادإ
يتلارزيللاتاجتنمىلعحئاوللاهذهقبطنت.2007وينوي24خيراتبرداصلا50مقررزيللاراعشإلةعباتلاتافارحنالاءانثتسابرزيللاتاجتنمل
بجيو)CDRH(ةيعاعشإلاةحصلاوةزهجألازكرمدعاوقللاثتمالاىلإزاهجلاىلعدوجوملاقصلملاريشي.ةدحتملاتايالولايفاهقيوستمت
.ةرطخلارزيللاةعشأهنمثعبنيالجتنملااذه.ةدحتملاتايالولايفاهقيوستمتيتلارزيللاتاجتنمبهقافرإ

Laser Warning

.رزيللاءوضلريطخلاضرعتلاىلإانهةددحملاكلتفالخبتاءارجإلاءادأوأطبضلاتايلمعوأمكحتلارصانعمادختسايدؤيدق

زاهجلانمجورخلارزيللاعاعشلنكميال،ةيجراخلاةيطغألاويقاولاءاطغلالخاداًمامتروصحمجتنملااذهلخادثعبنملاعاعشإلانألاًرظن
.مدختسملاليغشتلحارمنمةلحرميألالخ

وأحاولألاىلعاهعضومتيوXeroxةمدخلثمملبِقنممادختساللةصصخمتاقصلملاهذه.رزيللانمريذحتتاقصلمىلعجتنملااذهيوتحي
.ةيطغألاهذهيفةمدخللةلباقليغشتقطانمدجوتال.حاولألاهذهنميأليزتال.اهنمبرقلابوأةلازإللةصاختاودأبلطتتيتلاعوردلا

يبوروألاداحتالابرزيللاةمالس

ENةيلودلاةينقتورهكلاةنجللعباتلاةمالسلارايعمعمجتنملااذهقفاوتي 60825-1: 2014.

هنمثعبنيال.ىلوألاةئفلانمرزيلجتنمكةيلودلاوةينطولاوةيموكحلاتالاكولااهتعضويتلارزيللاتاجتنمءادأريياعمعمزاهجلاقفاوتي
.ةنايصلاوليمعلاليغشتلحارمعيمجلالخلماكلابعاعشلاةطاحإمتيثيحةرطختاعاعشإ

.عاعشإلارطخلضرعتلاىلإانهةددحملاكلتفالخبتاءارجإلاءادأوأطبضلاتايلمعوأمكحتلارصانعمادختسايدؤيدق:ريذحت

وأحاولألاىلعاهعضومتيوXeroxةمدخلثمملبِقنممادختساللةصصخمتاقصلملاهذه.رزيللانمريذحتتاقصلمىلعجتنملااذهيوتحي
.ةيطغألاهذهيفةمدخللةلباقليغشتقطانمدجوتال.حاولألاهذهنميأليزتال.اهنمبرقلابوأةلازإللةصاختاودأبلطتتيتلاعوردلا

-EHSىلإينورتكلإلاديربلاببلطلاسرإكنكميف،Xeroxاهرفوتيتلاداوملاوأجتنملابقلعتتةيفاضإنامأتامولعمىلإةجاحبَتنكاذإ
Europe@xerox.com.
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ةيراطبلاةمالس
.مويثيلةيراطبىلعةعباطلايفةيبرهكلاةرادلاحاولأنمرثكأوأةدحاويوتحت

.ةلكشملالحلدمتعمةمدخبودنمبلصتاف،ةيراطبلابةلكشمكانهتناكاذإ.اهلادبتساوأمويثيللاةيراطبحالصإلواحتال

.راجفناثودحرطخكانهف،حيحصريغلكشبةيئابرهكةرادةحولىلعةيراطبلابيكرتمتيلاحيف:ريذحت

ةدامبةطبترملاةصاخلاةجلاعملاتاءارجإلوحتامولعمىلعلوصحلل.تارولكربلاةدامىلعةعباطلايفةدوجوملامويثيللاةيراطبيوتحت
.www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorateعجار،تارولكربلا
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فتاهلاطخكلسةمالس

.ربكأتالاصتاطخكلسوأ26مقر)AWG(يكيرمألاكلسلارايعمطقفمدختسا،قيرحبوشنرطاخمليلقتل:ريذحت
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ةنايصلاةمالس
.ليمعلاقئاثويففوصومريغةنايصءارجإيأذيفنتبمقتال•

.طقفتاهيجوتللاًقفوفيظنتلاداوموتامزلتسملامدختسا•

اهمادختسادنعقئارحعالدناوأتاراجفناثودحىلإلوسوريألاتافظنميدؤتدق.لوسوريألاتافظنممدختستال:ريذحت
.ةيكيناكيمورتكلإلاةزهجألايف

.ةيطغألاهذهفلخءالمعلاةمدخرصانعدجوتال.يغارببةتّبثملاتايقاولاوأةيطغألاعزنتال•

.ربحلاقوحسموأبكسنملافاجلاربحلاحسملةللبمشامقةعطقوأةسنكممدختسا،ربحلاقوحسمباكسناوأفاجربحدوجوةلاحيف•
ةدحولاميمصتبجيف،ةيئابرهكةسنكممادختسابجيناكاذإ.ةيئابرهكةسنكممادختسابّنجت.فيظنتلاءانثأرابغلاديلوتليلقتلءطببحسما
.ءابرهكلللصومريغموطرخوراجفنالابسحفنصمكّرحماهبنوكيوقارتحالللباقلارابغلل

Hot Warning

.ةيندعمحطسأيأسملّبنجتوةقطنملاهذهنمرشحنملاقرولاةلازإدنعرذحلاخوت،ةنخاسرهصملاةقطنميفةدوجوملاةيندعملاحطسألا

ديقةعبطملاكرتنكمي.ةعبطملامادختسامدعدنعةقاطلاىلعظافحللةقاطللريفوتزاهجبةدّوزمكبةصاخلاXeroxةعبطم:ةظحالم
.رمتسملكشبليغشتلا
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كالهتساللةلباقلارصانعلاتامولعم

دقثيح.نيعلاوأدلجلاةسمالمّبنجت،رهصملالئاسوأربحلاقوحسموأربحلاىلعيوتحتيتلاشيطارخلاعملماعتلادنع:ريذحت
.نيعلاوأدلجللاهتسمالمرطاخمنمديزيدقيذلارمألا،ةشوطرخلاكيكفتلواحتال.اهباهتلاونيعلاجيهتيفنيعللاهتسمالمببستت

.ةيواحلاوأةبلعلاىلعةحضوملاتاداشرإللاًقفوكالهتساللةلباقلارصانعلاعيمجنيزختبمق•

.لافطألالوانتمنعاًديعبكالهتساللةلباقلارصانعلاعيمجدوجوىلعظفاح•

.بهللاةنسلأيفربحلاتايواحوأةعابطلاشيطارخوأربحلاءاقلإرذحا•

.www.xerox.com/recyclingىلإلقتنا،®Xeroxتامزلتسمريودتةداعإجماربلوحتامولعمىلعلوصحلل
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ةمالسلاوةحصلاوةئيبلابةصاخلالاصتالاةهجتامولعم
:عملصاوت،Xeroxنمتامزلتسملاوجتنملااذهبقلعتياميفةمالسلاوةحصلاوةئيبلالوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل

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

EHS-Europe@xerox.com:ابوروأ•

.www.xerox.com/environmentىلإلقتنا،ادنكوةدحتملاتايالولايفجتنملاةمالستامولعمىلعلوصحلل

.www.xerox.com/environment_europeىلإلقتنا،ابوروأيفجتنملاةمالستامولعمىلعلوصحلل
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ةعباطلاءازجأ

6نيجردلا،ةيرايتخالا)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو.1
7و

5جردلا،يبناجلاريرمتلاجرد.2

)DADF(ةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحو.3

دنتسملافالغ.4

تادنتسملاجاجز.5

مكحتلاةحول؛)UI(مدختسملاةهجاو.6

ةيرايتخالاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو.7

يمامألافالغلا.8

ربحلاقوحسملرسيألاءاطغلا.9

4–1جاردألا.10

تافلخملاةشوطرخءاطغ.11

)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوىلعيمامألاءاطغلا.12
ةيرايتخالا

يلفسلارسيألاءاطغلا.13

)IDM(ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو.14

ةيرايتخالاتالخدملاةدحو.15

ةيرايتخالانيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو.16

ةيرايتخالاC/Zلكشىلعيطلاةدحو.17
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ةيلخادلاءازجألا

رسيألاءاطغلا.1

يولعلاءاطغلا.2

ديكأتلارشؤم.3

تادنتسملاتاهِّجوم.4

تادنتسملاةيذغتةدحوجرد.5

تادنتسملاجارخإجرد.6

تادنتسملاجورخةدادس.7

يسيئرلاةقاطلاحاتفم.8

دقافلاربحلاقوحسمةيواحءاطغ.9

دقافلاربحلاقوحسمةيواح.10

رهصلاةدحو.11

ضبقملا.12

لقنلاةدحو.13

ربحلاقوحسمةشوطرخ.14
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ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحو

:)DADF(ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومادختسالتاحيملت

.دحاوتقويفىصقأٍدحكدنتسم250حسمل)DADF(ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا•

.تادنتسملاجلاعميفىرسيلاةيولعلااياوزلاةاذاحمبمقف،مجحلاةطلتخمةيلصأتادنتسممدختستتنكاذإ•

.ةيقرولاكباشملاوسيبابدلاعيمجلزأ،)DADF(ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفتادنتسملاليمحتبموقتنألبق•

.)DADF(ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةقزمموأةدعجمتادنتسمليمحتبمقتال،جارخإلضفأىلعلوصحلل•

)UI(مدختسملاةهجاو

.ةددحملاماهملابمايقلاوةعباطلاتامولعمضرعوتارايخلاديدحتكنكميثيح،سملةشاشومكحتةحولىلعمدختسملاةهجاويوتحت

ةفيظولانوكملامقر

هيجوتلةشاشلاسملا.تازيملابةصاخلارارزألاوليغشتللةبولطملالئاسرلاضرعتسمللاةشاش1
.تازيملانييعتوتايلمعلا

ةلباقلارصانعلاةلاحومادختسالاتادادعوزاهجلاةلاحنمققحتللرزلااذهىلعطغضازاهجلاةلاح2
.ريراقتلاةعابطلوكالهتسالل

ةنزخُملاماهملانمققحتللوأ،اهئاغلإوأةيلاحلاةمهملانمققحتللرزلااذهىلعطغضاةمهملاةلاح3
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ةفيظولانوكملامقر

.ةلمتكملاماهملانمققحتللوأ،اهتعابطوأ

ةحفصلاةشاشضرعت.تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشضرعلرزلااذهىلعطغضاتامدخللةيسيئرلاةحفصلا4
ديربلاوخسنلالثمةرفوتملاةمدخلارارزأ،يضارتفالكشب،تامدخللةيسيئرلا
نكمي.دلجملانملاسرإلاودلجمىلإنيزختلاوةكبشلاربعيئوضلاحسملاوينورتكلإلا
.خسنلثم،ةددحمةزيمضرعلتامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشماظنلالوؤسمريغينأ
®Xeroxةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلدعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

.يسيئرلاةقاطلاحاتفمليغشتدنعءيضيتامدخلا5

.تاميلعتلاماظنضرعلرزلااذهىلعطغضاتاميلعت6

.سكافوأفتاهمقريفبلطلاءانثأتقؤمفقوتلاخدإلرزلااذهىلعطغضابلطلاءانثأتقؤملافقوتلا7

.ريخألالاخدإلاحسملرزلااذهىلعطغضاج8

.ةيمقرلاةيدجبألاتانايبلالاخدإلحيتافملاةحولمدختساحيتافملاةحول9

ةجلاعمنمزاهجلافاقيإومدقتلاديقةعابطوأخسنةمهمقيلعتلرزلااذهىلعطغضاةعطاقملا10
ةعطاقملاعضونمجورخلل.ةعطاقملارزءيضي،ةعطاقملاعضوءانثأ.ىرخأةمهم
.ىرخأةرمةعطاقملارزىلعطغضا،ةقلعُملاةمهملافانئتساو

.اًيئوضدنتسمحسملثم،ةنيعمفئاظوذيفنتلرزلااذهىلعطغضاأدبا11

.اًتقؤميلاحلالاصتالاوأةمهملافاقيإلرزلااذهىلعطغضافقوتلا12

ىلإةعباطلادوعت.ةيضارتفالاميقلاىلإتاديدحتلالكعاجرإلرزلااذهىلعطغضالكلاحسم13
.ليغشتلادنعاهيلعتناكيتلااهسفنةلاحلا

.ةقاطلاكالهتساليلقتلةقاطلارفومعضويفلخدت،ةطشنريغةعباطلانوكتامدنعةقاطلارفوم14
رزلااذهىلعطغضا.ةقاطلارفومرزءيضي،اًطشنةقاطلارفومعضونوكيامدنع
.ةقاطلارفومعضونمجورخلل

عضووأماظنلالوؤسمعضولالخنمهلوخدمدختسملّجسيامدنعرزلااذهءيضيجورخلا/لوخدلاليجست15
فّرعملاخدإةشاشضرعلرزلااذهىلعطغضا.ةبساحملاعضووأةقداصملا
.ةبساحملاعضووأةقداصملاعضووأماظنلالوؤسمعضوىلإلوخدللمدختسملا
.عاضوألانمجورخللاًددجمرزلاىلعطغضا

ءارجإلةفلتخملاةمدخلاذفاونىلإلوخدللةشاشلاىلعةضورعملاتارايخلامدختساةشاشلاىلعتامدخلا16
يفنيزختلاوةكبشلاربعيئوضلاحسملاوخسنلاتارايخرفوتت.تازيملاتاديدحت

USBىرخأتارايخو.

ىلإلوخدلاليجستلرايخلااذهددح.اًيلاحلوخدلاليجستبماقيذلامدختسملاضرعيلوخدلاليجستلقح17
.ةبساحملاوأةقداصملاوأماظنلالوؤسمعاضوأ

.نيمدختسملللئاسرلاضرعيةلاسرلالقح18

.نيمدختسمللةغللاتارايخضرعلرزلاىلعطغضاةغللا19
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تاقحلملا
روثعلاناكمبناجىلإ،ةيلاتلاتاحفصلايفراصتخابةزهجألاةشقانممتت.Xeroxةعباطعمةيرايتخالاءاهنإلاوةيذغتلاةزهجأنمديدعلارفوتي
.زاهجلكىلعةددحمتامولعمىلع

تاراوسسكإلاةيذغت

.كتعباطعمةقفاوتمةيلاتلاةيرايتخالاةيذغتلاتاقحلمنوكت

7و6نيجردلا،ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو

ساقمA4قروللةقرو4000ىتحةيفاضإةعس،letterساقملل7و6نيجردلا،نيجردنمةنوكملا)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحورفوت
ىلإ52وأًالطر80نزوبفالغىلإًالطر16نزوبىوقمقرو،ةقرو2000جردلكبعوتسي.ةصوب11×8.5وأ)مم297×210(

.2م/مج216

:جردلايفتامالعبةددحملا،)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتللةتباثعاضوأةعبرأىلعةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو

•B5

ةصوب10.5•

ةصوب11•

•A4

قرولاماجحأمعدييذلاو،)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتللريغتمدحاوصصخمعضومىلع)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويوتحت
.)ةصوب9.5×13(مم241×330.2ىلإ)ةصوب7.2×11.69(مم182×297نمةصصخملا

7وأ6جردلا،)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو

ماجحأةعومجمةيذغتبةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوموقت.2جردلاوأ1جردلارايخيف)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحورفوتت
.ةقرو2000جردلكبعوتسي.)ةصوب19.2×13(مم488×330.2ىلإلصيامبةيسايقلاوةربكملاطئاسولاكلذيفامب،طئاسو
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:ةظحالم

®Xeroxةعباط/ةخسانةئيهتعم2جردللةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحورفوتتال• PrimeLink® B9100.

®Xeroxةعباط/ةخسانةئيهتعم1جردللةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحورفوتتال• PrimeLink® B9136.

ءاهنإلاتاقحلم

.كتعباطعمةقفاوتمةيلاتلاةيرايتخالاءاهنإلاتاقحلم

ةهجاولاةدحو

:ةيلاتلافئاظولاةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحومدُقت

.قحلملاءاهنإلازاهجوةعباطلانيبلصاوتلا•

.قحلملاءاهنإلازاهجوةعباطلانيبمءاومقروراسم•

.ةعباطلانمهجورخدنعهبديعاجتلاةلازإوقرولاديربت•

:ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحودوجوةيلاتلاءاهنإلاتاقحلمبلطتت

•GBC® AdvancedPunch® Pro

ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحو•
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تالخدملاةدحو

.اهؤاهنإمتيتلاتاجرخملايفهلاخدإديرتيذلاصاخلاوأاًقبسمعوبطملاوأغرافلانوزخملالثم،قرولاليمحتلتالخدملاةدحومدختسا

ءاهنإلاتادحوىلعةماعةرظنىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبتالخدملاةدحوديوزتمتي:ةظحالم
ريفولاجاتنإللةزهاجلا
.

GBC® AdvancedPunch™ Pro

GBC® AdvancedPunch™ Proنماهريغوريعستلاةلدأولئالدلاوريراقتلاجاتنإطيسبتلةعباطلاعملماكتتةيئاقلتبقثةدحونعةرابع
.يوديلابقثللذيفنتلاةقاشلاتاوطخلاءاغلإللالخنمةيجاتنإلاةدايزوتقولاريفوتعماهقوفتوأةيديلقتلاةدوجلابقثلاةدحولداعت.ةدلجملابتكلا
AdvancedPunchبلطتت Proةددعتملاةيرايتخالاةعوطقملاةبوقثملاقاروألاتاعومجمنمديدعلالبقتوةدودحمةحاسمةجمدملا.

®GBCليصوتنكمي AdvancedPunch™ةزهجألاعمقفاوتتوةيرايتخالاءاهنإلاةزهجأنمديدعلاب.

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحواذهيرايتخالاءاهنإلازاهجبلطتي:ةظحالم

®GBCرفوت AdvancedPunch™ Proةيلاتلاتايناكمإلا:

طئاسولاعاونأوماجحأنمةعساوةعومجمبقثبموقت•

)ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلا(SIFبقثو،)ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلا(LEFبقث،ةيفلخلاةفاحلا•

تارودلاددعوعطقلاعونضرعبعطقةعومجمنعفشكلايفمكحتلاةحولموقت•

اًعويشديلجتلاتاقيسنترثكأنيكمتل7ىلإ3نمةعونتمتاحتفةعومجوفلموكالسأوطشمىلعمدختسملاعطقةعومجمتارايخلمتشت•
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قرولاماجحأمظعملةردقملاةعابطلاكرحمةعرسبلمعت•

تاودأيأىلإءوجللانودرييغتلاةعيرسعطقلاتاعومجملدابتنكمي•

اهمساوةحتفلاطمننيمدختسمللرفويفيرعتقصلمعطقلاتاعومجمعيمجنمضتت•

بقثلاةحيرشةيواحلنيترواجتمنيتيفاضإعطقيتعومجملةحيرمنيزختةقطنم•

®GBCمادختسالوحةلصفمتاداشرإوتامولعمىلعلوصحلل AdvancedPunch™ Pro،قئاثوصرقىلعدوجوملاليلدلاىلإعجرا
GBCبتكا،ثحبلاعبرميفوwww.xerox.comىلإلقتناوأ،زاهجلاعمهنحشمتيذلاليمعلا AdvancedPunch Pro.

ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحو

رفوي.عيمجتلاجردوةلسلاىلإجاتنإلاجارخإلةعسلاةريبكةحازإوسيدكتتايناكمإرفوييرايتخاءاهنإزاهجةعسلاةريبكسيدكتلاةدحولثمت
.ةريصقلاسيدكتلاتايلمعلاًمئالماًيولعاًجردسدكملا

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوةذهةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوبلطتت:ةظحالم

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو

.جارخإلايهجوىلععاطتقالاوينثلاتايناكمإنيهجولاىلععاطتقالاوينثلارفوي

عمزاهجلااذهجمدمتيامدنع.شماوهلاةلماكتاجرخمجاتنإلتابيتكلاوأتاعوبطملالفسأوىلعأعطتقتنيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحونإ
نمديزمىلعلوصحلل.شماوهلاةلماكتابيتكءاشنإكلذحيتي.ديلجتلاءانثتساب،تابيتكلابناوجعيمجعطقنكمي،يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحو
®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوىلإعجرا،تامولعملا

:ةيلاتلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوىدحإاذهيرايتخالاءاهنإلازاهجبلطتي

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

تابيتكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•
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C/Zلكشىلعيطلاةدحو

:ةيلاتلاقرولاماجحألتاجرخمللZلكشىلعوCلكشىلعيطلابجارخإرفوييرايتخاءاهنإزاهجيهC/Zلكشىلعيطلاةدحو

:LetterوأA4ساقم• 210 × )ةصوب11×8.5(مم297

•A3وأTabloid: 297 × )ةصوب17×11(مم420

ءاهنإلاةدحووةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوعمالإC/Zلكشىلعيطلاةدحورفوتتال
.تابيتُكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلا

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو

:كتعباطلريفولاجاتنإللةزهاجءاهنإتادحوثالثرفوتت

.ةيرايتخاةيساسأبقثةدحووسيبدتةدحووجارخإيجردنمريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحونوكتت•
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.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحواهرفوتيتلااهتاذتازيملاعيمجريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحورفوت•
ىلإلصيامب،يئاقلتلكشبينثمديلجتتاذتابيتُكءاشنإريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتُكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحولنكمي،اذهىلإةفاضإلاب

.يدرفلايطلااًضيأهيلعقلُطييذلا،يئانثلايطلاءارجإو،ةقرو30

لمعت،كلذىلعةوالعو.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوفئاظووتازيمسفنىلعةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولمتشت•
.ةعباطلابقحلمةيجراخةهجلعباتءاهنإزاهجيأوةعباطلانيبقرولالقنلةهجاوكةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحو

.بيتُكلاةهجاوعاطتقاوبيتُكلارهظةيوستبيطلاةعبرم®عاطتقاةدحوموقت
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.طقفريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحوعم®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحورفوتت
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ةقاطلاتارايخ
.يسيئرلاةقاطلاحاتفموةقاطلاحاتفمبزاهجلاديوزتمتي

ةقاطلاليغشت

.خُسندادعإيفءدبلانمنّكمتتنألبققئاقد3يلاوحنيخستلاقرغتسي،ةعباطلاليغشتدعب

.ءاطغلاحتفا.1

.ليغشتلاعضويفةقاطلاحاتفمىلعطغضا.2

.نيخستلاةلحرمءانثأةعباطلامادختساكنكميال.نيخستلاةلحرميفةعباطلانأىلإراظتنالاىجرُيةلاسرريشت

ليغشتلافاقيإ

.تانايبلارشؤمةءاضإمدعنمدكأت.اهتعابطواهخسنوماهملاعيمجةجلاعملامتكانمدكأت،زاهجلاليغشتفاقيإبموقتنألبق

.ةقاطلاليغشتفاقيإمتي.ةعباطلاىلعأدوجوملاةقاطلاحاتفمىلعطغضا.1

.ءاضمريغةقاطلارفومرشؤمنأوةغرافمكحتلاةحولسملةشاشنأدكأت،ةيسيئرلاةقاطلاليغشتفاقيإةعباتمل.2

.يمامألاءاطغلاحتفا.3

ال،ةيسيئرلاةقاطلاليغشتفاقيإدنع.]0[رفصعضوملايفحبصيليسيئرلاةقاطلاحاتفمىلعطغضا،يسيئرلاةقاطلاحاتفمليغشتفاقيإل.4
.ةيسيئرلاةقاطلارشؤمةءاضإمتت
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.يمامألاءاطغلاقلغأ.5

ةقاطلارفوم

:نيعضو"ةقاطلارفوم"ةزيمكلتمت

.ةضفخنملاةقاطلاعضويفلخديهنإف،اًقبسمةددحمةينمزةرتفلطشنريغزاهجلالظينأدعب:ةضفخنملاةقاطلا•

.نوكسلاعضويفزاهجلالخدي،اًقبسمةددحمىرخأةينمزةرتفلطشنريغءاقبلاوةضفخنملاةقاطلاعضويفلوخدلادعب:نوكسلا•

:ةلثمألا

مدعنمةقيقد60رورمدعبنوكسلاعضوطشني،ةقيقد60ىلعنوكسلاعضونييعتمتوةقيقد15ىلعةضفخنملاةقاطلاعضونييعتمتاذإ•
.ةضفخنملاةقاطلاعضوليغشتءدبدعبةقيقد60سيلويلكلاطاشنلا

ءدبدعبقئاقد5رورمدعبنوكسلاعضوطشني،ةقيقد20ىلعنوكسلاعضونييعتمتوةقيقد15ىلعةضفخنملاةقاطلاعضونييعتمتاذإ•
.ةضفخنملاةقاطلاعضوليغشت

مث،زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.مكحتلاةحولنمماظنلالوؤسمكلوخدلالّجسف،نوكسلاعضووةضفخنملاةقاطلاعضولةينمزلاتارتفلانييعتل
.ةقاطلارفومتادادعإ>ةماعلاةمدخلاتادادعإ>ماظنلاتادادعإ>تاودألاسملا

ةقاطلارفومعضونمجورخلا

.ةقاطلارفومرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف،ةقاطلارفومعضونمجورخلل.1

.ةعباطلاىلعخسُنلمعبمقوأةعباطلاىلإةعابطةمهملسرأ.2
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تامولعملانمديزملا
.هتايناكمإوكزاهجلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحللةيلاتلارداصملاعجار

عقوملادروملا

.ةعباطلاعمقفرُمبيكرتلاوطيطختلاليلد

®Xeroxةعابطمقلمقئاثو EX،هليغشتمتييذلا
®Fieryةطساوب

دعب.ةعابطلامقلمعمةمدقُملاقئاثولاعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل
مقلمقئاثوةعابطبكيدلماظنلالوؤسموأتنأموقتنأبىصوُي،بيكرتلالامتكا
.اًقحالاهيلإعوجرللةعابطلا

ىلعلوصحلل.ةعباطلاهذهيفطئاسولاوأزئاكرلابةمئاقةحصنمققحتلامت)TSL(ةربتخملازئاكرلاةمئاق
-www.xerox.com/digital-printing/latest/PB9DSىلإلقتنا،ةمئاقلا

02.pdfتاعيبمبودنمعملصاوتوأXeroxهعملماعتتيذلا.

بودنمعملصاوت،يرايتخالاLCDSوأIPDSلمعريسرفوتىدمةفرعمل
.هعملماعتتيذلاXeroxتاعيبم

ينقتلامعدلاكلذيفامب؛كتعباطلينقتلامعدلاتامولعم
تاليزنتو،تنرتنإلاربعمعدلادعاسمو،تنرتنإلاربع
.ةعابطلاليغشتجمانرب

www.xerox.com/office/PLB91XXsupport

.زاهجلاتامولعمسملامث،زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحولنمةعابطللتامولعملاتاحفص

،تنرتنإلاربعمعدلاةشاشىلعمث،معدلاقوفرقنا،جمدملابيولامقلمنمةعابطلل
.لاصتاقوفرقناو

زارطددحمث،www.xerox.com/office/PLB91XXsuppliesىلإلقتناكتعباطلتامزلتسملابلط
.ددحملاكزاهج

www.xerox.com/office/worldcontactsينقتلاءالمعلامعدوةيلحملاتاعيبملا

www.xerox.com/office/registerةعباطلاليجست

ىلإلقتنا،ةمدخلامعدو،قئاثولاو،مدختسملاتاميلعتو،ماظنلامعدىلعلوصحللةيملاعلابيولاةكبشىلعتاميلعتلا
www.xerox.com/office/worldcontacts،لصاوتطبارلاقوفرقنامث

.كتقطنميفةددحملافتاوهلاماقرأوألاصتالاتامولعمىلعلوصحللانعم

.زاهجلانمةبيرقاهئاقبإوليمعلاقئاثولكةعابطبىصوُي

.www.xerox.com/supportىلإلقتنا،Xeroxزاهجقئاثونمتاثيدحتلارخآىلعلوصحلل:ةظحالم

بيوبتلاةمالعيفدوجوميلسلستلامقرلا.Xeroxزاهجليلسلستلامقرلاكيدلنأنمدكأت،معدلاىلعلوصحللXeroxةكرشبلاصتالالبق
.زاهجلاتامولعمسملامث،زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،زاهجلامكحتةحوليف،زاهجلاتامولعمبيوبتلاةمالعىلإلوصولل.زاهجلاتامولعم
.Xeroxزاهجليلسلستلامقرلانّود،ةماعلاتامولعملاةقطنمنم
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ةعابطلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

48..............................................................................................................................ةكبشلاربعةعابطلا

50.................................................................................................................ةنسلألاىلعةكبشلاربعةعابطلا
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ةكبشلاربعةعابطلا
.قيبطتلكعمةمدقُملاقئاثولاعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.همدختستيذلاقيبطتلاجمانربلاًقفوةعابطلاتاءارجإفلتخت

.ةزيملاتامولعمعجارمث،تاميلعتلاقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربةشاشيف،ةعابطلاتازيمىلعفّرعتلل

.ةفلتخمةعابطتارايخوةعابطتازيمىلعPCLوPostScriptةعابطليغشتجماربيوتحت:ةظحالم

POSTSCRIPTةعابطليغشتجماربمادختسابةعابطلا

.طئاسولاوقرولاىلإعجرا.قرولاجرديفقرولالّمح.1

.هتعابطديرتيذلادنتسملاحتفا،رتويبمكلازاهجنم.2

.ةعابطلا>فلملادّدح.3

.ةبولطملاةعباطلادّدح.4

.صئاصخلادّدح.5

.ةمدقتملاودنتسملاتارايخوةروصلاتارايخوةعابطلاتارايخةنسلألاعمةديدجةذفانرهظت

دحاوهجوىلعوأنيهجولاىلعةعابطلاوقرولاوةمهملاعونلجأنمةبسانملاتادادعإلادّدح،ةعابطلاتارايخبيوبتلاةمالعنم.6
.جارخإلاةهجووةعابطلاةدوجوءاهنإلاو

.ةروصلالقنوعوطسلالجأنمةبسانملاتادادعإلادّدحمث،ةروصلاتارايخبيوبتلاةمالعقوفرقنا.7

.هاجتالاوةيئاملاةمالعلاوةصاخلاتاحفصلاوةحفصلاطيطختلجأنمةبسانملاتادادعإلادّدحمث،دنتسملاتارايخبيوبتلاةمالعقوفرقنا.8

.ةمدقتملاتادادعإلالجأنمةبسانملاتادادعإلادّدحمث،ةمدقتملابيوبتلاةمالعقوفرقنا.9

.قفاومقوفرقنا،اهقالغإوصئاصخلاةذفانظفحل.10

.ةعابطقوفرقنامث،ةبولطملاخُسنلادّدح.11

.ةزيملاتامولعمعجارمث،)؟(تاميلعتلاقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربةشاشيف،ةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم

PCLةعابطليغشتجماربمادختسابةعابطلا

.طئاسولاوقرولاىلإعجرا.قرولاجرديفقرولالّمح.1

.هتعابطديرتيذلادنتسملاحتفا،رتويبمكلازاهجنم.2

.ةعابطلا>فلملادّدح.3

.ةبولطملاةعباطلادّدح.4

.صئاصخلادّدح.5

.ةمدقتملاودنتسملاتارايخوةروصلاتارايخوةعابطلاتارايخةنسلألاعمةديدجةذفانرهظت

دحاوهجوىلعوأنيهجولاىلعةعابطلاوقرولاوةمهملاعونلجأنمةبسانملاتادادعإلادّدح،ةعابطلاتارايخبيوبتلاةمالعنم.6
.جارخإلاةهجووةعابطلاةدوجوءاهنإلاو

.ةروصلالقنلجأنمةبسانملاتادادعإلادّدحمث،ةروصلاتارايخبيوبتلاةمالعقوفرقنا.7

.هاجتالاوةيئاملاةمالعلاوةصاخلاتاحفصلاوةحفصلاطيطختلجأنمةبسانملاتادادعإلادّدحمث،دنتسملاتارايخبيوبتلاةمالعقوفرقنا.8
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.ةمدقتملاتادادعإلالجأنمةبسانملاتادادعإلادّدحمث،ةمدقتملابيوبتلاةمالعقوفرقنا.9

.PCLوPostScriptةعابطليغشتجماربيفةمدقتملاتادادعإلاتارايخفلتخت:ةظحالم

.قفاومقوفرقنا،اهقالغإوصئاصخلاةذفانظفحل.10

.ةعابطقوفرقنامث،ةبولطملاخُسنلادّدح.11

.ةزيملاتامولعمعجارمث،)؟(تاميلعتلاقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربةشاشيف،ةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
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ةعابطلا



ةنسلألاىلعةكبشلاربعةعابطلا

PCLوPOSTSCRIPTةعابطليغشتجماربمادختسابةنسلألاىلعةكبشلاربعةعابطلا

ةيقروةنسلأتاذطئاسوليمحتىلإعجرا.)يبناجلاريرمتلاجرد(5جردلاوأ4جردلاوأ3جردلايفةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولالّمح.1
.4و3نيجردلايف

.هتعابطديرتيذلادنتسملاحتفا،رتويبمكلازاهجنم.2

.ةعابطلا>فلملادّدح.3

.ةبولطملاةعباطلادّدح.4

.صئاصخلادّدح.5

.ىرخأعاونأ>قرولا>ةعابطلاتارايخقوفرقنا.6

.اًقبسمصوصقميقروناسللتاقاطبلانوزخموأاًقبسمصوصقميقروناسلدّدح،ةنسلألاىلعةعابطلل.7

.شماهلاسايقدّدح،ةيقرولاةنسلألاشماهلقنلقحلايف.لسلستلابمقرلالقحلايفاًمقردّدح،اًقبسمصوصقميقروناسلةذفانىلإةبسنلاب.8

.قفاومقوفرقنا،اهقالغإواًقبسمصوصقميقروناسلةذفانظفحل.9

.اًيئاقلتديدحتلا>جردلابسحديدحت>قرولا>ةعابطلاتارايخدّدحف،ةيقروةنسلأتاذطئاسول4جردلاوأ3جردلامادختسامتاذإ.10

جرد>جردلابسحديدحت>قرولا>ةعابطلاتارايخدّدحف،ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولل)يبناجلاريرمتلاجرد(5جردلامادختسامتاذإ.11
.يبناجلاريرمتلا

.قفاومقوفرقنا،اهقالغإوصئاصخلاةذفانظفحل.12

.ةعابطقوفرقنا،ةمهملاةعابطل.ةبولطملاخُسنلادّدح.13

.ةزيملاتامولعمعجارمث،)؟(تاميلعتلاقوفرقنا،ةعابطلاليغشتجمانربةشاشيف،ةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
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خسنلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

52...........................................................................................ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومادختساخسن

54.................................................................................................................تادنتسملاجاجزمادختسابخسنلا

DFA(.....................................................................................55(دنتسملاءاهنإةينبءاهنإزاهجلخسنلاتارايخديدحت

56.........................................................................................................ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاىلعخسنلا

57..............................................................................................................................خسنلارايخمادختسا

59....................................................................................................................................ةروصلاةدوج

61...................................................................................................................................طيطختلاطبض

65...................................................................................................................................جارخإلاقيسنت

73.....................................................................................................................ماهملاةعومجمبيوبتةمالع
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ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومادختساخسن
.عسوأعضومىلعةكرحللةلباقلاتادنتسملاتاهِّجومطبضا.1

.ةعباطللرسيألاوأيفلخلابناجلاهاجتابصنلاوأنيوانعلاعموىلعألايفىلوألاةحفصلانوكعمىلعألةهجتمتادنتسملاليمحتبمق.2

.ديكأتلاةلاحرشؤمءيضيسف،حيحصلكشبتادنتسملاليمحتبتمقاذإ

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا.3

.خسنددح،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.4

.ةبولطملاتازيملاوأتارايخلادّدح،خسنلاةشاشنم.5

ريبكتلا/ريغصتلا•

قرولاتامزلتسم•

نيهجولاىلعخسنلا•

خسنلاتاجرخم•

ةروصلالقن•

يلصألادنتسملاعون•

حيتفت/ميتعت•

.خسنلاةشاشةئيهتبلوؤسملامايقةيفيكىلعًءانبةيسيئرلاخسنلاةشاشىلعرهظتيتلاتازيملافلتخت:ةظحالم

.خسنلاةيمكلخدأ.6
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.ءدبلارزىلعطغضا.7
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تادنتسملاجاجزمادختسابخسنلا
.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوحتفا.1

.حضومامكدنتسملاةذاحمبمق.دنتسملاجاجزىلعلفسألاًهحتمدنتسملاعض.2

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا.3

.خسنددح،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.4

.ةبولطملاتارايخلادّدح،خسنلاةشاشنم.5

ريبكتلا/ريغصتلا•

قرولاتامزلتسم•

نيهجولاىلعخسنلا•

خسنلاتاجرخم•

ةروصلالقن•

يلصألادنتسملاعون•

حيتفت/ميتعت•
.خسنلاةشاشةئيهتبلوؤسملامايقةيفيكىلعًءانبةيسيئرلاخسنلاةشاشىلعرهظتيتلاتازيملافلتخت

.ةيمقرلاحيتافملاةحولمادختسابخسنلاةيمكلخدأ.6

.ءدبلارزىلعطغضا.7
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)DFA(دنتسملاءاهنإةينبءاهنإزاهجلخسنلاتارايخديدحت
ءاهنإةينبءاهنإةدحوفيرعتفلمرفوتيس،قفرُميرايتخاةيجراخةهجنم)DFA(دنتسملاءاهنإةينبزاهجىلعيوتحيXeroxزاهجناكاذإ
.ماهمللخسنلاتارايخديدحتكنكميو،)DFA(دنتسملا

®Xeroxةعباط/ةخسانبدنتسملاءاهنإةينبةزهجأقافرإكنكمي:ةظحالم PrimeLink® B9110،ةعباط/ةخسانوPrimeLink®
B9125ةعباط/ةخسانوPrimeLink® B9136.

Xeroxةعباط/ةخسانبدنتسملاءاهنإةينبزاهجليصوتلبق PrimeLink®،صئاصخزاهجلافيرعتفلملثمي.زاهجلافيرعتفلمءاشنإبمق
.ءاهنإلازاهج

عجار،PrimeLinkةعباط/ةخسانبقفرُملادنتسملاءاهنإةينبزاهجلفيرعتلافلمميقدادعإلوحتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
.دنتسملاءاهنإةينبزاهجعمةقفرُملاقئاثولا

Xeroxزاهجىلعمكحتلاةحولسملةشاشوأرتويبمكلاىلعةعابطلاليغشتجمانربوأةعابطلامقلمنمةمهمفيرعتفلمديدحتكنكمي
PrimeLink.قرولامجحعمدنتسملاءاهنإةينبزاهجدادعإبمق.ىصقأٍدحكفيرعتفلم12رفوتي،دنتسملاءاهنإةينبزاهجىلعًءانب،

.ةعابطلاةمهملةبولطملاىرخألاتافصاوملاو،يطلاعضومو،سيبدتلاعضومو،فالغلاو،سيبدتلاو

.تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاكتادنتسمعض.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا.2

.خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.3

.ةحازإلا/جارخإلاسملامث،خسنلاتاجرخمسملا.4

a.دنتسملاءاهنإةينبءاهنإةدحوسملا)DFA(.

.)DFA(دنتسملاءاهنإةينبءاهنإةدحوفيرعتفلمبيوبتلاةمالعرهظت

b.دنتسملاءاهنإةينبءاهنإةدحوفيرعتفلمبيوبتلاةمالعسملا)DFA(.

.)DFA(دنتسملاءاهنإةينبءاهنإةدحوفيرعتفلمةذفانرهظت

c.اًمساسملا،ةمئاقلانم،ةمهمللفيرعتفلمديدحتل.
.نيميوأراسيسملا،ديلجتلاعضومديدحتل،ينورتكلإدلجمنعةرابعزاهجلاناكاذإ

d.ظفحسملا.

.اًددجمظفحسملا،)DFA(دنتسملاءاهنإةينبءاهنإةدحوتادادعإظفحل.5

.لفسأل/ىلعألتاجرخملاهيجوتسملامث،تاجرخملاقيسنتبيوبتلاةمالعسملا.6

a.لفسألهيجوتلاوأىلعألهيجوتلاسملا،ةمهمللبولطملارايخلاديدحتل.

b.ظفحسملا.

.ةبولطملاتارايخلادّدح،خسنلاةشاشنم.7
.خسنلاةشاشةئيهتبلوؤسملامايقةيفيكىلعًءانب،خسنلاةشاشىلعرهظتيتلاتارايخلافلتخت

.خسنلاةيمكلخدأ.8

.ءدبلاىلعطغضا.9
دنتسملاءاهنإةينبيفةلكشمكانهتناكاذإ.ماهملالاسرإيفءاطخأيأحيحصتل،ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا،ةبلاطملاتمتاذإ
)DFA(،دنتسملاءاهنإةينبقئاثوعجارف)DFA(.
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ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاىلعخسنلا
.)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاليمحتبمق.1

.هرييغتوأقرولامجحديكأتبمق،ةعابطلاليغشتجمانربيف.اًيئاقلت)يبناجلاريرمتلا(٥جردلاةشاشحتفت.2

.ديكأتدّدحف،نيحيحصناحضوملاهعونوقرولامجحناكاذإ•

.تادادعإلارييغتدّدح،قرولاتادادعإرييغتل•

:يليامدّدح.3

.ةيقروةنسلأتاذطئاسودّدح،قرولاعونلجأنم•

A4يسايقلامجحلادّدح،قرولامجحلجأنم• (210 × .ةصوب11×8.5وأ)مم297

.خسنةشاشىلإعجرتىتحديكأتسملامث،ظفحسملا.4

.جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملا،خسنةشاشىلع.5

.لفسأل/ىلعألتاجرخملاهيجوتسملا.6

a.لفسألهيجوتلاسملا.

b.ظفحسملا.

.ةيقرولاةنسلألاشماهلقنسملا،جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعنم.7

a.ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاتاديدحتعجار.ةيقرولاةنسلألاليمحتتاداشرإعبتامث،ةيقرولاةنسلألاىلإلقنلاسملا.

b.ظفحسملا.

.ةيمقرلاحيتافملاةحولمادختسابةبولطملاجارخإلاةيمكلخدأ.8

.ءدبلاىلعطغضا،خسنلاءدبل.9
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خسنلارايخمادختسا
:ةيلاتلاتارايخلاىلعخسنبيوبتلاةمالعيوتحت

ريبكتلا/ريغصتلا•

قرولاتامزلتسم•

نيهجولاىلعخسنلا•

خسنلاتاجرخم•

ةروصلالقن•

يلصألادنتسملاعون•

حيتفت/ميتعت•

.خسنلاةشاشةئيهتبلوؤسملامايقةيفيكىلعًءانب،ةيسيئرلاخسنلاةشاشىلعرهظتيتلاتازيملافلتخت:ةظحالم

ريبكتلا/ريغصتلا

.خسنلاةشاشىلع،ريبكتلا/ريغصتلاةقطنميفخسنلاريبكتوأريغصتتازيمنييعتكنكمي

.خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.قيبطتللةبسانملاريغصتلاوأريبكتلاةبسنسملا،ريبكتلا/ريغصتلابيوبتلاةمالعنم.2

.صنلاعبرميفةبسنلاضرعمتي.)–(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،ريبكتلا/ريغصتلاةبسننييعتل:ةظحالم

قرولاتامزلتسم

.خسنةشاشنمقرولاتامزلتسمةقطنميفرهظيالقروجردديدحتكنكمي

.خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.بولطملاقرولادّدح،قرولاتامزلتسمةزيمىلغةبسنلاب.2

.ديزملاسملا،قرولاتامزلتسمةقطنمنم.3

.بسانملاقرولامجحوقرولاعونىلعيوتحييذلاجردلادّدح،ةمئاقلانم.4

.ظفحسملا،كتارييغتظفحل.5

نيهجولاىلعخسنلا

.نيهجوودحاوهجوىلعتادنتسملايهجوالكوأهجوخسنكنكمي

.كتمهملخسنلاتارايخدّدح،نيهجولاىلعخسنلاةقطنميف،خسنلاةشاشنم.1

2هجولاريودترايتخالاةناخدّدحف،لماكلاب2هجولاريودتيفبغرتتنكاذإ.2

خسنلاتاجرخم

.خسنلاجارخإبيوبتلاةمالعدّدح،خسنلاةشاشىلع،خسنلاجارخإديدحتل
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.خسنلاجارخإبيوبتلاةمالعسملا،خسنلاةشاشنم.1

:كيدلةمهمللجارخإلاتازيمددح،ديزملاوبقثلاةشاشنم.2

.قرولاتامزلتسمسملا،قرولاتامزلتسمةشاشضرعل:قرولاتامزلتسم•

.بترمديدحتبموقتامدنعطقفرايخلااذهرفوتي:سوبدلا•

.بترمديدحتبموقتامدنعطقفرايخلااذهرفوتي:بقثلا•

بيترتلا•

لصافلاجرد•

ةيعرفلاةعومجملا/ةحازإلا/جارخإلا•

.ظفحسملا،تارييغتلاظفحل.3

ةروصلالقن

.ةروصلالقنبيوبتلاةمالعمدختسا،خسنلاةشاشىلع،ةروصلالقنتازيمفيرعتل

.ةروصلالقنبيوبتلاةمالعسملا،خسنلاةشاشنم.1

.قيبطتللةبسانملاةروصلالقنتازيمدّدح،ةروصلالقنةشاشنم.2

.لفسألوأىلعألوأنيميللوأراسيللمهسألامدختسا،ةروصلالقنتاملعمنييعتل.شماوهلالقنسملا.3

.ظفحسملا،ةروصلاتاهاجتاتادادعإظفحل.ةيبناجلاروصلاوأةيدومعلاروصلادّدح.يلصألادنتسملاهاجتاسملا.4

.1هجولاسكعىلإةبسنلابرايتخالاةناخدّدح،2هجولاىلإ1هجولاتادادعإسكعل.5

.ظفحسملا،كتارييغتظفحل.6

يلصألادنتسملاعون

.يلصألادنتسملاعونبيوبتلاةمالعدّدح،خسنلاةشاشىلع،يلصألادنتسملاعونتافصاومديدحتل

.يلصألادنتسملاعونبيوبتلاةمالعسملا،خسنلاةشاشنم.1

.يلصألادنتسملاعونلقيبطتللةبسانملاتافصاوملادّدح.2

.ظفحسملا،تارييغتلاظفحل.3

حيتفت/ميتعت

.حيتفت/ميتعتةقطنميف،خسنةشاشنمتايوتسمةعبسنمدحاوىلإخسنلاةفاثكطبضكنكمي

.سمللاةشاشىلعرسيألاوأنميألامهسلاسملكنكمي،ةفاثكلاطبضل
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ةروصلاةدوج
:ةيلاتلاتارايخلاىلعةروصلاةدوجرايخلايوتحي

يلصألادنتسملاعون•

ةروصلاتارايخ•

ةيفلخلاناولأعنم•

يلصألادنتسملاعون

مسقيف.هخسنبموقتيذلايلصألادنتسملاروصعونىلإاًدانتسا،كيدلتاجرخملاةدوجنيسحتلةمئالمةقيرطيلصألادنتسملاعونةزيمرفوت
.بولطملارايخلادّدحمث،يلصألادنتسملاعونبيوبتلاةمالعدّدح،ةروصلاةدوج

.تارايخلادحأدّدحمث،يلصألادنتسملاعونسملا.1

عمةدوجلاةيلاعةيفارغوتوفروصىلعيوتحيرخآردصموأةلجمنميلصألاكدنتسمناكاذإرايخلااذهمدختسا:صنلاوةروصلا•
.ًاليلقيطخلامسرلاوصنلاةدحنمللقيهنكلو،لضفأاًروصدادعإلااذهجتني.صن

مسرلاوصنللاًحوضورثكأفاوحيهةجيتنلاو.يطخمسروأصنىلعطقفيوتحييلصألادنتسملاناكاذإرايخلااذهمدختسا:صنلا•
.يطخلا

اذهعنمي.ةيطخوأةيصنتاموسريأنودبتالجملاروصوأةيفارغوتوفلاروصلاخسنلاًصيصخرايخلااذهميمصتمت:ةروصلا•
.ةتفاخلاناولألاخسنرايخلا

.ديلاطخببوتكملاصاصرلاملقلاصنلثم،اًنيسحتبلطتييذلاصنللرايخلااذهدّدح:فيفخنولبصن•

ةيقرولاتادنتسملايفةيفلخلالالظلاعنموأةيقرولاتادنتسملاعبتتىلعةيبابضلاليلقتلرايخلااذهدّدح:ةفافشلاةقروىلعصنلا•
.نزولاةفيفخ

.ظفحسملا،تارييغتلاظفحل.2

ةروصلاتارايخ

:ةيلاتلاتارايخلاىلعطبضتايلمعبمايقللةروصلاتارايخةزيممدختسا

تادنتسملانماًيئوضةحوسمملاةروصلاميتعتل.اًيئوضةحوسمملاروصلاميتعتوأحيتفتطبضلاًيودياًمكحترايخلااذهرفوي:ميتعتلا/حيتفتلا•
نماًيئوضةحوسمملاةروصلاحيتفتل.لفسألريرمتلاطيرشيفمكحتلارصنعكِّرح،صاصرلاملقلابةبوتكملاروصلالثم،ةحتافلاةيلصألا
ريرمتلاطيرشيفمكحتلارصنعكِّرح،ةنولملاتايفلخلاتاذةيلصألاتادنتسملاوأةيفصنلاتاغيصلالثم،ةنكادلاةيلصألاتادنتسملا
.ىلعأل

.ةروصلالخادلخادتلاطامنأوداحلاصنلانيبنزاوتلايفرايخلااذهمكحتي:ةدحلا•

لكشبدادعإلااذهبساني.لفسألريرمتلاطيرشيفمكحتلارصنعكِّرح،ةروصلاةدحليلقتودحوموسلسرهظمتاذةروصجاتنإل–
.اًيئوضةحوسمملاةيفارغوتوفلاروصلايلاثم

.ىلعألريرمتلاطيرشيفمكحتلارصنعكِّرح،ةروصلاةدحةدايزلو،لضفأةدوجبيطخمسروأصنتاذةروصجاتنإل–

ةيفلخلاناولأعنم

.ةخسنلاىلعنولملاقرولاتاذتادنتسملاوفحصلالثمتادنتسملاةيفلخنولحسممتي،ةيفلخلاناولأعنمديدحتدنع

.ةيفلخلاناولأعنمةزيملمعتال،ةروصىلعدنتسملاعوننييعتدنع:ةظحالم
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.ةروصلاةدوجبيوبتلاةمالعسملا،خسنةشاشنم.1

.ةيفلخلاناولأعنمسملا.2

.يئاقلتلاعنملاسملا،يئاقلتلاةيفلخلاناولأعنملجأنم.ليغشتلافاقيإسملا،ةيفلخلاناولأعنممدعلجأنم.3

.ظفحسملا،تارييغتلاظفحل.4
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طيطختلاطبض
:ةيلاتلاتازيملاطيطختلاطبضمسقنمضتي

باتكلاخسن•

نيهجولاىلعبتكلاخسن•

يلصألادنتسملامجح•

ةفاحلاحسم•

ةروصلالقن•

ةروصلاةرادإ•

ةروصلاسكع•

يلصألادنتسملاهاجتا•

باتكلاخسن

.هجولاةيئانثوأهجولاةيداحأخسنلمعلتادنتسملاجاجزىلع،بتكلالثم،ةدلجمةيلصأتادنتسمعضوكنكمي

يلصألادنتسملانميولعلاءزجلاةاذاحم.تادنتسملاجاجزنمىرسيلاةيفلخلاةيوازلاىلإولفسألههجوطبترملايلصألادنتسملاعض.1
.تادنتسملاجاجزلةيفلخلاةفاحلالباقممضنملا

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.2

.فاقيإوأليغشتسملامث،باتكلاخسنسملا.3

:تارايخلادحأددح،ليغشتىلعباتكلاخسننييعتعم.4

.ةحفصلابيترتيفنيتحفصلااتلكرايخلااذهخسني:نيتحفصلااتلك•

.طقفىرسيلاةحفصلارايخلااذهخسني:طقفىرسيلاةحفصلا•

.طقفىنميلاةحفصلارايخلااذهخسني:طقفىنميلاةحفصلا•

–0اهردقتاديزقاطنيفديلجتلاةفاححسمضرعنييعتكنكمي.دنتسمللطسوألاءزجلانملظلارايخلااذهوحمي:ديلجتلاةفاححسم•
)ةصوب-0.039(مم-1يف)ةصوب1.96–0(مم50

.ظفحسملا.5

نيهجولاىلعبتكلاخسن

.دلجُملايلصألادنتسمللةهجاوتملاتاحفصللنيهجولاىلعخسنجاتنإةزيملاهذهكلحيتت

جاجزمدختسا،تاروشنملاوأتالجملاوأبتكلانمخُسنةعابطل.دحاوتقويفباتكلاخسنوةزيملاهذهطيشنتكنكميال:ةظحالم
نيتحفصىلإيسايقلاريغمجحلاتاذتادنتسملالصفنكميال.تادنتسملاةيذغتةدحويفةدلجملاةيلصألاتادنتسملاعضتال.تادنتسملا
.ةقدب

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.ليغشتسملامث،نيهجولاىلعباتكلاخسنسملا.2
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.ةياهنلاوةيادبلاةحفصسملا،خسنلاةياهنةحفصوخسنلاةيادبةحفصديدحتل.3

.ىنميلاةحفصلاوأىرسيلاةحفصلاسملا:ةحفصءدبل•

.ىنميلاةحفصلاوأىرسيلاةحفصلاسملا:ةحفصلاءاهنإل•

.)–(صقانوأ)+(دئازيزمرسملا،ديلجتلاوةروصلاةقطنمنيبةفاسملاوهو،ديلجتلاةفاححسمرادقمديدحتل.4

.ظفحسملا.5

يلصألادنتسملامجح

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.يلصألادنتسملامجحسملا.2

،خسنلاةقطنمددحتةعباطلالعجل.خسنلاةقطنمديدحتلاًقبسماًيئوضيلصألادنتسملانمىلوألاةحفصلاحسمبةعباطلاموقتنأنكمي•
.يئاقلتلافاشتكالادّدح

ةمئاقضرعل.بولطملاقرولامجحدّدحمثمجحلليوديلالاخدإلادّدح،نيعمقرومجحعمقباطتتاهخسندارملاةحاسملاتناكاذإ•
.لفسألوأىلعألمهسألاسملا،قرولاماجحأ

.ةطلتخملاماجحألاتاذةيلصألاتادنتسملادّدح،ةفلتخمماجحأبتاحفصىلعيوتحييلصألادنتسملاناكاذإ•

.ظفحسملا.3

ةفاحلاحسم

.ةيلفسلاوةيولعلاوىرسيلاوىنميلافاوحلاىلعحسملارادقمدّدح.خُسنلافاوحنمىوتحملاحسمكنكمي

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.ةفاحلاحسمسملا.2

:رادقملاسفنبفاوحلاعيمجحسمل.3

a.فاوحلاعيمجسملا.

b.(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا–(.

:فاوحللةفلتخمريداقمديدحتل.4

a.ةلقتسمفاوحسملا.

b.(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،ةفاحلكل–(.

c.دّدحوأ،)–(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،2هجولاىلعةفاحلكنمحسملارادقمديدحتل:نيهجولاىلعخُسنتددحاذإ
.1هجولاسكع

:تارايخلادحأدّدح،تادنتسملاجاجزىلعوأةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفهليمحتبتمقيذلايلصألادنتسملاهاجتاديدحتل.5

سملامث،يلصألادنتسملاهاجتاسملا،ةعباطلانميفلخلاءزجلاوحندنتسملانميولعلاءزجلاهجتيثيح،يدومعهاجتاىلعلوصحلل•
.ةيدومعلاروصلا

سملامث،يلصألادنتسملاهاجتاسملا،ةعباطلانمرسيألاءزجلاوحندنتسملانميولعلاءزجلاهجتيثيح،يقفأهاجتاىلعلوصحلل•
.ةيبناجلاروصلا

.ظفحسملا.6

.ةفاحلاىلإةعابطلاسملا،ةفاحلاوحمءاغلإل.7
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نمةيلفسلاىرسيلاةيوازلايفقبسملادادعإلاديدحتكنكمي،ةحفصلالييذت/سأرحسموأبقثملاحسملثماًقبسمةدعمميقظفحبتمقاذإ.8
.ةشاشلا

.ظفحسملا.9

ةروصلالقن

لمعلاىلإةروصلالقنل.ةحفصلامجحنمرغصأةروصلامجحناكاذإةديفمةزيملاهذهنوكتو.خسنلاةحفصىلعةروصعضومرييغتكنكمي
.حيحصلكشبةيلصألاتادنتسملاعض،عقوتموهامك

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.ةروصلالقنسملا.2

يئاقلتطيسوتسملا،ةحفصلايفةروصلاطيسوتل.3

:كتمهملةبسانملاتارايخلادّدح،ةروصلاعضومديدحتل.4

.اياوزلالقنسملا،ةحفصلاىلعةروصلااياوزلقنل•

.شماوهلالقنسملا،شماوهلاطبضل•

.)–(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،1هجوللةبسنلابنيميللوأراسيللولفسألوأىلعأللقنلارادقمديدحتل•

سملاوأ،)–(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،2هجولاىلعةفاحلكنمحسملارادقمديدحتل:نيهجولاىلعخُسنتددحاذإ•
.1هجولاسكع

روصلاسملا.يلصألادنتسملاهاجتاسملا،تادنتسملاجاجزىلعوأةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتلاةدحويفدنتسملليلصألاهاجتالاديدحتل.5
.ظفحسملا.ةيبناجلاروصلاوأةيدومعلا

.لفسأللقنوأنيميلللقندّدح،ةقبسملاتادادعإلاميقظفحمتيملاذإ

.ظفحسملا.6

ةروصلاةرادإ

ةقباطملاًيئاقلتدنتسملاةروصريودتىلعةعباطلالمعت،هليمحتمتيذلادنتسملاهاجتانعفلتخيجردلايفهليمحتمتيذلاقرولاهاجتاناكاذإ
.قرولاهاجتاودنتسملا

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.ةروصلاةدوجسملا.2

:بسانملاةروصلاريودتدّدح.3

فاقيإ•

مئادليغشت•

يئاقلتلاءانثأليغشت•

.ظفحسملا.4

ةروصلاسكع

.دنتسمللنميألابناجلاروصورسيألابناجلاروصساكعنابوأ،يلصألادنتسمللةبلاسروصمادختسابخسُندادعإكنكمي
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.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.روصلاسكعياليذلاو،ةيداعةروصوهيضارتفالاعضولا.ةروصلاسكعسملا.2

:تارايخلادحأسملا.3

.دنتسملانمنميألابناجلاىلعةدوجوملاروصلاورسيألابناجلاىلعةدوجوملاروصلارايخلااذهسكعي:ةسوكعملاروصلا•

ةخسنكةروصلاعبطياليذلاو،ةبجوملاةروصلاوهةعباطلليضارتفالاعضولا.ةبلاسروصءاشنإبرايخلااذهموقي:ةبلاسلاروصلا•
.ةبلاس

.ظفحسملا.4

.ضيبألانوللاىلإةفاحلاحسمةقطنملوحتت،دحاوتقويفةفاحلاحسموةبلاسلاروصلاتارايخنييعتمتيامدنع:ةظحالم

يلصألادنتسملاهاجتا

.دنتسملاىلعأىلإةراشإلاىلعدنتسملاهاجتانييعتبمق

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشنم،مكحتلاةحولىلع.1

.يلصألادنتسملاهاجتاسملا.2

:ةعباطلايفهليمحتمتييذلادنتسملاهاجتادّدح.3

ةيدومعروص•

ةيبناجروص•

.ظفحسملا.4

نأأطخلاقيرطنعفشتكتنأةعباطللنكميف،يلعفلادنتسملاهاجتانعفلتخييلصألادنتسملاهاجتادادعإناكاذإ:ةظحالم
.دنتسملاىلعأوأسأروهأطخلابناجلا
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جارخإلاقيسنت
:ةيلاتلاتازيملاجارخإلاقيسنتمسقنمضتي

تابيتُكلاءاشنإ•

ةفلغألا•

ةحفصلاطيطخت•

قصلملا•

يطلا•

ةيحيضوتلاتاقيلعتلا•

ةيئاملاةمالعلا•

ةيقرولاةنسلألاشماهلقن•

لفسأل/ىلعألتاجرخملاهيجوت•

ةيوهلاةقاطبخسن•

تابيُتكلاءاشنإ

اهسيبدتوتاحفصلايطنكمي.ةعوبطمةحفصلكلهجولكىلعنيتروصةعابطلةحفصلاروصريغصتمتي.بيتُكلكشيفخُسنلاةعابطكنكمي
.ةبسانملاءاهنإلاةدحومادختساباًيئاقلتاهسيبدتوتاحفصلاينثنكميوأ،اًيودي

.اًيئوضةيلصألاتادنتسملالكحسممتيىتحخُسنلاةعابطبةعباطلاموقتال،تابيتُكلاءاشنإعضويف

.جارخإلاقيسنتبيوبتةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.ليغشتسملامث،تابيتُكلاءاشنإسملا.2

ةيلصألاتادنتسملاوأ،نيهجولاتاذةيلصألاتادنتسملاوأ،دحاولاهجولاتاذةيلصألاتادنتسملادّدح،يلصألادنتسملالاخدإىلإةبسنلاب.3
.2هجولاريودتعمنيهجولاتاذ

:تارايخلادحأدّدحمث،سيبدتلاويطلاسملاف،ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتُكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحوتيبثتمتاذإ.4

طقفيطلا•

طقفينثلا•

سيبدتلاويطلا•

:بيتُكلاكمُسضيوعتلةيزكرملاديلجتلاةقطنميفشماوهةفاضإل.5

a.(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،رييغتلانييعتل.ديلجتلارييغتسملا–(.

b.ظفحسملا.

.دحاوهجوىلعةفلغأللةيجراخةعابطوأنيهجولاىلعةعابطوأ،غراففالغسملامث،ةفلغأسملا،ةفلغأةفاضإل.6

a.ظفحسملا.يسيئرلانتملاقروبهليمحتمتيذلاجردلاوةفلغألاقروبهليمحتمتيذلاجردلادّدح.

b.رايتخاةناخسملا،نيهجولاىلعةعابطلاوغراففالغلجأنم،يفلخلافالغلاىلعةريخألايلصألادنتسملاةحفصةخسنةعابطل
.ظفحسملا.يفلخلافالغلاىلعةريخألاةحفصلا

يزمرسملا،ةيعرفةعومجملكلقاروألاىلإةبسنلاب.ليغشتسملامث،جارخإلاميسقتسملا،ةيعرفةعومجملكلقاروألاددعلاخدإل.7
.ظفحسملامث،)–(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلا
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تارايخنييعتل.لصفلاليهستلًاليلقةقباسلاةمزرلانيميوأراسيىلعةعوبطملاتاحفصلانمةمزرلك"ةحازإلاعمسيدكتلا"رايخعضي.8
:ةحازإلاعمسيدكتلا

a.ةيعرفلاةعومجملا/ةحازإلا/جارخإلاسملا.

b.نميألاطسوألاجارخإلاجردسملا،يئاقلتلاينثلاىلإةبسنلاب.نميألاطسوألاجارخإلاجردوأيولعلانميألاجارخإلاجردسملا<
.ةحازإلاعمسيدكتلا

c.تارايخلادحأددح،ةحازإلاعمسيدكتلاىلإةبسنلاب:

يضارتفالاماظنلا•

ةحازإلانود•

ةعومجملكلةحازإلا•

ةمهملكلةحازإلا•

d.ظفحسملا.

.ظفحسملا،تادادعإلاظفحل.ليغشتلافاقيإوأليغشتسملامث،اًيئاقلتةروصلاعضومديدحتسملا،اًيئاقلتةروصلاعضومديدحتل.9

.ظفحسملا،تابيتُكلاءاشنإتارايخلتادادعإلالكظفحل.10

ةفلغألا

عوبطمقرووأةنولموأةليقثقاروأبجاردألاليمحتكنكمي.ةريخألاوىلوألاةحفصللةفلتخمقروجاردأدّدح،خسنلاةمهمىلإةفلغأةفاضإل
.ةعوبطموأةغرافةفلغألانوكتنأنكمي.اًقبسم

.دنتسملاةيقبلمدختسملاقرولامجحلًالثاممةفلغأللمدختسملاقرولامجحنوكينأبجي

.جارخإلاقيسنتبيوبتةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.ةفلغأسملا.2

:ةعابطلاتارايخوقرولاجردسفنمدختستةيفلخوةيمامأةفلغأنيمضتل.3

a.كتمهملةبولطملاتادادعإلادّدح،يفلخلافالغلاويمامألافالغلاتارايخىلإةبسنلاب:

.فالغلاىلعصنيأرايخلااذهعبطيال:غرافلافالغلا•

.1هجولاىلعاًفالغرايخلااذهعبطي:1هجولاىلعةعابطلا•

.2هجولاىلعاًفالغرايخلااذهعبطي:2هجولاىلعةعابطلا•

.يفلخويمامأفالغةعابطبرايخلااذهموقي:نيهجولاىلعةعابطلا•

b.قرولاتامزلتسمسملا،دنتسملليسيئرلانتملاوةفلغأللهمادختساديرتيذلاقرولاجردديدحتل.

c.ظفحسملا.

فاقيإسملا،يمامألافالغلالقحيف،طقفيفلخفالغنيمضتل.ليغشتلافاقيإسملا،يفلخلافالغلالقحيف،طقفيمامأفالغنيمضتل.4
.ليغشتلا

.ظفحسملا.5

ةحفصلاطيطخت

:نيرايخىلعةحفصلاطيطختةزيميوتحت
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هجولكلتاحفصلاددع•

ةروصلاراركت•

هجولكلتاحفصلاددع

.ددحملاقرولابسانتلبسانتلابةروصلاليلقتمتي،ةحفصلامجحلاًقفو.ةقرولانمدحاوهجوىلعيلصألادنتسملانمتاحفصةدعخسنكنكمي

.جارخإلاقيسنتبيوبتةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.هجولكلتاحفصلاسملامث،ةحفصلاطيطختسملا.2

ةعبرأنمةنوكمةحفصعيقوتىلعلوصحلل.تاحفص8وأ،تاحفص4،ناتحفصسملا،ةقرولكليلصألادنتسملاتاحفصددعديدحتل.3
.بولطملاةءارقلابيترتدّدح،ماقرأ8نمةنوكمةحفصعيقوتوأماقرأ

.ظفحسملا.ةيبناجروصوأةيدومعروصسملامث،يلصألادنتسملاهاجتاسملا،خُسنلاهاجتارييغتل.4

.ظفحسملا،تادادعإلاعيمجظفحل.5

ةروصلاراركت

.تارملانمددحمددعلرركتملكشبةدحاوةقروىلعدنتسملاةروصخسننكمي

.خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.جارخإلاقيسنتسملا.2

.ةروصلاراركت>ةحفصلاطيطختسملا.3

.بولطملاةروصلاراركترايخدّدح.4

a.تارم8وأتارم4وأنيترمسملا،ةحفصلاىلعاهسفنةروصلاراركتاهيفديرتيتلاتارملاددعل.

b.ريغصتلا/ريبكتلاةبسنوقرولامجحودنتسملامجحىلإاًدانتسا،اًيئاقلتاًيقفأوأاًيدومعةروصلاراركتاهيفديرتيتلاتارملاددعباسحل،
.يئاقلتراركتسملا

c.كنكمي.)–(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملامث،ريغتملاراركتلاسملا،اًيقفأوأاًيدومعةروصلاراركتتارمددعديدحتل
.فوفصلايفاًيقفأةرم23ىلإ1نمو،ةدمعألايفاًيسأرةرم33ىلإ1نمةروصراركت

.ظفحسملا.ةيبناجروصوأةيدومعروصسملامث،يلصألادنتسملاهاجتاسملا،خُسنلاهاجتارييغتل.5

.ظفحسملا،ةروصلاراركترايخلاىلعاهتيرجأيتلاتارييغتلاظفحل.6

بيترتةيفيكديدحتكنكمي.ددحملاقرولاىلعاهتمءالملةروصلانمةرركتملاخُسنلاليلقتمتي،يئاقلتىلعخسنلاةبسننييعتدنع:فرط
.ةروصلانمةرركتملاخُسنلا

.قرولامئالتيتلاةرركتملاروصلاددعديدحتكنكمي،دنتسملاةروصمجحسفنبةرركتمخُسنةعابطدنع:ةظحالم
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قصلملا

نكميثيحبقصلشماهبةخوسنملاقاروألاريفوتمتي.اًعمةددعتمقاروأىلعةعزوملاخسنلاقصلدنعريبكقصلمءاشنإقصلملاةزيمكلحيتت
.)ةصوب0.4(مم10ىلعقصللاشماهتيبثتمتي.اًعماهقصل

:ةظحالم

.قصلملاةزيمنيكمتمتي،خسنةشاشيفلصاوفعمبترمريغوأبترمريغديدحتدنع•

.قصلملاةزيمليطعتمتيديزملاوبقثلاةشاشيفبترمريغديدحتدنع•

.جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.قصلملاسملا.2

.قصلمللبوغرملامجحلاسملامث،تاجرخملامجحسملا.3

ضرعلاطبضل.)–(حرطلاوأ)+(عمجلايزمرسملامث،عيسوتلاةبسنسملا،لقتسملكشبلوطلاوضرعلاعيسوتلةيوئملابسنلاديدحتل.4
.%X–Yلفقلاسملا،بسانتملكشبلوطلاو

.قيبطتللةلباقلاقرولاتامزلتسمجردتارايخنيعمث،قرولاتامزلتسمسملا.5

.ظفحسملا،قرولاتامزلتسمتارايخظفحل.6

.ظفحسملا،كتارييغتظفحل.7

.ناهباشتمدنتسملاهاجتاويلصألادنتسملاهاجتادادعإنأنمدكأت.يئوضلاحسملاتارايخةشاشىلإلوصولابمق:فرط

يطلا

ZلكشىلعوأCلكشىلعيطلاعونناكاذإ،لاثملاليبسىلع.كيدلةمهمللتايطلاديدحتكنكمي،يطلارايخبزهجُمXeroxزاهجناكاذإ
ىلعيطلا/Zلكشىلعيطلاعاونأىلإعجرا،يطلانمعونلكنعتامولعمىلعلوصحلل.ةيثالثةروصبكتمهميطزاهجللنكميف،اًحاتم
.Cلكش

.جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشنم،مكحتلاةحولىلع.1

.ينثلا/يطلاسملامث،يطلاسملا.2

:ةبولطملايطلاوينثلاتازيمددح،ينثلا/يطلاةشاشيف.3

طقفيطلا•

طقفينثلا•

.ظفحسملا.4

لّمحمقروجرددّدح،يطلارايخمادختسال.)SEF(ةريغصلاةفاحلانمةيذغتلاىلعاًدودحمتادنتسملاهاجتانوكي:ةظحالم
.ةريصقلاةفاحلانمةيذغتقروب

ةيحيضوتلاتاقيلعتلا

.يلصألادنتسملايفةنمضملاريغةيئاهنلاخسنلاىلإماتخأعباطو،ةحفصمقرو،خيراتو،يحيضوتقيلعتعباطةفاضإكنكمي

.جارخإلاقيسنتبيوبتةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.ةيحيضوتلاتاقيلعتلاسملا.2

:قيلعتجاردإل.3
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a.ليغشتسملامث،قيلعتسملا.

b.بولطملاقيلعتلاددح،ةنزخُملاتاقيلعتلاةمئاقيف،ةيلاتلاةشاشلاىلع.

c.ظفحسملامث،ديدجلاقيلعتلاجردأ،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساب.ريرحتسملامث،>رفوتم<قيلعتسملا،قيلعتءاشنإل.

d.ظفحسملا.ىلوألاةحفصلاءانثتسابتاحفصلاعيمجوأ،تاحفصلاعيمجوأ،طقفىلوألاةحفصلاسملامث،ىلعقيبطتلاسملا.

e.بولطملاناكملاددحمث،عضوملاسملا،ةحفصلاىلعقيلعتلاناكمديدحتل.

f.نيترمظفحسملا.

:يلاحلاخيراتلالاخدإل.4

a.ليغشتسملامث،خيراتلاسملا.

b.خيراتلاقيسنتددح.

c.تاحفصلاعيمجوأ،تاحفصلاعيمجوأ،طقفىلوألاةحفصلاسملامث،ىلعقيبطتلاسملا،خيراتلااهيلعرهظييتلاتاحفصلاديدحتل
.ظفحسملا.ىلوألاةحفصلاءانثتساب

d.بولطملاعضوملاددحمث،عضوملاسملا،ةحفصلاىلعخيراتلاعباطعضومديدحتل.

e.نيترمظفحسملا.

:تاحفصلاماقرألاخدإل.5

a.ليغشتسملامث،تاحفصلاماقرأسملا.

b.(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،ءدبلاةحفصمقرلاخدإل–(.

c.ةحفصلاءانثتسابتاحفصلاعيمجوأ،تاحفصلاعيمجسملامث،ىلعقيبطتلاسملا،ةحفصلامقراهيلعرهظييتلاتاحفصلاديدحتل
.ظفحسملا.ىلوألا

d.بولطملاعضوملاددحمث،عضوملاسملا،ةحفصلاىلعخيراتلاعباطعضومديدحتل.

e.نيترمظفحسملا.

:ماتخأعباطلاخدإل.6

a.ليغشتسملامث،ماتخألاعباطسملا.

b.ةئدابءاشنإبمقوأةدوجومةئدابددح.

c.ظفحسملامث،ةديدجلاةئدابلاجردأ،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساب.ريرحتسملامث،>ةرفوتم<ةئدابسملا،ةئدابءاشنإل.

d.(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،ءدبلاةحفصمقرلاخدإل–(.

e.ةحفصلاءانثتسابتاحفصلاعيمجوأ،تاحفصلاعيمجسملامث،ىلعقيبطتلاسملا،ماتخألاعباطاهيلعرهظييتلاتاحفصلاديدحتل
.ظفحسملا.ىلوألا

f.ظفحسملا.بولطملاعضوملاددحمث،عضوملاسملا،ةحفصلاىلعماتخألاعباطعضومديدحتل.

g.ظفحسملامث،يئاقلتصيصختسملا،مزاللاماقرألاددعنمىندألادحلاديدحتل.ماقرألاددعسملا،ماقرألاددعديدحتل.

h.وأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،ةئدابرافصأةعستىلإلصيامجاردإل.يوديصيصختسملا،ماقرألانمددحمددعديدحتل
.ظفحسملا.)–(صقان

i.ظفحسملا.

،يلصألادنتسملاهاجتالجأنم،تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسمللةيئاقلتلاةيذغتلاةدحويفاهعضتيتلاةيلصألاتادنتسملاهاجتاديدحتل.7
.ةيبناجلاروصلاوأةيدومعلاروصلاسملا

:ةيحيضوتلاتاقيلعتللمدختسملاقيسنتلارييغتل.8
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a.طمنلاوقيسنتلاسملا.

b.(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،طخلاطقنمجحديدحتل–(.

c.1هجولاسكعوأ1هجولللثاممرايخلاسملا،نيهجولاىلعخسنةعابطدنعيناثلاهجولاىلعةيحيضوتلاتاقيلعتلاعضومديدحتل.

d.ظفحسملا.

.ظفحسملا،تادادعإلاعيمجظفحل.9

ةيئاملاةمالعلا

.خسنةعومجملكةيفلخىلعيلسلستمقروأتقووخيراتوأةنزخُمةيئامتامالعوأيلسلستمكحتمقرلةيئامةمالعةعابطكنكمي

.جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةذفانىلع.1

.ةيئاملاةمالعلاسملا.2

.ظفحسملا.)–(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،ءدبلامقرديحتل.ةفاضإسملامث،مكحتلامقرسملا،مكحتمقرةفاضإل.3

.ظفحسملامث،ةنزخُمةيئامةمالعدّدح،ةمئاقلانم.ليغشتسملامث،ةنزخملاةيئاملاتامالعلاسملا،ةنزخمةيئامةمالعةفاضإل.4

.ظفحسملا.ةفاضإسملامث،تقولاوخيراتلاسملا،خُسنلاىلعنييلاحلاتقولاوخيراتلاةعابطل.5

.ظفحسملا.ةفاضإسملامث،يلسلستلامقرلاسملا،خُسنلاىلعةعباطلليلسلستلامقرلاةعابطل.6

،ةيلصأتادنتسمكةمدختسملاخُسنلاىلعةيئرمةيئاملاةمالعلالعجل.ةحفصلاىوتحمةءارقنكميىتحةتهابةيئاملاةمالعلاةروصنوكت.7
.ظفحسملا.ططخموأفرخزمسملامث،ةيئاملاةمالعلاريثأتسملا

.ظفحسملا،تادادعإلاعيمجظفحل.8

ةنمآلاةيئاملاةمالعلا

،تامولعملاىلعلوصحلل.ةيرايتخاةمزحءارشبلطتتوةيرايتخاةزيميه،ةطلتخملاةيئاملاةمالعلااًنايحأاهيلعقلطُيو،ةنمآلاةيئاملاةمالعلا
.Xeroxنمينقتلاءالمعلامعدبلصتا

كنكمي،يمقرلازمرلامادختساب.دنتسملاخسندييقتلدنتسميفةخسنلاةيامحليمقرزمرنمضتيتلانامألاةرادإةزيميهةنمآلاةيئاملاةمالعلا
.دنتسملاءاشنإبموقينَمو،زاهجيأنمو،ىتمديدحت

:ةنمآلاةيئاملاةمالعلاةزيمىلعةيلاتلادويقلاوأطورشلاّقبطت

:لثم،ةعابطلاةدوجروهدتيفةنمآلاةيئاملاةمالعلاةزيممادختساببسينأنكمي•

.قمغأناولألارهظتنأنكمي–

.اهتئارقبعصُيوًاليلقةحضاوريغ،طاقنلاوةيرشعلافرحألالثم،طاقنلاوصنلاةقدنوكتنأنكمي–

:يليامميأقبطنااذإدنتسملحيحصلكشبةنمآلاةيئاملاةمالعلاةزيملمعتالدق•

:A5نملقأدنتسملامجح– 148 × .)ةصوب8.5×5.5(مم210

.اًضيبأسيلةيفلخلانول–

.دنتسمللاًقبسمةنمآلاةيئاملاةمالعلاوأةيئاملاةمالعلامادختسامت–

:ةيئاملاةمالعلاتارايخنمضتت•
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.اًيئوضهحسموأدنتسملاخسنعنميو،دنتسملايفاًزمررايخلااذهنمضتي:ةيامحلازمر–

نوكي،هذههؤافخإمتيذلاصنلاةزيممادختساب.دنتسملايفهؤافخإمتيذلاصنلارايخلااذهنمضتي:ةنزخُملاةنمآلاةيئاملاةمالعلا–
،ضيبألانوللابعوبطملاجارخإلاىلعجمدملاصنلارهظي،يفخمصنىلعيوتحيدنتسمخسندنع.ةقرولايفاًءزجددحملاصنلا
.Xeroxزاهجىلعةتّبثمةيرايتخالاةنمآلاةيئاملاةمالعلاةعومجمنكتملولىتح

ةيقرولاةنسلألاشماهلقن

خسنكنكمي.بيوبتلاةمالعيفةروصلاخسنمتيثيحببيوبتلاةمالععضومددح.ةبوبمةقروىلعبيوبتةمالععقومىلإروصلاخسنكنكمي
A4بوبمقرو (210 x 8.5xو)مم297 .ةصوب11

.جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشنم،مكحتلاةحولىلع.1

.ةيقرولاةنسلألاشماهلقنسملا.2

.بولطملاةروصلالقنةزيمرايخدّدح.3

.ةقرولابيوبتةمالعءزجىلإطقفةروصلاخسنمتي:بيوبتلاةمالعىلإلقنلا•

.بيوبتلاتامالعةقروىلإلماكلابدنتسملاةروصخسنمتي:عيمجلالقن•

.)–(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرسملا،رييغتلاةميقنييعتل.4

.ديزملاسملا،قرولاتامزلتسمنم،هعونوبولطملابوبملاقرولامجحديدحتل.5

.ةيقروةنسلأتاذطئاسوةفاضإسملا،بوبملاقرولاةيمكنييعتل.6

:5جردلاوأ4جردلاوأ3جردلايفبوبملاقرولاليمحتبمق.7

ىلإةيدؤملابيوبتلاةمالعلةلباقملاةفاحلاعم،ىلعألهخسندارملابناجلانوكيثيحببوبملاقرولاليمحتبمق،5جردلاىلإةبسنلاب•
.ةعباطلا

عم،لفسألهخسندارملابناجلانوكيثيحببوبملاقرولاليمحتبمق.2م/مج216–106ةيقروةنسلأتاذطئاسوددح،4وأ3جردلل•
.ةعباطلايفةبوبملاةدئازلاةفاحلا

.ظفحسملا.8

لفسأل/ىلعألتاجرخملاهيجوت

.جارخإلاقيسنتبيوبتةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.لفسأل/ىلعألتاجرخملاهيجوتسملا.2

:بولطملارايخلاسملا.3

.لفسألوأىلعألةهجومخُسنلاجارخإمتيناكاذإاميئاقلتلكشبرايخلااذهدّدحييئاقلت•

.تاجرخملاةمزرنمىلعألايفةحفصلوأعم،ىلعألتاجرخملاعيمجهيجوتبرايخلااذهموقي:ىلعألهيجوت•

.تاجرخملاةمزرنملفسألايفةحفصلوأعم،لفسألتاجرخملاعيمجهيجوتبرايخلااذهموقي:لفسألهيجوت•

دمتعي.تاجرخملاةمزرنمىلعألايفةحفصرخآعم،ىلعألتاجرخملاعيمجهيجوتبرايخلااذهموقي:)يسكعبيترت(ىلعألةهجوم•
.Xeroxزاهجةئيهتبكيدلماظنلالوؤسممايقةيفيكىلع)يسكعبيترت(ىلعألهيجوتلارايخرّفوتىدم

.ظفحسملا.4
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ةيوهلاةقاطبخسن

.ةحفصلانمهجولاسفنىلع،ةيوهةقاطبلثم،ريغصيلصأدنتسميبناجخسنهذهةيوهلاةقاطبخسنةزيمكلحيتت

.تادنتسملاجاجزبىرسيلاةيولعلاةيوازلايفةقاطبلاعضمث،ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوحتفا.1

.جارخإلاقيسنتبيوبتةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوقلغأ.2

.ليغشتسملامث،ةيوهلاةقاطبخسنسملا.3

.ظفحسملا.4

.رضخألاءدبلارزىلعطغضا،لوألابناجلليئوضلاحسملل.5

ةقاطبلايهجوالكةعابطمتتمث.ءدبلارزىلعطغضامث،دنتسملاجاجزىلععقوملارييغتنودةقاطبلابلقا،نيهجولاىلعيئوضلاحسملل.6
.ةقرولانمبناجلاسفنىلع
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ماهملاةعومجمبيوبتةمالع
:ةيلاتلاتازيملاماهملاةعومجممسقنمضتي

ةمهمءاشنإ•

ةمهملاجذومن•

ةيلصألاتادنتسملاتاعومجمجمد•

بكارتنيوكت•

يلخادفذح/يجراخفذح•

ةنزخملاةجمربلا•

ةمهمءاشنإ

تادادعإءزجلكلنوكينأنكمي.ةفلتخمخسنتادادعإبلطتتةفلتخمةيلصأتادنتسمنمضتتيتلاةدقعملاخسنلاماهملةزيملاهذهمدختساكنكمي
.ةلماكلاخسنلاةمهمةعابطمتتو،اًتقؤمةعباطلايفتاحفصلاروصنزُخت،اًيئوضاهحسموءازجألاعيمجةجمربدعب.ةفلتخمخسن

.ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

:اًيئوضهحسمولوألاءزجلاةجمرب.2

a.تادنتسملاجاجزىلعوأةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملاعض.

b.ةبولطملاخسنلاتادادعإدّدح.

c.ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملا.

d.ليغشتسملامث،ةمهمءاشنإسملا.

e.ظفحسملا.

f.ءدبلارزىلعطغضا،اًيئوضةيلصألاتادنتسملانمىلوألاةعومجملاحسمل.

