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 لقد تم تصميم هذه المنتجات بحيث یسهل استخدامها، ولكن .Xerox WorkCentre 4150نشكرك الختيارك جهاز 

 .للوصول إلى أفضل أداء لجهازك، یرجى استغراق بعض الوقت في قراءة دليل المستخدم
ولمساعدتك في  .یقدم لك دليل المستخدم فكرة عامة حول الميزات والخيارات التي قد تكون متوفرة في جهازك

 :التعرف جيدًا على جهازك الجدید، الرجاء الرجوع إلى
 .الفصل الثاني بدء التشغيل •
 .الفصل التاسع اإلعدادات •

وللحصول على مساعدة  .تعرض الفصول األخرى في هذا الدليل معلومات إضافية حول الميزات والخيارات المتاحة
إذا تم توصيل هذا الجهاز بشبكة، فاستخدم نظام  ).ليماتتع (Helpإضافية حول هذا الجهاز، اضغط على الزر 

CentreWare Help)  تعليماتCentreWare ( أو انقر فوق الزرHelp) في ) تعليماتPrint Driver  
 ).برنامج تشغيل الطابعة(

 تعتمد الصور الرسومية لشاشة اللمس المعروضة على صفحات هذا الدليل على نظام :مالحظة
WorkCentre 4150xfقد یختلف شكل شاشات اللمس اختالفًا طفيفًا بالنسبة للتهيئات األخرى . المهيأ بشكل آامل. 

 .ومع ذلك، تظل أوصاف ووظائف الميزات مطابقة لما تم وصفه هنا
 
 
 



 مرحبا   ١

Xerox WorkCentre 4150٢  دليل المستخدم

 مقدمة
 

 جهاز رقمي یمكن استخدامه في النسخ والطباعة وإرسال Xerox WorkCentre 4150إن 
وتختلف الميزات  .واستقبال الفاآس ومسح الصور ضوئيًا إلرسالها عن طریق البرید اإللكتروني

 :والوظائف المتاحة في جهازك وفًقا للطراز الذي اشتریته

Xerox WorkCentre 4150 
ویرفق معها وحدة تغذیة  . ورقة في الدقيقة٤٥خ إن هذا الطراز عبارة عن ناسخة رقمية، تنس

 .المستندات ودرج الورق ودرج التحویل آمكونات قياسية، إضافة إلى إمكانية النسخ على وجهين
وتتوفر أدراج الورق اإلضافية ووحدة الفرز والتدبيس والفاآس والمسح الضوئي عبر الشبكة وجهاز 

 .ياراتالواجهة الخارجية وخزانة أو حامل قصير آخ

Xerox WorkCentre 4150s 
 .یوفر هذا الطراز إمكانية النسخ الرقمي والطباعة ومسح الصور ضوئيًا إلرسالها بالبرید اإللكتروني

وقد تم تجهيز هذا الطراز أیضًا بوحدة تغذیة المستندات  . ورقة في الدقيقة٤٥فهو یقوم بنسخ وطباعة 
وتتوفر أدراج الورق  . النسخ والطباعة على وجهينودرج الورق ودرج التحویل، وتم دعم إمكانية

اإلضافية ووحدة الفرز والتدبيس والفاآس والمسح الضوئي عبر الشبكة وجهاز الواجهة الخارجية 
 . ميجا بایت وخزانة أو حامل قصير آخيارات٢٥٦وترقية ذاآرة سعة 

Xerox WorkCentre 4150x 
ي والطباعة ومسح الصور ضوئيًا إلرسالها بالبرید یحتوي هذا الطراز على إمكانيات النسخ الرقم
وقد تم تزوید  .إنه یوفر أیضًا الطباعة عبر الشبكة .اإللكتروني وإمكانيات إرسال واستقبال الفاآس

هذا الجهاز بوحدة تغذیة المستندات ودرجين للورق آمكونات قياسية، إضافة إلى دعم القدرة على 
ر أدراج الورق اإلضافية ووحدة الفرز والتدبيس وجهاز الواجهة وتتوف .النسخ والطباعة على وجهين

تم تزوید  . ميجابایت والخزانة أو الحامل القصير آخيارات٢٥٦الخارجية وترقية الذاآرة سعة 
 ميجابایت للعمل مع ٣٢مستندات وبرامج لدعم إمكانيات الجهاز عبر الشبكة مع ذاآرة إضافية 

 .وظيفة البرید اإللكتروني

Xerox WorkCentre 4150xf 
یحتوي هذا الطراز على إمكانيات النسخ الرقمي والطباعة ومسح الصور ضوئيًا إلرسالها بالبرید 

تم تزوید هذا  .آما یوفر أیضًا الطباعة عبر الشبكة .اإللكتروني وإمكانيات إرسال واستقبال الفاآس
 أدراج ٤ورقة وحامل قصير و ٥٠الجهاز بوحدة تغذیة المستندات ووحدة الفرز والتدبيس سعة 

تم تزوید مستندات  .للورق آمكونات قياسية، إضافة إلى دعم إمكانية النسخ والطباعة على وجهين
 ميجابایت للعمل مع وظيفة البرید ٣٢وبرامج لدعم إمكانيات الجهاز عبر الشبكة مع ذاآرة إضافية 

وجهاز الواجهة الخارجية وترقية وتتوفر ميزة إضافية للمسح الضوئي عبر الشبكة  .اإللكتروني
 . ميجا بایت آخيارات٢٥٦ذاآرة بسعة 

 



 ١   مرحبا

Xerox WorkCentre 4150٣  دليل المستخدم

 حول هذا الدليل
 

 :تم استخدام بعض المصطلحات في هذا الدليل بشكل متبادل
 .الورق مرادف للوسائط 
 . األصليةالمستند مرادف للنسخة 
 Xerox WorkCentre 4150 4150 أوs 4150 أوx  4150أوxfمرادفة للجهاز . 

 .یعرض الجدول التالي معلومات إضافية حول االصطالحات المستخدمة في هذا الدليل

 االصطالح الوصف مثال
 .ميزات النسخ األساسية
برجاء مراجعة الفصل 

 .٤٢الثالث، صفحة 

 عناوین یستخدم لإلشارة إلى الشاشة أو
باإلضافة إلى عرض  .عالمة التبویب

المراجع الخاصة بالمنشورات األخرى في 
 .نمط محرف مائل

 محرف مائل

 یكتشف الجهاز :مالحظة
أحجام المستندات القياسية 

 .تلقائيًا

یستخدم لتقدیم معلومة إضافية أو مفيدة 
 مالحظات .حول وظيفة أو ميزة ما

 ورقة ٥٠یمكن تحميل حتى   
من الورق ) ٢م/ جم٨٠(ل رط٢٠

 .السميك

عرض معلومات المواصفات اإلضافية 
 معلومات .الخاصة بالجهاز بشكل أآثر تفصيًال

یجب توصيل هذا  :تحذیر
المنتج بدائرة أرضية 

 .وقائية

یستخدم لتنبيه المستخدمين الحتمال 
 تحذیر .تعرضهم إلصابة شخصية

ال تستخدم مذیبات  :تنبيه
قویة عضویة أو آيميائية 

أو المنظفات الرشاشة أو 
سكب السوائل مباشرة 

 .على أي جزء

التنبيهات عبارة عن عبارات تفيد باحتمال 
 .حدوث تلف ميكانيكي ناجم عن أي إجراء

 تنبيه

 .تتضمن معظم شاشات الخيارات ثالثة أزرار لتأآيد اختياراتك أو إلغائها
لية إلى القيم التي آانت معروضة أثناء  على إعادة تعيين الشاشة الحا)تراجع( Undoیعمل زر  

  .فتح الشاشة

  بإعادة تعيين الشاشة والعودة إلى الشاشة السابقة)إلغاء( Cancelیقوم الزر  
 

 



 مرحبا   ١

Xerox WorkCentre 4150٤  دليل المستخدم

 
 . بحفظ التحدیدات التي تم إجرائها والعودة إلى الشاشة السابقة)حفظ( Saveیقوم الزر  

 االتجاه

ت الحواف في حالة الوقوف في مواجهة الجهاز، سيكون الورق أو النسخ األصلية ذا
 .القصيرة في الجهة اليسرى واليمنى من درج الورق أو وحدة تغذیة المستندات

تغذیة بالحافة القصيرة 
)SEF /(أفقي 

 

SEF االتجاه 

 اتجاه تغذیة الورق



 ١   مرحبا

Xerox WorkCentre 4150٥  دليل المستخدم

 مصادر المعلومات ذات الصلة
 

 :یمكنك الوصول إلى المعلومات الخاصة بهذه العائلة من المنتجات في
 دليل المستخدم .١
 دليل بدء التشغيل .٢
 آتيب الترآيب السریع .٣
 القرص المضغوط الخاص بإدارة النظام .٤
 http://www.xerox.com وهو Xeroxموقع ویب  .٥



 مرحبا   ١

Xerox WorkCentre 4150٦  دليل المستخدم

 دعم العمالء
 

 للحصول Xeroxإذا آنت بحاجة إلى أي مساعدة أثناء أو بعد ترآيب الجهاز، یرجى زیارة موقع 
 :على الحلول والدعم المباشر

http://www.xerox.com 

 Xeroxجة إلى مساعدة إضافية، اتصل بخبرائنا العاملين في مرآز الترحيب التابع لشرآة وعند الحا
استخدم  .وعند إجراء االتصال، ال تنس ذآر الرقم التسلسلي للجهاز .أو اتصل بالمندوب المحلي لدیك

 :المساحة أدناه لتدوین مالحظة خاصة بالرقم التسلسلي للجهاز
__________________________ #__________________ 

للوصول إلى الرقم التسلسلي، قم بفتح الغطاء الجانبي باستخدام مزالج التحریر ثم افتح الباب 
ستحصل على رقم  .ستجد الرقم التسلسلي على اللوحة الموجودة أعلى خرطوشة الحبر .األمامي

الرجاء  .يب الجهاز أو المندوب المحلي عندما یتم ترآXeroxهاتف مرآز الترحيب التابع لشرآة 
 :تسجيل رقم الهاتف في المساحة التالية، حتى یسهل عليك الرجوع إليه في المستقبل

 : أو المندوب المحليXeroxرقم هاتف مرآز الترحيب التابع لشرآة 
____________________________________________ # 



 ١   مرحبا

Xerox WorkCentre 4150٧  دليل المستخدم

 األمان
 

 .قم بقراءة مالحظات األمان هذه بعنایة قبل استخدام هذا المنتج لضمان تشغيله على نحو آمن
وهذه  . لإلیفاء بمتطلبات األمان الصارمةXeroxلقد تم تصميم واختبار منتجات ومستلزمات 

یرجى قراءة  . مع المعایير البيئية الثابتةالمتطلبات تتضمن تصدیق الوآالة المعنية باألمان والتوافق
التعليمات التالية بعنایة قبل تشغيل الجهاز والرجوع إليها عند الحاجة لضمان التشغيل المستمر 

 .واآلمن للجهاز
 . فقطXEROXلقد تم التحقق من اختبار األمان واألداء الخاص بهذا الجهاز باستخدام مواد 

 .الموضوعة على الجهاز أو المرفقة معهاتبع آل التحذیرات والتعليمات 
 .تعمل عالمة التحذیر هذه على تنبيه المستخدم من احتمال تعرضه إلصابة شخصية

  .تلفت عالمة التحذیر هذه انتباه المستخدم إلى وجود سطح ساخن

 .یجب توصيل هذا المنتج بدائرة أرضية وقائية :یرتحذ

 األجزاء التي یمكن للمشغل الوصول إليها
تم تقييد وصول المشغل  .تم تصميم هذا الجهاز بحيث یوفر للمشغل الوصول إلى األجزاء اآلمنة فقط

ال  .إزالتهاإلى األجزاء الخطرة باستخدام األغطية أو عناصر الحمایة والتي تتطلب أداة للتمكن من 
 .تقم مطلقًا بإزالة هذه األغطية أو عناصر الحمایة

 الصيانة
ال تقم  .سيتم وصف آل إجراءات الصيانة الخاصة بالمشغل في مستندات العميل المرفقة مع الجهاز

 .بإجراء أي عملية صيانة على هذا الجهاز غير موصوفة في مستندات العميل
سيتم ترآيب هذا القابس  .ي األسالك، مزود بسن أرضي وقائيلقد تم تجهيز هذا المنتج بقابس ثالث 

لتجنب خطر التعرض لصعقة  .یعد ذلك من ميزات األمان .في مأخذ تيار آهربائي مؤّرض فقط
آهربائية، اتصل بفني آهربائي الستبدال القابس، إذا تعذر عليك إدخال القابس في مأخذ التيار 

ول أرضي لتوصيل الجهاز بمصدر تيار آهربائي ال یوجد ال تستخدم مطلقًا قابس مح .الكهربائي
 .به طرف توصيل أرضي