:اًيئوضاهحسموةيفاضإلاءازجألاةجمرب.3

a.يلاتلايلصألادنتسملاسملامث،تادنتسملاجاجزىلعوأةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملاعض.

b.تارايخلادحأدّدحمث،لصفلاةيادبسملا،نيهجولايذيلاتلاءزجللىلوألاةحفصلاطبضل،نيهجوتاذتامهمةعابطدنع:

.حاتملايلاتلاهجولاىلعيلاتلاءزجلانمىلوألاةحفصلاعبُطت:ليغشتلافاقيإ

.ةديدجةقرونم1هجولاىلعيلاتلاءزجلانمىلوألاةحفصلاعبُطت:ليغشت

يناثلاءزجلاأدبيس.تاحفصلانميدرفددعلوألاءزجللناكاذإ1هجولاىلعيناثلاءزجلاأدبيس:ديدجةحفصهجولكلتاحفص
.تاحفصلانميجوزددعلوألاءزجللناكاذإ2هجولاىلع

c.ءزجللتادادعإلادّدح.تادادعإلارييغتسملا.

d.رضخألاءدبلارزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف،اًيئوضةيلصألاتادنتسملانمةيلاتلاةعومجملاحسمل.

.هخسنيفبغرتيفاضإءزجلكل،3ةوطخلارّرك.4

.خسنةشاشىلعريخألايلصألادنتسملاسملا،اًيئوضءازجألاعيمجحسممتيامدنع.5
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ةمهمءاشنإتارايخ

.ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.ليغشتسملامث،ةمهمءاشنإسملا.2

:ةبولطملاتارايخلادّدح.3

سملامث،ةيعرفلاةعومجملا/ةحازإلا/جارخإلاو،بيترتلاو،بقثلاو،سيبدتلاو،قرولاتامزلتسمتارايخسملا:خسنلاتاجرخم•
.ظفح

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاددح:تابيتُكلاءاشنإ•

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاددح:ةفلغألا•

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاددح:ةيحيضوتلاتاقيلعتلا•

:ةبولطملاتارايخلادّدحمث،ءازجألالصاوفسملا،ءازجألانيبةلصافتاحفصجاردإل:ءازجألالصاوف•

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاددح.لصاوفجاردإمتيال:لصاوفنود•

.ظفحسملامث،)–(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمردّدح،لصاوفلاةيمكديدحتل.ةغرافلصاوفجاردإمتي:ةغرافلصاوف•

،ةبولطملاتادادعإلاددح.لصافلليمامألاهجولاىلعلّمحملادنتسملانمىلوألاةحفصلاخسنمتي:دحاوهجوىلعطقف1هجولا•
.ظفحسملامث

تادادعإلاددح.لصافلانميفلخلاهجولاىلعلّمحملادنتسملانمىلوألاةحفصلاخسنمتي:دحاوهجوىلعطقف2هجولا•
.ظفحسملامث،ةبولطملا

سملامث،ةبولطملاتادادعإلاددح.لصافلانمهجولكىلعةلمحملاتادنتسملانمنيتحفصلوأخسنمتي:نيهجوتاذلصاوف•
.ظفح

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاددح:ةيئاملاتامالعلا•

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاددح:لفسأل/ىلعألتاجرخملاهيجوت•

.ظفحسملا،تارييغتلاعيمجظفحل.4

ةمهملاجذومن

خسُنلاقيلعتوةدحاوةخسنةعابطبةزيملاهذهموقت.خُسنةدعةعابطلبقةيرابتخاةخسنةعابطلةديفمنوكتنأنكمي،ةدقعمخسنةمهممادختساب
.ةمهملاءاغلإكنكميوأ،اهسفنتادادعإلامادختسابةيقبتملاخُسنلاةعابطكنكمي،ةنيعلاصحفتنأدعب.ةيقبتملا

نمةدحاوةخسنةعابطمتت،خسُنلاددعك3تلخدأاذإ،باتكخسندنع،لاثملاليبسىلع.ةددحملاةيمكلانمءزجكةيجذومنلاةخسنلاباستحامتي
.اهتعابطلخُسنلاررحتىتحنيتخسنلاقيلعتو،باتكلا

.ةبولطملاخسنلاتادادعإدّدحمث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملا.2

.ليغشتسملامث،ةمهملاجذومنسملا.3

.ظفحسملا.4

.ةنيعلاةعومجمةعابطمتت.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.5

.مكحتلاةحولىلعرضخألاءدبلارزىلعطغضاوأ،ءدبلاسملا،ةمهمللةيقبتملاخسُنلاةعابطل.6

.فذحسملاف،ةيضرُمريغةنيعلاةخسنلاتناكاذإ.7
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ةيلصألاتادنتسملاتاعومجمجمد

خسندنعتادنتسملاجاجزمدختسا.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوىلإاهليمحتنكمياليتلاتادنتسملانمتاعومجمخسنبةزيملاهذهكلحمست
ةيلصألاتادنتسملاتاعومجمجمدةزيمكلحمست.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتلاةدحوربعلقنتللاًدجةدعجموأةعطقُموأةقزمموأةفلاتتادنتسم
.ةعومجمللةدحاوخسنةمهمءاشنإوتادنتسملاجاجزىلعيلصأدنتسملكخسنب

ةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابخسُنلاددعلخدأمث،ةبولطملاخسنلاتادادعإدّدح.خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1
.مكحتلاةحوليفةيمقرلا

.ةيلصألاتادنتسملاتاعومجمجمدسملامث،ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملا.2

.ظفحسملامث،ليغشتسملا.3

:ةيلصألاتادنتسملانمىلوألاةعومجملاخسنا.4

.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتلاةدحويفتادنتسملاعض،ةفلاتةيلصألاتادنتسملانمىلوألاةعومجملانكتملاذإ•

.تادنتسملاجاجزىلعتادنتسملاعض،ةفلاتةيلصألاتادنتسملاةعومجمتناكاذإ•

.خسنلاأدبي.مكحتلاةحولىلعرضخألاءدبلارزىلعطغضا.5

:ةيفاضإتاعومجمليئوضلاحسملا.6

a.ةيلصألاتادنتسملانمةيلاتلاةعومجملاخسنلتادنتسملاجاجزوأةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتلاةدحومدختسا.

b.يلاتلايلصألادنتسملاسملا،خسنلاةشاشىلع.

.مكحتلاةحولىلعرضخألاءدبلارزىلعطغضاوأ،سمللاةشاشىلعءدبلاسملا.7

.ريخألايلصألادنتسملاسملا،ةيلصألاتادنتسملاتاعومجمجمدةشاشىلع،ةريخألاةعومجملاخسندنع.8

.فذحسملا،ةمهملاءاغلإل.9

بكارتنيوكت

يوتحتدنتسملانمىلوألاةحفصلاتناكاذإ،لاثملاليبسىلع.تادنتسملاةيقبىلعدنتسملانمىلوألاةحفصلاىلعبكارتتخسُندادعإكنكمي
.امهسفنلييذتلاوسأرلابتادنتسملاةيقبخسنكنكميف،طقفلييذتوسأرىلع

.ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع.1

.بكارتنيوكتسملا.2

.ليغشتلافاقيإوأليغشتسملا،بكارتنيوكتةشاشنم.3

.ظفحسملا.4

.بكارتلانيوكتلطقفيولعلابناجلامادختسامتيسف،نيهجوىلعىلوألاةحفصلاتناكاذإ•

صنلاىلعدودحلاحسموةفاحلاحسمويلخادلافذحلا/يجراخلافذحلاوةروصلالقنوفصتنملا/ايوازلالقنتازيمقيبطتمتي•
.يساسألا

يلخادفذح/يجراخفذح

.ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشنم،مكحتلاةحولىلع.1

.يلخادفذح/يجراخفذحسملا.2

.يلخادفذحوأيجراخفذحسملا.3

®Xeroxةعباط/ةخسان75 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

خسنلا



:قيبطتلللباقلافذحلارايخدّدحف،نيهجوتاذةيلصألاتادنتسملاتناكاذإ.4

نيهجولاالك•

طقف1هجولا•

طقف2هجولا•

.1ةقطنملاسملا.5

سملا،رخآىلإيثادحإنملقنتلل.)ةصوب17.0–0.0(مم431.8–0.0قاطننمضXYتايثادحإنمنينثالخدأ،ةنيعمةقطنمفيرعتل.6
:YوXدادعإلك

a.ةميقلاخدإلY1،عبرملاسملاY1.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،مقرقاطنلاخدإل.

b.ةميقلاخدإلY2،عبرملاسملاY2.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،مقرقاطنلاخدإل.

c.ةميقلاخدإلX1،عبرملاسملاX1.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،مقرقاطنلاخدإل.

d.ةميقلاخدإلX2،عبرملاسملاX2.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،مقرقاطنلاخدإل.

.3وأ2وأ1ىلعطغضاوةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامث،Xةقطنملاحسمسملا،فذحلاةقطنمحسمل

.ظفحسملا.7

.اًددجمظفحسملا.8

.رضخألاءدبلارزىلعطغضامث،ةيمكلالخدأ.9

ةنزخملاةجمربلا

.راصتخارزمادختسابتادادعإلاىلإلوصولامث،ةنزخمةجمربةروصيفماهملاتادادعإورركتملكشبةمدختسملاتازيملاظفحكنكمي
.ةنزخملاةجمربلاىلإعجرا،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

يمرهلالسلستلاليجستةزيملاهذهكلحيتت.تايلمعلانمةلسلسليجستاًضيأرايخللنكمينكلو،طقفتازيملاتادادعإةنزخملاةجمربلاركذتتال
،زاهجلاةلاحرزىلعطغضلا:ةيلاتلاتاءارجإلاليجستلةنزخملاةجمربلامادختساكنكمي،لاثملاليبسىلع.ةوطخلكلةضورعملاتاشاشلل
.ريراقتلاةعابطلريراقتلاةعابطةشاشضرعو

.نزخمجمانربلكيفةيلاتتمةيلمع100ىلإلصيامليجستكنكمي•

.اًجمانرب40ىلإلصيامنيزخت•

.ةنزخملاةجمربلارايخعمةمهملاءاشنإرايخمادختساكنكميال•

:حلاصريغنزخملاجمانربلااهيفحبصيتالاحكانه•

.حلاصريغنزخمجمانربيأحبصي،ماظنلاتادادعإيفقرولاجردتادادعإوأةيضارتفالاميقلارييغتدنع–

ىلعطقفرزلاعقومةنزخملاةجمربلاةزيمركذتت.حلاصريغنزخمجمانربيأحبصي،اهتلازإوأسمللاةشاشىلإرارزأةفاضإدنع–
.ةمهمبلاقوأةمهمقفدتفذحوأةفاضإدنعرارزألاعضاومريغتتنأنكمي،لاثملاليبسىلع.رزلامساسيلو،ةشاشلا

.حلاصريغنزخملاجمانربلاحبصي،نزخمجمانربيفةيئامةمالعمادختسادنعةيئاملاةمالعلاةزيمميقرييغتبتمقاذإ–

.حلاصريغنزخملاجمانربلاحبصي،نزخملاجمانربلايفمدختسملادلجمللرورملاةملكرييغتبتمقاذإ،جمانربلانيزختدعب–

:ةنزخملاةجمربلاةزيمعمةيلاتلاتارايخلامادختسانكميال•

ماظنلاتادادعإ–

ماهملاقفدتقاروأ–
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ةكبشلاربعيئوضلاحسملا–

نيوانعلارتفد–

ضارعتسا–

يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملا–
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يئوضلاحسملا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

80.........................................................................................................................يساسألايئوضلاحسملا

83..........................................................................................................................يئوضلاحسملاتادادعإ

94......................................................................................................................ةكبشلاربعيئوضلاحسملا

95..........................................................................................................يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملا

97................................................................................................................................دلجمىلإنيزختلا

USB...............................................................................................................................99يفنيزختلا

WSD(.........................................................................................................101(ةزهجألاىلعبيولاتامدخ

102...............................................................................................................................ينورتكلإلاديربلا

105................................................................................................................................دلجمنملاسرإ

122.....................................................................................................................................ماهملاقفدت

جارخإلاهيفدجاوتينأبجييذلاناكملاكلذكواًيئوضةمهمحسملةددعتمقرطكانه.مسقلااذهيفيئوضلاحسملازاهجتازيمحيضوتمتي
.ءاهتنالادنعاًيئوضحوسمملا
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يساسألايئوضلاحسملا
.اًيئوضةحوسمملاةمهملانيزختناكمديدحتواًيئوضةمهملاحسموتازيملاديدحتوتادنتسملاليمحتيساسألايئوضلاحسملاءارجإنمضتي

.ةمهملكلةعبط5000ىلإلصيامليئوضحسمءارجإنيمدختسملاناكمإب:ةظحالم

يساسألايئوضلاحسملاءارجإ

:يئوضحسمةمهمءدبل

.تادنتسملاليمحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسملاةيذغتةدحويفيلصألادنتسملالِّمح.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.2

:يئوضحسمةزيمدّدح.3

ينورتكلإلاديربلا•

ةكبشلاربعيئوضلاحسملا•

يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملا•

USBيفنيزختلا•

دلجمىلإنيزختلا•

دلجمنملاسرإ•

ةزهجألاىلعبيولاتامدخىلإنيزختلا•

.يئوضلاحسملاقرطىلإعجرا،هذهيئوضلاحسملاتازيملوحليصافتىلعلوصحلل:ةظحالم

.ءدبلارزىلعطغضا.4

تادنتسملاليمحت

:تادنتسمليمحتلناتقيرطدجوت

اًيئوضهحسموأددعتمقرووأةيدرفةقروةعابطلتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا:تادنتسملاةيذغتةدحو•

.اًيئوضهحسموأدلجمباتكوأةيدرفةقروةعابطلتادنتسملاجاجزمدختسا:تادنتسملاجاجز•

.سيبابدوةيقروكباشميأةلازإبمق،دنتسملاليمحتبموقتنألبق.1

:ةبسانملاةقيرطلامادختسابدنتسملاليمحتبمق.2

.هليمحتبتمقيذلادنتسملامجحعمبسانتتلتادنتسملاتاهِّجومطبضامث،ىلعألدنتسملاليمحتبمق:تادنتسملاةيذغتةدحو•

.يئوضلاحساملاءاطغقلغأمث،مجحلاورطاسملاتاهِّجوممادختسابدنتسملاعضو،لفسألهّجوودنتسملالّمح:تادنتسملاجاجز•

.ةمهملكلةعبط5000ىلإلصيامليئوضحسمءارجإنيمدختسملاناكمإب:ةظحالم
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يئوضلاحسملاقرط

:ةيلاتلايئوضلاحسملاقرطديدحتكنكمي

XPSوأPDF/AقيسنتوأPDFوأJPEGوأTIFFىلإتانايبلالوحيواًيئوضتانايبلارايخلااذهحسمي:ينورتكلإلاديربلا•
.ينورتكلإلاديربلاىلإعجرا.ينورتكلإديربقفرمكدنتسملالسريمث،)XMLقروتافصاوم(

حسملاىلإعجرا.نمضملابيولامداخىلعهؤاشنإمتةمهمبلاقمادختساباًيئوضدنتسملارايخلااذهحسمي:ةكبشلاربعيئوضلاحسملا•
.ةكبشلاربعيئوضلا

ةكبشربعرتويبمكىلإاًيئوضةحوسمملاتانايبلالسريمث،اًيئوضدنتسملارايخلااذهحسمي:يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملا•
.يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملاىلإعجرا.SMBوأFTPلوكوتوربمادختساب

ىلإنيزختلاىلإعجرا.زاهجلاىلعدلجميفاًيئوضةحوسمملاتانايبلاظفحيمث،اًيئوضدنتسملاحسمبرايخلااذهموقي:دلجمىلإنيزختلا•
.دلجم

:ةيلاتلاقرطلانميأمادختسابزاهجلاىلإاهلاسرإمتيتلاتافلملاىلإلوصولاب"دلجملانملاسرإلا"كلحمسي:دلجمنملاسرإ•

مكحتلاةحولىلعدلجمىلإنيزختلاةزيم–

ةعباطلاليغشتجمانربيفدلجميففلمنيزخت–

مكحتلاةحوليفخسنلاةزيميفطقفنيزختلارايخوأنيزختلاوخسنلارايخ–

.دلجمنملاسرإىلإعجرا

يفنيزختلاةزيم.USBنيزختزاهجيفاًيئوضةحوسمملاتانايبلاظفحيمث،اًيئوضدنتسملاحسمبرايخلااذهموقي:USBيفنيزختلا•
USBيفنيزختلاىلإعجرا.ةيرايتخاUSB.

كنكمي.رتويبمكزاهجنماًيئوضةحوسمملاتانايبلاظفحوزاهجلاىلعاًيئوضتادنتسملاحسمكنكمي:)WSD(ةزهجألاىلعبيولاتامدخ•
ىلإعجرا.ةيرايتخاةزيم)WSD(ةزهجألاىلعبيولاتامدخنيزختنإ.ةكبشلاىلعرتويبمكزاهجىلعاًيئوضةحوسمملاتانايبلاظفح
.)WSD(ةزهجألاىلعبيولاتامدخ

يئوضحسمةمهمءدب

.تادنتسملاجاجزىلعدنتسملاعضوأتادنتسملاةيذغتةدحويفدنتسملالِّمح.1

.يئوضلاحسملاقرطىلإعجرا.يئوضحسمةقيرطدّدح.2

.ةجاحلابسح،تارايخلادّدح.3

.ءدبلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.4

هحسمديرتيذلادنتسملاعض.يلاتلايلصألادنتسملاسملا،اًيئوضدلجمباتكنمىرخأةحفصحسموأ،دحاودنتسمنمرثكأحسمل.5
.ءدبلاسملامث،تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسملاةيذغتةدحويفاًيئوض

.ءدبلاسملامث،)ريخألايلصألادنتسملا(ظفحسملا،اًيئوضريخألايلصألادنتسملاحسمدنع.6

.ةمهملاةلاحرزىلعطغضا،اًيئوضاهحسممتيتلاةمهملاةلاحضرعل.7

يئوضحسمةمهمءاغلإ

:ذيفنتلاديقيئوضحسمةمهمءاغلإل

.فاقيإرزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1
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حسملافانئتساسملا،يئوضلاحسملاةعباتمل.يئوضلاحسملاءاغلإسملا،تقؤمفقوت/فاقيإةشاشىلع،يئوضلاحسملاءاغلإل.2
.يئوضلا

.دلجميفاهنيزختمتيئوضحسمتانايبيأفذحمتي،يئوضحسمةيلمعيأءاغلإدنع:ةظحالم

.قالغإسملا.3

يئوضلاحسملاءانثأيئوضلاحسملاتادادعإرييغت

:تادادعإلارييغتل.ةمهملاتادادعإرييغتكنكمي،يئوضلاحسملاةمهمءارجإءانثأ

.يلاتلايلصألاسملا،مكحتلاةحوليف.1

.تادادعإلارييغتسملا.2

:ةيلاتلاتازيملارييغتكنكمي.ةجاحلابسحتادادعإلاطبضامث،بسانملاءزجلاددح.3

.ناولألابيئوضلاحسملاىلإعجرا:ناولألابيئوضلاحسملا•

يلصألادنتسملاعون•

ةقدلا•

.ميتعتلا/حيتفتلاىلإعجرا:ميتعتلا/حيتفتلا•

يلصألادنتسملاهاجتا•

.نيهجولاىلعيئوضلاحسملاىلإعجرا:نيهجولاىلعيئوضلاحسملا•

يلصألادنتسملامجح•

.ظفحسملا،تدادعإلاطبضبموقتنأدعب.4

.ءدبلاسملا،يئوضلاحسملاةمهمدادرتسال.5
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يئوضلاحسملاتادادعإ
:ةيلاتلايئوضلاحسملابولسأتازيملةيلاتلاتارايخلاوةنسلألارهظت

ةكبشلاربعيئوضلاحسملا•

يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملا•

دلجمىلإنيزختلا•

ينورتكلإلاديربلا•

:ةشاشلاىلعةيلاتلاةنسلألارهظت،يئوضلاحسملابولسأديدحتدعب

ةيسيئرلايئوضلاحسملابيوبتةمالع

ةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلعةكبشلاربعيئوضلاحسملاتددحاذإ،لاثملاليبسىلع.يئوضلاحسملابولسأمساهذهبيوبتلاةمالعضرعت
.ةكبشلاربعيئوضلاحسملاوههذهبيوبتلاةمالعمسانوكي،تامدخلل

:هذهبيوبتلاةمالعىلعةدوجوملاتارايخلانمضتت

ناولألابيئوضلاحسملا•

نيهجولاىلعيئوضلاحسملا•

يلصألادنتسملاعون•

يئوضلاحسمللةقبسملاتادادعإلا•

ةمدقتمتادادعإ

:هذهبيوبتلاةمالعىلعةدوجوملاتارايخلانمضتت

ةروصلاتارايخ•

ةروصلانيسحت•

ةقدلا•

فلملامجح/ةدوجلا•

ةيفارغوتوفروص•

لالظلاعنم•

طيطختلاطبض

:هذهبيوبتلاةمالعىلعةدوجوملاتارايخلانمضتت

يلصألادنتسملاهاجتا•

بتكلليئوضلاحسملا•

يلصألادنتسملامجح•

ريبكتلا/ريغصتلا•

ةفاحلاحسم•
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تافلملاظفحتارايخ

ىلعةدوجوملاتارايخلانمضتت.تافلملاظفحتارايخبيوبتلاةمالعرهظتال،ةددحملايئوضلاحسملاةزيموهينورتكلإلاديربلانوكيامدنع
:هذهبيوبتلاةمالع

فلملامسا•

فلملاقيسنت•

فلملامساضراعت•

ينورتكلإلاديربلاتارايخ

بيوبتلاةمالعىلعةدوجوملاتارايخلانمضتت.ةددحملايئوضلاحسملاةزيموهينورتكلإلاديربلانوكيامدنعطقفهذهبيوبتلاةمالعرهظت
:هذه

فلملامسا•

فلملاقيسنت•

ىلعدر•

ةءارقلاتالاصيإ•

ةيسيئرلايئوضلاحسملابيوبتةمالع

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلعاهتددحيتلاحسملاةقيرطعمهذهبيوبتلاةمالعمسانمازتي

.يئوضحسمةقيرطددح،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشيف.1

.ةيسيئرلابيوبتلاةمالعديدحتعميئوضلاحسملاةشاشرهظت

:ةجاحلابسح،ةيلاتلاتارايخلاددح.2

ناولألابيئوضلاحسملا•

نيهجولاىلعيئوضلاحسملا•

يلصألادنتسملاعون•

يئوضلاحسمللةقبسملاتادادعإلا•

ةمهملاًيئوضةحوسمملاروصلاضارعتسا

:اًيئوضةحوسمملاروصلاةنياعمبحامسلليئوضحسمةمهمنييعتل

.يئوضحسمةمهمءدبىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.يئوضحسمةمهمأدبا.1

.ةنياعمرايتخاةناخدّدح،ةددحملايئوضلاحسملاةقيرطلةيسيئرلابيوبتلاةمالعىلع.2

.بولطموهامكاًيئوضدنتسملاحسمامث،ةجاحلابسحىرخألايئوضلاحسملاتادادعإطبضا.3

.ةنياعمسملا،اًيئوضدنتسملاحسمدعب.4

.ةبسانملازومرلادّدح،ضرعلاوريودتلاتارايخديدحتل.5

.يئوضلاحسملاقرطعيمجلةرفوتمريغريودتلاتارايخ:ةظحالم

.قالغإسملا،ةنياعملاةشاشقالغإل.6
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ناولألابيئوضلاحسملا

:اًيئوضحوسمملادنتسمللجارخإلانولنييعتل

.ناولألابيئوضلاحسملاسملا،ةددحملايئوضلاحسملاةقيرطلةيسيئرلابيوبتلاةمالعىلع.1

:نوللاًرايخدّدح،ةمئاقلانم.2

دنتسمحسمدنع.ةلماكناولأبيئوضحسمبزاهجلاموقي،نولمدنتسمحسمدنع.اًيئاقلتدنتسملانولزاهجلادّدحي:يئاقلتلافاشتكالا•
.يداحأنولبيئوضحسمبزاهجلاموقي،دوسألاوضيبألاب

.ناولألاباًيئوضتادنتسملاحسمبزاهجلاموقي:نوللا•

.يداحأنولباًيئوضدنتسملاحسمبزاهجلاموقي:دوسألاوضيبألا•

ةيداحألاتادنتسملاىلإليلظتلايدامرلاجردتفيضي.يدامرلانوللاجردتباًيئوضدنتسمحسمبزاهجلاموقي:يدامرلانوللاجردت•
مادختساباهجاتنإةداعإنكميالتاجردتىلعيوتحتيتلاقئاثوللبسانمرايخلااذه.اًيجيردتريغتتةطيسوتاجردقلخيامم،نوللا
.يداحألانوللا

نيهجولاىلعيئوضلاحسملا

.نيهجووأدحاوهجوىلعاًيئوضتادنتسملادحأحسمكنكمي

.نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا،ةددحملايئوضلاحسملاةقيرطلةيسيئرلابيوبتلاةمالعىلع،مكحتلاةحوليف.1

:اًرايخدّدح،ةمئاقلانم.2

.رايخلااذهدّدح،دنتسملانمطقفدحاوهجوحسمل:دحاوهجو•

.رايخلااذهدّدح،هسفنهاجتالايفنيهجولايذدنتسملايهجوالكنوكيامدنع:نيهجو•

.رايخلااذهدّدح،ةضراعتمتاهاجتايفنيهجولايذدنتسملايهجوالكنوكيامدنع:2هجولاريودت،نيهجو•

يلصألادنتسملاعون

.يلصألادنتسملاعونسملا،ةددحملايئوضلاحسملاةقيرطلةيسيئرلابيوبتلاةمالعىلع.1

:اًرايخدّدح،ةمئاقلانم.2

صوصنلاقطانمديدحتبزاهجلاموقي.رايخلااذهدّدحف،روصوصوصنىلعيوتحياًيئوضدنتسمحسمبموقتامدنع:صنلاوةروصلا•
.ةدوجلثمأىلعلوصحللاًيئوضةقطنملكحسمبموقيمث،اًيئاقلتروصلاو

.رايخلااذهدّدحف،حضاوصنىلعيوتحياًيئوضدنتسمحسمبموقتامدنع:صنلا•

.رايخلااذهدّدحف،اًيئوضةروصحسمبكمايقدنع:ةروصلا•
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يئوضلاحسمللةقبسملاتادادعإلا

.يئوضلاحسمللةقبسملاتادادعإلاسملا،ةددحملايئوضلاحسملاةقيرطلةيسيئرلابيوبتلاةمالعىلع.1

:اًقبسمّدعمرايخدّدح.2

نعجتني.ةيسايقلالامعألاتادنتسممظعمةعابطلوةشاشلاىلعاهضرعمتيلتافلملاةكراشملدادعإلااذهمدختُسي:ةعابطلاوةكراشملا•
.ىلعأروصةدوجوةريغصتافلمماجحأدادعإلااذه

دادعإلااذهنعجتني.لجسلاىلعظافحلاضارغألةنزخُملاةيسايقلالامعألاتادنتسمللضفألكشبدادعإلااذهمدختسُي:ةفشرألالجس•
.ةيداعروصةدوجوفلمللمجحرغصأ

ىلعيرصبلافرعتلاجمانربةطساوباهتجلاعممتتيتلاتادنتسملللضفألكشبدادعإلااذهمدختسُي:فورحلاىلعيرصبلافرعتلا•
.روصللةدوجىلعأوةريبكتافلمماجحأدادعإلااذهنعجتني.فورحلا

دادعإلااذهنعجتني.ةيليصفتتاموسروروصىلعيوتحتيتلاتادنتسملللضفألكشبدادعإلااذهمدختسُي:ةيلاعةدوجبةعابطلا•
.روصلاةدوجلىصقألادحلاوةريبكتافلمماجحأ

اذهّقبطي.طرفملكشبةريبكتافلمماجحأهنعجتنينكلو،ةجلاعمعرسأللضفألكشبدادعإلااذهمدختسثي:طيسبلايئوضلاحسملا•
.روصلاةجلاعموطغضلانمىندألارادقملاىلعدادعإلا

.يلاحلابلاقلايفةددحميهامكيئوضلاحسملاتادادعإدادعإلااذهّقبطي:صصخم•

.طقفةكبشلاربعيئوضلاحسملاـلصصخمرايخلارفوتي:ةظحالم

ةمدقتملاتادادعإلابيوبتةمالع

.ةمدقتملاتادادعإلابيوبتلاةمالعنمةيلاتلاتارايخلانييعتكنكمي

.يئوضحسمةقيرطدّدح،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةذفاننم.1

.ةمدقتملاتادادعإلابيوبتلاةمالعدّدح.2

:ةجاحلابسح،تارايخلادّدح.3

ةروصلاتارايخ•

ةروصلانيسحت•

ةقدلا•

فلملامجح/ةدوجلا•

ةيفارغوتوفروص•

لالظلاعنم•
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ةروصلاتارايخ

.ةجاحلابسح،تارايخلانّيعمث،ةروصلاتارايخسملاةمدقتملاتادادعإلابيوبتلاةمالعىلع.1

نماًيئوضةحوسمملاةروصلاميتعتل.اًيئوضةحوسمملاةروصلاميتعتوأحيتفتطبضلاًيودياًمكحترايخلااذهرفوي:ميتعتلا/حيتفتلا•
ةحوسمملاةروصلاحيتفتل.ميتعتلادحىلإبرقأقبسمدادعإسملا،صاصرلاملقلابةبوتكملاروصلالثم،ةحتافلاةيلصألاتادنتسملا

دحىلإبرقأقبسمدادعإسملا،ةنولملاتايفلخلاتاذةيلصألاتادنتسملاوأةيفصنلاغيصلالثم،ةنكادلاةيلصألاتادنتسملانماًيئوض
حيتفتلا

سلسرهظمتاذةروصجاتنإل.ةروصلالخاداًطامنألثمتيتلاو،لخادتلاطمنوداحلاصنلانيبنزاوتلايفرايخلااذهمكحتي:ةدحلا•
.اًيئوضةحوسمملاةيفارغوتوفلاروصلايلاثملكشبةدحلقألاىوتسملابساني.ةدحلاليلقتدحىلإبرقأقبسمدادعإسملا،دحومو
.ةدحلاةدايزدحىلإبرقأقبسمدادعإدّدح،لضفأةدوجبيطخمسروأصنتاذةروصجاتنإل

.ظفحسملا.2

ةروصلانيسحت

.ةروصلانيسحتسملا،ةمدقتملاتادادعإلابيوبتلاةمالعىلع.1

:ةجاحلابسحتارايخلانّيع،نيابتلاوةيفلخلاناولأعنمىلإةبسنلاب.2

:تارايخلادحأدّدح،ةيفلخلاناولأعنمىلإةبسنلاب•

.ةيفصتيأنوداًيئوضدنتسملاتايفلخحسمي:ليغشتلافاقيإ•

لثم،نولمقروىلععوبطمدنتسمةيفلخعنممتي،دوسألاوضيبألاىلعناولألابيئوضلاحسملانييعتدنع:يئاقلتلاعنملا•
.ضيبألانوللابنولمقروىلععوبطمدنتسمةيفلخعنممتي،نوللاىلعناولألابيئوضلاحسملانييعتدنع.ةفيحص

ربكأةحتافلاوةنكادلاقطانملانيبفالتخالالعجىلعرثكألكشبنيابتلالمعي.نيابتلاىوتسمدّدح،طيرشلاىلع،نيابتلاىلإةبسنلاب•
ةحتافلاوةنكادلاقطانملانيبفالتخالالعجىلعلقألكشبنيابتلالمعي.قمغأةنكادلاقطانملاورثكأةحتافةحتافلاقطانملاحبصتىتح
.رغصأ

.ظفحسملا.3

ةقدلا

.اًقبسمةنيعملاةقدلاتادادعإديدحتكنكمي

.ةقدلاسملا،ةمدقتملاتادادعإلابيوبتلاةمالعىلع،مكحتلاةحوليف.1

.ةروصلاةقددّدح.2

.ظفحسملا.3

فلملامجح/ةدوجلا

.اًيئوضةحوسمملايدامرلانوللاجردتبةصاخلاوأةنولملاروصللتانايبلاطغضةبسنديدحتةزيملاهذهكلحيتت

.فلملامجح/ةدوجلاةزيمرفوتتال،دوسألاوضيبألارايخديدحتدنع:ةظحالم

.فلملامجح/ةدوجلادّدح،ةمدقتملاتادادعإلابيوبتلاةمالعنم.1

.رسيألاوأنميألامهسلايرزمدختسا،تاجرخملافلممجح/ةدوجديدحتل.2

ةثالثالإرفوتتال،فلمقيسنتبفلملكلةددعتمPDFتاحفصـلطلتخملايطخلاىوتحملليلاعلاطغضلانيكمتدنع:ةظحالم
.طغضتايوتسم

®Xeroxةعباط/ةخسان87 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

يئوضلاحسملا



.ظفحدّدح.3

ةيفارغوتوفروص

.ةيفارغوتوفلاروصلانيسحتةزيمرفوتتس،بيوبتةمالعةشاشلناولألابيئوضلاحسملامسقنمنولديدحتمتاذإ

.ةيفارغوتوفلاروصلادّدح،ةمدقتملاتادادعإلابيوبتةمالعنم.1

:ةيفارغوتوفلاروصلانيسحتوأليغشتلافاقيإدّدح.2

.ةزيملاليطعتبرايخلااذهموقي:ليغشتلافاقيإ•

نولنييعتعمةنولملاةيفارغوتوفلاروصلانماًيئوضةحوسمملاروصلانيسحتىلعرايخلااذهلمعي:ةيفارغوتوفلاروصلانيسحت•
.ةلماكناولأىلعجارخإلا

.ظفحدّدح.3

.ةيفلخلاناولأعنمولالظلاعنمةزيمرفوتتال،روصلانيسحتديدحتدنع:ةظحالم

لالظلاعنم

.ةروصلايفةينوللاتاحاسملالخادتوةيفلخلاناولأءافخإللالظلاعنمةزيممادختساكنكمي

.لالظلاعنمدّدح،ةمدقتملاتادادعإلابيوبتلاةمالعنم.1

.يئاقلتعنموأليغشتفاقيإدّدح.2

.ظفحدّدح.3

طيطختلاطبضبيوبتةمالع

.طيطختلاطبضبيوبتةمالعنمطيطختلاطبضتادادعإديدحتكنكمي

.يئوضحسمةقيرطدّدح،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشنم.1

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعدّدح.2

:قيبطتللبسانملارايخلادّدح.3

يلصألادنتسملاهاجتا•

يلصألادنتسملامجح•

ةفاحلاحسم•

بتكلليئوضلاحسملا•

ريبكتلا/ريغصتلا•

يلصألادنتسملاهاجتا

.دنتسملاىلعأىلإةراشإلاىلعدنتسملاهاجتانييعتنمدكأت

.يلصألادنتسملاهاجتاسملا،طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعىلع.1

.هليمحتمتييذلادنتسملاهاجتادّدح.2
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.ظفحسملا.3

أطخلاقيرطنعفشتكينأXeroxزاهجلنكميف،يلعفلادنتسملاهاجتانعفلتخييلصألادنتسملاهاجتادادعإناكاذإ:ةظحالم
.دنتسملاىلعأوهأطخلابناجلانأ

يلصألادنتسملامجح

مجحديدحتكنكمي،اًيلاحهليمحتمتيذلادنتسملانعفلتخيمجحباًخُسنعبطتامدنعوأاًيئوضيسايقمجحوصصخممجحبتادنتسمحسمتامدنع
.دنتسملا

.يلصألادنتسملامجحسملا،طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعىلع.1

:تارايخلادحأددح.2

.يلصألادنتسملامجحزاهجلافشتكي:يئاقلتلافاشتكالا•

.صصخمةحفصمجحدّدحوأاًقبسمةددحمةمئاقنماًمجحدّدح:مجحلليوديلالاخدإ•

.يلصألادنتسملانمةحفصلكلاًيئاقلتمجحلازاهجلافشتكي:ةطلتخملاماجحألاتاذةيلصألاتادنتسملا•

.ظفحسملا.3

.دنتسملامجحلاخدإكنكميثيحةشاشرهظت،دنتسملامجحفاشتكاXeroxزاهجىلعرّذعتاذإ:ةظحالم

ةفاحلاحسم

مادختسابفاوحلاىلعءادوسلالالظلاةلازإكنكمي،باتكنموأحوتفملاعضوملايفتادنتسملاةيذغتةدحومادختسابيئوضلاحسملابموقتامدنع
.ةفاحلاحسمةزيم

.ةفاحلاحسمددح،طيطختلاطبضتايلمعبيوبتلاةمالعنم.1

:ةيدرفلافاوحلاوأفاوحلاعيمجددح.2

ةطساوبةفاحلاحسمرادقمديدحتمتي.كيدلدنتسمللةعبرألافاوحلالكنملوطلانمرادقملاسفنرايخلااذهحسمي:فاوحلاعيمج•
.ىنميلاوىرسيلاوةيلفسلاوةيولعلافاوحلل0ددحمث،]ةيدرفلافاوحلا[ددحف،فاوحيأحسميفبغرتالتنكاذإ.ماظنلالوؤسم

املنيعتكنكمي.دنتسمللىنميلاوىرسيلاوةيلفسلاوةيولعلافاوحلانماهحسمدارملالاوطألاديدحترايخلااذهكلحيتي:ةيدرفلافاوحلا•
.لقحلكيف)ةصوب2(مم50ىلإلصي

.لفسألوأىلعألمهسألارارزأمدختسا،ميقلانييعتل،ةيدرفلافاوحللةبسنلاب.3

:تارايخلادحأددح،يلصألاريودتلاىلإةبسنلاب.4

.ةعباطلانميفلخلاءزجلاهاجتابدنتسملانميولعلاءزجلاهيجوتمتيثيح،يسأرلاهاجتالارايخلااذهددحي:ةميقتسملاروصلا•

.ةعباطلانمرسيألاءزجلاهاجتابدنتسملانميولعلاءزجلاهيجوتمتيثيح،يقفألاهاجتالارايخلااذهددحي:ةيبناجلاروصلا•

.ظفحدّدح.5

بتكلليئوضلاحسملا

.ةحفصلامقربيترتبةلصفنمقاروأىلعدنتسمنمةيمامألاتاحفصلاحسمبتكلليئوضلاحسملاةزيمكلحيتت

.بتكلليئوضلاحسملادّدح،طيطختلاطبضتايلمعبيوبتةمالعنم.1

.تازيملادّدح،بتكلليئوضلاحسملاةشاشنم.2
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،داعبألانييعتل.تاحفصلايفيطلاببسبةللظمنايحألاضعبيفنوكتيتلاباتكللةيزكرملاديلجتلاةقطنمديلجتلاةفاححسمةزيمحسمت.3
.رسيألاونميألامهسلايرزمدختسا

.ظفحددح،تارييغتلاظفحل.4

.بتكلليئوضلاحسملاةزيممادختسادنعتادنتسملاةيذغتةدحومادختساكنكميال:فرط

.نايواستمريغناساقمهيلعفّرعتملاريغمجحلاوأيسايقلاريغمجحلابدنتسملانعجتنينأنكمي:ةظحالم

ريبكتلا/ريغصتلا

.اًيئوضحوسمملادنتسمللريبكتلاوأريغصتلاةميقديدحتريبكتلا/ريغصتلاةزيمكلحيتت

.ريبكتلا/ريغصتلاددح،طيطختلاطبضتايلمعبيوبتلاةمالعنم.1

:كيدلةمهمللةبسانملاتارايخلادّدح.2

a.يضارتفالادادعإلايه%ةبسنلا.

.)-(حرطلاو)+(عمجلايرزمدختسا،ةبسنلاديدحتل،%ريغتملاةقطنميف•

.%قبسملانييعتلاةقطنمنمديدحتلاةقبسمةميقرايتخاكنكمي•

.ظفحددح،تارييغتلاظفحل•

.نييعتلاةقبسمةيسايقلااًيئوضةحوسمملابسنلانمددح،جارخإلامجحىلإةبسنلاب،جارخإلامجحنييعتل•

b.قيبطتلللباقلاقبسملانييعتلاددح،جارخإلامجحةقطنميف.

c.ظفحددح،تارييغتلاظفحل.

تافلملاظفحتارايخ

فلملامسا

.هظفحوفلممسالاخدإكنكمي

.فلملامساسملا،ءلملاتارايخبيوبتلاةمالعىلع،مكحتلاةحوليف.1

.فلممسابتكا،صنلاعبرميف.2

.ظفحسملا.3

فلملاقيسنت

.اًيئوضةحوسمملاتانايبللفلمقيسنتديدحتكنكمي

.فلملاقيسنتسملا،ةددحملايئوضلاحسملاةزيملتافلملاظفحتارايخبيوبتلاةمالعنم،مكحتلاةحوليف.1
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:جارخإلاتانايبلبسانملافلملاقيسنتدّدح.2

نيزختمتي.JPEGوأTIFFتافلمكاًيئاقلتاًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:TIFF/JPEGقيسنتليئاقلتلاديدحتلا•
قيسنتبنوللاةيداحأاًيئوضةحوسمملاروصلاظفحمتي.JPEGقيسنتبيدامرلاتاجردتوةلماكناولأباًيئوضةحوسمملاروصلا

TIFF.

.TIFFقيسنتباًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:TIFFقيسنت•

يفيدامرلاجردتوأنوللاديدحتدنعرايخلااذهرفوتي.JPEGقيسنتباًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:JPEGقيسنت•
.ناولألابيئوضلاحسملا

.PDFقيسنتباًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:PDFفلم•

ظفحوةفشرألليساسألكشبPDF/Aقيسنتمدختسُي.PDF/Aقيسنتباًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:PDF/Aقيسنت•
.ليوطلاىدملاىلعتافلملا

.XPSقيسنتباًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:XPSقيسنت•

:ةيلاتلاتارايخلاديدحتكنكمي،ددحملافلملاقيسنتىلإاًدانتسا.3

اهديدحتمتيلطغضلابولسأنييعتكنكمي.اًيئوضةحوسمملاةروصلاتانايبلطغضلابولسأنييعتبرايخلااذهكلحمسي:طغضلابولسأ•
.يدامرلاجردتتاذتاحفصلاوةنولملاتاحفصللاًيوديطغضلابولسأديدحتكنكميوأاًيئاقلت

.ٍلاعطغضبXPSوPDFتافلمظفحبرايخلااذهكلحمسي:طلتخملايطخلاىوتحملليلاعلاطغضلا•

.PDFتافلميففرحألاىلعفّرعتلاذيفنتديرتتنكاذإامديدحتبرايخلااذهكلحمسي:ثحبلللباقلاصنلا•

ةروصيهةرغصملاةروصلا.XPSتافلملةرغصمروصقافرإرايخلااذهكلحيتي،XPSديدحتدنع:ةرغصمةروصةفاضإ•
.فلملاتايوتحمضرعيفكدعاستريغصفلممجحبةرغصم

متيةيمقرةمصبةفاضإبلسرمللحمستةزيمنعةرابعيمقرلاعيقوتلا.XPSعيقوتديدحتكنكمي،XPSديدحتدنع:XPSعيقوت•
.لابقتسالازاهجىلإلسرُملاينورتكلإلاديربلاىوتحمرييغتمدعديكأتلاهمادختسا

.ةزيملاهذهلةبولطمةحلاصةداهش.ةيرايتخاةزيموهXPSعيقوت:ةظحالم

.ددحملاقيسنتلابدحاوفلمكةحفصلكرايخلااذهظفحي:ةحفصلكلدحاوفلم•

.بيولاضرعتسميفعرسألكشبفلملارهظيىتحPDFفلمنيسحتىلعرايخلااذهلمعي:ةعيرسلابيولاضرعةقيرطنيسحت•

ةقيرطنيسحتةزيمكلحمست.اًرفوتمةعيرسلابيولاضرعةقيرطنيسحترايخلانوكيسف،PDFفلمقيسنتتارايخدحأتددحاذإ
يقابليمحترمتسيامنيب،بيوضرعتسمنمضاهضرعوتاحفصلاددعتمPDFدنتسمنمىلوألاةحفصلاحتفبةعيرسلابيولاضرع
ةداعإبةعيرسلابيولاضرعةقيرطنيسحتةزيمموقت.يلامجإلافلملامجحةدايزىلإءارجإلااذهيدؤينأنكمي.ةيفلخلايفدنتسملا
Adobeدنتسمءاشنإ PDFبيولامقلملسري،ةرملكيفةحفصليزنتمادختساب.بيولامداوخنمةرملكيفةحفصنمليزنتلل
ًاليوطاًتقوقرغتستدقيتلاةريبكلاتادنتسملابصاخلكشبةمهمةزيملاهذه.هلمكأبPDFدنتسمنمًالدب،طقفةبولطملاةحفصلا
.مقلمنمليزنتلل

ىلعPDFتادنتسمروهظنامضل.ةرملكيفةحفصنمليزنتلامعديهمدختستيذلابيولامقلمجمانربنأنامضللوؤسملاعجار
نيوانعوأتاراسملاءامسأبظافتحالاوPDFتادنتسمىلإHTMLطباورءاشنإكنكمي،مدقألاتاضرعتسملايفبيولاىلعكعقوم

URLاًفرح256نملقأبتافلملل.

.ظفحسملا،كتادادعإظفحل.4

فلملامساضراعت

:فلممساضراعتحيحصتل

.فلملامساضراعتسملا،تافلملاظفحتارايخبيوبتلاةمالعىلع.1
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:مئالملارايخلادّدح.2

.رخآفلممسالاخدإكنكميىتحيئوضلاحسملاةيلمعءاغلإبرايخلااذهموقي:ظفحلامدع•

موقيمث،رركملافلملامساةياهنىلإ)9999–0000(ماقرأةعبرأنمنوكمددعقافرإبرايخلااذهموقي:ديدجفلمةيمستةداعإ•
.ليلدلاسفنيففلملاظفحب

يفددحملافلملامسابديدجلافلملاظفحبموقيمث،رركملافلملامسابدوجوملافلملافذحبرايخلااذهموقي:دوجوملافلملالادبتسا•
.هسفنليلدلا

.ظفحسملا.3

ينورتكلإلاديربلاتارايخبيوبتةمالع

فلملامسا

.هظفحوفلممسالاخدإكنكمي

.فلملامساسملا،ينورتكلإلاديربلاتارايخبيوبتلاةمالعىلع،مكحتلاةحوليف.1

.فلممسابتكا،صنلاعبرميف.2

.ظفحسملا.3

فلملاقيسنت

.اًيئوضةحوسمملاتانايبللفلمقيسنتديدحتكنكمي

.فلملاقيسنتسملا،ينورتكلإلاديربلاتارايخبيوبتلاةمالعىلع،مكحتلاةحوليف.1
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:جارخإلاتانايبلبسانملافلملاقيسنتدّدح.2

نيزختمتي.JPEGوأTIFFتافلمكاًيئاقلتاًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:TIFF/JPEGقيسنتليئاقلتلاديدحتلا•
قيسنتبنوللاةيداحأاًيئوضةحوسمملاروصلاظفحمتي.JPEGقيسنتبيدامرلاتاجردتوةلماكناولأباًيئوضةحوسمملاروصلا

TIFF.

.TIFFقيسنتباًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:TIFFقيسنت•

يفيدامرلاجردتوأنوللاديدحتدنعرايخلااذهرفوتي.JPEGقيسنتباًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:JPEGقيسنت•
.ناولألابيئوضلاحسملا

.PDFقيسنتباًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:PDFفلم•

ظفحوةفشرألليساسألكشبPDF/Aقيسنتمدختسُي.PDF/Aقيسنتباًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:PDF/Aقيسنت•
.ليوطلاىدملاىلعتافلملا

ةروصةفاضإرايخلارهظيس،اذهفلملاقيسنتتددحاذإ.XPSقيسنتباًيئوضةحوسمملاتانايبلارايخلااذهظفحي:XPSقيسنت•
.ينورتكلإلاديربلاىلإةرغصمةروصرايخلااذهفيضي.ةرغصم

:ةعيرسلابيولاضرعةقيرطنيسحت•

ةقيرطنيسحتةزيمكلحمست.اًرفوتمةعيرسلابيولاضرعةقيرطنيسحترايخلانوكيسف،PDFفلمقيسنتتارايخدحأتددحاذإ
يقابليمحترمتسيامنيب،بيوضرعتسمنمضاهضرعوتاحفصلاددعتمPDFدنتسمنمىلوألاةحفصلاحتفبةعيرسلابيولاضرع
ةداعإبةعيرسلابيولاضرعةقيرطنيسحتةزيمموقت.يلامجإلافلملامجحةدايزىلإءارجإلااذهيدؤينأنكمي.ةيفلخلايفدنتسملا
Adobeدنتسمءاشنإ PDFبيولامقلملسري،ةرملكيفةحفصليزنتمادختساب.بيولامداوخنمةرملكيفةحفصنمليزنتلل
ًاليوطاًتقوقرغتستدقيتلاةريبكلاتادنتسملابصاخلكشبةمهمةزيملاهذه.هلمكأبPDFدنتسمنمًالدب،طقفةبولطملاةحفصلا
.مقلمنمليزنتلل

ىلعPDFتادنتسمروهظنامضل.ةرملكيفةحفصنمليزنتلامعديهمدختستيذلابيولامقلمجمانربنأنامضللوؤسملاعجار
نيوانعوأتاراسملاءامسأبظافتحالاوPDFتادنتسمىلإHTMLطباورءاشنإكنكمي،مدقألاتاضرعتسملايفبيولاىلعكعقوم

URLاًفرح256نملقأبتافلملل.

.ددحملاقيسنتلابدحاوفلمكةحفصلكرايخلااذهظفحي:ةحفصلكلدحاوفلم•

.ظفحسملا،كتادادعإظفحل.3

ىلعدر

.درملتسمنعثحبلاوأديدحتلىلإدرلاةزيممدختسا

.ىلإدرلادّدح،ينورتكلإلاديربلاتارايخبيوبتلاةمالعنم.1

.هنعثحبلاوأقيبطتلللباقلاثحبلامسالاخدإلحيتافملاةحولمدختسا.2

.ظفحددح،تارييغتلاظفحل.3

ةءارقلاتالاصيإ

:لسرملاىلإينورتكلإلاديربلاةءارقتالاصيإلاسرإبحامسلل

.ةءارقلاتالاصيإسملا،ينورتكلإلاديربلاتارايخبيوبتلاةمالعىلع،مكحتلاةحوليف.1

.ليغشتسملا.2

.ظفحسملا.3
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ةكبشلاربعيئوضلاحسملا
ةحوسمملاتانايبلاليوحتمتي.جمدملابيولامقلممادختسابرتويبمكزاهجىلعماهمبلاوقءاشنإلةكبشلاربعيئوضلاحسملاةزيممادختساكنكمي

.مقلميفةنزخُملااًيئاقلتماهملابلاوقدادرتسابزاهجلاكلحمسي.مقلمىلإاًيئاقلتتانايبلالسرتو،ةمهملابلاقيفددحملاقيسنتلاىلإاًيئوض

.ةجاحلابسح،ةفلتخمةهجوىلإاًيئوضحوسمملادنتسملالقندمتعُملامدختسمللنكمي،ةيسيئرلاةحفصلاىلإيئوضلاحسملانيكمتدنع

ةكبشربعيئوضحسمةمهمءدب

.تادنتسملاةيذغتةدحويفيلصألادنتسملالِّمح.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.2

.ةكبشلاربعيئوضلاحسملاسملا.3

.اًبلاقدّدح،ةمئاقلانم.4

.ةيرايتخابلاقلافاصوأ.قالغإسملا،فصولاضرعدعب.بلاقلافصوسملا،ددحملابلاقللفصوضرعل•

.بلاوقلاثيدحتسملا،بلاقلاةمئاقثيدحتل•

.يئوضلاحسملاتادادعإىلإعجرا.ةجاحلابسحيئوضلاحسملاتادادعإطبضا.5

.ءدبلارزىلعطغضا.6
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يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملا
مادختسابةكبشمقلمىلإاًيئوضةحوسمملاتانايبلالاسرإواًيئوضتادنتسملاحسميصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملاةمدخكلحيتت
.SMBوأFTPلوكوتورب

يصخشرتويبمكةمهمىلإيئوضحسمءدب

:يصخشرتويبمكةمهمىلإيئوضحسمةيلمعءدبل

.تادنتسملاةيذغتةدحويفيلصألادنتسملالِّمح.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.2

.رتويبمكلاىلإيئوضلاحسملاسملا.3

.لقنلالوكوتوربىلإعجرا.لقنلالوكوتوربسملا،فلتخملقنلوكوتوربديدحتل.SMBىلعلقنلالوكوتوربنييعتمتي،يضارتفالكشب.4

.ةهجوديدحتىلإعجرا.ةهجودّدح.5

.يئوضلاحسملاتادادعإىلإعجرا.ةجاحلابسحيئوضلاحسملاتادادعإطبضا.6

.ءدبلارزىلعطغضا.7

لقنلالوكوتورب

.لقنلالوكوتوربسملا،يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملابيوبتلاةمالعىلع.1

:هيجوتةداعإلوكوتوربدّدح.2

•FTP:لوكوتوربمادختسابتافلملارايخلااذهلقنيFTP.

•SMB:لوكوتوربمادختسابتافلملارايخلااذهلقنيSMB.

•SMB)قيسنتUNC(:لوكوتوربمادختسابتافلملارايخلااذهلقنيSMB،يملاعلاةيمستلاحالطصاقيسنتعم)UNC(.نوكي
host\\:يلاتلاك)UNC(يملاعلاةيمستلاحالطصاقيسنت name\shared name\directory name

.ظفحسملا.3

ةهجوديدحت

لِخدأ،ددحملالوكوتوربللةبسنلاب،هيجوتةداعإةهجوديدحتل.مكحتلاةحولحيتافمةحولمادختسابةهجويصخشرتويبمكديدحتلرايخلااذهمدختسا
.ةرفوتملالوقحلايفتامولعملا

:اًرايخدّدح،يصخشرتويبمكىلإيئوضلاحسملاةشاشلةيسيئرلابيوبتلاةمالعىلع،ةرفوتملالوقحلايفةبسانملامداخلاتامولعمةئبعتل

نيوانعلارتفدمادختسا•

يصخشلارتويبمكللةكبشلاضارعتسا•

.اًيوديةهجولاتامولعمةفاضإ.ىلإعوجرلاىجرُي،اًيوديةهجولاتامولعمةفاضإل

نيوانعلارتفدمادختسا

.لوقحلاءلملنيوانعلارتفدمادختساكنكمي
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.نيوانعلارتفدسملا،يصخشرتويبمكىلإيئوضلاحسملاـلةيسيئرلابيوبتلاةمالعىلع.1

:تارايخلادحأدّدحمث،ةماعلاتالاخدإلاعيمججاردإسملا،تالاخدإلادادرتسال.ددحملالوكوتوربلامدختستةهجودّدح،ةمئاقلانم.2

.ةماعلاةهجولاتادلجمعيمجةمئاقنمديدحتللرايخلااذهمدختسا:ةماعلاتالاخدإلاعيمججاردإ•

حلطصمبتكا.ددحمسرهفحلطصممدختستيتلاتالاخدإلاعيمجنعثحبللرايخلااذهمدختسا:سرهفلامادختسابتالاخدإلادادرتسا•
.ظفحسملامث،ةشاشلاحيتافمةحولىلعثحبلا

.ةفاضإسملا،ةددحملاةهجولامادختسال.3

.قالغإسملا.4

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعةدوجوملالوقحلاءلمبةددحملاةهجولاتامولعمموقت

يصخشلارتويبمكللةكبشلاضارعتسا

.ةهجومداخديدحتكنكمي،ةمئاقلانم.كتكبشىلعةحاتملامداوخلاتادلجموءامسأليمرهلسلستضرعلضارعتسارايخمادختساكنكمي

.ضارعتساسملا،يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملاـلةيسيئرلابيوبتلاةمالعىلع.1

.يفظفحلقحلايفةهجولارهظت.ةمئاقلانماًدلجمدّدح.2

.يلاتلاسملا،ىرخأتاهجوضرعورخآىوتسمىلإلاقتنالل.قباسلاسملا،دلجمعقومديدحتل•

.نيوانعلارتفدىلإةفاضإسملا،مداخلانيوانعرتفدىلإددحملاةهجولادلجملاةفاضإل•

.ةيسيئرلاةشاشلاىلعةدوجوملالوقحلاءلمبةددحملاةهجولاتامولعمموقت.ظفحسملا.3

اًيوديةهجولاتامولعمةفاضإ

.ددحملالوكوتوربللاًقفوةرفوتملالوقحلافلتخت.لوقحلايفًةرشابمةبسانملاةهجولاتامولعمةباتككنكمي

مساوألاجممسابتكا،WindowsىلعDFSمساةحاسميفظفحلاعقومنوكيامدنع.IPناونعوأمقلملامسابتكا،مقلملاىلإةبسنلاب.1
.اًفرح64ىلإلصيمقلم

ىلإلصيرذجمسابتكا،WindowsىلعDFSمساةحاسميفظفحلاعقومنوكيامدنع.اًكرتشماًمسابتكا،كرتشملامسالاىلإةبسنلاب.2
.ددحملالقنلالوكوتوربوهSMBنوكيامدنعطقفكرتشملامسالالقحرهظي.اًفرح64

128ىلإلصيدلجممسابتكا،WindowsىلعDFSمساةحاسميفظفحلاعقومنوكيامدنع.ليلدراسمبتكا،يفظفحىلإةبسنلاب.3
\":يلاتلاليلدلاراسممادختسابيفظفحلقحيفتامولعملابتكا،ددحملالقنلالوكوتوربوه)UNCقيسنتت(SMBنوكيامدنع.اًفرح
\Host Name\Shared Name\Directory Name".

كنكمي،ةهجوللاًبولطممدختسملامسانوكيالامدنع.هيلإكهيجوتةداعإمتتيتلارتويبمكللمدختسملامسابتكا،مدختسملامساىلإةبسنلاب.4
.لقحلااذهيطخت

.اًفرح32ىلإلصيامبحومسم.مدختسملامسالرورملاةملكبتكا،رورملاةملكىلإةبسنلاب.5
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دلجمىلإنيزختلا
.زاهجلاىلعدلجميفاًيئوضةحوسمملاتانايبلاظفحواًيئوضتادنتسملاحسمدلجميفنيزختلارايخكلحيتي

.دلجمءاشنإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.تادلجملاءاشنإمتهنأنمدّكأت،دلجمىلإنيزختلاةزيممادختسالبق:ةظحالم

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجميفنيزختسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.3

.تافلملاةمئاقسملا،دلجملايفتافلملاضرعل:ةظحالم

.تادنتسملاةيذغتةدحويفيلصألادنتسملالِّمح.4

عجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةجاحلابسح،فلمللتادادعإلارّيغ،تافلملاظفحتارايخو،طيطختلاطبضو،ةمدقتمتادادعإبيوبتتامالعيف.5
.يئوضلاحسملاتادادعإىلإ

.ءدبلارزىلعطغضا.6

.ددحملادلجملايفاًيئوضحوسمملادنتسملافلمنيزختمتي

جمدملابيولامقلممادختسابًايئوضةحوسمملاتانايبلاظفح

.رتويبمكلاىلإزاهجدلجمنمفلمداريتسالجمدملابيولامقلممادختساكنكمي

.كتصاخرتويبمكلازاهجنمبيوضرعتسمحتفا.1

.لاخدإىلعطغضامث،صاخلاIPناونعبتكا،بيولاضرعتسمناونعلقحيف.2

.يئوضلاحسملابيوبتةمالعقوفرقنا.3

.دلجمقوفرقنا،ةحفصلاراسيىلعيئوضلاحسملالقنتلاءزجيف.4

.تافلملاةمئاقةحفصرهظت:دلجملا.قيبطتقوفرقنامث،دلجملارورمةملكلخدأف،رمألامزلاذإ.تادلجملادحأدّدح،دلجملاةمئاقيف.5

.تافلملادحأدّدح،ةمئاقلانم.6

.ةجاحلابسح،رايتخالاتاناخومئاوقمادختسابفلملاقيسنتتارايخدّدح.بولطملافلملاقيسنتقوفرقنا،قيسنتلادادرتساةمئاقنم.7
.تافلملاقيسنتبسحتارايخلافلتخت

.دادرتساقوفرقنا.8

.ددحملافلملاطبارقوفرقنا،دلجملانمتافلملادادرتساةحفصنم.9

.ظفحقوفرقنامث،بولطملانيزختلاعقومددحو،ظفحقوفرقنا.10

دنعقفاومقوفرقنا.فذحقوفرقنا،ةحفصلانمةيولعلاىنميلاةيوازلايفو.فلملاددحف،ةنزخملاتافلملادحأىلإةجاحكانهدعتملاذإ.11
.كلذبةبلاطملا

ةيفاضإلاتافلملادادرتساتارايخ

Embeddedمادختسادنعةيلاتلاتارايخلارفوتت Web Server)ةنزخملاتافلملادحأدادرتسال)جمدملابيولامقلم:

.ةحفصلامقرلقحيفةحفصلامقربتكا.نّكمُمدّدح،ةحفصلادادرتسالجأنمو،تاحفصلاددعتمدنتسمنمةدحاوةحفصدادرتسال•

.نّكمُمدّدح،ةرغصمةروصةفاضإلجأنمو،XPSقيسنتمادختسادنعةرغصمروصضرعةفاضإل•

®Xeroxةعباط/ةخسان97 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

يئوضلاحسملا



يطخلاىوتحملليلاعلاطغضلاقيبطتلجأنمو،XPSوPDFقيسنتبتافلملاىلعطلتخملايطخلاىوتحملليلاعلاطغضلاقيبطتل•
.بولطملاةدوجلادادعإددح،ةدوجلاةمئاقنم.نّكمُمدّدح،طلتخملا

:هيفثحبلللباقXPSوأPDFقيسنتبفلمءاشنإل•

.نّكمُمدّدح،ثحبلللباقلاصنلاىلإةبسنلاب–

.ةغللاددح،يلصألادنتسملاةغلةمئاقنم–

.نّكممددح،صنلاطغضةمئاقنم،صنلاطغضقيبطتل–

.ماظنلالوؤسمبلصتا،ةدعاسملابلطل.تافلملادادرتساتادادعإعيمجنيكمتنكميال:ةظحالم

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B913698مدختسملاليلد

يئوضلاحسملا



USBيفنيزختلا
.USBةركاذزاهجىلعاًيئوضةحوسمملاتانايبلاظفحواًيئوضتادنتسملاحسمكلحيتتةيرايتخاةمدخUSBيفنيزختلادعي

USBنيزختزاهجمادختساتاداشرإ

ةركاذةقاطبئراقمادختسادنع.نومضمريغئراقللنمآلاءادألانكل،ةزيملاهذهلاًيراجترفوتمةدحاوةحتفبةركاذتاقاطبئراقمادختسانكمي
.ةنيعمةدحاوةحتفالإرفوتتالف،ةددعتمتاحتفب

:ةموعدمةيلاتلاUSBةركاذةزهجأ

أيهمUSBةركاذزاهج•

USBعمقفاوتمةركاذزاهج• 2.0 (USB ).موعدمريغ1.1

تياباجيج128ىلإلصتنيزختةعسبUSBةركاذزاهج•

.موعدمريغجماربلابرفشمUSBةركاذزاهج

ريفوتعضونمجورخلل.سمللاةشاشءيضتال،ةقاطلاريفوتعضويفزاهجلالوخدءانثأUSBةركاذةحتفيفUSBةركاذزاهجلاخدإدنع
.تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةذفانىلعUSBىلإنيزختلاسملاوأاًدّدجمUSBةركاذزاهجلِخدأمث،ةقاطلارفومرزىلعطغضا،ةقاطلا

نيزختءانثأUSBةركاذزاهجةلازإبتمقاذإ.اهلقنيرجيتانايبلانأىلإريشتيتلاةشاشلاضرعمدعنمدكأت،USBةركاذزاهجةلازإلبق
.ةمهملاةلاحةذفانىلعUSBةركاذزاهجىلعاهنيزختمتدقتانايبلانأديكأتكلذككنكمي.ةفلاتزاهجلايفةدوجوملاتانايبلاحبصتدقف،تانايبلا

USBةركاذزاهجىلإيئوضلاحسملاتانايبظفح

:USBةركاذزاهجىلإيئوضلاحسملاتانايبظفحل

.ةعباطلاىلعUSBةركاذةحتفيفUSBةركاذزاهججردأ.1

.USBيفنيزختلاسملامث،تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةشاشلاهذهرهظتملاذإ.USBزاهجفاشتكاةشاشرهظت.2

.يفظفحسملا.3

.تانايبلاظفحلاًدلجمدّدح.4

.ظفحسملا.5

.يئوضلاحسملاتادادعإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةجاحلابسح،يئوضلاحسملاتادادعإطبضا.6

.ءدبلارزىلعطغضا،يئوضلاحسملاةمهمءدبل.7

USBزاهجةلازإ

دقف،تانايبلالقنءانثأUSBةركاذزاهجةلازإبتمقاذإ.تانايبلالقنىلإريشتيتلاةذفانلاضرعمدعنمدكأت،USBةركاذزاهجةلازإلبق
.ةمهملاةلاحةذفانيفUSBةركاذزاهجىلإاهلقنمتيتانايبلانأديكأتاًضيأكنكمي.زاهجلايفةدوجوملاتانايبلافلتت

نيزختلاليصافتضرع

.USBىلإنيزختلاسملا،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع،مكحتلاةحوليف.1

.ليصافتلاسملا.2

.اهظفحدارُملاتافلملاوتادلجملاءامسأرهظت
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.قالغإسملا.3
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)WSD(ةزهجألاىلعبيولاتامدخ
ىلعبيولاتامدخمعدت.هيلإلوصولاوةكبشلاربعهبةطبترملاتامدخلاودُعبنعزاهجفاشتكاليمعللةزهجألاىلعبيولاتامدخحيتت
.همادختساوهيفمكحتلاوزاهجلافاشتكا،)WSD(ةزهجألا

يئوضحسمةمهم)WSD(ةزهجألاىلعبيولاةمدخءدبت

تانايبلاظفحكلحيتتامك.ةكبشبلصتمرتويبمكزاهجنمزاهجلاىلعاًيئوضتادنتسمةعومجمحسمWSDةمدخىلإنيزختلاكلحيتي
.ةكبشبلصتمرتويبمكزاهجلاًيئوضةحوسمملا

.ةكبشبلصتمرتويبمكزاهجنمبلطلاسرإلالخنمزاهجلاىلعاًيئوضتادنتسملاحسمكنكمي

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعدنتسملالِّمح.1

ةزيممعدياًقيبطتمدختسا،ةكبشبلصتمرتويبمكزاهجنميئوضلاحسملاليغشتل.ةكبشبلصتمرتويبمكزاهجنميئوضلاحسملابمق.2
Windowsلثم،روصلاليمحت Fax and Scan.هراتختيذلاقيبطتلامادختسابتاداشرإلاعبتا.

.ددحملارتويبمكلازاهجىلإاًيئوضةحوسمملاتانايبلالقتنت،اًيئوضدنتسملاحمسبموقتنأدعب.3

ةزهجألاىلعبيولاتامدخىلإنيزختلا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.ةزهجألاىلعبيولاتامدخىلإنيزختسملا.2

:يئوضحسمةمهمعوندّدح،رتويبمكلاةزهجأةمئاقةقطنميف.3

يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملا•

ةعابطلليئوضلاحسملا•

ينورتكلإلاديربلليئوضلاحسملا•

سكافلليئوضلاحسملا•

Googleلثم،فورحلاىلعيرصبلافرعتللًالحةزيملاهذهبلطتت:)OCR(فورحلاىلعيرصبلافرعتلليئوضلاحسملا•
Docs.

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعدنتسملالِّمح.4

.ءدبلارزىلعطغضا.5

.ةددحملاةهجولاىلإاًيئوضةحوسمملاتانايبلاهيجوتةداعإمتت

.اههيجوتداعُملاتانايبلانمققحت،ةهجولارتويبمكلاىلع.6
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ينورتكلإلاديربلا
.ينورتكلإديربقفرمكاًيئوضةحوسمملاتانايبلالاسرإواًيئوضدنتسمحسمكنكمي

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.ينورتكلإلاديربلاسملا.2

:نيرايخلاالكوأاًدحاواًرايخدّدح،رثكأوأدحاوملتسمديدحتل.3

.قالغإسملامث،ةفاضإسملاو،ديدجلاملتسمللينورتكلإلاديربلاناونعبتكاو،ديدجملتسمسملا،ملتسمةفاضإل•

ةخسنوأةينوبركةخسنوأىلإلاسرإددحو،ينورتكلإديربناونعدّدحو،نيوانعلارتفدسملا،مهديدحتونيملتسملانعثحبلل•
.قالغإسملامث،ءايمعةينوبرك

.ينفضأسملا،ملتسمكزاهجلاةفاضإل.4

:هرييغتوأملتسمةلازإل.5

a.راتخملاملتسملادّدح.

b.ريرحتوأةلازإسملا،ةمئاقلانم.

.ظفحسملامث،صنلاريرحتبمقو،عوضوملاسملا،هرييغتوأينورتكلإلاديربلاعوضومةفاضإل.6

.ظفحسملامث،صنلاريرحتبمقو،ةلاسرلاسملا،هرييغتوأينورتكلإلاديربلاةلاسرةفاضإل.7

.يئوضلاحسملاتادادعإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةجاحلابسح،ةفلتخملايئوضلاحسملاتازيمّنيع.8

ةمدقتملاتادادعإلابيوبتةمالعىلإعجرا.اهظفحاوةمدقتملاتادادعإلاّنيعمث،ةمدقتمتادادعإبيوبتلاةمالعدّدح•

.طيطختلاطبضبيوبتةمالعىلإعجرا.اهظفحاوطيطختلاطبضتايلمعّنيعمث،طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعدّدح•

ديربلاتارايخبيوبتةمالعىلإعجرا.اهظفحاوينورتكلإلاديربلاتارايخنّيعمث،ينورتكلإلاديربلاتارايخبيوبتلاةمالعدّدح•
.ينورتكلإلا

.ءدبلارزىلعطغضا.9

ديربلاةزيممادختسادنعطقففلملاقيسنتةشاشىلعلاسرإلاميسقتو)MDN(ديربلاميلستمالعإتازيمرفوتت:ةظحالم
.ينورتكلإلا

نيوانعلارتفد

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.ينورتكلإلاديربلاسملا.2

.نيوانعلارتفدسملا.3

:ةيلاتلاتارايخلادحأمادختسابناونعنعثحبلاكنكمي،رمألامزلاذإ.ملتسمدّدح،نيوانعلاةمئاقنم.4

.ةيلحملانياونعلاةمئاقرايخلااذهضرعي:ةماعلاتالاخدإلاعيمججاردإ•

.سرهفلايفنيملتسملاىلعرايخلااذهثحبي:سرهفلامادختسابتالاخدإلادادرتسا•

.ةيلحملانيناونعلاةمئاقيفنيملتسملانعرايخلااذهثحبي:ماعلاثحبلا•

.دُعبنعنيناونعلاةمئاقيفنيملتسملانعرايخلااذهثحبي:ةكبشلاربعثحبلا•

.BCCوأCCوأىلإلوقحلاددح.5
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.ريرمتلاطيرشمدختسا،مسالاةمئاقىلإلقنتلل.6

.ليصافتلاسملا،ليصافتلاةشاشضرعل،رمألامزلاذإ.7

.قالغإسملا.8

ينورتكلإلاديربلايملتسمةفاضإ

.ديدجملتسمسملا،ينورتكلإلاديربلابيوبتلاةمالعىلع.1

.ةفاضإسملا،رخآملتسمةفاضإل.ددجلانيملتسملانمرثكأوأاًدحاولِخدأ.2

.قالغإسملا.3

ينورتكلإلاديربلايملتسمةلازإ

.هفذحديرتيذلاملتسملامسادّدح،نيملتسملاةمئاقيف،ينورتكلإلاديربلابيوبتلاةمالعنم.1

.ةلازإسملا.2

عوضوملا

.اًفرح128ىلإلصيامىلعينورتكلإلاديربلاعوضوميوتحينأنكمي

.عوضوملاسملا،ينورتكلإلاديربلابيوبتلاةمالعىلع.1

.ينورتكلإلاديربلاعوضومبتكا،صنلاعبرميف.2

.ظفحسملا.3

ةلاسرلاتايوتحم

.اًفرح128ىلإلصيامىلعينورتكلإلاديربلاةلاسريوتحتنأنكمي

.ةلاسرلاسملا،ينورتكلإلاديربللةيسيئرلابيوبتلاةمالعىلع.1

.ةرصتخمةلاسربتكا،صنلاعبرميف.2

.ظفحسملا.3

ينورتكلإلاديربلاةعابط

ديربلاةعابطمتت.XeroxزاهجىلإرتويبمكزاهجنمةقفرمPDFوأJPEGوأTIFFقيسنتبتادنتسمعمينورتكلإديربلاسرإكنكمي
.ينورتكلإلاديربلاةعابطـبةزيملاهذهىمُست.اًيئاقلتملتسُملاينورتكلإلا

ينورتكلإلاديربلالئاسرلاسرإ

Microsoftمادختساةيفيكلاثملااذهفصي Outlookةعباطلكىلإرتويبمكزاهجنمينورتكلإديربلاسرإل.
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.ينورتكلإلاديربلابPDFوأJPEGوأTIFFدنتسمقفرأمث،ينورتكلإلاديربلاصنءاشنإلكيدلينورتكلإلاديربلاليمعمدختسا.1

:ةظحالم

ديربلاليمعيف،ةعباطلاىلإينورتكلإديربةلاسرلاسرإلبق.ينورتكلإلاديربلاةلاسرصنيفطقفيداعلاصنلامعدمتي•
Microsoftيفينورتكلإلا Outlook،ةلاسرلاصنةعابطنكميال.يداعصنىلعةلاسرلاصنقيسنتنييعتنمدّكأت
RichقيسنتوأHTMLقيسنتمدختسييذلا Text.

ىرخألاتاقحلملاتاذتافلملاجتنتنأنكمي.طقفpdf.وأjpg.وأtif.قيسنتبفلمدادتماىلعيوتحتيتلاتافلملاقفرأ•
.ةعقوتمريغجئاتن

.رورمةملكبةيمحملاPDFتافلمينورتكلإلاديربلاةعابطةزيممعدتال•

.مقلملاىلعهبحومسملافلملامجحدحىلعينورتكلإلاديربلاباهقافرإكنكمييتلاتافلملاددعدمتعي•

.Xeroxةعباطبصاخلاينورتكلإلاديربلاناونعلِخدأ،ينورتكلإلاديربلاملتسمىلإةبسنلاب.2

.ةعباطلاةئيهتريرقتىلعةعباطللينورتكلإلاديربلاناونعضرعكنكمي:ةظحالم

:ةئيهتريرقتةعابطل

a.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.

b.ةئيهتلاريرقتسملامث،ةعباطلاريراقتسملا

c.ءدبلارزىلعطغضا.

.ةئيهتلاريرقتةعابطمتت

.ينورتكلإلاديربلالسرأ.3

.قفرُملافلملاويداعلاصنلاةلاسرصنزاهجلاعبطي
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دلجمنملاسرإ

يطلاتادحوعاونأ

:تادلجملانمةيلاتلاعاونألارفوتت

ريرحتكنكمي.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتةمالعيفتادلجملاهذهدرسمتي:ةعابطلاماهموخسنلاماهملتافلمىلعيوتحتيتلاتادلجملا•
.دلجملانمتافلملاةعابطةداعإو،ىرخأةرمتافلملاظفحو،فلملاتادادعإرييغتو،تافلملا

ةعابطلاتافلمويئوضلاحسملاتافلمىلعتادلجملاهذهيوتحت:ىرخأماهمعاونأويئوضلاحسملاماهملتافلمىلعيوتحتيتلاتادلجملا•
هذهيفةنزخُملاتافلملادادرتساكنكمي.ىرخألاماهملاويئوضلاحسملابيوبتةمالعيفتادلجملاهذهدرسمتي.رتويبمكزاهجنمةمدقُملا
ةصاخلاتادلجملاليجستوأاًيئاقلتةينيتورلاماهملاليغشتكنكمي.ينورتكلإلاديربلاقيرطنعتافلملالاسرإوةكبشمقلمنمتادلجملا
.لصفنملكشبةكرتشملاتادلجملاو

خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتةمالع

دلجمديدحت

تادادعإلاًقفو،تادلجملاضعبىلإلوصولادييقتمتينأنكمي.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعىلعدلجمديدحتةيفيكيليامفصي
.ةقداصملا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح،دلجملانملاسرإةشاشىلع.3

تافلملانمققحتلا

ماهمبيوبتلاةمالعيفةجردملاتادلجملايوتحت.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعيفاهليغشتوأدلجميفةنزخملاتافلملانمققحتلاكنكمي
.ةعابطلاماهموخسنلاماهمنملكىلعخسنلاوةعابطلا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.اًفلمددح.4
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:ةجاحلابسحةيلاتلاتارايخلاددح.5

.ةثدحُملاتامولعملاضرعي:ثيدحتلا•

.تاحفصلاددعونيزختلاخيراتلثم،ةيفاضإلافلملاتامولعمدرسمتي.دلجملايفةنزخُملاتافلملادرست:ةمئاقلا•

.تادلجملايفةنزخُملاتافلملاءامسأوروصضرعت:ةرغصُملاةروصلا•

.دلجملايفاهديدحتءاغلإوأتافلملاعيمجديدحت:تافلملاعيمجديدحت•

.ددحُملافلمللتادادعإلاضرعي:ضرعتسا•

.دلجملايفةددحملاتافلملافذحا:فذحا•

.رخآدلجمىلإهلقنوأفلملاخسنواهنمققحتلاوددحملافلملاليصافتضارعتسا:لقن/خسن•

.لصافتاحفصوأفلمجردأ:روصلاريرحت•

.ةعفدلاةعابطتافلممث،دلجملايفةددعتمتافلمجمد:ةعفدلاةعابط/جمدلا•

.تافلملاةعابطلبقفلملاتادادعإرييغتبمق:ةعباطلا/تادادعإلارييغت•

تافلملافذح

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.فذحسملامث،اًفلمدّدح.4

.فذحسملا،فذحلاديكأتل.5

اهلقنوتادلجملانيبتافلملاخسن

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.لقنلا/خسنلاسملامث،اًفلمدّدح.4

:تارايخلادحأددح.5

.٪200ةبسنبةروصلاريبكتوأاهلمكأبةحفصلاضرعديرتتنكاذإامددح:لماكلابةحفصلا•

.ةجرد180وأةجرد90راسيلاوأةجرد90نيميلا:ةروصلاضارعتسامتياهنمةيوازددح:ريودتلا•

.فلملامسارييغت:فلملامسارييغت•

حيتافملاةحولىلعةحفصلامقربتكاوأ)-(حرطلاو)+(عمجلايرزمدختسا،ةشاشلاىلعةنيعمةحفصضارعتسال:ىلإقيبطتلا•
.ةيمقرلا

.رخآدلجمىلإدلجمنمفلمخسنل:خسنلا•

.رخآدلجمىلإدلجمنمتافلملقن:لقن•
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خسنلا

:رخآدلجمىلإدلجمنمفلمخسنل

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.هخسندارُملافلملاىلعيوتحييذلادلجملادّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.لقنلا/خسنلاسملامث،اًفلمدّدح.4

.خسنسملا.5

ظفحسملامث،خوسنملافلمللةهجولادلجمدّدح.6

لقن

:رخآدلجمىلإدلجمنمفلملقنل

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.هلقندارُملافلملاىلعيوتحييذلادلجملادّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.لقنلا/خسنلاسملامث،اًفلمدّدح.4

:لقنسملا.5

ظفحسملامث،فلمللةهجولادلجمدّدح.6

تافلملاريرحت

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.كلذدعب،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.تاحفصريرحتسملامث،اًفلمدّدح.4

:تارايخلادحأددح.5

لصاوفلاجاردإ•

فلمجاردإ+لصفلاةيادب•

فلمجاردإ•

فذحلاةمئاقىلإةفاضإ•

تاحفصفذح/ةمئاقريرحت•

لصاوفلاجاردإ

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3
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.تاحفصريرحتسملامث،اًفلمدّدح.4

.لصاوفجاردإسملا.5

.هنملصاوفلاجاردإمتيسيذلاقروجرددّدح.6

.ظفحسملامث،ةيمقرلاحيتافملاةحولىلعددعلابتكاوأ)-(صقانو)+(دئازيرزمدختسا،هجاردإمتيسيذلالصاوفلاددعلاخدإل.7

فلمجاردإولصفلاةيادب

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.فلمجاردإ+لصفلاةيادبسملامث،اًفلمدّدح.4

.ظفحسملامث،هجاردإديرتيذلافلملادّدح.5

.فلمجاردإسملا.6

.ظفحسملامث،هجاردإديرتيذلافلملادّدح.7

فلمجاردإ

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.هجاردإدارُملافلملاىلعيوتحييذلادلجملادّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.فلمجاردإسملامث،اًفلمدّدح.4

.ظفحسملامث،هجاردإديرتيذلافلملادّدح.5

فذحلاةمئاقىلإةفاضإ

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.تاحفصريرحتسملامث،اًفلمدّدح.4

.فذحلاةمئاقىلإةفاضإسملاثم،ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،اهفذحديرتيتلاةحفصلاديدحتل.5

.تاحفصفذح/ةمئاقريرحتسملا.6

.فذحسملا.7

تاحفصفذح/ةمئاقريرحت

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.تاحفصريرحتسملامث،اًفلمدّدح.4

تاحفصفذح/ةمئاقريرحتدّدح.5
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.فذحدّدح.6

دلجميفةعابطتافلمقاحلإوجمد

.تافلملاةعابط-قاحلإمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتةمالعىلعدلجمىلعةنزخُمتافلمةدعجمدكنكمي

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعفدلاةعابط/جمدسملامث،رثكأوأنيفلمدّدح.4

.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،تاعبطلاددعديدحتل.ةعابطلاتارايخدّدح.5

.ةعابطوأ،ةعابطوجمدوأ،جمدسملا.6

فلملاليصافت

.ةددحملاتافلملاىوتحمنمققحتللرايخلااذهمدختسا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.اًفلمددح.4

.فلملاتادادعإرهظت.ضارعتساسملا.5

جمد

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعفدلاةعابط/جمدلاسملامث،اًفلمدّدح.4

.جمدسملا.5

:تارايخلادحأددح.6

.ردصملاتافلمفذح•

.ردصملاتافلمىلعءاقبإلا•

ءاغلإ•

ةعابطلاوجمدلا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعفدلاةعابط/جمدلاسملامث،اًفلمدّدح.4

®Xeroxةعباط/ةخسان109 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

يئوضلاحسملا



.ةعابطلاوجمدلاسملا.5

:تارايخلادحأددح.6

.ردصملاتافلمفذح•

.ردصملاتافلمىلعءاقبإلا•

ءاغلإ•

لصاوف

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعفدلاةعابط/جمدلاسملامث،اًفلمدّدح.4

.لصاوفلاسملا.5

:تارايخلادحأددح.6

لصاوفنود•

ةغرافلصاوف•

ةعوبطملصاوف•

لصفللةيادبدجوتال•

لصافلاجرد•

لصافلاةيمك•

ةفلغألا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتسملامث،تافلملادحأدّدح.4

.ةفلغأسملا.5

.تادادعإلارييغتوأاًثيدحةظوفحملاتادادعإلاددح.6

:تارايخلادحأددح,تادادعإلارييغتديدحتبتمقاذإ.7

:يمامألافالغلا•
.اًثيدحجمدملافلملليمامألافالغلاتادادعإةجمربديعيوردصملاتافلملليمامألافالغلاتادادعإرايخلااذهيغلي

.اًثيدحجمدملافلملليفلخلافالغلاتادادعإةجمربديعيوردصملاتافلملليفلخلافالغلاتادادعإرايخلااذهيغلي:يفلخلافالغلا•

.ةيمامأةفلغأكاهمادختسادارملاةغرافلاقاروألاددعددح:يمامألافالغلاةيمك•

.ةيفلخةفلغأكاهمادختسادارملاةغرافلاقاروألاددعددح:يفلخلافالغلاةيمك•

.ةيفلخلاةفلغألاوةيمامألاةفلغأللجاردألاددح،يفلخلافالغلاجردوويمامألافالغلاجردنم:قرولاتامزلتسم•
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ةيئاملاةمالعلا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.تارايخلادحأددحمث،اًفلمددح.4

.تادادعإلارييغتسملامث،ةيئاملاةمالعلاسملا.5

:تارايخلادحأددح.6

مث،9999ىلإ1نمقاطنلايفمكحتلامقرلةميقبتكاوأددح.ةفاضإسملامث،رايخلااذهددح،مكحتلاماقرأةعابطل:مكحتلامقر•
.ظفحسملا

،ةفاضإسملا.رايخلااذهددح،ةيئاملاتامالعلانماًقبسمةددحمةمئاقنمخسنىلععبُطييذلاصنلاديدحتل:ةنزخُملاةيئاملاتامالعلا•
.ظفحسملامث

.ظفحسملامث،ةفاضإسملا.رايخلااذهددح،نييلاحلاتقولاوخيراتلاةعابطل:خيراتلاوتقولا•

.ظفحسملامث،ةفاضإسملا.رايخلااذهددح،زاهجلليلسلستلامقرلامقرةعابطل:يلسلستلامقرلا•

.ظفحسملامث،ططخموأفرخزمددح.رايخلااذهددح،جارخإلاىلعةيئامةمالعةعابطل:ةيئاملاةمالعلاريثأت•

فلملامسا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتسملامث،تافلملادحأدّدح.4

.مسابظفحرايتخالاةناخدّدح.5

.ظفحسملا.6

.ةشاشلاىلعةرهاظلاحيتافملاةحولمادختسابفلممسابتكا.7

جارخإلا

.Zلكشىلعيطلاوبقثلاوسيبدتلاتادادعإةجمربلرايخلااذهمدختسا،تافلملاجمددعب

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتسملامث،تافلملادحأدّدح.4

.جارخإلاسملا.5
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:تارايخلادحأددح.6

قرولاتامزلتسم•

سوبدلا•

بقثلا•

جارخإلا•

ةيعرفلاةعومجملا/ةحازإلا/جارخإلا•

ةحازإلاعمسيدكتلا•

ةعابطلاةحول/ةيعرفلاةعومجملاءاهنإ•

.ظفحسملا.7

ةيحيضوتلاتاقيلعتلا

ديدحتو،تاحفصلاماقرأوخيراتوقيلعتديدحتكنكمي،اًقبسمةنيعملاتاقيسنتلانم.خسنلاىلإتاحفصلاماقرأوخيراتوقيلعتةفاضإكنكمي
.ةحفصلاىلعاهبةصاخلاةعابطلاعضاوم

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتسملامث،تافلملادحأدّدح.4

.ةيحيضوتلاتاقيلعتلاسملا.5

.تادادعإلارييغتوأاًثيدحةظوفحملاتادادعإلاسملا.6

:تارايخلادحأددح,تادادعإلارييغتديدحتبتمقاذإ.7

.طمنلاوقيسنتلا•

قيلعتلا•

خيراتلا•

تاحفصلاماقرأ•

ماتخألاعباط•

ةنمآلاةيئاملاةمالعلا

نميمقرلازمرلاكنّكمي.دنتسملاراركتدييقتلدنتسميفخسنلاةيامحليمقرزمرنيمضتلنامألاةرادإتازيمىدحإةنمآلاةيئاملاةمالعلادعت
.هتطساوبدنتسملاجارخإمتيذلانموزاهجيأنموىتمليلحت

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.تارايخلادحأددحمث،اًفلمددح.4

.ةنمآلاةيئاملاةمالعلاسملا.5
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:تارايخلادحأددح.6

اًثيدحةظوفحملاتادادعإلا•

فاقيإ•

ليغشت•

.راركتلاعنموأليغشتلافاقيإددح:ةيامحلازمر•

نيمضتمتي،يفخملاصنلاةزيممادختساب.تادنتسملايفيفخمصننيمضتةشاشلاهذهكلحيتت:ةنزخملاةنمآلاةيئاملاتامالعلا•
جارخإلايفنمضملاصنلارهظي،يفخملاصنلاةزيممادختسابهخسنمتدنتسمخسنبموقتامدنع.اهلمكأبةقرولايفددحملاصنلا
.المأةيرايتخالاةنمآلاةيئاملاةمالعلاتاودألاةعومجمتيبثتمتدقناكاذإامعرظنلاضغب،ضيبألانوللاب

دلجمنمتافلمةعابط

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتدّدحمث،تافلملادحأدّدح.4

.تاعوبطملانمبولطملاددعلاديدحتلةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسامث،رايخيأدّدح.5

:ةيلاتلاتارايخلانماًدحاودّدح.6

ظفح•

ةعابطوظفح•

ةعابطلا•

فلملاليصافت

.ةددحملاتافلملاىوتحمنمققحتللرايخلااذهمدختسا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.اًفلمددح.4

.فلملاتادادعإرهظت.ضارعتساسملا.5

جارخإلا

.Zلكشىلعيطلاوبقثلاوسيبدتلاتادادعإةجمربلرايخلااذهمدختسا،تافلملاجمددعب

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتسملامث،تافلملادحأدّدح.4
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.جارخإلاسملا.5

:تارايخلادحأددح.6

قرولاتامزلتسم•

سوبدلا•

بقثلا•

جارخإلا•

ةيعرفلاةعومجملا/ةحازإلا/جارخإلا•

ةحازإلاعمسيدكتلا•

ةعابطلاةحول/ةيعرفلاةعومجملاءاهنإ•

.ظفحسملا.7

ةفلغألا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتسملامث،تافلملادحأدّدح.4

.ةفلغأسملا.5

.تادادعإلارييغتوأاًثيدحةظوفحملاتادادعإلاددح.6

:تارايخلادحأددح,تادادعإلارييغتديدحتبتمقاذإ.7

:يمامألافالغلا•
.اًثيدحجمدملافلملليمامألافالغلاتادادعإةجمربديعيوردصملاتافلملليمامألافالغلاتادادعإرايخلااذهيغلي

.اًثيدحجمدملافلملليفلخلافالغلاتادادعإةجمربديعيوردصملاتافلملليفلخلافالغلاتادادعإرايخلااذهيغلي:يفلخلافالغلا•

.ةيمامأةفلغأكاهمادختسادارملاةغرافلاقاروألاددعددح:يمامألافالغلاةيمك•

.ةيفلخةفلغأكاهمادختسادارملاةغرافلاقاروألاددعددح:يفلخلافالغلاةيمك•

.ةيفلخلاةفلغألاوةيمامألاةفلغأللجاردألاددح،يفلخلافالغلاجردوويمامألافالغلاجردنم:قرولاتامزلتسم•

يطلا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتسملامث،تافلملادحأدّدح.4

.يطلاسملا.5

.ينثلا/يطلاسملا.6
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:تارايخلادحأددح.7

اًثيدحةظوفحملاتادادعإلا•

فاقيإ•

طقفيطلا•

طقفينثلا•

:ةيلاتلاتارايخلادحأدّدح،طقفيطلارايختددحاذإ.8

يدرفلايطلا•

Cلكشىلعيطلا•

Zلكشىلعيطلا•

"Zلكشىلعةقرولافصنيط"رايخ•

.يطلاروهظةيفيكرزلاىلعةدوجوملازومرلاحضوت:ةظحالم

:ةيلاتلاتارايخلادحأدّدح،طقفينثلارايختددحاذإ.9

يدرفلايطلا•

Cلكشىلعيطلا•

Zلكشىلعيطلا•

"Zلكشىلعةقرولافصنيط"رايخ•

ةباوبلكشىلعجودزملايطلا•

جودزملايزاوتملايطلا•

نويدروكألكشىلعتايطلايثالثيطلا•

نويدروكألكشىلعتايطلايعابريطلا•

نويدروكألكشىلعتايطلايسامخيطلا•

.ظفحسملا.10

نيهجولاىلعةعابطلا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمسملا.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتسملامث،تافلملادحأدّدح.4

.نيهجولاىلعةعابطلاسملا.5
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:تارايخلادحأددح.6

اًثيدحةظوفحملاتادادعإلا•

دحاوهجو•

.هاجتالاسفنيفدنتسملليفلخلاويمامألانابناجلانوكيامدنعرايخلااذهددح:لماكلابمجحلا•

.ةفلتخمتاهاجتايفدنتسملليفلخلاويمامألانابناجلانوكيامدنعرايخلااذهددح:لماكلابمجحلا•

.ظفحسملا.7

ةروصلالقن

طبضكنكمي،نيهجولاىلعخسنءاشنإبتمقاذإ.كيدلةخسنلاراسيونيميولفسأوىلعأيفءاضيبلاةحاسمللشماهنييعتلرايخلااذهمدختسا
.ةدحىلع2و1نيبناجللةروصلاةحازإ

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتسملامث،تافلملادحأدّدح.4

.ةروصلالقنسملا.5

:ةيلاتلاتارايخلانماًدحاودّدح.6

اًثيدحةظوفحملاتادادعإلا•

شماهلالقن•

:ةيلاتلاتارايخلادحأدّدح،شماهلالقنرايختددحاذإ.7

1هجولا•

2هجولا•

.)-(صقانوأ)+(دئازنيتمالعلايزمرىلعطغضا،هجولكلشماوهلاطبضل.8

1هجولاسكعـبةصاخلارايتخالاةناخسملا،1هجولاشماوهسفنيه2هجوللشماوهلاتناكاذإ.9

.ظفحسملا.10

تابيتُكلاءاشنإ

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.تارايخلادحأددحمث،اًفلمددح.4

.تابيتُكلاءاشنإسملا.5
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:تارايخلادحأددح.6

اًثيدحةظوفحملاتادادعإلا•

فاقيإ•

.ليغشتلافاقيإدادعإرفوتيالدق،قرولاتادادعإىلعاًدامتعا:ةظحالم

.ظفحدّدح.7

ةيحيضوتلاتاقيلعتلا

ديدحتو،تاحفصلاماقرأوخيراتوقيلعتديدحتكنكمي،اًقبسمةنيعملاتاقيسنتلانم.خسنلاىلإتاحفصلاماقرأوخيراتوقيلعتةفاضإكنكمي
.ةحفصلاىلعاهبةصاخلاةعابطلاعضاوم

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتسملامث،تافلملادحأدّدح.4

.ةيحيضوتلاتاقيلعتلاسملا.5

.تادادعإلارييغتوأاًثيدحةظوفحملاتادادعإلاسملا.6

:تارايخلادحأددح,تادادعإلارييغتديدحتبتمقاذإ.7

.طمنلاوقيسنتلا•

قيلعتلا•

خيراتلا•

تاحفصلاماقرأ•

ماتخألاعباط•

ةيئاملاةمالعلا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.تارايخلادحأددحمث،اًفلمددح.4

.تادادعإلارييغتسملامث،ةيئاملاةمالعلاسملا.5
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:تارايخلادحأددح.6

مث،9999ىلإ1نمقاطنلايفمكحتلامقرلةميقبتكاوأددح.ةفاضإسملامث،رايخلااذهددح،مكحتلاماقرأةعابطل:مكحتلامقر•
.ظفحسملا

،ةفاضإسملا.رايخلااذهددح،ةيئاملاتامالعلانماًقبسمةددحمةمئاقنمخسنىلععبُطييذلاصنلاديدحتل:ةنزخُملاةيئاملاتامالعلا•
.ظفحسملامث

.ظفحسملامث،ةفاضإسملا.رايخلااذهددح،نييلاحلاتقولاوخيراتلاةعابطل:خيراتلاوتقولا•

.ظفحسملامث،ةفاضإسملا.رايخلااذهددح،زاهجلليلسلستلامقرلامقرةعابطل:يلسلستلامقرلا•

.ظفحسملامث،ططخموأفرخزمددح.رايخلااذهددح،جارخإلاىلعةيئامةمالعةعابطل:ةيئاملاةمالعلاريثأت•

لفسأل/ىلعألتاجرخملاهيجوت

.لفسألوأىلعألةهجتماهميلستمتييتلاتاعوبطملاديدحتلرايخلااذهمدختسا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.تارايخلادحأددحمث،اًفلمددح.4

.لفسأل/ىلعألتاجرخملاهيجوتسملا.5

:تارايخلادحأددح.6

اًثيدحةظوفحملاتادادعإلا•

.لفسألوأىلعألةهجومخسُنلاجارخإمتينأبجيناكاذإاميئاقلتدّدحي:يئاقلت•

.ةريخألاةحفصلانمىلعألةهجتمخسنلاميلستمتي:ىلعألهيجوت•

.ةريخألاةحفصلانملفسألةهجتمخسنلاميلستمتي:لفسألهيجوت•

.ىلوألاةحفصلانمىلعألةهجتمخسنلاميلستمتي:)يسكعبيترت(ىلعألةهجوم•

.ظفحسملا.7

ةيقروةنسلأتاذطئاسوةفاضإ

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،خسنلاوةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعدّدح.3

.ةعابطلا/تادادعإلارييغتسملامث،تافلملادحأدّدح.4

.ةيقروةنسلأتاذطئاسوةفاضإسملا.5
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:تارايخلادحأددح.6

اًثيدحةظوفحملاتادادعإلا•

ليغشت•

فاقيإ•

قاروألاددع•

.ظفحسملا.7

ىرخألاماهملاويئوضلاحسملابيوبتةمالع

دلجمديدحت

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.تادلجملادحأدّدحمث،ىرخألاماهملاويئوضلاحسملابيوبتلاةمالعدّدح.3

اهذيفنتوأتافلملاىلعليغشتلاتايلمعنمققحتلا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.ىرخألاماهملاويئوضلاحسملابيوبتلاةمالعدّدح.3

/ةرغصُمةروصدادعإلانم،ةمئاقكتافملاضرعل.ةرغصُمروصكتافلملاضرعتوتافلملاةمئاقةشاشرهظت.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.4
.ةمئاقلاددح،ةمئاق

.عيمجلاديدحتددح،تافلملاعيمجديدحتل.رثكأوأفلمددح.5

:ةجاحلابسحتارايخلادّدح.6

.تادلجملاةمئاقثيدحت:ثيدحتلا•

.ددحُملافلمللتادادعإلاضرعي:ضرعتسا•

.ةددحملاتافملافذحي:فذحا•

.فلملامسارييغتوأاهفذحوأةروصلاريودتكنكمي.فلمللضارعتسارهظي:)ةنياعملا(فلملاليصافت•

وأةمهمقفدتةقروطبرءاغلإوأةطبترمةمهمقفدتةقروتادادعإرييغتوأدلجملابةمهمقفدتةقروطبربموقت:ماهملاقفدتتادادعإ•
ةفرعمل.اًيلاحةطبترملاةمهملاقفدتةقروذيفنتوأاًيئاقلتءدبللةمهملاقفدتنييعتوأطقفةمهملاهذهلةفلتخمةمهمقفدتةقروذيفنت
.ماهملاقفدتىلإعجرا،ليصافتلا

.ةددحملاتافلملاعبطا:ةعفدلاةعابطوأةعابط•

فلملاليصافتنمققحتلا

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.اًفلمدّدح،تافلملاةمئاق-دلجملاةشاشىلع.3
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.)ةنياعملا(فلملاليصافتسملا.4

:تارايخلادحأددح.5

ضرعلاريودت•

فذح•

فلملامسارييغت•

ةعابطلاتادادعإرييغت•

ةعابطلا•

تافلمةعابط

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.ىرخألاماهملاويئوضلاحسملابيوبتلاةمالعدّدح.3

.تافلمدّدح،تافلملاةمئاق-دلجملاةشاشىلع.4

.ةعفدلاةعابطوأةعابطلاسملا.5

.ةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،تاعبطلاددعةباتكل،رمألامزلاذإ.تارايخلادحأددح.6

.ةعابطسملا.7

ةمهمقفدتءدبوأةئيهت

.ماهملاقفدتىلإعجرا،ماهملاقفدتنعةلصفمتامولعمىلعلوصحلل

.تانايبلالقنماهمطيسبتل،ةهجولاولقنلاةقيرطلثم،يئوضلاحسملاتانايبلقنتادادعإليجستكلحيتتةزيميهماهملاقفدت

عونلافدهتسيامنيب،تادلجملايفةنزخملاتافلملاماهملاقفدتةقروعاونأدحأفدهتسي.فدهللاًقبطنيعونىلإماهملاقفدتقاروأفينصتمتي
.تادلجملايفةنزخملاتافلملافدهتستيتلا،ماهملاقفدتةقرونملوألاعونلامسقلااذهفصي.اًيئوضتافلملاحسمرخآلا

:اًيوديماهملاقفدتءدبكنكميوأاًيئاقلتءدبللماهملاقفدتةئيهتكنكمي.دلجميفةنزخملاتافلملاىلعةمهمقفدتذيفنتكنكمي

:اًيئاقلتةمهمقفدتءدبل:يئاقلتلاعضولا•

.دلجمبماهملاقفدتةقروطبرىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.دلجمبةطبترمماهملاقفدتةقرونأدكأت.1

.يئاقلتلاءدبلادّدح.2

.ماهملاقفدتةقرويفةددحملاتاملعملامادختساباًيئاقلتتافلملاةجلاعممتت،طبترملادلجملايفتافلملانيزختدنع

.اًيوديماهملاقفدتءدبىلإعجرا،اًيوديةمهمقفدتءدبنعليصافتىلعلوصحلل:يوديلاعضولا•

دلجملابماهملاقفدتةقروطبر

طبرىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.زاهجلاةلاحةمئاقيفتاودألابيوبتةمالعنموأيلاتلاءارجإلامادختسابدلجمبماهمقفدتةقروطبركنكمي
.دلجمبماهملاقفدتةقرو

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2
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.ىرخألاماهملاويئوضلاحسملابيوبتلاةمالعدّدح.3

.ماهملاقفدتتادادعإسملا.4

.طبارلارييغت/ءاشنإسملا.5

.دلجملاباهطبرلماهمقفدتةقرودّدح.6

.ظفحسملا.7

ماهملاقفدتدويق

.طقفةنيعمتادلجملاهمادختسانكميوأ،نيمدختسمةدعةطساوباهتكراشمنكميوأ،طقفدحاومدختسمةطساوبماهملاقفدتةقرومادختسانكمي
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ماهملاقفدت

ماهملاقفدتىلعةماعةرظن

:ةيلاتلاقرطلابماهملاقفدتءدبمتي.ةصاختادلجميفةنزخُملاتادنتسملاةجلاعمماهملاقفدتةقروكلحيتت

دلجمبدنتسمطابترادنعاًيئاقلت•

دلجميفةنزخُملاتادنتسملاىلعلمعللماهملاقفدتةقروديدحتقيرطنعاًيودي•

قفدتةقروةطساوباًيئاقلتتادنتسملاةجلاعممتت،اًيئاقلتأدبيلماهملاقفدتنييعتمتيامدنع.دلجمبةنيعمماهمقفدتةقروطبرا،ماهملاقفدتءدبل
.دلجملايفتافلملاروهظدنعماهملا

:ماهملاقفدتقاروأىلعةيلاتلاطورشلاّقبطت

طقفتاءارجإلاهذهذيفنتكنكمي.ةجاحلابسح،اهفذحوأاهراركتوأاهليدعتوأاهذيفنتكلذدعبكنكمييتلاو،ماهملاقفدتقاروأءاشنإكنكمي•
.هيفماهملاقفدتةقروءاشنإبتمقيذلاصاخلادلجملانم

:ماهملاقفدتةقرويفتادنتسملاةجلاعملةيلاتلاعاونألاليجستكنكمي•

ينورتكلإلاديربلاوSMBوFTPىلإتاهجولاديدحت–

تاعفدلاةجلاعموةددعتمتاهجوديدحت–

ةعابطلا–

:يلاتلاططخملاىلإعجرا.صاخدلجميفتادنتسملانيزختةيفيكىلعماهملاقفدتةقرويفاهليجستكنكمييتلاتادنتسملاةجلاعمعاونأدمتعت

لاخدإلا

جارخإلا

FTPSMBينورتكلإلاديربلاةعباطلا

معنمعنمعنمعنيئوضلاحسملا

الالالمعنةعابطلانيزختمت

.طقفاهذيفنتلنذإلاكيدليتلاماهملاقفدتقاروأضرعمتي•

.زاهجلاىلعةكبشلاربعيئوضلاحسملاةعومجمتيبثتدنعطقفماهملاقفدتةقروةزيمرفوتت•

/ةخسانماظنلوؤسمليلدىلإعجرا،تادلجملاوةقداصملاكلذيفامب،يفاضإلاماهملاقفدتقروتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
®Xeroxةعباط PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

ماهملاقفدتقاروأ

ةمهمقفدتةقروءاشنإ

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.ماهملاقفدتةقروءاشنإ>دادعإلا>دادعإلاسملا،تاودألابيوبتلاةمالعىلع.2

.ءاشنإسملا.3

مث،هلتادادعإلاديدحتديرتيذلارصنعلادّدح،ةمئاقلانم.ةديدجلاماهملاقفدتةقروتادادعإدّدح،ةديدجماهمقفدتةقروءاشنإةشاشنم.4
.ماهملاقفدتةقروتادادعإىلإعجرا،تادادعإلافاصوأىلعلوصحلل.ريرحتسملا

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136122مدختسملاليلد

يئوضلاحسملا



.ظفحسملا،ماهملاقفدتةقروظفحل.5

لقنلاو،FTPربعلقنلاو،ينورتكلإديربكلاسرإلابمق:ةيلاتلالوقحلانميأيفةميقنييعتمتاذإطقفظفحرايخلارفوتي:ةظحالم
.ةعابطلاو،SMBربع

.قالغإسملا،ماهملاقفدتةقروءاشنإةشاشنمجورخلل.6

ماهملاقفدتةقروتادادعإ

.ماهملاقفدتةقرولتادادعإلاديدحتكنكمي

.ريرحتسملامث،هلتادادعإلاديدحتديرتيذلارصنعلادّدح،ماهملاقفدتةقروحتفعم

مسالا

.ىصقأٍدحكاًفرح128مدختسا.ماهملاقفدتلمسالانييعتكنكمي

فصولا

.iزمرلاسملا،لماكلابفصولاضرعل.ىصقأٍدحكاًفرح1023مادختسابماهملاقفدتلفصولانييعتبمق

ةيحاتفمةملك

متيتلاماهملاقفدتقاروأعيمجنعثحبللةيحاتفمةملكمادختساكنكمي.ىصقأٍدحكاًفرح12مادختسابماهملاقفدتلةيحاتفملاةملكلانييعتبمق
:ةيلاتلاتارايخلادحأمدختسا،ةمهملاقفدتىلإةيحاتفمةملكنييعتل.اهلةيحاتفملاةملكلاهذهنييعت

.ظفحسملامث،ةيحاتفملاةملكلابتكا،ةيحاتفملاةملكلالقحيف•

.ظفحسملامث،قالغإسملا.ةيحاتفمةملكدّدح،ةمئاقلانم.ةيحاتفملاةملكلاديدحتسملا•

ددحيامدنعطقفةيحاتفملاةملكلاديدحترايخرفوتي.ةيحاتفملاتاملكلاةمئاقلةيحاتفملاتاملكلالوؤسملاددحي:ةظحالم
.رثكأوأةدحاوةيحاتفمةملككيدللوؤسملا

ينورتكلإديربكلاسرإلا

ماقرأمادختسابنيملتسملاديدحتكنكمي.ناونع100ىلإلصيامديدحتكنكمي.ينورتكلإلاديربلايملتسمدّدح،ينورتكلإديربكفلملاسرإل
.مكحتلاةحولسملةشاشحيتافمةحولىلعنيملتسملاءامسأةباتكقيرطنعوأنيوانعلارتفدرصانع

لقحيفينورتكلإديربكلاسرإلاةشاشىلعددحُملاملتسملارهظي.نيوانعلارتفدنمينورتكلإلاديربلايملتسمديدحتكنكمي:نيوانعلارتفد•
.ينورتكلإلاديربلاناونع/ملتسملامسا

ديربناونع/ملتسملامسالقحيفينورتكلإديربكلاسرإلاةشاشىلعملتسملارهظي.ينورتكلإلاديربللديدجملتسمديدحتكنكمي:ديدجملتسم•
:ةيلاتلاتادادعإلارييغتكنكمي.ينورتكلإ

.ينورتكلإلاديربللعوضومةباتككنكمي:عوضوملا–

.نيددحملانيملتسملابةقلعتملاتامولعملاعيمجفذحكنكمي:جارخإلا–

.اهرييغتوأنيددحملانيملتسملابةقلعتملاتامولعملاعيمجديكأتكنكمي:ريرحتلا–

.اًيئوضحوسمملاجارخإللفلملاقيسنتديدحتكنكمي:فلملاقيسنت•

.ةزيملاهذهليطعتكنكميوأينورتكلإديربلاسرإةداعإتارمددعنييعتكنكمي:لاسرإلاةداعإتالواحم•
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FTPربعليوحتلا FTPربعليوحتلاو)1) (2(

فرحألاددعلىصقألادحلا.تادادعإلادحأددح،تامولعمريرحتل.FTPتالوكوتوربمدختستيتلاتادنتسملالاسرإمتيثيحمداخلاددح
:يليامكوهاهبحومسملا

فرح18:مسالا•

فرح64:مقلملا•

فرح128:يفظفح•

فرح97:مدختسملامسا•

32:رورملاةملك•

FTPربعلقنلارايخلارفوتي:ةظحالم FTPربعلقنلارايخلاةئيهتتمتاذإطقف)2) (1(.

ةشاشىلعنبوانعلارهظت.ناونعلاديدحتلنيوانعلارتفدمادختساكنكمي،نيوانعلارتفديفمداخلاناونعليجستمتيامدنع:نيوانعلارتفد•
.FTPليوحت

.هيلإتامولعملالاسرإةداعإزاهجلالواحييذلاددرتلاوتارملاددعطبضكنكمي:لاسرإلاةداعإتالواحم•

.اًيئوضحوسمملاجارخإللفلملاقيسنترايخديدحتكنكمي:فلملاقيسنت•

:TIFF/JPEGقيسنتليئاقلتلاديدحتلا–

–TIFF)ةحفصلكلدحاوفلم(

–mTIFF)فلملكلةددعتمتاحفص(

.عيرسبيوضرعلنيسحتلاوPDFعيقوتونامآPDFتارايخلانمضت:PDFفلم–

–PDF/A

.ةرغصمةروصةفاضإوXPSعيقوتتارايخلانمضتت:XPSقيسنت–

SMBربعليوحتلا SMBربعليوحتلاو)1) (2(

فرحألاددعلىصقألادحلا.تادادعإلادحأددح،تامولعمةفاضإل.SMBتالوكوتوربمدختستيتلاتادنتسملالاسرإمتيثيحمداخلاددح
:يليامكوهاهبحومسملا

فرح18:مسالا•

فرح64:مقلملا•

فرح18:كرتشملامسالا•

فرح128:يفظفح•

فرح97:مدختسملامسا•

فرح32:رورملاةملك•

SMBربعلقنلارايخلارفوتي:ةظحالم SMBربعلقنلارايخلاةئيهتتمتاذإطقف)2) (1(.

ةشاشىلعنبوانعلارهظت.ناونعلاديدحتلنيوانعلارتفدمادختساكنكمي،نيوانعلارتفديفمداخلاناونعليجستمتيامدنع:نيوانعلارتفد•
.SMBليوحت

.هيلإتامولعملالاسرإةداعإزاهجلالواحييذلاددرتلاوتارملاددعطبضكنكمي:لاسرإلاةداعإتالواحم•

.اًيئوضحوسمملاجارخإللفلملاقيسنترايخديدحتكنكمي:فلملاقيسنت•
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:TIFF/JPEGقيسنتليئاقلتلاديدحتلا–

–TIFF)ةحفصلكلدحاوفلم(

–mTIFF)فلملكلةددعتمتاحفص(

.عيرسبيوضرعلنيسحتلاوPDFعيقوتوPDFنامآPDFتارايخنمضت:PDFفلم–

–PDF/A

.ةرغصمةروصةفاضإوXPSعيقوتتارايخلانمضتت:XPSقيسنت–

ةعابطلا

.ليغشتلافاقيإسملا،ةعابطلاةزيمليطعتل.ةطبترملاماهملاقفدتةقرولةعابطلاتارايخطبضا

ينورتكلإلاديربلاراعشإ

.ةطبترملاماهملاقفدتةقرولتاراعشإلاتارايخونيملتسملانييعتكنكمي

.ينورتكلإلاديربلاتاراعشإلرثكأوأدحاوملتسمديدحتكنكمي:نيوانعلارتفد•

.نيوانعلارتفديفدوجومريغملتسمديدحتكنكمي:ديدجملتسم•

:ةيلاتلاتاراعشإلاطورشنييعتكنكمي:راعشإلاتقو•

.ينورتكلإلاديربلاباًراعشإنوملتسملاىقلتي،ةمهمقفدتةيلمعلامتكادعب،رايخلااذهنيكمتدنع:ماهملاقفدتةياهنيف–

.ينورتكلإلاديربلاباًراعشإنوملتسملاىقلتي،أطخثودحدنع،رايخلااذهنيكمتدنع:طقفأطخلا–

اهفذحوأماهمقفدتةقرودادعإريرحت

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.ماهملاقفدتةقروءاشنإ>دادعإ>دادعإسملا،تاودألابيوبتلاةمالعىلع.2

.اهفذحوأاهلتادادعإلاريرحتديرتيتلاماهملاقفدتةقروددح،ةديدجماهمقفدتةقروءاشنإةشاشيف.3

.فذح/ريرحتسملا.4

.ريرحتسملا،ليصافتلاةشاشيف.5

ىلإعجرا،تدادعإلافاصوأىلعلوصحلل.هفذحوأهلتادادعإلاريرحتديرتيذلارصنعلاددح،ماهملاقفدتةقروريرحتةشاشيف.6
.ماهملاقفدتةقروتادادعإ

.ظفحسملامث،ةجاحلابسحتادادعإلارييغتبمق،ريرحتسملا،ددحملارصنعللتادادعإلاريرحتل•

.فذحسملا،ةبلاطملادنع.فذحسملا،ددحملارصنعللتدادعإلافذحل•

.ظفحسملا،ماهملاقفدتةقرويفتارييغتلاظفحل.7

.قالغإسملا،ماهملاقفدتةقروءاشنإةشاشنمجورخلل.8

ماهملاقفدتةقروخسن

ىرخألاتادادعإلارييغتوةخسنلاةيمستةداعإكنكمي.خسنةفيظومادختساكنكمي،ةدوجومةمهمقفدتةقروىلعةمئاقةمهمقفدتةقروءاشنإل
.ةديدجماهمقفدتةقروكةخسنلاظفحامث،ةجاحلابسح

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1
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.ماهملاقفدتةقروءاشنإ>دادعإ>دادعإسملا،تاودألابيوبتلاةمالعىلع.2

.اهخسنديرتيتلاماهملاقفدتةقروددح،ةديدجماهمقفدتةقروءاشنإةشاشيف.3

.فذح/ريرحتسملا.4

.خسنسملا،ليصافتلاةشاشيف.5

.ماهملاقفدتةقروءاشنإمتي.ظفحسملامث،ماهملاقفدتةقرولمسالارييغتبمق،ماهملاقفدتةقروخسنةشاشيف.6

عجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةجاحلابسحتادادعإلاريرحتبمقمث،هرييغتديرتيذلارصنعلاددح،ةديدجلاماهملاقفدتةقروتادادعإرييغتل.7
.اهفذحوأماهمقفدتةقرودادعإريرحتىلإ

.ةديدجلاماهملاقفدتةقروةمئاقيفماهملاقفدتةقرورهظت.ظفحسملا.8

.قالغإسملا،ماهملاقفدتةقروءاشنإةشاشنمجورخلل.9

ماهملاقفدتةقروفذح

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.ماهملاقفدتةقروءاشنإ>دادعإلا>دادعإلاسملا،تاودألابيوبتلاةمالعىلع.2

.اهفذحديرتيتلاماهملاقفدتةقرودّدح،ماهملاقفدتةقروءاشنإةشاشىلع.3

.فذح/ريرحتسملا.4

.فذحسملا،ةبلاطملادنع.فذحسملا،ليصافتلاةشاشىلع.5

.قالغإسملا،ماهملاقفدتةقروءاشنإةشاشنمجورخلل.6

ثحبلاةفيظومادختسابماهملاقفدتةقروعقومديدحت

:ةيلاتلاقرطلامادختسابثحبلاكنكمي،ةعرسبماهملاقفدتةقروعقومديدحتل

.هنمءزجوأماهملاقفدتةقرومسالكمادختساكنكمي:مسالابثحبلا•

:ةيحاتفمةملكبثحبللنيتقيرطدجوت.ةيحاتفمتاملكمادخساكنكمي:ةيحاتفمةملكبثحبلا•

.ةيحاتفمةملكبثحبلالقحيفةيحاتفمةملكةباتككنكمي–

لوؤسملاةطساوباهدادعإمتيتلاةيحاتفملاتاملكلاةمئاقنمةيحاتفمةملكرايتخارايخلااذهكلحيتي.ةيحاتفمةملكديدحتمادخساكنكمي–
.كيدل

.ةيحاتفملاةملكلاديدحترايخرفوتينلف،ةيحاتفمتاملكيألوؤسملاددحيملاذإ:ةظحالم

:ةمهمقفدتةقرونعثحبلل

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

ماهملاقفدتةقروءاشنإ>دادعإ>دادعإسملا،تاودألابيوبتلاةمالعىلع.2
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:ثحبةقيرطديدحت.3

.هنمءزجوأماهملاقفدتةقرومسابتكا،مسالابثحبلالقحيف:مسالابثحبلا•

مسقمسابةمهمقفدتةقرونعثحبتتنكاذإ،لاثملاليبسىلع.فرحألاةلاحلساسحمسالابسحثحبلالقح:ةظحالم
بسحثحبلالقحيفةبساحمتبتكاذإ.مسالابسحثحبلالقحيفمسقلاوأةبساحملاةباتككنكميف،ةبساحملا
.جئاتنلايفةبساحملامسقماهمقفدتةقرودرسمتينلف،مسالا

:ةيحاتفمةملكبثحبلارايخرايتخا:ةيحاتفمةملكبثحبلا•

.اهعقومديدحتديرتيتلاماهملاقفدتةقرولاهنييعتمتييتلاةيحاتفملاةملكلابتكا،ةيحاتفمةملكبثحبلالقحيف•

.ةيحاتفمةملكدّدح،ةمئاقلانم.ةيحاتفملاةملكلاديدحتسملا•

.ظفحسملا.4

.ماهملاقفدتةقروةيفصتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةقرولاةيفصتمادختسابكبةصاخلاثحبلاجئاتندييقتكنكمي

ماهملاقفدتةقروةيفصت

.مدختسملاعونبماهملاقفدتقاروأةيفصتكنكمي

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.ماهملاقفدتةقروءاشنإ>دادعإ>دادعإسملا،تاودألابيوبتلاةمالعىلع.2

.قرولاةيفصتسملا.3

:ةيفصتلاتارايخددح،قرولاةيفصتةشاشيف.4

:كلاملا•

.لوؤسملاتانوذأمهيدلنيذلانيمدختسمللةحاتملالمعلاقفدتقاروأطقفدرسي:ماظنلالوؤسم•

.لوؤسملاتانوذأمهيدلدجويالنيذلانيمدختسمللةحاتملالمعلاقفدتقاروأطقفدرسي:ماظنلاعباتريغلوؤسم•

.ماهملاقفدتقاروأعيمجدرسمتيسف،ماظنللعباتريغلوؤسموماظنلالوؤسمتارايخديدحتبتمقاذإ:ةظحالم

.تادلجملاددح،ماهملاقفدتقاروأضرعل.تادلجملايهماهملاقفدتقاروأنإ:فدهلا•

.ظفحسملا.5

تادلجملا

دلجمءاشنإ

:دلجمءاشنإل

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.دلجمءاشنإ>دادعإ>دادعإسملا،تاودألابيوبتلاةمالعىلع.2

.اًرفوتماًدلجمدّدح.3
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:رورملازمررايخدّدح،رورملازمر-ديدجدلجمةشاشيف.4

.دلجملاىلإلوصولابنيمدختسملالكلحمُسي.رورمزمردلجملاىلإلوصولابلطتيال:ليغشتلافاقيإ•

.دلجملايفماهملاقفدتةيلمعءدبدنعرورملازمرةباتكنيمدختسملانمبلُطي.رورمزمردلجملاىلإلوصولابلطتي:ليغشت•

.اًمقر20ىلإلصيرورمزمربتكا،مكحتلاةحولىلعةيمقرلاحيتافملاةحولمادختساب،دلجملارورمزمرلقحيف.1

:رورملازمردييقترايخدّدح،ةفدهتسملاةيلمعلالقحيف.2

.دلجملاىلإماهملاقفدتقاروألكىلإلوصوللرورمزمربلُطي:)تايلمعلاعيمج(اًمئاد•

.رورمزمرةباتكبمدختسملاةبلاطممتت،دلجملايفدنتسميأريرحتمدختسملواحيامدنع:)ةباتك(ظفح•

.رورمزمرةباتكبمدختسملاةبلاطممتت،دلجملايفهفذحوأدنتسميأةعابطمدختسملواحيامدنع:)ةءارق(فذح/ةعابط•

.ظفحسملا.5

:اهريرحتوأهيلإتامولعمةفاضإديرتاًرصنعدّدح،ةمئاقلانم.6

.اًفرح20ىلإلصيدلجممسابتكا:دلجملامسا•

.هريرحتودلجملارورمزمردادعإةعجارمبرايخلااذهكلحمسي:دلجملارورمزمرنمققحتلا•

اهلقندعبوأ،اهدادرتساوأاهتعابطدعبدلجملانمتادنتسملافذحمتيناكاذإامرايخلااذهددحي:دادرتسالادعبتادنتسملافذح•
.ماهملاقفدتةقرولالخنماهتعابطو

هذهنييعتمتي.اًقبسمةنيعمةينمزةرتفرورمدعبدلجملانمتادنتسملافذحمتاذإامرايخلااذهددحي.ةيحالصلاةيهتنمتافلملافذح•
.لوؤسملاةطساوبةينمزلاةرتفلا

.دلجمبماهملاقفدتةقروطبرىلإعجرا.رايخلااذهدّدح،دلجملابةمهمقفدتةقروطبرل:دلجملابماهملاقفدتةقروطبر•

.قالغإسملا،ديدجلادلجملاظفحل.7

دلجمبماهملاقفدتةقروطبر

.دلجملايفةدوجوملاتادنتسملاةجلاعمةيفيكهيجوتبةطبترملاماهملاقفدتةقروموقت.دلجمبماهملاقفدتةقروطبركنكمي

:دلجمبماهملاقفدتةقروطبرل

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.دلجمءاشنإ>دادعإ>دادعإسملا،تاودألابيوبتلاةمالعىلع.2

.دلجمءاشنإىلإعجرا،ديدجدلجمءاشنإىلإةجاحبتنكاذإ.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.3

.دلجمبماهملاقفدتةقروطبرددح.4

.طباررييغت/ءاشنإسملا،دلجمبماهملاقفدتطبرةشاشىلع.5

.دلجمبماهملاقفدتةقروطبرةشاشرهظتس.ظفحسملامث،دلجملاباهطبرديرتيتلاماهملاقفدتةقروددح.6

.ثحبلاةفيظومادختسابماهملاقفدتةقروعقومديدحتعجار،ةنيعمةمهمقفدتةقرونعثحبلل:ةظحالم

ذيفنتكنمبلطتيس،يئاقلتلاءدبلاددُحتملاذإ.يئاقلتلاءدبلاددح،دلجملايفديدجدنتسمظفحدنعًايئاقلتاهذيفنتمتيلماهملاقفدتةقرونييعتل.7
.اًيوديماهملاقفدتءدبىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.اًيوديةمهملاقفدت

.دلجملاماهملاقفدتةقروطبرمتي.قالغإسملا.8

.اًددجمقالغإسملا،جورخلل.9
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دلجمنمماهملاقفدتةقروطبرءاغلإ

:دلجموماهمقفدتةقرونيبطبارلاصقل

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.دلجمءاشنإ>دادعإلا>دادعإلاسملا،تاودألابيوبتلاةمالعىلع.2

.ةطبترملاماهملاقفدتةقرونمهطبرءاغلإديرتيذلادلجملادّدح،ةمئاقلانم.3

.دلجملابماهملاقفدتةقروطبردّدح،فذح/ءاشنإةشاشنم.4

.طبارصقسملا،دلجملابماهملاقفدتةقروطبرةشاشىلع.5

.ماهملاقفدتةقروودلجملانيبطبارلاةلازإتمت.معنسملا،ةبلاطملادنع،طبارلاصقديكأتل.6

.قالغإسملا.7

دلجمفذح

.ماهملاقفدتةقروفذحمتي،دلجملابماهمقفدتةقروطبرمتاذإ.دلجملايفتافلملاعيمجفذحمتي،دلجمفذحدنع:ةظحالم

:دلجمفذحل

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.دلجمءاشنإ>دادعإ>دادعإسملا،تاودألابيوبتلاةمالعىلع.2

.هفذحديرتيذلادلجملادّدح،دلجمءاشنإةشاشىلع.3

.دلجمفذحسملا.4

.فذحسملا،ةبلاطملادنع.5

ًايوديماهملاقفدتءدب

.اًيوديةمهملاقفدتءدبكنمبلطُي،دلجمبماهملاقفدتةقروطبردنعيئاقلتلاءدبلاىلإماهملاقفدتةقرونييعتمتيملاذإ

.تامدخلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.دلجملانملاسرإسملا.2

.ىرخألاماهملاويئوضلاحسملابيوبتلاةمالعدّدح.3

.اًدلجمدّدح،ةمئاقلانم.4

.رثكأوأاًدحاواًفلمدّدح،تافلملاةمئاقةشاشنم.5

ىلإنيزختلاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.دلجملايفهنيزختواًيئوضفلمحسمبمقف،دلجملايفتافلمكانهنكتملاذإ:ةظحالم
.دلجم

.تافلملاةجلاعمةقيرطىلعتارييغتءارجإوأفلملاتادادعإضرعكنكمي،تافلملاديدحتدعب.6
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a.ةيرورضلاتارييغتلاِرجأمث،تارايخلادحأدّدح.

.فلملاتادادعإضرعا:ضرعتسا•

.دلجملانمةددحملاتافلملافذحا:فذحا•

.فلملافذحاوأةعابطلاتادادعإرييغتوأفلملامسارييغتبمقوأفلملاريودتبمقوأفلملاةنياعمبمق:)ةنياعملا(فلملاليصافت•

ةقروبطبارلالاصتاعطقكنكمي.دلجملابةفلتخمماهمقفدتةقرووأةديدجماهمقفدتةقروطبركنكمي:ماهملاقفدتتادادعإ•
قفدتذيفنتلبقتادادعإلاليدعتل.طقفةمهملاهذهىلعاهذيفنتمتيةتقؤمماهمقفدتةقروديدحتوأاًيلاحةطبترملاماهملاقفدت
:ةجاحلابسح،ةيلاتلاتارايخلانميأذيفنتبمق،ماهملا

.طبارلاعطقسملا،دلجملانمماهملاقفدتةقرولاصتاعطقل–

ماهمقفدتةقروءاشنإبمقوأماهمقفدتةقرودّدحو،طبارلارييغت/ءاشنإسملا،دلجملابةفلتخمةمهمقفدتةقروطبرل–
.ظفحسملامث،ةديدج

ةمهمقفدتةقرودّدحو،ةمهملاقفدتةقروديدحتسملا،طقفةمهملاهذهبصاخلادلجملابةفلتخمةمهمقفدتةقروطبرل–
.قالغإسملامث،ةمهملاهذهيفاهذيفنتل

.يئاقلتلاءدبلادّدح،دلجملايففلمظفحدنعاًيئاقلتهذيفنتلددحملاةمهملاقفدتهيجوتل–

.فلمللةعابطلاتادادعإرّيغوأددحملافلملاعبطا:ةعابطلا•

.ةددحملاتافلملاعيمجلةعابطلاتادادعإرّيغوأةددحملاتافلملاعيمجعبطا:ةعفدلاةعابط•

b.قالغإسملا.

.يلاحلاةمهملاقفدتءدبسملامث،ماهملاقفدتتادادعإسملا،ةمهملاقفدتذيفنتل.7

.دلجملايفاهديدحتبتمقيتلاتافلملاىلعماهملاقفدتذيفنتبماهملاقفدتةقروموقت

.قالغإسملا،دلجملاقالغإل.8
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سكافلاربعلاسرإلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

132........................................................................................................................سكافلاىلعةماعةرظن

133...............................................................................................................................تادنتسملاليمحت

134...................................................................................................................................سكافلاسرإ

135....................................................................................................................تنرتنإلاربعسكافلاسرإ

136..........................................................................................كبصاخلارتويبمكلازاهجنمسكافلالئاسرلاسرإ

137................................................................................................................................تاسكافلامالتسا

138.........................................................................................................................سكافلاتادادعإديدحت

142..................................................................................................................نيوانعلارتفدتالاخدإةفاضإ

144...........................................................................................................................سكافلاتاقيلعتءاشنإ
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سكافلاىلعةماعةرظن
دنتسملاسرإلةمءالمرثكألاةقيرطلاكلرفويلةفلتخمقرطةدعبهتئيهتنكمي.فئاظولاةددعتمكتعباطلةيرايتخاةزيمىهسكافلاربعلاسرإلا
.سكافلاربعيلصأ

.سكافزاهجىلإًةرشابمهلاسرإوفئاظولاةددعتمةعباطلايفاًيئوضدنتسمحسممتي:جمدملاسكافلا•

.ملتسمىلإينورتكلإلاديربلابهلاسرإوفئاظولاةددعتمةعباطلايفاًيئوضدنتسمحسممتي:تنرتنإلاربعسكافلا•

ةيلاحلاةعابطلاةمهملاسرإمتي،ةعابطلاليغشتجمانربيفةدوجوملاتادادعإلامادختساب:كبصاخلارتويبمكلازاهجنمسكافلالاسرإ•
.سكافةلاسرك

Systemىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.مادختسالالبقماظنلالوؤسملبِقنمسكافلاةيناكمإنيكمتبجي:ةظحالم Administrator
Guide)ماظنلالوؤسمليلد(.
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تادنتسملاليمحت
:تادنتسمليمحتلناتقيرطدجوت

اًيئوضهحسموأددعتمقرووأةيدرفةقروةعابطلتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا:تادنتسملاةيذغتةدحو•

.اًيئوضهحسموأدلجمباتكوأةيدرفةقروةعابطلتادنتسملاجاجزمدختسا:تادنتسملاجاجز•

.سيبابدوةيقروكباشميأةلازإبمق،دنتسملاليمحتبموقتنألبق.1

:ةبسانملاةقيرطلامادختسابدنتسملاليمحتبمق.2

.هليمحتبتمقيذلادنتسملامجحعمبسانتتلتادنتسملاتاهِّجومطبضامث،ىلعألدنتسملاليمحتبمق:تادنتسملاةيذغتةدحو•

.يئوضلاحساملاءاطغقلغأمث،مجحلاورطاسملاتاهِّجوممادختسابدنتسملاعضو،لفسألهّجوودنتسملالّمح:تادنتسملاجاجز•

.ةمهملكلةعبط5000ىلإلصيامليئوضحسمءارجإنيمدختسملاناكمإب:ةظحالم
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سكافلاسرإ
:فئاظولاةددعتمةعباطلابجمدملاسكافلاةزيممادختسابسكافلاسرإل

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعيلصألادنتسملالِّمح.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلاىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.2

.سكافسملا.3

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذفن،اًيوديملتسملاسكافمقرلاخدإل.4

.ةفاضإسملامث،ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابسكافلامقرلخدأ•

.سكافلاماقرأيفتقؤمفقوتتارتفلاخدإعجار،سكافلامقريفةتقؤمفقوتتارتفلاخدإل

.قالغإسملامث،ةفاضإسملا،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابمقرلالخدأ،ددجنوملتسمسملا•

:نيوانعلارتفديفاًقبسمهنيزختمتمقرمادختسال.5

a.نيوانعلارتفدسملا.

b.ةمئاقلانماًرايخددح.

c.ةمئاقلاربعريرمتللمهسألاسملا.

d.بولطملاناونعلاسملا.

e.قالغإسملامث،ةفاضإسملا.

رتفدتالاخدإةفاضإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.نيوانعلارتفديفنيوانعدوجومزلي،نيوانعلارتفدمادختسال:ةظحالم
..نيوانعلا

ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.نيوانعلارتفديفةيدرفلانيوانعلاةمئاقضرعدنعلسلسملابلطلاءارجإنكمي:ةظحالم
.لسلسملابلطلامادختسا

:فالغةحفصنيمضتل.6

a.فالغلاةحفصةعابطسملامث،فالغلاةحفصسملا.

b.اًقيلعتسملا.لسرملاقيلعتوأملتسملاقيلعتلجأنماًقبسمهؤاشنإمتقيلعتةفاضإكنكمي.تاقيلعتلاسملا،اًقبسمهؤاشنإمتقيلعتةفاضإل
.سكافلاتاقيلعتءاشنإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ظفحسملامث،اًحاتم

c.ظفحسملا.

.سكافلاتادادعإديدحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.رمألامزلاذإسكافلاتارايخطبضا.7

.اًيئوضتاحفصلاعيمجحسمدنعدنتسملالاسرإواًيئوضتاحفصلاحسمبةعباطلاموقت.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.8

سكافلاماقرأيفتقؤمفقوتتارتفلاخدإ

:سكافلامقريفتقؤمفقوتجاردإل.بلطلالسلستءانثأرثكأوأاًدحاواًتقؤماًفقوتسكافلاماقرأضعببلطتت

.سكافلامقرلاخدإيفأدبا،ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختساب.1

.بلطلاءانثأتقؤمفقوترزىلعطغضا،ددحملاعقوملايف،ةلصاومادختسابلثمم،تقؤمفقوتجاردإل.2

.سكافلامقرلاخدإيفرمتسا.3
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تنرتنإلاربعسكافلاسرإ
ةيصاخلاهذهيغلت.ينورتكلإلاديربلانيوانعدحأىلإتادنتسملادحألاسرإنكمي،ةكبشلابSMTPينورتكلإلاديربلامداخلاصتاةلاحيف
.ينورتكلإلاديربلاناونعىلإهلاسرإواًيئوضدنتسملاحسممتي،تنرتنإلاربعسكافلاسرإدنع.صصخميفتاهطخىلإةجاحلا

عجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.SMTPمقلمةئيهتمزليو،مادختسالالبقتنرتنإلاربعسكافلاةمدخنيكمتبجي:ةظحالم
®Xeroxةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلد PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

:تنرتنإلاربعسكافلاسرإل

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعةيلصألاتادنتسملاعض.1

.تنرتنإلابسكافلاسملامث،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاسملا،ةعباطلابسمللاةشاشىلع.2

.ديدجملتسمسملا.3

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأبمق،ملتسمللينورتكلإلاديربلاناونعلاخدإل.4

.قالغإسملامث،لبقتسملكلةوطخلاررك.ةفاضإسملامث،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابناونعلالخدأ•

.قالغإسملا،نيملتسملاعيمجةفاضإدنع.ةفاضإسملامث،ريرمتلاةمئاقيفبولطملاناونعلاسملاو،نيوانعلارتفدسملا•

.سكافلاتادادعإديدحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.رمألامزلاذإسكافلاتارايخطبضا.5

تاحفصلاعيمجحسمدنعينورتكلإديربقفرمكدنتسملالاسرإبموقتمثاًيئوضتاحفصلاةعباطلاحسمت.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.6
.اًيئوض
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كبصاخلارتويبمكلازاهجنمسكافلالئاسرلاسرإ
.ةعابطلاليغشتجمانربمادختسابسكافةلاسرككبصاخلارتويبمكلاىلعنزخملادنتسملالاسرإنكمي

ةطساوبهنيكمتوفئاظولاةددعتمةعباطلايفسكافلاتيبثتبجي،كبصاخلارتويبمكلازاهجنمسكافلالئاسرلاسرإل:ةظحالم
.ماظنلالوؤسم

.ةعابطمثفلمقوفرقنا،كبصاخلايجمربلاقيبطتلايف.1

.ةمئاقلانمةعباطلاددح.2

تازيموأ)Windowsليغشتلاماظنيف(تاليضفتلاوأصئاصخلاديدحتلالخنمةعابطلاليغشتجمانربتادادعإىلإلوصولابمق.3
XeroxليغشتلاماظنلMacintosh.قيبطتلابسحرزلامسافلتخيدق.

.ةعباطلاتازيمددح.4

•Windows:جارخإلا/قرولابيوبتلاةمالعقوفرقنا.

•Macintosh:تازيمقوفرقنامث،تاحفصلاوخسُنلاقوفرقناXerox.

.سكافقوفرقنامثةمهملاعونةمئاققوفرقنا.5

.نيملتسمةفاضإقوفرقنا.6

.كلذيفتبغراذإةيفاضإلاتامولعملالمكأ.سكافلامقروملتسملامسالخدأ.7

.كلذيفتبغراذإقفاومقوفرقنامث،تارايخلادحأرتخا،فالغلاةحفصبيوبتلاةمالعقوفرقنا.8

.كلذيفتبغراذإقفاومقوفرقنامث،كبةصاخلاتارايخلارتخا،تارايخبيوبتلاةمالعقوفرقنا.9

.قفاومقوفرقنا.10

:سكافلالاسرإ.11

•Windows:قفاومقوفرقنا.

•Macintosh:ةعابطقوفرقنا.

.سكافلاةذفانيفتاميلعترزلاقوفرقنا،ليصافتلانمديزمل
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تاسكافلامالتسا
تامولعمىلعلوصحلل.تنرتنإلاربعسكافلاوجمدملاسكافلاةزيممادختسابسكافةلاسرةعابطومالتسانمنكمتتنألبقةعباطلاةئيهتمزلي
®Xeroxةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلدعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.كيدلماظنلالوؤسمبلصتا،ماظنلاةئيهتلوح

PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.
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سكافلاتادادعإديدحت

نيهجولاىلعسكافلاربعلاسرإلادادعإ

.سكافسملا،سمللاةشاشىلع.1

.2هجولاريودتعمنيهجولاىلعوأنيهجولاىلع:بولطملارايخلاسملامث،نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا.2

يلصألادنتسملاعونديدحت

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.)ةروص،صنوةروص،صن(بولطملارايتخالاسملامث،يلصألادنتسملاعونسملا.2

سكافلاةقدطبض

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.بولطملارايخلاسملامث،ةقدلاسملا.2

ةصوبلكلةطقن100×200يسايق•

ةصوبلكلةطقن200قيقد•

ةصوبلكلةطقن400ةقدلاقئاف•

ةصوبلكلةطقن600ةقدلاقئاف•

.قيقدوأيسايقسملا،مقلملاربعسكافلاسرإل:ةظحالم

طيطختلاطبض

وأسكافلاةروصريغصتوسكافلاربعبتكلالاسرإلتاحفصلليئوضلاحسملانييعتويلصألادنتسملامجحطبضطيطختلاتادادعإكلحيتت
.اهريبكت

يلصألادنتسملامجحطبض

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.يلصألادنتسملامجحسملامث،طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملا.2

:يليامميأسملا.3

.اًيئاقلتةيسايقلامجحلاتاذةيلصألاتادنتسملاديدحتليئاقلتلافاشتكالا•

.ةيسايقلاقرولاداعبأمادختساباًيودييئوضلاحسملاةقطنمديدحتلاًيوديمجحلالاخدإ•

.اًيئوضةفلتخمةيسايقماجحأتاذةيلصألاتادنتسملاحسملةطلتخملاماجحألاتاذةيلصألاتادنتسملا•

.ظفحسملا.4

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136138مدختسملاليلد

سكافلاربعلاسرإلا



سكافلاربعباتكلاسرإ

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.سكافلاربعبتكلالاسرإسملامث،طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملا.2

:ةيلاتلاتارايخلانماًدحاوسملا.3

)يضارتفالادادعإلا(فاقيإ•

.طقفىنميلاةحفصلاوأطقفىرسيلاةحفصلاوأنيتحفصلااتلكسملامث،ىنميلامثىرسيلاةحفصلا•

.طقفىنميلاةحفصلاوأطقفىرسيلاةحفصلاوأنيتحفصلااتلكسملامث،ىرسيلامثىنميلاةحفصلا•

.طقفةيلفسلاةحفصلاوأطقفةيولعلاةحفصلاوأنيتحفصلااتلكسملامث،ةيلفسلامثةيولعلاةحفصلا•

.ظفحسملا.4

ريبكتلا/ريغصتلا

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.ريبكتلا/ريغصتلاسملامث،طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملا.2

.ةريغتمةيوئمةبسنديدحتلصقانوأدئازرارزأسملاوأ،قبسمدادعإةبسنسملا.3

.ظفحسملا.4

ميتعتلا/حيتفتلا

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.ميتعتلا/حيتفتلاسملامث،طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملا.2

.اهميتعتوأسكافلاةلاسرحيتفتلتادادعإلاطبضا.3

.ظفحسملا.4

سكافلاتارايخ

.سكافلالاسرإةيفيكديدحتكلحيتتتارايخىلع"سكافلاتارايخ"بيوبتلاةمالعيوتحت

.لجؤملاءدبلا/لاسرإلاةيولوأءانثتسابمقلملاربعسكافلالاسرإلتادادعإلاهذهرفوتتال:ةظحالم

:تادادعإلاهذهطبضل

.سكافلاتارايخبيوبتلاةمالعسملامث،سكافسملا،سمللاةشاشىلع.1

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاسملاو،بولطملارايخلاسملا.2

ميقلارايخلا

.سكافلاسرإةيلمعلكدعبريرقتةعابط؛ليغشتفاقيإ/ليغشتديكأتلاتارايخ

ضورفمةيناثلايفتب4800،يئاقلتG3ءدبلاةعرس

سملا(ددحمتقو،ليغشتلافاقيإ:لجؤملاءدبلا؛ليغشتلافاقيإ/ليغشتلا:لاسرإلاةيولوألجؤملاءدبلا/لاسرإلاةيولوأ
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ميقلارايخلا

)ةبولطملاتادادعإلاسملامثددحمتقو

ةحفصلاسأرضرع،ليغشتلافاقيإلاسرإلاسأرصن

دئازةمالعيرزسملامث،ةددعتمتاعومجمسملا(ةددعتمتاعومجم،ةدحاوةعومجمملتسملاةعابطتاعومجم
)ةيمكلانييعتلصقانوأ

)ةيمكلانييعتلصقانوأدئازةمالعيرزسملا(ليغشتلا/ليغشتلافاقيإهجولكلتاحفصلاددع

لاسرإحيتي(دلجملارورمزمرودلجملامقروليغشتلا/ليغشتلافاقيإ:دلجمىلإلاسرإديعبلادلجملا
زمرودلجملازمرنييعتلالخنمديعبسكافزاهجىلعدلجمىلإرشابملكشبفلم
)ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابدلجملارورم

FزمرنييعتقيرطنعةنّكممتافلملالقنلةليسووهFزمر(ليغشتلا/ليغشتلافاقيإFزمر
لمعتيتلاحيتافملاةحولوأةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابدلجملارورمةملكو
)سمللاب

سكافلاتارايخنمديزملا

:تادادعإلاهذهطبضل.ةيرايتخالاسكافلاتادادعإنمديزمريفوتمتي

.سكافلاتارايخنمديزملابيوبتلاةمالعسملامث،سكافسملا،سمللاةشاشىلع.1

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاسملاو،بولطملارايخلاسملا.2

.مقلملاربعسكافلاةزيملةرفوتمريغتادادعإلاهذه:ةظحالم

ميقلارايخلا

ةنزخملاتافلملادادرتسا(ديعبزاهجلءاصقتساءارجإكنكمي،ليغشتلافاقيإعضويفدعبنعدنتسملادادرتسا
)"ديعبلادلجملا"ةزيممادختسابديعبسكافزاهجىلع

نيزختلاوةيناجملاتاءاصقتساللنيزختلاكنكمي،ليغشتلافاقيإعضويفءاصقتساللظفح
نعءاصقتساللةعباطلايفةنزخملاسكافلاتادنتسمريفوتمتي(ةنمآلاتاءاصقتسالل
دلجملاسملمث،نمآلايلحملاءاصقتسالاوأيناجملاءاصقتسالانيكمتقيرطنعدُعب
)فلملاو

مدختسامث،"يوديلاسرإ"سملاو،"ةعامسلاعفرعضو"سملا:يوديلالاسرإلا)يوديلابقتسا/لاسرإ(ةعامسلاعفرعضو
لابقتسالا.رورملازمروةهجولالاخدإلسمللابلمعتيتلاةشاشلاحيتافمةحول
رزىلعطغضامث،"يوديلابقتسا"سملاو،"ةعامسلاعفرعضو"سملا:يوديلا
رضخألاءدبلا

تنرتنإلاسكافتارايخ

:تادادعإلاهذهطبضل.تنرتنإلاربعسكافللةيفاضإتارايخريفوتمتي

.تنرتنإلاربعسكافلاتارايخبيوبتلاةمالعسملامث،تنرتنإلاربعسكافلاسملا،سمللاةشاشىلع.1

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاسملاو،بولطملارايخلاسملا.2
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Systemىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل:ةظحالم Administrator Guide)ماظنلالوؤسمليلد(.

ميقلارايخلا

:سكافلاسرإلكةءارقتالاصيإلاسرإدعبريرقتلاةعابط،ليغشتلافاقيإ:ديكأتلاتارايخمالتسالاريرقت
ىلإةراشإلاعملسرملاىلإهلاسرإمتيلملتسملابصاخلاسكافلامقلمنمةءارقلالاصيإبلطا
.MDNرايعمملتسملامقلممعدينأبجي؛لاسرإلاةجيتن

11×8.5(ممA4،210×297مجحبةيلصألاتادنتسملالجأنممادختسالا:TIFF-Sتنرتنإلاربعسكافلاصئاصخ
تادنتسملالجأنممادختسالا:TIFF-JوأTIFF-Fةقيقدلاوأةيسايقلاةقدلاب)ةصوب
ةقدلاةقئاف)ةصوب17×11(ممA3،297×420مجحبةيلصألا

)ةيمكلانييعتلصقانوأدئازةمالعيرزسملا(ليغشتلاو،ليغشتلافاقيإهجولكلتاحفصلاددع

يئاقلتG4،ضورفمةيناثلايفتب4800،يئاقلتG3ءدبلاةعرس

ةحفصلاسأرضرع،ليغشتلافاقيإلاسرإلاسأرصن
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.نيوانعلارتفدتالاخدإةفاضإ
يتلاتاعومجملاوأدارفأللنيوانعلانيزختنكمي.تنرتنإلاربعسكافلاوسكافلاومقلملاوينورتكلإلاديربلانيوانعنيوانعلارتفدنزخينأنكمي
.دارفأةدعىلعيوتحت

ةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلدعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.جمدملابيولامداخيفنيوانعلارتفدتالاخدإةرادإنكمي:ةظحالم
Xerox ®PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

يدرفناونعةفاضإ

.ةعباطلامكحتةحولىلعزاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.سمللاةشاشىلعتاودأبيوبتلاةمالعسملا.2

.نيوانعرتفدلاخدإةفاضإسملامث،دادعإلاسملا،ةرياعملاودادعإلاسملا.3

.ريرمتلاةمئاقيفاًحاتماًناونعسملا،ةيلاتلاةشاشلايف.4

.ةفلتخمتادادعإنيوانعرتفدعونلكبلطتي.ظفحسملامث،بولطملاناونعلاعونسملا،ناونعلاعونسملا.5

مث،سمللابلمعتيتلاةشاشلاحيتافمةحولوأةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابتامولعملالخدأو،ةمئاقلايفبولطمرصنعلكسملا.6
.ظفحسملا

.نيوانعلارتفدلخدملامكإلظفحسملا،ةبولطملاتادادعإلاعيمجةئيهتدنع.7

يدرفناونعفذح

.ةعباطلامكحتةحولىلعزاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.سمللاةشاشىلعتاودأبيوبتلاةمالعسملا.2

.نيوانعرتفدلاخدإةفاضإسملامث،دادعإلاسملا،ةرياعملاودادعإلاسملا.3

.ريرمتلاةمئاقيفبولطملاناونعلاسملا،ةيلاتلاةشاشلايف.4

.ديكأتللفذحسملامث،لاخدإلافذحسملا.5

ةعومجمةفاضإ

.ةعومجملاتالاخدإواًقبسمنيدوجوملادارفألانمًالكتاعومجملانمضتتنأنكمي.دارفأةدعىلإسكافلاسرإلةعومجمءاشنإبمق

.تاعومجملاديدحتلبقةيدرفلاتالاخدإلاةئيهتبجي:ةظحالم

.ةعباطلامكحتةحولىلعزاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.سمللاةشاشىلعتاودأبيوبتلاةمالعسملا.2

.سكافلايملتسمةعومجمءاشنإسملامث،دادعإلاسملا،ةرياعملاودادعإلاسملا.3

.ريرمتلاةمئاقيف)ةحاتم(ةعومجمسملا،ةيلاتلاةشاشلايف.4

.ظفحسملامث،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابةعومجمللاًمسالخدأ،ةعومجملامسالقحسملا،ةيلاتلاةشاشلاىلع.5

.ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختساببوغرملاصخشللعيرسلالاصتالامقرلخدأمث،عيرسلالاصتالالقحسملا.6

.ةعومجملاهذهىلإةفاضإسملا.7
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.ةعومجملاىلإدارفألاعيمجةفاضإمتتىتح7و6نيتوطخلاررك.8

.قالغإسملامث،ظفحسملا،تالاخدإلاعيمجةفاضإدنع.9

ةعومجمفذح

.ةعباطلامكحتةحولىلعزاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.سمللاةشاشىلعتاودأبيوبتلاةمالعسملا.2

.سكافلايملتسمةعومجمءاشنإسملامث،دادعإلاسملا،ةرياعملاودادعإلاسملا.3

.ريرمتلاةمئاقيفةبولطملاةعومجملاسملا،ةيلاتلاةشاشلايف.4

.ديكأتللفذحسملامث،فذحسملا.5

لسلسملابلطلامادختسا

نكمي،لاثملاليبسىلع.دحاومقريفاًعمسكافلاماقرأنمرثكأوأنيمقرةفاضإقيرطنعدحاوسكافملتسمفتاهمقرلسلسملابلطلائشني
نيوانعلارتفدنملسلسملابلطلللوصولا.فتاهلامقرةيقبنعلصفنملكشبدادتمالامقروأةقطنملازمرنيزخت

.سكافسملا،سمللاةشاشىلع.1

.نيوانعلارتفدسملا.2

.ةلدسنملاةمئاقلانمةماعلاتالاخدإلاعيمججاردإسملا.3

.لسلسملابلطلاسملا.4

:ةيلاتلاتاءارجإلانمدحاوبمق،ماقرأةفاضإل.5

.رمألامزلاذإريرمتلامهسأسملا.ريرمتلاةمئاقنمبولطملاعيرسلابلطلالاخدإسملا•

.ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختساباًمقرلخدأ•

.ظفحسملامث،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساباًمقرلخدأو،حيتافملاةحولرزسملا•

.نيملتسملاةمئاقيفاًعمماقرألافاضت.ةفاضإسملا.6

.نيملتسملاةمئاقيفدحاوملتسمكعمجملامقرلارهظي.ظفحسملا.7

.نآلاسكافلالاسرإنكمي.قالغإسملا.8
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سكافلاتاقيلعتءاشنإ
.ةعباطلامكحتةحولىلعزاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.سمللاةشاشىلعتاودأبيوبتلاةمالعسملا.2

.سكافلاقيلعتةفاضإسملامث،دادعإسملا.3

.ريرمتلاةمئاقيفاًحاتماًقيلعتسملا،ةيلاتلاةشاشلايف.4

.ظفحسملامث،اًفرح18نمنوكتياًقيلعتلخدأ،سمللاةشاشحيتافمةحولىلع.5

.مادختساللزهاجقيلعتلا.قالغإسملا.6
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ةنزخملاةجمربلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

146..............................................................................................................ةنزخملاةجمربلاىلعةماعةرظن

147..................................................................................................................................جمانربنيزخت

148....................................................................................................................ةمهمءاشنإلجمانربنيزخت

149.........................................................................................................نزخُملاجمانربلاةيمستةداعإوأةيمست

150...............................................................................................ةنزخُملاجماربلاليجستىلعدويقلاوتاظحالملا

152.........................................................................................................................نزخُمجمانربءاعدتسا

153.........................................................................................................................ةنزخُملاجماربلافذح

154........................................................................................................................نزخُملاجمانربلازومر
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ةنزخملاةجمربلاىلعةماعةرظن
.راصتخارزمادختساباهيلإلوصولانكمييتلاو،ةنزخمةجمربةروصيفةمهملاتادادعإورركتملكشبةمدختسُملاتازيملاظفحنكمي

لكلةضورعملاتاشاشلليمرهلالسلستلاليجستكنكمي.تايلمعلانمةلسلسليجستاًضيأاهنكميو،تازيملاتادادعإةنزخملاةجمربلاركذتت
ريراقت"ةشاشضرعاو،زاهجلاةلاحرزلاىلعطغضا:ةيلاتلاتاءارجإلاليجستلةنزخملاةجمربلامادختساكنكمي،لاثملاليبسىلع.ةوطخ
."ةعابطلا

جمانربلكيفةيلاتتمةيلمع100ىلإلصيامليجستكنكمي•

اًجمانرب40ىلإلصيامنيزختكنكمي•

:ةيلاتلاتالاحلايفحلاصريغنزخمجمانربيأحبصينأنكمي•

ماظنلايفقرولاجردتادادعإوأةيضارتفالاميقلاىلعتارييغتءارجإمتاذإ–

مسارّكذتتال.ةشاشلاىلعرزلعقوملاطقفركذتتةنزخملاةجمربلانألاًرظنكلذو،سمللاةشاشنماهتلازإوأرارزأةفاضإتمتاذإ–
.ةمهمبلاقوأةمهمقفدتفذحوأةفاضإدنعرارزألاعضاومريغتتنأنكمي،لاثملاليبسىلع.رزلا

نزخمجمانربيفةيئامةمالعمادختسادنعةيئاملاةمالعلاةزيمميقىلعتارييغتءارجإمتاذإ–

جمانربلانيزختدعبنزخملاجمانربلايفمدختسُملادلجملاىلإرورملاةملكرييغتمتاذإ–

يئوضلاحسمللضارعتساةزيمو،نيوانعلارتفدو،ةكبشلاربعيئوضلاحسملاو،ماهملاقفدتقاروأو،ماظنلاتادادعإمادختسانكميال–
.ةنزخملاةجمربلاعمرتويبمكزاهجىلإ

.ةنزخُملاجماربلاليجستىلعدويقلاوتاظحالملاىلإعجرا،دويقلاوتاظحالملانمةلماكةمئاقىلعلوصحلل
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جمانربنيزخت
:ةظحالم

:ليجستلاةيلمعةيلاتلاتاءارجإلايهنت•

مكحتلاةحولىلعةعطاقمرزلاىلعطغضلا–

ةلهملاءاهتنايفيئاقلتلانييعتلاةداعإةزيمببستت–

قرولاراشحناللثمأطخةلاسررهظت–

:جماربلادحأنيزختءانثأةيلاتلاتاءارجإلاذفنتال،حيحصوحنىلعجمانربلالجستةعباطلانأنمدكأتلل•

قاروأجردجاردإوأةلازإ–

5جردلايفقاروأليمحتةداعإوأليمحت–

.ديدججمانربنيزختبمق،ةفلتخمتادادعإظفحل.نزخمجمانربريرحتكنكميال•

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.ةنزخُملاجماربلاسملا،تازيملادوماعيفمث،تاودألابيوبتلاةمالعسملا.2

.نيزختسملا.3

.ةمهمءاشنإلجمانربنيزختىلإعجرا،ةمهملاءاشنإةزيملنزخُمجمانربليجستل:ةظحالم

.اًحاتماًيمقراًرزددح،ةمقرملاةمئاقلانم.4

:ةظحالم

.لفسألوىلعألمهسألاسملا،ةيلاتلاةشاشلاىلإلاقتنالاوأةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل•

ليجستلتوصلاتامغنطبضىلإعجرا،ةمغنلاتوصىوتسمرييغتل.ةمهملاةركاذيفجمانربلاليجستءانثأةمغنردصت•
Systemيفةنزخملاةجمربلا Administrator Guide)ماظنلالوؤسمليلد(.