إذا لم تكن متأآدًا  .ینبغي تشغيل هذا الجهاز باستخدام نوع مصدر الطاقة المشار إليه على الملصق 
 .من نوع الطاقة المتاحة، استشر شرآة الطاقة في المنطقة المتواجد بها



 مرحبا   ١

Xerox WorkCentre 4150٨  دليل المستخدم

ال تضع الجهاز في مكان یمكن لألشخاص  . التيار الكهربائيال تسمح بارتكاز أي شئ على آابل 
 .أن یدوسوا على الكابل أو یتعثروا به

ینبغي أن یقوم المستخدم بمراجعة قوانين  .ال نوصي أو ُنجيز استخدام آابل إطالة مع هذا الجهاز 
 إجمالي تأآد من أن .البناء ومتطلبات التأمين إذا تم استخدام آابل إطالة مؤّرض بشكل صحيح

وتأآد آذلك  .معدالت األمبير للمنتجات المتصلة بكابل اإلطالة ال تتجاوز معدل أمبير آابل اإلطالة
من أن إجمالي األمبيریة الخاصة بكافة المنتجات المتصلة بمآخذ التيار الكهربائي في الحائط ال 

 .تتجاوز معدل مأخذ التيار الكهربائي
إلزالة آافة  .هربائي عن هذا المنتج هي آابل التيار الكهربائياألداة المستخدمة لفصل التيار الك 

 .موصالت الطاقة المتصلة بالجهاز، قم بفصل آابل التيار الكهربائي عن مقبس الطاقة
یمكن ترك  .هذا الجهاز مزود بأداة لحفظ الطاقة وذلك لتوفير الطاقة في حالة عدم استخدام الجهاز 

 .الجهاز في حالة تشغيل مستمر
استخدم دائمًا المواد  . بفصل آابل هذا المنتج عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط قبل التنظيفقم 

قد یؤدي استخدام مواد أخرى إلى حدوث أداء هزیل  .المصممة خصيصًا لالستخدام مع هذا المنتج
 .للجهاز ویمكن أن یؤدي إلى حدوث موقف خطير

ت المدرجة في دليل المستخدم هذا لمعرفة طرق اتبع التعليما . تستخدم المنظفات الرشاشةال 
 .التنظيف المالئمة

احتفظ  . المستلزمات أو مواد التنظيف في غير األغراض المخصصة لكل منهامطلقًا تستخدم ال 
 .بكافة المستلزمات والمواد بعيدًا عن متناول األطفال

 .لهواء الطلق تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء أو األماآن الرطبة أو في اال 
ربما یسقط الجهاز، مما قد .  تضع هذا الجهاز على عربة أو حامل أو منضدة غير مستقرةال 

 .یتسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف خطير بالجهاز
لقد تم تجهيز المنتج بمنافذ وفتحات في الخزانة والجزء الخلفي والجوانب المتوفرة من أجل  

يل الموثوق به للجهاز ولحمایته من السخونة الزائدة، یجب لضمان الحصول على التشغ .التهویة
یجب عدم وضع هذا الجهاز بأي حال من األحوال بالقرب من  .عدم سد هذه الفتحات أو تغطيتها

یجب عدم وضع هذا الجهاز في أحد  .أي جهاز مشع أو جهاز تحكم حراري أو فوق أي منهما
 .مالئمة للجهازاألماآن الداخلية إال إذا توفرت التهویة ال

 بدفع أي أجسام مهما آان نوعها داخل فتحات الجهاز حيث قد یتسبب ذلك في تالمس مطلقًاال تقم  
ألجزاء، مما قد یؤدي إلى نشوب ) ماس(نقاط التيار الكهربائي الخطيرة أو إحداث دائرة قصر 

 .حریق أو التعرض لصدمة آهربائية
 . بسكب أي سائل على الجهازمطلقًاال تقم  
 بإزالة األغطية أو عناصر الحمایة التي تتطلب أداة لخلعها إال إذا تم إرشادك للقيام مطلقًاال تقم  

 .Xeroxبذلك آما هو موضح في طقم الصيانة المعتمد من 
هذه األجهزة مصممة لتقييد وصول المشغل  . بإلغاء تنشيط مفاتيح القفل الداخليمطلقًاال تقم  

جهاز مزود بأغطية وعناصر حمایة ومفاتيح قفل داخلي لضمان عدم هذا ال .لألماآن غير اآلمنة
 .تشغيل الجهاز واألغطية مفتوحة

 تقم بوضع یدیك داخل منطقة المثبت الحراري والتي توجد مباشرة داخل منطقة درج إخراج ال 
 .الورق، حيث قد تتعرض لإلصابة بالحروق
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عندما تدعو  .ئرة آهربائية فرعية مالئمةدا/صمم هذا الجهاز لالستخدام في مأخذ تيار آهربائي 
 أو Xeroxالحاجة إلى نقل هذا الجهاز إلى مكان آخر، فاتصل بمندوب الخدمة التابع لشرآة 

 .بالمندوب المحلي المعتمد لدیك أو مؤسسة دعم الخدمة
في حالة حدوث أي من الحاالت التالية، قم بإیقاف تشغيل الطاقة المغذیة للجهاز وفصل آابل  
اتصل بمندوب الخدمة المحلي المعتمد لتصحيح  .تيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائيال

 .المشكلة
 .ینبعث من الجهاز ضوضاء أو روائح غير معتادة −
 .تلف آابل التيار الكهربائي أو اهتراؤه −
 .آخرتعطل مفتاح قطع التيار بلوحة المفاتيح المثبتة بالحائط أو أحد المصاهر أو أي جهاز أمان  −
 .الطابعة/انسكاب أي سائل في الناسخة −
 .تعرض الجهاز للماء −
 .تلف أي جزء من الجهاز −

تخلص من البطاریات  .خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاریة بنوع غير مالئم :تنبيه  
 .المستعملة طبقًا للتعليمات

 .جل المسISO9002 صنع هذا الجهاز طبقًا لنظام الجودة :معایير الجودة
، یمكنك XEROXعند الحاجة إلى معلومات أمان إضافية بشأن هذا الجهاز أو المواد المرفقة من 

 :االتصال بالرقم التالي
 353434 1707 (0) 44+  :أوروبا

  6571 928 800 1 :آندا/الوالیات المتحدة األمریكية

 معایير األمان
 . باستخدام معایير األمان المدرجةXEROX لقد صدقت الوآالة التالية على هذا المنتج من :أوروبا

 TUV Rheinland: الوآالة
 IEC60950-1, 2001: المعيار

 باستخدام XEROX لقد صدقت الوآالة التالية على هذا المنتج من :آندا/الوالیات المتحدة األمریكية
 .معایير األمان المدرجة

 UNDERWRITERS LABORATORIES: الوآالة
یعتمد التصدیق على االتفاقيات المتبادلة والتي تتضمن . ٢٠٠٣صدار ، إUL60950-1: المعيار

 .المتطلبات الخاصة بكندا
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 معلومات أمان الليزر

قد یؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك : تنبيه
 .المحددة هنا إلى التعرض لضوء ضار

لليزر على وجه التحدید، مع معایير األداء الخاصة بمنتجات یتوافق هذا الجهاز، فيما یخص أمان ا
وهو ال  .الليزر المحددة بواسطة الحكومة والوآاالت الوطنية والدولية آمنتج ليزر من الفئة األولى

یصدر ضوءًا ضارًا حيث یتم حبس األشعة بالكامل خالل جميع مراحل التشغيل والصيانة الخاصة 
 .بالعميل

 وزونمعلومات أمان األ
ویتميز غاز األوزون بأنه أثقل من الهواء  .ینتج هذا الجهاز غاز األوزون أثناء التشغيل العادي

إن توفر الظروف البيئية المالئمة طبقًا لما هو محدد في إجراء الترآيب  .ویعتمد على حجم النسخة
 . سيضمن تحقيق مستویات الترآيز ضمن حدود األمانXeroxمن 

 الخاص Xeroxمعلومات إضافية حول غاز األوزون، یرجى طلب منشور إذا آنت بحاجة إلى 
وبالنسبة  . في الوالیات المتحدة أو آندا6571-828-800-1باألوزون عن طریق االتصال بالرقم 

 .لألسواق األخرى، یرجى االتصال بالوآيل المحلي المعتمد أو مزود الخدمة لدیك

 بالنسبة للمكونات القابلة لالستهالك
 .تخزین آل المكونات القابلة لالستهالك طبقًا للتعليمات الموضحة على العبوة أو الحاویةقم ب
 .احتفظ بكافة المكونات القابلة لالستهالك بعيدًا عن متناول األطفال 
 .ال تلق بمسحوق الحبر أو خرطوشات الحبر أو حاویات الحبر في نار مكشوفة 

 انبعاثات التردد الالسلكي
 :ة وآندا وأوروباالوالیات المتحد

بموجب ) ب(تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة  :مالحظة
صممت هذه الحدود لتوفر قدًرا آافًيا من . (FCC) من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ١٥الفقرة 

یوّلد هذا الجهاز طاقة ترددات  .ةالحمایة ضد التداخل الضار عند ترآيب الجهاز داخل األماآن السكني
وإذا لم یتم ترآيبه واستخدامه وفقا للتعليمات، فقد . السلكية ویستخدمها ومن الممكن أن یشعها آذلك

ومع ذلك، ال یوجد أي ضمان بعدم  .یتسبب ذلك في حدوث تداخل ضار مع االتصاالت الالسلكية
 تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل إذا .حدوث هذا التداخل في حالة الترآيب في وضع معين

ضار في استقبال الموجات الالسلكية أو موجات التلفاز، ویمكن تحدید ذلك عن طریق إیقاف تشغيل 
الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة اتخاذ إجراء أو أآثر 

 :من اإلجراءات التالية

 .يير موقع هوائي االستقبالقم بإعادة توجيه أو تغ −
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 .قم بزیادة المساحة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال −
قم بتوصيل الجهاز بمأخذ للتيار الكهربائي على دائرة آهربائية مختلفة عن تلك الموصلة  −

 .بجهاز االستقبال
 .التلفاز/استشر الوآيل أو فني خبرة في الموجات الالسلكية −

 معزولة مع هذا الجهاز للمحافظة على التوافق مع قواعد لجنة یجب استخدام آابالت وصل
 .بالوالیات المتحدة )FCC(االتصاالت الفيدرالية 

 اعتماد أمان المنتج
لقد قامت الوآاالت التالية بالمصادقة على هذا الجهاز باستخدام معایير األمان المدرجة في القائمة 

 .التالية
 الوآالة قياسي

 UL60950-1 (2003)اإلصدار األول 
 )آندا/ الوالیات المتحدة األمریكية (

 IEC60950-1 (2001)اإلصدار األول 

Underwriters Laboratories Inc 

 . المسجلISO9001صنع هذا الجهاز طبقًا لنظام الجودة 

Environmental ChoiceTM 

 Xerox بكندا على أن منتج Terra Choice Environmental Servicesصادقت شرآة 
 الساریة Environmental ChoiceTM EcoLogoTMهذا یتطابق مع جميع متطلبات 

 .للحصول على أقل تأثير على البيئة

 CEعالمة 
 لتوجيهات االتحاد Xeroxر مطابقة  الموضوعة على هذا المنتج إلى إقراCEتشير عالمة 

 :األوروبي التالية الساریة طبقًا للتواریخ المشار إليها
 :١٩٩٥ ینایر ١

لقوانين ، تقریب اEEC/93/68 التي تم تعدیلها بالتوجيهات EEC/73/23توجيهات المجلس 
 .الخاصة بالدول األعضاء فيما یتعلق بالمعدات ذات الفولتية المنخفضة

 :١٩٩٦ ینایر ١
، تقریب القوانين الخاصة بالدول األعضاء فيما یتعلق بالتوافق EEC /89/336توجيه المجلس 

 .الكهرومغناطيسي
 :١٩٩٩ مارس ٩

صاالت الطرفية واإلقرار  الخاص باألجهزة الالسلكية وأجهزة االتEC/99/5توجيه المجلس 
 .المشترك لمطابقة آل منها

یمكنك الحصول على إعالن مطابقة آامل، لتحدید التوجيهات ذات الصلة والمعایير المشار إليها من 
 .الوآيل المحلي المعتمد لدیك
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، فقد یتعين تقليل )ISM(لكي یتسنى لك تشغيل هذا الجهاز بالقرب من أجهزة صناعية وعلمية وطبية 
 .أو اتخاذ إجراءات خاصة لتخفيفه ISM إلشعاع الخارجي الذي یخرج من أجهزةا

یجب استخدام آابالت الوصل المعزولة مع هذا الجهاز للمحافظة على التوافق مع توجيهات المجلس 
89/336/ EEC. 