،اًفلاتجمانربلاحبصأاذإ.قرولاعونوقرولامجحنمًالكنيزختبمق،جمانربلافلتمدعنامضل،5جردللجمانربنيزختدنع•
.جمانربلاديدحتكنكميال

.هنيزختديرتيذلاجمانربللةفيظولاعونددح.5

يئوضلاحسملارفوتيال،لاثملاليبسىلع.يدامرلانوللابةنزخُملاةجمربلاعممادختساللةرفوتملاريغتازيملارهظت:ةظحالم
.ماهملاقفدتقاروأوةكبشلاربع

.ظفحسملا،بيوبتةمالعلكيفتادادعإلارييغتدعب.تازيملاتارايخطبض.6

.ءدبلارزىلعرقنا،جمانربلانيزختوليجستلاءاهنإل.7

.ةعطاقمرزلاىلعطغضا،ليجستلاءاغلإل:ةظحالم

No(وهنيعُملاجمانربلامسانوكي،جمانربلانيزختتقويف:ةظحالم Name(.وأةيمستىلإعجرا،نزخُمجمانربةيمستةداعإل
.نزخُملاجمانربلاةيمستةداعإ
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ةمهمءاشنإلجمانربنيزخت
ىلعيوتحيجمانربنيزختلةنزخملاةجمربلامادختساكنكمي.ةمهملاحئارشفلتخمىلعةفلتخمتادادعإقيبطتبةمهمءاشنإةزيمكلحمست
نمنيعمءزجىلعهقيبطتونزخملاجمانربلاءاعدتساكنكمي،ةمهمءاشنإمادختسادنع.ةمهمءاشنإةزيمعماهمادختسامتيلةددحمتادادعإ
.ةجاحلابسح،ةمهمءزجلكلفلتخمنّزخمجمانربديدحتكنكمي،ةفلتخمتادادعإبلطتيمهمءزجلكناكاذإ.ةمهملا

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

..ةنزخُملاةجمربلاسملا،تازيملادوماعيف.تاودألابيوبتلاةمالعسملا.2

.ةمهملاءاشنإنيزختسملا.3

.اًحاتماًيمقراًرزددح،ةمقرملاةمئاقلانم.4

:ةظحالم

.لفسألوىلعألمهسألاسملا،ةيلاتلاةشاشلاىلإلاقتنالاوأةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل•

ليلديفةنزخُملاةجمربلاةمغنىلإعجرا،ةمغنلاتوصىوتسمرييغتل.ةمهملاةركاذيفجمانربلاليجستءانثأةمغنردصت•
.ماظنلالوؤسم

،اًفلاتجمانربلاحبصأاذإ.قرولاعونوقرولامجحنمًالكنيزختبمق،جمانربلافلتمدعنامضل،5جردللجمانربنيزختدنع•
.جمانربلاديدحتكنكميال

.ةجمربلاعضويفةعباطلانأىلإريشيامم،هيبنتتوصرادصإيفةعباطلاأدبتو"خسن"ةزيمبةصاخلابيوبتلاتامالعرهظت

.ظفحسملا،دادعإلكرييغتدعب.ةمهملانمءزجىلعاهقيبطتديرتيتلاةزيملاتارايخنييعتبمق.5

.لكلاحسمرزوأءدبلارزىلعطغضا،جمانربلانيزختوةجمربعضوءاهنإل.6

:ةظحالم

.ةعطاقمرزلاىلعطغضا،ليجستلاءاغلإل•

No(نيعملاجمانربلامسانوكي،ةمهمءاشنإجمانربنيزختتقويف• Name(.ةيمستىلإعجرا،نزخُمجمانربةيمستةداعإل
.نزخُملاجمانربلاةيمستةداعإوأ

.هرييغتنكميالونزخُملاجمانربلاىلعاًيئاقلتةمهمءاشنإزمرلانييعتمتي•

.تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسملاةيذغتةدحويفلوألايلصألادنتسملالِّمح.7

.ظفحسملا،دادعإلكرييغتدعب.ةجاحلابسح،دنتسملااذهلتازيملاتارايخطبضا.8
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نزخُملاجمانربلاةيمستةداعإوأةيمست
.نزخُمجمانربمسايفاًفرح18ىلإلصياممادختساكنكمي

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.نزخملاجمانربلاسملامث،تاودألابيوبتلاةمالعسملا.2

.مسارييغت/لاخدإسملا.3

.هتيمستةداعإديرتيذلانزخُملاجمانربلادّدح.4

.لفسألوىلعألمهسألاسملا،ةيلاتلاةشاشلاىلإلاقتنالاوأةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل:ةظحالم

.ظفحسملامث،نزخُملاجمانربللاًديدجاًمسابتكا.5

.قالغإسملا.6
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ةنزخُملاجماربلاليجستىلعدويقلاوتاظحالملا
.ةنزخُملاجماربلاليجستدنعةيلاتلادويقلاوتاظحالملاقيبطتمتي

كنكميال،اًفلاتجمانربلاحبصأاذإ.قرولاعونوقرولامجحنمًالكنيزختبمق،جمانربلافلتمدعنامضل،5جردللجمانربنيزختدنع•
.جمانربلاديدحت

.حيحصلكشبلمعيالدقوأنزخُملاجمانربلاليجستمتيالدقف،جماربلادحأليجستءانثأةيلاتلاتايلمعلانميأذيفنتمتاذإ•

قروجردجاردإوأجارخإ–

يبناجلاريرمتلاجرديفقرولاليمحت–

.جمانربلاديدحتكنكميال،اًفلاتجمانربلاحبصأاذإ.جمانربلافلتىلإةيلاتلاتايلمعلانميأذيفنتيدؤيدق،نزخُملاجمانربلاليجستدعب•

ةزيملاكلتلةيضارتفالاميقلارييغتمتيوةيئاملاةمالعلاةزيمىلعيوتحينزخُملاجمانربلاناكاذإ–

دلجمللرورملازمررييغتمتيو،تادلجملادحألةيلمعىلعيوتحينزخُملاجمانربلاناكاذإ–

مكحتلاةحولتادادعإرييغتمتاذإ–

صصخمرارزألاىلإةنيعملاتامدخلارييغتمتاذإ–

ةقبسملاتادادعإلارارزأ>خسنلاةمدختادادعإ>ماظنلاتادادعإ>تاودألاـلدادعإيأرييغتمتاذإ–

ماهملاقفدتةقرووأنيوانعلارتفدةمئاقنمديدحتلامتاذإ–

ةرفوتمةنرتقُملارارزألادعتملو،ءاهنإلاةدحولثم،ةعباطلاىلعةتّبثمةيرايتخاتانوكميأرييغتمتاذإ–

تاصوبوأتارتميللم،سايقلاةدحورييغتمتاذإ–

ديزملاوةنمآلاةعابطلاماهم>ةمهملاةلاحيفةنزخُملاماهملاةمئاقنمةمهمديدحتمتاذإ–

ريرمتلاطيرشمادختسابرصانعديدحت–

:ةنزخُملاةجمربلايفةيلاتلاتايلمعلاوتازيملاليجستنكميال•

نزخُمجمانرببلاصتالاوليجستلا–

صيخشتبلط–

ماظنلاتادادعإ–

تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلعصنلا-طئاسولاةعابطرزلا–

تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلعUSBيفنيزختلارزلا–

تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلعبيولاتاقيبطتوماهملاقفدتقاروأوةكبشلاربعيئوضلاحسملارارزألا–

.هيلعماهملاقفدتقاروأوأةكبشلاربعيئوضلاحسملاةمدخنييعتمتيذلاصصخمرزلا–

اهديدحتنكمياليتلارارزألا–

تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلعةغللارزلا–

تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلعةشاشلاعوطسرزلا–

ةنياعملاءانثأريرمتلاةيلمع–

يصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملاةمدخلضارعتسارزلا–
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جارخإوحيتافملاةحولةقثبنملاةمئاقلارصانعتايلمعلاهذهنمضتت:ينورتكلإلاديربلاةمدخلينورتكلإلاديربلانيوانعريرحتتايلمع–
.نموأ)نيملتسملا(ملتسملادّدح،هذهةقثبنملاةمئاقلارصانعضرعل.ريرحتو

ةقاطلارفومرز–

:ةيلاتلاتالاحلايفنزخُملاجمانربلاليجستءاغلإمتي•

ةعطاقملارزىلعطغضلادنع–

ةلهملاءاهتنايفيئاقلتلاحسملاةزيمببستتامدنع–

قرولاراشحناةذفانلثم،ةقثبنمةذفانروهظدنع–
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نزخُمجمانربءاعدتسا
.نزخُملاجمانربلاليجستدنعاهضرعمتةشاشرخآرهظت،نّزخمجمانربءاعدتسادنع

.ةمهمءاشنإةزيمعمةنزخُملاجماربلامادختساىلإعجرا،ةمهمءاشنإـلنزخُمجمانربدادرتسال:ةظحالم

.تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسملاةيذغتةدحويفيلصألادنتسملالِّمح.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا.2

.ةنزخُملاجماربلاسملا.3

روهظلابزمرللحمسيملماظنلالوؤسمنإف،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلعةنزخُملاةجمربلازمرظحالتملاذإ:ةظحالم
.تامدخللةيسيئرلاةحفصلاةشاشىلع

.طقفةلجسملاماقرألارايتخاكنكمي.اهمادختساديرتيتلاتارايخلاوةزيملاىلعيوتحييذلانزخُملاجمانربلامقردّدح.4

.ةجاحلابسح،ىرخأتارايخدّدح،نزخملاجمانربلاءاعدتسادعب.5

.ءدبلارزىلعطغضا.6

.لكلاحسمرزىلعنيترمطغضا،هنمجورخلاوجمانربلاحسمل.جمانربلاذيفنتبموقي

ةمهمءاشنإةزيمعمةنزُخملاجماربلامادختسا

.ةمهمءاشنإليغشتءانثأخسنةشاشىلعةمهمءاشنإةزيممادختسابءازجألاةددعتمةمهمدادعإكنكمي

:ةنزخُملاةمهمءاشنإجماربنمرثكأوأجمانربمادختساوةمهمدادعإل

.تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسملاةيذغتةدحويفيلصألادنتسملالِّمح.1

.خسنسملامث،تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا.2

.ظفحسملا،بيوبتةمالعلكيفتادادعإلارييغتدعب.ةجاحلابسح،تازيملاتارايخطبضا.3

.ظفحسملامث،ليغشتسملا.ةمهمءاشنإسملامث،ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعدّدح.4

.ءدبلارزىلعطغضا.5

.يلاتلايلصألادنتسملاليمحتبكتبلاطممتتواًيئوضدنتسملاحسممتي

.تادادعإلارييغتسملامث،يلاتلايلصألادنتسملالّمح.6

.ماهملاةعومجمسملا.7

.ةنزخُملاجماربلاسملا.8

نميلاتلاءزجللاهمادختساديرتيتلاتازيملاىلعيوتحييذلانزخُملاةمهمءاشنإجمانربدّدح،ةنزخُملاةمهمءاشنإجماربةمئاقنم.9
.ةمهملا

.ءدبلارزلاىلعطغضامث،تادادعإلارييغتبمق،رمألامزلاذإ.10

تادنتسملانمةعومجمرخآحسمدعب.ءزجلكلةبولطملاتادادعإلاقيبطتواًيئوضةيلصألاتادنتسملالكحسمبموقتىتحةيلمعلارّرك.11
.ريخألايلصألادنتسملاسملا،اًيئوضةيلصألا

.ءزجلااذهلهتددحيذلانزخُملاةمهمءاشنإجمانربنم،ءزجلكل،تادادعإلاقيبطتمتي،ةمهملاةجلاعمءانثأ

.لكلاحسمرزىلعطغضا،جورخلل.12
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ةنزخُملاجماربلافذح
.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.نزخملاجمانربلاسملامث،تاودألابيوبتلاةمالعسملا.2

.فذحسملا.3

.هفذحديرتيذلانزخُملاجمانربلادّدح.4

.فذحسملا،فذحلاديكأتل.5

.قالغإسملا.6

.ةفوذحُملاةنزخُملاجماربلاةداعتسانكميال:ةظحالم
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نزخُملاجمانربلازومر
.نزخُمجمانربزمررييغتوأةفاضإكنكمي

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.نزخملاجمانربلاسملامث،تاودألابيوبتلاةمالعسملا.2

.زمررييغت/نييعتسملا.3

.هلجأنمزمرلارييغتوأةفاضإديرتيذلانزخُملاجمانربلادّدح.4

.لفسألوىلعألمهسألاسملا،ةيلاتلاةشاشلاىلإلاقتنالاوأةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل:ةظحالم

.ظفحسملامث،اًزمردّدح.5

.نزخُملاجمانربللرزلاىلعرهظيزنزخُملاجمانربلاىلإزمرلاةفاضإمتت
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صنلا-طئاسولاةعابط
:ىلعلصفلااذهيوتحي

156.............................................................................................................صنلاضارعتسا-طئاسولاةعابط

157.......................................................................................................................ةموعدملافلملاتاقيسنت

158.............................................................................................................................دويقلاوتاظحالملا

USB..................................................................................................159ةركاذزاهجنمطئاسولاتافلمديدحت

160..........................................................................................رورمةملكبيمحمPDFفلمةعابطلزاهجلاةئيهت

161.........................................................................................................................ةعابطلاتارايخدادعإ
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صنلاضارعتسا-طئاسولاةعابط
ةعابطةزيمبةزيملاهذهىمُست.اهتعابطوxps.وtiff.وpdf.قيسنتبتادنتسملاتافلمدادرتساةعباطللUSBنيكمتتاودأةعومجمتيبثتحيتي
ةزيمموقت.USBةركاذزاهجيفةنزخُملاتانايبلاةعابطبةعباطلاموقتنأنكمي،ةعباطلابUSBةركاذزاهجلصتيامدنع.صنلا-طئاسولا
يفةدرتسُملاتافلملانمةمئاقعبطييذلاةعابطلارشؤمةزيملاهذهنمضتت.يصنقيسنتبةنزخملاتانايبلاةعابطبصنلا-طئاسولاةعابط
.عضولا

:ةيلاتلابابسأللاهفلتوأةنزخملاطئاسولادقفمتينأنكمي.طئاسولايفاًيطايتحاتانايبلاخسننمدكأت

هليصوتوأUSBةركاذزاهجلصفوأ،اهليغشتوأةعباطلاليغشتفاقيإدنع•

ءابرهكلايفصقنوأةيئابرهكةمدصريثأتلابقتسادنع•

حالصإوألشفثودحدنع•

ةيعيبطةثراكنمفلتجتنيامدنع•
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ةموعدملافلملاتاقيسنت
:ةيلاتلاتاقيسنتلامادختساكنكمي

PDFقيسنت:PDFقيسنت• ثدحألاوأ1.3

pdf.:دادتمالا

JPEGقيسنتوطوغضملاريغتب8وأتب4يدامرلانوللاجردت:TIFFقيسنت• طوغضملاMH/MMRو،طوغضملاتب24وأتب8

tiff.:دادتمالا

XPSقيسنت•

xps.:دادتمالا

لخادتافلملاعيمجنمضتتيتلاو،فلم900لوأىلعةعباطلافّرعتتفوسف،فلم900نمرثكأىلعيوتحيطسوتملاناكاذإ–
.تادلجملاجراخو

MacىلعةظوفحملاPDFتافلمرهظتال– OS®تافلملاةعابطكنكميالو،ةشاشلاىلع.

.ةشاشلاىلعفلملامسارهظينلف،ةعباطلالبِقنمةموعدمريغفرحأىلعيوتحيفلملامساناكاذإ–

.اًفرح240ىلإ1نمتافلملاءامسأفلأتتنأنكمي–
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دويقلاوتاظحالملا
صوصنلا-طئاسولاةعابطةزيمىلعةيلاتلادويقلاوتاظحالملاقبطنت

.USBةركاذزاهجىلعاهددعوتافلملامجحىلعةعابطلاةعرسدمتعت•

ليلدنمتافلملاةعابطمتت،صنلا-طئاسولاةعابطعضويف.رتويبمكزاهجمادختسابطئاسولاقيسنتبمق،تادنتسملاتافلمنيزختلبق•
.فرحأةينامثزواجتيناكاذإىتحدلجموأفلممساىلعفّرعتلانكمي.USBةركاذزاهجىلعىلعألاىوتسملا

.دحاوتقويفةعباطلابةددعتمUSBةركاذةزهجأليصوتبمقتال•

.ةددعتمماسقأوأريفشتةفيظوىلعيوتحتيتلاكلتلثم،USBةركاذةزهجأعاونأضعبةعباطلامعدتال•

.USBةركاذزاهجىلإلوصولابوأاهتعابطوأتانايبلادادرتسابةعباطلامايقءانثأهلصفوأUSBةركاذزاهجليصوتبمقتال•

يمحمPDFفلمةعابطلزاهجلاةئيهتىلإعجرا.PDFحتفترورمةملكبةعباطلاةئيهتنمدكأت،رورمةملكبيمحمPDFفلمةعابطل•
.رورمةملكب
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USBةركاذزاهجنمطئاسولاتافلمديدحت
.USBةركاذةحتفيفUSBةركاذزاهجلخدأ،مكحتلاةحوليف.1

:يليامميأدّدح.USBزاهجفاشتكاةشاشرهظت.2

USBيفنيزختلا•

صنلا-طئاسولاةعابط•

.صنلا-طئاسولاةعابطسملا،صنلا-طئاسولاةعابطةزيممادختسال.3

:ةظحالم

.تافلملادادرتسابةعباطلامايقءانثأUSBةركاذزاهجلصفبمقتال•

.ةدرتسُملاتافلمللاًيئاقلت001-900سرهفلاماقرأنييعتمتي•

.ةعابطلاسرهفوأقاطنلاديدحتوأةمئاقلانمديدحتوألكلاديدحتسملا،تافلملاديدحتل،تافلملادادرتسادعب.4

سرهفلاماقرأنييعتعمUSBصارقأكرحمنماهديدحتمتىصقأٍدحكفلم32ىلعيوتحتةمئاقةعابطبةعابطلاسرهفرايخلاموقي
.قرولاتامزلتسمضعبديدحتدنعةعابطلاسرهفرايخلانيكمتمتي.اًيئاقلت

.رشؤملاةعابطرايخطيشنتكنكميال،يئاقلتلاديدحتلاىلعقرولاتامزلتسمنييعتمتاذإ:ةظحالم

.تافلملادّدحمث،USBصارقأكرحميفاًدلجمدّدح،رمألامزلاذإ.ظفحسملامث،رثكأوأاًدحاواًفلمدّدح.5

ةئيهتىلإعجرا.ةعابطلاةمهمءاغلإمتيوةشاشلاىلعأطخةلاسررهظت،رورمةملكبيمحمPDFفلمديدحتبتمقاذإ:ةظحالم
.رورمةملكبيمحمPDFفلمةعابطلزاهجلا

تادادعإلابيوبتلاةمالعسملامث،صنلا-طئاسولاةعابطبيوبتلاةمالعسملا،ةبولطملاةعابطلاتارايخنييعتل،تافلملاديدحتدعب.6
.ةمدقتملا

.ةعابطلاتارايخدادعإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةجاحلابسحتادادعإلاطبضا.7

.ليلدلاةئيهتوأUSBةركاذزاهجيفةنزخُملاتافلملاعاونأىلعفقوتياذهو،ةددحملاتافلملالكةعابطمتتالدق

.ءدبلاىلعطغضا.8
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رورمةملكبيمحمPDFفلمةعابطلزاهجلاةئيهت
.زاهجلاةلاحىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.رورملاةملك>PDFفلم>ةعابطلاعضو>ىرخأسملا.2

.يضارتفالكشبتنرتنإلابلصتمىلعةعابطلاعضورايخلانييعتمتي

.ظفحسملامث،اًدّدجمرورملاةملكبتكاف،ديكأتلابةبلاطملاتمتاذإ.ظفحسملامث،رورمةملكبتكا.3
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ةعابطلاتارايخدادعإ
.صنلا-طئاسولاةعابطبيوبتلاةمالعنمةيلاتلاتارايخلاطبضكنكمي

صوصنلاةعابطتارايخ-طئاسولاةعابط

ةميقلارصنعلابيوبتلاةمالع

نمةعابطلاةيمكلخدأوةيمقرلاحيتافملاةحولمدختسا،مكحتلاةحوليفةيمكلا
1–999.

5–1جاردألا،يئاقلتلاقرولاديدحتقرولاتامزلتسمصنلا-طئاسولاةعابط

:ةيلاتلاقرولاماجحأنماًيأبعوتسياًجردوأيئاقلتدّدح
•A3: 297 × )ةصوب17×11(مم420
•B4: 250 × )ةصوب13.9×9.8(مم353
•A4: 210 × )ةصوب11×8.5(مم297
•A4: 210 × ةفاحلانمةيذغتلا)ةصوب11×8.5(مم297

)SEF(ةريصقلا
•B5: 176 × )ةصوب10×7(مم250
•B5: 176 × ةفاحلانمةيذغتلا)ةصوب10×7(مم250

ةريصقلا
•A5: 148 × )تاصوب8.3×5.8(مم210
•A5: 148 × ةفاحلانمةيذغتلا)تاصوب8.3×5.8(مم210

ةريصقلا

،اًيئاقلتدنتسملامجحعمقباطتيقروجردديدحتمتي،يئاقلتديدحتدنع
.دنتسملليلصألامجحلابدنتسملاةعابطمتتو

تامزلتسمسملا،ةشاشلاىلعهمادختساديرتيذلاجردلارهظيالامدنع
متي.ةعباطلاىلعةرفوتملاجاردألابةمئاقكلضرُعيس.ديزملا>قرولا
ةمئاقلانم.نيعمقروعونبونيعمقرومجحباًقبسمجاردألاليمحت
.ةعابطلاةمهملبولطملاجردلادّدح،ةشاشلاىلعرهظتيتلا

.بولطملاقرولامجحدّدح،ةمئاقلانم:قرولامجح

.بولطملاقرولاعوندّدح،ةمئاقلانم:قرولاعون

دحاوهجونيهجولاىلعةعابطلا

ةليوطلاةفاحلابلق

ةريصقلاةفاحلابلق

فاقيإجارخإلا

سوبدلا
دحاوسوبد•
ناسوبد•

بقثلا
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ةميقلارصنعلابيوبتلاةمالع

نابقث•
بوقث3•

فاقيإهجولكلتاحفصلاددع

ىلعألناتحفص

ىلعألتاحفص4

فاقيإةيطقنلاروصلاةيوستةمدقتمتادادعإ

ليغشت

ةعابطمتت،دنتسملامجحنمربكأقرومجحديدحتدنع.اًيئاقلتدنتسملاليلقتمتي،دنتسمللهنييعتمتيذلامجحلانمرغصأقرومجحديدحتدنع
ةعومجمىلعًءانبةمدقتملاتادادعإلاوصنلا-طئاسولاةعابطبيوبتتامالعيفرهظتيتلارصانعلافلتختدق.يلصألادنتسملامجحبدنتسملا
.ةعباطلاىلعةّتبثملاتارايخلا

ةعابطلالجس

:ةيلاتلاتامولعملاةعابطةعابطللنكمي،صوصنلا-طئاسولاةعابطعضويف

اًفرح240ورطسأةسمخىصقأدحب،تافلملاءامسأ•

USBةركاذزاهجىلعتادنتسملانيزختباهيفتمقيتلاخيراوتلا•

ديدحتمت:ةشاشلاىلعأيفةيلاتلاةلاسرلارهظتس،اًفلم32نمرثكأديدحتمتاذإ.ىصقأدحكاًفلم32ديدحتكنكمي.فلملاةيمكيلامجإ•
.لقأوأاًفلم32ددح.تافلملانمريثكلا

.ةعومجم999–1ىلإخسنلاددعنييعتلةيمقرلاةحوللامادختساكنكمي،ةعابطلالجسرايخلةبسنلاب

:ةيلاتلارصانعلادييقتمتي،ةعابطلالجسديدحتدنع

ةميقلاديدحتلا

5–1ناجردلاقرولاتامزلتسم

:ددحملاجردلايفةيلاتلاماجحألانميأنمقروليمحتبمق
•A3: 297 × )ةصوب17×11(مم420
•A4: 210 × )ةصوب11×8.5(مم297
•A4 (8.5 × )SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلا)ةصوب11

دحاوهجوىلعةعابطلاطقفحاتم:ليغشتلافاقيإنيهجولاىلعةعابطلا

فاقيإجارخإلا

فاقيإهجولكلتاحفصلاددع
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ةمهملاوزاهجلاةلاح
:ىلعلصفلااذهيوتحي

164....................................................................................................................................ةمهملاةلاح

168....................................................................................................................................زاهجلاةلاح
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ةمهملاةلاح
.اهتعابطوأةقلعملاماهملاءاغلإكنكمي،ةمهملاةلاحةشاشنم.ةلمتكملاوةقلعملاوةطشنلاماهملانمققحتلابةمهملاةلاحةزيمكلحمست

ةطشنلاماهملابيوبتلاةمالع

ةطشنلاماهملابيوبتلاةمالعنماهؤاغلإوأةقلعملاوأةيلاحلاماهملانمققحتلاكنكمي

.ةمهملاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

ةطشنلاماهملابيوبتلاةمالعسملا.2

:ةمئاقلايفاهراهظإديرتيتلاماهملاعونددح،ةمئاقلانم.3

ماهملاعيمج•

ةعباطلاودلجملانمةعابطلاماهم•

يئوضلاحسملاوسكافلاوتنرتنإلاربعسكافلاماهم•

ماهملاقفدتوفلملالقنماهم•

.ةمهمددح،ةمئاقلانم.4

.لفسألوىلعألمهسألامدختسا،ةمئاقلايفلقنتلل:ةظحالم

.تقولاضرعسملا،مدقتلاويمكارتلاتقولاةدمعأضرعتدرأاذإ.5

.اهلمكأبةمهملامامتإلبولطملارّدقُملاتقولادومعلااذهضرعي:يمكارتلاتقولادومع•

.ةمهمللةبولطملاتاحفصلاددعيلامجإوةلمتكملاتاحفصلاددعدومعلااذهضرعي:مدقتلادومع•

:تارايخلادحأددح،ةمئاقلانم.ةمهمددحو،ةمهملامدقتضرعوأ،ذيفنتلابيترترييغتبمق،ةمهمفذحل.6

فذح•

ةيقرت•

ةمهملامدقت•

ةلمتكملاماهملابيوبتةمالع

.حاجنبتلمتكادقةعابطلاةمهمنأنمققحتلابكلةلمتكملاماهملابيوبتةمالعحمست

.ةمهملاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحولنم.1

.ةلمتكملاماهملابيوبتةمالعسملا.2

:ةمئاقلايفاهراهظإديرتيتلاماهملاعونددح،ةمئاقلانم.3

ماهملاعيمج•

ةعباطلاودلجملانمةعابطلاماهم•

يئوضلاحسملاوسكافلاوتنرتنإلاربعسكافلاماهم•

ماهملاقفدتوفلملالقنماهم•

.ةيلصألاةعومجملاماهمددح،ةمهملاعونلاًقفوةمئاقلازرفل.4
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.ةمهمددح،ةمئاقلانم،ةمهمللليصافتلاضرعل.5

:تارايخلادحأددح،ةددحملاةمهملانمريرقتةعابطل.6

.ةددحملاةمهملللصفمتاظوفحمريرقتةعابطبرايخلااذهموقي:ةمهملاتاظوفحمريرقتعبطا•

.ةددحملاةمهمللريرقتةعابطبرايخلااذهموقي:ةمهملاريرقتعبطا•

.ديزملاوةنمآلاةعابطلاماهمبيوبتةمالع

.ةيرستادنتسمةعابطهذهبيوبتلاةمالعكلحيتت

.ةمهملاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.ديزملاوةنمآلاةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعسملا.2

:ةمهمعوندّدح.3

.ةنمآلاةعابطلاىلإعجرا:ةنمآلاةعابطلا•

.ةيجذومنلاةعومجملاىلإعجرا:ةيجذومنلاةعومجملا•

.ةلجؤملاةعابطلاىلإعجرا:ةلجؤملاةعابطلا•

.ةعباطلانحشىلإعجرا:نحشلاةعابط•

ةنمآلاةعابطلا

.رورملازمرةباتكبةعباطلاكبلاطت،ةعابطللةمهملاريرحتلبق.ةعابطلاةمهملرورمزمرنييعتلةزيملاهذهمادختساكنكمي

.ةمهملاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.ديزملاوةنمآلاةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعسملا.2

.ةنمآلاةعابطلاسملا.3

.اًمدختسمددح،ةمئاقلانم.4

:ةظحالم

.ثيدحتسملا،ةضورعملاتامولعملاثيدحتل•

.لفسألوأىلعألمهسألامدختسا،ةمئاقلايفلقنتلل•

.مدختسملافّرعمبتكا،ةيمقرلاحيتافملاةحولمادختسا.ىلإلقتناسملا،ةمئاقلاىلعأيفددحممدختسمفّرعمضرعل•

.ماهملاةمئاقسملا.5

.ديكأتسملامث،رورملازمربتكا،مكحتلاةحولحيتافمةحولمادختساب.6

.هباهديدحتمتيذلابيترتلابماهملاةعابطمتت.ةمهم100ىلإلصيامديدحتكنكمي•

.ىرخأةرملكلاديدحتسملا،ةددحملاماهملالكحسمل.لكلاديدحتسملا،ددحملامدختسملافّرعملماهملالكديدحتل•

.ةنياعمةزيمرفوتتنل،ةددعتمماهمديدحتمتاذإ.ةنياعمسملا،ةددحملاةمهملانمىلوألاةحفصلاضرعل•

.رورملازمرةشاشرهظتنلف،رورملازمرنييعتمتيملاذإ:ةظحالم

.اهفذحوأاهتعابطبولطملاةمهملادّدح.7
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:تارايخلادحأددح.8

.فذحسملا،فذحلاديكأتل.فذحسملا،ةددحملاةمهملاءاغلإل•

.ةعابطسملامث،اهتعابطبولطملاتاعومجملاددعبتكا،ةيمقرلاحيتافملاةحولمادختساب،ةددحملاةمهملاةعابطل•

ةيجذومنلاةعومجملا

ةعابطرايتخاكنكمي،ةيجذومنلاةعومجملاةعابطدعب.اهلمكأبماهملاةعومجمةعابطلبقةعجارمللةدحاوةعومجمةعابطةزيملاهذهكلحيتت
.ةعابطنودبةمهملافذحوأاهلمكأبةمهملا

.ةمهملاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.ديزملاوةنمآلاةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعسملا.2

.ةيجذومنلاةعومجملاسملا.3

.اًمدختسمددح،ةمئاقلانم.4

.ثيدحتسملا،ةضورعملاتامولعملاثيدحتل•

.لفسألوأىلعألمهسألامدختسا،ةمئاقلايفلقنتلل•

.مدختسملافّرعمبتكاوةيمقرلاحيتافملاةحولمادختسا.ىلإلقتناسملا،ةمئاقلاىلعأيفددحممدختسمفّرعمضرعل•

.ماهملاةمئاقسملا.5

.اهتعابطبولطملاةمهملادّدح.6

.هباهديدحتمتيذلابيترتلابماهملاةعابطمتت.ةمهم100ىلإلصيامديدحتكنكمي•

.ىرخأةرملكلاديدحتسملا،ةددحملاماهملالكحسمل.لكلاديدحتسملا،ددحملامدختسملافّرعملماهملالكديدحتل•

.ةنياعمةزيمرفوتتنل،ةددعتمماهمديدحتمتاذإ.ةنياعمسملا،ةددحملاةمهملانمىلوألاةحفصلاضرعل•

:تارايخلادحأددح.7

.فذحسملا،فذحلاديكأتل.فذحسملا،ةددحملاةمهملاءاغلإل•

.ةعابطسملا.اهتعابطبولطملاتاعومجملاددعبتكا،ةددحملاةمهملاةعابطل•

.ةمهملافذحمتي،ةعابطلاةمهمنمةيقبتملاتاعومجملاةعابطدعب.ةنيعلاةعومجمةعابطمتت

ةلجؤملاةعابطلا

.ةمهملافذحمث،ددحمتقويفةمهمةعابطةزيملاهذهكلحيتت

.ةمهملاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.ديزملاوةنمآلاةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعسملا.2

.ةلجؤملاةعابطلاسملا.3
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.اهفذحوأاهتعابطديرتيتلابولطملاةمهملادّدح.4

.ثيدحتسملا،ةضورعملاتامولعملاثيدحتل•

.لفسألوأىلعألمهسألامدختسا،ةمئاقلايفلقنتلل•

.ةعابطلاءدبتقوXXX:XXXةعابطلاتقوضرعي•

.ةمهم100ىلإلصيامديدحتكنكمي•

.ةنياعمةزيمرفوتتنل،ةددعتمماهمديدحتمتاذإ.ةنياعمسملا،ةددحملاةمهملانمىلوألاةحفصلاضرعل•

:تارايخلادحأددح.5

.فذحسملا،فذحلاديكأتل.فذحسملا،ةددحملاةمهملاءاغلإل•

.ةعابطسملا،روفلاىلعةلجؤملاةعابطلاةمهمةعابطل•

ةعباطلانحش

.ريتاوفلادادعإلمدختسمفرعملكلاهفذحوأةنزخملاتادنتسملاةعابطةعباطلانحشةزيمكلحيتت

.ةمهملاةلاحىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.ةعباطلانحشسملا.ديزملاوةنمآلاةعابطلاماهمبيوبتلاةمالعددح.2

.ثيدحتسملا،ثدحألاتامولعملاضرعل.3

مادختسابىلإلقتناةناخلايفمقرلاةباتككنكميف،ةمئاقلايفمدختسمللقيقدلاددعلافرعتتنكاذإ.ريتاوفلادادعإمدختسمفرعمديدحت.4
.ةيمقرلاحيتافملاةحول

.ماهملاةمئاقسملا.5

.ديكأتسملامث،مدختسملافرعملرورملاةملكبتكا،رورملاةملكةشاشترهظاذإ.6

.تادنتسملادحأدّدح،ةمئاقلانم.7

:تارايخلادحأددح.8

.ةعابطسملا،ددحملادنتسملاةعابطل•

.فذحسملاددحملادنتسملافذحل•

.قالغإسملا.9
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زاهجلاةلاح
:ةيلاتلاتازيملاوزاهجلاةلاحتامولعمىلإلوصولاةيناكمإزاهجلاةلاحرزرفوي

زاهجلاتامولعم•

ءاطخألا•

تامزلتسملا•

ريتاوفلاتامولعم•

تاودألا•

زاهجلاتامولعمبيوبتةمالع

قبطنتيتلاليصافتلاضرعكنكمي،زاهجلاتامولعمبيوبتةمالعنم.ةعباطلا/ةخسانلالوحةماعتامولعمزاهجلاتامولعمبيوبتةمالعرفوت
.ىرخألاةعباطلاتامولعمتازيمىلإلوصولاوةعباطلاىلع

ةماعلاتامولعملا
ىلعلوصحللXeroxةكرشبلاصتالاوأتامزلتسملابلطدنعزارطلاعجار.ةماعلاتامولعملاةقطنميفةعباطلازارطرهظي:زارطلا
.معدلا
Xeroxةكرشبلاصتالادنعيلسلستلامقرلامدختسا.ةماعلاتامولعملاةقطنميفزاهجلليلسلستلامقرلارهظي:زاهجلليلسلستلامقرلا
.ةينقتلاتامولعملاوأةدعاسملاىلعلوصحلل
.ةعباطلاىلعّتبثملاماظنلاجمانربرادصإضرعكنكمي،ةماعلاتامولعملاةقطنميف:يلاحلاماظنلاجمانرب
.ةماعلاتامولعملاةقطنميففيضملامساوIPv6ناونعوIPv4ناونعرهظي:ةكبشلابلاصتالاتامولعم

قرولاجردةلاح
.قروجردلكلةيلاحلاةلاحلاتامولعمضرعلقرولاجردةلاحرزديدحتكنكمي

زاهجلاةئيهت
تانوكملانملكةلاحةمئاقلاضرعت.ةعباطلاىلعةرفوتملاةفلتخملاةزهجألاتانوكموتارايخبةمئاقضرعلزاهجلاةئيهترزديدحتكنكمي
عماهقافرإمتيءاهنإلاوةيذغتللةيرايتخاةزهجأيأو،قرولاجاردأو،تادنتسملاةيذغتةدحوةزهجألاتانوكموتارايخنمضتت.تارايخلاو
.ةعباطلا

جمانربلارادصإ
ROMةركاذو،ةعابطلاكرحملثم،ةعباطلا/ةخسانلاتانوكمفلتخملجماربلاتارادصإبةمئاقضرعلجمانربلارادصإرزديدحتكنكمي
.ءاهنإلاوةيذغتللةيرايتخاةزهجأيأو،)طقفةءارقلاةركاذ(مكحتلاةدحول

ةعابطلاريراقت
يفةعابطلاريراقتةشاشىلعتازيملاضعبرفوتت.ةعابطلاريراقترزنيكمتبماظنلالوؤسممايقنمدكأت،ريراقتلاةعابطنمنكمتتنألبق
.طقفلوؤسملاعضو

.ةعباطلا/ةخسانلاةئيهتىلعاًدامتعا،ةرفوتملاريراقتلاعاونأفلتخت:ةظحالم

ةنايصلادعاسم
.ةعباطلانمصيخشتلاتامولعملاسرإلةنايصلادعاسمرزديدحتكنكمي
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ىرخأ
.ىرخأةحفصىلعتباثلاصرقلالادبتساوةعابطلاعضوتازيمدجوت
تباثلاصرقلالادبتسا

ريغلكشبXeroxزاهجلتباثلاصرقلاىلعاهليجستمتيتلاةلجسُملاتانايبلاودنتسملاةروصدادرتساتباثلاصرقلالادبتساةزيمعنمت
.ماظنلالوؤسملادبتسالاتايلمعددعنّيُعي.ينوناق

ريشت.ةعابطلامقلمىلإيئوضحسمةمهملكلقندعبو،ةدحاوةعومجمنمرثكأنمضتتخسنةمهملكدعبزاهجللتباثلاصرقلالادبتسامتي
.لادبتسالاةيلمعلامتكاىلإدادعتسالاةلاح

ةعابطلاعضو

نمرايتخالاكنكمي.لصتموألصتمريغديدحتكنكمي.ةعابطللةعباطلاهمدختستيذلاعضولاديدحتلةعابطلاعضوةزيممادختساكنكمي
:ةيلاتلاةعابطلاعضوتارايخ

.ةيلاحلاةميقلاديدحتكنكميوأةيمقرلاحيتافملاةحولمادختسابرصنعمقرةباتككنكمي:PCLةاكاحم•

ةفاضإكنكمي.ةيلاحلاةميقلاديدحتكنكميوأةيمقرلاحيتافملاةحولمادختسابرصنعمقرةباتككنكمي،ةجمربلاىلإةبسنلاب:PDFفلم•
.رورمةملك

:ةيلاتلاةجمربلاتارايخىلإلوصولارايخلااذهحيتي:HP-GL/2ةاكاحم•

.ةصصخمتادادعإوأةيضارتفالاعنصملاتادادعإرايتخاكنكمي:دادرتسالاةجمرب–

.ةيلاحلاةميقلاديدحتكنكميوأةيمقرلاحيتافملاةحولمادختسابرصنعمقرةباتككنكمي:ةجمربلا–

.فذحوأةيلاحلاتاديدحتلانيزخترايتخاكنكمي،ةمهمديدحتدعب:ةجمربلافذح/نيزخت–

.ةصصخمتادادعإوأةيضارتفالاعنصملاتادادعإرايتخاكنكمي:ةيضارتفالاةجمربلا–

ءاطخألابيوبتةمالع

رزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف،ءاطخألابيوبتةمالعىلإلوصولل.ءاطخألالئاسروأطخلاتامولعمىلإلوصولاءاطخألابيوبتةمالعمدقت
.ءاطخألابيوبتةمالعدّدحمث،زاهجلاةلاح

ةيلاحلاءاطخألا
أطخديدحتكنكمي،ةيلاحلاءاطخألاةشاشنم.ةيلاحلاءاطخألارزديدحتكنكمي،زاهجلاىلعرثؤتيتلاةيلاحلاءاطخألابةمئاقضرعل
.أطخلاحالصإةيفيكلوحتاداشارإلاضرعو

ةيلاحلالئاسرلا
ةبولطملاتاءارجإلاىلإلئاسرلاريشت.ةيلاحلالئاسرلارزديدحتكنكمي،ءاطخألابيوبتةمالعنم،ةيلاحلازاهجلالئاسربةمئاقضرعل
.هفانئتساوأزاهجللحيحصلاليغشتلايفرارمتسالل

ءاطخألاتاظوفحم
.زاهجلاتالكشملحوصيخشتلتامولعملامادختسانكمي.ءاطخألاتاظوفحمرزديدحتكنكمي،ةيضاملاءاطخألازومربةمئاقضرعل

تامزلتسملابيوبتةمالع

.ةعباطلايفةمدختسملا)CRUs(اهلادبتساليمعللنكمييتلاتادحولالوحةلاحتامولعمتازلتسملابيوبتةمالعرفوت

.تامزلتسملابيوبتةمالعدّدحمث،زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف،تامزلتسملاتامولعمىلإلوصولل

.ةلاحلاواهلادبتساليمعللنكميةدحولكضرعمتي
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ريتاوفلاتامولعمبيوبتةمالع

ريتاوفلاتامولعمىلإلوصولا

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.ريتاوفلاتامولعمبيوبتلاةمالعدّدح.2

مادختسالاتادادعوريتاوفلاتاسايق

ريتاوفلاسايقلةنيعمتامولعمضرعنيمدختسمللحيتتوةعباطلااهتدعأيتلاخسُنلاوتاعوبطملاددعيلامجإريتاوفلاتامولعمةزيمضرعت
.مادختسالادادعو

:ةيلاتلاتامولعملاةيسيئرلاريتاوفلاتامولعمةشاشضرعت

زاهجلليلسلستلامقرلا•

.ةعباطلاىلعاهؤارجإمتيتلانوللاةيداحألاتاعوبطملاوخُسنلاددعيلامجإ:ءادوسلاتاعوبطملا•

.ةعباطلاىلعاهؤارجإمتيتلاتاعوبطملاوخُسنلاددعيلامجإ:تاعوبطملايلامجإ•

.ةعباطلاىلعاهؤارجإمتيتلاةريبكلانوللاةيداحألاتاعوبطملاوخُسنلاددعيلامجإ:ةريبكلاءادوسلاتاعوبطملا•

مادختسالاتادادعرز•

مادختسالاتادادع

.مادختسالاتادادعسملا،ريتاوفلاتامولعمبيوبتلاةمالعىلع،مادختسالاتادادعضرعل

:اًرايخدّدح،ةمئاقلانم،دادععونديدحتل

تاعوبطملاتادادع•

قرولاتادادع•

ةلسرملاروصلاتادادع•

مادختسالاتادادععيمج•

تاعوبطملاتادادع
يلامجإدادعلااذهضرعي.طئاسولانمةدحاوةقرونمدحاوبناجىلعةروصلاوهعوبطملا.تاعوبطملاددعيلامجإرايخلااذهضرعي
.ةريبكلاوةخوسنملاوةعوبطملاخسنللتاعوبطملا

.اًيئوضاهحسموأاهخسنمتيتلانوللاةيداحأماهملاعيمجلتاعوبطملاددعيلامجإمقرلااذهلثمي:ةخوسنملاءادوسلاتاعوبطملا•

ةعابطلاماهملثمت.نوللاةيداحأةكبشلاربعةعابطلاماهمعيمجلتاعوبطملاددعيلامجإمقرلااذهلثمي:ةعوبطملاءادوسلاتاعوبطملا•
.ةعباطلاىلإرتويبمكزاهجنمةلسرملاماهملاةكبشلاربع

يهةريبكلاتاعوبطملا.اهتعابطوأاهخسنمتيتلانوللاةيداحأماهملاعيمجلتاعوبطملاددعيلامجإمقرلااذهلثمي:ةريبكلاتاعوبطملا•
A3لثم،ريبكدنتسمنمةدحاوةقرونمدحاوبناج (11 × وأةيلصأتادنتسموأتادنتسميأيهةريبكلاتاعوبطملا.)ةصوب17
B4نمربكأتاعوبطم (8.5 × .)ةصوب14

قرولاتادادع
ىلعةدحاوةرقنبةقرولكباستحامتي.جارخإلاةقطنمىلإXeroxزاهجاهيذغييتلاقاروألليلامجإلاددعلانعتامولعمرايخلااذهرفوي
.نيهجووأدحاوبناجنمخسنوأةعابطةمهمنعةرابعةقرولاتناكاذإامعرظنلاضغب،دادعلا
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ةلسرملاروصلاتادادع
ربعاًيئوضةحوسمملاروصلاوينورتكلإلاديربلاروصوتنرتنإلاربعسكافلاروصليلامجإلارادقملانعتامولعمرايخلااذهرفوي
.ةكبشلا

مادختسالاتادادععيمج
.ةلسرملاروصلاتادادعوقاروألاتادادعوتاعوبطملاتادادعنمجمدملاددعلارايخلااذهرفوي

مدختسملاباسحلريتاوفلاتامولعم

.ةبساحملاةزيمنيكمتلاحيفطقفمدختسملاباسحريتاوفتامولعمةزيمرفوتت:ةظحالم

®Xeroxةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلدعجار،ةبساحملاةزيملوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل PrimeLink® B9100/B9110/
B9125/B9136.

تامولعمرزديدحتدنع.ريتاوفلاتامولعمةشاشىلعمدختسملاباسحلريتاوفلاتامولعمرزرهظي،ةبساحملاةزيمماظنلالوؤسمنّكميامدنع
:ةيلاتلاتامولعملارهظت،مدختسملاباسحلريتاوفلا

اًيئوضماهملاحسموخسنكلذيفامب،اًيلاحلوخدلاليجستبماقيذلامدختسمللريتاوفلاتامولعم•

:ةيلاتلاتامولعملارهظت،)اًيئوضماهملاحسم(سايقلاوأ)ماهملاخسن(سايقلاديدحتدنع•

ةسلجلامادختسارادقم–

مادختسالايلامجإ–

باسحلادحماظنلالوؤسمّنيعي:باسحلادح–

باسحللمدختسملاريغرادقملايقاب:رفوتملاديصرلا–

توادألابيوبتةمالع

بيوبتلاةمالعيف،تازيملاهذهىلإلوصولل.تاودألابيوبتلاةمالعيفدادعإلاتازيمضعبىلإدودحملوصوبنويداعلانومدختسملاعتمتي
.دادعإ>دادعإسملا،تاودألا

دلجمءاشنإ
.ةعابطللاهلاسرإلدلجملانمتافلملادادرتساودلجملاىلإتافلملانيزختكنكمي.زاهجلاىلعدلجمءاشنإكنكمي

ةنزخملاةجمربلا
رايخللتاوطخلانييعتوةجمربلاتاوطخنمةلسلسريفوتلالخنمةيجاتنإلانيسحتىلعةزيملاهذهلمعت،نيمدختسمللةحاتمنوكتامدنع
.راصتخارزمادختساباهيلإلوصولاكنكمييتلاةمهملاتادادعإورركتملكشبةمدختسملاتازيملاةنزخملاجماربلاظفحت.ةنزخملاةجمربلا
لسلستلاليجستءارجإلااذهكلحيتي.تايلمعلانمةلسلسليجستاًضيأةزيمللنكمينكلو،طقفتازيملاتادادعإةنزخملاةجمربلاركذتتال
ةلاحرزىلعطغضا:ةيلاتلاتاءارجإلاليجستبةنزخملاةجمربلاموقتنأنكمي،لاثملاليبسىلع.ةوطخلكلةضورعملاتاشاشلليمرهلا
.ريراقتلاةعابطةشاشضرعبمقمث،زاهجلا

.ةنزخُملاجماربلاظفحوءاشنإبماظنلالوؤسمماقاذإطقفةنزخُملاةجمربلاةزيمرفوتت:ةظحالم

ماهملاقفدتةقروءاشنإ
.دنتسملزاهجلااهبجلاعييتلاةقيرطلاماهملاقفدتقاروأددحت.ماهملاقفدتةقروءاشنإكنكمي

ماهملاقفدتةقرولةيحاتفمةماكءاشنإ
.ةنيعمةمهمقفدتةقروعقومديدحتيفلمعلاقفدتةقرويفةيحاتفملاةملكلادعاستنأنكمي.ماهملاقفدتةقرولةيحاتفمةملكءاشنإكنكمي
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نيوانعلارتفدلاخدإةفاضإ
.لاخدإلاددح،لاخدإلتامولعملاضرعل.تامولعملالخدأمث،حاتملاخدإددح،ملتسمةفاضإل.ناونعلاوملتسملاتامولعمةفاضإكنكمي

قرولاجردتامس
.نزولاوعونلاومجحلاكلذيفامب،قرولاجردتامسرييغتقرولاجردتامسةزيمكلحيتت

.نيمدختسمللةزيملاريفوتبماظنلالوؤسمماقاذإطقفتاودألابيوبتلاةمالعيفقرولاجاردأتامسةزيمرهظت:ةظحالم

قرولاجردتامسرييغت

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.تاودألابيوبتلاةمالعددح.2

.قرولاجردتامسدادعإ>دادعإددح.3

.جردديدحتبمق.4

.تادادعإلارييغتسملا.5

.ظفحسملامث،حيحصلاقرولاعونددحف،ةحيحصريغتادادعإلاتناكاذإ.ظفحسملا،ةحيحصتدادعإلاتناكاذإ.6

.ةقباسلاةشاشلارهظت

.ديكأتسملا.7

.قرولاجردتامسةشاشرهظت

.قالغإسملا.8
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طئاسولاوقرولا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

174..............................................................................................................................ةموعدملاطئاسولا

178...................................................................................................نيزختلاطئاسووةعابطلاوليمحتلاتاداشرإ

180.................................................................................................................................طئاسولاليمحت

184..........................................................................................................................فرظألاىلعةعابطلا

®Xeroxةعباط/ةخسان173 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

طئاسولاوقرولا



ةموعدملاطئاسولا

اهبىصوملاطئاسولا

.www.xerox.com/digital-printing/latest/PB9DS-02.pdfىلعاهبىصوُملاطئاسولاعاونأبةلماكةمئاقرفوتت

كتعباطفلتيفببستتدقيتلاطئاسولا

تاجرخملاةدوجضافخنايفطئاسولاضعبببستتدق،كلذعمو.ةعابطلاماهملطئاسولاوقرولانمةفلتخمعاونأمادختسالةعباطلاتممُص
.كتعباطفلتيفببستتوأقرولاراشحناتالاحةدايزو

:يلياممدختستال

ةيماسملاوأةنشخلاطئاسولا•

ربحلاثفنبصاخلاقرولا•

اًيعابطهخسنمتيذلاقرولا•

دعجملاوأيوطملاقرولا•

بوقثوةعوطقمءازجأىلعيوتحييذلاقرولا•

سَّبدملاقرولا•

ريرحتةطرشأاهبةقصالداوموأةيبناجفاوحوأةيندعمكباشموأتاحتفىلعيوتحتيتلافرظألا•

ةنَّطبملافرظألا•

ةيكيتسالبلاطئاسولا•

ةموعدملانازوألاوقرولاعاونأ

ديرتيتلاطئاسوللبسانملاجردلادّدح.ةحاتملاقرولاةيذغتجاردأنمجردلكيفةلوبقملااهنازوأوقاروألاعاونأليلاتلاططخملاىلإعجرا
.اهمادختسا

:ةظحالم

.يفاضإصصخمقروعون40دادعإلوؤسمللنكمي.اًدودحممدختسملاةهجاوىلعضورعملاقرولاعونلطئاسولانزونوكي•

.ةيلطملاطئاسوللةصاخ،ةيذغتللءادألضفأ)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحورفوت•

:نيتيلاتلانيتقيرطلاىدحإبقرولاعاونأنزوقاطنديدحتنكمي

.مكحتلاةحولةشاشىلعةحاتملاتارايخلامادختساببسانملانزولاقاطنقيبطتبمقمث،يلاتلالودجلانمقرولاعونددح•

ةعابطلثم،تازيملاضعبرفوت.مكحتلاةحولةشاشىلعةحاتملاةمئاقلانمددحملاقرولانزوقاطنرتخامث،ىرخألاطئاسولاديدحترتخا•
.قاروألاعاونأبةدودحمةمئاقجاردألليئاقلتلاليدبتلاوأريراقتلا

ةعباط/ةخسانيفماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،ةروصلاةدوجنيسحتلفلتخمقاروأنزوقاطنبةروصلاةدوجدادعإديدحتل:ةظحالم
Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136،قرولاجردتادادعإمسقلايف.
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ةموعدملانازوألاوقرولاعاونأقرولاجاردأ

²م/مج81–64:يداعقرو2و1ناجردلا

²م/مج105–64:هليمحتداعُميداعقرو

²م/مج105–82:تادنسلاقرو

²م/مج105–64:بوقثملاقرولا

²م/مج63–52:نزولافيفخقرولا

²م/مج216–106:نزولاليقث1

²م/مج105–64:هريودتداعُمقرولا

²م/مج105–64:اًقبسمعوبطم

²م/مج63–52:نزولافيفخاًقبسمعوبطم

²م/مج216–106:نزولاةفيفخاًقبسمةعوبطمةقاطب

٢و١نيجردللرصانعلاعيمج4و3ناجردلا

²م/مج216–106:ةيقروةنسلأتاذطئاسو

:ةظحالم

.)يبناجلاريرمتلا(5جردلاتافصاومىلإعجرا،)يبناجلاريرمتلا(5جردللهنازوأوقرولاعاونأىلإةبسنلاب•

ةيذغتلاةدحوتافصاوموأةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوصاوخفاشكتساىلإعجرا،7و6نيجردللهنازوأوقرولاعاونأىلإةبسنلاب•
.ةربكملاةعسلاةريبك

®Xeroxةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلدىلإعجرا.ةروصلاةدوجنيسحتلنزولاقاطنرييغتبمق• PrimeLink® B9100/
B9110/B9125/B9136،قرولاجردتادادعإمسقيف.

®Xeroxةعباط/ةخسان175 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

طئاسولاوقرولا



ةموعدملاةيسايقلاقرولاماجحأ

قرولاماجحأجردلا

ةفاحلانمةيذغتلا2و1ناجردلا
)LEF(ةليوطلا
طقف

B5 (182 × )ةصوب10.12×7.17،مم257

A4 (210 × )ةصوب11.7×8.3،مم297

Executive (184 × )ةصوب10.5×7.25،مم267

Letter (216 × )ةصوب11×8.5،مم279

ةفاحلانمةيذغتلا4و3ناجردلا
)SEF(ةريصقلا

A5 (148 × )تاصوب8.27×5.83،مم210

A4 (210 × )ةصوب11.7×8.3،مم297

A3 (297 × )ةصوب16.5×11.7،مم420

B5 (182 × )ةصوب10.12×7.17،مم257

B4 (257 × )ةصوب14.33×10.12،مم364

)تاصوب8.5×5.5،مم215.9×139.7(نايب

طقفةيلامشلااكيرمأ؛)ةصوب10×8(مم254×203.2

Letter (216 × )ةصوب11×8.5،مم279

US Folio (215.9 × )ةصوب13×8.5،مم330.2

Legal (216 × )ةصوب14×8.5،مم356

)ةصوب17×11،مم431.8×279.4(رتفد

A4ةصوب12.2×8.9،مم310×226(صاخ(

DTA3ةصوب17×12.2،مم432×310(صاخ(

)ةصوب18×12(مم457.2×304.8

SRA3 (320 × )ةصوب17.7×12.6،مم450

)ةصوب19.2×12.6(مم488×320

)ةصوب18×13(مم457.2×330.2

)ةصوب19×13(مم482.6×330.2

ةفاحلانمةيذغتلا
ةليوطلا

A4 (210 × )ةصوب11.7×8.3،مم297

B5 (182 × )ةصوب10.12×7.17،مم257

Executive (184.2 × )ةصوب10.5×7.25،مم266.7

Letter (216 × )ةصوب11×8.5،مم279

A4ةصوب12.2×8.9،مم310×226(صاخ(

16K)ةصوب10.51×7.64،مم267×194()ناويات(

16K)ةصوب10.63×7.68،مم270×195()يسيئرلانيصلارب(
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:ةظحالم

.)يبناجلاريرمتلا(5جردلاتافصاومىلإعجرا،)يبناجلاريرمتلا(5جردللقرولاماجحأنأشبتامولعملاىلعلوصحلل•

تافصاوموأةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوصاوخفاشكتساىلإعجرا،7و6نيجردللقرولاماجحأنأشبتامولعملاىلعلوصحلل•
.ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو

.

4و3و2و1جاردأللقرولاجردتامولعم

:4–1جاردألاىلعةيلاتلاتامولعملاقبطنت

.)ًالطر80نزوبفالغىلإًالطر16نزوبىوقمقرو(²م/مج216ىلإ52نمطئاسولانازوأعيمجلوبق4ىلإ1نمجاردأللنكمي

2و1ناجردلا

²م/مج80نزوبقرولانمةقرو11100جردلاةعسغلبت•

²م/مج80نزوبقرولانمةقرو1600اهردقةعسب2جردلاىظحي•

:كلذيفامبطئاسولاماجحأ2و1ناجردلابعوتسينأنكمي•

–A4 210 × Letterوأمم297 8.5 × ةصوب11

–B5 182 × )ةصوب10.12×7.26(،مم257

–Executive 184.2 × )ةصوب10.5×7.25(،مم266.7

)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتابطقفةلمحملاطئاسولا2و1ناجردلابعوتسينأنكمي•

4و3ناجردلا

طبضللنالباق4و3ناجردلا•

²م/مج80نزوبقرولانمةقرو550اهردقةعسب4و3ناجردلاىظحي•

×13(مم488×مم330.2ىلإ)ةصوب7.16×5.5(مم182×مم139.7نمطئاسوماجحأ4و3ناجردلابعوتسينأنكمي•
)ةصوب19.2

ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلليقفأهاجتابوأ)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلليدومعهاجتابةلمحملاطئاسولا4و3ناجردلابعوتسينأنكمي•
)SEF(

مجحلانعيئاقلتلافشكلاةيناكمإب4و3ناجردلاعتمتي•

.مجحلانعيئاقلتلافشكللNVMتادادعإرييغتماظنلالوؤسمنمبلطا،مجحلليئاقلتلافشكلاةزيممادختسالبق:ةظحالم
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نيزختلاطئاسووةعابطلاوليمحتلاتاداشرإ

ةماعلاطئاسولاليمحتتاداشرإ

:ةبسانملاجاردألايفطئاسويأوأقرولاليمحتدنعتاداشرإلاهذهعبّتا

.قرولاجرديفهليمحتلبققرولاةيوهتبمق•

.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال.جاردألاءلميفطرفتال•

.قرولامجحمئالتلقاروألاتاهجومطبضا•

ليقثلانزولاىلعطئاسولاعونطبضا.فرظألاةعابطل5جردلامدختسا.طقفدحاوهجوىلعفرظألاعبطا.طقفةيقرولافرظألامدختسا•
1.

.ةعباطلابسمللاةشاشىلعحيحصلاقرولاعونديدحتنمدكأت،جردلايفقرولاليمحتدعب•

تاقصلملاىلعخسنلاوأةعابطلا

.7و6نيجردلا)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوو،)يبناجلاريرمتلاجرد(5جردلانمتاقصلملاةعابطكنكمي

.تاقصلملاىلعةعابطلا)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحومعدتال:ةظحالم

:ةيلاتلاتاداشرإلابمزتلا،تاقصلملاىلعةعابطلادنع

.ةعباطلايفاهراشحناوتاقصلملادعجتىلإةيساقلافورظلايفةليوطلانيزختلاتارتفببستتدق.رركتملكشبنوزخملاريودتبمق•

.رزيللابةعابطللةممصملاتاقصلملامدختسا•

.لينيفلاتاقصلممدختستال•

.فاجلاغمصلاتاقصلممدختستال•

.تاقصلملاةقرونمطقفدحاوهجوىلععبطا•

.ةدوقفمتاقصلملانوكتثيحةقرويأمدختستال•
.ةعباطلافالتإةدوقفملاتاقصلملاتاذقاروأللنكمي

اًدعتسمحبصتىتحةيلصألااهتوبعلخادتاقصلملاقاروأكرتا.ةيلصألاةوبعلايفٍوتسملكشبةمدختسملاريغتاقصلملانيزختبمق•
.اهقلغماكحإدعأوةيلصألااهتوبعىلإةمدختسمريغتاقصلمقاروأةيأدعأ.قاروألامادختسال

فورظلايفتاقصلملانيزختيدؤيدقثيح.ةدوربلاوأةنوخسلاةديدشوأةبوطرلاوأفافجلاةديدشفورظيفتاقصلملانيزختبمقتال•
.ةعباطلايفتاقصلملاراشحناىلإوأةعابطلاةدوجيفتالكشمثودحىلإةيساقلا

عمالقروىلعخسنلاوأةعابطلا

.7و6نيجردلاو)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحونميلطملاوأعماللاقرولاةعابطكنكمي

:ةظحالم

.عماللاقرولاىلعةعابطلا)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحومعدتال•

.يلطملاوأفافشلاقروللةموعدمطقفدحاوبناجىلعةعابطلا•
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:ةيلاتلاتاداشرإلابمزتلا،عمالقروىلعةعابطلادنع

.ةعباطلايفقرولاليمحتلاًدعتسمنوكتىتحقلغلاةمكحمعماللاقرولاةفلغأحتفتال•

.ةيلصألاهتوبعيفٍوتسملكشبعماللاقرولانيزختبمق•

.عماللاقرولاليمحتلبقجردلانمرخآلاقرولاعيمججرخأ•

.جردلانممدختسملاريغقرولالزأ،ةعابطلانمءاهتنالادنع.همادختسالططختيذلاعماللاقرولارادقمالإليمحتبمقتال•
.اًقحالهمادختسالماكحإبهقلغأوةيلصألاةوبعلايفمدختسملاريغقرولالدبتسا

.ةعباطلايفهراشحناوعماللاقرولادعجتىلإةيساقلافورظلايفةليوطلانيزختلاتارتفببستتدق.رركتملكشبقرولاردأ•

قرولانيزختتاداشرإ

.ةعابطلاةدوجنيسحتيفىرخألاطئاسولاوقروللةديجنيزختفورظريفوتمهاسي

ببست.يئرملاءوضلاوةيجسفنبلاقوفةعشألاببسبفلتللقرولامظعمضرعتي.اًيبسنةفاجوةدرابوةملظمنكامأيفقرولانيزختبمق•
.قرولافلت،تنسرولفلاةءاضإحيباصموسمشلانمةثعبنملاةيجسفنبلاقوفةعشألا

.ةليوطةينمزتارتفليئرملاءوضللوأةيوقلاةعشأللقرولاضرعتللق•

.ةيبسنلاةبوطرلاوةرارحلاتاجردتابثىلعظفاح•

.ربكألكشبةبوطرللنكامألاهذهعيمجتحجريثيح.ءابقألاوأبئارملاوأخباطملاوأتايلُعلايفقرولانيزختبنجت•

.نئازخيفوأففرأوأىوقمقرووأحاولأىلعامإٍوتسمعضويفقرولانيزختبمق•

.هعملماعتلاوأقرولانيزختةقطنميفتابورشملاوأماعطلادوجوبَّنجت•

.يلصألافالغلايفنزخملاقرولاكرتا.ةعباطلايفهليمحتلاًدعتسمحبصتىتحقلغلاةمكحمقرولاةفلغأحتفتال•

مادختسالاًدعتسمنوكتىتحةبيقحلالخادطئاسولانيزختبمق.قلغلاماكحإةداعإلةلباقةيكيتسالببئاقحلخادصاخلاقرولاضعبةئبعتمتي•
.اهتيامحلاهقلغماكحإدعأمث،ةبيقحلايفةمدختسملاريغطئاسولاقبأ.طئاسولا
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طئاسولاليمحت

2و1نيجردلايفقرولاليمحت

.قروللراشحناثدحيدق،جردلانمقرولاةيذغتبةعباطلامايقءانثأقرولاجردحتفمتاذإ:ةظحالم

.ةعابطلاةمهملبسانملاقرولادّدح.1

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.2

.ىلعألةيبناجلافاوحلاهيجوتعمقرولاةمزرحتفا.3

.قاروألاةيوهتبمق،جردلايفقرولاليمحتلبق.4

.جردللىرسيلاةفاحلاعماهتاذاحموقرولاةفاحليمحتبمق.5

.يدومعلاهاجتالايفوأ)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلايفقرولالّمح

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.6

.ماظنلالوؤسمةطساوباهنيكمتمتاذإ،سمللاةشاشىلعقرولاجردتادادعإةشاشرهظت

.ةيلاتلاةوطخلاىلإعباتف،تارييغتيأءارجإبمقتملاذإ.تامولعملاحّحصمث،تادادعإلارييغتسملاف،قرولاجردىلعتارييغتتيرجأاذإ.7

a.ةجاحلابسحتارايخلادّدح،قرولانولوقرولامجحوقرولانزو/قرولاعونلجأنم.

b.ةاذاحملاطبضوقرولاديعجتىلعةبولطملاتارييغتلاءارجإبمق،ةرورضلادنع.

/ةخسانماظنلوؤسمليلدىلإعجرا،قرولاةاذاحموقرولاديعجتتارايخلوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
®®Xeroxةعباط PrimeLink®® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.جردلاتادادعإةذفانىلإدوعتىتحظفحدّدح.

.ديكأتسملا.8

4و3نيجردلايفقرولاليمحت

.ةيفلخلاةفاحلاهِّجومىلعىصقألادحلاطخقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم

.ةعابطلاةمهملبسانملاقرولادّدح.1

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.2
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.ىلعألةيبناجلافاوحلاهيجوتعمقرولاةمزرحتفا.3

.قاروألاةيوهتبمق،جردلايفقرولاليمحتلبق.4

.جردللىرسيلاةفاحلاعماهتاذاحموقرولاةفاحليمحتبمق.5

ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلليقفأهاجتاوأ)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلليدومعهاجتايفقرولاليمحتكنكمي:ةظحالم
)SEF(.

.جردلايفقرولاةفاحسماليىتحرذحبةفاحلاهِّجومكّرحمث،هِّجوملاريرحتحاتفمىلعطغضا،قرولاتاهِّجومطبضل.6

.ةيفلخلاةفاحلاهِّجومىلعىصقألادحلاطخقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.7

.ماظنلالوؤسمةطساوباهنيكمتمتاذإ،سمللاةشاشىلعقرولاجردتادادعإةشاشرهظت

.ةيلاتلاةوطخلاىلإعباتف،تارييغتيأءارجإبمقتملاذإ.تامولعملاحّحصمث،تادادعإلارييغتسملاف،قرولاجردىلعتارييغتتيرجأاذإ.8

a.ةجاحلابسحتارايخلادّدح،قرولانولوقرولامجحوقرولانزو/قرولاعونلجأنم.

b.ةاذاحملاطبضوقرولاديعجتتارايخىلعتارييغتءارجإبمق،ةرورضلادنع.

/ةخسانماظنلوؤسمليلدىلإعجرا،قرولاةاذاحموقرولاديعجتتارايخلوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
®®Xeroxةعباط PrimeLink®® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.جردلاتادادعإةذفانىلإدوعتىتحةشاشلكىلعظفحسملا.

.ديكأتسملا.9

4و3نيجردلايفةيقروةنسلأتاذطئاسوليمحت

.ةعابطلاةمهملبسانملاقرولادّدح.1

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.2

.اهتيوهتبمق،جردلايفةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاليمحتلبق.3
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.لفسألهتعابطوأهخسنمتيسيذلاهجولاهيجوتعم،جردللىنميلاةفاحلاعماهتاذاحموةيقرولاةنسلألاقروةفاحلّمح.4

.جردلايفطئاسولاةفاحسماليىتحرذحبةفاحلاهِّجومكّرحمث،هِّجوملاريرحتحاتفمىلعطغضا،قرولاتاهِّجومطبضل.5
.ةيفلخلاةفاحلاهِّجومىلعىصقألادحلاءلمطخقوفطئاسولاليمحتبمقتال

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.6

.ماظنلالوؤسمةطساوباهنيكمتمتاذإ،سمللاةشاشىلعقرولاجردتادادعإةشاشرهظت

.ةيلاتلاةوطخلاىلإعباتف،تارييغتيأءارجإبمقتملاذإ.تادادعإلارييغتسملاف،قرولاجردىلعتارييغتتيرجأاذإ.7

a.ةجاحلابسحتارايخلادّدح،قرولانولوقرولامجحوقرولانزو/قرولاعونلجأنم.

b.ةاذاحملاطبضوقرولاديعجتتارايخىلعتارييغتءارجإبمق،ةرورضلادنع.

/ةخسانماظنلوؤسمليلدىلإعجرا،قرولاةاذاحموقرولاديعجتتارايخلوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
®®Xeroxةعباط PrimeLink®® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.جردلاتادادعإةذفانىلإدوعتىتحةشاشلكىلعظفحسملا.

.ديكأتسملا.8

4و3و2و1جاردألايفبوقثملاقرولاليمحت

.ةعابطلاةمهملبسانملاقرولادّدح.1

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.2

.ىلعألةيبناجلافاوحلاهيجوتعمقرولاةمزرحتفا.3

.قاروألاةيوهتبمق،جردلايفقرولاليمحتلبق.4

.جردللىرسيلاةفاحلاهاجتاببوقثملاقرولاليمحتبمق.5
.)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتايفقرولاليمحتنمدّكأتو،جردللىرسيلاةفاحلالباقميفتاحتفلانوكتىتحقرولاةاذاحمبمق

.جردلايفقرولاةفاحسماليىتحرذحبةفاحلاهِّجومكّرحمث،هِّجوملاريرحتحاتفمىلعطغضا،قرولاتاهِّجومطبضل.6

.ةيفلخلاةفاحلاهِّجومىلعىصقألادحلاطخقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.7

.ماظنلالوؤسمةطساوباهنيكمتمتاذإ،سمللاةشاشىلعقرولاجردتادادعإةشاشرهظت

.ةيلاتلاةوطخلاىلإعباتف،تارييغتيأءارجإبمقتملاذإ.تامولعملاحّحصمث،تادادعإلارييغتسملاف،قرولاجردىلعتارييغتتيرجأاذإ.8

a.ةجاحلابسحتارايخلادّدح،قرولانولوقرولامجحوقرولانزو/قرولاعونلجأنم.
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b.ةاذاحملاطبضوقرولاديعجتتارايخىلعتارييغتءارجإبمق،ةرورضلادنع.

/ةخسانماظنلوؤسمليلدىلإعجرا،قرولاةاذاحموقرولاديعجتتارايخلوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
®®Xeroxةعباط PrimeLink®® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.جردلاتادادعإةذفانىلإدوعتىتحةشاشلكىلعظفحسملا.

.ديكأتسملا.9

ةيرايتخالاةيذغتلاةزهجأيفطئاسولاليمحت

.بسانملالصفلاعجار،ةيرايتخالاةيذغتلاةزهجأيفطئاسولاليمحتلوحتاداشرإوتامولعمىلعلوصحلل

ةيرايتخالاءاهنإلاةزهجأيفةجلاعملادعبامطئاسوليمحت

.بسانملالصفلاعجار،ةيرايتخالاءاهنإلاةزهجأيفةجلاعملادعبامطئاسوليمحتلوحتاداشرإوتامولعمىلعلوصحلل

®GBCزاهجبةيقروةنسلأتاذطئاسوليمحت AdvancedPunch™ Pro

®GBCزاهجليصوتدنعقرولاجاردأيفطئاسولاليمحتةيفيكلوحتامولعمىلعلوصحلل AdvancedPunch™ Pro،قئاثوعجار
GBCليمع AdvancedPunch Pro.
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فرظألاىلعةعابطلا
ةدراولاتاداشرإلاعابتابXeroxيصوُت،دحىصقأىلإةحجانلاةعابطلاصرفةدايزل.نومضمريغءادألانكل،فرظألاىلعةعابطلاكنكمي
.هاندأ

فرظديدحت

:ةيلاتلالماوعلاكرابتعايفعض،ةيلاثمةعابطةدوجقيقحتل.ةعوبطملاتاجرخملاةدوجةنيعمةعابطةمهملهددحتيذلاطئاسولاقروعونددحي

كمُسلاونزولاوسململالثم،طئاسوللماعلانيوكتلا•

فلغملاةينبويداملاميمصتلايفطئاسولاقيبطت•

.فرظألانمةنيعمعاونأاهضرفتنأنكمييتلاتايدحتلاوةعئاشلافرظألاطامنأىلعءوضلامسقلااذهّطلسي

:امهيلكوأنييلاتلانيءارجإلادحأدييقتىلإهتينبوفرظلانيوكتيدؤينأنكمي،تالاحلاضعبيف

فرظلاىلععوبطمىوتحميأعضومديدحت،فلغملاةينبىلإاًدانتسا•

اهمادختساكنكمييتلاةيفارغوتوفلاروصلاوأةيموسرلاةينفلالامعألاعاونأ،فرظلانيوكتىلإاًدانتسا•

:ةيلاتلافرظألاعاونأمدختستال

طغضلابةموتخملافرظألا•

يندعملاقالغإلاتاذفرظألا•

طبرلابةقلغُملافرظألا•

ةيسايقلاريغىرخألافرظألا•

تارابتعالاوفرظألاطامنأ

.ىرخألاماجحألاىلعاًضيأقبطنتليصافتلانكل،10مقرةيسايقلاةيراجتلالامعألافرظأىلعهاندأةلثمألاقبطنت

ةيبناجلافاوحلا

لالخنمعطقنتالةريبكحطسةحاسمةيبناجلاةفاحلاميمصترفوي.رزيللابةعابطللةيبناجلافاوحلاتاذفرظألامادختسالّضُفي،ماعلكشب
.فاوحلاوتايطلا
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ةيرطقلافاوحلا

ميماصتلانمةعونتمةعومجميففرظألانمطمنلااذهرفوتي.ةفلكتلاثيحنمًالاّعفاًرايخنوكتاماًبلاغو،ةيرطقلافاوحلامادختسانكمي
.يطلاطامنأو

ةذفان

.رزيللابةعابطلاعمةقفاوتماهددحتيتلاذفاونلاتاذفرظألانأدكأت

.رهصملافلتىلإرهصللةيلاعلاةرارحلاةجردلمحتتاليتلاذفاونلاتاذفرظألاىلعةعابطلايدؤت:رذحلا

قصللاوعزنلللباقلامتخلا

.ةديججئاتنققحتوةدوجلاةيلاعطئاسونمةعونصمقصللاوعزنلللباقلامتخلاميمصتتاذفرظألانوكتاماًبلاغ
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نيهجولاىلعقصاللاطغضلابمتخلا

.رهصملافالتإيفاذهفرظلاطمنببستينأنكمي.نيهجولاىلعقصاللاطغضلابمتخلاميمصتتاذفرظألامدختستال:رذحلا

فرظألاميمصتتارابتعا

.اهعملماعتلاوةعابطلاةدوجىلعاًدويقضرفينأنكميهتدوجوفورظملليداملاميمصتلانأكردتنأبجي،فرظألاديدحتدنع

لقنبةعباطلاموقتنأفرظألامظعمبلطتت،لاثملاليبسىلع.فرظألاةعابطلاًيدحتةعباطلاربعرمتيتلاةددعتملاحطسألالكشتنأنكمي
نمتاقبطعبرأيجذومنلافرظللنوكي،فرظألاةنسلأقالغإدنع.كمُسلانمتاقبطعبرأوأثالثوأناتقبطهبحطسىلعربحلاقوحسم
عبرأاهيفلخادتتيتلاعقاوملاىلإءاقرزلارئاودلاريشت.فرظأللنيفلتخمنيميمصتهاندأيحيضوتلامسرلاحّضوي.ةددعتمعقاوميفطئاسولا
.طئاسولانمتاقبط

ةلخادتملاتاقبطلاعقومنأىلإتارابتخالاتلّصوتدقف،كلذعمو.ةكيمسطئاسوىلإحاجنبربحلالقنىلعةرداقةعباطلانوكت،تالاحلامظعميف
ةرهاظلاهذه.فرظلانمىرخأقطانميفطغضلاغارفإىلإهذهطغضلاطاقنيدؤتنأنكمي.ةنيعمقطانميفطغضطاقنقلخينأنكمي
.يلاتلامسقلايفةحّضوم

ةنيعمفرظأماجحألتايصوت

روكذموهامكةريبكلاماجحألاىلعديعاجتلاءانثتسابةديججئاتنقيقحتمت.ةيلاتلافرظألاماجحأمادختسابةدودحملاتارابتخالاضعبءارجإمت
.ةلمتحملالكاشملامسقلايف

:ةدحتملاتايالولا
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)مم241.3×104.8(ةصوب9.5×10:4.1مقر•

)مم304.8×228.6(ةصوب12×9•

)مم228.6×152.4(ةصوب9×6•

:يبوروألاداحتالا

)ةصوب4.3×8.7(مم110×220:لوطلابدعُبلا•

•C4: 229 × )ةصوب12.8×9(مم324

•C5: 162 × )ةصوب9×6.4(مم229

اهديدحتوفرظألارابتخا

مادختسابطيسبرابتخادعاسينأنكمي.عوبطملاجارخإلاتابلطتمبحيحصلافرظلاطمننارقإىلعفرظدودحةفرعمكدعاستنأنكمي
Microsoft® Wordةيلاكشإنوكتنألمتُحييتلافرظألاديدحتيف.

هتعابطورابتخافلمءاشنإ

®Microsoftجمانربحتفا.1 Wordاًديدجاًدنتسمئشنأو.

مجحديدحتل.همادختسادارُملافرظلامجحدّدحمث،طيطختلا>مجحقوفرقنا،كبصاخلافرظلاعمبسانتيلقرولامجحرييغتل.2
.قرولاماجحأنمديزملادّدح،صصخم

Envelopeوهددحملاقرولامجح،يلاتلالاثملايف:ةظحالم #10.

.يقفأدّدحمث،طيطختلا>هاجتاقوفرقنا.3
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ةفاحوليطتسملابناوجنمبناجلكنيب)ةصوب0.3(مم7.6شماهبحمسا.ةيحيضوت>لاكشأ>جاردإقوفرقنا،ليطتسممسرل.4
.ةحفصلا

:دوسألانوللاب%85ةبسنبليطتسملاةئبعتل.5

a.ليطتسملادّدح.

b.لكشلاقيسنتبيوبتلاةمالعدّدح،ةمئاقلاطيرشنم.

c.85ةبسنبدوسأدّدحمث،لكشلاةئبعتقوفرقنا،طيرشلاىلعلاكشألاطامنأمسقنم%.

:ليطتسملليليصفتلاططخملارايخنييعتل.6

a.ليطتسملادّدح.

b.لكشلاقيسنتبيوبتلاةمالعدّدح،ةمئاقلاطيرشنم.

c.يليصفتططخمدجويال>لكشلليليصفتلاططخملاقوفرقنا،طيرشلاىلعلاكشألاطامنأمسقنم.

.رابتخالافلمدادعإلمتكا

.ةيانعبةعوبطملافرظألاصحفامث،فرظألاىلعرابتخالافلمنمتانيعلاضعبعبطا،جئاتنلامييقتل.7

ةلمتحملالكاشملا

لكاشملاهذه.هاندأةروصلايفحّضوموهامك،ةعابطلايفتاضقانتلارهظتنأنكمي،فرظلاىلعقرولانمةددعتمتاقبطلخادتتامدنع
يفعوبطمىوتحمكانهنوكيالثيحبةعابطلاةمهممّمص،ةيلعفلاماهملايفلكاشملاهذهبنجتل،كلذعمو.يبيرجتلاليغشتلايفةحضاو
.ةرثأتملاةقطنملا
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.هاندأةروصلايفةحّضومةلكشملاهذه.ةعابطلايفتافلاخمثودحىلإةريبكلافرظألافاوحىلعةدوجوملاديعاجتلايدؤتنأنكمي

فيفطلافالتخالايدؤينأنكمي.ةيفلخلاةيذغتلاتاركبوةيمامألاةيذغتلاتاركبىلعاًفلتخماًدشةعباطلامدختست،ةلوصفمةيدرفلاقاروألاءاقبإل
ةئطاخلاةاذاحملاهذهببستت.فلغمللةيفلخلاوةيمامألاحاولألاةاذاحممدعىلإفرظلانميفلخلاويمامألاءزجلانيبقبطملاةيذغتلاةركبدشيف
.هاندأةروصلايفحّضوموهامك،فرظلافاوحدعجتيف

ةيداملاديعاجتلابنجتنكميال،كلذعمو.هاندأةحّضوملاربحلابةقلعتملاتالكشملابنجتكنكميف،فرظلافاوحنمبرقلابةعابطلابمقتملاذإ
.ةصوب12×9وأC4لثم،نزولاةفيفخوةريبكةيقروفرظأمادختسابفرظلل

اًمئادربتخا.قوثوملكشباًنزوفخألاوةريبكلافرظألاةيذغتمتتالأنكمملانمامك.لقثأنزوتاذفرظأمدختستتنكاذإكلذبنجتنكمي
.ةعابطلاةمهمبمازتلالالبقطئاسولا

ةماعلاتايصوتلا

.فرظأللةعابطرابتخاءارجإبمق،فرظألانمةريبكتايمكيرتشتنألبق•

.رزيللاتاعباطلاهبىصوُملاوةممصملافرظألامدختسا•
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ةرارحللءارغلاضرعتيامدنعفرظلاةينببساسملامدعيرورضلانم.ىرخأةقيرطيأبةهوشموأةدّعجموأةيوتلمريغاًفرظأمدختسا•
.زاهجلااهدلوييتلاةيلاعلا

ةطساوباهؤاشنإمتييتلاكلتلثم،رهصللىلعأةرارحتاجردلةممصملافرظألاطقفمدختسا،تاحتفىلعيوتحتيتلافرظأللةبسنلاب•
تانوكموزاهجلارهصمفالتإىلإرهصللىلعأةرارحتاجردلةممصمريغتاحتفىلعيوتحتيتلافرظألايدؤتدق.رزيللاتاعباط
.ريوصتلا

ثيحبفرظلاعضمث،اًقلغمولفسألناسللانوكيثيحب،ىلعألاههّجووفرظألاليمحتبمق:فرظألاليمحتلطقفةيلاتلاةقيرطلامدختسا•
ثيحب،ةجرد90فرظلاريودتبمقف،لاخدإلامجحةجمربيفلكاشموأاًرمتسماًراشحناَتهجاواذإ.ًالوأزاهجلاىلإناسللاةفاحلخدت
.لّغشملاوحناًهجتمناسللانوكي

رييغترثؤي.رهصملاةرارحةجردوةروصلالقنةعرسوةروصلالقنةوقىلعرثؤتيتلاطئاسولاتادادعإنمةعومجمزاهجلاضرعي•
يففرظلاىلإربحلاقوحسملقننامضيفةليقثلاطئاسوللةممصملاتادادعإلادعاستنأنكمي.ةعابطلاجارخإىلعطئاسولاتادادعإ
.ةعماللاقطانملاليلقتيفنزولاةفيفخطئاسوللةممصملاتادادعإلادعاستنأنكمي.ةجرحلاقطانملا

بلطتتفئاظولاضعبنإف،ينفلالمعلاطبضرّذعتاذإ.فرظلاعمبسانتيامبميمصتلاوطيطختلاطبضا،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل•
ثالثىلإنيتقبطنمفرظلالقتنيثيحوأ،فرظلاةفاحلوطىلعةروصلالقننيسحتل،تالاحلاضعبيف.نيعمفرظطمنمادختسا
.امهيلكوأراعشلاوألسرملاناونععضومطبضكنمبلطتي،طئاسولانمتاقبط

يفمهاسيدقامم،ةعباطلاتانوكمىلعةقصاللاداوملامكارتىلإةبوطرلاوةرارحلايدؤتنأنكمي.فرظلاناسلحتفعمةعابطلاّبنجت•
.ةعابطلاةدوجروهدتوقرولايفراشحناثودح

.ناسللافاوحلوطىلعءارغلليواستملاريغمكارتلاوأةقصاللاةداملانمةكيمسلاةقبطلاتاذفرظألاّبنجت•

طغضلابةموتخملافرظألاىلعةدوجوملاةحوتفملاةنسلألافشكت.اًحوتفمءاطغلاكرتبلطتتيتلاطغضلابةموتخملافرظألامدختستال•
.ةقصاللاةدامللزاهجلا

.كبةصاخلافرظألاقلغيفرهصلاوةعابطلاءانثأاهقالطإنكمييتلاةدئازلاةبوطرلاببستتنأنكمي.فاجناكميففرظألانيزختبمق•
.فرظألاةعابطلةبوطرلاباهيفمكحتلامتيةئيبمادختساكتئيبيفةيلاعلاةبوطرلاتايوتسمنمضتنأنكمي

بويجنأودبي.ةيئاوشعتاغارفكلذنعجتنيدقامم،ةعابطلاةيلمععمفرظلالخادسوبحملاءاوهللةريغصلابويجلالخادتتنأنكمي•
ةمهمليغشتلبق،ةيئاوهلابويجلالكاشمليلقتل.ىرخألاطامنألايفهيلعيهاممفرظألاطامنأضعبيفاًعويشرثكأسوبحملاءاوهلا
.ةفيظولاتابلطتمعيمجةاعارمنمدكأت،فرظألاديدحتدنع.فرظألاةيوستبمق،ةعابطلا

.يئاقلتلاجاردإلالثم،نيعمقيبطتىلإيضفياًفرظةعابطلاماهمضعببلطتتدق•

تافالتخادجوتنأنكمي.مازتلاوأةريبكءارشةيلمعيألبقاهريودتداعُملافرظألاطئاسوىلعمييقتءارجإب،ناكمإلادنع،Xeroxيصُوت•
.امهيلكوأهتافصاوموأهريودتداعملاجتنملاةدوجيفةريبك

فرظألاةعابطلزاهجلادادعإ

زاهجلايففرظألاليمحت

:ةيلاتلاتاداشرإلامدختسا.ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحووأيبناجلاجردلايففرظألاليمحتبمق،ريغصلاطئاسولالماحمادختساب

.ةقلغمفرظألاةنسلأنأنمدكأت•

:اًقسانترثكألاعضوملايفيطلللباقلابناجلاوىلعألاًهجتميمامألابناجلانوكيثيحبفرظلاعض•

.لّضفملاعضوملاوهاذه:زاهجلاةمدقمهاجتاب–

زاهجلاةيذغت–

.ةيمامألاةفاحلايفتاقبطلانمددعلقأنوكيثيحبفرظلاعض،ةيذغتلاةيقوثومةدايزل:ةظحالم

.ةدحاوةعابطةمهميفاًفرظ50ىلإلصيامةعابطكنكمي،يبناجلاريرمتلاجردنم•
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نأنكميفرظلاةدوجنكل،يبناجلاريرمتلاجردنمريثكبرثكأطئاسوعملماعتلانيجردلاتاذةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحولنكمي•
نمىلعأمزِحلمعدلارفوتنأنكمييتلاونيجردلاتاذةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليرايتخاقحلمرفوتي.ةمزِحلارارقتساىلعرثؤت
.ةريغصلاطئاسولا

.فرظألاىلإعجرا،فرظألاعممادختساللةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحودادعإلوحتامولعملانمديزمل•

فرظألاةعابطلزاهجلانيوكت

رهظتنأنكمي،فرظألالاخدإدعب.مكحتلاةحولسملةشاشيفةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوتادادعإوأ)يبناجلاريرمتلا(5جردلاطبضا
:اًيوديجردلاتادادعإلةيلاتلاتارايخلاددحف،تادادعإلارهظتملاذإ.اًيئاقلتجردلاتادادعإتارايخ

)ريغتملامجح(يسايقلاريغمجح:قرولامجح•

•X:فرظلالوطدّدح.

•Y:فرظلاضرعدّدح.

)2م/مج216-106(1ليقثلانزولا:قرولاعون•

قوحسممءالتيملاذإ.لقثأطئاسومادختسالقرولاعوندادعإطبضكنكميف،ةيادبلايفةئيسجئاتنىلعَتلصحاذإ:ةظحالم
ىلإيدؤيدقامم،أطبأةيذغتةعرسوةرارحلانمديزمبحمسيلقثأطئاسودادعإنإف،1ليقثلانزولادادعإعماًديجربحلا
.لضفأةجيتن

.ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحووأ)يبناجلا(5جردلاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل

ةعابطلاليغشتجمانربيفقرولاديدحت

دنتسملاحتفا،كزاهجلةعابطلاليغشتجمانربةمئاقىلإلوصولل.ةعابطلاليغشتجمانربيفقرولارايتخالليلدكةيلاتلاروصلامادختساكنكمي
.ةعباطلاصئاصخقوفرقنامث،ةرفوتملاتاعباطلاةمئاقنمكزاهجدّدح.فلم>ةعابطقوفرقنامث،هتعابطديرتيذلا
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عافتراللةصصخمداعبأديدحتةزيملاهذهكلحيتت.ةحاتملاقرولاتارايخةمئاقىلإصصخممجحةفاضإكنكمي،ةصصخمقروماجحأبةعابطلل
.ضرعلاو

اهبلطتيتلاداعبألادّدح.ديدج>ديدجلاقرولامجحةمءالم>رخآمجحدّدح،قرولالجأنم،ةعابطلاليغشتجمانربيف،صصخممجحءاشنإل
.ديدجلاقرولامجحل
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EFIةكرشلةيمقرلاةيمامألاةهجاولايفقرولاديدحت

اذإ.هيففرظألاليمحتمتيذلاةيذغتلاردصمديدحتكنكمي،قرولاديدحتليهستل،EFIةكرشلةيمقرلاةيمامألاةهجاولالالخنمةعابطلادنع
ديدحتدنع.سمللابلمعتيتلازاهجلايفمكحتلاةحولةشاشىلعهتددحيذلاصصخملامجحلادّدح،ليغشتلاجمانربراوحعبرميف،رمألامزل
.زاهجلاىلعقرولامجحديدحتلاهتمدختسايتلا،ةصوبوأمم،اهسفنسايقلاتادحومدختستكنأنمدكأت،ليغشتلاجمانربراوحعبرميفمجحلا
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ةنايصلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

196.................................................................................................................................ةعباطلافيظنت

201..........................................................................................................كالهتساللةلباقلاتامزلتسملالادبتسا
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ةعباطلافيظنت
:ةعباطلافيظنتدنعاهبمزتلاوةيلاتلاتامولعملاأرقا

.ةعباطلالصفبمقمث،ليغشتلافاقيإديقةعباطلانأدكأت،ةعباطلافيظنتيفأدبتنألبق،ةيئابرهكةمدصلضرعتلابنجتل•

شروأىرخألاةرياطتملالئاوسلاوأءالطلاففخموأنيزنبلامدختستالوةققشتملاةفلغألاوتاهوشتلاونوللارييغتلثمةعباطلافلتبنجتل•
.ةعباطلاىلعتارشحلادراط

.خسنلاءانثأتادنتسملافلتوةعباطلالطعتىلإهايملانمةطرفمةيمكبةعباطلافيظنتيدؤيدق•

:تادنتسملاجاجزوتادنتسملاءاطغوتادنتسملاةيذغتةدحوتامولعم•

ةدحولمحت.)DADF(ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوليلفسلابناجلاىلعحطسملاوضيبألاحطسلاوهتادنتسملاءاطغ–
.تادنتسملاجاجزىلعناكميفدنتسملا)DADF(ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغت

جاجزوتادنتسملافالغنمتانوكملاهذهنوكتت.هسفنتقولايفتادنتسملاجاجزوتادنتسملاءاطغتانوكمعيمجفيظنتبىصوُي–
.يئوضلاحسملانميناثلابناجلاتاسدعةعومجموتادنتسملا

ناكاذإ.ماظتنابتادنتسملاجاجزوتادنتسملاءاطغفيظنتبمق،ةعوبطملاتاجرخملاوأخسنلاتاجرخملةنكممةدوجلضفأريفوتل–
.ةبسانملاتادنتسملاماجحأفاشتكاةعباطللنكميالوخُسنلاىلععقبلارهظتدقف،نيخستمتادنتسملاجاجزوتادنتسملاءاطغ

فيظنتل.تادنتسملاجاجزوتادنتسملاءاطغلفيظنتلاءارجإذيفنتبمق،اًخستميئوضلاحساملانوكيدق،ةلاسرلاتيقلتاذإ–
.تادنتسملاةيذغتةدحوىلعتاقصلملاتاميلعتوأمدختسملاليلدىلإعجرا،يئوضلاحسملاجاجز

دنتسملاهيلعتعضويذلاجاجزلاوهتادنتسملاجاجز.يجاجزلاطيرشلاوتادنتسملاجاجز:نيأزجنمتادنتسملاجاجزنوكتي–
.تادنتسملاجاجزراسيىلعتادنتسملاجاجزنم)ةصوب1(مس2.54ضرعبطيرشنعةرابعيجاجزلاطيرشلا.هخسنل

سمللاةشاشويجراخلاءزجلافيظنت

ةعباطلليجراخلاءزجلاحسملواحف،خاسوألاةلازإبعصلانمناكاذإ.ءاملابةللبمةمعانشامقةعطقمادختسابيجراخلاءزجلافيظنتبمق.1
.ةلداعتملاتافظنملانمةريغصةيمكبةللبمةمعانشامقةعطقبقفرب

.ةمعانشامقةعطقمدختسا،يجراخلاءزجلانمةدئازهايميأفيظنتل.2
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.لداعتملوحكوأفظنمبةللبمةمعانشامقةعطقبسمللاةشاشفيظنتبمق.3

تادنتسملاءاطغوتادنتسملاجاجزفيظنت

:نيخستم:تادنتسملاجاجزودنتسملاءاطغحبصأاذإ

.اًيئوضةحوسمملاتادنتسملاوأخسنلاىلعتاخطللارهظتنأنكمي•

.تادنتسملاماجحأفاشتكاةعباطللنكميال•

.تادنتسملاةيذغتةدحويفةرفوتملاشامقلاةعطقمادختساباًيرهشةدحاوةرمتادنتسملاجاجزوتادنتسملاءاطغفيظنتبمق

:تادنتسملاءاطغفيظنتل.1

a.تادنتسملاةيذغتةدحوعفربمق.
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b.ةلازإبعصلانمناكاذإ.ءاطغلاففج،ةمعانشامقةعطقب.ءاملابةللبمةمعانشامقةعطقبتادنتسملاءاطغحسما،خاسوألاةلازإل
.ةلداعتملاتافظنملانمةليلقةيمكبةللبمةمعانشامقةعطقبقفربحسملالواحف،خاسوألا

:تادنتسملاجاجزفيظنتل.2

a.ةلازإبعصلانمناكاذإ.جاجزلاففج،ةمعانشامقةعطقب.ءاملابةللبمةمعانشامقةعطقب:تادنتسملاجاجزحسما،خاسوألاةلازإل
.ةلداعتملاتافظنملانمةليلقةيمكبةللبمةمعانشامقةعطقبقفربحسملالواحف،خاسوألا

.دنتسملاجاجزىلعةدشبطغضتال،جاجزلاحطسفالتإبنجتل:رذحلا

.تادنتسملاةيذغتةدحوقلغأ,قفرب.3

يئوضلاحساملافيظنت

عقبلاورطسألاىلعلمتشتيتلاتاعوبطملابنجتىلعفيظنتلادعاسيثيح.ماظتنابتادنتسملاجاجزفيظنتبمق،ىلثملاةعابطلاةدوجنامضل
.اًيئوضتادنتسملاحسمءانثأجاجزلانملقتنتيتلاتامالعلانماهريغو

.ءاملابربولانمةيلاخوةمعانشامقةعطققفرببّطر.1

.جارخإلاجردنمىرخأطئاسووأقرويأجارخإبمق.2

.رسيألاءاطغلاحتفا.3
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.ةفاجوةفيظنحبصتىتح)CVT(ةتباثلالقنلاةعرسجاجزوتادنتسملاجاجزحطسأحسما.4

.®Xeroxجاجزفظنممدختسا،رطسألاوتامالعلاةلازإل،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل:ةظحالم

.اًفاجواًفيظنحبصيىتحدنتسملاءاطغلضيبألايلفسلابناجلاحسما.5

.دنتسملاءاطغقلغأ.6

تادنتسملاةيذغتةدحوتاركبفيظنت

.تباثعضويفلماكلابهحتفمتيىتحتادنتسملاةيذغتةدحوليولعلاءاطغلاجالزمقفربعفرا.1
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.ءاملابةللبمةمعانشامقةعطقمادختسابقفرباهفيظنتبمق،تاركبلابلقءانثأ.2

ءاملاتارطقببستتدق.دئازلاءاملانملماكلاباهرصعمتشامقةعطقمدختسا،ةعباطلايفءاملاتارطقطوقسعنمل:رذحلا
.ةعباطلايفلطعثودحيفةيلخادلاتانوكملاىلع

.ةلداعتملاتافظنملانمةليلقةيمكبةللبمةمعانشامقةعطقبقفربتاركبلاحسملواحف،خاسوألاةلازإبعصلانمناكاذإ

.هناكميفهرارقتساتوصعمستىتحتادنتسملاةيذغتةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.3

.هناكميفهرارقتساتوصعمستىتحتادنتسملاةيذغتةدحولرسيألاءاطغلاقلغأ.4
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كالهتساللةلباقلاتامزلتسملالادبتسا

تامزلتسملابلط

تانايبىلعلوصحلل.www.xerox.com/office/PLB91XXsuppliesىلعXeroxنمىرخألامزاوللاوقرولاوتامزلتسملابلطا
.تامزلتسملاىلعرقنا،كيدلزارطلاعونوةعباطلاةعومجمديدحتوألاخدإل.انعملصاوتىلعرقنلاىجرُي،كتقطنميففتاوهماقرأولاصتا

.بسانمناكميفةيلصألااهتاوبعيفXeroxءازجأوتامزلتسملارصانعنيزختبمق

نكمييتلاتادحوللءازجألاماقرأثدحأىلععالطاللwww.xerox.com/office/suppliesطبارلاىلإاًمئادعجرا:ةظحالم
.اهلادبتساليمعلل

بلطدنعلطعتلاتاقوأنمصلختللةحاتملارصانعلاهذهتامزلتسمدحأكيدلنوكينأىصوُي.ةعباطلاهذهلكالهتساللةلباقةيلاتلارصانعلادُعت
.لادبتسالاكالهتساللةلباقلارصانعلا

:)CRUs(اهلادبتساليمعللنكمييتلاتادحولا

قودنصلكيف1:ةيمكلابلطةداعإ؛دوسألاربحلاقوحسمةشوطرخ•

قودنصلكيف1:ةيمكلابلطةداعإ؛دقافلاربحلاقوحسمةيواح•

)CRUS(اهلادبتساليمعللنكمييتلاتادحولاةلاحنمققحتلا

.تامزلتسملابيوبتلاةمالعسملا،مكحتلاةحوليف،ةعباطلاتامزلتسمةلاحنمققحتلل

.ىرخأتارشؤمىلإوأنآلالادبتساوأديدجبلطوأةزهاجىلإكالهتساللةلباقلاةعباطلاتامزلتسمةلاحةلاسرريشت•

.%100ىلإ0نمةبسنلاةلاحلاةلاسرضرعت،ربحلاقوحسمنمةيقبتملاةيمكللةبسنلاب•

نكمييتلاتادحولاضعبعم.ةعباطلاسملةشاشىلعةلاسررهظت،)CRU(اهلادبتساليمعللنكميةدحوبيكرتوأبلطتقونيحيامدنع
.روفلاىلعاهلادبتساليمعللنكمييتلاةدحولالادبتسانودةعابطلاوأخسنلاماهمةعباتمةعباطللنكميهنأىلإةلاسرلاريشت،اهلادبتساليمعلل
.ةعابطلانعةعباطلافقوتتو،ةعباطلاسملةشاشىلعةلاسررهظت،كالهتسالللباقرصنعلادبتسالتقولانيحيامدنع

نكمييتلاةديدجلاةدحولاعمةقفرُملاصلختلاتاداشرإلاًقفواهنمصلختلاوأاهلادبتساليمعللنكمييتلاةمدختسُملاةدحولاريودتةداعإباًمئادمق
.اهلادبتساليمعلل

ىلإعجرا،ةلصلاتاذةيحيحصتلاتاءارجإلاوعوبطملاجارخإلايفرهظتيتلاةددحملاةروصلاةدوجتالكشمىلععالّطالل:ةظحالم
.اهحالصإوءاطخألافاشكتسا

ربحلاقوحسمةشوطرخلادبتسا

ثودحبنجتل.ةنخاسةيلخادلاةعباطلاءازجأنوكتنأنكمي.ليغشتلاديقةعباطلانوكتامنيبربحلاةشوطرخلادبتسابمق:ريذحت
.ةدرابةعباطلانأنمدكأت،ربحلاةشوطرخلادبتسالبق،ةلمتحملاةباصإلا
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.ةعباطللرسيألاءاطغلاحتفا.1

.قرولاىلعدئازربحقوحسميأطوقسبةوطخلاهذهحمست.ضرألاىلعقرولاعض،ربحلاقوحسمةشوطرخةلازإلبق.2

.ربحلاقوحسمةشوطرخضبقمكسمأ.3

.ةشوطرخلانميلفسلاءزجلابكاسمإلاعم،ءطببربحلاقوحسمةشوطرخبحسا.4

.ةشوطرخلاريودتةداعإبمقوأةيداعةيبتكمتافلخماهرابتعابةمدختسملاربحلاقوحسمةشوطرخنمصلخت.5

.ةوبعلانمةديدجلاةشوطرخلاجرخأ.6
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.يواستلابربحلاقوحسمعيزوتلرخآىلإبناجنمةشوطرخلازهبمق.7

.ىلعألمهسلاهيجوتعمةشوطرخلاكسمأ.8

.فقوتتىتحءطببةشوطرخلاعفدا.9

.بسانملاهاجتالايفاهتيبثتمتوةلفقمةشوطرخلانأنمدكأتف،لماكلكشبءاطغلاقلُغيملاذإ.ربحلاقوحسمةيواحءاطغقلغأ.10

قيرحةيئابرهكلاةسنكملالخادررشلاببسينأنكمي.بوكسملاربحلاقوحسمفيظنتلةيئابرهكةسنكماًدبأمدختستال:رذحلا
.لداعتمفظنمبةللبمشامقةعطقوأةاشرفوأةسنكممدختسا،بكسنملاربحلاقوحسمةلازإل.راجفناوأ
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دقافلاربحلاقوحسمةيواحلادبتسا

قوحسمةيواحلادبتسانودةعابطلاوأخسنلاتعباتاذإ.ةئلتممدقافلاربحلاقوحسمةيواحنوكتامدنعةعباطلاسملةشاشىلعةلاسررهظت
.ةقرو18000يلاوحةعابطوأخسندعبةعباطلافقوتتسف،دقافلاربحلا

.ةعباطلليمامألاءاطغلاحتفا.ةعابطلاوأخسنلانعةعباطلافقوتنمدكأت.1

.لفسألعارذلاعفدإمث،دقافلاربحلاقوحسمةيواحءاطغحتفا.2

.ةعباطلافصتنمىلإجراخللةيواحلابحسامث،دقافلاربحلاقوحسمةيواحضبقمكسما،ةدحاوديب.3
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.ةعباطلانمةيواحلابحسلكيدياتلكمدختسامث،دقافلاربحلاقوحسمةيواحنميولعلاطسوألاءزجلاكسمأ،ىرخألاديلاب.4

دقافلاربحلاقوحسمةيواحعمدوزميكيتسالبسيكيفةيواحلاعضمث،ماكحإبكيدياتلكبةلمعتسملادقافلاربحلاقوحسمةيواحكسما.5
.ةيلحملاحئاوللاًقفوةيواحلانمصلختمث،سيكلاقلغأ.ةديدجلا

.ةوبعلانمةديدجلادقافلاربحلاقوحسمةبواحجرخأ.6

يفةيواحلاجردأمث،ةديدجلادقافلاربحلاقوحسمةيواحنميولعلاطسوألاءزجلاكسمأ.دقافلاربحلاقوحسمةيواحضبقمكاسمإبمقتال.7
.فقوتتىتحةعباطلا

.دقافلاربحلاقوحسمةيواحءاطغقلغأ.8

.يمامألاءاطغلاقلغأ.9

.لمعتنأةعباطللنكميالو،ةعباطلاسملةشاشىلعةلاسررهظتس،فيفطلكشباًحوتفميمامألاءاطغلاناكاذإ
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اهحالصإوءاطخألافاشكتسا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

208...........................................................................................................اهحالصإوةماعلاءاطخألافاشكتسا

211.....................................................................................................اهحالصإوروصلاةدوجءاطخأفاشكتسا

218.............................................................................................................اهحالصإوخسنلاءاطخأفاشكتسا

222...........................................................................................................اهحالصإوةعابطلاءاطخأفاشكتسا

226...................................................................................................اهحالصإويئوضلاحسملاءاطخأفاشكتسا

230........................................................................................................................قرولاراشحناتالكشم

243................................................................................................................................سكافلاتالكشم

245..............................................................................................................................ءاطخألاتامولعم
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اهحالصإوةماعلاءاطخألافاشكتسا

اهقلغمتييتلاةعباطلاةيطغأةلازإوأحتفباًقلطممقتال.ةعباطلاىلعدهجلاةيلاعةقاطلاتادادمإوةقدلاتانوكممادختسامتي:ريذحت
امدنع.ةيئابرهكلاتامدصلايلاعلادهجلانوكمببسينأنكمي.مدختسملاليلديفديدحتلاهجوىلعكلذبداشرإلامتيملام،يغاربلاب
ال.مدختسملاليلديفةدراولاتاداشرإلاعابتانمدكأت،اهلصفوأةيرايتخالاتاقحلملاتيبثتليغاربلابةقلغملاةيطغألاوحاولألاحتفت
.اهيفقيرحبوشنوأةعباطلايفلطعثودحىلإتاءارجإلاهذهيدؤتدق.ءازجأيأليدعتوأةعباطلاةئيهترييغتلواحت

لحلاققحتلاضارعألا

ديقتسيلةعباطلا
.ليغشتلا

عضويفةعباطلايفةقاطلاحاتفمله
؟ليغشتلافاقيإ

.ليغشتلاعضويفةقاطلاحاتفمىلعطغضا

كلسليصوتبمق.ليغشتلافاقيإعضويفةقاطلاحاتفمىلعطغضا؟يبرهكلاذخأملابلصتمةقاطلاكلسله
عضويفةقاطلاحاتفمىلعطغضامث،يبرهكلاذخأملابةقاطلا
.ليغشتلا وأةعباطلانعةقاطلاكلسلصفمتله

؟لماحلانميفلخلاءزجلا

دكأت.ريبمأ15،تلوف240-200ةقاطلابديوزتلاةدحونأنمدكأت؟حيحصلادهجلابةقاطلاريفوتمتيله
كالهتسالددحملاىصقألادحلاعمقفاوتتةعسبةدوزملاةقاطلانأنم
.)ريبمأتلوفوليك3.1-2.8(ةعباطلايفةقاطلا

طغضا،ةقاطلارفومعضوءاغلإل.ةقاطلارفومعضويفةعباطلا؟ليغشتلاديقةقاطلارفومعضوله.ةمتعمةشاشلا
.مكحتلاةحولىلعةقاطلارفومرزىلع

ضفخنمىلععوطسلاصرقنييعتمتله
؟اًدج

.عوطسلاصرقمادختسابةشاشلاعوطسطبضا

رذعتيوأةعابطلارّذعتت
.خسنلا

.ةضورعملاتاداشرإلاعبتا؟مكحتلاةحولىلعةلاسرضرعمتيله

.لصتمددح،ةعباطلاعضونممث،زاهجلاةلاحرزىلعطغضا؟لصتمريغوهةعباطلاعضوله

وأةعباطلانعةقاطلاكلسلصفمتله
؟لماحلانميفلخلاءزجلا

ليصوتبمقمث،ليغشتلافاقيإعضويفةقاطلاحاتفمىلعطغضا
.ليغشتلاعضويفةقاطلاحاتفمىلعطغضا.ماكحإبةقاطلاكلس

رشؤمءيضيال
مغرلاىلع،لاصتالا
ةمهمتلسرأكنأنم
.ةعابطلل

كلسلصفاو،ليغشتلافاقيإعضويفةقاطلاحاتفمىلعطغضا؟ةهجاولالبكلصفمتله
.ةهجاولالبكلاصتانمققحتمث،يبرهكلاذخأملانمةقاطلا

لوؤسمليلدعجار،ةكبشلاتادادعإلوحتامولعمىلعلوصحلل
®Xeroxةعباط/ةخسانماظن PrimeLink® B9100/B9110/

B9125/B9136.

ىلعحيحصلكشبةئيبلانييعتمتله
؟يصخشلارتويبمكلا

ىلعىرخألاةئيبلاتادادعإوةعابطلاليغشتجمانربنمققحت
.يصخشلارتويبمكلا

.مادختسالاديقةهجاولاذفنمةلاحنأنمققحت؟ةبولطملاةهجاولانييعتمتله

لوؤسمليلدعجار،ةكبشلاتادادعإلوحتامولعمىلعلوصحلل
®Xeroxةعباط/ةخسانماظن PrimeLink® B9100/B9110/

B9125/B9136.

5جردلاةعابطتلشف
.)يبناجلاريرمتلا(

مجحلابقرولاليمحتلمكحتلاةحولىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا؟جردلايفحيحصلاقرولاليمحتمتله
.ىرخأةرمةعابطللةمهملالاسرإدِعأمث،حيحصلا
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لحلاققحتلاضارعألا

ريغةعابطلاةدوج
.ةيضرم

.اهحالصإوروصلاةدوجءاطخأفاشكتساعجار.ةروصلايفبيع

لكشبصنلاةعابطمتت
صنلا،حيحصريغ
.فلات

ةيسايقلاريغطوطخلامادختسامتي
.ةعابطلل

.قيبطتلاوأةعابطلاليغشتجمانربتادادعإنمققحت

،لاصتالارشؤمءيضي
،خُسنلاميلستمتيالنكلو
رشؤملظنإوىتح
.ًائيضملاصتالا

.ةيقبتملاتانايبلاةلازإوأةعابطلاءاغلإكنكمي.ةعباطلاةركاذيفتانايبلالظت

وأجاردألاحتفنكميال
.اهقالغإ

ةعباطلاليغشتتفقوأوأًءاطغتحتفله
؟ةعابطلاءانثأ

ةدعرظتنا.هحتفوأقرولاجردقالغإنودةعباطلاليغشتفقوأ
نمدكأت.ليغشتلاعضويفحبصيلةقاطلاحاتفمىلعطغضامث،ٍناوث
وأقرولاجردقلغأمث،تانايبلالابقتسالةزهاجوةلصتمةعباطلانأ
هحتفا

خُسنلاةعابطمتتال
.بولطملامجحلاب

وأتادنتسملليئوضلاحسملاجاجزله
؟خستمتادنتسملاءاطغ

.تادنتسملاءاطغوأتادنتسملاجاجزفّظن

،ةياغللةفافشداومنمعونصمدنتسملاله
؟فافشقرولثم

دنتسملاىلعءاضيبةقروعضمث،تادنتسملاجاجزىلعدنتسملاعض
.ةخسنةعابطلبق

.حيحصلكشبدنتسملالّمح؟حيحصلاعضوملايفدنتسملاله

؟حيحصلكشبدنتسملاليمحتمتله

عضوملايفتادنتسملاتاهِّجومله
؟حيحصلا

.حيحصلكشبتادنتسملاتاهِّجومنّيع

.حيحصلكشبهليمحتةداعإودنتسملاةيوستبمق؟ينثموأيوطمدنتسملاله

.مكحتلاةحوليفدنتسملامجحلخدأ؟يسايقريغمجحبدنتسملاله

قرولانوكياماًبلاغ
.اًدعجموأاًرشحنم

يفحيحصلكشبقرولاليمحتمتله
؟قرولاجرد

.حيحصلكشبقرولالّمح

.نكممدحىصقأىلإةوقبجردلاعفدا؟حيحصلكشبقرولاجردلاخدإمتله

.ةديدجةمزرنمةقروباهلدبتسا؟ةبطرةقرولاله

جرديفلفسألاًهجتمديعجتلانوكيثيحبقرولاريودتامإكنكمي؟دعجمقرولاله
.ةديدجةمزرنمقروبهلادبتساوأ،قرولا

قرولاجردوقرولاتادادعإله
؟ةحيحص

.قرولامجحتادادعإناقباطيددحملاقرولاجردوقرولانأنمدكأت

ةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلديفقرولاجردتادادعإعجار
Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

ةيقبتمةقزممقروعطقيأكانهله
بيرغءيشدجويلهوأ،ةعباطلالخاد
؟ةعباطلايف

قرولالِزأمث،جراخلاىلإقرولاجردبحساوأةعباطلابابحتفا
.بيرغلاءيشلاوأقزمملا
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لحلاققحتلاضارعألا

.ةعباطلاتافصاومعمقفاوتيقروبهلدبتسا؟جردلايفموعدمريغقروليمحتمتله

دحلادعبامىلإقرولاجردليمحتمتله
؟ءلملاطخلىصقألا

طخلىصقألادحلازواجتيالثيحبقرولاجرديفقرولالّمح
.ءلملا

.قفربقرولاتاهِّجومّقبطو،حيحصلكشبقرولالّمح؟حيحصلكشبقرولاهِّجومنييعتمتله

تادنتسملاةيذغتمتتمل
ةيذغتةدحويف
.تادنتسملا

ةيذغتةدحوىلعهليمحتنكمييذلادنتسملامجحلىندألادحلا؟اًدجةريغصتادنتسملاله
،A5وهتادنتسملا 148 × .)ةصوب8.3×5.8(مم210

دعبأطخةلاسررهظت
جرديفقرولاليمحت
ريرمتلا(5قرولا
ىلعطغضلاو)يبناجلا
.ءدبلارز

يفقرولاتاهِّجومعضومنمققحت
5قرولاجردنميمامألابناجلا
.)يبناجلاريرمتلا(

.ةحيحصلاعضاوملاىلإقرولاتاهِّجومطبضا

راشحناثدحياماًبلاغ
.تادنتسملل

قرولانمحيحصلاعونلامادختسامتيله
؟طئاسولاوأ

طئاسومادختسابحيحصلكشبتادنتسملاةيذغتةدحوليمحتنمدكأت
.ةلوبقم

ريغلكشتاذتادنتسمخسنلواحتله
وأفافشقرووألمعتاقاطبوأمظتنم
؟ةعيفرتادنتسم

تاقصلمبتادنتسمخسنلواحتله
؟قصالطيرشوأةيقروكباشموأةقصال

نمقصاللاطيرشلاوأةيقرولاكباشملوأةقصاللاتاقصلملالزأ
.خسنلالبقدنتسملا

عضوملايفتادنتسملاتاهِّجومله
؟حيحصلا

.حيحصلكشبتادنتسملاتاهِّجومنّيع

ءزجيقبو،دنتسملانمءزجقزمتله
؟تادنتسملاةيذغتةدحويفقرولانم

نمعطقدوجومدعنمققحتوتادنتسملاةيذغتةدحوءاطغحتفا
.قرولا

له،ةفلتخمماجحأبلوصأداريتسادنع
ماجحألاتاذةيلصألاتادنتسملانييعتمتي
؟ليغشتىلعةطلتخملا

.ليغشتىلعةطلتخملاماجحألاتاذةيلصألاتادنتسملانّيع

ىلعاًيقفأA5مجحبدنتسمليمحتمتله
ةزيمنوكتامدنعتادنتسملاةيذغتةدحو
ةطلتخملاماجحألاتاذةيلصألاتادنتسملا
؟مادختسالاديق

.اًيدومعA5مجحبدنتسملالّمح

دنتسملانمةيواز
.ةيوطم

.ىرخأةرمدنتسملالّمحمث،ديعجتلاةيوستبمق؟دعجمدنتسملاله

فيظنتةكبشجاتحت
لادبتسالاىلإرهصملا

ماظنلالوؤسمبلصتالادبتسالاىلإرهصملافيظنتةكبشجاتحت
.كيدل

.اهحالصإوريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوءاطخأفاشكتساىلإعجرا،ءاهنإلاةدحولكاشمىلإةبسنلاب
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اهحالصإوروصلاةدوجءاطخأفاشكتسا
.لولحىلعلوصحلليلاتلالودجلاعجار،ةئيدرةجرخُملاةروصلاةدوجنوكتامدنع

.Xeroxنمينفلاءالمعلامعدبلصتاف،بسانملالحلاءارجإدعبةروصلاةدوجنسحتتملاذإ

ءارجإلاققحتلاضارعألا

تادنتسملاءاطغوأتادنتسملاجاجزله.ةئيدرةخسنلا
؟خستم

.تادنتسملاءاطغوأتادنتسملاجاجزفّظن

ةفافشداومنمعونصمدنتسملاله
؟فافشقرولثم،ةياغلل

ءاطغىلعةدوجوملاتامالعلاخسنمتي،ةياغللاًفافشدنتسملاناكاذإ
.ةخسنلمعبمقمث،دنتسملاىلعءاضيبةقروعض.دنتسملا

وأ،نشخجيسننموأ،نولمدنتسملاله
؟ططخم

.خسنلاةلواحمدِعأمث،ةروصلاةدوجوأخسنلاةفاثكطبضامإكنكمي

متياماًبلاغو،تادنتسملاجاجزبةلوهسبعماللاةعابطلاقروقصتلي؟عماللاةعابطلاقرونمخُسنعبطتله
،دنتسملاتحتةياغللفافشوأفافشءاشغعض.خاسوأكلالظلاخسن
.خسنلاةلواحمدِعأمث

ىلعةخسنلايوتحت
.ءادوسطوطخ

ةيذغتلاةدحوىلعتادنتسملاجاجزله
؟خستم

ظن
.تادنتسملاجاجزفِّ

.خسنلاةفاثكطبضا؟قماغىلعخسنلاةفاثكنييعتمتله.اًدجةقماغةخسنلا

؟حتافىلعخسنلاةفاثكنييعتمتله.اًدجةحتافةخسنلا

لكشبةخسنلالقتنت
.فيفط

ةيمامألاةفاحلانأوأقرولالقنمتيله
اياوزةاذاحمباهليمحتمتيملقرولانم
؟جردلا

.قرولاجرداياوزلاًيذاحمنوكيىتحقرولالّمح

ىلعةدوجوملاروصلا
.ةهوشمةخسنلا

.حيحصلكشبدنتسملالّمح؟حيحصلكشبدنتسملاليمحتمتله

يفحيحصلكشبقرولاليمحتمتله
؟جردلا

.حيحصلكشبقرولالّمح

5جردللقرولاهِّجومنييعتمتله
جردلاسمليىتح)يبناجلاريرمتلا(
؟قرولا

.حيحصلكشبقرولالّمح

عضوملايفتادنتسملاتاهِّجومله
؟حيحصلا

ةفاحعمدنتسملاتاهِّجومةاذاحمبمقو،حيحصلكشبدنتسملالّمح
.دنتسملا

.نكممدحىصقأىلإةوقبجردلاعفدا؟حيحصلكشبقرولاجردنييعتمتله

دوقفمةروصلانمءزج
.ةخسنلايف

.ةديدجةمزرنمةقروباهلدبتسا؟ةبطرةقرولاله

وأهليمحتمتيذلاقرولايطمتله
؟هديعجت

حطسنععفتريواًددجميوطملاوأقصلُملامسقلادعجتينأنكمي؟هيطوأاًعمدنتسملاقصلمتله
لظيلدنتسملاىلعءاضيبلاقاروألانمةمزرعض.تادنتسملاجاجز
.تادنتسملاجاجزلباقماًحطسمدنتسملا
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ءارجإلاققحتلاضارعألا

ىلعدنتسملاريبكتةبسننييعتمتله.خُسنلايفطخطمنرهظي
؟اًدجريبك

ريبكتةبسنطبضا.طوطخروهظيفريبكتلابسنضعبببستتدق
.ةخسنلا

ةخطلموأةتهابةعابطلا
.ةحضاوريغوأ

.ةديدجةمزرنمةقروباهلدبتسا؟ةبطرةقرولاله

.Xeroxنمينفلاءالمعلامعدبلصتا.تفلتوأةناوطسألاةشوطرختدفن

.Xeroxنمينفلاءالمعلامعدبلصتا.تفلتوأةناوطسألاةشوطرختدفن.ءادوسلاطاقنلاةعابطمتت

طوطخلاةعابطمتت
.ءادوسلا

.Xeroxنمينفلاءالمعلامعدبلصتا.تفلتوأةناوطسألاةشوطرختدفن

ةدحوىلعدوجوملاتادنتسملاجاجز
.خستمتادنتسملاةيذغت

ظن
.تادنتسملاجاجزفِّ

ىلعخاسوألارهظت
.ةيواستمةينمزتارتف

.تاحفصعضبعبطا.قرولاةيذغتراسمىلعخاسوألا

.Xeroxنمينفلاءالمعلامعدبلصتا.تفلتوأةناوطسألاةشوطرختدفن
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ءارجإلاققحتلاضارعألا

يفءاضيبلاطاقنلارهظت
نوللابةئيلملاقطانملا
.دوسألا

.بسانملاقرولالّمح.بسانمريغمدختسملاقرولا

.Xeroxنمينفلاءالمعلامعدبلصتا.تفلتوأةناوطسألاةشوطرختدفن

ربحلاقوحسمخطلت•
هكرفدنععوبطملا
.كعبصإب

سيلربحلاقوحسم•
.قرولاىلعاًقصلم

ثولمقرولا•
.ربحلاقوحسمب

.ةديدجةمزرنمةقروباهلدبتسا؟ةبطرةقرولاله

.بسانملاقرولالّمح.بسانمريغمدختسملاقرولا

قرولاةقطنمةعابطمتت
.دوسألانوللاباهلمكأب

.Xeroxنمينفلاءالمعلامعدبلصتا.تفلتوأةناوطسألاةشوطرختدفن

تاذةقاطلابديوزتلاةدحويفلطع
.يلاعلادهجلا

.Xeroxنمينفلاءالمعلامعدبلصتا
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ءارجإلاققحتلاضارعألا

،نمازتملكشبرثكأوأنيتقروةيذغتمتت.ءيشيأةعابطمتتال
.ةجودزملاةيذغتلابفرُعتو

.هنييعتدِعأمث،قرولاةيوهتبمق

تاذةقاطلابديوزتلاةدحويفلطع
.يلاعلادهجلا

.Xeroxنمينفلاءالمعلامعدبلصتا

وأطوطخلارهظت
.ءاضيبلاقطانملا

.ةديدجةمزرنمةقروباهلدبتسا؟ةبطرةقرولاله

.بسانملاقرولالّمح.بسانمريغمدختسملاقرولا

ةحفصلاىلعةعابطلا
.ةتهاباهلمكأب

٥جردلامادختسابةعابطلاءارجإمتاذإ
قرولامجحفلتخي،)يبناجلاريرمتلا(
دادعإلانعهعونوهليمحتمتيذلا
.ةعابطلاليغشتجمانربىلعدوجوملا

،ريرمتلاةيذغتةدحويفنيحيحصلاعونلاومجحلانمقرولّمح
.هليمحتلبقاًديجقرولاةيوهتبمق.5جردلا

تقولايفرثكأوأنيتقروةيذغتنكمي
.هسفن

.هنييعتدِعأمث،لماكلابقرولاةيوهتبمق

.ةديدجةمزرنمةقروباهلدبتسا.بسانمريغمدختسملاقرولا.اًدّعجمقرولاحبصي

.هتيذغتءانثأقرولاةفاضإمتت

؟ةبطرةقرولاله
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ءارجإلاققحتلاضارعألا

.يبابضصنلا

.Xeroxنمينفلاءالمعلامعدبلصتا.تفلتوأةناوطسألاةشوطرختدفن.اًيدومعءاضيبعقبرهظت

وأصنلاةعابطمتت
.ةيوازبروصلا

قرولاجرديفقرولاهِّجومنييعتمتيمل
.حيحصلاعضوملاىلع

.ةحيحصلاعضاوملاىلإيدومعلاويقفألاقرولايهِّجومطبضا
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ةعقوتميهامكتسيلةروصلا

ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

ةئيدرةروصلا

ضَرعلاىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلا

.خستمتادنتسملاءاطغوأتادنتسملاجاجزببسلامعن

.تادنتسملاءاطغوأتادنتسملاجاجزفّظنءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.فافشقرولثم،ةياغللةفافشداومنمعونصمدنتسملاببسلا

ءاطغىلعةدوجوملاتامالعلارهظتس،ةيفافشلاديدشدنتسملاناكاذإءارجإلا
حسملاةيلمععباتمث،دنتسملاىلعءاضيبةقروعض.ةروصلاىلعدنتسملا
.يئوضلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.لاثملاليبسىلع،ططخموأ،نشخجيسننموأ،نولمدنتسملاببسلا

.يئوضلاحسملاةلواحمدِعأمث،ةروصلاةدوجوأخسنلاةفاثكطبضاءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.اًيئوضعماللاةعابطلاقروحسممتيببسلا

لالظلاحسمدنع.تادنتسملاجاجزبةلوهسبعماللاةعابطلاقروقصتليءارجإلا
ةياغللفافشوأفافشءاشغعض.خاسوأكروصلاجاتنإةداعإمتت،اًيئوض
.يئوضلاحسملاةلواحمدِعأمث،دنتسملاتحت

اًدجةحتافوأاًدجةقماغةروصلا

ضَرعلاىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلا

.حتافىلإوأ،قماغىلإيئوضلاحسملاةفاثكنييعتمتببسلامعن

.يئوضلاحسملاةفاثكطبضاءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.بسانمريغيلصألادنتسملاعونببسلا

.دنتسمللةبسانمةروصةدوجددحءارجإلا

دوقفمةروصلانمءزج

ضرعلاىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلا

.هيطوأاًعمدنتسملاقصلمتيببسلامعن

جاجزدنتسملانمقصلملاوأيوطملاءزجلاسمليالأنكمملانمءارجإلا
دنتسملالظيلدنتسملاىلعءاضيبلاقاروألانمةمزرعض.تادنتسملا
.تادنتسملاجاجزلباقماًحطسم

بولطملامجحلابتسيلةروصلا

ضَرعلاىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلا

.خستمتادنتسملاءاطغوأتادنتسملاجاجزببسلامعن

.تادنتسملاءاطغوأتادنتسملاجاجزفّظنءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.فافشقرولثمةياغللةفافشداومنمعونصمدنتسملاببسلا

.يئوضلاحسملابمقمث،دنتسملاىلعءاضيبةقروعضءارجإلا

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136216مدختسملاليلد

اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.دنتسملاةاذاحمفلتختببسلا

.حيحصلكشبدنتسملالّمحءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.حيحصريغعضوميفتادنتسملاتاهِّجومببسلا

فاوحعمدنتسملاتاهِّجومةاذاحمبمقمث،حيحصلكشبدنتسملالّمحءارجإلا
.دنتسملا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.يسايقلاريغمجحلابدنتسملاببسلا

.يئوضلاحسملابمقمث،دنتسملامجحلخدأءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ينثموأيوطمدنتسملاببسلا

.حيحصلكشبهنييعتةداعإودنتسملاةيوستبمقءارجإلا

.اًدجةضفخنمةدوجلاببسلامعنةنشخةروصلا

.ىلعأةقدنييعتبمقءارجإلا

®Xeroxةعباط/ةخسان217 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



اهحالصإوخسنلاءاطخأفاشكتسا

خسنلاّرذعتي

ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

نمحيحصلكشبدنتسملاةيذغتمتتمل
.تادنتسملاةيذغتةدحو

.اًدجريغصدنتسملامجحببسلامعن

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضرعلا

تادنتسملاةيذغتةدحوىلعهليمحتنكمييذلادنتسملامجحلىندألادحلاءارجإلا
.A5وه

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.تادنتسملانمحيحصلاعونلامادختسامتيالببسلا

ريغماجحألاتاذتادنتسملاعمتادنتسملاةيذغتةدحومادختسانكميالءارجإلا
.ةعيفرلاتادنتسملاوأ،فافشلاقرولاوأ،لمعلاتاقاطبوأ،ةمظتنملا

طئارشوةيقرولاكباشملاوتامالعلابتادنتسملامادختسانكميال
.نافوليسلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.حيحصريغلكشبتادنتسملاتاهِّجومنييعتمتببسلا

.دنتسملامجحعمقباطتتلتادنتسملاتاهِّجومنييعتبمقءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

ةيذغتةدحويفقزمملاقرولانمةعطقتقبتو،قزممدنتسملانمءزجببسلا
.تادنتسملا

.قزمملاقرولاعطقلزأمثتادنتسملاةيذغتةدحوءاطغحتفاءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ةفلتخمماجحأتاذتادنتسمنييعتمتببسلا

ةيلصألاتادنتسملاديدحتنمدكأت،ةفلتخمماجحأبتادنتسمنييعتدنعءارجإلا
.ةطلتخملاماجحألاتاذ

عقوتموهامكتسيلةخسنلاةجيتن

ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

ةئيدرةخسنلا

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.خستمتادنتسملاءاطغوأتادنتسملاجاجزببسلامعن

.تادنتسملاءاطغوأتادنتسملاجاجزفّظنءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ
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اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

.فافشقرولثم،ةياغللةفافشداومنمعونصمدنتسملاببسلا

ءاطغىلعةدوجوملاتامالعلاخسنمتي،ةياغللاًفافشدنتسملاناكاذإءارجإلا
.ةخسنلمعبمقمث،دنتسملاىلعءاضيبةقروعض.دنتسملا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ططخمقرووأنشخقرووأنولمقرومادختسامتيببسلا

،ةروصلاةدوجوأخسنلاةفاثكطبضامإكنكمي.قرولاةيفلخنولخسنمتيءارجإلا
.خسنلاةلواحمدِعأمث،ةيفلخلاعنمنولديدحتوأ

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.عمالقرومادختسامتيببسلا

لالظلاخسنمتياماًبلاغو،تادنتسملاجاجزبةلوهسبعماللاقرولاقصتليءارجإلا
مث،دنتسملاتحتةياغللفافشوأفافشءاشغعض.خاسوأكاهجاتنإةداعإو
.خسنلاةلواحمدِعأ

اًدجةحتافوأاًدجةقماغةخسنلا

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.حتافىلإوأ،قماغىلإخسنلاةفاثكنييعتمتببسلامعن

.خسنلاةفاثكطبضاءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.اًدجةحتافدنتسملاةفاثكببسلا

.خسنلاةفاثكطبضاءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.بسانمريغيلصألادنتسملاعونببسلا

،يلصألادنتسملاعونىلإةبسنلاب،اًدجاًحتافناكاذإ.دوسألاصنلاخسناءارجإلا
.صنلادّدح

فيفطلكشبةخسنلالقتنت

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.قرولاجرديفهليمحتمتيذلاقرولاةاذاحمفلتختببسلامعن

.يمامألاجردلااياوزعمةاذاحملابهليمحتبمقمث،قرولافاوحةاذاحمبمقءارجإلا

ةخسنلايفدوقفمةروصلانمءزج

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.ةبطرةقرولاببسلامعن

.ةديدجةمزرنمةقروباهلدبتساءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.دعجموأيوطمقرولاجرديفدوجوملاقرولاببسلا

.ةديدجةمزرنمةقروباهلدبتساءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ
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اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

.هيطوأاًعمدنتسملاقصلمتيببسلا

جاجزدنتسملانمقصلُملاوأيوطملاءزجلاسمليالأنكمملانمءارجإلا
دنتسملالظيلدنتسملاىلعءاضيبلاقاروألانمةمزرعض.تادنتسملا
.تادنتسملاجاجزلباقماًحطسم

ةخسنلايفطوطخرهظت

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.اًدجةريبكدنتسملاريبكتةبسنببسلامعن

.ةخسنلاريبكتةبسنطبضا.ريبكتلابسنضعبيفطوطخلارهظتنأنكميءارجإلا

ةخسنلاىلعةدوجوملاروصلا
ةهوشم

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.حيحصلكشبدنتسملاليمحتمتيملببسلامعن

.حيحصلكشبدنتسملالّمحءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.حيحصريغلكشبتادنتسملاتاهِّجومنييعتمتببسلا

فاوحعمدنتسملاتاهِّجومةاذاحمبمقوحيحصلكشبدنتسملالّمحءارجإلا
.دنتسملا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.حيحصلكشبقرولاجردلاخدإمتيملببسلامعن

.ناكمإلاردقلخادلاىلإماكحإبهعفدلالخنمجردلالخدأءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.)يبناجلاريرمتلا(5جردللقرولاهِّجومةاذاحمفلتختببسلا

.قرولاةفاحعمقرولاهِّجومةاذاحمبمقوحيحصلكشبقرولالّمحءارجإلا

بولطملامجحلابخُسنلاةعابطمتتال

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.خستمتادنتسملاءاطغوأتادنتسملاجاجزببسلامعن

.تادنتسملاءاطغوأتادنتسملاجاجزفّظنءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.فافشقرولثم،ةياغللةفافشداومنمعونصمدنتسملاببسلا

.خسنلالبقدنتسملاىلعءاضيبةقروعضءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.دنتسملاةاذاحمفلتختببسلا

.حيحصلكشبدنتسملالّمحءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.حيحصريغعضوميفتادنتسملاتاهِّجومببسلا

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136220مدختسملاليلد

اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

فاوحعمدنتسملاتاهِّجومةاذاحمبمقو،حيحصلكشبدنتسملالّمحءارجإلا
.دنتسملا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.يسايقلاريغمجحلابدنتسملاببسلا

.خسنلابمقمث،دنتسملامجحلخدأءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ينثموأيوطمدنتسملاببسلا

.حيحصلكشبهنييعتةداعإودنتسملاةيوستبمقءارجإلا
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اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



اهحالصإوةعابطلاءاطخأفاشكتسا
.ةعابطلاءانثأاهتهجاويتلاتالكشملالولحمسقلااذهحضوي

ةعابطلارّذعتت•

عقوتموهامكتسيلةعوبطملاةجيتنلا•

ةعابطلاّرذعتت

ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

.ةعباطلايفتانايبلالظت

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.ليغشتلاديقتسيلةعباطلاببسلامعن

.ةعباطلالّغشءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.رتويبمكلانملصتمريغةكبشلالبكببسلا

.رتويبمكلابةكبشلالبكليصوتبمقءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ةعباطلانملصتمريغةكبشلالبكببسلا

.ةعباطلابةكبشلالبكليصوتبمقءارجإلا

لوؤسمليلدعجار،ةكبشلاتادادعإلوحتامولعمىلعلوصحلل
®Xeroxةعباط/ةخسانماظن PrimeLink® B9100/B9110/

B9125/B9136.

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.لصتمريغىلعةعباطلاعضونييعتمتيببسلا

ةلاحةشاشىلع.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحوليفءارجإلا
ريغوهةعباطلاعضوناكاذإ.ةعباطلاعضوديكأتبمق،زاهجلا
.لصتمددح،ةعباطلاعضوةشاشىلع،لصتم

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ةعباطلايفأطخثدحببسلا

.أطخلاليصافتنمققحتءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.حيحصريغلكشبSMBةكبشراسموأIPناونعنيوكتمتببسلا

.حيحصIPناونعوأSMBةكبشراسمنيوكتبمقءارجإلا

لوؤسمليلدعجار،ةكبشلاتادادعإلوحتامولعمىلعلوصحلل
®Xeroxةعباط/ةخسانماظن PrimeLink® B9100/B9110/

B9125/B9136.
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اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.حيحصريغةعباطلاورتويبمكلانيبةكبشلالاصتاببسلا

.كيدلماظنلالوؤسمبلصتاءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.نّكممريغذفنملاببسلا

.مادختسالاديقذفنملانيكمتبمقءارجإلا

لوؤسمليلدعجار،ةكبشلاتادادعإلوحتامولعمىلعلوصحلل
®Xeroxةعباط/ةخسانماظن PrimeLink® B9100/B9110/

B9125/B9136.

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.تباثلاصرقلاكرحمىلعةيفاكةحاسمدجوتالببسلا

.ةيرورضلاريغتانايبلافذحا،ةغرافلاةحاسملاةدايزلءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ةددعتمرتويبمكةزهجأبةلصتمةعباطلاببسلا

.ةعابطلاةلواحمدِعأمث،رظتناءارجإلا

.)IOT(ةعابطلاماظنوةعابطلامداخنيبلاصتادوجومدعببسلا

.ةنمآتالباكلانأنمدكأت1ءارجإلا
.لقأدادعإىلإةقدلاوأةمهملارييغتبمق2
.ةحجانتناكاهنأمدختسملافرعيةمهملاسرإبمق3
تقولايفةعباطلاوةعابطلامداخليغشتبمث،ليغشتلافاقيإبمق4

.هسفن

ةمهموأةخسنةعابطبةعباطلاموقتال
.ةكبشلاربعةعابط

.قرولانمةيلاخةعباطلاببسلامعن

.ةعباطلابصاخلاقرولاجرديفقرولّمحءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ددحملامجحلاعمةعباطلايفدوجوملاقرولاقباطتيالببسلا

.ددحملاقرولامجحعمقفاوتيقرولّمحءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ةمهملاةعطاقممتتو،ةعطاقملاعضوءانثأخسنلاةيلمعذيفنتمتيببسلا

.ةعطاقملاةيلمعءاغلإبمقءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

®Xeroxةعباط/ةخسان223 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

.ةعباطلايفأطخثدحببسلا

ءالمعلامعدبلصتاف،ةلكشملاترمتسااذإ.أطخلاليصافتنمققحتءارجإلا
.Xeroxنمينفلا

ةكبشلالاصتايفأطخببسلا

ةكبشلايفةلكشمدوجومدعنمقّقحت.ةكبشلاتادادعإنمقّقحت1ءارجإلا
.ةيلحملا
.اهليغشتبمث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق2

عقوتموهامكتسيلةعوبطملاةجيتنلا

ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

فلتخمقرومجحبةعابطلامتت

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.جردللددحملامجحلانعرفوتملاقرولامجحفلتخيببسلامعن

ةعابطلاتارايخّريغوأ،جردلايفهليمحتمتيذلاقرولامجحرّيغءارجإلا
.بسانملامجحلاىلعيوتحيجردديدحتل

قرولاةفاحنمةروصلاعطقمتي

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.ةعباطلايفةعابطللةلباقلاةقطنملاةروصلازواجتتببسلامعن

ةعابطةقطنمليلقتوأ،ةعباطلايفةعابطللةلباقلاةقطنملاةدايزبمقءارجإلا
.دنتسملا

طخلانععوبطملاطخلافلتخي
رتويبمكلاىلعددحملا

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.ةعابطلاليغشتجمانربىلعطخلالادبتسانيوكتمتببسلامعن

.طوطخلالادبتسالودجنمققحتءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ةعابطللةيسايقلاريغطوطخلامادختسامتيببسلا

مدختستتنكاذإ.قيبطتلاوأةعابطلاليغشتجمانربتادادعإنمققحتءارجإلا
PostScript،ةبولطملاطوطخلاليزنتبمقف.

ةئيطبةعابطلا

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.ةعابطلاةدوجةعابطلاعضوددحيببسلامعن

لثم،ةيولوأكةروصلاةدوجىلعيوتحتروصلاتانايبةعابطدنعءارجإلا
رايتخاةناخحسما،ةعابطلاعضويف.ةعابطلاةعرسضفخنت،روصلا
.ةروصلاةدوجةيولوأ

تارايخلةددحملاتادادعإلالخدتال
ذيفنتلازيحةعابطلا

ىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلاضَرعلا

.مادختسالاديقرخآزارطلةعابطليغشتجمانربدجويببسلامعن

.اذهةعباطلازارطلةعابطلاليغشتجمانربتيبثتبمقءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ةعباطلابيرايتخالازاهجلاليصوتنكميالببسلا

ةئيهتنييعتدِعأو،ةعباطلاعمقفرُملايرايتخالازاهجلاقفاوتنمققحتءارجإلا

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136224مدختسملاليلد

اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

.ةعباطلا

شماوهةعوبطملاةروصلازواجتت
.قرولا

.ةعباطلايفةعابطللةلباقلاةقطنملاةروصلازواجتتببسلامعن

ةعابطةقطنمليلقتوأ،ةعباطلايفةعابطللةلباقلاةقطنملاةدايزبمقءارجإلا
.دنتسملا

®Xeroxةعباط/ةخسان225 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



اهحالصإويئوضلاحسملاءاطخأفاشكتسا
.ءالمعلامعدزكرمبلصتا،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.ةيرايتخاةمزحةزيملاهذهبلطتتنأنكمي:ةظحالم

زاهجلامادختسابًايئوضحسملاّرذعتي

ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

نمحيحصلكشبدنتسملاةيذغتمتتمل
.تادنتسملاةيذغتةدحو

.اًدجريغصدنتسملامجحببسلامعن

تادنتسملاةيذغتةدحوىلعهليمحتنكمييذلادنتسملامجحلىندألادحلاءارجإلا
A5وه (148 × .)مم210

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.تادنتسملانمحيحصلاعونلاليمحتمتيملببسلا

ماجحألاتاذتادنتسملاعمتادنتسملاةيذغتةدحومادختساكنكميالءارجإلا
تادنتسملاوأ،فافشلاقرولاوأ،لمعلاتاقاطبوأ،ةمظتنملاريغ
وأتامالعلابتادنتسملاليمحتكنكميال،كلذىلإةفاضإلاب.ةعيفرلا
.نافوليسلاطئارشوأةيقرولاكباشملا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.حيحصلاريغعضوملايفتادنتسملاتاهِّجومببسلا

.حيحصلكشبدنتسملامجحعمقباطتتلتادنتسملاتاهِّجومنييعتبمقءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

ةيذغتةدحويفقرولانمةعطقتقبتو،دنتسملانمءزجقزمتببسلا
.تادنتسملا

.قرولاةعطقلزأمثتادنتسملاةيذغتةدحوءاطغحتفاءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ةفلتخمماجحأتاذتادنتسمنييعتمتببسلا

تاذةيلصألاتادنتسملادّدح،ةفلتخمماجحأبتادنتسمليمحتدنعءارجإلا
.قرولارشحنيسالإو،ةطلتخملاماجحألا

رتويبمكلاىلإًايئوضحوسمملادنتسملاداريتساّرذعتي

ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

ةيئوضلاةحساملاىلعروثعلارّذعتي

ضَرعلاىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلا

.ليغشتلاديقتسيلةعباطلاببسلامعن

.ةعباطلالّغشءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136226مدختسملاليلد

اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

.رتويبمكلانملصتمريغةكبشلالبكببسلا

.رتويبمكلابةكبشلالبكليصوتبمقءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ةعباطلانملصتمريغةكبشلالبكببسلا

.ةعباطلابةكبشلالبكليصوتبمقءارجإلا

ماظنلوؤسمليلدعجار،ةكبشلاتادادعإلوحتامولعمىلعلوصحلل
®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/

B9125/B9136.

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.نّكممريغSalutationذفنمببسلا

.Salutationذفنمنيكمتبمقءارجإلا

ماظنلوؤسمليلدعجار،ةكبشلاتادادعإلوحتامولعمىلعلوصحلل
®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/

B9125/B9136.

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.يعيبطريغةعباطلاورتويبمكلانيبةكبشلالاصتاببسلا

.كيدلماظنلالوؤسمبلصتاءارجإلا

ديربلاقودنصحتفرّذعتي

ضَرعلاىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ
.يلاتلا

.ديربقودنصيأءاشنإمتيملببسلامعن

.ديربقودنصئشنأءارجإلا

/ةخسانماظنلوؤسمليلديفيلحملاصرقلا/ديربلاقودنصعجار
®Xeroxةعباط PrimeLink® B9100/B9110/B9125/

B9136.

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ديربلاقودنصرورمةملكتيسندقلببسلا

فاقيإىلعرورملاةملكنّيع،رورملاةملكنمققحتلاكيلعرّذعتاذإءارجإلا
.رورملاةملكنييعتدِعأمث،ليغشتلا

/ةخسانماظنلوؤسمليلديفيلحملاصرقلا/ديربلاقودنصعجار
®Xeroxةعباط PrimeLink® B9100/B9110/B9125/

B9136.

حسمةيئوضلاةحساملاىلعرّذعتي
لاسرإيفأطخببسباًيئوضتانايبلا

TWAIN

ضَرعلاىلإلقتناف،الةباجإلاتناكاذإ

.ّتبثمريغيئوضلاحسملاليغشتجمانربببسلامعن

.يئوضلاحسملاجمانربتيبثتبمقءارجإلا

®Xeroxةعباط/ةخسان227 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

.يلاتلا

؟اًدجريبكفلملامجحلهببسلامعنيئوضلاحسملاءانثأةيلمعلافقوتت

.حسملادِعأمث،طوغضمجارخإفلمقيسنترَتخاوأ،ةقدلاّللقءارجإلا

)FTP/SMB(ةكبشلاربعًايئوضحوسمملادنتسملالاسرإّرذعتي

ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

تادنتسملاهيجوتةداعإرّذعتت
.ةكبشلاربعاًيئوضةحوسمملا

؟ةعباطلايفحيحصلكشبمقلملاتامولعملاخدإمتلهببسلامعن

.ةعباطلايفحيحصلكشبمقلملاتامولعملاخدإنمققحتءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

؟ةعباطلايفحيحصلكشبظفحلاعقومتامولعملاخدإمتلهببسلا

.ةعباطلايفحيحصلكشبظفحلاعقومتامولعملاخدإنمققحتءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

يفحيحصلكشبكرتشملامسالالاخدإمتله،SMBمادختسادنعببسلا
؟ةعباطلا

.ةعباطلايفحيحصلكشبكرتشملامسالالاخدإنمققحتءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

ظفحلاعقومتامولعملاخدإمتله،)UNCقيسنت(SMBمادختسادنعببسلا
؟ةعباطلايفحيحصلكشب

.ةعباطلايفحيحصلكشبظفحلاعقومتامولعملاخدإنمققحتءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

؟ةعباطلايفحيحصلكشبلوخدلاليجستمسالاخدإمتلهببسلا

.ةعباطلايفحيحصلكشبلوخدلاليجستمسالاخدإنمققحتءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

؟ةعباطلايفحيحصلكشبرورملاةملكلاخدإمتلهببسلا

.ةعباطلايفحيحصلكشبرورملاةملكلاخدإنمققحتءارجإلا

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136228مدختسملاليلد

اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



ينورتكلإلاديربلالاسرإيفلكاشم

ءارجإلاوببسلاال/معنضارعألا

حيحصريغينورتكلإلاديربلاناونعببسلامعنينورتكلإديربلاسرإرذعتي

.حيحصينورتكلإلاديربلاناونعنأنمققحتءارجإلا

.نييلاتلاءارجإلاوببسلاىلإلقتناف،ةلكشملالحمتيملاذإ

.ينورتكلإلاديربلالاسرإمجحلىصقألادحلازواجتمتببسلا

.ةقدلاليلقتوأ،ينورتكلإلاديربلالاسرإمجحلىصقألادحلارييغتءارجإلا

ماظنلوؤسمليلدعجار،ينورتكلإلاديربلامجحلىصقألادحللةبسنلاب
®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/

B9136.
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اهحالصإوءاطخألافاشكتسا



قرولاراشحناتالكشم
تاداشرإلاعبتا.قرولاراشحنااهبدجوييتلاةقطنملاىلإريشتمدختسملاةهجاوىلعةلاسرأطخلاةشاشرهظت،قروراشحناثودحةلاحيف
.ةعباطلاليغشتفانئتساوقرولاراشحناحسملةرفوتملا

قرولاراشحناتالكشمنعتامولعم

:قرولاراشحناتالكشمةجلاعملةيلاتلاةمئاقلاضارعتسا

.اًتوصراذنإلازاهجردصيوةعباطلافقوتت،ةعباطلالخادقرولاراشحنادنع•

.مكحتلاةحولىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا،روشحملاقرولاجارخإل•

.ةقزمملاقرولاعطقعيمججارخإنمدكأت،قرولاقزمتاذإ.قزمتيالىتحقفربقرولاجرخأ•

.ةعباطلاسملةشاشىلعةرهاظقرولاراشحناةلاسرلظتسف،ةعباطلالخادةروشحمقرولانمةعطقتلظاذإ•

.ةعباطلاةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإدنع.ةعباطلاليغشتدنعقرولاراشحناتالاحجارخإكنكمي•

.ةعابطلابويعثودحىلإءارجإلااذهيدؤينأنكمي.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال•

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

.قرولاراشحناثودحلبقةلاحلانمخسنلافانئتسامتي.ءدبلارزىلعطغضاف،خسنلاءانثأقروللراشحناثدحاذإ•

يتلاقرولاةعطقببستتنأنكمي.ةعباطلايفروشحملاقرولانمءازجأيأكرتمدعنمدّكأت،روشحملاقرولاجارخإدنع:ريذحت
وأرهصملاةدحولوحةفوفلمةقروتناكوأ،ةيفخمةقطنميفقرولانمةعطقتقلعاذإ.قيرحبوشنيفةعباطلايفىقبت
نمينقتلاءالمعلامعدبلصتامث،اًروفةعباطلاليغشتفاقيإبمق،ةباصإثودحعنمل.ةوقبقرولاجارخإبمقتال،تاناوطسألا

Xerox.

تادنتسملاةيذغتةدحويفقرولاراشحناتالكشم

.لماكلابءاطغلاحتفامث،قفربتادنتسملاةيذغتةدحوليولعلاءاطغلاجالزمريرحتبمق.1

.رسيألاءاطغلاحتفا.2
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.روشحملاقرولاجرخأف،تادنتسملاةيذغتةدحولخدميفقرولاراشحنامتيملاذإ.3

.روشحملاقرولالزأ.يلخادلاءاطغلاحتفامث،عارذلاعفرا،يلخادلاءاطغلاحتفىلإكدشرتةعباطلابةصاخلاسمللاةشاشةلاسرتناكاذإ.4

.ةوقبقرولابحستال،دنتسملافالتإبنجتل،تادنتسملاةيذغتةدحويفقرولاقلعاذإ:ةظحالم

.روشحملاقرولاجرخأف،رسيألاءاطغلالخادقرولاراشحناناكاذإ.5

:يلاتلابيترتلابةيطغألاقلغأ.اهناكميفاهرارقتساتوصعمستىتحةيلاتلاةيطغألاقلغأ.6

يلخادلاءاطغلا•

يولعلاءاطغلا•

رسيألاءاطغلا•
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.هجرخأف،كانهدوجومدنتسملاناكاذإ.ءطببتادنتسملاةيذغتةدحوعفربمقف،قرولاراشحناىلعروثعلانمنكمتتملاذإ.7

.تادنتسملاةيذغتةدحوقلغأ.8

.دنتسملاجرخأمث،ةيذغتلاةدحوجردةقطنمعفرا،ةعباطلابةصاخلاسمللاةشاشةلاسريفكلذىلإةراشإلاتمتاذإ.9

.قفربيلصألاعضوملاىلإةيذغتلاةدحوجردءاطغدِعأ.10

.تادنتسملاةيذغتةدحويفتادنتسملاةعومجمليمحتةداعإلةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا،روشحملادنتسملاجارخإدعب.11

وأةدعجملاوأةقزمملاتادنتسملاحسمل.تادنتسملاةعومجميفيوطموأدعجموأقزممقرودوجومدعنمدكأت:ةظحالم
نميئوضلاحسملافنأتُسيو،اًيئاقلتاًيئوضةحوسمملاتادنتسملاقاروأيطختمتي.طقفتادنتسملاجاجزمدختسا،اًيئوضةيوطملا
.قرولاراشحناثودحلبقاهليئوضحسمرخآدنتسملاةقرو
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تادنتسملاةيذغتةدحوريسلفسأتادنتسملاراشحناتالكشم

.تادنتسملاةيذغتةدحوحتفا.1

.تادنتسملاةيذغتةدحوريسرّرحمث،ريسلاعارذكسمأ،روشحملادنتسملاةلازإل.2

.قفربيلصألاعضوملاىلإريسلادِعأ.3

.تادنتسملاةيذغتةدحوقلغأ.4

.تادنتسملاةيذغتةدحويفاهلمكأبدنتسملاةعومجمليمحتةداعإلتاداشرإلاعبتا.5

وأةدعجملاوأةقزمملاتادنتسملاحسمل.تادنتسملاةعومجميفةيوطموأةدعجموأةقزممتادنتسمدوجومدعنمدكأت:ةظحالم
نميئوضلاحسملافنأتُسيو،اًيئاقلتاًيئوضةحوسمملاتادنتسملاقاروأيطختمتي.طقفتادنتسملاجاجزمدختسا،اًيئوضةيوطملا
.قرولاراشحناثودحلبقاهليئوضحسمرخآدنتسملاةقرو
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4ىلإ1نمجاردألايفقروراشحناتالكشم

.ةعابطلاوأخسنلاماهمةعباتملبققزمملاقرولانمةريغصعطقيأكلذيفامب،قرولاراشحناتالكشملكحسمنماًمئاددكأت:فرط

.جراخللقرولارشحناثيحجردلابحسا.1

ىقبييذلاقزمملاقرولاببسينأنكمي.قرولاراشحناثودحناكمعجار،جردلابحسلبق،قرولاقيزمتبنجتل:ةظحالم
.ةعباطلالطعتىلإةعباطلالخاد

.ةقزممعطقيأوروشحملاقرولاجرخأ.2

.فقوتيىتحلخادللقفربجردلاعفدا.3

)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفقرولاراشحناتالكشم

.ةعابطوأخسنماهميأةعباتملبق،قزمملاقرولانمةريغصءازجأيأكلذيفامب،قرولاراشحناعيمجحسمنماًمئاددكأت:فرط
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.)يبناجلاريرمتلا(5جردلانميولعلاءاطغلاحتفا.1

.يبناجلاريرمتلاجردنمهليمحتمتيقرويأوروشحملاقرولاةلازإبمق.2

.هجرخأو،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

.روشحملاقرولاجرخأمث،جردلاءاطغحتفا.3
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.جردلاءاطغقلغأ.4

.ةعابطلاوأخسنلافانئتسابمقمث،جردلايفقرولاليمحتدعأ.5

يبناجلاريرمتلاجرديففرظألاراشحناتالكشم

.موعدمعونيهفرظألانأنمققحت.يبناجلاريرمتلاجردنمطقففرظألاةيذغتنكمي:ةظحالم

:يبناجلاريرمتلاجرديففرظألامادختسادنعاهبمزتلاوةيلاتلاتاداشرإلاةيانعبأرقا

.فرظألافاوحلباقميبناجلاريرمتلاجردتاهِّجومنأنماًمئاددكأت•

.حيحصلكشبقرولاجردتامسنييعتنمققحت•

.مقلُملافرظلارهظىلعديعاجتلاضعبثودحعقوتملانم•

4لقنلاةدحويفقرولاراشحناتالكشم

.ةعابطلاوأخسنلاماهمةعباتملبققزمملاقرولانمةريغصعطقيأكلذيفامب،قرولاراشحناتالكشملكحسمنماًمئاددكأت:فرط

.ةعابطلانعةعباطلافقوتنمدكأت،يمامألاءاطغلاحتفلبق.1
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.1جردلابحسا.2

.4لقنلاةدحوبحسبموقتامدنع2جردلاجرخي.4لقنلاةدحوبحسا.3

.روشحملاقرولالزأمث،4aعارذعفرا.4

.هجرخأو،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

.يلصألاهعضومىلإ4aعارذلادعأ.5

.يئاقلتلكشب4لقنلاةدحوجاردإمتي.فقوتيىتحقفربلخادلل2جردلاعفدا.6

.فقوتيىتحقفربلخادلل1جردلاعفدا.7

.ةعباطلالمعتنلف،ًاليلقولوىتحاًحوتفميمامألاءاطغلاناكاذإ.لماكلابيمامألاءاطغلاقلغأ.8
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ةيسيئرلاةدحولالخادقرولاراشحناتالكشم

.ةعابطلاوأخسنلاماهمةعباتملبققزمملاقرولانمةريغصعطقيأكلذيفامب،قرولاراشحناتالكشملكحسمنماًمئاددكأت

نأنكمي.ريذحتلاوةرارحلاةجردعافتراىلإريشتةمالعلمحت،بيرقناكميفوأرهصلاةدحوىلع،ةقطنميأسملبنجت:ريذحت
.قئارحبوشنىلإكاكتحالايدؤي

.ةعابطلانعزاهجلافقوتنمدكأت،يمامألاءاطغلاحتفلبق.1

.اهتياهنىتحلقنلاةدحوبحسا.يقفألاعضولايفحبصيىتحنيميلاىلإلقنلاةدحوفصتنميفدوجوملارضخألاعارذلاردأ.2

.روشحملاقرولاجارخإل2aضبقملاردأ.روشحملاقرولاجارخإل2fعارذلاكّرح.3
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جارخإنمنكمتتملاذإ.هجارخإلراسيلاهاجتابجراخلاىلإقرولابحساف،رهصملاةدحولخادوألقنلاةدحوىلعأيفقرولارشحنااذإ.4
.قرولاجارخإلواحمث،2cعارذلاكّرح،قرولا

.روشحملاقرولاجرخأمث،2Dعارذلاكّرحو،ةرورضلابسح2cعارذلاعفرا.5

.روشحملاقرولاجرخأمث،ةرورضلابسح2fضبقملاردأ.6
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.روشحملاقرولاجرخأمث،ةجاحلابسحرهصملاةدحونيميىلع3bعارذلاكّرح.7

لواح.جراخللةجودزملاةدحولابحسامث،يلصألاعضوملاىلإلقنلاةدحودِعأ،هجارخإبعصلانمناكولخادلابروشحملاقرولالظاذإ
.ىرخأةرمروشحملاقرولاجارخإ

.روشحملاقرولاجرخأمث،لقنلاةدحوفصتنملفسأضبقملاضفخا.8

.راسيلاىلإ2رضخألاعارذلاردأمث،لماكلابلقنلاةدحوجِردأ.9

.ىرخأةرماهلخدأمث،فصتنملاىلإلقنلاةدحوبحسا،عارذلاليغشترّذعتاذإ:ةظحالم

.ةعباطلالمعتنلف،ًاليلقولوىتحاًحوتفميمامألاءاطغلاناكاذإ.لماكلابيمامألاءاطغلاقلغأ.10
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يلفسلارسيألاءاطغلاراشحناتالكشم

وأةيرايتخالا)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحونم7و6نيجردلادوجومدعةلاحيفراشحناحسمةيفيكءارجإلااذهحضوي:ةظحالم
ةدحووأةيرايتخالا)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوامإكيدلتناكاذإ.ةيرايتخالا)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو
.ةقطنملاهذهىلإلوصوللنييرايتخالا7و6نيجردلليمامألاءاطغلاحتفاف،ةيرايتخالا)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلا

.يلفسلارسيألاءاطغلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.2

.هجرخأمث،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

.يلفسلارسيألاءاطغلاقلغأ.3

.ةعباطلاليغشتنكميالو،مدختسملاةهجاوىلعةلاسررهظت،اًحوتفمرسيألايلفسلاءاطغلاناكاذإ:ةظحالم

يلفسلانميألابابلايفقرولاراشحناتالكشم

.ةعابطلاوأخسنلاماهمةعباتملبققزمملاقرولانمةريغصعطقيأكلذيفامب،قرولاراشحناتالكشملكحسمنماًمئاددكأت:فرط
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.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوليمامألابابلاحتفلبقةعابطلانعزاهجلافقوتنمدكأت.1

.يلفسلانميألابابلاحتفاولفسألبابلاجالزمكّرح.2

.روشحملاقرولالزأ.3

.هجرخأمث،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

.يلفسلانميألابابلاقلغأ.4

.ةعباطلاليغشتنكميالو،مدختسملاةهجاوىلعةلاسررهظت،اًحوتفمنميألايلفسلاءاطغلاناكاذإ:ةظحالم

.ةعباطلاليغشتنكميالو،مدختسملاةهجاوىلعةلاسررهظت،اًحوتفمبابلاناكاذإ.اًمامتةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوليمامألابابلاقلغأ.5
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سكافلاتالكشم
وأسكافلاسرإرذعتيلازيالناكاذإ.اهيلإراشملاةيلمعلارجأمث،يلاتلالودجلاىلإعجراف،حيحصلكشبهمالتساوأسكافلاسرإرذعتاذإ
.هعبتتيذلاةنايصلالثممبلصتاف،ةحضوملاتايلمعلاءارجإدعبىتح،حيحصلكشبهمالتسا

تاسكافلالاسرإتالكشم

لحلاببسلاضارعألا

لالخنماًيئوضدنتسملاحسممتيال
.تادنتسملاةيذغتةدحو

ريغصوأاًدجعيفروأاًدجكيمسدنتسملا
.اًدج

.سكافلالاسرإلتادنتسملاجاجزمدختسا

تادنتسملاةيذغتةدحوتاهجومطبضرذعتي.ةيوازباًيئوضدنتسملاحسممتي
.دنتسملاضرعمئالتل

مئالتلتادنتسملاةيذغتةدحوتاهجومطبضا
.دنتسملاضرع

.حيحصلالكشلابدنتسملاعض.حيحصريغلكشبدنتسملاعضومت.يبابضملتسملاهملتسايذلاسكافلا

ظن.خستمتادنتسملاجاجز
.تادنتسملاجاجزفِّ

.نيابتلاطبضا.ةقدلاطبضا.ةياغللتهابدنتسملابدوجوملاصنلا

.ىرخأةرمسكافلالسرأمث،فتاهلاطخصحفا.فتاهلالاصتايفةلكشمدجوتدق

ءاشنإبمق،حيحصلكشبلمعتكتعباطنأنمدكأتلل.سكافلالاسرإزاهجيفةلكشمدجوتدق
،حيحصلكشبةخسنلاةعابطتمتاذإ.ةخسن
سكافلازاهجةلاحنمققحتلاملتسملانمبلطاف
.ملتسملا

هلاسرإدارملادنتسملاعض:تادنتسملاةيذغتةدحو.حيحصريغلكشبدنتسملاليمحتمت.غرافملتسملاهملتسايذلاسكافلا
عض:تادنتسملاجاجز.ىلعألهجووسكافلاب
.لفسألهجووسكافلابهلاسرإدارملادنتسملا

.سكافلامقرنمققحت.حيحصريغسكافلامقرنوكيدق.سكافلالاسرإمتيمل

ريغلكشبًالصتمفتاهلاطخنوكيدق
.حيحص

طخلصفةلاحيف.فتاهلاطخلاصتانمققحت
.هليصوتبمق؛فتاهلا

.سكافلاملتسمبلصتا.سكافلامالتسازاهجيفةلكشمدجوتدق

تاسكافلامالتساتالكشم

لحلاببسلاضارعألا

زاهجبوأفتاهلالاصتابةلكشمدجوتدق.غرافهمالتسامتيذلاسكافلا
.سكافلالاسرإ

تناكاذإ.خُسنءاشنإاهنكميةعباطلانأنمققحت
لسرملانمبلطاف،خسُنءاشنإىلعةرداقةعباطلا
.ىرخأةرمسكافلالاسرإ

لكشبتاحفصلاليمحتبلسرملاماقامبر
.حيحصريغ

.لسرملابلصتا

الدقف،تاموسرلانمديدعلاىلعةمهملاتوتحااذإ.ةيفاكةركاذدجوتالالاهنكلولاصتالاىلعةعباطلابيجت
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لحلاببسلاضارعألا

ةعباطلابيجتال.ةيفاكةركاذةعباطلايفرفوتي.ةدراولاتانايبلالبقت
.ةضفخنمةركاذلانوكتامدنعتالاصتالاىلع
ىتحرظتنامث،ةنزخملاماهملاوتادنتسملافذحا
ةدايزىلعكلذلمعي.ةدوجوملاةمهملالمتكت
.ةحاتملاةركاذلا

عمةعباطلابقرولاتامزلتسمقباطتيالدق.ملتسملاسكافلامجحريغصتمت
.لَسرملادنتسملامجح

مجحلقيدق.تادنتسملليلصألامجحلانمدكأت
ةعباطلايفدوزملاقرولاىلإاًدانتساتادنتسملا
.رفوتملا

.يئاقلتلامالتسالاىلعةعباطلاطبضا.اًيوديتاسكافلامالتساىلعةعباطلاطبضمت.اًيئاقلتتاسكافلامالتسامتيال

مثقرولاليمحتبمقف،اًغرافقرولاجردناكاذإ.ةئلتممةركاذلا
.ةركاذلايفةنزخملاتاسكافلاعبطا

فتاهلاطخناكاذإ.فتاهلاطخلاصتانمققحت.حيحصريغلكشبلصتمفتاهلاطخ
.هليصوتبمقف،ًالوصفم

ءاشنإبمق،حيحصلكشبلمعتكتعباطنأنمدكأتلل.سكافلالاسرإزاهجيفةلكشمدجوتدق
،حيحصلكشبةخسنلاةعابطتمتاذإ.ةخسن
سكافلازاهجةلاحنمققحتلاملتسملانمبلطاف
.ملتسملا

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136244مدختسملاليلد
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ءاطخألاتامولعم
:ةعباطلالطعوأةيطغألاوأباوبألاحتفوأقرولاراشحناتالكشملثم،ءاطخأدوجودنعيليامثدحي

.ةعباطلامكحتةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشوأطخلاعقومحضوييحيضوتمسرةلاسرلانمضتت•

راشحناةلاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاةزهجأيأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناتالاحثدحتنأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي،قرولل

زاهجلاىلعةلباقملاةقطنملارهُظيو،يرايتخالازاهجلامكحتةحولىلعدوجوملارشؤملاءيضي،يرايتخازاهجيفأطخثودحةلاحيف•
.أطخلاهيفثدحيذلا

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

.ةعباطلاليغشتفاقيإبمقتال،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ةعباطلاليغشتدنعقرولاراشحناتالاحجارخإكنكمي•
.ماظنلا

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأكلذيفامب،روشحملاقرولاعيمجلزأ،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةنكمملاةعابطلابويعبنجتل•

.ةقزمملاعطقلاعيمججارخإنمدكأت،قرولاقزمتاذإ.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقرولاةلازإبمق•

.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•
.ةعابطلابةعباطلاموقتال،ةحوتفمةيطغألاوأباوبألانوكتامدنع

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

،ةيقبتمراشحناتالكشميأةلازإل.ةعباطلامكحتةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإمتتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللةعباطلامكحتةحولىلإعجرا

أطخلالئاسر

ةحولىلعةلاسررهظتمثةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
،دحاوعقومنمرثكأيفأطخثودحلاحيف.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشوأطخلاعقوميحيضوتمسرحضوي.مكحتلا
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاىلإةراشإلليحيضوتلامسرلاريغتي

،أطخلاةشاشلفسأيف.ءاطخألاسملا،ةعباطلامكحتةحولىلع،امأطخحسملةلصفمتاداشرإوتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
.أطخلازمرظحال
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تافصاوملا
:ىلعقحلملااذهيوتحي

248...............................................................................................................................خسنلاتافصاوم

250.............................................................................................................................ةعابطلاتافصاوم

254......................................................................................................................يئوضلاحسملاتافصاوم

DADF(.......................................................................255(ةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوتافصاوم
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خسنلاتافصاوم

،B9100رصنعلا B9110، B9125، B9136

مكحتلاةدحوةخسانلاعون

،ةصوبلكلةطقن300×300،ةصوبلكلةطقن400×400،ةصوبلكلةطقن600×600يئوضلاحسملاةقد
ةصوبلكلةطقن200×200

ةصوبلكلةطقن600×600جارخإلاةقد

ةطقن2400×2400جارخإلاةقدنوكت،ةروصلانيسحتةزيمنيكمتمتيامدنع:ةظحالم
.ةصوبلكل

اًجردت256جردتلا

لقأوأةيناث300•ريضحتلاتقو
يسيئرلاةقاطلاحاتفمليغشتدنعلقأوأةيناث45•

ةجرد73.4(ةيوئمةجرد23ةفرغلاةرارحةجردىلعريضحتلاتقودمتعي:ةظحالم
.)تياهنرهف

:A3وهمجحللىصقألادحلانإف،بتكلاوقاروألاىلإةبسنلابدنتسملاخسن 297 × .)ةصوب17×11(مم432

:A3:ىصقألادحلاخسنلاقرومجح 297 × 19.2×12.6(مم488×330؛)ةصوب17×11(مم420
)ةصوب

:A5:ىندألادحلا 148 × ريرمتلا(5جردللةيديربلاةقاطبلا)ةصوب8.25×5.75(مم210
)يبناجلا

5ةيفلخلاةفاحلا؛)ةصوب196(مم5ةيمامألاةفاحلا:رغصأوأA3قرولةروصلانادقفضرع•
)ةصوب196(مم5ىنميلاوىرسيلافاوحلا؛)ةصوب196(مم

ةقحاللاةفاحلا؛)ةصوب1.10(مم28ةيمامألاةفاحلا:A3نمربكأةقرولةروصلانادقفضرع•
)ةصوب649(مم16.5ىنميلاوىرسيلافاوحلا؛)ةصوب1.10(مم28

ىلوألاخسنلاتاجرخمتقو

.ةعباطلاةئيهتبسحميقلافلتختدق

A4قرولةيناث3.9

خسنلاريغصت

ريبكتلاةبسن

100%: 1:1±0.7%

،1:0.500،1:0.707،1:0.816،1:0.866،1:1.154،1:1.225:%ةقبسملاتادادعإلا
1:1.414،1:1.632،1:2.000

%1اهردقتادايزب1:4.00ىلإ1:0.25:%ريغتملا

رمتسملاخسنلاةعرس

رثأتتدق،ةروصلاةدوجطبضدنع
.ةعرسلا

ءادأرثأتيدق،قرولاعونىلعًءانب
.ةعباطلا

Xeroxةعباط/ةخسان• PrimeLink B9100:

A4: 210 × :ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص100:دحاوهجو:ةصوب11×8.5:أ؛مم297
ةقيقدلايفةحفص100

A3: 297 × 50:ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص50:دحاوهجو:)ةصوب17×11(مم420
ةقيقدلايفةحفص

Xeroxةعباط/ةخسان• PrimeLink B9110:

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136248مدختسملاليلد
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،B9100رصنعلا B9110، B9125، B9136

A4: 210 × :ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص110:دحاوهجو:ةصوب11×8.5:أ؛مم297
ةقيقدلايفةحفص110

A3: 297 × 55:ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص55:دحاوهجو:)ةصوب17×11(مم420
ةقيقدلايفةحفص

Xeroxةعباط/ةخسان• PrimeLink B9125:

A4: 210 × :ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص125:دحاوهجو:ةصوب11×8.5:أ؛مم297
ةقيقدلايفةحفص125

A3: 297 × 62:ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص62:دحاوهجو:)ةصوب17×11(مم420
ةقيقدلايفةحفص

Xeroxةعباط/ةخسان• PrimeLink B9136:

A4: 210 × :ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص136:دحاوهجو:ةصوب11×8.5:أ؛مم297
ةقيقدلايفةحفص136

A3: 297 × 68:ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص68:دحاوهجو:)ةصوب17×11(مم420
ةقيقدلايفةحفص

ةقرو9999رمتسملاخسنلاتاحفص

.ةروصتيبثتذيفنتلاًتقؤمةعباطلافقوتتنأنكمي

IEC)ةيلودلاةينقتورهكلاةنجللا(/
ISO)ريياعمللةيلودلاةمظنملا(

24734،24735،17991:ةدمتعملا

®Xeroxةعباط/ةخسانىلعطقفسكافلاةزيمرفوتت:ةظحالم PrimeLink® B9100.