 المعلومات التنظيمية
  من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية١٥الفقرة 

 من ١٥بموجب الفقرة ) أ(ثبت أنه متوافق مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة تم اختبار هذا الجهاز و
وتمت صياغة هذه الحدود لتوفر قدًرا آافًيا من الحمایة  .(FCC)قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية 

یوّلد هذا الجهاز طاقة ترددات السلكية  .ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجاریة
وإذا لم یتم ترآيبه واستخدامه وفقا لدليل التعليمات، فقد . ها ومن الممكن أن یشعها آذلكویستخدم

قد یؤدي تشغيل هذا الجهاز في منطقة  .یتسبب في حدوث تداخل ضار مع االتصاالت الالسلكية
 .سكنية إلى حدوث تداخل ضار، وفي هذه الحالة یلزم عليك تصحيح هذا التداخل على نفقتك الخاصة

 بشكل Xeroxتلغي أي تغييرات أو تعدیالت یتم إدخالها على هذا الجهاز بدون مصادقة شرآة قد 
 .خاص حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز

یجب استخدام الكابالت المعزولة مع هذا الجهاز للمحافظة على التوافق مع قواعد لجنة : تحذیر
 ).(FCC االتصاالت الفيدرالية

ICES-003 
 . الكنديICES-003مع معيار ) أ(الجهاز الرقمي من الفئة یتوافق هذا 

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du 

Canada. 

 )طقم الفاآس (Fax Kitالمعلومات التنظيمية األمریكية الخاصة بخيار 
 

 بأن قيام أي ١٩٩١الهاتف لعام  ینص قانون حمایة مستخدم :متطلبات إرسال رأس الصفحة بالفاآس
شخص باستخدام آمبيوتر أو جهاز إلكتروني، بما في ذلك أجهزة الفاآس، في إرسال أي رسائل 

یعتبر أمًرا غير قانوني، إال إذا تضمنت هذه الرسالة بوضوح تاریخ ووقت إرسالها وهویة الشرآة أو 
 هذه الشرآة أو الكيان اآلخر أو أي آيان آخر أو الشخص المرسل، ورقم هاتف جهاز اإلرسال أو

  .الشخص في الهامش أو أعلى أو أسفل آل صفحة ُمرسلة أو في الصفحة األولى من الرسالة
 أو أي رقم آخر تتعدى تكاليفه التكاليف المحلية أو ٩٠٠ال یجوز أن یبدأ رقم الهاتف المذآور برقم (

وقع الدولة ورقم الهاتف الخاص بالجهاز ویجب إدخال م ).تلك الخاصة باالتصال بالمسافات البعيدة
وطریقة اإلرسال واالستقبال ونوع ) اسم الشرآة(ومعلومات النص الذي یوضع في رأس الصفحة 

لمزید من المعلومات  ).طقم الفاآس المضمن ( Embedded Fax kitاالتصال عند ترآيب خيار 
الموجودة في " لفاآس االفتراضيةإعدادات إرسال ا"حول ضبط إعدادات الفاآس االفتراضية، راجع 

المعلومات عن تثبيت الفاآس المضمن، راجع القرص لمزید من . ١٣٤صفحة " اإلعدادات"فصل 
 .المضغوط الخاص بإدارة النظام

: رقم الطراز
XRX-FAXKIT 

 

gelgel
Rectangle
جذء ناقص
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 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ٦٨یتوافق هذا الجهاز مع الفقرة : معلومات حول طقم الفاآس
)FCC ( والمتطلبات التي تتبناها منظمةAdministrative Council for Terminal 

Attachments (ACTA)) یوجد ملصق على الجزء الخلفي ). المجلس اإلداري للملحقات الطرفية
لهذا الجهاز، والذي یحتوي من بين معلومات أخرى على معرف المنتج بتنسيق 

US:AAAEQ##TXXXX .م عند الطلب إلى شرآة الهاتفویجب تقدیم هذا الرق. 
البد من توافق القابس والمقبس المستخدمين في توصيل هذا الجهاز بشبكات االتصال السلكية وشبكة 

والمتطلبات التي ) FCC( المعمول بها من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ٦٨الهاتف مع الفقرة 
فق مع هذا المنتج آابل هاتف وبمقبس مر ).ACTA(یحددها المجلس اإلداري للملحقات الطرفية 

 .تم تصميمه ليتم توصيله بمقبس متوافق .متوافقين

اطلب من شرآة الهاتف المحلية لدیك معرفة نوع المقبس المثبت على خط الهاتف : تحذیر
حيث قد یؤدي توصيل هذا الجهاز بمقبس غير معتمد، إلى إتالف الجهاز الخاص  .الخاص بك

أو المسئولية القانونية /، آافة المسئوليات وXerox أنت، وليس شرآة تتحمل .بشرآة الهاتف
 .عن أي ضرر یحدث نتيجة لتوصيل هذا الجهاز بمقبس غير معتمد

 باستخدام سلك خط هاتفي متوافق USOC RJ-11C: یمكنك توصيل الجهاز بالمقبس القياسي التالي
 . تعليمات الترآيب للحصول على التفاصيلراجع. المرفق مع طقم الترآيب) مع القوابس القياسية(

وقد  .في تحدید عدد األجهزة التي یمكن توصيلها بخط الهاتف) الرقم المكافئ للجرس (RENیستخدم 
یجب أال  . على خط الهاتف إلى عدم رنين الهاتف استجابة لمكالمة واردةRENتؤدي زیادة أرقام 

للتأآد من عدد  .أرقام) ٥٫٠( آلها، خمسة ، في أغلب المناطق وليسRENیتجاوز مجموع أرقام 
، اتصل بشرآة RENاألجهزة التي ربما تقوم بتوصيلها بالخط، طبقًا لما تم تحدیده بإجمالي أرقام 

 الخاص REN، رقم ٢٠٠١ یوليو ٢٣فيما یتعلق بالمنتجات التي تم التصدیق عليها بعد  .الهاتف المحلية
 األرقام التي .US:AAAEQ##TXXXXموجود بتنسيق بهذا الجهاز هو جزء من معرف الجهاز ال

 ).٠٫٣ لـ REN هي رقم ٠٣: على سبيل المثال( بدون عالمة عشریة REN هي أرقام ##یمثلها 
 بشكل منفصل على REN، یظهر رقم ٢٠٠١ یوليو ٢٣في المنتجات التي تم التصدیق عليها قبل 

 .الملصق
شبكة الهاتف، فستخطرك شرآة الهاتف مسبًقا  یسبب تأثيرًا ضارًا على Xeroxوإذا آان جهاز 

ولكن إذا لم یكن اإلشعار المسبق حًال عملًيا، فستقوم شرآة الهاتف  .باحتمال رفع الخدمة مؤقًتا
وآذلك، سيكون لك الحق في تقدیم شكوى إلى لجنة االتصاالت  .بإخطار العميل بأسرع وقت ممكن

 .راء ضروریًاإذا آنت تعتقد أن هذا اإلج(FCC) الفيدرالية 
وقد تقوم شرآة الهاتف بإجراء تغييرات في التجهيزات أو المعدات أو العمليات أو اإلجراءات التي 

وإذا حدث ذلك فستقدم شرآة الهاتف إشعاًرا مسبًقا حتى یتسنى لك  .قد تؤثر على عمل هذا الجهاز
 .إجراء التعدیالت المناسبة لمنع انقطاع الخدمة

 والخاص 2797-821-800، برجاء االتصال برقم الهاتف Xeroxهاز إذا واجهت مشكلة في ج
 من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات اإلصالح Xeroxبمرآز الترحيب التابع لشرآة 

 .والضمان
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إذا تسبب الجهاز في إلحاق الضرر بشبكة الهاتف، فسوف تطلب شرآة الهاتف منك فصل الجهاز 
 .كلةلحين االنتهاء من المش
 فقط بإجراء أعمال إصالح Xerox أو وآالة الخدمة المعتمدة من قبل Xeroxینبغي أن یقوم مندوب 
ستبطل وتلغى مدة  .وهذا یسري سواء أثناء فترة الضمان أو بعد انقضائها .الجهاز وطقم الفاآس

هاز یجب عدم توصيل هذا الج .الضمان المتبقية في حالة إجراء عمليات إصالح غير مخول بها
اتصل بلجنة المرافق  .یخضع االتصال بخدمة الخط المشترك لرسوم الدولة .بالخطوط المشترآة

 .العامة بالدولة أو لجنة الخدمات العامة أو لجنة الشرآة للحصول على المعلومات
وفي حالة وجود جهاز إنذار سلكي خاص متصل بخط الهاتف، تأآد أن ترآيب هذا الجهاز من 

Xeroxإذا آان لدیك أسئلة حول ما یمكن أن یؤدي إلى تعطيل  .لى تعطيل جهاز اإلنذار ال یؤدي إ
 .جهاز اإلنذار فاستشر شرآة الهاتف أو فني ترآيب مؤهَّل

 المعلومات التنظيمية الكندیة الخاصة بخيار طقم الفاآس

 .یفي هذا المنتج بالمواصفات الفنية الصناعية الساریة بكندا
Ringer Equivalence Number (REN) هو داللة على الحد األقصى لعدد األجهزة المسموح 

قد تتكون النهایة الطرفية على واجهة االتصال من أي مجموعة  .بتوصيلها بواجهة اتصال الهاتف
یمكن العثور  .من األجهزة، بشرط أال یتجاوز مجموع عدد األجهزة المتصلة عن خمسة أجهزة

 .ي الجزء الخلفي للجهاز على الملصق الموجود فRENعلى قيمة 
ینبغي أن یقوم بعمليات إصالح الجهاز المعتمد مرآز خدمات صيانة آندي معتمد یقوم الموّرد 

قد یؤدي إجراء أي إصالحات أو تعدیالت یقوم بها المستخدم على هذا الجهاز أو أي  .بتحدیده
 .عطل یحدث به إلى أن تطلب شرآة االتصاالت من المستخدم فصل الجهاز

بغي أن یتأآد المستخدم بهدف حمایته الشخصية من اتصال الوصالت األرضية الكهربائية لألداة ین
یكون هذا  .المساعدة للطاقة وخطوط الهاتف ونظام أنابيب المياه المعدنية الداخلية، عند وجوده، معًا

 .اإلجراء له أهمية خاصة في المناطق الریفية

 :رقم الطراز
 XRX-FAXKIT 

غي أال یحاول المستخدمون عمل مثل هذه التوصيالت بأنفسهم، ولكن عليهم ینب: تنبيه
  .االتصال بهيئة الفحص الكهربائي المالئمة أو فني آهرباء حسب الحاجة
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 المعلومات التنظيمية األوروبية الخاصة بخيار طقم الفاآس
 EC/1999/5  عن بعدتصدیق التوجيهات الخاصة باألجهزة الالسلكية وأجهزة االتصاالت الطرفية

 بأن جهازها هذا مخصص لالتصال الطرفي المفرد في آل أوروبا بشبكة التبدیل Xeroxتصدق 
 .EC/1999/5المماثلة بما یتوافق مع التوجيهات ) PSTN(الهاتفية العامة 

 :المتوافقة في الدول التالية PBX الوطنية وPSTNصمم هذا الجهاز للعمل مع شبكات 
 النمسا فرنسا إیطاليا رومانيا
 بلجيكا ألمانيا لكسمبورج أسبانيا
 بلغاریا اليونان هولندا السوید
 جمهوریة التشيك هنغاریا النرویج سویسرا

 الدانمارك أیسلندا بولندا المملكة المتحدة
 فنلندا أیرلندا البرتغال 

 .وقت ممكن المحلي في أقرب Xeroxفي حالة حدوث أي مشكلة، ینبغي عليك االتصال بمندوب 
 وثبت أنه متوافق معه، وهذا المعيار عبارة عن أحد TBR21لقد تم اختبار هذا الجهاز طبقًا لمعيار 

المواصفات الفنية الخاصة باألجهزة الطرفية ليتسنى استخدامها في شبكات التبدیل الهاتفي العامة 
 .المماثلة في المنطقة االقتصادیة األوروبية

راجع مستندات  .داد قابل للضبط من قبل المستخدم خاص بكود الدولةهذا المنتج یحتوي على إع
 .یجب ضبط أآواد الدول قبل توصيل هذا المنتج بالشبكة .العميل فيما یتعلق بهذا اإلجراء

، إال أنه )DTM(رغم أن هذا المنتج یمكنه استخدام إما إرسال اإلشارات بالنبض أو بالنغمة  :مالحظة
یوفر  ).التردد المتعدد ذو النغمة المزدوجة (DTMFم إرسال اإلشارة یوصى بضبطه على استخدا

طریقة موثوقة وسریعة للقيام ) التردد المتعدد ذو النغمة المزدوجة (DTMFإرسال اإلشارة باستخدام 
 .بالمكالمة