®Xeroxةعباط/ةخسان249 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد
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ةعابطلاتافصاوم

جمدُملاعونلاعونلا

Xeroxةعباط/ةخسان•ةرمتسملاةعابطلاةعرس PrimeLink B9100:

A4: 210 × ؛ةقيقدلايفةحفص100:دحاوهجو:ةصوب11×8.5:أ؛مم297
ةقيقدلايفةحفص100:ناهجو

A3: 297 × :ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص50:دحاوهجو:)ةصوب17×11(مم420
ةقيقدلايفةحفص50

Xeroxةعباط/ةخسان• PrimeLink B9110:

A4: 210 × ؛ةقيقدلايفةحفص110:دحاوهجو:ةصوب11×8.5:أ؛مم297
ةقيقدلايفةحفص110:ناهجو

A3: 297 × :ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص55:دحاوهجو:)ةصوب17×11(مم420
ةقيقدلايفةحفص55

Xeroxةعباط/ةخسان• PrimeLink B9125:

A4: 210 × ؛ةقيقدلايفةحفص125:دحاوهجو:ةصوب11×8.5:أ؛مم297
ةقيقدلايفةحفص125:ناهجو

A3: 297 × :ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص62:دحاوهجو:)ةصوب17×11(مم420
ةقيقدلايفةحفص62

Xeroxةعباط/ةخسان• PrimeLink B9136:

A4: 210 × ؛ةقيقدلايفةحفص136:دحاوهجو:ةصوب11×8.5:أ؛مم297
ةقيقدلايفةحفص136:ناهجو

A3: 297 × :ناهجو؛ةقيقدلايفةحفص68:دحاوهجو:)ةصوب17×11(مم420
ةقيقدلايفةحفص68

:A4مجحبدحاودنتسملةرمتسملاةعابطلادنع 210 × نكمي،)ةصوب11×8.5(مم297
:ةيلاتلاةروصلاةدوجطبضتايلمعءانثأةعرسلاليلقت

PCLليغشتجمانربيفةعابطلاعضولةيلاعلاةقدلاديدحتدنع•
ليغشتجمانربيفةعابطلاعضولةيلاعلاةروصلاةدوجوأةيلاعلاةقدلاديدحتدنع•

PostScript

.قرولاعونىلعاًدامتعاءادألاليلقتنكمي

ةصوبلكلةطقن600×600:جارخإلاةقدةقدلا

ةصوبلكلةطقن2400×2400:تانايبلاةجلاعمةقد

PCL6وPostScriptةحفصلافصوةغل

:ESC/Pةاكاحملا VP-1000؛HP-GL: HP7586B؛HP-GL2/RTL: HP DesignJet
750C Plus(؛PCL5c/PCLXL: HP Color LaserJet ؛ESCP/K؛5500
KS/KSSM

تياباغيم512ةركاذلاةعس

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136250مدختسملاليلد
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جمدُملاعونلاعونلا

ةعومجم86:زمرلا؛هوجولانماًعون82:يبوروألاداحتالا:PCLةجمدُملاطوطخلا

PostScript:هوجولانماًعون136:يبوروألاداحتالا

Ethernet:يسايقةهجاولا 100Base-TX/10Base-T

USB 2.0

®Xeroxةعباط/ةخسان251 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد
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جمدُملاعونلاعونلا

:Ethernetموعدملالوكوتوربلا TCP/IP (SMB، LPD، Port9100، IPP، WSD، Novell®
NetWare(؛NetBEUI (SMB)، (IPX/SPX)، (NetWare®(

PCLليغشتجمانرب•موعدمليغشتلاماظن

–Windows® 10 )تب32)

–Windows® 10 )تب64)

–Windows® 8.1 )تب32)

–Windows® 8.1 )تب64)

–Windows® 7 )تب32)

–Windows® 7 )تب64)

®Windowsمقلم– 2016 )تب64)

®Windowsمقلم– 2012 R2 )تب64)

®Windowsمقلم– 2012 )تب64)

®Windowsمقلم– 2008 R2 )تب64)

®Windowsمقلم– 2008 )تب32)

®Windowsمقلم– 2008 )تب64)

Macليغشتجمانرب– OS X

–macOS 10.12 Sierra

–OS X 10.11 El Capitan

–OS X 10.10 Yosemite

–OS X 10.9 Mavericks

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136252مدختسملاليلد
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جمدُملاعونلاعونلا

–OS X 10.8 Mountain Lion

PostScriptليغشتجمانرب•

–Windows® 10 )تب32)

–Windows® 10 )تب64)

–Windows® 8.1 )تب32)

–Windows® 8.1 )تب64)

–Windows® 7 )تب32)

–Windows® 7 )تب64)

®Windowsمقلم– 2016 )تب64)

®Windowsمقلم– 2012 R2 )تب64)

®Windowsمقلم– 2012 )تب64)

®Windowsمقلم– 2008 R2 )تب64)

®Windowsمقلم– 2008 )تب32)

®Windowsمقلم– 2008 )تب64)

–macOS 10.12 Sierra

–OS X 10.11 El Capitan

–OS X 10.10 Yosemite

–OS X 10.9 Mavericks

–OS X 10.8 Mountain Lion

®Xeroxةعباط/ةخسان253 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد
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يئوضلاحسملاتافصاوم

ناولألابيئوضلاحسملاعونلا

:A3وهمجحللىصقألادحلانإف،بتكلاوقاروألاىلإةبسنلابيئوضلاحسملامجح 297 × 17×11(مم432
)ةصوب

لكلةطقن300×300،ةصوبلكلةطقن400×400،ةصوبلكلةطقن600×600يئوضلاحسملاةقد
ةصوبلكلةطقن200×200،ةصوب

RGBنوللكلتب8جارخإلا؛تب10لاخدإلا:نوللايئوضلاحسملاجارخإ

تب1جارخإلا؛تب1لاخدإلا:نوللايداحأ

RGBنوللكلتب8جارخإلا؛تب10لاخدإلا:نوللا

ةقيقدلايفةحفص135:دحاوهجواًيئوضتادنتسملاحسمةعرس

ةقيقدلايفةحفص270:نيهجو

حسملاةعرسنإف،A4تادنتسملدلجمىلإنيزختلارايخلاديدحتبتمقاذإ:ةظحالم
.ةصوبلكلةطقن200غلبتيئوضلا

:ةظحالم

ةقيقدلايفةحفص135:دحاوهجو•
ةقيقدلايفةحفص270:نيهجو•

XPSوأDocuWorksوأPDFوأJPEGوأTIFFقيسنتىلإاًيئوضتانايبلاحسميديربلاقودنصليئوضلاحسملا
.ينورتكلإديربقفرمكدنتسملالسريمث،)XMLقروتافصاوم(

ماظنبلمعيرتويبمكزاهجليئوضلاحسملا
Windowsليغشتلا

مادختسابةكبشربعرتويبمكىلإاًيئوضةحوسمملاتانايبلالسريمث،اًيئوضدنتسمحسمي
.SMBوأFTPلوكوتورب

:TCP/IP:موعدملالوكوتوربلاينورتكلإلاديربلا SMTP

:جارخإلاقيسنت
:TIFFقيسنتو،نينوللاتاذو،نوللاةيداحأ:اًيئوضةنولملاتادنتسملاحسمل• MR

)ةلدعُملاةلدعُملاةءارقلا(MMRوطغضلاعاونأل)لدعملاHuffmanزيمرت(
®PDFو®DocuWorksتادنتسم•
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)DADF(ةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوتافصاوم

تافصاوملارصنعلا

:مجحلاهعونودنتسملامجح

:A3:ىصقألادحلا 297 × )ةصوب17×11(مم432

:A6:ىندألادحلا 105 × )ةصوب5.8×4.1(مم148

2م/مج200–50:ناهجولا؛2م/مج200–38:نزولا

:A4:عونلا 210 × :A5؛ةصوب11×8.5:أ؛مم297 148 × 8.3×5.8(مم210
،(SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلامم356×216؛)ةصوب 8.5 × ؛)SEF(ةصوب14

)SEF(ةصوب17×11؛)SEF(مم432×297

ةقرو250قرولاةعس

.2م/مج80قروىلعجردلكلقرولانمةعسىصقأدمتعت:ةظحالم

تادنتسملاةيذغتةعرس

A4: 210 × 11×8.5:أ؛مم297
دحاوهجوىلع،يدومعةصوب

خسنلل•

ةقيقدلايفةحفص100:دحاوهجو

يئوضلاحسملل•

ةقيقدلايفةحفص135:دحاوهجو

ةقيقدلايفةحفص270:نيهجو

نإف،A4تادنتسملدلجمىلإنيزختلارايخلاديدحتبتمقاذإ:ةظحالم
.ةصوبلكلةطقن200غلبتيئوضلاحسملاةعرس
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ةيساسألاحئاوللا
هببستيذلالخادتلانمدحللريياعملاهذهميمصتمتدقو.ةيسيطانغمورهكلاثاعبنالاونامألاريياعملاًقفوةعباطلاهذهXeroxةكرشتربتخادقل
.ةيجذومنةيبتكمةئيبيفهاقلتتوأةعباطلاهذه

اذهليغشتبمدختسمللحونمملاليوختلالاطبإىلإزاهجلااذهىلعاهلاخدإمتييتلاXeroxنمةدمتعملاريغتاليدعتلاوأتارييغتلايدؤتدق
.زاهجلا

ةدحتملاتايالولا

هذه.ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم15ةرقفلابجومب،)أ(ةئفلانمةيمقرلاةزهجألادودحعمقفاوتمهنأتبثوجتنملااذهرابتخامتدقل
ويدارلاتاجومتاددرتنمةقاطزاهجلااذهّدلويو.ةيراجتةئيبيفزاهجلاليغشتدنعراضلالخادتلانمةلوقعملاةيامحلاريفوتلةممصمتادييقتلا
يفراضلخادتثودحيفببستيدقف،تاداشرإلاهذهلاًقفوهمادختساوزاهجلابيكرتمتيملاذإو.كلذكاهردصينأنكمملانمو،اهمدختسيو
نيمدختسملانمبلُطيس.راضلخادتيفةينكسةقطنمبزاهجلااذهليغشتببستينألمتحملانم.ويدارلاتاجومىلعةدمتعملاتالاصتالا
.ةصاخلامهتقفنىلعلخادتلاحيحصت

اذهليغشتبمدختسمللحونمملاليوختلالاطبإىلإزاهجلااذهىلعاهلاخدإمتييتلاXeroxنمةدمتعملاريغتاليدعتلاوأتارييغتلايدؤتدق
.زاهجلا

ليغشتلايدؤينألمتحملانم.زاهجلااذهعمةلوزعمتالباكمادختسابجي،)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلحئاولللاثتمالاىلعظافحلل
.نويزفلتلاوويدارلالابقتسايفلخادتثودحىلإةلوزعمريغتالباكوأدمتعمريغزاهجمادختساب

.ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم15ةرقفلاعمزاهجلااذهقفاوتي
:نييلاتلانيطرشللليغشتلاةيلمععضخت

،راضلخادتثودحيفزاهجلااذهببستيالدق.1

.هيفبوغرملاريغليغشتلايفببستيدقيذلالخادتلاكلذيفامبلبقتسملخادتيأزاهجلااذهلبقينأبجيو.2

Xeroxةكرش:لوؤسملافرطلا

800Phillips:ناونعلا Road, Webster, NY 14580

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

ادنك

.ةيدنكلاICES-001وICES-003لخادتللةببسملاةزهجألاريياعمعمأةئفلانميمقرلازاهجلااذهقفاوتي

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

:نييلاتلانيطرشللليغشتلاةيلمععضخت.ةيدنكلاةعانصلاصيخرتنمةافعملاRSSتامدخعمزاهجلااذهقفاوتي

،لخادتثودحيفزاهجلااذهببستيالدق.1

.زاهجللهيفبوغرملاريغليغشتلايفببستيدقيذلالخادتلاكلذيفامبلخادتيأزاهجلااذهلبقينأبجيو.2

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1.l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2.l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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زترهاجيم5250-5150قاطنلايفليغشتللزاهجلا:)LE-LAN(صيخرتلانمةافعملاةيلحملاةقطنملاةكبشةزهجألةيليغشتدويقدجوت
.ةكرتشملاتاونقلاتاذةلقنتملاةيعانصلارامقألاةمظنألراضلالخادتلاةيلامتحاليلقتلطقفيلخادلامادختسالل

Il y a des restrictions opérationnelles pour dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL):
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une

utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites
mobiles utilisant les mêmes canaux.

هليغشتوزاهجلااذهتيبثتبجي.رخآلاسرإزاهجوأيئاوهيأعمنارتقالابهليغشتوأهسفنعقوملايفاذهلاسرإلازاهجعضومتيالأبجي
.كدسجوعاعشملانيبمس20نعلقتالةفاسمب

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu’aucune autre antenne
ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20

centimètres entre le radiateur et votre corps.

ةيبوروألاةيداصتقالاةقطنملاويبوروألاداحتالالاثتما

.اهبلومعملايبوروألاداحتالاتاهيجوتللاثتمالاىلإجتنملااذهىلعةّقبطملاCEةمالعريشت

.www.xerox.com/en-us/about/ehsىلعيبوروألاداحتالابصاخلاةقباطملانالعإللماكلاصنلادجوي

يبوروألاداحتالل4طوللابةصاخلاريوصتلاةزهجأةيقافتا

ةقلعتملاتاجتنملليبوروألاداحتالاتاهيجوتقاطنيفلخدتيتلاانتاجتنمليئيبلاءادألاوةقاطلاةءافكلريياعمميمصتىلعXeroxتقفاودقل
.4طوللابةصاخلاريوصتلاةزهجأاًديدحتو،ةقاطلاب

:ةيلاتلاريياعملايبلتيتلاةيبتكملاوةيلزنملاةزهجألايهزيكرتلالحمتاجتنملاو

.ةقيقدلايفA4مجحبةروص66نملقأاهتعرسلىصقألادحلاغلبييتلاةيسايقلانوللايداحأقيسنتلاتاجتنم•

.ةقيقدلايفA4مجحبةروص51نملقأاهتعرسلىصقألادحلاغلبييتلايسايقلاناولألاقيسنتلاتاجتنم•

:ىلإلقتنا:نعديزملاّملعت

طيشنتلاتقووةقاطلاكالهتسا

ةيضارتفالاةقاطلارفومتادادعإ

-www.xerox.com/enىلعماظنلالوؤسمليلدوأمدختسملاليلد
us/printing-equipment

ENERGYنمةدمتعمتاجتنمءارشدئاوف STAR®www.energystar.gov

ةجودزملاةعابطللةيئيبلادئاوفلا

ةداعإةيناكمإو)2م/مج60(اًنزوفخأقرومادختسادئاوف
ريودتلا

اهتجلاعموةشوطرخلانمصلختلا

ةمادتسالاتاردابميفXeroxةكراشم

www.xerox.com/en-us/about/ehs
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يبوروألاداحتالل19طوللابصاخلايجولوكيإلاميمصتلاهيجوت

طاقتلايفمادختساللصصخمهتانوكموأجتنملااذهيفنمضتملاءوضلاردصمنإف،ةيبوروألاةيضوفملليجولوكيإلاميمصتلاتاهيجوتلاًقفو
.ىرخأتاقيبطتيفمادختساللاًصصخمسيلوطقفروصلاضرعوأروصلا

ENERGY STAR)ةقاطلاةمجن(

ENERGYجمانرب STARىلعدعاسيامم،اهئارشوةقاطللةرفومجذامنريوطتزيزعتليعوطتماظنوه
ENERGYجمانربلوحليصافتىلعروثعلانكمي.يئيبلاريثأتلاليلقت STARةلهؤملاتازارطلاو
ENERGYجمانربل STARيلاتلاينورتكلإلاعقوملاىلع:www.energystar.gov.

ENERGY STARةمالعوENERGY STARةدحتملاتايالولايفناتلجسمناتيراجتناتمالع.

ENERGYريوصتلاتادعمجمانرب STARداحتالاوةدحتملاتايالولاتاموكحنيبقيرفدهجوه
،تاعباطلاو،ةقاطلاكالهتساةءافكتاذتاخسانلاجيورتلةيبتكملاتادعملاةعانصونابايلاويبوروألا
كالهتساليلقتدعاسي.تاشاشلاو،ةيصخشلارتويبمكلاةزهجأو،تامادختسالاةددعتمتاعباطلاو،سكافلاو
ليلقتبخانملاىلعلجألاةليوطتارييغتلاو،يضمحلابسرتلاو،يناخدلابابضلاةجفاكميفةقاطللجتنملا
.ءابرهكلاديلوتنعةجتانلاتاثاعبنالا

.www.xerox.com/about-xerox/environment/enusىلإلقتنا،ةلصلاتاذىرخألاعيضاوملاوأةقاطلالوحتامولعملانمديزمل
htmlوأwww.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

طيشنتلاتقووةقاطلاكالهتسا

ليلقتنمكنكميثيحبهنيوكتوزاهجلااذهميمصتمتدقف.زاهجلامادختسااهبمتييتلاةقيرطلاىلعزاهجاهكلهتسييتلاءابرهكلاةيمكدمتعت
.كيدلةقاطلامادختسا

اذهيفو.ةريخألاةعبطلادعبدادعتسالاعضوىلإزاهجلالوحتيهنإفكلذل.ةقاطلاكالهتساليلقتلكزاهجىلع"ةقاطلارفوم"عاضوأنيكمتمتي
ىلإمث،"ةضفخنملاةقاطلا"عضوىلإزاهجلالقتني،ةددحمةرتفلزاهجلامادختسامتيملاذإ.روفلاىلعىرخأةرمةعابطلازاهجلاعيطتسي،عضولا
زاهجلااذهقرغتسي،ةقاطلارفومعاضوأءاهنإدعب.ةقاطلاكالهتساليلقتلةطشنطقفةيساسألافئاظولالظت،عاضوألاهذهيف."نوكسلا"عضو
يفلاحلاوهوهيبنتلاماظنلةجيتنريخأتلااذهنوكيو.ةرملوألةعابطلادنع"دادعتسالا"عضويفةعابطللةقرغتسملاةرتفلانملوطأةينمزةرتف
.قاوسألابةرفوتملاريوصتلاةزهجأمظعم

طقفةيبتكملاتاجتنملا

:ةحاتمةيلاتلاتارايخلا."ةقاطلارفوم"عاضوأنيوكتكنكمي،ةقاطلاريفوتل

.قئاقدلاددعلِخدأ،"نوكسلاعضو"يفزاهجلالوخدلبقةلهملانييعتل.طاشنفشتكيامدنعزاهجلاطشني:ةمهملاطيشنتمت•

.تنأهددحتلودجلاًقفونوكسلاعضولخديوزاهجلاطشني:ةددحملاديعاوملايفطيشنتلاونوكسلا•

لبقةلهملانييعتل.اًيئاقلتليغشتلافاقيإدّدح،نوكسلاعضويفتقولانمةرتفدعبليغشتلافاقيإبزاهجللحامسلل:يئاقلتلاليغشتلافاقيإ•
.تاعاسلاددعلِخدأ،"نوكسلاعضو"دادعإنمةعباطلاليغشتفاقيإ

.ةقاطلاريفوتتاتقؤمنييعتديُعيةيكلسلاريغوةيكلسلاةكبشلاطاشنوUSBكرحم:ةظحالم

Xeroxتاصيخشتعمعنصملانمةعباطلاهذهنحشمتي Remote Print Servicesعضووةضفخنملاةقاطلاعضولّطعتنأنكمييتلا
Xeroxتازيمتادادعإىلعفُّرعتلل.امهلجؤتوأنوكسلا Remote Print Services،ماظنلالوؤسمليلدعجاروأماظنلالوؤسمبلصتا
.www.xerox.com/office/PLB91XXdocsىلع

لصتا،ةدعاسملانمديزمل.www.xerox.com/office/PLB91XXdocsىلعمدختسملاليلدىلإعجرا،"ةقاطلارفوم"تادادعإرييغتل
.ماظنلالوؤسمليلدىلإعجراوأماظنلالوؤسمب
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/www.xerox.comىلعماظنلالوؤسمليلدعجار،تامولعملانمديزمل.كيدلماظنلالوؤسمبلصتا،يئاقلتلاليغشتلافاقيإعضونيكمتل
office/PLB91XXdocs.

ENERGYنملهؤمزاهجلااذه STAR®جمانربتابلطتمنمضENERGY STARعضونملقنلاتقونييعتنكمي.ريوصتلاتادعمل
ضفخنمعضونملقنلاتقونييعتنكمي.ةقيقد15يهةيضارتفالاةميقلانوكتو.ةقيقد60ىلإلصياملةضفخنملاةقاطلاعضوىلعدادعتسالا
عضونملقنلاتقويلامجإقرغتسينأنكمي.ةقيقد45ىلعةيضارتفالاةميقلانييعتمتي.ةقيقد60ىلإلصياملنوكسلاعضوىلعةقاطلا
.ةقيقد60ىلإلصياملنوكسلاعضوىلإدادعتسالا

ةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلدعجاروأ،كيدلماظنلالوؤسمبلصتا،يئاقلتلادادعتسالاةيناكمإنيكمتوأ"ةقاطلارفوم"تادادعإرييغتل
Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136ىلعwww.xerox.com/office/PLB91XXdocs.

رفوم"عضوقالغإلبق.زاهجللماعلكشبىلعأةقاطكالهتساىلإةيضارتفالاةقاطلارفومطيشنتتاقوأرييغتيدؤينأنكمي:ةظحالم
.ةقاطللزاهجلاكالهتساةدايزكرابتعابعض،ليوططيشنتتقونييعتوأ"ةقاطلا

EPEAT)ةينورتكلإلاتاجتنملليئيبلامييقتلاةادأ(

ىلعلمتشي.)ةيئيبلاةمالعلا(ecolabelصئاصخةيبلتل)ةينورتكلإلاتاجتنملليئيبلامييقتلاةادأ(EPEATليلديفزاهجلااذهليجستمتي
.ةقاطلانمتاو1نملقأةعباطلامدختست،"نوكسلا"عضويف.عنصملليضارتفالادادعإلاىلعّتبثملا"نوكسلا"عضونيكمت

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.htmlىلإلقتنا،ةمادتسالاتاردابميفXeroxةكراشملوحديزملاةفرعمل
.www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.htmlوأ

ةجودزملاةعابطللةيئيبلادئاوفلا

يبناجالكىلعةعابطلانمكنكُمييذلارمألا.نيهجولاىلعةعابطلاةيناكمإباًضيأةفورعملا،ةجودزملاةعابطلاب®Xeroxتاجتنممظعمزيمتت
4طوللريوصتلاةزهجأةيقافتابلطتت.قروللكالهتساليلقتلالخنمةنيمثلادراوملامادختسانمدحلاىلعدعاستيهفمثنمو،اًيئاقلتةقرولا
ةحفص45لداعيامجرختيتلاوأةقيقدلايفرثكأوأةنولمةحفص40لداعيامجرختيتلازرطلابةجودزملاةعابطلاةفيظوليئاقلتلانيكمتلا
نملقأةعرستاقاطنبعتمتتيتلا®Xeroxزرطضعبنيكمتنكميكلذك.ليغشتلاجمانربتيبثتودادعإلاءانثأ،ةقيقدلايفرثكأوأنوللاةيداحأ
ىلعكلمعريثأتنمللقيفوسةجودزملاةعابطلاةفيظومادختساةلصاومنإ.تيبثتلادنعيضارتفادادعإكنيهجولاىلعةعابطلاتادادعإبهذه
.ةعابطلاليغشتجمانربيفةعابطلاتادادعإرييغتكنكميف،دحاوهجوىلع/ةيداحألاةعابطلاىلإجاتحتتنكاذإ،كلذنممغرلاىلع.ةئيبلا

قرولاعاونأ

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

.ةعابطلانمكتاجايتحالاًبسانمكلذناكاذإاممققحتللكعجشننحن.ةنيعمتاقيبطتيف،ةعبطلكبدراوملاىلع

يويسآلايبوروألايداصتقالاداحتالالاثتما

.يكرمجلاداحتالايفءاضعألالودلاقاوسأيفمادختساللةداهشىلإجتنملااذهىلعةّقبطملاEACةمالعريشت

ةيكرتلا)ROHS(ةرطخلاداوملامادختسادييقتةحئال

.")EEE(ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاةزهجألاحئاولعمزاهجلاقفاوت"دنتسملااذهبجومبدمتعن،)د(7ةرقفلاعمقفاوتيامب
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“EEE yönetmeliðine uygundur.”

ايناركوأيف)ROHS(ةرطخلاداوملامادختسادييقتدعاوقللاثتمالا

Обладнання відповідаєвимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

،2008ربمسيد3نماًرابتعاايناركوأةرازوبءارزولاسلجمرارقبجومباهيلعةقفاوملاتمتيتلا،ةينفلاةحئاللاتابلطتمعمزاهجلاقفاوتي
.ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاتادعملايفةرطخلاداوملاضعبمادختساىلعةضورفملادويقلاثيحنم
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ةمالسلاةداهش
ةينطولاةيميظنتلاتارابتخالاربتخمةطساوبةدمتعملاةيبوروألاريياعملاوةيلودلاةينقتورهكلاةنجللاجتنملاةمالسريياعمعمقفاوتمزاهجلااذه
)NRTL(.
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ةمالسلاتانايبقاروأ
:ىلإلقتنا،ةعباطلابقلعتتيتلاداوملاةمالستانايبلوحتامولعمىلعلوصحلل

/https://safetysheets.business.xerox.com/en-us:بيولاناونع•

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

EHS-Europe@xerox.comىلإينورتكلإديرببلطلِسرأ،ىرخألاقاوسألا•
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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
.R21ميمعتلابلط.20559ةمصاعلانطنشاو،سرغنوكلا

.ةيبنجألاةيسنجلاىلعلوصحلاتاداهشريوصتزوجي.ةيسنجلاىلعلوصحلاوأةنطاوملاةداهش.4

.ةيبنجألارفسلاتازاوجريوصتزوجي.رفسلاتازاوج.5
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.ةرجهلاتادنتسم.6

.تالاوحلاليجستتاقاطب.7

:ةيلاتلالجسملاتامولعمنماًيألمحتيتلايمازلإلادينجتلاءاعدتساقاروأ.8

.لخدلاوأتادئاعلا•

.ةسلجلاطبضرضحم•

.ةيلقعلاوأةيندبلاةلاحلا•

.ةلاعإلالدبةلاح•

.ةقباسلاةيركسعلاةمدخلا•

.ةدحتملاتايالولابةيركسعلاةمدخلاءادأتاداهشريوصتزوجي:ءانثتسالا•

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

Systemمسقىلإعجرا،سكافلالاسرإناونعتامولعمةجمربلوحتاداشرإىلعلوصحلل Administrator Guide)لوؤسمليلد
."لاسرإللةيضارتفالاتادادعإلاطبض"لوح)ماظنلا

تانايبلاطبرتامولعم

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

.كلذتبلطاذإفتاهلاةكرشلمقرلااذهميدقتبجي

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

USOC:يلاتلايسايقلايرايعملاسبقملابنامأبةعباطلاليصوتكنكمي RJ-11Cةيرايعملاسباوقلاعم(قفاوتملافتاهلاطخكلسمادختساب(
.ليصافتلاىلعفرعتللبيكرتلاتاداشرإعجار.بيكرتلاةعومجمعمرفوتملا

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

حرصمريغسبقمبزاهجلااذهليصوتيدؤيدق.كطخببكرملايرايعملاسبقملاعوننعكيدلةيلحملافتاهلاةكرشلأسا:رذحلا
ليصوتنعمجنيفلتيأنعةلماكلاةيلوؤسملاوأ/وةيلوؤسملاXeroxةكرشسيلوتنألمحتت.فتاهلاةكرشةزهجأفلتىلإهب
.هبحرصمريغسبقمبزاهجلااذه

.زاهجلاهبلصتييذلافتاهلاطخنعتقؤملكشبةمدخلافتاهلاةكرشعطقتدقف،فتاهلاةكبشبررضقاحلإيفاذه®Xeroxزاهجببستاذإ
نأنكمياهنإف،كنعةمدخلافتاهلاةكرشتعطقاذإ.نكممتقوعرسأيفةمدخلاعطقبفتاهلاةكرشكملعتسف،اًيدجمقبسملاراعشإلانكيملاذإ
.كلذةرورضبدقتعتتنكاذإةيلارديفلاتالاصتالاةنجلىلإىوكشعفريفكقحبكحصنت

رثؤيءيشرييغتبفتاهلاةكرشتماقاذإ.زاهجلاليغشتىلعرثؤيدقرمألا،اهتاءارجإوأاهتايلمعوأاهتزهجأوأاهتآشنمفتاهلاةكرشريغتدق
.ةمدخلاعاطقنامدعىلعظافحللةيرورضلاتاليدعتلاءارجإلكمالعإاهيلعبحيف،زاهجلاليغشتىلع
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وأنامضلالوحتامولعمىلعلوصحلجأنممئالملاةمدخلازكرمبلاصتالاىجرُي،اذه®Xeroxزاهجبقلعتياميفتالكشمتهجاواذإ
ليلديف"اهحالصإوءاطخألافاشكتسا"مسقنميفلخلاءزجلاىلعوةعباطلاب"زاهجلاةلاح"ةمئاقيفلاصتالاتامولعمدجوت.حالصإلا
.ةلكشملالحمتيىتحزاهجلالصفبكتبلاطمفتاهلاةكرشلزوجيف،فتاهلاةكبشلاًررضببسيزاهجلاناكاذإ.مدختسملا

تقويأىلعاذهقبطني.ةعباطلايفتاحالصإلاءارجإبطقفمهلحرصملانيصخشلادمتعملاXeroxةمدخرفوموأXeroxةمدخلثممدُعي
.ةلطابوةاغلمنامضلانمةيقبتملاةرتفلاحبصتسف،ةدمتعمريغحالصإةيلمعذيفنتمتاذإ.اهدعبوأةمدخلانامضةرتفءانثأ

ةماعلاقفارملاةنجلبلصتا.ةلودلااهددحتيتلاتافيرعتللكرتشمطخبليصوتلاعضخي.ةكرتشملاطوطخلاىلعزاهجلااذهمدختسيالأبجي
.تامولعملاىلعلوصحللتاكرشلاةنجلوأةماعلاتامدخلاةنجلوأةلودللةعباتلا

راذنإلازاهجلاذه®Xeroxزاهجبيكرتةيلمعليطعتمدعنمدكأت.فتاهلاطخبطخلكشباًيكلسلصتمراذنإزاهجكبصاخلابتكمللنوكيدق
.كتصاخ

.ًالهؤمبيكرتينفوأفتاهلاةكرشرشتساف،راذنإلازاهجلطعينأنكمياملوحتاراسفتساكيدلتناكاذإ

ادنك

.ادنكيفاهبلومعملاةيعانصلاةينفلاتافصاوملابجتنملااذهيفي

ىلعمدختسملااهيرجييتلاتارييغتلاوأتاحالصإلاعفدتدق.ةدمتعملاةزهجألاحالصإتايلمعقيسنتدروملالبقنمصصخملالثمملاىلعبجي
.زاهجلالصفبكتبلاطمىلإتالاصتالاةكرش،زاهجلالاطعأوأ،زاهجلااذه

ةمظنأوفتاهلاطوطخوءابرهكلاقفرملةيبرهكلاةيضرألاتالصولانوكتنأبجي.حيحصلكشبةعباطلاضيرأتنمدكأت،مدختسملاةيامحل
.ةيفيرلاقطانملايفاًيويحهيبنتلااذهنوكيدق.تدجونإ،ضعبلااهضعببةلصتمةيلخادلاةيندعملاهايملابيبانأ

.يضرألاةلصوءاشنإليئابرهكلابوأةبسانملايبرهكلاشيتفتلاةئيهبلصتا.كسفنبتاليصوتلاهذهءاشنإلواحتال:ريذحت

ةعومجملانوكتتدق.فتاهةهجاوباهليصوتبحومسملافارطألاددعلىصقألادحلابةراشإيفرطزاهجلكلنيعملاسرجللئفاكملامقرلارفوي
ماقرألاعومجمزواجتمدعبمزلتيتلاتابلطتملايفةزهجألاددعلديحولادييقتلالثمتي.ةزهجألانمةعومجميأنمةهجاولاىلعةدوجوملاةيفرطلا
.زاهجلاىلعدوجوملاقصلملاىلإعوجرلاىجُري،ادنكيفسرجللئفاكملامقرلاةميقبقلعتياميف.5نعسرجللةئفاكملا

9رادصإلاCS-03ادنك

.9رادصإلاCS–03عمقفاوتموجتنملااذهرابتخامت

يبوروألاداحتالا

تالاصتاللةيفرطلاةزهجألاوةيكلساللاةزهجألاهيجوت

ةماعلاتالاصتالاتاكرشبابوروأءاحنأعيمجيففرطلايداحألاصتالاصوصخب®Xeroxلبِقنماًيتاذاذه®Xeroxزاهجدامتعامت
.EC/1999/5هيجوتلاًقفو)PSTN(ةيرظانتلا

:ةيلاتلالودللPBXةمظنأعمةقفاوتملاةزهجألاوةيموقلاةيرظانتلاةماعلالاصتالاتاكرشعملمعيلزاهجلااذهميمصتمت

ةقفاوتملاPBXتاداهشوابوروأءاحنأعيمجيفةيرظانتلا)PSTN(ةماعلاتالاصتالاةكبش

ادنلوهنانويلااسمنلا

جيورنلارجملااكيجلب

ادنلوبةدنلسيآايراغلب
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ةقفاوتملاPBXتاداهشوابوروأءاحنأعيمجيفةيرظانتلا)PSTN(ةماعلاتالاصتالاةكبش

لاغتربلاادنلريأصربق

اينامورايلاطيإكيشتلاةيروهمج

ايكافولسايفتالكرامندلا

اينيفولسنياتشنتخيلاينوتسأ

اينابسأايناوتيلادنلنف

ديوسلاجروبمسكولاسنرف

ةدحتملاةكلمملااطلامايناملأ

ESوأTBR21ةينفلاتافصاوملاعمقفاوتمهنأتبثوزاهجلااذهرابتخامت 103 ESوأ021-1/2/3 203 ةيفرطلاةزهجألل021-1/2/3
.يبوروألاداحتالابةيداصتقالاةقطنملايفاًيرظانتةلوحملافتاهلاتاكبشىلعمادختسالابةصاخلا

ةداعإلبق.ىرخألودتاكبشعمقفاوتيلزاهجلااذهنوكينأنكمي.كيدليلحملاXeroxبودنمبلصتاف،كزاهجعمتالكشمهجاوتتنكاذإ
.ةدعاسمللكبصاخلاXeroxبودنمبلصتا،ىرخأةلودةكبشبزاهجلاليصوت

ةمغنلا(DTMFةمغنوأ)ضبنلا(يقلحلالصفلاقيرطنعةراشإلالاسرإلامإجتنملااذهمادختساةيناكمإنممغرلاىلع:ةظحالم
قيرطنعةراشإلالاسرإرفويDTMFقيرطنعةراشإلالاسرإمادختسابXeroxكيصوت،)نينطلا()تاددرتلاةددعتمةجودزملا

DTMFةعرسوةيقوثومرثكأتاملاكمدادعإىلعلوصحلانامض.

لبِقنمهبحرصمريغمكحتزاهجبلاصتالاوأةيجراخمكحتجمارببلاصتالاوأجتنملااذهىلعتاليدعتلاخدإيدؤيس:ةظحالم
Xeroxهتداهشلاطبإىلإ.

ةدنليزوين

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

33.6نيتعرسلابتالاصتالادييقتمتينأحجرملانم.ةصصخملاةيلاعلاتانايبلاتاعرسىلعحيحصلكشبلمعلانمزاهجلانكمتيالدق
.)PSTN(ةماعلاتالاصتالاتاكرشيفذيفنتلاتايلمعضعببلاصتالادنعلقأتبتالدعمىلإةيناثلايفتبوليك56وةيناثلايفتبوليك
.فورظلاهذهلظيفأشنتيتلاتابقعلانعةيلوؤسمةيأTelecomةكرشلمحتتنل

.هحالصإوأهنمصلختللبيترتلابمقمث،يداملافلتللضرعتاذإاًروفزاهجلالصفا.2

.نيرخآلاTelecomءالمعلجاعزإردصملكشتدقةقيرطيأبمدوملااذهمادختسامدعبجي.3

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

اممءاضوضرودصوأ"سرجلانينر"يفتوصعفر،رخآزاهجكطخلاسفنبزاهجلااذهلاصتادنع،يضبنلابلطلامادختساببستيدق.5
.Telecomةكرشللاطعألاةمدخبلصتتالف،تالكشملاهذهتهجاواذإ.ةفئازدرةلاحىلإيدؤي
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رفوتيهنأامك)يرشعلا(يضبنلابلطلانمعرسأهنأللضفملابولسألا)DTMF(تاددرتلاةددعتمةجودزملاتامغنلاببلطلابولسأدُعي.6
.اًبيرقتادنليزوينيفةيفتاهلاتالارتنسلاعيمجيفةلوهسب

يئابرهكلارايتلاعاطقناءانثأزاهجلااذهنمىرخألاتالاصتالاوأ"111"مقرلاىلعتالاصتالاءارجإنكميال:ريذحت
.يسيئرلا

.طخلاسفنبلصتمرخآزاهجىلإةملاكملاليوحتلةلاعفةيناكمإزاهجلااذهرفويالدق.7

طبضبجي.زاهجلااذهبنرتقملا)رتويبمكلا(زاهجلاىلعTelecomلاصتاحيرصتتابلطتمعمقفاوتللةبولطملاتاملعملاضعبدمتعت.8
:Telecomتافصاومعمقفاوتللةيلاتلادودحلانمضليغشتلاىلعنرتقملازاهجلا

:مقرلاسفنىلعتاملاكملاراركتلةبسنلاب

و،يدرفيوديلاصتايأءدبلةبسنلابةقيقد30اهردقةدميأنوضغيفمقرلاسفنبلاصتاللتالواحم10نمرثكأحاتُتنل•

.ةيلاتلاةلواحملاةيادبوةلواحمةياهننيبةيناث30نعلقتالةدملةعامسلاعفرعضويفزاهجلالخديس•

:ةفلتخمماقرأبةيئاقلتلاتالاصتاللةبسنلاب

لاصتالاةلواحمةياهننيبٍناوثسمخنعلقتالةدمرفوتتىتحةفلتخمماقرأبةيئاقلتلاتالاصتالانيبةدعابملانامضلزاهجلاطبضبجي
.ىرخألاةيادبو

.ماقرأةسمختقويأيفيدرفطخبةلصتملاةزهجألاعيمجبةصاخلاسرجلاماقرأيلامجإزواجتيالأبجي،حيحصلاليغشتلل.9

ايقيرفإبونج

.يئابرهكلارايتلاقفدتةدايزنمةيامحللدمتعمزاهجبناجىلإمدوملااذهمادختسابجي
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هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ
:ىلعقحلملااذهيوتحي
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لودلاعيمج
تارولكريبلاوقبئزلاوصاصرلاىلعيوتحتدقةعباطلانأىلإهابتنالاىجرُي،كتصاخXeroxجتنمنمصلختلاةيلمعءارجإىلوتتتنكاذإ
تقويفاهبلومعملاةيملاعلاحئاوللاعماًمامتداوملاهذهدوجوقفاوتي.ةيئيبلاتارابتعالاببسباهنمصلختلاميظنتمتيدقيتلاداوملانماهريغو
اذهيوتحيدق:تارولكريبلاةدام.ةيلحملاتاطلسلابلصتا،هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإلوحتامولعمىلعلوصحلل.قاوسألابجتنملاحرط
ىجرُي،ةصاخةلماعمةزهجألاهذهبلطتتدق.تايراطبلالثم،تارولكريبلاةدامىلعيوتحتيتلاةزهجألانمرثكأوأدحاوزاهجىلعجتنملا
.www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorateىلإعوجرلا

ةيراطبلاجارخإ

.ةعنصملاةكرشلانمدمتعمةنايصزكرمةطساوبالإتايراطبلالادبتسامتيالأبجي
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ةيلامشلااكيرمأ
)ASK-XEROX-800-1(هعبتتيذلايلحملاXeroxلثممبلصتا.اهريودت/اهمادختساةداعإوةزهجألاعاجرتسالاًجمانربXeroxريدت
/www.xerox.comىلإلقتنا،ةيئيبلاXeroxجماربلوحتامولعملانمديزمل.المأجمانربلانماًءزجاذهXeroxجتنمناكاذإامديدحتل

en-us/about/ehs.

.ةيلحملاتاطلسلابلصتا،هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإلوحتامولعمىلعلوصحلل

®Xeroxةعباط/ةخسان275 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ

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


يبوروألاداحتالا

)WEEE(ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاتادعملاتايافنهيجوتلاًقفو،ةيلزنملاتايافنلاعمجتنملااذهنمصلختلابجيالهنأىلإزومرلاهذهريشت
(2012/19/EU(ةيراطبلاهيجوتو،يبوروألاداحتالاب)2006/66/EC(تاهيجوتلاكلتذفنتيتلاةينطولاتاعيرشتلاو.

،مويمداكلا=Cd،قبئزلا=Hg(ليقثندعمدوجوىلإريشياذهف،ةيراطبلاهيجوتلاًقفو،هالعأحّضوملازمرلالفسأيئايميكزمرةعابطتمتاذإ
Pb=ةيراطبلاهيجوتيفددحملاقبطملادحلانمىلعأزيكرتببكرملاوأةيراطبلاهذهيف)صاصرلا.

تادعملاةداعإيبوروألاداحتالالخادةميقملارسُأللزوجي.ةيفارتحا/لامعأتاقيبطتوةيلزنم/ةيلحمتاقيبطتيفةزهجألاضعبمدختُستدق
تايراطبلاوتاجتنملاعيمجتلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل.اًناجمةصصخملاعيمجتلاقفارمىلإةمدختسُملاةينورتكلإلاوةيئابرهكلا
لودلاضعبيف.ةزهجألاهنمتيرتشايذلاعيبلازكرموأتايافنلانمصلختلاةمدخوأةيلحملاةيدلبلابلاصتالابمق،اهريودتةداعإوةميدقلا
يذلاةئزجتلاعئاببلصتا،تامولعملانمديزمل.اًناجمميدقلاكزاهجةداعتسابيلحملاةئزجتلارجاتةبلاطممتتدق،ديدجزاهجءارشدنع،ءاضعألا
.هعملماعتت

يفصلختلاةيلمعلعضختيتلاةينورتكلإلاوةيبرهكلاتادعملاةرادإبجت،ةيبوروألاتاعيرشتللاًقفو،يبوروألاداحتالايفلامعألاومدختسم
وأليكولابلصتاف،ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاتادعملانمصلختلايفبغرتتنكاذإ.يضارتفالااهرمعةياهنيفاهيلعقفتملاتاءارجإلاراطإ
صلختلالبقيضارتفالااهرمعةياهنبةصاخلاعاجرتسالاتامولعمىلعلوصحللهعملماعتتيذلاXeroxبودنموأيلحملاعئابلاوأدّروملا
.اهنم

اًمومعةطبترملاةلمتحملاةرطخلاداومللاًرظنناسنإلاةحصوةئيبلاىلعلمتحمريثأتتايافنلانمعونلااذهعمميلسلاريغلماعتللنوكيدق
.ةيعيبطلادراوملللاّعفلامادختسالايفجتنملااذهنمحيحصلاصلختلايفكنواعتمهاسيس.ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاتادعملاب

يبوروألاداحتالاجراختاجتنملانمصلختلا

راسفتسالاوليكولاوأةيلحملاتاطلسلابلاصتالاىجريف،داوملاهذهنمصلختلايفبغرتتنكاذإ.طقفيبوروألاداحتالايفزومرلاهذهيرست
.اهنمصلختللةحيحصلاةقيرطلانع
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هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ



ىرخألالودلا
.تاجتنملانمصلختلاتاداشرإبلطلتافلخملاةرادإلةيلحملاةطلسلابلاصتالاىجرُي
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هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ



)يبناجلا(5جردلا
:ىلعقحلملااذهيوتحي

280...................................................................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلاىلعةماعةرظن

281.................................................................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفطئاسولاليمحت

290..........................................................................................................)يبناجلاريرمتلا(5جردلاتافصاوم
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)يبناجلا(5جردلا



)يبناجلاريرمتلا(5جردلاىلعةماعةرظن
نمةقرو250لمحب5جردلاموقي.هنازوأوهماجحأفلتخمبنوزخملاعاونأعيمجيبناجلاريرمتلاجردباًضيأىمسُييذلا،5جردلابعوتسي
.2م/مج80نزوبىصقأدحكيداعلاقرولا

:كتعباطب5جردلاليصوتلقرطةثالثكانه

نيجردوأدحاوجردبةدوزملاةيرايتخالاةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوىلعهبيكرتمتي•

ةيرايتخالاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوىلعهبيكرتمتي•

ةعباطلابةرشابمهبيكرتمتي•

:5جردلانمنازارطرفوتي

.ةثالثلابيكرتلاتارايخنميأعمجردلااذهمدختسا:يسايقلايبناجلاريرمتلاجرد•

جردبةدوزملاةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوعمالإجردلااذهمدختستال:)XLS(ةياغللةليوطلاقاروألليرايتخالايبناجلاريرمتلاجرد•
.نيجردوأدحاو

5جردلاتافصاومىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.كتعباطبجردلاليصوتةيفيكبسح5جردلابةصاخلانازوألاوموعدملاقرولاعاونأفلتخت
.)يبناجلاريرمتلا(

488نملوطأقاروألانوكتامدنعنكلو،5جردلايزارطنميأيفكبصاخلا5جردلاةئيهتةطساوبةموعدملاطئاسولاعيمجليمحتكنكمي
ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوىلعتّبثملا)XLS(ةياغللةليوطلاقاروألليرايتخالايبناجلاريرمتلاجردمدختساف،)ةصوب19.21(مم
.جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
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)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفطئاسولاليمحت

يسايقلايبناجلاريرمتلاجرديفطئاسولاليمحت

.مئالملاقرولامجحىلإجراخللتاهجوملاقلزأ.1

.ةعابطلاةمهملبسانملاقرولانوزخمدّدح.2

.ىلعألةيبناجلافاوحلاهيجوتعمقرولاةمزرحتفا.3

.قاروألاةيوهتبمق،جردلايفقرولاليمحتلبق.4

.جردلايفقرولاليمحتبمق.5

.ةمزرلافاوحسملتىتحقرولاتاهجومطبضا.6

.جردلاصئاصخةذفانرهظت

.تاهِّجوملاىلعدوجوملاىصقألادحلاطخقوفداوملاليمحتبمقتال:ةظحالم

متييتلاةمزرلاةقباطمبمقواهديدحتمتينزولاوعونلاومجحلالثمةحيحصلاقرولاتامولعمنأنمققحت،جردلاصئاصخةذفانلانم.7
.جردلايفاهليمحت

.قفاومسملا،جردلاصئاصخةذفانقالغإوتامولعملاظفحل.8

)XLS(ًالوطرثكألاقرولليرايتخالايبناجلاريرمتلاجرديفطئاسولاليمحت

:5جردلا،)XLS(ًالوطرثكألاقرولليبناجلاريرمتلاجرديفطئاسولاليمحتل
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.ةيمامألاةفاحلاهجّومىلعةدوجوملاةعبرألايغاربلاكفبمق.1

مزلي،ةيذاحمريغتاهِّجوملاحبصتدقف،ةوقلابتاهِّجوملاطبضبتمقاذإ.هِّجوملايبناجكفبمق،تاليدعتيأءارجإلبق:مهم
.ءالمعلاةمدخبلاصتالا

.مئالملاقرولامجحىلإتاهجوملاقلزأ.2

.كبةصاخلاةعابطلاةمهملةمئالملاطئاسولاددح.3

.ىلعألاًهجتمفاوحلابناجنوكيثيحبطئاسولاحتفا.4

.قرولاةيوهتبمق،ًالوطرثكألاقرولليبناجلاريرمتلاجرديفقرولاليمحتلبق.5

.5جردلايفطئاسولالِخدأ.6

19.21(مم488نعاهلوطديزييتلاقاروألل،ةدحىلعةقرولكليمحتبمق،ةعباطلابددعتمقروةيذغترطخليلقتل:ةظحالم
.ةقرو20وهىصقألاسيدكتلامجح.)ةصوب
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.ةمزرلافاوحسملتىتحقرولاتاهجومطبضا.7

.مكحتلاةحولىلعقرولاجردصئاصخةذفانرهظت

.تاهِّجوملاىلعىصقألادحلاطخقوفداوملاليمحتبمقتال:ةظحالم

.ةيمامألاةفاحلاهجّومىلعةدوجوملاةعبرألايغاربلاطبرمكِحأ.8

يفاهليمحتمتيتلاطئاسوللاهتقباطمنمو،نزولاوعونلاومجحلالثمةحيحصلاقرولاتامولعمديدحتنمققحت،جردلاصئاصخةذفانىلع.9
.)XLS(ًالوطرثكألاقرولليبناجلاريرمتلاجرد

.قفاومسملا،جردلاصئاصخةذفانقالغإوتامولعملاظفحل.10
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ليوطلاقرولاىلعفارحنالاطبض

.طقفيرايتخالا)XLS(ةياغللةليوطلاقاروألليبناجلاريرمتلاجرديفقرولاليمحتىلعءارجإلااذهقبطني:ةظحالم

.فارحنالاطبضاف،ءارجإلالشفوةيئاقلتلاةاذاحملاءارجإذيفنتبتمقاذإ

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،فارحنالاطبضمث،ةاذاحملانمققحتلل

.ةعبرألايغاربلاكفبمق،ةيمامألاةفاحلاهِّجومىلع.1

تاهِّجوملاحبصتدقف،ةوقلابتاهِّجوملاطبضبتمقاذإ.ةيمامألاةفاحلاتاهِّجوميبناجكفبمق،طبضتايلمعيأءارجإلبق:مهم
.ءالمعلاةمدخبلاصتالامزلي،ةيذاحمريغ

.قرولالّمح.2

تاهِّجوملانوكتىتحXLSةيذغتةدحوىلعةيفلخلاةفاحلاتاهِّجومويبناجلاXLSريرمتجردىلعةيمامألاةفاحلاتاهِّجومطبضا.3
.ناكمإلاردقةعباطللةيزاوم

®Xeroxةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلدعجار.ةيئاقلتلاةاذاحملاطبضءارجإليغشتبمق.4 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/
B9136.

.ةيئاقلتلاةاذاحملاطبضءارجإذيفنتطقفماظنلالوؤسملنكمي:ةظحالم

.ةيلاتلاةوطخلاىلإعبات،ةيضرمةيئاقلتلاةاذاحملاةجيتننكتملاذإ

.ةيمامألاةفاحلاهِّجومىلعةدوجوملاةعبرألايغاربلاكفبمق.5
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.فارحنالارادقمعمقفاوتييذلاعضوملاىلإقروللةيفلخلاةفاحلاكّرح.6

.ةيروحملاةطقنلاكقرولانمىنميلاةيمامألاةفاحلامدختساف،راسيلاىلإاًهجومفارحنالاناكاذإ•

.ةيروحملاةطقنلاكقرولانمىرسيلاةيمامألاةفاحلامدختساف،نيميلاىلإاًهجومفارحنالاناكاذإ•

ةيمامألاةفاحلاهِّجومطبضةيفلخلاةفاحلاهِّجومطبضةروصلا

.راسيلاىلإفارحنالاهيجوتمتي

.لفسألتاهِّجوملاكّرح

رسيألابناجلا.عفترمنميألابناجلا

.ضفخنم

.نيميلاىلإفارحنالاهيجوتمتي

.ىلعألتاهِّجوملاكّرح

رسيألابناجلا.ضفخنمنميألابناجلا

.عفترم

.ةيفلخلاةفاحلاهِّجومطبضا،قرولامجحةقباطمل.ماكحإبةيمامألاةفاحلاهِّجومىلعةدوجوملاةعبرألايغاربلاطبرا.7

®Xeroxةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلدعجار.ةيئاقلتلاةاذاحملاطبضءارجإليغشتدِعأ.8 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/
B9136.
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)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفبوقثمقروليمحت

يفةدوجوملاةعبرألاتيبثتلايغاربكفبمق،ةعباتملالبق،)XLS(ةياغللةليوطلاقاروألليبناجلاريرمتلاجردمدختستتنكاذإ:مهم
.)XLS(ًالوطرثكألاقرولليرايتخالايبناجلاريرمتلاجرديفطئاسولاليمحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.قرولاتاهِّجوم

.جردللىنميلاةفاحلالباقمتاحتفلاعمبوقثملاقرولاةفاحةاذاحموليمحتبمق

)يبناجلاريرمتلا(5جردلايففافشقروليمحت

يفةدوجوملاةعبرألاتيبثتلايغاربكفبمق،ةعباتملالبق،)XLS(ةياغللةليوطلاقاروألليبناجلاريرمتلاجردمدختستتنكاذإ:مهم
.)XLS(ًالوطرثكألاقرولليرايتخالايبناجلاريرمتلاجرديفطئاسولاليمحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.قرولاتاهِّجوم

نوكيثيحب،جردلانمىنميلاةفاحلالباقمفافشلاقرولاةفاحةاذاحمو)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتايففافشلاقرولاليمحتبمق
.ىلعألاًهجتمهتعابطمتتسيذلابناجلا

)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاليمحت

يفةدوجوملاةعبرألاتيبثتلايغاربكفبمق،ةعباتملالبق،)XLS(ةياغللةليوطلاقاروألليبناجلاريرمتلاجردمدختستتنكاذإ:مهم
.)XLS(ًالوطرثكألاقرولليرايتخالايبناجلاريرمتلاجرديفطئاسولاليمحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.قرولاتاهِّجوم

ةفاحلاةاذاحمبمق.ىلعألاًهجتمهتعابطدارُملاهجولانوكيثيحب،)LEF(ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولل)LEF(ةليوطلاةفاحلاةيذغتليمحتبمق
.راسيلاىلعةنسلألاعضوعم،جردللىنميلاةفاحلالباقمةيقرولاةنسلألاتاذطئاسوللةميقتسملا
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ميقتسملكشبةبترملاةنسلألاليمحت

.جردلانميمامألاءزجلاهاجتابغرافناسللعطقلوأعمميقتسملكشبةبترملاةنسلألاليمحتبمق

يسكعلكشبةبترملاةنسلألاليمحت

.جردلانميفلخلاءزجلاهاجتابغرافناسللعطقلوأعميسكعلكشبةبترملاةنسلألاليمحتبمق

)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفةيديربتاقاطبليمحت

يفةدوجوملاةعبرألاتيبثتلايغاربكفبمق،ةعباتملالبق،)XLS(ةياغللةليوطلاقاروألليبناجلاريرمتلاجردمدختستتنكاذإ:مهم
.)XLS(ًالوطرثكألاقرولليرايتخالايبناجلاريرمتلاجرديفطئاسولاليمحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.قرولاتاهِّجوم

®Xeroxةعباط/ةخسان287 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

)يبناجلا(5جردلا



.ىلعألاًهجتمهتعابطدارُملاهجولانوكيثيحب،ةيديربلاتاقاطبلل)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاليمحتبمق

)يبناجلاريرمتلا(5جردلايففرظألاليمحت

يفةدوجوملاةعبرألاتيبثتلايغاربكفبمق،ةعباتملالبق،)XLS(ةياغللةليوطلاقاروألليبناجلاريرمتلاجردمدختستتنكاذإ:مهم
.)XLS(ًالوطرثكألاقرولليرايتخالايبناجلاريرمتلاجرديفطئاسولاليمحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.قرولاتاهِّجوم

.)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاوأ)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتاب5جردلايفةدوجوملافرظألاليمحتبمق

)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتاب5جردلايفةدوجوملافرظألاليمحت

ءزجلالوطبفرظألاةنسلأعض.لفسألةهجتماهنأوةنسلألاقالغإنمدكأت،)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتابفرظألاليمحتدنع
.جردلانميمامألا

)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتاب5جردلايفةدوجوملافرظألاليمحت

ءزجلالوطبفرظألاةنسلأعض.لفسألةهجتماهنأوةنسلألاقالغإنمدكأت،)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتايففرظألاليمحتدنع
.جردلانمنميألا

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136288مدختسملاليلد

)يبناجلا(5جردلا
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)يبناجلاريرمتلا(5جردلاتافصاوم

تافصاوملارصنعلا

ةفاحلانمةيذغتلاقرولامجح
ةريصقلا

A6 (105 × )تاصوب5.8×4.1،مم148

A5 (148 × )تاصوب8.3×5.8،مم210

A4 (210 × )ةصوب11.7×8.3،مم297

A3 (297 × )ةصوب16.5×11.7،مم420

B6 (128 × )ةصوب7.17×5،مم182

B5 (182 × )ةصوب10.12×7.17،مم257

B4 (257 × )ةصوب14.33×10.12،مم364

)تاصوب8.5×5.5،مم215.9×139.7(نايب

Executive (184.2 × )ةصوب10.5×7.25،مم266.7

)ةصوب10×8(مم254×203.2

Letter (216 × )ةصوب11×8.5،مم279

)ةصوب12.4×8.46(مم315×215

US Folio (215.9 × )ةصوب13×8.5،مم330.2

Legal (216 × )ةصوب14×8.5،مم356

)ةصوب15×11(مم381×279.4

)ةصوب17×11،مم431.8×279.4(رتفد

A4ةصوب12.2×8.9،مم310×226(صاخ(

DTA3ةصوب17×12.2،مم432×310(صاخ(

)ةصوب18×12(مم457.2×304.8

SRA3 (320 × )ةصوب17.7×12.6،مم450

)ةصوب19.2×12.6(مم488×320

)ةصوب18×13(مم457.2×330.2

)ةصوب19×13(مم482.6×330.2

16K)ةصوب10.51×7.64،مم267×194()ناويات(

8K)ةصوب15.28×10.51،مم388×267()ناويات(

16K)ةصوب10.63×7.68،مم270×195()يسيئرلانيصلارب(

8K)ةصوب15.35×10.63،مم390×270()يسيئرلانيصلارب(

)ةصوب5.83×3.94،مم148×100(ةيديربلاةقاطبلا

)ةصوب7.87×5.83،مم200×148(درلاةرجأةصلاخةيديربلاةقاطبلا
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تافصاوملارصنعلا

)ةصوب6×4،مم152.4×101.6(ةيديربلاةقاطبلا

(2Lمجحبةروص(ةيديربلاةقاطبلا (127 × )تاصوب7×5،مم177.8

ةفاحلانمةيذغتلا
ةليوطلا

A5 (148 × )تاصوب8.3×5.8،مم210

A4 (210 × )ةصوب11.7×8.3،مم297

B5 (182 × )ةصوب10.12×7.17،مم257

Executive (184.2 × )ةصوب10.5×7.25،مم266.7

)ةصوب10×8(مم254×203.2

Letter (216 × )ةصوب11×8.5،مم279

A4فالغ (223 x 8.8x،مم297 )ةصوب11.7

Letterفالغ (228.6 × )ةصوب11×9،مم279.4

A4ةصوب12.2×8.9،مم310×226(صاخ(

16K)ةصوب10.51×7.64،مم267×194()ناويات(

16K)ةصوب10.63×7.68،مم270×195()يسيئرلانيصلارب(

ريرمتلاجرد(5جردلاهنزووقرولاعون
ةدحوعم)يبناجلا
ةعسلاةريبكةيذغتلا
ةيذغتلاةدحووأةريبكلا
ةربكملاةعسلاةريبك

4–1نمجاردأللموعدملاقرولاعاونألك

²م/مج253–217:نزولاليقث2

²م/مج253–217:اًقبسمعوبطمنزولاليقث2

²م/مج253–217:ةيقروةنسلأتاذطئاسوبنزولاليقث2

²م/مج216–1:106قصلملا

²م/مج253–2:217قصلملا

فافشقرو

ريرمتلاجرد(5جردلا
ةرشابملصتم)يبناجلا
ةعباطلاب

4–1نمجاردأللموعدملاقرولاعاونألك

ةيذغتلاةدحووأةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوعم5جردللموعدملاقرولاعاونألك
ةربكملاةعسلاةريبك

²م/مج300–254:نزولاليقث3

²م/مج350–301:نزولاليقث4

²م/مج300–254:اًقبسمعوبطمنزولاليقث3

²م/مج350–301:اًقبسمعوبطمنزولاليقث4

يداعلاقرولانم2م/مج80نزوبةقرو250جردلاةعس

.ةموعدملانازوألاوقرولاعاونأىلإعجرا،4ىلإ1نمجاردأللهنازوأوقرولاعاونألوحتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
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ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

294.....................................................................................................7و6نيجردلا،ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو

295...................................................................................................ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفطئاسولاليمحت

297.........................................................................................اهحالصإوةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوءاطخأفاشكتسا

305....................................................................................................ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوصاوخفاشكتسا

®Xeroxةعباط/ةخسان293 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



7و6نيجردلا،ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو
ساقمA4قروللةقرو4000ىتحةيفاضإةعس،letterساقملل7و6نيجردلا،نيجردنمةنوكملا)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحورفوت
ىلإ52وأًالطر80نزوبفالغىلإًالطر16نزوبىوقمقرو،ةقرو2000جردلكبعوتسي.ةصوب11×8.5وأ)مم297×210(

.2م/مج216

:جردلايفتامالعبةددحملا،)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتللةتباثعاضوأةعبرأىلعةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو

•B5

ةصوب10.5•

ةصوب11•

•A4

قرولاماجحأمعدييذلاو،)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتللريغتمدحاوصصخمعضومىلع)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويوتحت
.)ةصوب9.5×13(مم241×330.2ىلإ)ةصوب7.2×11.69(مم182×297نمةصصخملا
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ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفطئاسولاليمحت
.ةعابطلاةمهملبسانملاقرولادّدح.1

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.2

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،قرولامجحرييغتل.3

a.جردلايفهليمحتمتيقرويأجارخإبمق.

b.نييغربلاكفبمق،قرولاتاهِّجومكيرحتل.

c.ماكحإبنييغربلاطبردِعأمث،ديدجلاقرولامجحبسانتلقرولاتاهِّجومطبضا.

.ىلعألةيبناجلافاوحلاهيجوتعمقرولاةمزرحتفا.4

.قاروألاةيوهتبمق،جردلايفقرولاليمحتلبق.5
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.جردللىنميلاةفاحلاعمقرولافاوحةاذاحمبمق.قرولالّمح.6

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.7

.ماظنلالوؤسمةطساوباهنيكمتمتاذإ،مكحتلاةحولسملةشاشىلعقرولاجردتادادعإةشاشرهظت

:يليامبمقف،قرولاجردىلعتارييغتءارجإبمقتملاذإ.تادادعإلارييغتسملاف،قرولاجردىلعتارييغتتيرجأاذإ.8

a.قرولانولوقرولامجحوقرولانزو/قرولاعونتازيملتارايخدّدح.

b.ةاذاحملاطبضوقرولاديعجتتارايخىلعتارييغتءارجإبمق،ةجاحلادنع.

c.قرولاجردتادادعإةشاشىلإكتداعإمتتىتحظفحسملا.

.ديكأتسملا،ةشاشلاقالغإل.9
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اهحالصإوةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوءاطخأفاشكتسا

ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفقرولاراشحناتالكشم

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأةلازإوقرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاوخسنلاماهمةعباتملبق:فرط

.بسانملاجردلابحسامث،راشحنالاثودحناكمضرعتسا،قروجردبحسلبق.1

.ةعباطلالطعتةعباطلالخادىقبييذلاقزمملاقرولاببسينأنكمي:ةظحالم

.روشحملاقرولالزأ.2

.قزمملاقرولاجارخإبمقمث،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.3

ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحناتالكشم

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأةلازإوقرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاوخسنلاماهمةعباتملبق:فرط

:ةيلاتلاعقاوملايفثدحتيتلاقرولاراشحناتالكشمةلازإةيفيكمسقلااذهفصي

يلفسلارسيألاءاطغلايفقرولاراشحناتالكشم•

1cضبقملاو1aعارذلايفقرولاراشحناتالكشم•
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1cضبقملاو1bعارذلايفقرولاراشحناتالكشم•

1cضبقملاو1dعارذلايفقرولاراشحناتالكشم•

.مكحتلاةحولىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا.قرولاراشحناعقوملاًقفوقرولاراشحناةلازإقرطفلتخت:ةظحالم

يلفسلارسيألاءاطغلالخادقرولاراشحناتالكشم

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأةلازإوقرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاوخسنلاماهمةعباتملبق:فرط

.)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

.يلفسلارسيألاءاطغلاحتفاوريرحتلاعارذكسما.2
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.روشحملاقرولالزأ.3

.قزمملاقرولاجارخإبمقمث،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

.يلفسلارسيألاءاطغلاقلغأ.4

.اًمامتةريبكلاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.5

.فيفطلكشباًحوتفمءاطغلاناكاذإةعباطلالمعتال:ةظحالم

1cضبقملاو1aعارذلايفقرولاراشحناتالكشم

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأةلازإوقرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاوخسنلاماهمةعباتملبق:فرط

.)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:يلاتلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2
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a.1عارذلاكّرحaنيميلاىلإ.

b.1ضبقملاردأcروشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلابراقعهاجتايف.

.قزمملاقرولاجارخإبمقمث،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

.يلصألاهعضومىلإ1aعارذلادعأ.3

.ةعسلاةيلاعةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

.فيفطلكشباًحوتفمءاطغلاناكاذإةعباطلالمعتال:ةظحالم

1cضبقملاو1bعارذلايفقرولاراشحناتالكشم

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأةلازإوقرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاوخسنلاماهمةعباتملبق:فرط
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.)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:يلاتلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.1عارذلاكّرحbنيميلاىلإ.

b.1ضبقملاردأcروشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلابراقعهاجتايف.

.قزمملاقرولاجارخإبمقمث،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

.يلصألاهعضومىلإ1bعارذلادِعأ.3

.ةعسلاةيلاعةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

.فيفطلكشباًحوتفمءاطغلاناكاذإةعباطلالمعتال:ةظحالم

1cضبقملاو1dعارذلايفقرولاراشحناتالكشم

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأةلازإوقرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاوخسنلاماهمةعباتملبق:فرط
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.)HCF(ةعسلاةيلاعةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:يليامبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.1عارذلاعفراd.

b.روشحملاقرولالزأ.

.قزمملاقرولاجارخإبمقمث،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

:ةيلاتلاتاوطخلابمق،2ةوطخلايفقرولاةلازإرذعتةلاحيف.3

a.1ضبقملاردأcةعاسلابراقعهاجتايف.

b.روشحملاقرولالزأ.
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.يلصألاهعضومىلإ1dعارذلادِعأ.4

.اًمامتةريبكلاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.5

.فيفطلكشباًحوتفمءاطغلاناكاذإةعباطلالمعتال:ةظحالم

ءاطخألاتامولعم

:ةعباطلالطعوأةيطغألاوأباوبألاحتفوأقرولاراشحناتالكشملثم،ءاطخأدوجودنعيليامثدحي

.ةعباطلامكحتةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشوأطخلاعقومحضوييحيضوتمسرةلاسرلانمضتت•

راشحناةلاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاةزهجأيأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناتالاحثدحتنأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي،قرولل

زاهجلاىلعةلباقملاةقطنملارهُظيو،يرايتخالازاهجلامكحتةحولىلعدوجوملارشؤملاءيضي،يرايتخازاهجيفأطخثودحةلاحيف•
.أطخلاهيفثدحيذلا

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

.ةعباطلاليغشتفاقيإبمقتال،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ةعباطلاليغشتدنعقرولاراشحناتالاحجارخإكنكمي•
.ماظنلا

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأكلذيفامب،روشحملاقرولاعيمجلزأ،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةنكمملاةعابطلابويعبنجتل•

.ةقزمملاعطقلاعيمججارخإنمدكأت،قرولاقزمتاذإ.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقرولاةلازإبمق•

.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•
.ةعابطلابةعباطلاموقتال،ةحوتفمةيطغألاوأباوبألانوكتامدنع

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

،ةيقبتمراشحناتالكشميأةلازإل.ةعباطلامكحتةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإمتتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللةعباطلامكحتةحولىلإعجرا
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أطخلالئاسر

ةحولىلعةلاسررهظتمثةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
،دحاوعقومنمرثكأيفأطخثودحلاحيف.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشوأطخلاعقوميحيضوتمسرحضوي.مكحتلا
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاىلإةراشإلليحيضوتلامسرلاريغتي

،أطخلاةشاشلفسأيف.ءاطخألاسملا،ةعباطلامكحتةحولىلع،امأطخحسملةلصفمتاداشرإوتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
.أطخلازمرظحال

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136304مدختسملاليلد

ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوصاوخفاشكتسا

تافصاوملارصنعلا

:B5؛)ةصوب10.5×7.25(مم266.7×184.2:ذيفنتلا:ىندألادحلاطئاسولاوقرولاماجحأ 257 × مم182
)ةصوب7.17×10.12(

:A4:ىصقألادحلا 210 × )ةصوب11.7×8.3(مم297

ةددحملا،)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتللةتباثعاضوأةعبرأىلعةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو
:جردلايفتامالعب
•B5
ةصوب10.5•
ةصوب11•
•A4
ةفاحلانمةيذغتللريغتمدحاوصصخمعضومىلع)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويوتحت
ةيذغتلاةدحوموقت.)ةصوب13ىلإ11.69(مم330.2ىلإ297ساقم)LEF(ةليوطلا
ىلإ7.2نم(مم241ىلإ182نم)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلابمعدبةعسلاةريبك

.)ةصوب9.5

ًالطر80فالغقرو–ًالطر16ىوقمقرووأ²م/مج216–52:نزولاطئاسولاوقرولانزو

Xeroxقرومادختسادنعةقرو4000يلامجإبةقرو2000جردلكبعوتسيجردلاةعس 2مم/مج80
.لطر20وأ

®Xeroxةعباط/ةخسان305 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



®Xeroxةعباط/ةخسان306 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

308...................................................................................................ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوضارعتسا

309....................................................................ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحول2جردلاوأ1جردلايفطئاسولاليمحت

OHCF(....................................................................318(اهحالصإوةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوءاطخأفاشكتسا

326...................................................................................................ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوتافصاوم

®Xeroxةعباط/ةخسان307 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوضارعتسا
طئاسوماجحأةيذغتبةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوموقت.2جردلاوأ1جردلارايخيف)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحورفوتت
.ةقرو2000جردلكبعوتسي.)ةصوب19.2×13(مم488×330.2ىلإلصيامبةيسايقلاوةربكملاطئاسولاكلذيفامب،مجحلاةفلتخم

:ةظحالم

®Xeroxةعباط/ةخسانةئيهتعم2جردللةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحورفوتتال• PrimeLink® B9100

®Xeroxةعباط/ةخسانةئيهتعم1جردللةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحورفوتتال• PrimeLink® B9136.

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136308مدختسملاليلد

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحول2جردلاوأ1جردلايفطئاسولاليمحت

)2وأ1جردلا(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفقرولاليمحت

.ةعابطلاةمهملبسانملاقرولادّدح.1

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.2

.ىلعألةيبناجلافاوحلاهيجوتعمقرولاةمزرحتفا.3

.اهتيوهتبمق،جردلايفقاروألاليمحتلبق.4

.جردلايفقرولّمح.5

.جردلايفقرولافاوحسماليىتحرذحبةفاحلاهِّجومكّرحو،هِّجوملاريرحتحاتفمىلعطغضا،قرولاتاهِّجومطبضل.6
.ةيفلخلاةفاحلاهِّجومىلعىصقألادحلاءلمطخقوفداوملاليمحتبمقتال

.ةعابطلاةمهملبولطملاعضوملاىلعفارحنالاطبضعرذأنييعتبمق،رمألامزلاذإ.7

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.8

.ماظنلالوؤسمةطساوباهنيكمتمتاذإ،مكحتلاةحولسملةشاشىلعقرولاجردتادادعإةشاشرهظت

:يليامبمقف،قرولاجردىلعتارييغتءارجإبمقتملاذإ.تادادعإلارييغتسملاف،قرولاجردىلعتارييغتتيرجأاذإ.9

a.قرولانولوقرولامجحوقرولانزو/قرولاعونتارايخدّدح.

b.ةاذاحملاطبضوقرولاديعجتىلعتارييغتءارجإبمق،ةجاحلادنع.

/ةخسانماظنلوؤسمليلدىلإعجرا،قرولاةاذاحموقرولاديعجتتارايخلوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
®Xeroxةعباط PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.قرولاجردتادادعإةشاشىلإكتداعإمتتىتحظفحسملا.

.ديكأتسملا،ةشاشلاقالغإل.10

ةصاخلاطئاسولاليمحت

ةيديربلاتاقاطبلالماح

طئاسوىلعةعابطلاةيديربلاتاقاطبلالماحكلحيتي.ةّعنصُملاةكرشلانمةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوعمةيديربلاتاقاطبلالماحلاسرإمتي
101.6ةريصقلاةفاحلانمةيذغتطئاسوةيديربلاتاقاطبلالماحبعوتسي.ةجلاعملادعبزرفوأعطقتايلمعءارجإىلإةجاحلانوداًمجحرغصأ
.)ةصوب6×4(مم152.4×

ةيديربلاةقاطبلالماحمادختسا

.)ةصوب6×4(مم152.4×101.6،رغصأطئاسوىلعةعابطلادنعهمادختساوةيديربلاةقاطبلالماحبيكرتليلاتلاءارجإلامدختسا

®Xeroxةعباط/ةخسان309 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.1

.عضاومدعبأىلإقرولاتاهِّجومكّرح.2

.لماحلالزأمث،جردلانمرسيألابناجلاىلعدوجوملايغربلاكفبمق،ةيديربلاةقاطبلالماحةلازإل.3

:ةيديربلاةقاطبلالماحبيكرتل.4

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136310مدختسملاليلد

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



a.جردلالفسأتاننسملايفويولعلاراطإلاىلععقوملاديدحتداتوأىلعلماحلاعض.

b.يماهبإلايغربلاطبرمكحأ،هناكميفةيديربلاةقاطبلالماحنيمأتل.

.جردلانمنميألابناجلاعمةيديربلاتاقاطبلانوزخمل)ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلا(SIFلّمح.5

.قرولانوزخملباقمقاروألاتاهِّجومطبضا.6

.ةديدجلاتادادعإلاديكأتبمق،مكحتلاةحولبسمللاةشاشيف.قرولاجردقلغأ.7

.ةعابطلاةمهمليغشتبمق.8

.جردلانمةيديربلاتاقاطبلالماحوةيديربلاتاقاطبلانوزخملزأ،ةعابطلاةمهملامتكادنع.9

®Xeroxةعباط/ةخسان311 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



.يماهبإلايغربلاطبرمكحأ.جردلانمرسيألابناجلاىلعنيزختلاةقطنميفلماحلاعض،ةيديربلاةقاطبلالماحنيزختل.10

فرظألا

فرظألاىلعةعابطللتاداشرإ

.فرظألاىلعةعابطلاعجار،ديدحتلاتامولعموفرظألاتاداشرإىلعلوصحلل

ةموعدملافرظألاماجحأ

.ةنيعمفرظأماجحألتايصوتىلإعجرا،ةموعدملافرظألاماجحأىلعلوصحلل

"ةيرايتخالافرظألامعدةعومجم"مادختساب7و6نيجردلايففرظألاليمحت

.7وأ6جردلانماهتعابطوفرظألاةيذغتلةيرايتخالا"فرظألامعدةعومجم"مدختسا،اًحاتمناكاذإ:ةظحالم

.جردلانماهتعابطوفرظألانمربكأةيمكليمحت"فرظألامعدةعومجم"حيتت

.قرولاةلازإبوفقوتيىتحءطببقرولاجاردأدحأحتفبمق.1

.اهلعضومربكأىلإقرولاتاهّجوملقنبمق.2

."فرظألامعدةعومجم"عقومديدحتبمق.3

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136312مدختسملاليلد

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



:Lلكشلايذفرظألالماحتيبثتبمق.4

a.جردلالفسأتاننسملايفويولعلاراطإلاىلععقوملاديدحتداتوأىلعلماحلاعضوبمق.

b.لكشلايذفرظألالماحتبثيثيحبماهبإلايغربطبرماكحإبمقLهناكميف.