إن القيام بأي تعدیل على هذا الجهاز أو توصيله ببرنامج تحكم خارجي أو بجهاز تحكم خارجي غير 
 . سيبطل التصدیقXeroxمد من قبل شرآة معت

 النسخ غير القانوني
قد  .بموجب القانون نسخ المواد التالية في ظل ظروف معينة) الهيئة التشریعية(یحظر الكونجرس 

 .تفرض عقوبات جزائية أو غرامات على من تثبت إدانته بارتكاب هذا النسخ
 :الیات المتحدة، مثلااللتزامات أو األوراق المالية الخاصة بحكومة الو 

 شهادات المدیونية
 آوبونات من سندات
 الشهادات الفضية

 سندات الوالیات المتحدة
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 سندات االحتياطي الفيدرالي
 شهادات اإلیداع

 عملة المصرف الوطني
 األوراق النقدیة الخاصة ببنك االحتياطي الفيدرالي

 الشهادات الذهبية
 سندات الخزانة

 رةأوراق نقدیة من فئات صغي
 العمالت الورقية

 )إدارة اإلسكان االتحادیة (FHAسندات والتزامات وآاالت معينة من قبل الحكومة، مثل 
یمكن تصویر سندات االدخار األمریكية تصویرًا فوتوغرافيًا فقط ألغراض الدعایة (السندات 

 .)فيما یتعلق بالحملة المخصصة لبيع مثل هذه السندات
إذا دعت الضرورة إلى نسخ مستند قانوني یوجد به طابع ( الداخلية طوابع اإلیرادات الضریبية

 .)تمغة ملغي، یمكن إجراء هذا الفعل بشرط أخذ نسخة طبق األصل من المستند ألغراض قانونية
یمكن تصویر طوابع البرید فوتوغرافيًا بهدف جمع الطوابع (طوابع البرید، الملغاة وغير الملغاة 

  أو أآبر ٣/٤صورة باللون األسود واألبيض وأن تكون أقل من بشرط أن تكون النسخة الم
 .) مرة من األبعاد الخطية للنسخة األصلية٢/١١من 

 الحواالت المالية البریدیة
الفواتير أو الشيكات أو الكمبياالت الخاصة باألموال التي یقوم بطلبها أو سحبها مسئولون 

 معتمدون بالوالیات المتحدة
عمالت األخرى ألي فئة من فئات األوراق المالية آان قد تم أو قد یتم الطوابع وأشكال ال

 إصدارها بموجب أي قانون من الكونجرس
 .شهادات التعویض المعدلة الممنوحة لمن شارك في الحربين العالميتين من المحاربين القدماء 
 .االلتزامات أو السندات المالية الخاصة بأي حكومة أو بنك أو شرآة أجنبية 
إال إذا تم الحصول على الترخيص من مالك حقوق النشر أو آان (لمواد المحمية بحقوق الطبع ا 

أو مع االلتزام بشروط إعادة النسخ الخاصة بقانون حمایة " االستخدام العادل"النسخ یقع ضمن 
یمكنك الحصول على المعلومات اإلضافية الخاصة بهذه الشروط  .حقوق الطبع التي تقرها المكتبة

 ).R21دوریة  (٢٠٥٥٩ن مكتب حقوق الطبع والنشر، مكتبة الكونجرس، واشنطن م
 ).یمكن تصویر شهادات منح الجنسية األجنبية(شهادات منح المواطنة أو الجنسية  
 ).یمكن تصویر جوازات السفر األجنبية(جوازات السفر  
 .أوراق الهجرة 
 .بطاقات تسجيل الكمبياالت 
 :قائية التي تحمل أي من المعلومات التاليةوثائق استقراء الخدمات االنت 

 أرباح أو دخل المسّجل
 حالة بدل اإلعالة الخاصة بالمسّجل
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 السجل القضائي للمسجل
 الخدمة العسكریة السابقة للمسّجل
 الحالة البدنية أو العقلية للمسّجل

 بالوالیات  یمكن تصویر شهادات أداء الخدمة العسكریة في البحریة والجيش:استثناء :مالحظة
 .المتحدة األمریكية

الشارات أو بطاقات تحقيق الهویة أو الرخص أو العالمات المميزة التي یحملها العاملون في  
البحریة أو الجيش أو التي یحملها موظفو المكاتب واإلدارات الفيدرالية، مثل مكتب التحقيقات 

 ).ي مكتب أو إدارة عملية التصویرإال إذا طلب رئيس أ(الفيدرالية ووزارة الخزانة األمریكية 

رخص السيارات ورخص قيادة السيارات : یحظر نسخ المواد التالية في بعض الدول: تحذیر
في حالة الشك، قم باستشارة المحامي  .هذه القائمة ليست شاملة .وشهادات ملكية السيارات

 .الخاص بك

 قبرص هنغاریا لثوانيا سلوفاآيا
 جمهوریة التشيك ياإیطال مالطا سلوفانيا
 إستونيا التفيا بولندا أسبانيا
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 التوافق البيئي
 

 الوالیات المتحدة األمریكية
Energy Star 

األساسي التكوین ( أن ENERGY STAR بصفتها شریًكا في برنامج Xeroxلقد قررت شرآة 
 . فيما یتعلق بكفاءة استهالك الطاقةENERGY STARهذا الجهاز یفي بإرشادات ) من

ENERGY STARو ENERGY STAR MARKهما عالمتان تجاریتان أمریكيتان مسجلتان .
 هو مجهود جماعي بين الوالیات ENERGY STAR Office Equipment Programبرنامج 

ان وصناعة المعدات المكتبية للرقي بالناسخات والطابعات وآالت المتحدة واالتحاد األوروبي والياب
. الفاآس واألجهزة متعددة الوظائف وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وشاشات العرض الموفرة للطاقة

یساعد تقليل استهالك المنتج للطاقة في مكافحة تكون الضباب والدخان وتغيرات المناخ طویلة 
 .ي تنتج عن توليد الكهرباءاألجل بتقليل االنبعاثات الت

طاقة " مسبقًا في المصنع للدخول في حالة Xerox ENERGY STARلقد تم إعداد جهاز
ویمكن أن تقلل . أو إیقاف التشغيل بشكل آامل بعد فترة زمنية معينة من االستخدام/و" منخفضة

قارنة هذا الجهاز ميزات توفير الطاقة هذه من استهالك المنتج للطاقة بمقدار النصف وذلك عند م
 .باألجهزة التقليدیة

 

  

 آندا

Environmental Choice 
 بكندا على أن هذا الجهاز Terra Choice Environmental Serviced, Incصادقت شرآة 

 المعمول بها للحصول على أدنى Environmental Choice EcoLogoیطابق آافة متطلبات 
 .تأثير على البيئة

  Environmental Choice بصفتها شریًكا في برنامج Xerox Corporationلقد قررت شرآة 
 . فيما یتعلق بكفاءة استهالك الطاقة Environmental Choiceأن هذا الجهاز یفي بتوجيهات

 لمساعدة المستهلكين ١٩٨٨ عام Environmental Choice ة برنامجأسست هيئة البيئة الكندی
یجب أن تتوافق الناسخات والطابعات وآالت . في تحدید الخدمات والمنتجات الموثوق بها بيئيًا

الطباعة الرقمية والفاآسات مع معایير آفایة الطاقة واالنبعاثات وأن تظهر توافقها مع المستلزمات 
 ١٦٠٠ في الوقت الراهن أآثر من  Environmental Choiceل برنامجویشم. المعاد تصنيعها
 من الشرآات الرائدة في تقدیم المنتجات Xeroxوقد آانت .  صاحب ترخيص١٤٠منتج معتمد و

 .EcoLogo المعتمدة من قبل
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 إعادة تصنيع المنتج والتخلص منه
 

 الخاص بك، فالرجاء مالحظة أن هذا المنتج یحتوي على Xeroxإذا آنت تنوي التخلص من منتج 
خلص منها بما یتماشى مع االعتبارات الرصاص والزئبق ومواد أخرى قد یستلزم تنظيم عملية الت

إن وجود الرصاص والزئبق متوافق تمامًا مع األنظمة العالمية  .البيئية في بعض الدول أو الوالیات
 .المطبقة في الوقت الذي تم فيه طرح المنتج في األسواق

 .اریةالتج/ المنزلية والمهنية/ یمكن استخدام بعض األجهزة في آال من االستخدامات المحلية

 المنزلية/البيئة المحلية
 إن وجود هذا الرمز على جهازك الخاص یؤآد على وجوب عدم قيامك بالتخلص من الجهاز 

 .في مجرى النفایات المنزلية العادي
وطبقًا للقوانين األوروبية، فإن األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستهلكة الخاضعة لعملية 

 .ا عن النفایات المنزليةالتخلص منها یجب أن یتم عزله
یجوز لعائالت معينة في الدول األعضاء باالتحاد األوروبي إرجاع األجهزة الكهربائية 

الرجاء االتصال بالهيئة المحلية  .واإللكترونية المستخدمة إلى مرافق مخصصة للتجميع مجانًا
 .للتخلص من النفایات لدیك للحصول على معلومات

ما ُیطلب من تاجر التجزئة المحلي لدیك استرداد الجهاز القدیم الخاص عند شرائك لجهاز جدید رب
یرجى طلب الحصول على معلومات من تاجر التجزئة  .بك مجانًا وذلك في بعض الدول األعضاء

  .لدیك

 یةالتجار/البيئة المهنية
إن وجود هذا الرمز على جهازك الخاص یؤآد على وجوب قيامك بالتخلص من الجهاز بما 

 .یتماشى مع اإلجراءات الوطنية المتفق عليها
وطبقًا للقوانين األوروبية، فإن األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستهلكة الخاضعة لعملية 

 .اءات المتفق عليهاالتخلص منها یجب أن یتم التعامل معها وفًقا لإلجر
 Xeroxویرجى، قبل التخلص من هذه األجهزة، االتصال بالوآيل المحلي لدیك أو مندوب 

 .للحصول على معلومات حول استرداد األجهزة المستهلكة عند التخلص منها

 

 اليةأمریكا الشم
اتصل بمندوب  .إعادة تصنيعه/  برنامجًا السترجاع أي جهاز وإعادة استخدامهXeroxتستعمل 
للحصول على مزید  . منتًج من البرنامجXerox  لدیك لتحدید ما إذا آان هذا جزءXerox مبيعات

 أو www.xerox.com/environment البيئية، قم بزیارة Xeroxمن المعلومات حول برامج 
على المعلومات المتعلقة بإعادة التصنيع والتخلص من المنتج، یرجى االتصال بالهيئات للحصول 

إذا آنت مقيمًا بالوالیات المتحدة، یمكنك الرجوع إلى موقع ویب الخاص باتحاد . المحلية لدیك
 .www.eiae.org: الصناعات اإللكترونية
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 االتحاد األوروبي
األجهزة الكهربائية ( WEEE الخاصة بـ EC/2002/96التوجيهات 

 )واإللكترونية المستهلكة
 .التجاریة/ المنزلية والمهنية/ یمكن استخدام بعض األجهزة في آال من االستخدامات المحلية

 أمان الزئبق
الموجود داخل هذا الجهاز على الزئبق ویجب إعادة تصنيعه ) المصابيح(یحتوي المصباح 

لمزید من التفاصيل . ية أو الخاصة بالوالیة أو المحليةأو التخلص منه طبقًا للقوانين الفيدرال
 .lamprecylce.org, eiae.orgراجع 

Hg

 الدول األخرى
یرجى االتصال بهيئات النفایات المحلية لدیك واطلب منهم االستشارة بشأن التخلص من األجهزة 

 .القدیمة
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استعن  .قبل بدء استخدام الجهاز الخاص بك، استغرق بعض الوقت للتعرف على الميزات والخيارات المتعددة
 المتوفر بشكل منفصل من أجل إخراج الجهاز من عبوته وإعداده آتيب التثبيت السريعبالتعليمات الموضحة في 

 .لالستخدام
 

 



 بدء التشغيل   ٢

Xerox WorkCentre 4150٢٢  دليل المستخدم

 نظرة عامة حول الجهاز
 

 أماآن المكونات
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 درج اإلخراج

 لوحة التحكم

 ١درج الورق 

 ٢درج الورق 

 الحامل القصير

 غذیة المستنداتوحدة ت

 وحدة الفرز والتدبيس

إیقاف التشغيل/مفتاح التشغيل

 ٤ و٣درجي الورق 

  والحامل القصير٤ و٣ و٢ و١التهيئة باستخدام األدراج 

 درج التحویل

 وحدة الفرز والتدبيس

 ودرج التحویل١التهيئة باستخدام الدرج
ووحدة الفرز والتدبيس

 حامل الخزانة

١التهيئة باستخدام درج اإلخراج والدرج
ودرج التحویل

 حامل ٢ و١والتهيئة باستخدام الدرجين 
الخزانة
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 لوح المستندات الزجاجي وواجهة المستخدم ولوحة التحكم

 لوح المستندات
 البالتيني/  الزجاجي 

 لوحة التحكم
شاشة اللمس الخاصة بواجهة  لوحة المفاتيح الرقمية

 (UI)المستخدم 

نقطة محاذاة 
 المستندات
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 الطرازات والمكونات
 

WorkCentre 
4150xf 

WorkCentre 
4150x 

WorkCentre 
4150s 

WorkCentre 
4150 

 

وحدة تغذیة  (DADF قياسي قياسي قياسي قياسي
المستندات التلقائية 

) للطباعة على الوجهين
 ورقة-٥٠

 ودرج ١درج الورق  قياسي قياسي قياسي قياسي
  التحویل

 النسخ الرقمي قياسي قياسي قياسي قياسي

 الطباعة عبر الشبكة - قياسي قياسي قياسي

 Network - الخيار الخيار الخيار
Scanning ) المسح

 )الضوئي عبر الشبكة
 الفاآس الخيار الخيار قياسي قياسي

  Scan to E-mail - قياسي قياسي قياسي
 الصور إلرسالهامسح (

 )بالبرید اإللكتروني
 ميجابایت٢٥٦: النظام
 ميجابایت١٦: آسالفا

 ميجابایت٢٥٦: النظام
 ميجابایت١٦: الفاآس

 ميجابایت٢٥٦: النظام
 ميجابایت١٦: الفاآس

 ميجابایت١٢٨: النظام
 ميجابایت١٦: الفاآس

 تهيئة الذاآرة

 یستوعب ٢درج الورق  الخيار الخيار قياسي قياسي
  ورقة٥٢٠

 ٤ و٣أدراج الورق  الخيار الخيار الخيار قياسي
  ورقة٥٢٠ یستوعب

 وحدة الفرز والتدبيس الخيار الخيار الخيار قياسي

الحامل القصير 
 آمكون قياسي

 حامل قصير/ الخزانة  الخيار الخيار الخيار

 الواجهة الخارجية الخيار الخيار الخيار الخيار
 الكتابة فوق الصورة

مسح ضوئي عبر 
 الشبكة

 حساب عبر الشبكة
ملقم فاآس عبر الشبكة

  الصورةالكتابة فوق
مسح ضوئي عبر 

 الشبكة
 حساب عبر الشبكة

ملقم فاآس عبر الشبكة

 الكتابة فوق الصورة
مسح ضوئي عبر 

 الشبكة
 حساب عبر الشبكة

ملقم فاآس عبر الشبكة

- 
 خيارات البرنامج
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 نظرة عامة حول لوحة التحكم
 

 

 
 الميزة الوصف

 )الخدمات (Services .یعرض مزایا المهمة على الشاشة

 )حالة المهمة (Job Status .یعرض معلومات حول تقدم المهمة

 )حالة الجهاز (Machine Status .یعرض الحالة الحالية للجهاز

ة إلى إجراءات عرض جميع مزایا البرمجة المتاحة وتحدیدها، باإلضاف
 .إصالح الخلل ومعلومات عامة حول الجهاز

Display and Touch Screen 
 )العرض وشاشة اللمسشاشة (

 )تعليمات (Help .الوصول إلى المعلومات اإلضافية

 )اللغة (Language .یغير النص المعروض على الشاشة إلى لغة اخرى

 

الوصول إلى األدوات، التي تستخدم لضبط اإلعدادات االفتراضية 
 .للجهاز

Access) الوصول( 

  Numeric Keypad .تستخدم إلدخال األحرف األبجدیة الرقمية
 )لوحة المفاتيح الرقمية(

 )إلغاء اإلدخال (Cancel Entry .تيح الرقميةاضغط عليه إللغاء اإلدخال الذي تم بواسطة لوحة المفا

قم بلمس واجهة   .یعرض وقت دخول الجهاز في وضع موفر الطاقة
 .المستخدم لتنبيه الجهاز

Energy Saver) موفر الطاقة( 

.اضغط عليه إلعادة الضبط إلى إعدادات النسخ والطباعة االفتراضية العادیة Clear All) AC) (مسح الكل( 

 

موفر الطاقة

l الوصول
 حالة المهمة

شاشة العرض وشاشة اللمس خدمات  اللغة
تعليمات

 sإضاءة شاشة العرض
لوحة المفاتيح الرقمية حالة الجهاز

 إیقاف إلغاء اإلدخال
البدء

مسح الكل

مقاطعة
الطباعة
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 الميزة الوصف

  Interrupt Printing .اضغط عليه إلیقاف مهمة الطبع الحالية وأداء مهمة محلية
 )مقاطعة الطباعة(

 )إیقاف (Stop .اضغط عليه إللغاء المهمة الحالية

 )بدء (Start .اضغط عليه لبدء مهمة محلية

  Display Brightness .قم بضبطه لتفتيح أو تغميق شاشة اللمس الخاصة بعرض لوحة التحكم
 )إضاءة شاشة العرض(

 

 توصيل الجهاز بالطاقة
 . بالجهاز وبمأخذ التيارآابل التيار الكهربائي المترددقم بتوصيل  توصيل الجهاز بالطاقةقم  .١

 .ربائي متصل بمقبس تيار أرضيیجب أن یكون آابل التيار الكه
 

 

 

 

 ON/OFFاضغط على المفتاح  .٢
 ليكون في ) تشغيلإیقاف/تشغيل(

تظل  ).تشغيل ()ON  )Iالوضع 
شاشة العرض فارغة عند بدء 

"تشغيل الجهاز حتى تظهر رسالة 
Please Wait...Machine self 

test in progress" " الرجاء
االختبار الذاتي للجهاز ...االنتظار
 .على شاشة العرض" قيد التنفيذ

إلیقاف تشغيل الطاقة، اضغط على  .٣
إیقاف /تشغيل( ON/OFFالمفتاح 
 .)O( ليكون في الوضع )تشغيل

 

 مفتاح لتشغيل
 إیقاف التشغيل/

التيار آابل 
الكهربي 
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 تحميل الورق
 .اسحب لفتح درج الورق .١

 

 

 

  

تتوفر أدراج ورق   
 .إضافية آأدراج اختياریة

تتشابه التعليمات الخاصة 
 .بتحميل جميع أدراج الورق

 .الحد األقصى للتعبئةیجب أال تقم بتعبئة الدرج بما یفوق  .قم بتهویة الورق ثم إدخاله في الدرج .٢
 .قم بتحریك الموجهات حتى تلمس مجموعة الورق .٣
 .أغلق الدرج .٤

في " تحميل أدراج الورق" الرجاء مراجعة ،مزید من المعلومات حول تحميل الورقل: مالحظة 
 .١١٧الفصل الخاص بالورق والوسائط األخرى صفحة 

 تسجيل الخروج/ تسجيل الدخول
أو حساب الشبكة االختياریة، یجب إدخال رقم مستخدم ) الّعداد (Auditronفي حالة تمكين ميزة 

مهام النسخ تلقائيًا ) الّعداد (Auditronتتعقب ميزة  .ئف الجهازصالح من أجل الوصول إلى وظا
یتم استخدام  .ألغراض معرفة التكلفة، باإلضافة إلى تفادي الوصول غير المصرح إلى الجهاز

للمزید من المعلومات اتصل بمسئول  .حساب الشبكة لتعقب المهام التي تم إجراؤها عبر الشبكة
 ) .العّداد (Auditronأو مسئول نظام /النظام و

 الموجه الخلفي

 الموجهات الجانبية

 حد التعبئة األقصى
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 ٤، استخدم لوحة المفاتيح إلدخال آلمة المرور المكونة من )الّعداد (Auditronفي حالة تمكين  .١
 .)إدخال( Enterأرقام، ثم حدد 

 
، قم بإدخال معرف مستخدم ومعرف "شبكةحساب ال "Network Accountingفي حال تمكين  .٢

 .)إدخال( Enterحساب صالحين، ثم حدد 

 
 .أآمل المهمة .٣
 :لتسجيل الخروج .٤

 . من على لوحة التحكم)الوصول( Accessاضغط على الزر   )١
 .على شاشة اللمس) تسجيل خروج( Logoutحدد   )٢

 حالة الجهاز
 :تعمل ميزة حالة الجهاز على عرض التالي

 Machine Information) معلومات الجهاز( 
 Error Messages) رسائل الخطأ( 
 Service Information )معلومات الخدمة( 
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 .الموجود على یسار واجهة المستخدم) حالة الجهاز (Machine Statusحدد الزر 

 

 معلومات الجهاز

 
 :لمعلومات التاليةا) معلومات الجهاز (Machine Informationتعرض عالمة التبویب 

 . Xerox بدعماستخدم هذا عند االتصال . الرقم التسلسلي للجهاز

 .تعرض إجمالي النسخ المطبوعة التي تم تقدیمها

لعرض المعلومات المفيدة المحددة بواسطة ) تفاصيل الجهاز( Machine Detailsحدد الزر 
 :مسؤول النظام

 Customer Support details) ءتفاصيل دعم العمال( 
 Supplies Telephone Number) رقم هاتف المستلزمات( 
 Machine serial number )الرقم التسلسلي للجهاز( 
 Customer Asset Tag Number) رقم بطاقة أصول العميل( 
 Xerox Asset Tag Number)  رقم بطاقة أصولXerox( 
 System Software Version )إصدار برنامج النظام( 

Serial Number 
 )لرقم التسلسليا(

Total Impressions 
)إجمالي االنسخ المطبوعة(

Machine Details 
 )تفاصيل الجهاز(

للمزید من المعلومات حول آيفية إعداد هذه الشاشة، الرجاء الرجوع إلى دعم العمالء وأرقام 
 .١٤٥المستلزمات في فصل اإلعدادات صفحة 

 زر حالة الجهاز
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 : أیًضا بعرض)تفاصيل الجهاز (Machine Detailsتقوم شاشة 
Machine Hardware Options Configuration) وتعرض هذه ): تهيئة خيارات األجهزة

أدراج الورق ووحدة الفرز : الشاشة خيارات األجهزة التي تم تثبيتها على الجهاز، على سبيل المثال
 .والتدبيس والفاآس، الخ

Machine Software Version) الشاشة إصدارات تعرض هذه): إصدار برنامج الجهاز 
البرامج الحالية لمزایا مثل أداة التحكم الرئيسية والوحدة الطرفية إلخراج الصور وواجهة المستخدم 

 .والبرامج المثبتة للدرج

 :یعرض المعلومات التالية والخاصة بكل درج من أدراج الورق
 الحالة
Size) الحجم( على سبيل المثال ،A4 )ه مسبًقاآما قام مسؤول النظام بتعيين( 

Type) آما قام مسؤول النظام بتعيينه مسبًقا(، على سبيل المثال مثقوب أو عادي )النوع( 
Color) آما قام مسؤول النظام بتعيينه مسبًقا(، )اللون( 

Paper Tray Status 
 )حالة درج الورق(

ام آل ميزة وتعرض أیًضا عدد الصور التي تم نسخها باستخد .تعرض إجمالي الصور التي تم نسخها
 :من مزایا الجهاز

 النسخ 
 )عندما یكون مثبتًا(الطبع  
 )عندما یكون مثبتًا(الفاآس  
 )عندما یكون مثبتًا(البرید اإللكتروني  
 )عندما یكون مثبتًا(المسح الضوئي  

 :تسمح للمستخدم بطباعة التقاریر التالية

 مقایيس إعداد القائمة

Print Reports 
 )تقاریر الطباعة(

 

 التقریر الوصف

 االتصال لطلب المساعدة .یعرض سجل األخطاء والعيوب الخاص بالجهاز

عرض قائمة بأزرار لوحة التحكم واإلعدادات االفتراضية الخاصة 
 بالمصنع والخيارات المتاحة

 قائمة التعليمات

 رسائل الخطأ عرض قائمة بأخطاء الجهاز

  خطأ رسالة٤٠آخر   رسالة خطأ على الجهاز٤٠عرض أحدث 

 تهيئة النظام .عرض التهيئة الحالية للبرامج والمكونات الموجودة بالجهاز

 آافة التقاریر السابقة طبع آافة التقاریر الموجودة بالقائمة

 :للوصول إلى التقاریر التالية) تقاریر الحساب (Accounting Reportsاضغط على الزر 

 التقریر الوصف

 ادالعّد عرض بيانات حساب العّداد
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 التقریر الوصف

 حساب  Xerox القياسي   XSAعرض بيانات حساب

 آافة تقاریر الحساب طبع آافة تقاریر الحساب الموجودة بالقائمة

 :للوصول إلى التقاریر التالية) تقاریر البرید اإللكتروني (Email Reportsاضغط على الزر 