.يلخادلاقرولاهّجومفارطأعممئالتتثيحبجردلانميلفسلاءزجلايفاهعضوبواًمجحربكألاةيكيتسالبلاعطقلاعقومديدحتبمق.5

:جردلايفاهتيبثتبمقورصقألاةيكيتسالبلاةعطقلاعقومديدحتبمق.6

®Xeroxةعباط/ةخسان313 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



a.نيميىلع،ةيوازلايفوجردلانمنميألابناجلاعممئالتتثيحبجردلانميلفسلاءزجلايفرصقألاةيكيتسالبلاةعطقلاعضوبمق
.هتيبثتبتمقيذلافرظألالماح

b.لفسألههيجوتبمقوجردلاةيوازيفةعطقلاةياهنيفسيطانغملاعضوبمق.
.جردلاعاقيفاهقوفونيلفلاةداسوىلعألهجاومرخآلافرطلايفةعطقلانمعفترملاءزجلانأنمدكأت

.لفسألاههجووةنسلألاقالغإعم،ةيكيتسالبلاتالاخدإلاىلعأفرظألل)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاليمحتبمق.7

.جردلاةمدقملوطىلعاهعضومنأولفسألةنسلألاهيجوتنماًمئاددكأت:ةظحالم

.نوزخملالباقمقاروألاتاهِّجومطبضا.8

.ةعابطلامداخيفةديدجلاتادادعإلانمدكأتلابوقرولاجردقالغإبمق.9

.ةعابطلاةمهمليغشتبمق.10

.جردلانم"فرظألامعدةعومجم"تانوكموفرظألانوزخملِزأ،ةعابطلاةمهملامتكادنع.11

.نيزختلايف"فرظألامعدةعومجم"تانوكمعضوبمق.12

.ةيلصألااهتاوبعيفةيقبتملافرظألانيزختبمق.13

)يبناجلاريرمتلا(5جردلايففرظألاليمحت

.)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاوأ)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتاب5جردلايفةدوجوملافرظألاليمحتبمق

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136314مدختسملاليلد

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتاب5جردلايفةدوجوملافرظألاليمحت

.جردلاةمدقملوطىلعةنسلألاعضمث،لفسألةهّجوموةقلغمةنسلألانأنمدكأت،)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتابفرظألاليمحتدنع

)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتاب5جردلايفةدوجوملافرظألاليمحت

نميألابناجلالوطىلعةنسلألاعضمث،لفسألةهّجوموةقلغمةنسلألانأنمدكأت،)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتابفرظألاليمحتدنع
.جردلل

)2وأ1جردلا(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفةيقروةنسلأتاذطئاسوليمحت

®GBCناكاذإ:ةظحالم AdvancedPunch™ Proتاذطئاسوليمحتلوحتاداشرإىلعلوصحلل،كزاهجعماًقفرميرايتخالا
GBCليمعقئاثوىلإعجرا،جاردألايفةيقروةنسلأ AdvancedPunch.

.ةعابطلاةمهملبسانملاقرولانوزخمدّدح.1

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.2

.ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاةيوهتبمق،جردلايفةيقرولاةنسلألانوزخمليمحتلبق.3

وهامك،)ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلا(LEFهاجتايفجردللىنميلاةفاحلاعماهتاذاحموةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولافاوحليمحتبمق.4
:حضوم

.جردلايفقرولانوزخمفاوحسماليىتحرذحبةفاحلاهِّجومكّرحمث،هِّجوملاريرحتحاتفمىلعطغضا،قرولاتاهِّجومطبضل.5
.ةيفلخلاةفاحلاهِّجومىلعىصقألادحلاطخقوفقرولانوزخمليمحتبمقتال

®Xeroxةعباط/ةخسان315 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



.ةعابطلاةمهملبولطملاعضوملاىلعفارحنالاطبضعرذأنييعتبمق،رمألامزلاذإ.6

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.7

.ماظنلالوؤسمةطساوباهنيكمتمتاذإ،مكحتلاةحولسملةشاشىلعقرولاجردتادادعإةشاشرهظت

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،قرولاجردىلعتارييغتءارجإبمقتملاذإ.تادادعإلارييغتسملاف،قرولاجردىلعتارييغتتيرجأاذإ.8

a.قرولانولوقرولامجحوقرولانزو/قرولاعونتازيملتارايخدّدح.

b.ةاذاحملاطبضوقرولاديعجتتارايخىلعتارييغتءارجإبمق،ةجاحلادنع.

/ةخسانماظنلوؤسمليلدىلإعجرا،قرولاةاذاحموقرولاديعجتتارايخلوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
®Xeroxةعباط PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.قرولاجردتادادعإةشاشىلإكتداعإمتتىتحظفحسملا.

.ديكأتسملا،ةشاشلاقالغإل.9

مقلمليمعقئاثوعجار،جاردألادحأيفةيقروةنسلأتاذطئاسوليمحتلوحتاداشرإىلعلوصحلل،ةكبشلاربعةعابطلاماهمىلإةبسنلاب.10
.ةمهمللاهتددحيتلاتادادعإلاسفنيهةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاتادادعإنأنمققحت،ةعابطلامقلممدختسمةهجاويف.ةعابطلا

)2وأ1جردلا(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويففافشلاقرولاليمحت

.ةعابطلاةمهملبسانملاقرولانوزخمدّدح.1

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.2

.ضعبلاهضعببهقاصتلاعنملفافشلاقرولاةيوهتبمق،جردلايففافشلاقرولاليمحتلبق.3

:حضوموهامك،جردلافاوحعمفافشلاقرولافاوحةاذاحمبمق.مجحلاسفننمةريغصةمزرىلعأيففافشلاقرولالّمح.4

.جردلايففافشلاقرولافاوحسماليىتحرذحبةفاحلاهِّجومكّرحمث،هِّجوملاريرحتحاتفمىلعطغضا،قرولاتاهِّجومطبضل.5
.ةيفلخلاةفاحلاهِّجومىلعىصقألادحلاءلمطخقوففافشلاقرولاليمحتبمقتال

.ةعابطلاةمهملبولطملاعضوملاىلعفارحنالاطبضعرذأنييعتبمق،رمألامزلاذإ.6

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.7

.ماظنلالوؤسمةطساوباهنيكمتمتاذإ،مكحتلاةحولسملةشاشىلعقرولاجردتادادعإةشاشرهظت

:يليامبمقف،قرولاجردىلعتارييغتءارجإبمقتملاذإ.تادادعإلارييغتسملاف،قرولاجردىلعتارييغتتيرجأاذإ.8

a.قرولانولوقرولامجحوقرولانزو/قرولاعونتازيملتارايخدّدح.

b.ةاذاحملاطبضوقرولاديعجتتارايخىلعتارييغتءارجإبمق،ةجاحلادنع.

/ةخسانماظنلوؤسمليلدىلإعجرا،قرولاةاذاحموقرولاديعجتتارايخلوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
®Xeroxةعباط PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.قرولاجردتادادعإةشاشىلإكتداعإمتتىتحظفحسملا.

.ديكأتسملا،ةشاشلاقالغإل.9

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136316مدختسملاليلد

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو



بوقثملاقرولاليمحت

.ةعابطلاةمهملبسانملاقرولانوزخمدّدح.1

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.2

.ىلعألةيبناجلافاوحلاهيجوتعمقرولاةمزرحتفا.3

.اهتيوهتبمق،جردلايفقاروألاليمحتلبق.4

ةفاحلانمةيذغتلا(LEFهاجتايفوأ،)ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلا(SIFهاجتايف،جردلانمنميألابناجلاىلعهتاذاحموقرولاليمحتبمق.5
.حضوموهامك،)ةليوطلا

.جردلايفقرولافاوحسماليىتحرذحبةفاحلاهِّجومكّرحمث،هِّجوملاريرحتحاتفمىلعطغضا،قرولاتاهِّجومطبضل.6
.ةيفلخلاةفاحلاهِّجومىلعىصقألادحلاءلمطخقوفقرولاليمحتبمقتال

.ةعابطلاةمهملبولطملاعضوملاىلعفارحنالاطبضعرذأنييعتبمق،رمألامزلاذإ.7

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.8

.ماظنلالوؤسمةطساوباهنيكمتمتاذإ،مكحتلاةحولسملةشاشىلعقرولاجردتادادعإةشاشرهظت

:يليامبمقف،قرولاجردىلعتارييغتءارجإبمقتملاذإ.تادادعإلارييغتسملاف،قرولاجردىلعتارييغتتيرجأاذإ.9

a.قرولانولوقرولامجحوقرولانزو/قرولاعونتازيملتارايخدّدح.

b.ةاذاحملاطبضوقرولاديعجتتارايخىلعتارييغتءارجإبمق،ةجاحلادنع.

/ةخسانماظنلوؤسمليلدىلإعجرا،قرولاةاذاحموقرولاديعجتتارايخلوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
®Xeroxةعباط PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

c.قرولاجردتادادعإةشاشىلإكتداعإمتتىتحظفحسملا.

.ديكأتسملا،ةشاشلاقالغإل.10
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)OHCF(اهحالصإوةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوءاطخأفاشكتسا

فارحنالاطبضعرذأ

.قرولافارحنالكاشمليلقتلوقرولاةيذغتةقدنيسحتلعرذألامدختُست.قرولاجاردألكيففارحنالاطبضعرذأىلعروثعلامتي

يفلخلافارحنالاطبضعارذ.1

نميألابناجلايففارحنالاطبضعارذ.2

متيامنيبفارحناةلكشمدوجودنعطقفعرذألاعضومريغتي.0وهيضارتفالاعضوملا.ةيضارتفالااهعضاوميفعرذألاءاقبنمدّكأت•
.ددحمطئاسوعونوأةددحمةعابطةمهمليغشت

نمةنيعمعاونأليغشتدنعرثكأفارحناتالكشمثودحىلإيضارتفالااهعضومنمفارحنالاطبضعرذأرييغتيدؤينأنكمي•
.فافشلاقرولاوقصلملاويلطملاقرولالثم،طئاسولا

:يلاتلاءارجإلاذيفنتبمق،فارحنالاطبضعرذأنييعتل

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.1

.نيميلاىلإيفلخلافارحنالاطبضعارذكّرح.2

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.3

.هتاذاحموقرولاديعجت،رمألامزلاذإو،نزولاوعونلاومجحلاكلذيفامب،ةحيحصلاقرولاتامولعملخدأ،جردلاصئاصخةذفاننم.4

.قفاومسملا،جردلاصئاصخةذفانقالغإوتامولعملاظفحل.5

.ةعابطلاةمهمليغشتبمق.6

.تلمتكادقكتمهمنأينعياذهف،ةحجانةعوبطملاتاجرخملاتناكوفارحنانودنمةقدبقرولاةيذغتتمتاذإ•

.ةيلاتلاةوطخلاىلإعباتف،ةحجانةعوبطملاتاجرخملانكتملواًفرحنمقرولاناكاذإ•

.فقوتيىتحجراخللجردلابحسا.7

.يضارتفالاعضوملا،راسيلاىلإيفلخلافارحنالاطبضعارذدِعأ.8

.قرولاجردنميمامألاءزجلاهاجتنميألابناجلايففارحنالاطبضعارذكّرح.9

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.10

.هتاذاحموقرولاديعجت،رمألامزلاذإو،نزولاوعونلاومجحلاكلذيفامب،ةحيحصلاقرولاتامولعملخدأ،جردلاصئاصخةذفاننم.11

.قفاومسملا،جردلاصئاصخةذفانقالغإوتامولعملاظفحل.12
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.ةعابطلاةمهمليغشتبمق.13

.تلمتكادقكتمهمنأينعياذهف،ةحجانةعوبطملاتاجرخملاتناكوفارحنانودنمةقدبقرولاةيذغتتمتاذإ•

.ةيلاتلاةوطخلاىلإعباتف،ةحجانةعوبطملاتاجرخملانكتملواًفرحنمقرولاناكاذإ•

.فقوتيىتحجراخللجردلابحسا.14

يففارحنالاطبضعارذليضارتفالاعضوملاوهاذه.قرولاجردنميفلخلاءزجلاهاجتنميألابناجلايففارحنالاطبضعارذدِعأ.15
.نميألابناجلا

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.16

ةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلديفةدوجوملامدقتملانوزخملادادعإتامولعمعجار،فارحنالاطبضيفلكاشمهجاوتلازتامتنكاذإ.17
Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفقرولاراشحناتالكشمةلازإ

.ةعابطلاماهمةعباتملبق،قزمملاقرولانمةريغصءازجأيأكلذيفامب،قرولاراشحناتالكشمعيمجحسمنماًمئاددكأت:فرط

ىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا،روشحملاقرولاجارخإل.قرولاراشحناعقوملاًقفوروشحملاقرولاجارخإقرطفلتخت:ةظحالم
.مكحتلاةحول

)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوجاردألخادقرولاراشحناتالكشم

.قرولارشحناثيحءطببجردلابحسا.1
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.روشحملاقرولالزأ.2

.قزمملاقرولاجارخإبمقمث،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

.فقوتيىتحلخادلاىلإقفربجردلاعفدا.3

1cضبقملاو1aعارذلايفةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفقرولاراشحناتالكشم

.ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.1عارذلابحساaنيميلاىلإ.

b.1ضبقملاردأcنيميلاىلإ.
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c.روشحملاقرولالزأ.

.قزمملاقرولاجارخإبمقمث،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

.يلصألاهعضومىلإ1aعارذلادعأ.3

.ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

ىلعةلاسررهظتس،لماكلاباًقلغمةيرايتخالا)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلانكيملاذإ:ةظحالم
.لمعتنأةعباطللنكميالو،ةعباطلاسملةشاش

1cضبقملاو1bعارذلايفةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفقرولاراشحناتالكشم

.ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1
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:ةيلاتلاتاوطخلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.1عارذلاكّرحbنيميلاىلإ.

b.1ضبقملاردأcةعاسلابراقعهاجتايف.

c.روشحملاقرولالزأ.

.قزمملاقرولاجارخإبمقمث،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

.يلصألاهعضومىلإ1bعارذلادِعأ.3

.ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

ىلعةلاسررهظتس،لماكلاباًقلغمةيرايتخالا)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلانكيملاذإ:ةظحالم
.لمعتنأةعباطللنكميالو،ةعباطلاسملةشاش
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1cضبقملاو1dعارذلايفةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفقرولاراشحناتالكشم

.ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.1عارذلاعفراd.

b.روشحملاقرولالزأ.

.قزمملاقرولاجارخإبمقمث،ةعباطلالخادنمققحتف،قرولاقزمتاذإ:ةظحالم

:ةيلاتلاتاوطخلابمق،روشحملاقرولاةلازإرذعتةلاحيف.3

a.1ضبقملاردأcةعاسلابراقعهاجتايف.
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b.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ1dعارذلادعأ.4

.ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.5

ىلعةلاسررهظتس،لماكلاباًقلغمةيرايتخالا)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوليمامألاءاطغلانكيملاذإ:ةظحالم
.لمعتنأةعباطللنكميالو،ةعباطلاسملةشاش

ءاطخألاتامولعم

:ةعباطلالطعوأةيطغألاوأباوبألاحتفوأقرولاراشحناتالكشملثم،ءاطخأدوجودنعيليامثدحي

.ةعباطلامكحتةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشوأطخلاعقومحضوييحيضوتمسرةلاسرلانمضتت•

راشحناةلاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاةزهجأيأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناتالاحثدحتنأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي،قرولل

زاهجلاىلعةلباقملاةقطنملارهُظيو،يرايتخالازاهجلامكحتةحولىلعدوجوملارشؤملاءيضي،يرايتخازاهجيفأطخثودحةلاحيف•
.أطخلاهيفثدحيذلا

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

.ةعباطلاليغشتفاقيإبمقتال،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ةعباطلاليغشتدنعقرولاراشحناتالاحجارخإكنكمي•
.ماظنلا
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.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأكلذيفامب،روشحملاقرولاعيمجلزأ،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةنكمملاةعابطلابويعبنجتل•

.ةقزمملاعطقلاعيمججارخإنمدكأت،قرولاقزمتاذإ.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقرولاةلازإبمق•

.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•
.ةعابطلابةعباطلاموقتال،ةحوتفمةيطغألاوأباوبألانوكتامدنع

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

،ةيقبتمراشحناتالكشميأةلازإل.ةعباطلامكحتةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإمتتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللةعباطلامكحتةحولىلإعجرا

أطخلالئاسر

ةحولىلعةلاسررهظتمثةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
،دحاوعقومنمرثكأيفأطخثودحلاحيف.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشوأطخلاعقوميحيضوتمسرحضوي.مكحتلا
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاىلإةراشإلليحيضوتلامسرلاريغتي

،أطخلاةشاشلفسأيف.ءاطخألاسملا،ةعباطلامكحتةحولىلع،امأطخحسملةلصفمتاداشرإوتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم
.أطخلازمرظحال
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ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوتافصاوم
7و6جردلاوأ،)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو

تافصاوملارصنعلا

A4ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاقرولامجح (210 × )ةصوب11.7×8.3،مم297

A3 (297 × )ةصوب16.5×11.7،مم420

B5 (182 × )ةصوب10.12×7.17،مم257

B4 (257 × )ةصوب14.33×10.12،مم364

Letter (216 × )ةصوب11×8.5،مم279

US Folio (215.9 × )ةصوب13×8.5،مم330.2

Legal (216 × )ةصوب14×8.5،مم356

)ةصوب17×11،مم431.8×279.4(رتفد

A4ةصوب12.2×8.9،مم310×226(صاخ(

DTA3ةصوب17×12.2،مم432×310(صاخ(

)ةصوب18×12(مم457.2×304.8

SRA3 (320 × )ةصوب17.7×12.6،مم450

)ةصوب19.2×12.6(مم488×320

)ةصوب18×13(مم457.2×330.2

)ةصوب19×13(مم482.6×330.2

*)ةصوب5.83×3.94،مم148×100(ةيديربلاةقاطبلا

*)ةصوب6×4،مم152.4×101.6(ةيديربلاةقاطبلا

.بولطمةيديربلاةقاطبلالماح*

A4ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلا (210 × )ةصوب11.7×8.3،مم297

B5 (182 × )ةصوب10.12×7.17،مم257

Executive (184 × )ةصوب10.5×7.25،مم267

)ةصوب10×8(مم254×203.2

Letter (216 × )ةصوب11×8.5،مم279

A4ةصوب12.2×8.9،مم310×226(صاخ(

16K)ةصوب10.51×7.64،مم267×194()ناويات(

16K)ةصوب10.63×7.68،مم270×195()يسيئرلانيصلارب(

)ةصوب13–7.2(مم330–182:ضرعلاةصصخملاماجحألا
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تافصاوملارصنعلا

)ةصوب19.2–7.2(مم488–182:لوطلا

–7.13×3.94(مم181×181–181×100:ةيديربةقاطبلماحعم
)ةصوب7.13×7.13

لطر110فالغقرو–ًالطر16ىوقمقرو؛²م/مج300–52:جردلاةدحو-1قرولانزو

ًالطر130فالغقرو–ًالطر16ىوقمقرو؛²م/مج350–52:جردلاةدحو-2

جردلكلةقرو2000جردلاةعس

20(2م/مج80ىلإلصييذلاقرولامادختسادنعةحلاصجردلكلةقرو2000ةعسنوكت:مهم
.)ًالطر
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تافصاوملارصنعلا

4–1نمجاردأللموعدملاقرولاعاونألكقرولاعون

)يبناجلاريرمتلا(5جردللموعدملاقرولاعاونألك

²م/مج105–64:يلطم1

1A²م/مج135–106:يلطم

1B²م/مج216–136:يلطم

²م/مج253–217:يلطم2

²م/مج300–254:يلطم3

**²م/مج350–301:يلطم4

²م/مج81–64:يداعS1قرو

²م/مج105–82:تادنسللS1قرو

²م/مج105–64:ليمحتلاداعُميداعS1قرو

²م/مج300–254:نزولاليقث3

**²م/مج350–301:نزولاليقث4

1S1²م/مج216–106:نزولاليقث

2S1²م/مج253–217:نزولاليقث

3S1²م/مج300–254:نزولاليقث

4S1²م/مج350–301:نزولاليقث**

S1²م/مج105–64:ريودتلاداعم

S1²م/مج105–64:اًقبسمعوبطم

1S1²م/مج216–106:نزولاليقثاًقبسمعوبطم

2S1²م/مج253–217:نزولاليقثاًقبسمعوبطم

3S1²م/مج300–254:نزولاليقثاًقبسمعوبطم

4S1²م/مج350–301:نزولاليقثاًقبسمعوبطم**

²م/مج300–254:نزولاةليقثاًقبسمةعوبطمةقاطب

**²م/مج350–301:ةياغللنزولاةليقثاًقبسمةعوبطمةقاطب

/مج350-301نيبحوارتتيتلاقرولانازوأطقفنيجردلاتاذةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحومعدت**
.²م

:ةظحالم

.ةموعدملانازوألاوقرولاعاونأىلإعجرا،4ىلإ1نمجاردأللهنازوأوقرولاعاونأىلإةبسنلاب•

.)يبناجلاريرمتلا(5جردلاتافصاومىلإعجرا،)يبناجلاريرمتلا(5جردللهنازوأوقرولاعاونأنعتامولعمىلعلوصحلل•
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ةهجاولابديعاجتلاةلازإتادحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

330.......................................................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوضارعتسا

331...............................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحودوجوبلطتتيتلاءاهنإلاتاقحلم

332..........................................................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوتانوكم

334...........................................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعديعاجتلاحيحصت

337.....................................................................................اهحالصإوةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوءاطخأفاشكتسا

®Xeroxةعباط/ةخسان329 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ةهجاولابديعاجتلاةلازإتادحو



ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوضارعتسا
.كتعباطعم)IDM(ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحومادختساكنكمي

:ةيلاتلافئاظولاةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحومدُقت

.قحلملاءاهنإلازاهجوةعباطلانيبلصاوتلا•

.قحلملاءاهنإلازاهجوةعابطلانيبقرولاراسمةاذاحم•

.ةعباطلانمهجورخدنعهبديعاجتلاةلازإوقرولاديربت•
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ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحودوجوبلطتتيتلاءاهنإلاتاقحلم
:ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحودوجوةيلاتلاءاهنإلاتاقحلمبلطتت

•GBC® AdvancedPunch® Pro

)HCS(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحو•
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ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوتانوكم

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوليمامألاءاطغلا.2قرولاراشحناوأطخلاتارشؤمةحول.1
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ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبمكحتلاةحول

أطخلارشؤموقرولاراشحنا.1

لفسألوىلعألديعجتلاارشؤم.2

اًيوديىلعألديعجتلارز.3

اًيوديلفسألديعجتلارز.4

يئاقلتلاديعجتلارزورشؤملا.5
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ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعديعاجتلاحيحصت
يلاتلاءاهنإلازاهجىلإقرولالصينألبقنكلو،ةعباطلانمقرولاجورخءانثأقرولادعجتطبضوهديعاجتلاحيحصتنمضرغلا:فرط
.ةعابطلاتايلمعلةعباطلاءارجإءانثأةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبدعجملاقرولاحيحصتةزيممدختسا.نمضملا

ةعباطلانمةعوبطملاطئاسولا.1

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوقروراسم.2

يلخادلاءاهنإلازاهجىلإةهجاولابديعاجتلاةلازإتادحونمةعوبطملاطئاسولا.3

يتلاديعاجتلاةلازإةدحوةركبىلعديعاجتلاةلازإةدحويوتحت.ديعجتلاحيحصتلديعاجتلاةلازإةدحوىلإكرحتت،ةدحولايفطئاسولالخدتامنيب
:يليامىلعًءانب،طئاسولاىلعطغضلاّقبطت

.ليغشتلاديقيئاقلت:يضارتفالاماظنلا•

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحومكحتةحولنمةعونصملاةيوديلاتاديدحتلا•

توتحااذإ.ةيوديلاىلعألديعجتلاوألفسألديعجتلارارزأمدختسا،ةعوبطملاتاجرخملاىلعةعرسبطئاسولاديعجتطبضديرتتنكاذإ
حيحصتفئاظووعاضوأعجار،طبضلاتامولعمنمديزمىلعلوصحلل،رارزألاهذهمادختسادعباًدجريثكديعجتىلعةعوبطملاتاجرخملا
.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبديعاجتلا

لصتملايلاتلايلخادلاءاهنإلازاهجىلإتالخدملاةدحوبديعاجتلاةلازإةدحونماههيجوتوةعوبطملاطئاسولاديربتمتي،ديعاجتلاةلازإةدحونم
.ةعباطلاب

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبديعاجتلاحيحصتفئاظووعاضوأ

اهميلستمتييتلاةيلاتلاةحفصلاىلعديدجلاعضولاقيبطتمتي،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبديعاجتلاحيحصتعضوديدحتدنع:ةظحالم
.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلإ
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ةفيظولاعضولارشؤملا

.يضارتفالاعضولاوهيئاقلتيئاقلت
قيرطنعاًيئاقلتقرولادعجتحيحصت•

دمتعي.هرادقموديعجتلاهاجتاديدحت
قرولامجحىلعيئاقلتلاعضولا
يذلاءاهنإلازاهجىلعو،ههاجتاو
.تاجرخملالبقتسي

رشؤملاءيضي،يئاقلتديدحتدنع•
.رزلانيميىلعدوجوملا

ةعبسىلعيئاقلتلاعضولايوتحي•
:قرولاديعجتيفمكحتللةيئاقلتتادادعإ
،ىلعألديعجتلاهيجوتلتادادعإةثالث
،لفسألديعجتلاهيجوتلتادادعإةثالثو
.ليغشتلافاقيإلدادعإو

ضموي،يئاقلتلاعضولامادختسادنع•
.تاظحللمكحتلاةحولىلعرشؤم
ديعجتلاهاجتامكحتلاةحولضرعت
قّبطملاطغضلارادقمواًقبسمددحملا
.قرولاىلع

)ليغشتلافاقيإ(Offرشؤمةءاضإدنعفاقيإ
متيال،يوديلاوأيئاقلتلانيعضولايفءاوس
تاجرخملاىلعديعاجتلاحيحصتقيبطت
.ةعوبطملا
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ةفيظولاعضولارشؤملا

،ىلعألةجرخملاتاعوبطملاديعجتدنع•يوديلاىلعألديعجتلا
.ىلعألديعجتلارزدّدح

.ىلعألديعاجتلاحيحصتلميقثالثكانه•
ةيولعلاةثالثلاتارشؤملاضرعت•

.ددحملاىلعألديعاجتلاحيحصتىوتسم
نمرادقمربكأوهيولعلارشؤملا•

هقيبطتنكميىلعألديعاجتلاحيحصت
.ةعوبطملاتاجرخملاىلع

،لفسألةجرخملاتاعوبطملاديعجتدنع•يوديلالفسألديعجتلا
.لفسألديعجتلارزدّدح

.لفسألديعجتلاحيحصتلميقثالثكانه•
ةيولعلاةثالثلاتارشؤملاضرعت•

.ددحملالفسألديعاجتلاحيحصتىوتسم
نمرادقملقأوهيلفسلارشؤملانإ•

ىلعهقيبطتنكميلفسألديعجتلاحيحصت
.ةعوبطملاتاجرخملا

:حضوموهامكديعجتلاحيحصتتايوتسمرييغتىلإىلعألديعجتلارزىلعطغضلايدؤي

:حضوموهامكديعجتلاحيحصتتايوتسمرييغتىلإلفسألديعجتلارزىلعطغضلايدؤي
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اهحالصإوةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوءاطخأفاشكتسا

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعقرولاراشحناتالاح

:ةعباطلالطعتتالاحوأةيطغألاوأباوبألاحتفوأقرولاراشحناتالكشملثم،ءاطخأدوجودنعيليامثدحي

.ةعباطلاسملةشاشىلعأطخةلاسررهظتوليغشتلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلاحسملةيحيحصتلاتاءارجإلامدقيوأطخلاعقومحضوياًحيضوتاًمسرةلاسرلانمضتت•

،ةددعتمراشحناتالاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاةزهجأيأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناثدحينأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي

هيفثدحيذلازاهجلاىلعةلباقملاةقطنملاضرعباذهزاهجلامكحتةحولىلعةلاحرشؤمموقي،يرايتخازاهجيفأطخثودحةلاحيف•
.أطخلا

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

.قرولاراشحناتالاحةلازإدنعةعباطلاليغشتفاقيإبمقتال•

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإدنع.ليغشتلاديقةعباطلاءاقبعمقرولاراشحناتالاحةلازإنكمي•
.ماظنلا

.ةعابطلاماهمفانئتسالبققرولاراشحناتالاحعيمجحسما•

.ةعابطلابويعثودحىلإتانوكملاسمليدؤينأنكمي.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال•

.قرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمةعباتملبق•

.ةقزمملاقرولاعطقعيمججارخإنمدكأت،قرولاقزمتاذإ.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقرولاةلازإبمق•

.ةحوتفمةيطغألاوأباوبألانوكةلاحيفةعابطلافانئتساةعباطللنكميال.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتُست،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

راشحناتالكشميأةلازإل.ةعباطلايفسمللاةشاشىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإمتتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللةعباطلايفسمللاةشاشىلإعجرا،ةيقبتم
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ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:روشحملاقرولاجرخأ.2

a.1عارذلاعفداaلفسأل.

b.1ضبقملاردأbةعاسلابراقعهاجتاسكع.

.لقألاىلعتارم10ضبقملاردأ،ةقطنملانمروشحملاقرولاجورخنمدكأتلل:ةظحالم

c.روشحملاقرولالزأ.

.ةقطنملاجراخةيانعبهبحسبروشحملاقرولاجرخأ:مهم

.يلصألاهعضومىلإ1aعارذلادعأ.3
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.يليامبمقف،روشحملاقرولاجارخإدنعةبوعصتهجاواذإ.4

a.1عارذلاعفداcىلعأل.

b.صرحبروشحملاقرولاجرخأ.

.يلصألاهعضومىلإ1cعارذلادعأ.5

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.6

.رمألامزلاذإ،ةعباطلامكحتةحولىلعةدوجوملاتاداشرإلاعبتا،ةعباطلانمىرخأقطانمنمقرولاراشحناحسمل.7

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

ىلعةلاسررهظتمثةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتتالاحوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
لاحيف.أطخلاحسملةيحيحصتتاءارجإمدقيوأطخلاعقومحضوياًحيضوتمكحتلاةحولىلعةلاسرلانمضتت.ديعاجتلاةلازإةدحوبمكحتلاةحول
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاىلإةراشإلليحيضوتلامسرلاريغتي،دحاوعقومنمرثكأيفأطخثودح

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحولوحأطخلازمرتامولعم

ةشاشىلعةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.ةعباطلايفمكحتلاةحوللسمللا

.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزسمللاةشاشضرعت

.048ماقرأةثالثنمنوكملاددعلابةهجاولابديعاجتلاةلازإتادحوءاطخأأدبت:ةظحالم
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تالخدملاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

342...............................................................................................................تالخدملاةدحوىلعةماعةرظن

343.......................................................................................................................تالخدملاةدحوتانوكم

345.........................................................................................تالخدملاةدحولT1جردلابةصاخلاطئاسولاوقرولا

348...................................................................................................اهحالصإوتالخدملاةدحوءاطخأفاشكتسا
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تالخدملاةدحوىلعةماعةرظن
.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحووأةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوامإتالخدملاةدحوبلطتت:ةظحالم

.اهؤاهنإمتيتلاتاجرخملايفهلاخدإبموقتيذلاصاخلاوأاًقبسمعوبطملاوأغرافلانوزخملالثم،طئاسولاليمحتلتالخدملاةدحومدختسا
،كلذنمًالدبو.تالخدملاةدحونمىذُغتيتلاطئاسولاةعابطبةعباطلاموقتال.اهؤاهنإمتيتلاتاجرخمللةفلغأولصاوفةباثمبطئاسولالمعت
.ةددحمنكامأيفةعوبطملاتاجرخملايفطئاسولاةعباطلاعضت

ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتابقرولاليمحتكنكمي.ىصقأدحكةقرو200طئاسولابعوتست،2م/مج75،لطر20نزوبقرومادختسادنع
)LEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاوأ)SEF(.

.كرحتملاطيسولاوأةجلاعملادعبامتالخدملاةدحوتالخدملاةدحولىرخألاءامسألانمضتت:ةظحالم
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تالخدملاةدحوتانوكم

تالخدملاةدحوجردوأT1جردلا.1

تالخدملاةدحومكحتةحول.2

تالخدملاةدحوليمامألاءاطغلا.3
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تالخدملاةدحومكحتةحول

فصولانوكملامقر

قروراشحناثودحدنعرشؤملااذهئضيقرولاراشحناأطخرشؤم1
.تالخدملاةدحويف

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحورارغىلعلفسألديعجتلاوىلعألديعجتلاارشؤم2
)IDM(،هاجتانيرشؤملانيذهرهُظي
ةثالثىوسدجويال.ديعاجتلاحيحصت
:تالخدملاةدحوبديعاجتحيحصتلتارايخ
ديعاجتلاحيحصت:يولعلارشؤملا•

.ىلعأل
.لفسألديعاجتلاحيحصت:يلفسلارشؤملا•
حيحصتمدع.فاقيإ:طسوألارشؤملا•

.ديعاجتلا

.ةهجاولابديعاجتلايفمكحتلافئاظوليطعتمتي،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعلمتشيماظنلاناكاذإ:مهم

دّدح،ىلعألةجرخملاتاعوبطملاديعجتدنعاًيوديىلعألديعجتلارز3
.ىلعألديعجتلارز

دّدح،لفسألةجرخملاتاعوبطملاديعجتدنعاًيوديلفسألديعجتلارز4
.لفسألديعجتلارز

ديدحتقيرطنعاًيئاقلتقرولادعجتحيحصتيئاقلتلاديعجتلارز
.هرادقموديعجتلاهاجتا
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تالخدملاةدحولT1جردلابةصاخلاطئاسولاوقرولا
.ةددحمعقاوميفعوبطملاجارخإلايفقرولاعضومتينكلو،لاخدإلاةدحوزاهجنمهتيذغتمتتيذلاقرولاىلعةعابطلامتتال:فرط

تالخدملاةدحولT1جردللموعدملاقرولا

جردلاةعسقرولانزوقرولامجح

A4 (210 × Letterوأ)مم297 (8.5×
)ةصوب11

A3 (297 × Tabloidوأ)مم432 (11
)ةصوب17×

B4 (250 × Legalوأ)مم353 (8.5×
)ةصوب14

يلطمريغ2م/مج350–52

يلطم2م/مج350–72

2م/مج90مجحبقروىلإدنتست،ةقرو250

تالخدملاةدحولT1جردلايفقرولاليمحت

.ةفلغأولصاوفكهمادختسالقرولاليمحتل،كرحتملاطيسولاوأةجلاعملادعبامتالخدملاةدحومساباًضيأفورعملا،T1جردلامدختُسي

تاجرخملايفهلاخدإلواًقبسمعوبطملانوزخمللجردلااذهمدختسا.ةعابطللةعابطلاكرحمربعT1جردلايفهليمحتمتيذلاقرولارميال•
.ةعوبطملا

.2م/مج75/ًالطر20نزوبقرومادختسادنعىصقأٍدحكةقرو200لمحبT1جردلاموقي•

.ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاوأةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتايفقرولاليمحتكنكمي•

.تالخدملاةدحولT1جردللموعدملاقرولاىلإعجرا،موعدملاقرولالوحتامولعمىلعلوصحلل•

:ةيلاتلاتاداشرإلاىلإعجرا،T1جردلامادختسالبق

.جردلانميقبتمقرويأجرخأ•

.جردلايفةمهمللبولطملاقرولاليمحتبمق•

متيذلاقرولامجحسفنبوهيسيئرلاةيذغتلاجرديفهليمحتمتيذلاقرولانأنمدكأت،يئانثلايطلاوأينثملاديلجتلاتارايخمادختسال•
.T1جردلايفهليمحت

.تالخدملاةدحولT1جردللموعدملاقرولاىلإعجرا،موعدملاقرولالوحتامولعمىلعلوصحلل•

اذإ.ةصوب14×ةصوب8.5يضارتفالاهمجحنوكي،)ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلا(ةصوب8.5ضرعبطئاسوبتالخدملاةدحوجردءلمدنع
NVMيضارتفالادادعإلاطبضبجيف،ةصوب11×ةصوب8.5مجحبطئاسولاخدإبموقتتنك .لوؤسملاعضوتاودأمادختساب769-503
®Xeroxةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلدعجار،ةيفاضإتاميلعتىلعلوصحلل PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136

متيذلاقرولالاخدإمتي.اًقبسمةعوبطملاوأةغرافلاقاروألالثم،فالغقاروأوأةلصافقاروألاخدإلتالخدملاةدحولT1جردمدختسا
.T1جردلايفىصقأٍدحكةقرو250ليمحتكنكمي.ةعوبطملاوأةيئاهنلاتاجرخملايفT1جردلايفهليمحت

.ةددحمعقاوميفعوبطملاجارخإلايفقرولاعضومتينكلو،لاخدإلاةدحوزاهجنمهتيذغتمتتيذلاقرولاىلعةعابطلامتتال:فرط
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لكةاذاحمبمق.ىلعألاًهجومعوبطملاهجولانوكيثيحبقرولاليمحتبمقف،اًقبسمةعوبطمةقرولاتناكاذإ.T1جردلايفقرولالّمح.1
.قرولافاوح

.ةعباطلالطعتتالاحوأةلمتحملاقرولاراشحناتالكشمبنجتلءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم

.قرولافاوحتاهِّجوملاسمالتثيحببولطملاقرولامجحىلإقفربتاهِّجوملاكّرحوقرولاتاهِّجومزكرمكسمأ.2

:ةظحالم

.قرولارشحنيدقف،قروللةبسنلاباًدجةريصقوأاًدجةليوطتاهِّجوملانيبةفاسملاتناكاذإ•

.ةعباطلامكحتةحولىلعجردلاصئاصخةشاشرهظتسف،ماظنلالوؤسملبِقنماهنييعتمتاذإ•

.ةحيحصلاقرولاتامولعمنمققحتوألخدأ،جردلاصئاصخةشاشنم.3

.قفاومسملا،جردلاصئاصخةشاشقالغإوقرولاتامولعمظفحل.4

ةصاخطئاسوىلعةعابطلا

بوقثملاقرولا

.حضوموهامك،نميألابناجلايفتاحتفدوجوعمو،)ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلا(LEFو،T1جردلايفبوقثملاقرولاليمحتبمق
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ةيقروةنسلأتاذطئاسو

وهامك،نميألابناجلايفتاحتفدوجوعمو،)ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلا(LEFو،T1جردلايفةيقروةنسلأتاذطئاسوقروليمحتبمق
.حضوم
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اهحالصإوتالخدملاةدحوءاطخأفاشكتسا

تالخدملاةدحوقروراشحناتالكشم

:ةعباطلالطعوأةيطغألاوأباوبألاحتفوأقرولاراشحناتالكشملثم،ءاطخأدوجودنعيليامثدحي

.ةعباطلامكحتةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشبناجىلإأطخلاعقومحضوياًيحيضوتاًمسرةلاسرلانمضتت•

راشحناةلاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاةزهجأيأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناتالاحثدحتنأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي،قرولل

هيفثدحيذلازاهجلاىلعةلباقملاةقطنملارهُظيوزاهجلامكحتةحولىلعدوجوملارشؤملاءيضي،يرايتخازاهجيفأطخثودحةلاحيف•
.أطخلا

:قرولاراشحناتالاحةلازإدنعةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا

.قرولاراشحناتالاحةلازإدنعةعباطلاليغشتفاقيإبمقتال•

ىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاءاقبعمقرولاراشحناتالاحةلازإنكمي•
.ماظنلاةركاذ

.قرولاراشحناتالاحعيمجةنايصبمق،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةنكمملاةعابطلابويعبنجتل•

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأةلازإكلذيفامبقرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمةعباتملبق•

.ةقزمملاقرولاعطقعيمججارخإنمدكأت،قرولاقزمتاذإ.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقرولاةلازإبمق•

.ةعابطلابةعباطلاموقتال،ةحوتفمةيطغألاوأباوبألانوكتامدنع.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

قروراشحناةلاحيأنمصلختلل.ةعباطلامكحتةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإمتتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللةعباطلامكحتةحولىلإعجرا،ةيقبتم

E1تالخدملاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

:ةيلاتلاتاوطخلاعبتا،E1تالخدملاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإل.1

a.ءاطغلاحتفاT1.
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b.روشحملاقرولالزأ.

c.جردلايفهليمحتمتييذلاقرولاعيمججارخإبمق.

.حيحصلكشبعبرألااياوزلاعيمجةاذاحمنمدكأتو،هجارخإبتمقيذلاقرولاةيوهتبمق.2

.جردلايفقرولاليمحتدعأ.3

.T1ءاطغلاقلغأ.4

E2تالخدملاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالكشمجارخإ

تالخدملاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاعبتا،E2تالخدملاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإل.2

a.1عارذلاعفراa.

b.1ضبقملاردأbةعاسلابراقعهاجتاسكع.
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c.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ1aعارذلادعأ.3

:ةيلاتلاتاوطخلامقف،روشحملاقرولاجارخإدنعةبوعصتهجاواذإ.4

a.1عارذلاعفداcنيميلاىلإ.

b.1ضبقملاردأbةعاسلابراقعهاجتاسكع.

c.روشحملاقرولالزأ.
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.يلصألاهعضومىلإ1cعارذلادعأ.5

.تالخدملاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.6

E3تالخدملاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالكشمجارخإ

تالخدملاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:E3تالخدملاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالكشمجارخإل.2

.يولعلارسيألاءاطغلاةقطنمفلخيفتخمروشحمقروكانهنوكينأنكمي:ةظحالم

a.1عارذلاعفداdلفسأل.
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b.1ضبقملاردأeةعاسلابراقعهاجتاسكع.

c.روشحمقرويألزأ.

.يلصألاهعضومىلإ1dعارذلادعأ.3

:يليامبمقف،روشحملاقرولاجارخإدنعةبوعصتهجاواذإ.4

a.1عارذلاعفراa.

b.1ضبقملاردأeةعاسلابراقعهاجتاسكع.

c.روشحمقرويألزأ.

.يلصألاهعضومىلإ1aعارذلادعأ.5
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.تالخدملاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.6

تالخدملاةدحوأطخلئاسر

ةشاشىلعةلاسررهظتمثةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
نمرثكأيفأطخثودحلاحيف.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشعمأطخلاعقوميحيضوتمسرحضوي.ةعباطلايفسمللا
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاىلإةراشإلليحيضوتلامسرلاريغتي،دحاوعقوم

ءزجلايفرهظييذلا)E(زمرلاضرعَي.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزسمللاةشاشضرعت
.تالخدملاةدحومكحتةحولىلعءاضملا،E3وأE2وأE1أطخلارشؤمأطخلاةلاسرنميولعلارسيألا

تالخدملاةدحوأطخزمرتامولعم

ةشاشىلعةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.ةعباطلايفسمللا

.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزسمللاةشاشضرعت

.024و013و012ماقرأةثالثنمنوكملاددعلابأدبتيتلازومرلاةطساوبلاخدإلاةدحوءاطخأىلعفّرعتلامتي:فرط
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GBC® AdvancedPunch™ Pro
:ىلعقحلملااذهيوتحي

GBC® AdvancedPunch™ Proنماهريغوريعستلاةلدأولئالدلاوريراقتلاجاتنإطيسبتلةعباطلاعملماكتتةيئاقلتبقثةدحونعةرابع
.يوديلابقثللذيفنتلاةقاشلاتاوطخلاءاغلإللالخنمةيجاتنإلاةدايزوتقولاريفوتعماهقوفتوأةيديلقتلاةدوجلابقثلاةدحولداعت.ةدلجملابتكلا
AdvancedPunchبلطتت Proةددعتملاةيرايتخالاةعوطقملاةبوقثملاقاروألاتاعومجمنمديدعلالبقتوةدودحمةحاسمةجمدملا.

®GBCليصوتنكمي AdvancedPunch™ةزهجألاعمقفاوتتوةيرايتخالاءاهنإلاةزهجأنمديدعلاب.

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحواذهيرايتخالاءاهنإلازاهجبلطتي:ةظحالم

®GBCرفوت AdvancedPunch™ Proةيلاتلاتايناكمإلا:

طئاسولاعاونأوماجحأنمةعساوةعومجمبقثبموقت•

)ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلا(SIFبقثو،)ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلا(LEFبقث،ةيفلخلاةفاحلا•

تارودلاددعوعطقلاعونضرعبعطقةعومجمنعفشكلايفمكحتلاةحولموقت•

اًعويشديلجتلاتاقيسنترثكأنيكمتل7ىلإ3نمةعونتمتاحتفةعومجوفلموكالسأوطشمىلعمدختسملاعطقةعومجمتارايخلمتشت•

قرولاماجحأمظعملةردقملاةعابطلاكرحمةعرسبلمعت•

تاودأيأىلإءوجللانودرييغتلاةعيرسعطقلاتاعومجملدابتنكمي•

اهمساوةحتفلاطمننيمدختسمللرفويفيرعتقصلمعطقلاتاعومجمعيمجنمضتت•

بقثلاةحيرشةيواحلنيترواجتمنيتيفاضإعطقيتعومجملةحيرمنيزختةقطنم•

®GBCمادختسالوحةلصفمتاداشرإوتامولعمىلعلوصحلل AdvancedPunch™ Pro،قئاثوصرقىلعدوجوملاليلدلاىلإعجرا
GBCبتكا،ثحبلاعبرميفوwww.xerox.comىلإلقتناوأ،زاهجلاعمهنحشمتيذلاليمعلا AdvancedPunch Pro.
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)HCS(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

358..........................................................................................................ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوضارعتسا

HCS(..................................................................................................359(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوتانوكم

363.............................................................................اهحالصإو)HCS(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوءاطخأفاشكتسا

HCS..............................................................................................................................375تافصاوم
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ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوضارعتسا
.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحواذهيرايتخالاءاهنإلازاهجبلطتي:ةظحالم

رفوي.عيمجتلاجردوةلسلاىلإجاتنإلاجارخإلةعسلاةريبكةحازإوسيدكتتايناكمإرفوييرايتخاءاهنإزاهجةعسلاةريبكسيدكتلاةدحولثمت
.ةريصقلاسيدكتلاتايلمعلاًمئالماًيولعاًجردسدكملا
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)HCS(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوتانوكم

فصولانوكملامقر

ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوقطانميفقروللراشحناثودحدنعتارشؤملاءيضتقرولاراشحناوأأطخرشؤم1
E1–E8.

جردلاىلإةنيعةقروميلستبةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوموقتلرزلااذهىلعطغضاةنيعلارز2
.يولعلا

.يولعلاجردلاىلإةنيعةقروميلستمتيىتحرزلاراسيىلعدوجوملارشؤملاضموي

.قرولاجرخأمث،ةعابطلافاقيإلرزلااذهىلعطغضاليمحتلاءاغلإرز3

.تانيعلاقاروأوةعوبطملاتاجرخملاجردلالبقتسييولعلاجردلا4

19.2×13(مم488×330،ىصقأٍدحكةقرو500يولعلاجردلابعوتسي
.)ةصوب

طئاسولالقنلقروراسمكجردلااذهمادختسامتي،رخآيلخادءاهنإزاهجتيبثتدنع
.لصتمرخآءاهنإزاهجىلإةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوربع

دوجولاحيف.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليفلخلاءزجلايفةرئادلاعطاقحاتفمعقيةرئادلاعطاقحاتفم5
.اًيئاقلتءابرهكلاليغشتفاقيإبحاتفملاموقي،ةرئادلايفرصقوأيئابرهكلطع

.قرولاراشحناتالكشمةلازإلءاطغلااذهحتفايولعلاءاطغلا6

عيمجتلاجردىلإ،ًالامجإةقرو5000ىلإلصت،ةبترملاتاعومجملالقنمتيعيمجتلاجردوأةلس7
.لقنللةلباقعيمجتةلسىلعدوجوملا

.ةعوبطملاتاجرخملاوأقرولاجارخإلبابلااذهحتفايمامألابابلا8
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ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةرئادعطاق

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحونميفلخلاءزجلاىلعةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةرئادعطاقعقي

رابتخالارز.1

.ليغشتلاعضويفةرئادلاعطاقحاتفمنوكيامًةداعو

ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوىلإيئابرهكلاقفدتلاعطقلاًيئاقلتةرئادلاعطاقليغشتفاقيإمتي،يئابرهكعاطقناثودحدنع:ةظحالم
)HCS(.ةمالسلاىلإعجرا،ةيئابرهكلاتامولعملاىلعلوصحلل.

جارخإلاجاردأ

.جارخإيجردىلع)HCS(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحويوتحت

عيمجتلاجردوأةلس.2يولعلاجردلا.1

:يلياميولعلاجردلامّدقي

.ةحازإنودةقرو500ىلإلصياملمحي،سدكتلاةريصقليغشتتايلمعريسيت•

.ةلازملاقاروألاميلست•
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مكحتلارارزأ

ىلإةنيعةقروجارخإلرزلااذهىلعطغضا:ةنيعلارز.1
.يولعلاجردلا

مث،ةعابطلافاقيإلرزلااذهىلعطغضا:ليمحتلاءاغلإرز.2
.قرولاجرخأ
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عيمجتلاجردوأةلسليمحتءاغلإ

.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحووأيولعلاجردلاىلإقاروألاميلستمتاذإةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوجردغيرفتكنكمي:ةظحالم

.ليمحتلاءاغلإرزىلعطغضا،ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحومكحتةحولىلع.1

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليمامألابابلاحتفا،ليمحتلاءاغلإرشؤمةءاضإدعب.2

.سدكملاقرولاىلعأتيبثتلاطيرشعض.3

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحونمةرشابمعيمجتلاةلسبحسا.4

.تيبثتلاطيرشلزأ.5

.عيمجتلاجردنمقرولاجرخأ.6

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةقطنميفةرشابمةغرافلاعيمجتلاةلسعفدا.7

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةقطنملخادةتباثلاةقطنملاىلعتيبثتلاطيرشعض.8

.ليغشتلاعضوىلإجردلاعفتري.يمامألابابلاقلغأ.9
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اهحالصإو)HCS(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوءاطخأفاشكتسا

ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوقروراشحناتالكشم

:ةعباطلالطعوأةيطغألاوأباوبألاحتفوأقرولاراشحناتالكشملثم،ءاطخأدوجودنعيليامثدحي

.ةعباطلاسملةشاشىلعأطخةلاسررهظتولمعلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشوأطخلاعقومحضوياًيحيضوتاًمسرةلاسرلانمضتت•

،ةددعتمراشحناتالاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاةزهجأيأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناثدحينأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي

يذلازاهجلاىلعةلباقملاةقطنملارهُظيويرايتخالازاهجلامكحتةحولىلعدوجوملارشؤملاءيضي،يرايتخازاهجيفأطخثودحةلاحيف•
.أطخلاهيفثدح

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

.ةعباطلاليغشتفاقيإبمقتال،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•

.ماظنلاةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةقاطلاليغشتفاقيإدنع.ليغشتلاديقةعباطلاءاقبعمقرولاراشحناتالاحةلازإنكمي•

.قرولاراشحناتالاحعيمجةنايصبمق،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةعابطلابويعبنجتل•

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأةلازإكلذيفامبقرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمةعباتملبق•

.ةقزمملاعطقلاعيمججارخإنمدكأت،قرولاقزمتاذإ.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقرولاةلازإبمق•

.ةعابطلابةعباطلاموقتال،ةحوتفمةيطغألاوأباوبألانوكتامدنع.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتُست،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

راشحناتالكشميأةلازإل.ةعباطلايفسمللاةشاشىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإمتتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللةعباطلايفسمللاةشاشىلإعجرا،ةيقبتم
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E1ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالكشمةلازإ

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

:يليامبمق.2

a.1عارذلاعفراb.

b.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ1bعارذلادِعأ.3

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.4

.ةعابطلافانئتساوقرولاراشحناةلكشمحسملتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلاتراشأاذإ.5
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E2ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

:يليامبمق.2

a.1عارذلاعفراb.

b.1ضبقملارِدأaةعاسلابراقعهاجتاسكع.

c.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ1bعارذلادِعأ.3

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.4
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.ةعابطلافانئتساوقرولاراشحناةلكشمحسملتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلاتراشأاذإ.5

E3ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

:يليامبمق.2

a.1عارذلاعفراb.

b.1ضبقملاردأaةعاسلابراقعهاجتاسكع.

c.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ1bعارذلادِعأ.3
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:يليامبمق.4

a.2عارذلاعفراb.

b.2ضبقملاردأcةعاسلابراقعهاجتاسكع.

c.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ2bعارذلادِعأ.5

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.6

.ةعابطلافانئتساوقرولاراشحناةلكشمحسملتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلاتراشأاذإ.7
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E4ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

:يليامبمق.2

a.2عارذلاعفداaلفسأل.

b.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ2aعارذلادعأ.3

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.4

فانئتساوقرولاراشحناتالكشمحسملتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولتراشأاذإ.5
.ةعابطلا
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E5ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

:يليامبمق.2

a.2عارذلاعفراb.

b.2ضبقملارِدأcةعاسلابراقعهاجتاسكع.

c.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ2bعارذلادِعأ.3

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.4
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.ةعابطلافانئتساوقرولاراشحناةلكشمحسملتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلاتراشأاذإ.5

E6ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.ليمحتلاةداعإرزىلعطغضا.1

.بابلاحتفامث،قلغمةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليمامألابابلانأنمدّكأت.2

.روشحمقرويألزأمث،ءطببسدكملاةلسبحسا.3

.حيحصلاعضوملاىلإاًددجمسدكملاةلسعفدا.4

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5

.ةعابطلافانئتساوقرولاراشحناةلكشمحسملتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلاتراشأاذإ.6
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HCSةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ E7

.يولعلاجردلللصوجارخإيألِزأ.1

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.2

:يليامبمق.3

a.1عارذلاعفراb.

b.روشحملاقرولالزأ.
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.يلصألاهعضومىلإ1bعارذلادِعأ.4

:يليامبمق.5

a.2عارذلاعفداaلفسأل.

b.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ2aعارذلادعأ.6

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.7

.ةعابطلافانئتساوقرولاراشحناةلازإلتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلاتراشأاذإ.8
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E8ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

:يليامبمق.2

a.3عارذلاعفراb.

b.3ضبقملارِدأaةعاسلابراقعهاجتاب.

c.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ3bعارذلادِعأ.3

.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.4
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ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوأطخلئاسر

ةشاشىلعةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعابطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
نمرثكأيفأطخثودحلاحيف.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشعمأطخلاعقوميحيضوتمسرحضوي.ةعباطللسمللا
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاىلإةراشإلليحيضوتلامسرلاريغتي،دحاوعقوم

ءزجلايفرهظييذلا)E(زمرلاضرعَي.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزسمللاةشاشضرعت
.ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحومكحتةحولىلعءاضملا،E1–E8أطخلارشؤمأطخلاةلاسرنميولعلارسيألا

ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوأطخزمرتامولعم

ةشاشىلعةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.ةعباطلايفسمللا

.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزسمللاةشاشضرعت

.049ماقرأةثالثنمنوكملاددعلابأدبتيتلازومرلاةطساوب)HCS(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحوءاطخأىلعفّرعتلامتي:فرط

HCSلوحتاحيملتوحئاصن

:ةيلاتلاحئاصنلاوتاحيملتلاىلإعجرا،HCSمادختسادنع

:قيبطتللبسانملاHCSجرديفقرولاديعاجتنمققحت.1

.تيهتنادقنوكت،كتابلطتميبليوًالوبقمجرخملاناكاذإو،قرولايفديعاجتكانهنكتملاذإ•

.ةمدخلابلصتاف،لوبقمريغجرخملانكل،قرولايفديعاجتكانهنكتملاذإ•

.ةيلاتلاةوطخلاىلإعباتف،قرولايفديعاجتكانهتناكاذإ•

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعأةدوجوملاقرولاديعاجتحيحصتيفمكحتلاتادحومدختسا،قرولاديعاجتحيحصتل.2

.اًدّدجمقرولاديعاجتطبضاف،جرخملانسحتيملاذإ.3

.Xeroxيفءالمعللينفلامعدلابلصتاف،جرخملانسحتيملاذإ.4
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HCSتافصاوم

تافصاوملارصنعلا

ةقرو500:يولعلاجردلاجردلاةعس

ةقرو5000:عيمجتلاجردوأةلس

2م/مج80نملقأقرولانازوأىلعميقلادمتعت:ةظحالم

ةيديربلاةقاطبلاىندألادحلايسايقلامجحلايولعلاجردلاقرولامجح

مم148×100

ةصوب6×4

SRA3ىصقألادحلا

مم487×330

ةصوب19×13

ةصوب13–3.9عافترالاصصخملامجحلا

مم330.2–100

ةصوب26-6ضرعلا

مم660.4–148.0

JISىندألادحلايسايقلامجحلاعيمجتلاجردوأةلس BS

SRA3ىصقألادحلا

مم487×330

ةصوب19×13

ةصوب13–8عافترالاصصخملامجحلا

مم330.2–203.0

ةصوب19.2-7.2ضرعلا

مم488.0–148.0

2رتم/مج350–52يولعلاجردلاقرولانزو

2رتم/مج350–52عيمجتلاجردوأةلس

)HCS(ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحولطئاسولاتاداشرإ

ضرعتنأنكمي.ةضفخنمةدوجبنوزخممادختساةيناكمإعم،2م/مج350-52يلطملاريغوأيلطملاقرولاعيمجتلاجردوأةلسلبقت•
.2م/مج300نملقثأقرومادختسادنعىلعأراشحناتالدعمةعباطلا

.ةفافشةقرو100ىلعةمزرلاعافترارصتقي.ةلسلاوأعيمجتلاجردوأيولعلاجردلاىلإفافشلاقرولاميلستنكمي•
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.2م/مج100نملقثأنوكييذلايلطملاقرولالثمقوثوملكشبلمعيال2م/مج100نمفخأنوكييذلايلطملاقرولا•

هاجتاربعىندأدحك)ةصوب8.3(مم210غلبياًسايقةيذغتلاهاجتاب)ةصوب12(مم305نعاهلوطديزييتلاةيسايقلاريغقاروألابلطتت•
.ةيذغتلا

هاجتابىندأدحك)ةصوب13(مم330غلبياًسايقةيذغتلاهاجتاربع)ةصوب10(مم254نعاهلوطلقييتلاةيسايقلاريغقاروألابلطتت•
.ةيذغتلا
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نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

378................................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوضارعتسا

379...................................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتانوكم

380.....................................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحونيوكت

381....................................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوةنايص

383..............................................................................اهحالصإونيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوءاطخأفاشكتسا

401................................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتافصاوم
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نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوضارعتسا
ةدحوعمزاهجلااذهعمتجيامدنع.ةيواستمةفاحجاتنإلتابيتكلاوأتاعوبطملالفسأوىلعأعطتقتنيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحونإ
.ةلماكشماوهعاطتقالاجتني،®يطلاةعبرمعاطتقالا

:ةيلاتلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوىدحإاذهيرايتخالاءاهنإلازاهجبلطتي

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

تابيتكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

.جارخإلايفرطالكلةحفصينثوعاطتقارفوييرايتخاءاهنإزاهجيهنيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو

:ةيلاتلاماهملانيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوذفنت

.بولطملايهتنملاضرعلاورهظملابجارخإجاتنإلتابيتكلاوأتاعوبطملالفسأوىلعأنم)ةصوب0.99–0.24(مم25–6عطقت•

دادعإلةميقلقأنعجتنينأنكميال.راشحنالاثودحةصرفدادزتس،صاصرلاةفاحنممم62يلاوحطئاسولاينثبتمقاذإ:ةظحالم
.طئاسولاضعبيفيئرمينثيأ1نمينثلا

.)ةصوب19.2×13(مم488×330.2ىلإ)ةصوب10.1×7.6(مم257×194ماجحأبةدراوطئاسوعطقت•

.2م/مج350–106يلطمقرووأ2م/مج350–52ماجحأبةدراوطئاسوعطقت•

ةلماكتابيتكءاشنإحيتييذلا،ديلجتلاءانثتسابتابيتكلابناوجعيمجعطقنكمي،®®يطلاةعبرمعاطتقاةدحوعمزاهجلااذهنارتقادنع
.®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوىلإعجرا،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.شماوهلا

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136378مدختسملاليلد

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو



نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتانوكم

فصولانوكملامقر

.قروللراشحناثودحدنعرشؤملااذهءيضيأطخلارشؤموقرولاراشحنا1

.قرولاراشحناحسما،ةعابطلافانئتسالبقف،ضمويرشؤملاناكاذإ

.عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغيرفتلتقولانيحيامدنعرشؤملااذهءيضيعاطتقالاةدحوتافلخمةيواحءالتمارشؤم2
.ةئلتممتافلخملاةيواحنوكتامدنعرشؤملاضموي

.يولعلاءاطغلاحتفا،قرولاراشحناةلازإليولعلاءاطغلا3

.يلفسلاءاطغلاحتفا،عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغارفإليلفسلاءاطغلا4
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نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحونيوكت
.جارخإلانمنيتقرولخادتيسأرلاهاجتالايفينثلاقبطتو،طئاسولاجرخلةيلفسلاوةيولعلافاوحلانيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوعطتقت

فصولانوكملامقر

.صاصتقالاتايافنرابغلاقودنصنزخيرابغلاقودنص1

.ليغشتلاهاجتايفةيلفسلاوةيولعلافاوحلاعطقىلععاطتقالاةدحولمعتعاطتقالاةدحو2

.يسأرلاهاجتالايفينثلاةدحوقبطتينثلا3

.طئاسولاعضومفشتكيوطئاسولافارحناليجستلاطبضيليجستلا4

.ءاهنإلاريفوتنودةيقبتملاتادحولالالخيبناجلاريرمتلالقنييبناجلاريرمتلا5

.طئاسولانمنيتقروبكارتبلزعلاموقيلزعلا6

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136380مدختسملاليلد

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو



نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوةنايص

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتافلخمةيواحغارفإ

.نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحونميولعلاءزجلاىلعدوجومرشؤمءيضي،ءالتمالاةلاحنمعاطتقالاةدحوتافلخمةيواحبرتقتامدنع

تمقاذإ.ليغشتلاديقةعباطلانوكتامنيبتافلخملاةيواحغِرفأ.ءالتمالاةلاحىلإاهلوصولبقتافلخملاةيواحغارفإكنكمي:ةظحالم
.اهغارفإمتةيواحلانأىلعةعباطلافرعتتنلف،ةعباطلاليغشتفاقيإدنعتافلخملاةيواحغارفإب

:ةيلاتلاتارييغتلاثدحت،ءالتمالاةلاحىلإتافلخملاةيواحلصتامدنع

.ضماولاءوضلاىلإتباثلاءوضلاةلاحنمرشؤملاريغتي•

.تافلخملاةيواحءالتماىلإريشتةعباطلامكحتةحولىلعةلاسررهظت•

:ةيلاتلاتاوطخلاذفن،عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغارفإل

.نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوليلفسلاءاطغلاحتفا.1
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.اهتلازإوتافلخملاةيواحبحسبمق.2

.تافلخملاعيمجنمصلخت.3

.تافلخملاةيواحيفتافلخملاوأتايافنلاتيقباذإعاطتقالاةدحويفلطعثدحيدق.ةغرافتافلخملاةيواحنأنمدكأت:مهم

تايافنيأجارخإلفيظنتلابيضقمدختسا.تافلخملاةيواحفلخدوجوملاراطإلالفسأًةصاخو،تافلخملاوتايافنلاعيمججارخإنمدّكأت.4
.عاطتقالاةدحولخادنمةيقبتم

.يلفسلاءاطغلالخاديلصألاهعضومىلإفيظنتلابيضقدعأ.5

.فقوتتىتحلخادللاهعفداوتافلخملاةيواحلاخدإدعأ.6

.يلفسلاءاطغلاقلغأ.7
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اهحالصإونيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوءاطخأفاشكتسا

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحويفقرولاراشحناتالكشم

:ةعباطلالطعوأةيطغألاوأباوبألاحتفوأقرولاراشحناتالكشملثمءاطخأدوجودنعيليامثدحي

.ةعباطلامكحتةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشوأطخلاعقومحضوياًيحيضوتاًمسرةلاسرلانمضتت•

راشحناةلاحثودحدنع.ةعباطلابًالصتمنوكييرايتخازاهجيأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناتالاحثدحتنأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي،قرولل

يذلازاهجلاىلعةلباقملاةقطنملارهُظيويرايتخالازاهجلامكحتةحولىلعدوجوملارشؤملاءيضي،يرايتخازاهجيفأطخثودحةلاحيف•
.أطخلاهيفثدح

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

.قرولاراشحناتالاحةلازإدنعةعباطلاليغشتفاقيإبمقتال•

ىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاءاقبعمقرولاراشحناتالاحةلازإنكمي•
.ماظنلاةركاذ

.قرولاراشحناتالاحعيمجةنايصبمق،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةنكمملاةعابطلابويعبنجتل•

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأكلذيفامبقرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةقزمملاقرولاعطقعيمججارخإنمدكأت،قرولاقزمتاذإ.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقرولاةلازإبمق•

.ةعابطلابةعباطلاموقتال،ةحوتفمةيطغألاوأباوبألانوكتامدنع.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

قروراشحناةلاحيأنمصلختلل.ةعباطلامكحتةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإمتتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللةعباطلامكحتةحولىلإعجرا،ةيقبتم
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E1عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

.يولعلاءاطغلافلخيفخمروشحمقرويأدوجومدعنمققحت:ةظحالم

a.1عارذلاعفداaلفسأل.

b.1عارذلاعفداbلفسأل.

c.1عارذلاعفراd.

d.روشحملاقرولالزأ.

:ةيلاتلاتاوطخلامق،قروللراشحنايأةلازإيفةبوعصتهجاواذإ.3

a.1ضبقملاردأcةعاسلابراقعهاجتايف.

b.روشحملاقرولالزأ.
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.ةيعيبطلااهعاضوأىلإعرذألادِعأ.4

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.5

.ةعابطلافانئتساوقرولاةلازإلتاداشرإلاعبتا،قرولاراشحناتالاحنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولىلعةلاسرتراشأاذإ.6

E2عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1
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.حوتفملالفقلازمرعمضبقملاىلعةمالعلاةاذاحمبمقوةعاسلابراقعهاجتاسكع2ضبقملاردأ.2

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.3

a.1عارذلاعفداaلفسأل.

b.1عارذلاعفداbلفسأل.

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإنمنّكمتتملاذإ.4

a.1ضبقملاردأcةعاسلابراقعهاجتايف.

b.روشحملاقرولالزأ.
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.ةيعيبطلااهعاضوأىلإعرذألادِعأ.5

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمقف،روشحمقرويأجارخإيفةبوعصتهجاواذإ.6

a.1عارذلاعفراd.

b.2عارذلاكّرحaراسيلاىلإ.

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.7

a.2ضبقملاردأbةعاسلابراقعهاجتاسكع.

b.روشحملاقرولالزأ.
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.ةيعيبطلااهعاضوأىلإعرذألادِعأ.8

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.9

راشحناتالكشمجارخإلتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولىلعةلاسرتراشأاذإ.10
.ةعابطلافانئتساوقرولا

E3عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

.حوتفملالفقلازمرعمضبقملاىلعةمالعلاةاذاحمبمقوةعاسلابراقعهاجتاسكع2ضبقملاردأ.2

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.3
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.يولعلاءاطغلافلخيفخمروشحمقرويأدوجومدعنمققحت:ةظحالم

a.2عارذلاعفداcلفسأل.

b.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ2cعارذلادعأ.4

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.5

روشحملاقرولاجارخإلتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولىلعةلاسرتراشأاذإ.6
.ةعابطلافانئتساو
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E4عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.2عارذلاعفداcلفسأل.

b.2عارذلاعفراd.

c.2عارذلاكّرحeنيميلاىلإ.

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.3

.قفرباهبحسامث،ةقرولاةياهنكسمأ،روشحملاقرولانمةقروجارخإل:ةظحالم

a.2ضبقملاردأfةعاسلابراقعهاجتاب.

b.روشحملاقرولالزأ.
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قفربةقرولابحساو،ةقرولانميلخادلانميألابناجلاىلعةدوجوملاةيولعلاةفاحلاكسمأ،روشحملاقرولاجارخإيفةبوعصتهجاواذإ.4
.جراخلاىلإ

.ةيعيبطلااهعاضوأىلإعرذألادِعأ.5

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.6

فانئتساوقرولاراشحناحسملتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولىلعةلاسرتراشأاذإ.7
.ةعابطلا
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E5عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.3عارذلاكّرحaنيميلاىلإ.

b.3عارذلاكّرحbراسيلاىلإ.

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.3

a.3ضبقملاردأcةعاسلابراقعهاجتايف.

b.روشحملاقرولالزأ.
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:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.4

a.2ضبقملاكرحfةعاسلابراقعهاجتاسكع.

b.روشحملاقرولالزأ.

.ةيعيبطلااهعاضوأىلإعرذألادِعأ.5

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.6

قرولاراشحناتالكشمحسملتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولىلعةلاسرتراشأاذإ.7
.ةعابطلافانئتساو
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E6عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.3عارذلاكّرحaنيميلاىلإ.

b.4عارذىلعطغضاbلفسأل.

c.4عارذلاكّرحcنيميلاىلإ.

d.روشحملاقرولالزأ.

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.3

a.4ضبقملاردأdةعاسلابراقعهاجتاسكع.

b.روشحملاقرولالزأ.
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:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.4

a.4عارذلاكّرحaنيميلاىلإ.

b.4عارذلابكاسمإلاءانثأa،2ضبقملاردأfةعاسلابراقعهاجتاسكع.

c.روشحملاقرولالزأ.

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.5

a.3ضبقملاردأcةعاسلابراقعهاجتايف.

b.روشحملاقرولالزأ.
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.ةيعيبطلااهعاضوأىلإعرذألادِعأ.6

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.7

قرولاراشحناتالكشمحسملتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولىلعةلاسرتراشأاذإ.8
.ةعابطلافانئتساو

E7عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

.نيميلاىلإ3aعارذلاكّرح.2

.رثكأوأتارمسمخةعاسلابراقعهاجتاسكع2fضبقملاردأ.3
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.رثكأوأتارمثالثرارمتساباهعفداوعاطتقالاةدحوتافلخمةيواحبحسا.4

.يعيبطلاهعضوىلإعارذلادِعأ.5

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمقف،ًءاضمE7رشؤملالظاذإ.6

a.يلفسلاءاطغلاحتفا.
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b.قفرملافيظنتلابيضقجرخأ،يلفسلاءاطغلالخادعقوملانم.

c.3عارذلاكّرحa3عارذلاكّرحمث،نيميلاىلإDنيميلاىلإ.

d.عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحوحنعاطتقالاةدحولخادنمتافلخموأتايافنيأسنكلفيظنتلابيضقمدختسا.
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e.ةلازإبمقمث،تافلخملاعيمجتلفيظنتلابيضقمدختساف،عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحىلإتافلخملاسنكيفةبوعصتهجاواذإ
.كيديبتافلخملا

f.ةيعيبطلااهعاضوأىلإعرذألادِعأ.

تايافنيأجارخإلفيظنتلابيضقمدختسا.تافلخملاةيواحفلخدوجوملاراطإلالفسأًةصاخو،تافلخملاوتايافنلاعيمججارخإنمدّكأت.7
.عاطتقالاةدحولخادنمةيقبتم

.نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتافلخمةيواحغارفإىلإعوجرلاىجري،تامولعملاىلعلوصحلل:ةظحالم

.عاطتقالاةدحوليلفسلاويولعلانيئاطغلاقلغأ.8

قرولاراشحناتالكشمحسملتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولىلعةلاسرتراشأاذإ.9
.ةعابطلافانئتساو

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحويفأطخلالئاسر

ةحولىلعةلاسررهظتمثةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
عقومنمرثكأيفأطخثودحلاحيف.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشعمأطخلاعقوميحيضوتمسرحضوي.مكحتلا
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاىلإةراشإلليحيضوتلامسرلاريغتي،دحاو

يفرهظييذلاEزمرضرعَي.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزةعباطللمكحتلاةحولضرعت
.نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوبةصاخلارشؤملاةحولىلعE1–E7ءاضملاأطخلارشؤمأطخلاةلاسرنميولعلارسيألاءزجلا

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوأطخزمرتامولعم

ةحولىلعةلاسررهظتمثةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.مكحتلا

.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزمكحتلاةحولضرعت

024و014و013و012ماقرأةثالثنمنوكملاددعلابأدبتيتلازومرلاةطساوبنيهجولاىلععاطتقالاوينثلاىلعفّرعتلامتي:فرط
.028و
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نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتافصاوم

تافصاوملارصنعلا

قاروألانملفسألاوىلعألانم)ةصوب0.9-0.2(مم25ىلإ6نمميلقتبمق•ةفيظولا
.ةيجراخلاوةيلخادلافاوحلاو

يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوعماهمادختسادنعتابيتكلللييستلالماكاًميلقترفوي•
باذجينثويطءاشنإ•

)ةصوب8.3×7.7(مم210.0×194.0:ىندألادحلا•نيبناجلاىلعقروعاطتقالقرولامجح
)ةصوب19.2×13.0(مم488.0×330.0:ىصقألادحلا•

)ةصوب10.12×7.6(مم257.0×194.0:ىندألادحلا•نيبناجلاىلعبيتكعاطتقالقرولامجح
)ةصوب19.2×13.0(مم488.0×330.0:ىصقألادحلا•

2رتم/مج350–52:عاطتقالا•قرولانزو

2رتم/مج350–106:ينثلا•

2رتم/مج350–52:يبناجلاريرمتلا•

يطلاةقروويجراخلافالغلالاخدإمتي،تابيتكللةبسنلاب•ينثلاٍراج
جرختاذهلوتنرتنإلابلصتملاريغيطللتايطلاعيمجلاخدإمتي،قروللةبسنلاب•

يوتسملكشبقاروألا

.ةعابطلاكرحمةيجاتنإةبكاوموبيتكلاةجلاعمميظنتلةلزاعةعومجمىلعنيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحويوتحت

®Xeroxةعباط/ةخسان401 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو



®Xeroxةعباط/ةخسان402 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو



C/Zلكشىلعيطلاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

C/Z...................................................................................................404لكشىلعيطلاةدحوىلعةماعةرظن

C.................................................................................................405لكشىلعيطلا/Zلكشىلعيطلاعاونأ

C/Z...........................................................................................................406لكشىلعيطلاةدحوتانوكم

408............................................................................................اهحالصإوC/Zىلعيطلاةدحوءاطخأفاشكتسا

C/Z.........................................................................................................414لكشىلعيطلاةدحوتافصاوم

®Xeroxةعباط/ةخسان403 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



C/Zلكشىلعيطلاةدحوىلعةماعةرظن
:ةيلاتلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوىدحإوةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحومادختساC/Zلكشىلعيطلاةدحوبلطتت

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

تابيتكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوىلإعجرا،هذهءاهنإلاتادحونعتامولعمىلعلوصحلل

:ةيلاتلاقرولاماجحألتاجرخمللZلكشىلعوCلكشىلعيطلابجارخإرفوييرايتخاءاهنإزاهجيهC/Zلكشىلعيطلاةدحو

•A4 (210 × Letterوأ)مم297 (8.5 × )ةصوب11

•A3 (297 × Tabloidوأ)مم420 (11 × )ةصوب17

يطلاةزيمدّدح،ةيوطمتاجرخمجاتنإل

ةفاحلانمةيذغتلاطئاسوىلعيوتحيجردديدحتنمدكأت.)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلادنعدنتسملاهاجتانأدكأت،يطلاةزيممادختسال•
.ةريصقلا

:يهويطلاصاوخنمعاونأةثالثكانه•

Cلكشىلعيطلا–

Zلكشىلعيطلا–

"Zلكشىلعةقرولافصنيط"رايخ–

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136404مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



Cلكشىلعيطلا/Zلكشىلعيطلاعاونأ

Cلكشىلعيطلا
.تاحولثالثنماًجرخمنائشنتنيتّيطىلعCلكشىلعيطلالمتشي

Zلكشىلعيطلا
.ةحورملاتايطنمعونهنعجتنيامم،نيسكاعتمنيهاجتايفنيتيوطمنيتّيطىلعZلكشىلعيطلايوتحي

)بوقثةثالثببقثبانهضورعم(Zلكشىلعفصتنملانميطلا
.نيسكاعتملانيهاجتالايفنيتيوطمنيّتيطىلعيوتحيZلكشىلعفصتنملانميطلانإف،يداعلاZلكشىلعيطلاعملاحلاوهامك
نيتيطيفةيوطمريغZلكشىلعفصتنملانميطلاةقرونأوهZلكشىلعفصتنملانميطلاوZلكشىلعيداعلايطلانيبقرفلا
.نييواستم
وأسيبدتلالوطألاةفاحلاحيتتولوطأةفاحاهلنوكينأZلكشىلعفصتنملانميطلاةقروةفاحلحمسياممنيتيواستمريغناتيطلا
.بقثلا

®Xeroxةعباط/ةخسان405 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



C/Zلكشىلعيطلاةدحوتانوكم
®Xeroxةعباط/ةخسانماظنلوؤسمليلديفيطلاعضومطبضىلإعجرا،يطلاةزيملوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم

PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136.

فصولانوكملامقر

جارخإلاقاروأىلعيوتحيC/Zلكشىلعيطلاةدحوجارخإجرد1

.جارخإلاجردحتفلرزلااذهىلعطغضاC/Zلكشىلعيطلاةدحوجارخإجردرز2

Zلكشىلعيطةدحو/Cلكشىلعيطةدحو

فصولانوكملامقر

ىلعيطلاةدحوجارخإجردرز1
C/Zلكش

اًحوتفمجارخإلاجردنوكيامدنع.ضمويرشؤملانإف،رزلاىلعطغضتامدنع
.جارخإلاجردبحسا،اًتباثاًءوضرشؤملارهظيو

ىلعيطلاةدحوجارخإجرد2
C/Zلكش

.طقفجردلااذهىلإZوأCلكشىلعيطلاماهمليصوتمتي

.رخآجرديأىلإC/Zىلعيطلاماهمميلستنكميال:ةظحالم

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136406مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



فصولانوكملامقر

ءاهنإلاةدحوليولعلاجردلا3
ريفولاجاتنإللةزهاجلا

.Zلكشىلعحارخإةقروفصنجردلااذهلبقتسي

.Zلكشىلعحارخإةقروفصنجردلااذهلبقتسيعيمجتلاجرد4

®Xeroxةعباط/ةخسان407 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



اهحالصإوC/Zىلعيطلاةدحوءاطخأفاشكتسا

C/Zلكشىلعيطلاةدحويفقرولاراشحناتالاح

.ةعباطلامكحتةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشوأطخلاعقومحضوييحيضوتمسرةلاسرلانمضتت•

راشحناةلاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاةزهجأيأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناتالاحثدحتنأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي،قرولل

رشؤملاحضوي.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحومكحتةحولىلعرشؤمءيضي،C/Zلكشىلعيطلاةدحويفأطخثودحةلاحيف•
.C/Zلكشىلعيطلاةدحويفأطخلااهيفثدحيتلاةقفاوتملاةقطنملاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوىلع

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

.قرولاراشحناتالاحةلازإدنعةعباطلاليغشتفاقيإبمقتال•

ىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاءاقبعمقرولاراشحناتالاحةلازإنكمي•
.ماظنلاةركاذ

.قرولاراشحناتالكشمعيمجحسما،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةنكمملاةعابطلابويعبنجتل•

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأكلذيفامب،قرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةقزمملاقرولاعطقعيمججارخإنمدكأت،قرولاقزمتاذإ.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقرولاةلازإبمق•

.ةعابطلابةعباطلاموقتال،ةحوتفمةيطغألاوأباوبألانوكتامدنع.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

،ةيقبتمراشحناتالكشميأةلازإل.ةعباطلامكحتةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإمتتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللةعباطلامكحتةحولىلإعجرا

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136408مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



E10يطلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.دلجملليمامألاءاطغلاحتفا.1

:يليامبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.2عارذلاعفراa.

b.2ضبقملارِدأbراسيلاىلإ.

c.روشحملاقرولالزأ.

.نييلصألاامهيعضومىلإ2bو2aنيعارذلادِعأ.3

.يطلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

®Xeroxةعباط/ةخسان409 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



.ةعابطلافانئتساوقرولاةلازإلتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلاتراشأاذإ.5

E11يطلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.دلجملليمامألاءاطغلاحتفا.1

:يليامبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.2عارذلابحساgنيميلاىلإ.

b.2ضبقملارِدأcةعاسلابراقعهاجتاسكع.

c.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ2gعارذلادِعأ.3

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136410مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



.يطلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

.ةعابطلافانئتساوقرولاةلازإلتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلاتراشأاذإ.5

E12يطلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.دلجملليمامألاءاطغلاحتفا.1

.C/Zلكشىلعيطةدحول2dجارخإلاجردبحسا.2

:يليامبمق،روشحملاقرولاجارخإل.3

a.2عارذلابحساeنيميلاىلإ.

b.2ضبقملاردأcةعاسلابراقعهاجتاسكع.