 التقریر الوصف

 إرسال برید إلكتروني اإللكترونيعرض قائمة بعمليات إرسال البرید 

تأآيد إرسال البرید  عرض تفاصيل وحالة إرسال البرید اإللكتروني
 اإللكتروني

 مصادقة المستخدم عرض معرفات وعناوین تسجيل دخول المستخدم

أعضاء دفتر العناوین  عرض األرقام المخزنة في دفتر العناوین المحلي
 المحلي

أعضاء دفتر عناوین  فتر عناوین المجموعةعرض األرقام المخزنة في د
 المجموعة

آافة تقاریر البرید  طبع آافة تقاریر البرید اإللكتروني بالقائمة
 اإللكتروني

 رسائل الخطأ

 
المعلومات الخاصة باألخطاء والعيوب ) رسائل الخطأ( Error Messagesتعرض عالمة تبویب 

 .الموجودة بالجهاز

 .تعرض مواصفات العيوب والتعليمات الخاصة بكيفية إصالحها

 .تعرض قائمة بكافة رسائل الخطأ النشطة

ها من الممكن ترتيب رسائل العيوب وفًقا لتوقيت حدوث .یعرض جميع رسائل العيوب وتوقيت حدوثها
 .أو رمز الخطأ

All Faults  
 )آافة العيوب(

Active Messages 
 )الرسائل النشطة(

Event Log 
 )سجل الحدث(

 



 بدء التشغيل   ٢

Xerox WorkCentre 4150٣٢  دليل المستخدم

  معلومات الخدمة

 
الحالة الحالية للمكونات القابلة ) معلومات الخدمة (Services Informationتعرض عالمة التبویب 

 لالستهالك واالستبدال من قبل المستهلك والمهندس

 تعرض النسبة المئویة المتبقية من الحبر

 .تعرض النسبة المئویة المتبقية لعمر الخرطوشة األسطوانية

 .اليیعرض عدد الصور التي تم نسخها باستخدام المثبت الحراري الح

 .یعرض عدد الصور التي تم نسخها باستخدام اسطوانات تغذیة الدرج الحالية

 .یعرض عدد الصور التي تم نسخها باستخدام اسطوانة تغذیة المستندات الحالية

 .یعرض عدد الصور التي تم نسخها باستخدام اسطوانات نقل اإلزاحة الحالية

 .حتكاك وحدة تغذیة المستندات الحاليةیعرض عدد الصور التي تم نسخها باستخدام لوحة ا
الموجود إلى یسار واجهة المستخدم للعودة إلى شاشة الخدمات ) خدمات (Servicesحدد الزر 
 .االفتراضية

Toner Cartridge 
 )خرطوشة الحبر(

SMart Kit Drum 
Cartridge 

الخرطوشة األسطوانية (
SMart Kit( 

Fuser  
 )المثّبت الحراري(

Tray(s) Feed 

Roller)  اسطوانات
  ))األدراج(تغذیة الدرج 

Document Feed 
Roller)  أسطوانة

 )تغذیة المستندات

Bias Transfer Roll 
(BTR))  اسطوانات نقل
 )اإلزاحة

Document 
Feeder Friction 

Pad)  لوحة احتكاك
 )وحدة تغذیة المستندات

 تخصيص الجهاز
تعمل أدوات .  العمل والممارسات الخاصة بكیمكن تخصيص الجهاز الخاص بك ليتناسب مع بيئة

 .إدارة النظام على تمكين مسئول النظام أو الجهاز الخاص بك من إعداد الجهاز وتخصيصه وصيانته



 ٢   بدء التشغيل

Xerox WorkCentre 4150٣٣  دليل المستخدم

بعد االنتهاء من ترآيب الجهاز الخاص بك، یوصى بتخصيص اإلعدادات والخيارات بما یحقق 
ات الخاصة بك مع مسئول النظام أو الجهاز یرجى مناقشة المتطلب .متطلبات المستخدمين بالكامل

 .الخاص بك لضمان الحصول على أفضل أداء للجهاز
تتمتع بعض  .من لوحة التحكم) الوصول (Accessیمكن الوصول إلى األدوات باستخدام الزر 

اإلعدادات ضمن األدوات بأهمية خاصة فيما یتعلق بتشغيل الجهاز، ولذلك تم حمایة الشاشات 
 . بكلمات مرور، لتفادي تغييرها أو إتالفها عرضًياالخاصة بهم

لمعرفة اإلرشادات الكاملة حول آيفية الوصول إلى أدوات إدارة النظام وتخصيصها، برجاء الرجوع 
 .١٢٥ إلى فصل اإلعدادات صفحة
 :تتضمن أدوات إدارة النظام

 إعدادات الفاآس
 عدم اتصال/ اتصال

 خدمات اختياریة
 إعادة ضبط البرنامج

 أرقام دعم العمالء والمستلزمات
 إدارة موفر الطاقة

 إعدادات النظام
 إعدادات الشاشة االفتراضية

 الوصول والحساب
 إعدادات المزایا االفتراضية

 إعداد االتصال والشبكة
 إدارة المستلزمات
 اختبارات الجهاز

 للحصول على مساعدة إضافية
 

توفر تعليمات  .تعليمات الفوریة في أي وقتللوصول إلى شاشات ال) تعليمات (Helpاضغط على 
 .الرسائل والشاشة والصور معلومات إضافية

 :إذا آنت بحاجة للحصول على أي تعليمات إضافية حول استخدام الجهاز، یمكنك

الوصول إلى التعليمات 
 :الفوریة

للحصول على تعليمات 
 إضافية

 القرص المضغوط  أو)دليل بدء التشغيل( Getting Started Guideمراجعة  )١
System Administration) الذي یوجد في حزمة القرص المضغوط )إدارة النظام ،
 .المتوفر مع الجهاز الخاص بك

 .أو الجهاز الخاص بك/االتصال بمسئول النظام و )٢
أو االتصال بمرآز الترحيب  www.xerox.comزیارة موقع ویب الخاص بالعميل على  )٣

 اضغط على الزر . مع تقدیم الرقم التسلسلي للجهازXeroxوالدعم التابع لـ 
Machine Status )من لوحة التحكم)حالة الجهاز . 

 .یمكن العثور على الرقم التسلسلي أیضًا على اللوحة المعدنية الموجودة داخل الباب األمامي :مالحظة

http://www.xerox.com
http://www.xerox.com
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Xerox WorkCentre 4150٣٥  دليل المستخدم

 .یتضمن هذا الفصل معلومات حول شاشة النسخ وميزات النسخ المتاحة
 .إن بعض الميزات الموصوفة في هذا الفصل اختياریة، وقد ال تنطبق على تهيئة الجهاز الخاص بك
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 إجراء النسخ
 

 .اتبع الخطوات التالية .سم اإلجراء األساسي الخاص بإنشاء نسخیصف هذا الق
 ٣٦ صفحة –تحميل المستندات 

 ٣٧ صفحة -تحدید الميزات 
 ٣٩ صفحة –إدخال الكمية 

 ٣٩ صفحة –بدء مهمة النسخ 
 ٣٩ صفحة –شاشة حالة المهمة 
 ٤١ صفحة –إیقاف مهمة النسخ 

، قد تحتاج إلى رقم حساب قبل استخدام )توثيقال (Authentication في حالة تمكين ميزة :مالحظة
 .وللحصول على رقم حساب أو مزید من المعلومات، اتصل بالمشغل الرئيسي أو مسئول النظام .الجهاز

 تحميل المستندات ١
یمكنك تحميل المستندات ليتم نسخها إما بوضعها على لوح المستندات الزجاجي أو في وحدة تغذیة 

 .المستندات
 راجع إعداد أدراج الورق في فصل اإلعدادات، ، معلومات حول إعداد أدراج الورقللحصول على

 .١٤١صفحة 

 :وحدة تغذیة المستندات
 :توضح الخطوات التالية آيفية تحميل المستندات باستخدام وحدة تغذیة المستندات

تخلص من قبل تحميل المستندات في وحدة تغذیة المستندات، تأآد أن المستندات في حالة جيدة و .١
 .آل الدبابيس ومشابك الورق

 

 

قم بإدخال المستندات بشكل مرتب في وحدة  .٢
تغذیة المستندات بحيث یكون وجهها 

یجب أن تكون الصفحة األولى في  .لألعلى
ین للجانب األیسر األعلى مع مواجهة العناو

 .من الجهاز
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قم بوضع الحزمة في وسط الموجِّهات مع محاذاة الحافة اليسرى مع درج تغذیة المستندات،  .٣

 .ووضع الموجِّهات لتلمس فقط حافة المستندات
 یحدد الجهاز الدرج ،)تلقائي( Auto على )تزوید الورق( Paper Supplyعند ضبط  .٤

 .المالئم تلقائيًا

 ٥٠يل حتى یمكن تحم  
 ) ٢م/ جم٨٠(رطل ٢٠ورقة 

یتراوح الوزن  .من الورق السميك
  رطًال ٢٨ رطل إلى ١٢من 

 راجع -)٢م/ جم١٢٠-٥٠(
المواصفات الكهربية في فصل 

، ١٨٤المواصفات في صفحة 
للحصول على المواصفات الكاملة 

 .لوحدة تغذیة المستندات
 :لوح المستندات الزجاجي
 :فية تحميل المستندات باستخدام لوح المستندات الزجاجيتوضح الخطوات التالية آي

 .ارفع وحدة مناولة المستندات .١

 
قم بوضع المستند ووجهه لألسفل على لوح المستندات الزجاجي مع محاذاته مع طرف سهم  .٢

 .ة بجوار الجزء العلوي األیسر من لوح المستندات الزجاجيالمحاذا
 .اخفض وحدة تغذیة المستندات .٣

 تحدید الميزات ٢
 إذا قامت الشاشة  .هي أول شاشة افتراضية یتم عرضها على الجهاز) النسخ (Copyشاشة 

 ، اضغط على الزر)حالة الجهاز (Machine Statusأو ) حالة المهمة (Job Statusبعرض 
All ervices )آافة الخدمات(.  إذا عرضت شاشة اللمس خيارات أخرى مثلFax) أو ) الفاآس

Email) البرید اإللكتروني( حدد ،All Services )آافة الخدمات( ثم حدد Copy )من )نسخ 
 .العناصر المعروضة

 على یتم عرض أآثر الميزات انتشارًا .یمكن تحدید ميزات النسخ المتعددة لمهمة النسخ الخاصة بك
 .)النسخ الرئيسي( Basic Copyingشاشة 

 سهم المحاذاة
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 . على شاشة اللمس)آافة الخدمات( All Servicesاضغط على الزر  .١

 
 .)نسخ( Copyتأآد من عرض شاشة  . على شاشة اللمس)نسخ( Copyحدد  .٢

 

، قد تحتاج إلى رقم حساب قبل استخدام )التوثيق (Authentication في حالة تمكين ميزة :مالحظة
 .موللحصول على رقم حساب أو مزید من المعلومات، اتصل بالمشغل الرئيسي أو مسئول النظا .الجهاز

 مرة واحدة على لوحة التحكم إللغاء أي تحدیدات سابقة )مسح الكل( Clear Allاضغط على الزر  .٣
 .االفتراضية) اإلدخال (Entryتعود لوحة التحكم إلى شاشة 

 .حدد الزر الخاص بالميزة المطلوبة .٤

 الميزة الوصف

استخدم عالمة التبویب هذه لتحدید الخيارات القياسية 
تكبير والدقة والنسخ /سخ مثل تصغيرالخاصة بوظيفة الن

 .على الوجهين وغيرها

Basic Copying  
 )نسخ أساسي(

استخدم عالمة التبویب هذه لضبط إخراج النسخة، مثل 
 .جودة الصورة ومسح الحافة وغيرها

Image Adjustment 
 )ضبط الصورة(

استخدم عالمة التبویب هذه النتاج خيارات مختلفة من 
 .، مثل إنشاء آتيب واألغلفة وغيرهااإلخراج النهائي

Output Format  
 )تنسيق اإلخراج(

للحصول على  .إذا لزم األمر، اضغط على إحدى عالمات التبویب وقم بتهيئة إعدادات النسخ
 :معلومات حول عالمات التبویب الفردیة، راجع ما یلي

 ٤٢ صفحة –النسخ الرئيسي 
 ٤٥ صفحة –ضبط الصورة 
 ٤٩ صفحة –تنسيق اإلخراج 
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 إدخال الكمية ٣

 .٩٩٩أقصى آمية لعدد النسخ هو 
یتم  .استخدم لوحة المفاتيح الرقمية الموجودة على لوحة التحكم إلدخال عدد النسخ المطلوب

 .عرض العدد الذي یتم إدخاله في الزاویة اليمنى العليا من الشاشة
ثم أدخل الكمية ) حمس (Clear C إللغاء إدخال غير صحيح، اضغط على الزر :مالحظة
 .الصحيحة

 بدء مهمة النسخ ٤
یظهر عدد النسخ  .یتم مسح آل مستند ضوئيًا مرة واحدة فقط .)بدء( Startاضغط على الزر 

 .الباقية في الزاویة اليمنى العليا من الشاشة

 شاشة حالة المهمة ٥
 Job Status من لوحة التحكم لعرض شاشة )حالة المهمة( Job Statusاضغط على الزر  .١

 ).حالة المهمة(

 
االفتراضية بعرض جميع المهام غير المكتملة بما في ) حالة المهمة (Job Statusتقوم شاشة 

 :في حالة عدم وجود مهمة غير مكتملة، ستظهر الرسالة التالية .ذلك مهمة النسخ قيد االنتظار
"No Active Jobs" "مهام نشطة ال توجد."  
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  لرؤیة قائمة المهام قيد االنتظار بالكامل)مهام أخرى قيد االنتظار ( Other Queuesاضغط على .٢

 الميزة الوصف

 مهام طباعة غير مكتملة .یعرض جميع مهام الطباعة الموجودة قيد االنتظار
د االنتظار مثل الفاآس والبرید یعرض جميع أنواع المهام قي

 مهام غير الطباعة غير مكتملة .اإللكتروني وغيرها ماعدا الطباعة

 جميع المهام غير المكتملة .یعرض جميع أنواع المهام قيد االنتظار
 مهام طباعة مكتملة .یعرض جميع مهام الطباعة المكتملة

د یعرض جميع أنواع المهام المكتملة مثل الفاآس والبری
 هام مكتملة غير الطباعةم .اإللكتروني وغيرها ماعدا الطباعة

 جميع المهام المكتملة .یعرض جميع أنواع المهام المكتملة

شاشةتعرض  ).تقدم المهمة (Progress of Your Jobحدد المهمة المطلوبة لعرض شاشة  .٣
Progress of Your Job ) ضوئيا وعدد عدد النسخ األصلية التي تم مسحها)تقدم المهمة 

 .الصور التي تم االنتهاء منها حتى اآلن

 
 قائمة بالوسائط المطلوبة إلآمال )الموارد المطلوبة( Required Resourcesیعرض الزر  •

 .المهمة
للمستخدم بالتقدم مباشرة في مهمة من المهام ) مهمة الترقية( Promote Jobیسمح الزر  •

 .األخرى الموجودة قيد االنتظار
 معلومات مثل المالك والحالة ونوع المهمة ووقت )تفاصيل المهمة(  Job Detailsیعرض الزر •

 .اإلرسال وغيرها

 
 ).تقدم المهمة(  Progress of Your Job للعودة إلى شاشة)إغالق(  Closeحدد  .٤
 ).قائمة انتظار المهام ( Job Queue للعودة إلى شاشة)إغالق( Closeحدد  .٥
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 للعودة إلى شاشة قائمة انتظار المهام ) عرض افتراضي( Default Viewاضغط  .٦
  Default View على معلومات حول آيفية تعيين للحصول .االفتراضية مسبقة التعيين

في فصل ) حالة المهمة االفتراضية(  Job Status Default، راجع)عرض افتراضي(
 .١٤٥اإلعدادات في صفحة 

 إیقاف مهمة النسخ ٦
 .اتبع الخطوات التالية إللغاء مهمة نسخ نشطة یدویًا

 .لغاء مهمة النسخ الحالية الموجود في لوحة التحكم إل)إیقاف (Stopاضغط على الزر  )١
 على لوحة )حالة المهمة( Job Statusإللغاء مهمة قيد االنتظار، اضغط على الزر  )٢

 ).مهام طباعة غير مكتملة (Incomplete Printing Jobsالتحكم لعرض شاشة 
  Progress of your Jobحدد المهمة المالئمة من قائمة االنتظار لعرض شاشة  )٣

 ).تقدم المهمة(

 
 ).أوامر المهمة (Job Commands من قائمة )حذف( Deleteحدد  )٤
 . للعودة إلى الشاشة السابقة)إلغاء( Cancel لحذف المهمة أو )تأآيد( Confirmحدد  )٥
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 ميزات النسخ
 

 :عالمات التبویب المتاحة الخاصة بتحدید ميزات النسخ المتعددة هي
 نسخ أساسي )١
 ضبط الصورة )٢
 تنسيق اإلخراج )٣

 لعرض عالمات تبویب ميزة )نسخ( Copy و)آافة الخدمات( All Servicesقد یتوجب عليك تحدید 
Copy) ویتوقف هذا األمر على الخيارات التي تم تمكينها وآيفية تهيئة الجهاز الخاص بك)النسخ ،. 

 عالمة التبویب النسخ الرئيسي
استخدم  .االفتراضية) النسخ (Copyهي شاشة ) نسخ أساسي (Basic Copyingإن عالمة التبویب 

 .عالمة التبویب هذه لتحدید الخيارات القياسية لمهمة النسخ

 
 .یمكن تحدید هذه الخيارات عن طریق لمس الزر المناسب من آل عمود

 .)المزید(... Moreلعرض آافة االختيارات لكل خيار، حدد الزر 

 تكبير/تصغير
 الموضوعة على لوح المستندات باستخدام هذا الخيار، یمكن تصغير أو تكبير النسخ األصلية

آما یمكن تصغير النسخ األصلية التي یتم تغذیتها %. ٤٠٠إلى % ٢٥الزجاجي بنسبة تتراوح من 
 %.٢٠٠إلى % ٢٥عبر وحدة تغذیة المستندات أو تكبيرها بنسبة تتراوح من 

 .تنتج صورة على النسخ بنفس حجم الصورة الموجودة على النسخة األصلية :%١٠٠
Auto) %یقوم بتصغير أو تكبير الصورة على النسخ تناسبيًا، اعتمادًا على حجم النسخة %):تلقائي 

 .األصلية وحجم ورق اإلخراج المحدد
. التكبير األآثر استخدامًا آخيارات إعادة التعيين/ تم تزوید نسب التصغير:خيارات التعيين المسبق

ل النظام أو الجهاز الخاص بك بما یحقق ویمكن تخصيص خيارات التعيين المسبق هذه بواسطة مسئو
 .االحتياجات الفردیة
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حدد نسبة مخصصة . التكبير/ لعرض جميع خيارات التصغير)المزید( ...Moreاضغط على الزر 
التكبير، /  لضبط نسبة التصغيرألسفل/ ألعلى أزرار التمریراستخدم . للتصغير أو التكبير المطلوب

 %.١بواقع نسبة زیادة 

 

 تزوید الورق
 .لتحدید درج ورق لمهمة النسخ) تزوید الورق (Paper Supplyاستخدم خيارات 
Auto Paper) عند تحدید هذا الخيار، یقوم الجهاز باختيار الورق الصحيح لمهمة ):ورق تلقائي 
 .ًا على حجم المستندات األصلية التي یتم مسحها ضوئيًاالنسخ اعتماد

Tray 1)  ١ استخدم هذا الخيار لتحدید الورق المحمل في درج ):١درج. 
Tray 2  ٢ استخدم هذا الخيار لتحدید الورق المحمل في درج ):اختياري (٢درج. 

3 Tray)  ٣رج  استخدم هذا الخيار لتحدید الورق المحمل في د):اختياري) (٣درج. 
4 Tray)  ٤استخدم هذا الخيار لتحدید الورق المحمل في درج ): اختياري) (٤درج. 

Bypass Tray )استخدم هذا الخيار عند تغذیة أنواع مفردة من الورق، على سبيل ):درج التحویل 
 ١٠٠یمكن تحميل درج التحویل بعدد یصل إلى  .المثال ورق ذو رأسية أو ملصقات لمهام منفصلة

بوصة، ١٠٫٥ x ٧٫٢٥ بوصة وx١٤ ٨٫٥ بوصة و١١ x ٨٫٥ أو A5 أو B5 أو A4ن ورقة م
 .وهو مالئم للورق األثقل أو المغلفات أو الورق الشفاف أو الملصقات

 .١٢٣لمزید من المعلومات، راجع مواصفات الوسائط في فصل الورق والوسائط األخرى في صفحة 

تتسع آافة األدراج لـ   
 التي  ورقة من األوراق٥٢٠

.  رطل٢٠یصل وزنها إلى 
 ١٠٥ – ٦٠یتراوح الوزن بين 

یتراوح الحجم . طراز قياسي/جم
) تغذیة الحافة القصيرة (A4بين 
ویشتمل على . Legalإلى 

 ).٥٠بحد أقصى (مغلفات 
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 نسخ على الوجهين
 .یمكن القيام بعمليات نسخ على الوجهين تلقائيًا من نسخ أصلية ذات وجه واحد أو وجهين

 
Sided 1  استخدم هذا الخيار مع النسخ األصلية ذات الوجه الواحد ):وجه واحدوجه واحد (1

 .عند الحاجة إلى إجراء عمليات نسخ على وجه واحد
Sided 1  النسخ األصلية ذات الوجه الواحد عند  استخدم هذا الخيار مع):وجهانوجه واحد (2

 .الحاجة إلى إجراء عمليات نسخ على الوجهين
Sided, Rotate Side 2 1  ینتج هذا الخيار ): وجهان، إدارة الجانب الثانيوجه واحد  (2

نسخًا على الوجهين من النسخ األصلية ذات الوجه الواحد، باإلضافة إلى إدارة آل صورة في الوجه 
استخدم هذا الخيار إلنشاء مستندات یمكن قراءتها بطریقة .  درجة١٨٠زاویة مقدارها الثاني ب

 .، مثل التقویم"head to toe" "طباعة معكوسة على جانبي الورقة"
Sided 2  استخدم هذا الخيار مع النسخ األصلية ذات الوجهين عند الحاجة ):وجهانوجهان (2

 .إلى إجراء عمليات نسخ على الوجهين
Sided 2  استخدم هذا الخيار مع النسخ األصلية ذات الوجهين عند ):وجه واحد وجهان( 1

 .الحاجة إلى إجراء عمليات نسخ على وجه واحد
Sided, Rotate Side 2 2 ُینتج هذا الخيار ): إدارة الجانب الثانيوجه واحد، وجهان (1

 إدارة آل صورة في الجانب الثاني نسخًا على وجه واحد من نسخ أصلية ذات وجهين، باإلضافة إلى
لهذا الخيار اعتمادًا على مستندات اإلدخال " القراءة"یختلف اتجاه .  درجة١٨٠بزاویة مقدارها 

طباعة ذات اتجاه واحد على "على سبيل المثال، في حالة مسح نسخ أصلية ضوئيًا باتجاه . األصلية
طباعة معكوسة على جانبي "راج سيكون ، فإن اتجاه نسخة اإلخ"head to head" "وجهي الورقة

طباعة " "طباعة عرضية"وفي حالة مسح نسخ أصلية ضوئيًا باتجاه ". head to toe" "الورقة
طباعة ذات اتجاه واحد على وجهي "، فإن اتجاه نسخة اإلخراج سيكون "معكوسة على جانبي الورقة

 ."head to head" "الورقة
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  اإلخراج
ستعتمد الخيارات على جهاز الفرز والتدبيس . لتحدید متطلبات إتمام المهمةیتم استخدام اإلخراج 

 .إلخراج الورق الذي تم ترآيبه

Collated) مرتب:(  حددCollated) للحصول على إخراج )مرتب 
 ت لمطابقة ترتيب النسخ األصلية مثلالورق مرتب في مجموعا

)١،٢،٣ / ١،٢،٣.( 
Uncollated) غير مرتب:( حدد Uncollated )غير مرتب( 

 للحصول على إخراج الورق مصنفًا في مجموعات من صفحات فردیة،
 ).٣،٣،٣ / ٢،٢،٢ / ١،١،١ (.مثل

1 Staple)  استخدم هذا الخيار إلضافة دبوس مفرد : )١دبوس 
 .لجميع عمليات إخراج الورق بالعرض

Staple 1)  ت إخراج  استخدم هذا الخيار إلضافة دبوس مفرد لجميع عمليا:  )١دبوس
 .الورق بالطول

 ضبط الصورة
 ميزات نسخ تستخدم لضبط شكل )ضبط الصورة( Image Adjustmentتوفر عالمة التبویب 

 .إخراج النسخ

 
 
 

لعرض جميع الخيارات الخاصة بميزة، حدد . ةقم بلمس أي من أزرار المستوى األعلى لتحدید الميز
 .یمكن تحدید خيارات متعددة لكل مهمة نسخ إذا لزم األمر. الخيار المطلوب

  Job Review Summaryیوضح النص الموجود بجانب زر الخيار، والذي یسمى 
 هذا الخيار آما تشير الدائرة المحددة إلى أن. ، اإلعدادات الحالية لهذا الخيار)ملخص عرض المهمة(

 .قد تم تعدیله عن إعداداته االفتراضية األولية
 

 