®Xeroxةعباط/ةخسان411 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



c.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ2eعارذلادعأ.4

:يليامبمقف،روشحمقرويأجارخإيفةبوعصتهجاواذإ.5

a.2عارذلابحساfنيميلاىلإ.

b.2ضبقملاردأcةعاسلابراقعهاجتاسكع.

c.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ2fعارذلادعأ.6

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136412مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



.لخادلللماكلابجردلاعفدا،C/Zلكشىلعيطلاةدحول2dجارخإلاجردقالغإل.7

.يطلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.8

فانئتساوقرولاراشحناةلكشمحسملتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالكشمنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولتراشأاذإ.9
.ةعابطلا

C/Zلكشىلعيطلاةدحوأطخلئاسر

ةشاشىلعةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
نمرثكأيفأطخثودحلاحيف.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشعمأطخلاعقوميحيضوتمسرحضوي.ةعباطلايفسمللا
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاىلإةراشإلليحيضوتلامسرلاريغتي،دحاوعقوم

ءزجلايفرهظييذلاEزمرضرعَي.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزسمللاةشاشضرعت
.C/Zلكشىلعيطلاةدحورشؤممكحتةحولىلعءاضملا،E1–E7أطخلارشؤمأطخلاةلاسرنميولعلارسيألا

C/Zلكشىلعيطلاةدحوأطخزمرتامولعم

ةشاشىلعةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.ةعباطلايفسمللا

.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزسمللاةشاشضرعت

.013و012ماقرأةثالثنمنوكملاددعلابأدبتيتلازومرلاةطساوبC/Zلكشىلعيطلاةدحوءاطخأىلعفّرعتلامتي:فرط

®Xeroxةعباط/ةخسان413 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



C/Zلكشىلعيطلاةدحوتافصاوم

تافصاوملارصنعلا

ةقرولافصنيط"رايخ
"Zلكشىلع

:TabloidوA3قرولامجح 297 × )ةصوب17×11(مم432

JIS B4

:يلطمريغقرولانزو
2م/مج105–52•

قيقرلاقرولل2م/مج63–52•
يداعلاقرولل2م/مج63–64•
نيبناجلاىلععوبطملايداعلاقرولاوهريودتداعُملاقرولل2م/مج105–64•

اًقباسةعوبطملاقاروألاوبوقثملاقرولاواًيودي

لكشىلع(يثالثلايطلا
CوأZ(

:LetterوA4قرولامجح 210 × )ةصوب11×8.5(مم297

)يلطمريغ(،2/مج105–52قرولانزو

ةقرو30جردلاةعس

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136414مدختسملاليلد

C/Zلكشىلعيطلاةدحو



ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوىلعةماعةرظن
..........................................................................................................................................416

418...................................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتانوكم

424.....................................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوةنايص

436..............................................................................اهحالصإوريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوءاطخأفاشكتسا

462........................................................................................................جاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتافصاوم

®Xeroxةعباط/ةخسان415 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوىلعةماعةرظن
:كتعباطعمريفولاجاتنإللةزهاجءاهنإتادحوثالثرفوتت

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو•

ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتُكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوىلإراُشي،لصفلااذهلالخ:ةظحالم
مادختسابءاهنإلاتادحونيبتافالتخايأزييمتمتي.ءاهنإلاةدحوةروصيفةطاسبلكبةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوو
.ددحملاءاهنإلاةدحومسا

:ةيلاتلاتايناكمإلاتابيتُكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحونملكرفوت

)ةصوب8.27×5.83(مم210×148وأA5مجحبةريغصطئاسوةجلاعم•

:ةيلاتلاىوصقلاماجحألاب،مجحلاةريبكطئاسولاةجلاعم•

تابيتُكلاجردوسيدكتلاةدحوجردنمًالكل)ةصوب19.2×13(مم488×330.2–

يولعلاجردلل)ةصوب26×13(مم660×330.2–

ءاهنإلاةدحواًضيأنمضتت.يرايتخاباقثمولوطلاةريغتمسيبدتةدحووعيمجتجردويولعجردنمريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحونوكتت
تاجرخملايفةيداعلاةلصافلاقاروألاوأاًقبسمةعوبطملاقاروألاجاردإتالخدملاةدحوكلحيتت.تالخدمةدحوريفولاجاتنإللةزهاجلا
.نيسوبدوأدحاوسوبدمادختسابةقرو100ىلإلصيامسيبدتريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولنكمي.ةنيعمعقاوميفةعوبطملا

ةدحواًضيأفيضتاهنكلو،ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحواهرفوتيتلااهسفنتازيملاةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحورفوت
.ةيجراخلاةهجلةعباتلاةرفوتملاءاهنإلاةزهجأباًنّمضمًالاصتاحيتتيتلاو،ءاهنإلاةدحوبلقنلا

ىلإلصتتابيتُكاًضيأئشنتنكلو،جاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولتازيملاسفنتابيتُكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحورفوت
.ةقرو30

ىلعيطلاو،يساسألابقثلاكلذيفامب،جاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوتازيملِّمكتيتلاةحاتملاتارايخلانمديدعلادجوي:ةظحالم
ةعبرمعاطتقالاةدحوتابيتُكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحورفوتامك.نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاوC/Zلكش
.اهبةصاخلاةينعملاتاقحلملاىلإعجرا،تارايخلاهذهلوحليصافتىلعلوصحلل.يطلا

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

:ةيلاتلاتانوكملانمريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحونوكتت
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عيمجتلاجردويولعلاجردلا:جارخإاجرد•

سيبدتلاةدحو•

يرايتخالايساسألابقثلارايخ•

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو

.ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحواهرفوتيتلااهتاذتازيملاعيمجتابيتُكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحورفوت
ءارجإو،ةقرو30ىلإلصيامبيئاقلتلكشبينثمديلجتتاذتابيتُكءاشنإتابيتُكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولنكمي
.يئانثلايطلا

:ةيلاتلاتانوكملانمريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحونوكتت

تابيتكلاجارخإجرد،عيمجتلاجرد،يولعلاجردلا:جارخإجاردأةثالث•

تابيتكلاءاشنإةدحو•

سيبدتلاةدحو•

يرايتخالايساسألابقثلارايخ•

ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

ةزهاجلاءاهنإلاةدحولمعت.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوفئاظووتازيمسفنىلعةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولمتشت
.ةعباطلابقحلمةيجراخةهجلعباتءاهنإزاهجيأوةعباطلانيبقرولالقنلةهجاوكةيفاضإلاريفولاجاتنإلل
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتانوكم

.ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولتانوكم

قرولاراشحناوأأطخرشؤم.1

يولعلاجردلا.2

عيمجتلاجرد.3

*تابيتكلاجرد.4

*تابيتكلاجارخإرز.5

يمامألافالغلا.6

سيبابدلاتافلخمةيواح.7

يبناجلاسيبدتللةيساسألاسيبابدلاةشوطرخ.8

*تابيتكلاينثملاديلجتللتابيتكلاسيبابداتشوطرخ.9

بقثلاتافلخمةيواح.10

.ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحوعمطقفرفوتم*:ةظحالم
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ءاهنإلاةدحوجارخإجاردأ

يولعلاجردلا.1

عيمجتلاجرد.2

*تابيتُكلاجرد.3

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتُكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحوعمطقفرفوتم*

يولعلاجردلا

:ةيلاتلاتاردقلايولعلاجردلارفوي

تانيعلاقاروأوةعوبطملاتاجرخملالابقتسا•

)ةصوب19.2×13(مم488×330ساقمبةقرو500ةعس•

هدعبوراشحناثودحلبقاًيئاقلتاهجارخإمتييتلاقاروألالكعيمجت•

ماظنلااهجتنييتلااهماجحأوطئاسولاعاونأعيمجلبقتسي•

جردلاةيوازرييغتبمقف،رركتملكشبةلاحلاهذهفاشتكامتاذإ.قرولاءالتماةلاحةعباطلافشتكت،لماكلابتاجرخملاقاروأجارخإمتيملاذإ
.يولعلا

:ةيلاتلاتاداشرإلاىلإعجرا،يولعلاجردلاةيوازرييغتل

.يلفسلايضارتفالاعضولايفجردلاِقبأ،يداعلامادختسالل•

نمجارخإلاقاروأطوقسوأقرولاراشحناتالكشميفيولعلاعضوملايفجردللرمتسملامادختسالاببستينأنكمي:مهم
.ميلستلادنعجردلا

قرولاءالتماتالاحيفةيلاتلاقرولاعاونأببستتنأنكمي.يولعلاعضوملاىلإجردلاةيوازرييغتبمق،ةيلاتلاقرولاعاونأمادختسادنع•
:ةرركتملا

فخأوأ2م/مج106،نزولافيفخ،يلطملاقرولا–

لوطأوأ)ةصوب14.3(مم364كمُسبفاوحبدوزملايلطملاقرولا–

ليوطلاقرولا–

.ريثأتيأجردلاةيوازرييغتلنوكينلف،ةدعجمقاروألاتناكاذإ:ةظحالم
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بأ

ةعوفرمةيولعةيوازةيضارتفاةيلفسةيواز

:جردلاةيوازرييغتل

.BيولعلاعضولاىلإAيلفسلاعضولانميولعلاجردلاكّرح.1

.B،يولعلاعضوملايفجردلاةدعاقدنعةيقرولاةنسلألالخدأ.2

عيمجتلاجرد

:ةيلاتلاتايناكمإلاىلععيمجتلاجرديوتحي

سيبابدلاةددعتموأ،سوبدلاةيداحأ،ةسبدمريغتاعومجملةحازإةيلباق•

:ةعسللىصقألادحلا•

ةقرو3,000:ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو–

ةقرو2,000:ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتُكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاةيفاضإلاءاهنإلاةدحو–

.عيمجتلاجردىلإالإيبناجلاديلجتلاماهمميلستمتيال

.جردلانمجارخإلاةمزحطقستنأنكمي،جارخإلاجردىلإلفسألطرفمديعجتعمرثكأوأةقرو2000ميلستمتيامدنع:ةظحالم
ةدحويف.ىوتسمىندأىلعديعجتلاحيحصتىوتسمّنيع،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلع،ةقرولللفسألطرفملاديعجتلاحيحصتل
ءاهنإلاتادحومادختسابقرولاديعاجتحيحصتعجار،تامولعملاىلعلوصحلل.لفسألىلإديعاجتلاحيحصتدادعإرييغتبمق،تالخدملا
.ريفولاجاتنإللةزهاجلا
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تابيتكلاجرد

تابيتُكلاجردقاحلإمتي،®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتيبثتمتاذإ.تابيتُكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحوبتابيتُكلاجردقحلُي:ةظحالم
.®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوب

.طقفتابيتُكلاجرديفينثملاديلجتلاعميئانثلايطلاويئانثلايطلاماهملاسرإمتي

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحومادختسابقرولاديعاجتحيحصت

:ةيلاتلاتامولعملاىلإعجراف،ءاهنإلاةدحوجاردأنميأىلإاهميلستدنعةّدعجمقاروألاتناكاذإ

:(LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلا،A5ىلعةعابطلا• 148 × يفيولعديعجتهبقروببستينأنكمي)ةصوب8.27×5.83(مم210
نم.دادعإىلعأىلعديعاجتلاحيحصتىوتسمنييعتبمق،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحونمف،ىلعألديعجتثدحاذإ.قرولاراشحناتالكشم
.ىلعألديعجتلاىلعدادعإلارييغتبمق،تالخدملاةدحو

،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحونمف،لفسألديعجتثدحاذإ.قرولاراشحنايفلفسأللديعجتهبنزولاليقثقروىلعةعابطلاببستنأنكمي•
.لفسألديعجتلاىلعدادعإلارييغتبمق،تالخدملاةدحونم.دادعإلقأىلعديعاجتلاحيحصتىوتسمنييعتبمق

اتلكتثدحاذإ.قرولاراشحنايف،ىلعألديعجتهبقروىلعةعابطلاوأ،رثكأوأ2م/مج157هنزوقروىلعةعابطلاببستتنأنكمي•
دادعإلارييغتبمق،تالخدملاةدحونم.دادعإىلعأىلعديعاجتلاحيحصتىوتسمنييعتبمقف،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحونمف،نيتلاحلا
.ىلعألديعجتلاىلع

ديعاجتلاةلازإةدحوبديعاجتلاحيحصتفئاظووعاضوأىلإعجرا،قرولايفديعاجتلاحيحصتتازيمنعتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.تالخدملاةدحومكحتةحولوةهجاولاب

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحوليئانثلايطلاةيصاخ

.طقفتابيتُكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوعمطقفيئانثلايطلاةزيمرفوتت:ةظحالم

ةفاحلانمةيذغتنوزخمىلعيوتحيجردديدحتكنكمي.يئانثلايطلاةزيممادختسال)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاوهتادنتسملاهاجتا•
.ةريصقلا

.اًيئوضماهملاحسموأخسنلةيئوضلاةحساملانموأ،ةكبشلاربعةعابطلاماهموأةعابطلاليغشتجمانربنميئانثلايطلاةزيمديدحتكنكمي•

.يدرفيطكيئانثلايطلاىلإنايحألاضعبيفةراشإلامتت•

تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.C/ZلكشىلعيطلاةدحوعمطقفZلكشىلعيطلاوCلكشىلعيطلاتارايخرفوتت:مهم
.C/Zلكشىلعيطلاةدحوىلإعجرا،C/Zلكشىلعيطلاةدحولوح

.تاجرخملايفنيحولعنصتةدحاوةيطىلعيدرفلايطلاوأيئانثلايطلايوتحي

:يئانثلايطلانمةحاتمتارايخةثالثدجوت

يطلاةيئانثةيدرفلاقاروألا•

ةددعتمقاروأليئانثيط•
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ةسبدمةددعتمقاروأليئانثيط•

.يطلاعضاومطبضعوضوموماظنلالوؤسمليلدىلإعجرا،يطلاعاونألوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم

تابيتكلاجارخإرز

.تابيتُكلاجارخإرزىلعطغضا،ءاهنإلاةدحونماهؤاهنإمتيتلاتابيتُكلاةلازإل

ىلعّتبثملاتابيتُكلاجردىلإتابيتُكلالقتنت،تابيتُكلاجارخإرزىلعطغضلادنع،يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوتيبثتمتاذإ:ةظحالم
.يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحو
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ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتانوكم

ءاهنإلاةدحو.1

ءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناوأأطخلاتارشؤم.2

ءاهنإلاةدحوليولعلاجردلا.3

ءاهنإلاةدحوبعيمجتلاجرد.4

ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحو.5

ةصاخلالقنلاةدحويفقرولاراشحناوأأطخلاتارشؤم.6
ءاهنإلاةدحوب

ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألاءاطغلا.7

ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلا.8

ءاهنإلاةدحولسيبابدلاتافلخمةيواح.9

ديلجتلاءارجإل،ءاهنإلاةدحوبةصاخلاةيساسألاسيبدتلاةدحو.10
ينثملا

ءاهنإلاةدحوبةصاخلابقثلاتافلخمةيواحرايخ.11

.زاهجلاعمقفرُملاليلدلاعجار،ةيجراخةهجبصاخلاءاهنإلازاهجفئاظولوحليصافتىلعلوصحلل:ةظحالم
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوةنايص

ءاهنإلاةدحوبكالهتساللةلباقلاتامزلتسملا

/www.xerox.comعقوملاربعسيبابدلاتافلخمتايواحوسيبابدلاشيطارخوسيبابدلاكلذيفامب،Xeroxتامزلتسمبلطكنكمي
office/PLB91XXsupplies.ديدحتوألاخدإل.انعملصاوتىلعرقنلاىجرُي،كتقطنميففتاوهماقرأولاصتاتانايبىلعلوصحلل

.تامزلتسملاىلعرقنا،كيدلزارطلاعونوةعباطلاةعومجم

.بسانمناكميفةيلصألااهتاوبعيفXeroxءازجأوتامزلتسملارصانعنيزختبمق
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تامزلتسملانمرصنع
ةدحوعمتامزلتسملاةدحونحشمت
ميدقتلابلطلاةداعإةيمكوءاهنإلا

تافلخمتايواحوسيبابدلاشيطارخ
:لجأنمسيبابدلا
جاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

ريفولا
ةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو•

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلا
جاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

ةيفاضإلاريفولا

8R13041مقرءزجلا
5000:سيبابدشيطارخعبرأ•

ةشوطرخلكلسوبد
لكلةدحاوسيبابدتافلخمةيواح•

ةنوترك

ءاهنإلاةدحولسيبابدلاءلمةداعإةوبع
ةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلا
تابيتُكلا

:مزِحثالث8R12941مقرءزجلا
اهنملكءلمةداعإلسوبد5000

ءاهنإلاةدحولسيبابدةشوطرخ
ةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلا
تابيتُكلا

ةشوطرخ8R13177مقرءزجلا
ةنوتركلكلةدحاو

ءاهنإلاةدحولكالهتساللةلباقلارصانعلاةلاحنمققحتلا

نأىلإمكحتلاةحولىلعةلاسرلاريشت.مكحتلاةحوليفسمللاةشاشىلعةلاسررهظت،لادبتسالاتقوىلإكالهتساللةلباقلارصانعلالصتامدنع
ةحولىلعةلاسرلاريشت،)CRUs(اهلادبتساليمعللنكمييتلاتادحولاضعبعم.كالهتسالللباقديدجرصنعتيبثتوبلطلناحدقتقولا
ةلاسررهظت،كالهتسالللباقرصنعلادبتسالتقولانيحيامدنع.روفلاىلعرصنعلالادبتسانودةعابطلاماهملةعباطلاةلصاومىلإمكحتلا
.ةعابطلانعةعباطلافقوتتو

:كالهتساللةلباقلارصانعلاةلاحنمققحتلا

®Xeroxةعباط/ةخسان425 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.تامزلتسملابيوبتةمالعدّدح.2

تايواحوسيبابدلاشيطارخلثم،ءاهنإلاةدحوبكالهتساللةلباقلارصانعلادرسمتي.عونللاًقفوكالهتساللةلباقلارصانعلابةمئاقرهظت
ىلعألمهسألامدختسا،ةمئاقلايفرصانعلانمديزملاضرعل.ةلاحةمئاقيفرصنعلكحضوي.SMartتاعومجممسقيف،تافلخملا
.لفسألو

.قالغإسملا،ةمئاقلاضرعىلإةدوعلاوةحفصلاقالغإل.رصنعللةيليصفتةحفصحتفت.رصنعلاسملا،رصنعلكلةلاحلاليصافتضرعل.3

يبناجلاديلجتللةيساسألاسيبابدلاةشوطرخلادبتسا

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق:ةظحالم

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

.ةعباطلانماهجرخأمث،R1بحسا.2

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136426مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.ةدحولانمسيبابدلاةشوطرخجرخأمث،مهسلاعضوميفسيبابدلاةشوطرخعض.3

.ةدحولايفةديدجلاسيبابدلاةشوطرخلخدأ.4

.ةعباطلايفيلصألاعضوملايفR1جردأ.5

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.6

ينثملاديلجتللتابيتكلاسيبابدةشوطرخلادبتسا

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق:ةظحالم

.تابيتُكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوىلعطقفءارجإلااذهقبطني:ةظحالم

®Xeroxةعباط/ةخسان427 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

.فقوتتىتحكهاجت3ينثملاديلجتةدحوبحسا.2

.ةعباطلاجراخةشوطرخلابحسامثةشوطرخلاىلعةدوجوملاةنسلألاكسمأ،سيبابدلاةشوطرخةلازإل.3

يتلاةشوطرخلاىلإةعباطلامكحتةحولبسمللاةشاشىلعةلاسرلاريشت.تابيتكلاسيبابدشيطارخنمناعونمدُقي:ةظحالم
.اهلادبتساىلإجاتحت

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136428مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.فقوتتىتحلخادللةشوطرخلاعفدا،ةديدجلاسيبابدلاةشوطرخىلعةدوجوملاةنسلألابكاسمإلاءانثأ.4

.تامالعلاةاذاحمنمدكأت:ةظحالم

.ةدحولافقوتتىتحقفربءاهنإلاةدحولخاد3ينثملاديلجتلاةدحوعفدا.5

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.6

ينثملاديلجتللسيبابدلاءلمةداعإةوبعلادبتسا

ةدحوبسيبابدلاةوبعلادبتسال.اهلمكأبسيبابدلاةشوطرخلادبتساىلإةجاحلانودسيبابدلاةوبعلادبتساكنكمي،ىنثملاديلجتللسيبابدلادافندنع
:ءلمةداعإ

.ينثملاديلجتللتابيتكلاسيبابدةشوطرخلادبتسايفةدراولاتاهيجوتللاًقفوسيبابدلاةشوطرخلزأ.1

®Xeroxةعباط/ةخسان429 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.سيبابدلاةشوطرخحتفت.ةشوطرخلايبناجىلعةريغصلاةنسلألاىلعطغضا،سيبابدلاةشوطرخحتفل.2

.ةشوطرخلانميلفسلاءزجلالفسأةشوطرخلانميولعلاءزجلاعض،ةغرافلاسيبابدلاةوبعةلازإلةشوطرخلاريضحتل.3

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136430مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



ىلعيوتحتيتلاسيبابدلاةوبعةياهنيفبيوبتلاةمالعىلعطغضا.نيفرطلاالكىلعسيبابدلاةوبعكسمأ،ةغرافلاسيبابدلاةوبعةلازإل.4
.ةشوطرخلانمةوبعلاعفراونيهجولاىلعمهسأ

طغضا.ةشوطرخلايفةريغصلاةحتفلايفسيبابدلاءلمةداعإةوبعةياهنبةدوجوملابيوبتلاةمالععض،سيبابدلاءلمةداعإةوبعتيبثتل.5
.اهناكميفرقتستىتحةشوطرخلايفماكحإبسيبابدلاةوبعىلع

.ينثملاديلجتللتابيتكلاسيبابدةشوطرخلادبتسايفةدراولاتاهيجوتللاًقفوةعباطلايفةدوجوملاسيبابدلاةشوطرخلدبتسا.6

.ءاهنإلاةدحولسيبابدلاتافلخمةيواحلادبتسا

.سيبابدلاتافلخمةيواحةلازإدنعرذحلاخوت،ةيصخشةباصإثودحبنجتل:رطخ

.ةديدجتافلخمةيواحبةيواحلالدبتسا،ةلاسرلارهظتامدنع.ةعباطلابمكحتلاةحوليفةلاسررهظت،ةئلتممسيبابدلاتافلخمةيواحنوكتامدنع

:مهم

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق•

ةيواحلادبتساىلعةعباطلافّرعتتال،ليغشتلافاقيإةلاحيف.سيبابدلاتافلخمةيواحلادبتسادنعةعباطلاليغشترارمتسانمدكأت•
.ةضورعمةلاسرلالظتسو،تافلخملا

.رابتخاةحفصةعابطاهنكميةعباطلانأنمدكأت.زاهجلليمامألاءاطغلاقلغأ،تافلخملاةيواحلادبتسادعب•

.ةيساسألاسيبابدلاةشوطرخعمسيبابدلاتافلخمةيواحنحشُت:ةظحالم

®Xeroxةعباط/ةخسان431 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

.حوتفملالفقلازمرىلإ،راسيلاهاجتابR5لفسألفقلاعارذكّرح.2

.ةعباطلانمءاهنإلاةدحولسيبابدلاتافلخمةيواحجرخأمث،R5بحسا.3

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136432مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.دوزملايكيتسالبلاسيكلايفةمدختسملاسيبابدلاتافلخمةيواحعض.4

.Xeroxنمءالمعلامعدزكرمىلإةمدختسملاسيبابدلاتافلخمتايواحدِعأ.ةمدختسملاتايافنلاتايواحكيكفتبمقتال:ةظحالم

.فقوتتىتحقفربةيواحلابحسامث،اهعضومىلإةديدجلاسيبابدلاتافلخمةيواحضفخا.5

.ةيواحلاىلعأكعباصأعضتال،تاباصإثودحلاًعنم:رطخ

.قلغملالفقلازمرىلإ،نيميلاهاجتابR5لفسألفقلاعارذكّرح.6

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.7

®Xeroxةعباط/ةخسان433 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



بقثلاتافلخمةيواحغارفإ

تاصاصقةفاكنمتافلخملاةيواحغرفأ،ةلاسرلارهظتامدنع.ةعباطلابمكحتلاةحوليفةلاسررهظت،ةئلتممبقثلاتافلخمةيواحنوكتامدنع
.قرولا

ةئيهتنماًءزجيساسألابقثلارايخناكاذإطقفةدوجومتايافنلاةيواحنوكت.ةيرايتخاةزيميهيساسألابقثلاةزيمنإ:ةظحالم
.كيدلةعباطلا

:مهم

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق•

ةيواحلادبتساىلعةعباطلافّرعتتال،ليغشتلافاقيإةلاحيف.سيبابدلاتافلخمةيواحلادبتسادنعةعباطلاليغشترارمتسانمدكأت•
.ةضورعمةلاسرلالظتسو،تافلخملا

.رابتخاةحفصةعابطاهنكميةعباطلانأنمدكأت.زاهجلليمامألاءاطغلاقلغأ،تافلخملاةيواحلادبتسادعب•

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

.ةعباطلانماهجرخأمث،R4بحسا.2

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136434مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.بقثلاتافلخمةيواحيفةدوجوملاتافلخملاعيمجنمصلخت.3

ةلاسرروهظلبقةئلتممةيواحلاحبصتسف،ةيواحلايفقروتاصاصقوأتافلخميأتلظاذإ.لماكلابةيواحلاغارفإنمدكأت:مهم
.أطخثودحببسيامم،مكحتلاةحولىلعةلماك

.ةعباطلايفيلصألاعضوملاىلإR4دعأ.4

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.5

®Xeroxةعباط/ةخسان435 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



اهحالصإوريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوءاطخأفاشكتسا

جاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناتالاح

ريفولا

:ةعباطلالطعوأةيطغألاوأباوبألاحتفوأقرولاراشحناتالكشملثم،ءاطخأدوجودنعةيلاتلاتاءارجإلاثدحت

.ةعباطلاسملةشاشىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلاحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشعمأطخلاعقومحضوياًيحيضوتاًمسرأطخلاةلاسرنمضتت•

راشحناةلاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاةزهجأيأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناتالاحثدحتنأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي،قرولل

يذلازاهجلاىلعةلباقملاةقطنملارهُظيويرايتخالازاهجلامكحتةحولىلعدوجوملارشؤملاءيضي،يرايتخازاهجيفأطخثودحةلاحيف•
.أطخلاهيفثدح

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاقبأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•
.ماظنلا

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةعابطلابويعليلقتل•

.قرولانمةقزممءازجأكلذيفامب،روشحملاقرولاعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةقزمملاةيقرولاعطقلاعيمجةلازإنمدكأت.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقزمملاقرولاةلازإبمق•

.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإدعب•
.ةعابطلانمةعباطلانّكمتتال،ةيطغألاوأباوبألاحتفدنع

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

،ةيقبتمراشحناتالاحيأةلازإل.ةعباطلاسملةشاشىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإبمقتملاذإ•
.ةعباطلاسملةشاشىلعةدراولاتاداشرإلاعبتا

ريفولاجاتنإللةزهاجلاةيفاضإلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناتالاح

.ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحووأءاهنإلاةدحويفرشؤملاءيضي،ريفولاجاتنإللةزهاجلاةيفاضإلاءاهنإلاةدحويفقروللراشحناثدحيامدنع

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136436مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



:ةعباطلالطعوأةيطغألاوأباوبألاحتفوأقرولاراشحناتالكشملثم،ءاطخأدوجودنعةيلاتلاتاءارجإلاثدحت

.ةعباطلاسملةشاشىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلاحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشعمأطخلاعقومحضوياًيحيضوتاًمسرأطخلاةلاسرنمضتت•

راشحناةلاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاةزهجأيأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناتالاحثدحتنأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي،قرولل

يذلازاهجلاىلعةلباقملاةقطنملارهُظيويرايتخالازاهجلامكحتةحولىلعدوجوملارشؤملاءيضي،يرايتخازاهجيفأطخثودحةلاحيف•
.أطخلاهيفثدح

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاقبأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•
.ماظنلا

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةعابطلابويعليلقتل•

.قرولانمةقزممءازجأكلذيفامب،روشحملاقرولاعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةقزمملاةيقرولاعطقلاعيمجةلازإنمدكأت.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقزمملاقرولاةلازإبمق•

.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإدعب•
.ةعابطلانمةعباطلانّكمتتال،ةيطغألاوأباوبألاحتفدنع

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

،ةيقبتمراشحناتالاحيأةلازإل.ةعباطلاسملةشاشىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإبمقتملاذإ•
.ةعباطلاسملةشاشىلعةدراولاتاداشرإلاعبتا

®Xeroxةعباط/ةخسان437 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحويفقرولاراشحناتالاحةلازإ

E1ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:يلاتلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

.جراخللةقرولابحسامث،ةروشحملاةقروللةيمامألاةفاحلاكسمأ:ةظحالم

a.1عارذلاكرحaراسيلاىلإ.

b.روشحملاقرولالزأ.

:يليامبمقف،روشحمقرويأجارخإيفةبوعصتهجاواذإ.3

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136438مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



a.1ضبقملاردأbةعاسلابراقعهاجتايف.

b.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ1aعارذلادعأ.4

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.5

E2ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاناقتحاةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:يلاتلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

®Xeroxةعباط/ةخسان439 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.يولعلاءاطغلافلخيفتخمروشحمقروكانهنوكينأنكمي:ةظحالم

a.1عارذلابحساcنيميلاىلإ.

b.1ضبقملاردأeةعاسلابراقعهاجتايف.

c.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ1cعارذلادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

E3ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبيولعلاجردلانمروشحملاقرولابحسا.1

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136440مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.هقلغأوءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.2

E4ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.1عارذلابحساdنيميلاىلإ.

b.1ضبقملارِدأeةعاسلابراقعهاجتايف.

c.روشحملاقرولالزأ.

®Xeroxةعباط/ةخسان441 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.يلصألاهعضومىلإ1dعارذلادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

E5ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاناقتحاةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.1عارذلابحساdنيميلاىلإ.

b.1ضبقملارِدأfةعاسلابراقعهاجتاسكع.

c.روشحملاقرولالزأ.
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.يلصألاهعضومىلإ1dعارذلادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

E6ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبعيمجتلاجردنمروشحملاقرولابحسا.1

.هقلغأوءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.2

®Xeroxةعباط/ةخسان443 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



E7ءاهنإلاةدحوبتابيتكلاةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.3عارذلاكرحaراسيلاىلإ.

b.روشحملاقرولالزأ.

:ةيلاتلاتاوطخلاءارجإبمق،روشحمقرويأجارخإيفةبوعصتهجاواذإ.3

a.جراخلل3ينثملاديلجتلاةدحوبحسا.

b.روشحملاقرولالزأ.

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136444مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.يلصألاهعضومىلإ3aعارذلادعأ.4

.فقوتتىتحقفرب3ينثملاديلجتلاةدحوبحسا.5

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.6

E8ءاهنإلاةدحولتابيتكلاءاشنإةقطنمنمقرولاناقتحاةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

®Xeroxةعباط/ةخسان445 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.فقوتتىتحكهاجت3ينثملاديلجتةدحوبحسا،روشحمقرودجويملاذإ.قروراشحنادجويناكاذإامققحتمث،3aجالزملاررح.2

:ةيلاتلاتاوطخلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.3

a.3ضبقملاردأbةعاسلابراقعهاجتاسكع.

b.روشحملاقرولالزأ.

.فقوتتىتحقفرب3ينثملاديلجتلاةدحوعفدا.4

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.5

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136446مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



E9ءاهنإلاةدحولتابيتكلاءاشنإةقطنمنمقرولاناقتحاةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاءارجإبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.3ضبقملارِدأbةعاسلابراقعهاجتاب.

b.تابيتُكلاجردةقطنمنمروشحملاقرولاجرخأ.

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.3

®Xeroxةعباط/ةخسان447 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناةلازإ

E7ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

.روشحمقرويألزأ.2

:E7ةقطنملانمقرولاراشحناتالاحةلازإل.3

a.3جلازملاررحa3وb.

b.1ضبقملاردأbروشحملاقرولالزأو،ةعاسلابراقعهاجتايف.

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136448مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



c.3جلازملادعأa3وbنييلصألاامهيعضومىلإ.

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

ءاهنإلللقنلاةدحويفقرولاراشحناةلازإ

1ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:روشحملاقرولاجارخإل.2

a.1جالزملارّرح.

b.روشحملاقرولالزأ.

®Xeroxةعباط/ةخسان449 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.يلصألاهعضومىلإ1جالزملادِعأ.3

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

2ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:روشحملاقرولاجارخإل.2

a.2ريرحتلاجالزم.

b.ةعاسلابراقعهاجتاسكعضبقملارِدأ.

c.روشحملاقرولالزأ.

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136450مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.يلصألاهعضومىلإ2جالزملادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

3ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:روشحملاقرولاجارخإل.2

a.3ريرحتلاجالزم.

b.ةعاسلابراقعهاجتايفضبقملارِدأ.

c.روشحملاقرولالزأ.
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.يلصألاهعضومىلإ3جالزملادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

4ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،روشحملاقرولاجارخإل.2

a.4ريرحتلاجالزم.

b.ةعاسلابراقعهاجتايفضبقملارِدأ.

c.روشحملاقرولالزأ.
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.يلصألاهعضومىلإ4جالزملادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.4

ءاهنإلاةدحوسيبابديفءاطخأ

تالكشملاترمتسااذإ.سيبابدلاينثوأقرولاسيبدتمدعلثم،ةعوبطملاتاجرخملاعمسيبدتلايفتالكشمثودحدنعةيلاتلاتاءارجإلاعبتا
.Xeroxنمةمدخلالثممبلصتاف،ةيلاتلالولحلاةبرجتدعب

ةينثمسيبابدةسبدمريغ

.ةنايصلالثممبلصتاف،ةيلاتلالاكشألايفحضوموهامكةسبدمةعوبطملاقاروألاتناكاذإ

ةحطسمسيبابدسكاعملاهاجتالايفةينثمسيبابدلاعوفرمسيبابدلايبناجدحأ

لخادللاهطسوأطاغضناوسيبابدلاعافتراعوفرملماكلابسوبدلا

®Xeroxةعباط/ةخسان453 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



:مهم

يدؤتنأنكمي،ءاهنإلاةدحولخادةينثملاسيبابدلاتقلعاذإ.ةينثمسيبابدلانوكتنأنكمي،هسيبدتمتييذلاقرولاعونىلإاًدانتسا•
.قرولاراشحناتالكشمىلإةينثملاسيبابدلا

ةشوطرخءاطغحتفتال.ةينثملاسيبابدلاجرخأمث،سيبابدلاةشوطرخءاطغحتفا،سيبابدلاراشحناتالكشمثودحةلاحيف•
.ةروشحملاسيبابدلاجرختتنكاذإالإسيبابدلا

ةيساسألاسيبدتلاةدحويفسيبابدلاراشحناتالاحةلازإ

.ةيساسألاسيبابدلاةشوطرخلاخدإةداعإىلإعجرا،دصقنودبلماحلانعسيبابدلاةشوطرخلاصفنالاحيف:ةظحالم

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق:ةظحالم

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

.ةعباطلانمسيبابدلاةشوطرخةدحوجرخأمث،R1بحسا.2

.ةيقبتمسيبابديأنعاًثحبسيبابدلاةشوطرخةدحوةلازإدعبءاهنإلاةدحوليلخادلاءزجلاصحفا:ةظحالم

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136454مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.ةروشحملاسيبابدلالزأمث،سيبابدلاةشوطرخةدحوءاطغحتفا.3

.ةروشحملاسيبابدلاةلازإدنعرذحلاخوت،ةيصخشلاةباصإلاثودحبنجتل:رطخ

.ةعباطلايفيلصألاعضوملاىلإسيبابدلاةشوطرخةدحولاخدإدعأ.4

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.5

ةيساسألاسيبابدلاةشوطرخلاخدإةداعإ

لكشبسيبابدلاةشوطرخلاخدإةداعإليلاتلاءارجإلاذيفنتبمقف،أطخلاقيرطنعاهجارخإوأحيحصريغلكشبسيبابدلاةشوطرخلاخدإمتاذإ
.ةشوطرخلاةدحويفحيحص

®Xeroxةعباط/ةخسان455 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

.ةعباطلانمسيبابدلاةشوطرخةدحوجرخأمث،R1بحسا.2

.ةروشحملاسيبابدلالزأمث،سيبابدلاةشوطرخةدحوءاطغحتفا.3

.ةروشحملاسيبابدلاةلازإدنعرذحلاخوت،ةيصخشلاةباصإلاثودحبنجتل:رطخ

®Xeroxةعباط/ةخسان PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136456مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.سيبابدلاةشوطرخةدحونمةيفلخلاةهجلايفعارذلاعقومدّدح.4

.كرفاظأوكعباصأةباصإمدعىلعصرحا،عارذلاكيرحتدنع:رطخ

.ةدحولانمسيبابدلاةشوطرخجرخأمث،ىلعألسيبابدلاةشوطرخةدحوردأ،عارذلابكاسمإلاءانثأ.5

.طخلالوطىلعةيجراخلاسيبابدلاجرخأ.6

.كعباصأةباصإمدعىلعصرحا،سيبابدلاةلازإدنع:رطخ
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.سيبابدلاةشوطرخةدحويفسيبابدلاةشوطرخلخدأ.7

.ةعباطلايفيلصألاعضوملاىلإسيبابدلاةشوطرخةدحولاخدإدعأ.8

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.9

تابيتكلاسيبدتةدحويفسيبابدلاراشحناتالاحةلازإ

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق:ةظحالم

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1
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.ةعباطلانماهجرخأمث،كهاجتابةدحولابحسا،ينثملاديلجتلل3ةدحولاةلازإل.2

.ةيساسألاةدحولاجراخةشوطرخلابحسا،سيبابدلاةشوطرخىلعةدوجوملارارزألاىلعطغضلاءانثأ.3

.ةروشحمسيبابديألزأ.4

.ةيصخشةباصإثودحبنجتلةروشحملاسيبابدلاةلازإدنعرذحلاخوت:رطخ

®Xeroxةعباط/ةخسان459 PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.فقوتتىتحلخادللةشوطرخلاعفدا،ةديدجلاسيبابدلاةشوطرخىلعةدوجوملاةنسلألابكاسمإلاءانثأ.5

.ةريغصلامهسألاةاذاحمنمدكأت:ةظحالم

.ةدحولافقوتتىتحءاهنإلاةدحولخاد3ينثملاديلجتلاةدحوعفدا.6

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.7

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيُتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوىلعأطخلالئاسر

ةشاشىلعةلاسررهظتمثةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
ثودحلاحيف.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشعمأطخلاعقوميحيضوتمسرحضوي.ةعباطلايفمكحتلاةحوللسمللا
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاىلإةراشإلليحيضوتلامسرلاريغتي،دحاوعقومنمرثكأيفأطخ

ءزجلايفرهظييذلاEزمرضرعَي.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزسمللاةشاشضرعت
.ءاهنإلاةدحورشؤمةحولىلعءاضملا،E1–E9أطخلارشؤمأطخلاةلاسرنميولعلارسيألا

ءاهنإلاةدحوأطخزمرتامولعم

ةشاشىلعةلاسررهظتمثةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.ةعباطلايفسمللا

.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزسمللاةشاشضرعت

.124و112و041و024و013و012ماقرأةثالثنمنوكملاددعلابأدبتيتلازومرلاةطساوبءاهنإلاةدحوءاطخأفيرعتمتي:فرط
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ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوأطخلئاسر

ةشاشىلعةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
نمرثكأيفأطخثودحلاحيف.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشعمأطخلاعقوميحيضوتمسرحضوي.ةعباطلايفسمللا
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاىلإةراشإلليحيضوتلامسرلاريغتي،دحاوعقوم

رسيألايولعلاءزجلايفEزمرضرعي.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزسمللاةشاشضرعت
.4–1ءاهنإلالقنقطانموأE1–E7ءاهنإلاةدحولريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفءاضملاأطخلارشؤمأطخلاةلاسرنم

ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوأطخزمرتامولعم

ةشاشىلعةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.ةعباطلايفسمللا

.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزسمللاةشاشضرعت

013ماقرأةثالثنمنوكملاددعلابأدبتيتلازومرلاةطساوبريفولاجاتنإللةيفاضإلاةزهاجلاءاهنإلاةدحوءاطخأىلعفّرعتلامتي:فرط
.051و
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جاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتافصاوم

تافصاوملارصنعلا

سيدكتلاوبيترتلايولعلاجردلاجردلا

ةحازإلاعمسيدكتلاوةحازإللبيترتلامعدمتيعيمجتلاجرد

سيدكتلاوبيترتلاتابيتكلاجرد

ةيديربلاةقاطبلاىندألادحلايسايقلامجحلايولعلاجردلاقرولامجح

×4(مم148×100
)ةصوب6

مم482.6×330.2ىصقألادحلا
)ةصوب19×13(

مم330.2–100عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب13–3.94(

مم660.4–148.0ضرعلا
)ةصوب26–5.83(

A5ىندألادحلايسايقلامجحلاعيمجتلاجرد

5.83(مم210×148
)ةصوب8.27×

مم482.6×330.2ىصقألادحلا
)ةصوب19×13(

مم330.2–148.0عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب13–5.83(

مم488.0–148.0ضرعلا
)ةصوب19.21–5.83(

JISىندألادحلايسايقلامجحلاتابيتكلاجرد B5

7.2(مم257×182
)ةصوب10.1×

مم482.6×330.2ىصقألادحلا
)ةصوب19×13(

مم330.2–182.0عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب13–7.17(

مم488.0–257.0ضرعلا
)10.12–19.21
)ةصوب

2م/مج350–52يولعلاجردلاقرولانزو
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تافصاوملارصنعلا

2م/مج350–52عيمجتلاجرد

2رتم/مج350–52تابيتكلاجرد

ةقرو500يولعلاجردلاجردلاةعس

نودبعيمجتلاجرد
سيبابد

A4: 210 × مم297
)ةصوب11×8.5(

ةقرو3000:ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

جاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو
ةقرو2000:ريفولا

JIS B4ةقرو1500ربكأوأ

ةقرو350ةطلتخملامزرلا

:A4سيبابدلاعمعيمجتلاجرد 210 × مم297
)ةصوب11×8.5(

وأةعومجم200:ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو
ةقرو3000

جاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو
ةقرو2000وأةعومجم200:ريفولا

JIS B4ةقرو1500وأةعومجم100ربكأوأ

ىصقأٍدحكةقرو320تابيتكلاجرد

:ةظحالم

.2م/مج90غلبيقرونزوىلعميقلادمتعت•
A4،لاثملاليبسىلع.رغصألاقاروألاىلعربكألاقاروألاعضومتيثيحقاروألانمةعومجموهسدكملاقرولاجيزم•

JISقوف B5وأJIS B4قوفA4.
.رثكأوأةقرو17نمنوكتتةدحاولاةعومجملاتناكاذإةعومجم16تابيتكلاجردةعسغلبت•

ةقرو100ةعسلاسوبدلا

:ةظحالم

.2م/مج90غلبيقرونزوىلعميقلادمتعت•
A4نمربكأقرولاىلإةبسنلاب• 210 × Letterوأمم297 8.5 × سيبدتلاةعسنإف،ةصوب11

.ةقرو65يهيلطملاريغقرولل

A4ىندألادحلايسايقلامجحلاقرولامجح

8.27(مم297×210
)ةصوب11.69×

صاخA4ىصقألادحلا

8.9(مم310×226
)ةصوب12.2×

مم297.0–182.0عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب11.69–7.17(
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تافصاوملارصنعلا

مم432.0–148.0ضرعلا
)ةصوب5.83-17(

2م/مج300–52يلطمريغقرولانزو

2م/مج216–64يلطم

نكامأةعبرأوأ،نيناكموأ،دحاوناكمسيبدتلاعضوم

تافصاوملارصنعلا

صاخA4ىصقألادحلايسايقلامجحلاقرولامجحبقثلاةدحوببقثلا

)ةصوب12.2×8.9(مم310×226

ةثالثوأنيبقثىندألادحلا
بوقث

JIS B5

×7.2(مم257×182
)ةصوب10.1

A4بوقثةعبرأ

×8.5(مم297×210
)ةصوب11

11.69–7.99(مم297.0–203.0عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب

)ةصوب17-7.17(مم431.8–182.0ضرعلا

2م/مج300–52يلطمريغقرولانزو

2م/مج216–64يلطم

ةثالثوأ،نيبقثوأ،بوقثةعبرأوأ،نيبقثبوقثلاددع
ةدحتملاتايالولايفبوقث

.قرولامجحىلعاهرايتخاكنكمييتلابوقثلاددعدمتعي:ةظحالم

وأينثملاديلجتلا
يئانثلايطلا

ةقرو30ينثملاديلجتلاةعسلا

ةدحوبءاهنإلاةدحو
تابيتكلاةعانص
جاتنإللةزهاجلا
ريفولا

تاقرو5يئانثيط

.2م/مج90غلبيقرونزوىلعميقلادمتعت:ةظحالم

مم482.6×330.2ىصقألادحلايسايقلامجحلاقرولامجح
)ةصوب19×13(

JISىندألادحلا B5
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تافصاوملارصنعلا

×7.2(مم257×182
)ةصوب10.1

مم330.2–182.0عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب13–7.17(

مم488.0–257.0ضرعلايلطمريغ
)ةصوب19.21–10.12(

2م/مج300–52قرولانزو

2م/مج216–64يلطم

سيبابدلاجارخإةعس

قرولاءاهنإونزولابسحجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوسيبابدةعس

LETTERمجحبنوزخموأA4هنزووقرولاعون
مجحبنوزخموأA4نمربكأوأرغصأ

LETTER

يلطميلطمريغيلطميلطمريغ

2100356635م/مج63–52

2100305030م/مج105–64

220202020م/مج216–106

210101010م/مج300–217

210101010م/مج350–301

.اًنومضمسيلاذهنكلو،2م/مج105–81وأ2م/مج80-64مجحبةحفص100سيبدتنكمي*

هعونوقرولانزوبسحتابيُتكلاتاعس

ةسبدم،ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبيتُكةعس

قرولانزو
ةقرولاةعسوقرولاعون

يلطميلطمريغ

—230م/مج80–60

23025م/مج90–81

22020م/مج105–91

21515م/مج128–106
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ةسبدم،ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبيتُكةعس

قرولانزو
ةقرولاةعسوقرولاعون

يلطميلطمريغ

21010م/مج150–129

21010م/مج176–151

255م/مج220–177

244م/مج256–221

233م/مج300–257

233رتم/مج350–301

ةسبدمريغ،ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبيتُكةعس

قرولانزو
ةقرولاةعسوقرولاعون

يلطميلطمريغ

255م/مج330–52

244م/مج256–221

233رتم/مج350–257
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®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

468.................................................................................................يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوىلعةماعةرظن

469..........................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتانوكم

472.................................................................................................................عبرملايطلاوعاطتقالاتازيم

476...........................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوةنايص

478.....................................................................................اهحالصإويطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوءاطخأفاشكتسا

483........................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتافصاوم
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يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوىلعةماعةرظن
.تابيتُكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحواذهيرايتخالاءاهنإلازاهجبلطتي:ةظحالم

.بيتُكلاةهجاوعاطتقاوبيتُكلارهظةيوستبموقييرايتخاءاهنإزاهجيطلاةعبرم®عاطتقالاةدحودعت

:ةيلاتلاماهملايطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوذفنت

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلاتابيتُكلاةعانصةدحوةقطنمنمبيتُكلالبقتست•

.ديلجتلايلاثمباتكرهظمميدقتوبيتُكلاكمسليلقتلبيتُكلارهظةيوستبموقت•

.ةقانأبةيهتنمةفاحاهنعجتنيامم،بيتُكلاةفاحيههذه،بيتُكلاةهجاوعطقتوعطتقت•

.هسبدتوبيتكلاءاهنإلاةدحوبةصاخلابيتكلاةقطنمعمجت
ةحفصىلعاهعضوموةيلصألاةروصلاىلعطبضتايلمعيأنييعتنمدكأت.لعفلاباهعيمجتمتيتلا®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوبيتُكلالخدي
.ةعباطلامداخيفبيتُكلا
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®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتانوكم

فصولانوكملامقر

.رسيألاءاطغلاحتفا،قرولاراشحناتالاحةلازإل*رسيألاءاطغلا1

.رسيألاءاطغلاحتفا،قرولاراشحناتالاحةلازإل*نميألاءاطغلا2

يفرصقوأيئابرهكلطعثودحةلاحيفاًيئاقلتءابرهكلاةرئادلاعطاقفقوُيزاهجلليفلخلاءزجلابةرئادلاعطاقرز3
.ةرئادلا

.ءاهنإلاةدحونميطلاةعبرمتابيتُكلاجارخإتابيتُكلاجردلبقتسي:تابيتكلاجرد4

.ةعوبطملاتابيتكلاكمسطبضلعبرملايطلاطبضرزىلعطغضاعبرملايطلاطبضرز5

.قروراشحناثودحدنع،قرولاراشحناوأأطخرشؤمءيضيقرولاراشحناوأأطخرشؤم6

.زاهجلايفعاطتقالاةقطنمنمتافلخملاعيمجتبتافلخملاةيواحموقتعاطتقالاةدحوتافلخمةيواح7

راشحناوأأطخثدحيورشؤمءيضيامدنع.ةيطغألاحتفكنكميال،يداعلاليغشتلاعضويفوألومخلاعضويفةعباطلانوكتامدنع*
.ةيطغألاحتفكنكمي،®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوزاهجلخاد

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوةرئادعطاق

.ليغشتلاعضويفةرئادلاعطاقرزنوكيامًةداعو.زاهجلليفلخلاءزجلايفةرئادلاعطاقرزعقي
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ىلعلوصحلل.زاهجلليئابرهكلاقفدتلاعطقلاًيئاقلتةرئادلاعطاقليغشتفاقيإمتي،يئابرهكعاطقناثودحفاشتكادنع:ةظحالم
.ةمالسلاىلإعجرا،ةيئابرهكلاتامولعملا

.ةرئادلاعطاقرزىلعطغضا،زاهجلاليغشتفاقيإل،ةعباطلالقنلبق.ةيداعلاليغشتلافورظلظيفةرئادلاعطاقرزىلعطغضتال

جارخإلاجاردأ

.ءاهنإلاةدحوجارخإجردىلإةمدختسملاريغقاروألاجارخإبةعباطلاموقت:ءاهنإلاةدحوجارخإجرد.1

.جردلااذهىلإطقفعبرملايطلاةدحوماهموأعطقلاويئانثلايطلاوأينثملاديلجتلاماهملاسرإمتي:تابيتكلاجرد.2

مكحتلاةحول

فصولامقر

.أطخلاتارشؤمءيضت،®يطلاعبرمعاطتقالازاهجنمةنيعمةقطنميفراشحناوأأطخثودحدنع:أطخلاتارشؤم1
.لفقلازمروذ،يلفسلارشؤملاءيضي،ةئلتممنوكتامدنعوأعطقلاةادأتافلخمةيواحبحسمتيامدنع

حسممتيمث،نميألاورسيألاءاطغلاحتفكنكمي،مكحتلاةحوليفE3وأE2وأE1ةءاضإةلاحيف:ةظحالم
.ةيطغألاحتفكنكميال،لومخلاعضويفةعباطلانوكتامدنعوأيداعلاليغشتلاءانثأ.راشحنالاوأأطخلا

.عبرملايطلاطبضتادادعإىلإعجرا،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل.بولطملاعبرملايطلادادعإدّدح2
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®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحويفقرولاراسم

فصولامقر

جورخرعشتسمفشكتسي.®يطلاعبرمعاطتقالازاهجلخديمث،ءاهنإلاةدحوبتابيتكلاةقطنمنمبيتكلاجرخي1
يطلاةقطنمىلإبيتكلالقنيمث،ةيمامألاةفاحلانمبيتكلارهظ®يطلاعبرمعاطتقالازاهجلخادتابيتكلا
.عبرملا

.عبرملايطلاةيلمعأدبتو،بيتكلاتيبثتمتي،عبرملايطلاةقطنمىلإبيتكلارهظلصيامدنع2

.مكحتلاةحوليفحضوملاعبرملايطلادادعإلاًقفواًعبرمبيتكلارهظنوكيو،بيتكلاةيوستمتت3

.عاطتقالاةقطنمىلإبيتكلالقنمتب،اًعبرمباتكلارهظنوكيوبيتكلاةيوستمتتنأدعب4
.عاطتقالاةدحوعطاقىلإةقحاللاةفاحلالصتىتحبيتكلالقنمتي،يئاهنلابيتكلامجحىلإاًدانتسا•
.عاطتقالاعضودادعإلاهلاخدإمتييتلاةزهاجلاتابيتُكلامجحىلعاًدامتعا،ةقحاللاةفاحلاعاطتقامتي•

.تابيتكلاجردىلإلقنُيثيح،جورخلاةقطنمىلإبيتكلالقتُي5

.اًقبسمعطتقملابيتُكلانمقروتاصاصقوأعاطتقااياقبىلع®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحونمجرختيتلاتابيتُكلايوتحت:ةظحالم
عاطتقالاةيلمعنماياقبىلعيوتحتتابيتُكلاتناكاذإ.ةيداعلاةنكاسلاءابرهكلامكارتببسبقروتاصاصقوأعاطتقااياقبمكارتنوكي
.اهنمصلختوتاصاصقلاواياقبلاةلازإبمقف،قروتاصاصقوأ
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عبرملايطلاوعاطتقالاتازيم

عبرملايطلاةدحوةزيم

.®يطلاةعبرمعاطتقاةدحووتابيتُكةعانصةدحوعمءاهنإةدحوبةلصتمةعباطلانوكتامدنعطقفعبرملايطلاةزيمرفوتت

.ةعابطلامقلمنموأةعباطلامدختسمةهجاووأرتويبمكلابةعابطلاليغشتجمانربنماهديدحتوعبرملايطلاةزيمىلإلوصولاكنكمي

عبرملايطلاطبضتادادعإ

.اهؤاهنإمتيتلاتابيتُكلاةمهملاًرايخدّدح،ةزيملانيكمتدنع.مدختسملاليضفتىلإاًدانتسا،اهليطعتوأعبرملايطلاةزيمنيكمتنكمي

.رثكأوأةدحاوةيرابتخاةعوبطمعبطا،ةريبكماهمةعابطلبق:ةظحالم

فصولامقر

دّدح،2م/مج100نمفخأقروىلعهتعابطمتتولقأوأتاحفصسمخنمنوكمهؤاهنإمتيذلابيتُكلانوكيامدنع1
.2-وهبيتكلاىلعهقيبطتنكمييذلاطغضلانمردقلقأ.ضفخنم2/ضفخم/2-

يذلاطغضلالقاملك.ضفخنم1/اًضافخنارثكأ/1-دّدح،بيتُكلارهظىلعطغضلانمردقلقأقيبطتديرتامدنع2
.رثكأاًريدتسمبيتُكلارهظحبصأ،بيتُكلاىلعهقيبطتمتي

.ماهملامظعملهمادختسامتيويضارتفالادادعإلاوهيداع/يئاقلت3

1/عفترم/1+دّدح،2+دادعإلالثمطغضلاسيلنكلو،بيتُكلارهظىلعطغضلانمربكأرادقمقيبطتديرتامدنع4
.عفترم

دازاملك.عفترم2/اًعافترارثكأ/2+دّدح،بيتُكلارهظىلعطغضلارادقمنمىصقألادحلاقيبطتديرتامدنع5
.2+وهبيتُكلاىلعهقيبطتنكمييذلاطغضلانمردقربكأ.رثكأاًعبرمبيتكلارهظحبصأ،هقيبطتمتييذلاطغضلا

تابيتكلاىلعلاثم

:تابيتُكلانمنيفلتخمنيعونةيلاتلاروصلاحضوت
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.اًكمُسرثكأوريدتسمرهظمببيتُكلارهظعتمتيو.يطلاعبرمريغوهبيتُكلااذه.1

.باتكللاًيلاثماًرهظميطعيامم،اًعبرمواًحطسمبيتُكلارهظنوكي.يطلاعبرموهبيتُكلااذه.2

بتكلاةعابطةدوجنيسحت

.عبرملايطلاةدحودادعإرزىلعطغضا.رهظلامجحطبضكنكمي،هقيزمتوأرهظلاديعجتمتاذإ

فصولامقر

.رزلاىلعاهيفطغضتةرملكيفطغضلاريغتي•1-5
.طغضلانمردقىصقأقيبطتمتي،5رشؤملاةءاضإدنع•
.طغضلانمردقلقأقيبطتمتي،1رشؤملاةءاضإدنع•

عبرملايطلاةدحودادعإ6

عاطتقالاةزيم

.ةعابطلامقلمنموأةعباطلامدختسمةهجاووأكبصاخلارتويبمكلازاهجبةعابطلاليغشتجمانربنمعاطتقالاةزيمىلإلوصولابمق

عاطتقالاتارايخ

:يليامةاعارماًمئادكيلع،عاطتقالاتارايخمادختسادنع
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بيتكلانمقروتاصاصقوأعاطتقااياقبىلعتابيتكلايوتحتنأنكمي،®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوزاهجنمتابيتكلاجرختامدنع•
اياقبلاةلازإبمقف،عاطتقالاةيلمعنماياقبىلعيوتحتتابيتكلاتناكاذإ.يعيبطرمأوهومكارتلااذهةنكاسلاءابرهكلاببست.اًقبسمعطتقملا
.اهنمصلختو

ىلعًءانب،)ةصوب0.0039(مم0.1اهردقتادايزبعاطتقالادادعإطبضكنكمي،ةزيملانيكمتدنع.عاطتقالاةزيمليطعتوأنيكمتنكمي•
.يهتنُملابيتكلاةمهملتابلطتملا

:يليامعاطتقالاتارايخنمضتت

.ليغشتلافاقيإوهيضارتفالادادعإلا.عاطتقالاةزيملّطعيوأرايخلااذهنّكمي:عاطتقالاليغشتفاقيإ/ليغشت•

.رسيألاونميألامهسلايرزمدختسا،عاطتقالاةدحودادعإةدايزوأليلقتل.عاطتقالاةدحودادعإديزيوأرايخلااذهللقي:مجحلاطبضلصقلا•
.)ةصوب0.0039(مم0.1اهردقتادايزبطبضلاتايلمعءارجإمت

:يليامىلععاطتقالادادعإدمتعي

هؤاهنإمتيذلابيتكلايفقاروألاددع•

هؤاهنإمتيذلابيتكلاضرع•

يلطمريغوأيلطم،طئاسولاعون•

طئاسولانزو•

:ةظحالم

ليغشتبمق،ربكأماهمليغشتلبق،بيتُكللجارخإلضفأىلعلوصحلل.ةفلتخملاتادادعإلابّرج،كماهملتارايتخالالضفأديدحتل•
.رثكأوأةدحاورابتخاةعابط

نمةفاحلاةدامنم)ةصوب0.787(مم20نمرثكأوأ)ةصوب0.078(مم2نملقأجارخإلعاطتقالاتادادعإطبضنكميال•
يدؤتنأنكمي.ةئيدرعاطتقاةدوجىلعلوصحلاىلإ)ةصوب0.078(مم2نملقأبطبضلاتايلمعنعجتنينأنكمي.بيتُكلا
.بيتُكلافاوحعاطتقامدعىلإ)ةصوب0.787(مم20نمرثكأبطبضلاتايلمع

عاطتقالاتاداشرإ

دنعليلدكلودجلااذهمدختسا.عاطتقالاطبضوطئاسولاعاونأوقرولانازوألةفلتخمتاديدحتمدختستةفلتخمتاهويرانيسيلاتلالودجلاضرعي
.ةددحملاكتمهملعاطتقالاطبضديدحت

.ةمهملللمتحمويرانيسلكلثمتنأينعيالوةلثمأكيلاتلالودجلايفةحضوملاتادادعإلارفوتت:ةظحالم

ددع
تاهويرانيسلا

ةزهاجلاتابيتُكلامجحقرولامجح
عاطتقالاطبضقرولانزوءاهنإلاةدحونم

يبيرقتلا

تاحفصلاددع
زهاجبيتُكيف
ةدحونم
ءاهنإلا

1
A4: 210 × مم298

)ةصوب11×8.5(
5.5(مم210×149
)تاصوب8.5×

20؛2م/مج75
.لطر

5.11(مم130
20)تاصوب

2
A4: 210 × مم298

)ةصوب11×8.5(
5.5(مم210×149
)تاصوب8.5×

24؛2م/مج90
.لطر

98(مم125
14)ةصوب

3
A4: 210 × مم298

)ةصوب11×8.5(
5.5(مم210×149
)تاصوب8.5×

32؛2م/مج120
.لطر

5.31(مم135
10)تاصوب
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ددع
تاهويرانيسلا

ةزهاجلاتابيتُكلامجحقرولامجح
عاطتقالاطبضقرولانزوءاهنإلاةدحونم

يبيرقتلا

تاحفصلاددع
زهاجبيتُكيف
ةدحونم
ءاهنإلا

4
A4: 210 × مم298

)ةصوب11×8.5(
5.5(مم210×149
)تاصوب8.5×

20؛2م/مج75
.لطر

98(مم125
10)ةصوب

5
A4: 210 × مم298

)ةصوب11×8.5(
5.5(مم210×149
)تاصوب8.5×

80؛2م/مج120
.لطر

5.31(مم135
12)تاصوب

6
B4: 250 × مم353

)ةصوب14×8.5(
مم176.5×250

)تاصوب7×8.5(
20؛2م/مج75
.لطر

6.77(مم172
6)تاصوب

7
B4: 250 × مم353

)ةصوب14×8.5(
مم176.5×250

)تاصوب7×8.5(
24؛2م/مج90
.لطر

6.69(مم170
6)ةصوب

8
A3: 297 × 11(مم420

)ةصوب17×
A4: 210 × مم297

)ةصوب11×8.5(
24؛2م/مج90
.لطر

7.87(مم200
14)ةصوب

9
A3: 297 × 11(مم420

)ةصوب17×
A4: 210 × مم297

)ةصوب11×8.5(
80؛2م/مج216

.لطر
8.07(مم205

5)ةصوب

10
A3: 297 × 11(مم420

)ةصوب17×
A4: 210 × مم297

)ةصوب11×8.5(
20؛2م/مج80
.لطر

8.26(مم210
22)ةصوب

11
A3: 297 × 11(مم420

)ةصوب17×
A4: 210 × مم297

)ةصوب11×8.5(
24؛2م/مج90
.لطر

8.26(مم210
8)ةصوب

12
A3: 297 × 11(مم420

)ةصوب17×
A4: 210 × مم297

)ةصوب11×8.5(
80؛2م/مج120

.لطر
8.07(مم205

10)ةصوب

13
×12(مم458×305
)ةصوب18

×6(مم229×152
)ةصوب9

80؛2م/مج120
.لطر

8.66(مم220
6)ةصوب

14
×12(مم458×305
)ةصوب18

×6(مم229×152
)ةصوب9

80؛2م/مج120
.لطر

8.46(مم215
5)ةصوب

15
×12(مم458×305
)ةصوب18

×6(مم229×152
)ةصوب9

80؛2م/مج120
.لطر

8.26(مم210
4)ةصوب

16
×12(مم458×305
)ةصوب18

×6(مم229×152
)ةصوب9

28؛2م/مج105
.لطر

8.66(مم220
16)ةصوب

17
×12(مم458×305
)ةصوب18

×6(مم229×152
)ةصوب9

80؛2م/مج120
.لطر

8.26(مم210
14)ةصوب
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®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوةنايص

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغارفإ

ىلعةلاسررهظت.عبرملا®يطلاوعاطتقالازاهجنميولعلاءزجلاىلعدوجومرشؤمءيضي،ءالتمالاةلاحنمتافلخملاةيواحلصتامدنع
.قرولاتاصاصقنمصلخت،ةلاسرلارهظتامدنع.تافلخملاةيواحءالتماىلإريشتةعباطلامكحتةحول

.تافلخملاةيواحغيرفتفشتكتنلف،ليغشتلافاقيإديقةعباطلاتناكاذإ.تافلخملانمصلختلادنعليغشتلاديقةعابطلاقبأ:ةظحالم

:ةيلاتلاتاوطخلاذفن،عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغارفإل

.ءطببعاطتقالاةدحوتافلخمةيواحةيواحبحسامث،عبطتالةعباطلانأنمدكأت.1
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.كيدياتلكبةيواحلاجرخأمث،تايافنلاةيواحىلعدوجوملامازحلاكسما.2

.قرولاتاصاصقوتافلخملكغرفأ.3

لبقةئلتممةيواحلاحبصت،تاصاصقوأةيقروتافلخميأءاقبةلاحيف.لماكلابةغرافتافلخملاةيواحنأنمدكأت:ةظحالم
.ةعباطلالطعتىلإيدؤيامم،مكحتلاةحولةلاسرروهظ

.فقوتتىتحءطببلخادللةيواحلاعفدامث،ةغرافلاتافلخملاةيواحلاخدإدعأ.4
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اهحالصإويطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوءاطخأفاشكتسا

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحويفقرولاراشحناتالكشم

:ةعباطلالطعوأةيطغألاوأباوبألاحتفوأقرولاراشحناتالكشملثمءاطخأدوجودنعيليامثدحي

.ةعباطلامكحتةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشوأطخلاعقومحضوياًيحيضوتاًمسرةلاسرلانمضتت•

راشحناةلكشمثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاةزهجأيأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناتالاحثدحتنأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإلةعباطلامكحتةحولىلعيحيضوتلامسرلاريغتي،قرولا

يذلازاهجلاىلعةلباقملاةقطنملارهُظيويرايتخالازاهجلامكحتةحولىلعدوجوملارشؤملاءيضي،يرايتخازاهجيفأطخثودحةلاحيف•
.أطخلاهيفثدح

:قرولاراشحناتالاحةلازإدنعةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا

.قرولاراشحناتالاحةلازإدنعةعباطلاليغشتفاقيإبمقتال•

ىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاءاقبعمقرولاراشحناتالاحةلازإنكمي•
.ماظنلاةركاذ

.قرولاراشحناتالاحعيمجةنايصبمق،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةنكمملاةعابطلابويعبنجتل•

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأكلذيفامبقرولاراشحناتالكشمعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمةعباتملبق•

.ةقزمملاعطقلاعيمججارخإنمدكأت،قرولاقزمتاذإ.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقرولاةلازإبمق•

.ةعابطلابةعباطلاموقتال،ةحوتفمةيطغألاوأباوبألانوكتامدنع.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

قروراشحناةلاحيأنمصلختلل.ةعباطلامكحتةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإمتتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللةعباطلامكحتةحولىلإعجرا،ةيقبتم

E2وE1يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحويتقطنمنمروشحملاقرولاةلازإ

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق:ةظحالم
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.ءاطغلاىلعدوجوملارزلاىلعطغضا،عاطتقالازاهجلرسيألاءاطغلاحتفل.1

.روشحملاقرولالزأ.2

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفاف،روشحملاقرولاةلازإيفةبوعصتهجاواذإ.3
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.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،نيميلاىلإ3bضبقملاردأ.4

.رمألامزلاذإءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5

.عاطتقالازاهجلرسيألاءاطغلاقلغأ.6

قرولاراشحناتالاحةلازإلتاداشرالاعبتاف،قرولاراشحناتالاحنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولىلعةلاسرلاتراشأاذإ.7
.ةعابطلافانئتساو

E3يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق:ةظحالم

.ءاطغلاىلعدوجوملارزلاىلعطغضا،عاطتقالازاهجلنميألاءاطغلاحتفل.1
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.روشحملاقرولالزأ.2

.عاطتقالازاهجلنميألاءاطغلاقلغأ.3

.ةعابطلافانئتساوقرولاةلازإلتاداشرالاعبتا،قرولاراشحناتالاحنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولىلعةلاسرتراشأاذإ.4

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوأطخلئاسر

ةحولىلعةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
ثودحلاحيف.أطخلااذهحسملةيحيحصتلاتاءارجإللرصتخمحرشعمأطخلاعقومةعباطللمكحتلاةحولىلعيحيضوتمسرحضوي.مكحتلا
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاىلإةراشإلليحيضوتلامسرلاريغتي،دحاوعقومنمرثكأيفأطخ

ةعبرمعاطتقالاةدحومكحتةحولىلعءاضملا،E1–E3أطخلارشؤمأطخلاةلاسرنميولعلارسيألاءزجلايفرهظييذلاEزمرضرعَي
.®يطلا

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوأطخزمرتامولعم

ةحولىلعةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.مكحتلا

.أطخلاحيحصتلةيليصفتلاتاداشرإلاوأطخلانعتامولعمرفوييذلاءاطخألارزمكحتلاةحولضرعت

.013ماقرأةثالثنمنوكملاددعلابأدبتيتلازومرلاةطساوب®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوءاطخأىلعفّرعتلامتي:فرط
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®يطلاعبرمعاطتقالازاهجمادختساتاداشرإ

تابيتكلاىلعةحفصلالماكبروصلا

عاطتقادنعروصلاهذهعاطتقامتيالىتحةلماكةحفصبروصيأبعوتسييئاهنلابيتُكلامجحنأنمدكأت،ةلماكةحفصبروصمدختستامدنع
.بيتُكلا

:ةفلتخمماجحأب،ةلماكةحفصبةروصباًقبسمةعوبطمةيفلخوةيمامأةفلغأتاذتابيتُكىلعةلثمأيهةيلاتلاروصلا

.لماكلابةروصلاهعاطتقامتيذلا،يمامألافالغلاضرعي:)ةصوب14×8.5(مم353×250ساقم،B4قروىلععوبطم1بيتُكلا.1

.ةروصلاعطتُقت،يمامألافالغلاعاطتقادعب:)ةصوب11×8.5(مم297×210ساقم،A4قروىلععوبطم2بيتُكلا.2

تابيتكلابةصاخلاتارابتعالا

:بيتكيألكتعابطلبقيتآلاةاعارمىجري

؟ةروصلارييغتىلإجاتحتله،يئاهنلابيتُكلايفةروصلاةمءالمنامضل.يلصألادنتسملايفةروصلاعقومطيسوتمتيال•

؟يئاهنلابيتُكللمزاللامجحلاام•

؟ةلماكةحفصمجحبروصىلعبيتكلايوتحيله•

؟ةلماكةحفصمجحبروصباًقبسمةعوبطمةفلغأمدختستله•

؟بيتكلاعاطتقابموقتله•

بولطملابيتُكلاجارخإىلعلوصحللتارابتعا

:حئاصنلاهذهعبتا،ةبولطملاكتاجرخمىلعكلوصحنامضل

.ربكأتاجرخمةيمكليغشتلبقكتمهملرثكأوأةدحاوةيرابتخاةعوبطمليغشتباًمئادمق•

.ةعطتقمصوصنوأروصدوجونمققحتللةيرابتخالاتاعوبطملاىلإعجرا•

تاميلعتتامولعمىلإعجرا.ةعابطلاليغشتجمانربقيبطتنمةفلتخملاتاديدحتلامدختساف،رييغتلاىلإصوصنوأروصيأتجاتحااذإ•
.ةعابطلاليغشتجمانرب

.ةبولطملاتاجرخملاىلعلوصحلالبقرثكأوأةدحاوةيرابتخاةعوبطمرمألاقرغتسي:ةظحالم
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®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتافصاوم

تافصاوملارصنعلا

)ةصوب19.21×13(مم488×330.2:ىصقألادحلا•قرولامجح
)ةصوب10.11×7.16(مم257×182:ىندألادحلا•

)ةصوب0.0039(مم0.1اهردقةدايزبطبضلللباق،)ةصوب0.787-0.078(مم20–2عاطتقالامجح
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	ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
	ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
	ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
	ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ 
	ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
	ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
	ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
	ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 

	ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺍﻷﻏﻠﻔﺔ 
	ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
	ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻭﺟﻪ 
	ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 

	ﺍﻟﻤﻠﺼﻖ 
	ﺍﻟﻄﻲ 
	ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ 
	ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ 
	ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ 

	ﻧﻘﻞ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ 
	ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻷﻋﻠﻰ/ﻷﺳﻔﻞ 
	ﻧﺴﺦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ 

	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ 

	ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ 
	ﺩﻣﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ 
	ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺮﺍﻛﺐ 
	ﺣﺬﻑ ﺧﺎﺭﺟﻲ/ﺣﺬﻑ ﺩﺍﺧﻠﻲ 
	ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ 


	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ 
	ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﺑﺪﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺴﺢ ﺿﻮﺋﻲ 
	ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺴﺢ ﺿﻮﺋﻲ 
	ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 

	ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
	ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﺣﺔ ﺿﻮﺋﻴﺎ ﻟﻤﻬﻤﺔ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
	ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 

	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
	ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
	ﺍﻟﺪﻗﺔ 
	ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ/ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ 
	ﺻﻮﺭ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ 
	ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻈﻼﻝ 

	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
	ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
	ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
	ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﻠﻜﺘﺐ 
	ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ/ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ 

	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ 
	ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ 
	ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ 
	ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ 

	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ 
	ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ 
	ﺭﺩ ﻋﻠﻰ 
	ﺇﻳﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ 


	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ 
	ﺑﺪﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺴﺢ ﺿﻮﺋﻲ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ 

	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
	ﺑﺪﺀ ﻣﺴﺢ ﺿﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ 
	ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺟﻬﺔ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ 
	ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﻳﺪﻭﻳﺎ 


	ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺪ 
	ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﺣﺔ ﺿﻮﺋﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻠﻘﻢ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ 

	ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ USB 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺨﺰﻳﻦ USB 
	ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺫﺍﻛﺮﺓ USB 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺟﻬﺎﺯ USB 
	ﻋﺮﺽ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ 

	ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ (WSD) 
	ﺗﺒﺪﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ (WSD) ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺴﺢ ﺿﻮﺋﻲ 
	ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ 

	ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ 
	ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 


	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺪ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﻲ 
	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺪ 
	ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ 
	ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ 
	ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺍﺕ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ 
	ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﻧﻘﻞ 

	ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ 
	ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ 
	ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻠﻒ 
	ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻠﻒ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﺬﻑ 
	ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ / ﺣﺬﻑ ﺻﻔﺤﺎﺕ 

	ﺩﻣﺞ ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺪ 
	ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ 
	ﺩﻣﺞ 
	ﺍﻟﺪﻣﺞ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﻓﻮﺍﺻﻞ 
	ﺍﻷﻏﻠﻔﺔ 
	ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ 
	ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ 
	ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ 
	ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ 
	ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ 


	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺪ 
	ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ 
	ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ 
	ﺍﻷﻏﻠﻔﺔ 
	ﺍﻟﻄﻲ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ 
	ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ 
	ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻷﻋﻠﻰ/ﻷﺳﻔﻞ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺫﺍﺕ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ 

	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺪ 
	ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ 
	ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ 
	ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﺀ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻬﻤﺔ 
	ﺭﺑﻂ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺪ 
	ﻗﻴﻮﺩ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 



	ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
	ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻬﻤﺔ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
	ﺍﻻﺳﻢ 
	ﺍﻟﻮﺻﻒ 
	ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ 
	ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻛﺒﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ FTP (1) ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ FTP (2) 
	ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ SMB (1) ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ SMB (2) 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 

	ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺣﺬﻓﻬﺎ 
	ﻧﺴﺦ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
	ﺣﺬﻑ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
	ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 

	ﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺍﺕ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺪ 
	ﺭﺑﻂ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﻤﺠﻠﺪ 
	ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺭﺑﻂ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺪ 
	ﺣﺬﻑ ﻣﺠﻠﺪ 

	ﺑﺪﺀ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻳﺪﻭﻳﺎ 


	ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻛﺲ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻛﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ 
	ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﻛﺴﺎﺕ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
	ﺿﺒﻂ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
	ﺿﺒﻂ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ/ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ 
	ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺢ/ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢ 

	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﺎﻛﺲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 

	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﺩﺧﺎﻻﺕ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ. 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺩﻱ 
	ﺣﺬﻑ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺩﻱ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
	ﺣﺬﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ 

	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 

	ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ 
	ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
	ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ 
	ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ 
	ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ 
	ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺨﺰﻥ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻴﺰﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ 

	ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ 
	ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ 

	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ - ﺍﻟﻨﺺ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ - ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺺ 
	ﺗﻨﺴﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺫﺍﻛﺮﺓ USB 
	ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻠﻒ PDF ﻣﺤﻤﻲ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﺮﻭﺭ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ - ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 
	ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 


	ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ 
	ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ 
	ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ 
	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ 
	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ. 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ 
	ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ 
	ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 


	ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ 
	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ 
	ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ 
	ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻭﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
	ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ 


	ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺍﻷﺩﺍﻭﺕ 
	ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻤﺎﺕ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻮﺭﻕ 



	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
	ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ 
	ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ ﻃﺎﺑﻌﺘﻚ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻟﻸﺩﺭﺍﺝ 1 ﻭ2 ﻭ3 ﻭ4 

	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻻﻣﻊ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻮﺭﻕ 

	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﻴﻦ 1 ﻭ2 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﻴﻦ 3 ﻭ4 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺫﺍﺕ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﻴﻦ 3 ﻭ4 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ 1 ﻭ2 ﻭ3 ﻭ4 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺫﺍﺕ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺑﺠﻬﺎﺯ GBC® AdvancedPunch™ Pro 


	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻇﺮﻑ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻇﺮﻑ 
	ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
	ﺍﻟﺤﻮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ 
	ﺍﻟﺤﻮﺍﻑ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ 
	ﻧﺎﻓﺬﺓ 
	ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﺰﻉ ﻭﺍﻟﻠﺼﻖ 
	ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻼﺻﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 

	ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﻇﺮﻑ 

	ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻷﺣﺠﺎﻡ ﺃﻇﺮﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
	ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻠﻒ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﻃﺒﺎﻋﺘﻪ 
	ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 


	ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﻇﺮﻑ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
	ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﻇﺮﻑ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ EFI 



	ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﺳﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺑﻜﺮﺍﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 

	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ 
	ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ (CRUs) 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﻃﻮﺷﺔ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ 


	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺗﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺿﻮﺋﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
	ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﺡ ﺿﻮﺋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ 
	ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﺡ ﺿﻮﺋﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ (FTP/SMB) 
	ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 

	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﺳﻔﻞ ﺳﻴﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ﻣﻦ 1 ﺇﻟﻰ 4 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﻓﻲ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ 

	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ 4 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻳﻤﻦ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ 

	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﻛﺴﺎﺕ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﻛﺴﺎﺕ 

	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ 
	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ 


	A ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ 
	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ (DADF) 

	B ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
	ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
	ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 
	ﻛﻨﺪﺍ 
	ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 
	ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻁ 4 ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻠﻮﻁ 19 ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 

	ENERGY STAR (ﻧﺠﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ) 
	ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ 
	EPEAT (ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ) 
	ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺭﻕ 

	ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ 
	ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ (RoHS) ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ 
	ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ (RoHS) ﻓﻲ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ 

	ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ 
	ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ 
	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 


	C ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ 
	ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
	ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ 

	ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
	ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 

	ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ 

	D ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻓﻲ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻓﻲ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻮﺭﻕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻃﻮﻻ (XLS) 
	ﺿﺒﻂ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ 

	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﺭﻕ ﻣﺜﻘﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﺭﻕ ﺷﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 

	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 

	E ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ، ﺍﻟﺪﺭﺟﻴﻦ 6 ﻭ7 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 
	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ 1a ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺾ 1c 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ 1b ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺾ 1c 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ 1d ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺾ 1c 

	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ 
	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ 


	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺧﻮﺍﺹ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 

	F ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ 
	ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 1 ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺝ 2 ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ )ﺍﻟﺪﺭﺝ 1 ﺃﻭ 2) 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 
	ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ 

	ﺍﻷﻇﺮﻑ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻇﺮﻑ 
	ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﻴﻦ 6 ﻭ7 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ" 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 

	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺫﺍﺕ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ )ﺍﻟﺪﺭﺝ 1 ﺃﻭ 2) 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ )ﺍﻟﺪﺭﺝ 1 ﺃﻭ 2) 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻮﺏ 


	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ (OHCF) 
	ﺃﺫﺭﻉ ﺿﺒﻂ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ (OHCF) 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ 1a ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺾ 1c 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ 1b ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺾ 1c 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ 1d ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺾ 1c 

	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ 
	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ 


	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ 

	G ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 

	ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ. 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺣﻮﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 



	H ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 

	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺝ T1 ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﺪﺭﺝ T1 ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ T1 ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺧﺎﺻﺔ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ E1 
	ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ E2 
	ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ E3 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 



	I GBC® AdvancedPunch™ Pro 
	J ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ (HCS) 
	ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ (HCS) 
	ﻗﺎﻃﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 
	ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ 
	ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
	ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﻠﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ (HCS) ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ E1 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ E2 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ E3 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ E4 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ E5 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ E6 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ HCS E7 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ E8 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ 

	ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻭﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ HCS 

	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ HCS 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ (HCS) 


	K ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E1 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E2 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E3 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E4 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E5 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E6 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E7 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 


	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 

	L ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ Z / ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 
	ﻭﺣﺪﺓ ﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/ﻭﺣﺪﺓ ﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ Z 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ C/Z ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ E10 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ E11 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ E12 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 


	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 

	M ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 

	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ. 
	ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ 
	ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ 
	ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 

	ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﺠﺎﻋﻴﺪ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻄﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺯﺭ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 

	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 

	ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﻃﻮﺷﺔ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻠﻴﺪ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﻃﻮﺷﺔ ﺩﺑﺎﺑﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻋﺒﻮﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻞء ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻟﻠﺘﺠﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ. 
	ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺐ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E1 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E2 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E3 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E4 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E5 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E6 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E7 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E8 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E9 

	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E7 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻺﻧﻬﺎﺀ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 1 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 2 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 3 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 4 


	ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺑﺎﺑﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
	ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺧﺮﻃﻮﺷﺔ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺪﺑﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 


	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ 
	ﺳﻌﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ 
	ﺳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﻧﻮﻋﻪ 


	N ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ®ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﻗﺎﻃﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ 
	ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
	ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 

	ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﻄﻲ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ 
	ﻣﻴﺰﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻄﻲ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ 
	ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ 

	ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ 


	ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ®ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺸﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ®ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ E1 ﻭE2 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ® ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ E3 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺧﻄﺄ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 

	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ 


	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 