 ملخص عرض المهمة
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 جودة الصورة
 . استخدم هذه الميزة لتحسين جودة اإلخراج

 
جودة النسخ الخاصة باإلخراج  لتحسين )نوع النسخة األصلية (Original Typeیتم استخدام خيار 

 .اعتمادًا على نوع النسخة األصلية التي یتم مسحها ضوئيًا

 نوع الوصف

 )نص (Text .یستخدم لألصول التي تحتوي على نص أو رسم خطي

یستخدم للصور الفوتوغرافية ذات التدرجات اللونية المستمرة 
 .أو النسخ األصلية المطبوعة نصفية اللون

Photo) وتوغرافيةصورة ف(

یستخدم مع الصور ذات الطباعة الحجریة عالية الجودة أو 
الصور الفوتوغرافية ذات التدرجات اللونية المستمرة مع 

 .أو رسومات/نص و

Photo and Text  
 )صورة فوتوغرافية ونص(

Lighten / Darken )لتغميق لون نسخة . ضبط تفتيح أو تغميق نسخة اإلخراج): تغميق/تفتيح
 .لتفتيح لون نسخة اإلخراج، حدد زر التمریر ألعلى. راج، حدد زر التمریر ألسفلاإلخ

Background Suppression )یستخدم للتقليل أو للتخلص تلقائيًا من الخلفية ):إخفاء الخلفية 
 .القاتمة التي تظهر نتيجة نسخ ورق ملون أو ُنسخ أصلية من الصحف

معطًال إذا آان نوع النسخة ) إخفاء الخلفية (Background Suppressionیكون خيار  :مالحظة
 .األصلية صورة فوتوغرافية

 نسخ آتاب 
ضع المستند األصلي على الجزء الخلفي أو مرآز لوح . یستخدم عند نسخ مستندات أو آتب مجلدة

یة ثم إذا آان المستند سميكًا للغایة، ارفع غطاء الجهاز بعيدًا عن المفصالت بعنا. المستندات الزجاجي
 .أعد غلق الغطاء
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Off) یستخدم إللغاء تنشيط الميزة):إیقاف التشغيل . 
Left Page )یستخدم لمسح الصفحة اليسرى من المستند المجلد ضوئيًا ونسخها):الصفحة اليسرى . 

Right Page )یستخدم لمسح الصفحة اليمنى من المستند المجلد ضوئيًا ونسخها):لصفحة اليمنىا . 
Both Pages )یستخدم لمسح آٍل من صفحتي المستند المجلد ضوئيًا ونسخها): آال الصفحتين. 

 حجم النسخة األصلية
للتعرف استخدم هذا الخيار لبرمجة حجم النسخ األصلية التي یتم مسحها ضوئيًا أو تمكين الجهاز 

 .على حجم النسخ األصلية

 
Auto Detect )استخدم هذا الخيار لتسمح للجهاز بالتعرف تلقائيًا على حجم ):اآتشاف تلقائي 

 .النسخ األصلية التي یتم تغذیتها عبر وحدة تغذیة المستندات

عند القيام بمسح النسخ األصلية ضوئيًا باستخدام لوح المستندات الزجاجي ویتم تحدید ميزة  :مالحظة
Auto) سيقوم الجهاز بمسح النسخ األصلية ضوئيًا مرتين)تلقائي ،. 

Manual Size Input )استخدم هذا الخيار لتحدید أبعاد منطقة مسح المستند ):إدخال الحجم یدویًا 
یوجد العدید من األبعاد التي .  إجراء عملية مسح ضوئي عبر لوح المستندات الزجاجيضوئيًا أثناء

حدد حجم قياسي باستخدام أزرار التمریر أو استخدم . تتوافق مع أحجام واتجاهات المستندات الشائعة
Custom Size) لضبط أبعاد المسح الضوئي یدویًا) حجم مخصص. 

Mixed Size Originals )استخدم هذه الميزة لنسخ مستند ):ات أحجام مختلفةنسخ أصلية ذ 
یجب أن یكون عرض النسخ األصلية واحدًا، على سبيل . یحتوي على نسخ أصلية ذات أحجام مختلفة

قم .  بوصة٨٫٥ × ٥٫٥ بوصة وتغذیة الحافة الطویلة ١١ × ٨٫٥المثال، تغذیة بالحافة القصيرة 
 .ت عند استخدام هذه الميزةبتحميل المستندات في وحدة تغذیة المستندا
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 افومسح الح
جودة النسخة األصلية الممزقة أو البالي حوافها، أو التي بها عالمات " لتحدیث"استخدم هذه الميزة 

 .خرم الثقوب أو الدبابيس أو العالمات األخرى

 
Off) یستخدم إللغاء تنشيط الميزة):إیقاف التشغيل . 

Border Erase) یمسح آميات متساویة من آافة حواف النسخ): مسح الحد . 
Small Original Erase) یستخدم لمسح):مسح جزء صغير من النسخة األصلية  

 .من حافة المستند)  مم٦(  بوصة٠٫٢٥
Hole Punch Erase)  یستخدم لمسح عالمات خرم الثقوب من :)مسح عالمات خرم الثقوب 

 .الحافة اليسرى واليمنى للمستند
Book Center and Edges Erase) یستخدم لمسح ظالل ): توسيط الكتاب ومسح الحواف

 .التجليد أو حافة الكتاب من الحافة اليسرى واليمنى للمستند

 تغيير موضع الصورة
 .الصفحةتمكن هذه الميزة عملية ضبط موضع الصورة على 

 
No Shift) لم یتم ضبط موضع الصورة):ال تغيير . 

Auto Center) توسيط الصورة التي یتم مسحها ضوئيًا تلقائيًا على ورق اإلخراج): توسيط تلقائي. 
Margin Shift) یمكن أن یتم ضبط الصورة ألعلى . إنشاء حافة تجليد للمستند): إزاحة الهوامش

ألسفل /ألعلىاستخدم أزرار التمریر . أو تغيير مكانها إلى اليمين أو اليسار/أو ألسفل على الصفحة و
 بوصة ٠٫٨٠ و ٠یمكن تغيير مكان الصورة بين .  لضبط مقدار اإلزاحة المطلوبلليمين/لليسارو

 .صة بو٠٫١بمقدار زیادة یبلغ 
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 تنسيق اإلخراج
إلظهار خيارات مختلفة فيما یتعلق ) تنسيق اإلخراج (Output Formatیتم استخدام عالمة التبویب 

 .بإخراج الورق النهائي

 

 إنشاء آتيب 
. من مجموعة متتالية من نسخ أصلية ذات وجه واحد أو وجهيناستخدم هذه الميزة إلنشاء آتيبات 

آما . یطبع الجهاز تلقائيًا على الوجهين، والتي تنتج عند ثنيها آتيب، تكون صفحاته ذات تتابع صحيح
 .سيقوم الجهاز آذلك بتصغير آل صورة ووضعها في مكانها الصحيح لتالئم الورق المحدد

   من وحدة تغذیة المستندات وتأآد من ضبط إعدادات قم بتغذیة النسخ األصلية:مالحظة
Original Size) حجم النسخة األصلية ( في عالمة التبویبImage Adjustment) ضبط صورة (

 .على الكشف التلقائي
Off) یتم إیقاف تشغيل الميزة):إیقاف تشغيل . 
On) تشغيل :( استخدم هذا الخيار لتمكين ميزةBooklet Creation)  یتوفر خياران ). آتيبإنشاء

 ).إنشاء آتيب (Booklet Creationإضافيان، عند تمكين ميزة 

 الخيار الوصف

  Sided Originals 1 .حدد هذا الخيار إذا آانت النسخ األصلية بوجه واحد
 )نسخ أصلية بوجه واحد(

  Sided Originals 2 .حدد هذا الخيار إذا آانت النسخ األصلية بوجهين
 )بوجهيننسخ أصلية (
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 أغلفة
استخدم هذه الميزة للقيام تلقائيًا بإضافة أغلفة إلى المجموعة المنسوخة الخاصة بك باستخدام ورق 

واتجاه المجموعة األساسية یجب أن تكون األغلفة في نفس حجم  .من درج مختلف عن درج النسخ
 .للمهمة

 
No Covers) یتم إیقاف تشغيل الميزة):بدون أغلفة . 
Front Only) استخدم هذا الخيار إلضافة غالف أمامي للنسخ):أمامي فقط . 
Back Only )هذا الخيار إلضافة غالف خلفي للنسخ استخدم ):خلفي فقط. 

Front and Back) استخدم هذا الخيار إلضافة غالف أمامي وخلفي للنسخ):أمامي وخلفي . 

 فواصل الورق الشفاف
استخدم هذه الميزة إلضافة إما فاصل فارغ أو مطبوع بين آل ورقة من الورق الشفاف ضمن 

سيتم إتمام مهام الورق الشفاف على . درج التحویلقم دائمًا بتحميل الورق الشفاف في . المجموعة
 . لهذه الميزة١یمكن فقط ضبط الكمية على . وجه واحد وترتيبها دون فرز أو تدبيس

 
No Transparency Separators) یتم إیقاف تشغيل الميزة): افبدون فاصل الورق الشف. 

Blank Transparency Separators) استخدم هذا الخيار ): فواصل فارغة للورق الشفاف
 .لوضع ورقة فارغة بين آل ورقة من الورق الشفاف

Imaged Transparency Separators) استخدم هذا ): فواصل بصورة للورق الشفاف
 .تها على الورق الشفاف على ورقة الفاصلالخيار لوضع نفس الصورة التي یتم طباع

Transparency Supply) یمكن تغذیة الورق .  لم یتم تمكين هذا الزر):تزوید الورق الشفاف
  .الشفاف فقط من درج التحویل

Separator Supply) اضغط على هذا الزر لتحدید الدرج الذي یحتاج إليه ): زوید الفاصلت
  .الجهاز ليغذیه بالورق الفاصل
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  النسخ المتعددة
وهي ميزة  .أو صفحة واحدةتستخدم هذه الميزة لنسخ مستندین أو أآثر، بحجم مصغر على ورقة 

 .مثالية إلنشاء النشرات أو لوحات العمل أو المستندات المستخدمة ألغراض األرشفة

 . یجب تحميل النسخ األصلية في وحدة تغذیة المستندات عند استخدام هذه الميزة:مالحظة

 
1 Page Up) ینسخ نسخة أصلية على ورقة واحدة):صفحة واحدة لألعلى . 

2 Pages Up) ینسخ نسختين أصليتين منفصلتين على ورقة واحدة):صفحتان لألعلى . 
) 4 Pages Up ینسخ أربع نسخ أصلية منفصلة على ورقة واحدة):صفحات لألعلى أربع  . 

.  قمة المستند على الجزء الخلفي لوحدة التغذیةللحصول على نسخ أصلية أفقية، ضع  :مالحظة
 .للحصول على نسخ رأسية، ضع مقدمة المستند في الجهة اليسرى
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 نسخ بطاقة هویة
 

ل رخصة القيادة، على جهة واحدة استخدم هذه الميزة لنسخ آل من وجهي مستند تحدید الهویة، مث
 .للورقة

 
 ).آافة الخدمات (All Services لعرض شاشة )آافة الخدمات( All Servicesحدد  .١
 ). نسخ بطاقة هویة (ID Card Copy لعرض شاشة )نسخ بطاقة هویة( ID Card Copyحدد  .٢

 
 . قم بتهيئة إخراج الورق لتحسين جودة النسخ .٣

Paper Supply) تزوید الورق :( استخدم خياراتPaper Supply) لتحدید ) تزوید الورق
 .خدرج الورق الخاص  بمهمة النس

Lighten / Darken) لتغميق لون النسخة، .  ضبط تفتيح أو تغميق النسخة):تغميق /تفتيح
 .لتفتيح لون النسخة، حدد زر التمریر ألعلى. حدد زر التمریر ألسفل

Background Suppression) یستخدم للتقليل أو للتخلص تلقائيًا من ): إخفاء الخلفية
 .خ خلفيات ملونةالخلفية القاتمة التي تظهر نتيجة نس

 .ضع إحدى زوایا بطاقة الهویة في الزاویة الخلفية اليسرى للوح المستندات الزجاجي .٤
 . لنسخ الجانب األول)بدء( Startاضغط على  .٥
 .قم بقلب اتجاه بطاقة الهویة لمسح الجانب الثاني ضوئيًا .٦
هویة على نفس یتم طباعة آال جانبي بطاقة ال.  لنسخ الجانب الثاني)بدء( Startاضغط على  .٧

 .الوجه الذي یتم عليه اإلخراج
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 الفاآس –یوجد نوعان من خدمة الفاآس . یعد الفاآس ميزة اختياریة قد ال تكون متاحة على الجهاز الخاص بك
على الرغم من إمكانية تثبيت آل من خدمتي الفاآس، إال أنه ال یمكن تمكين سوى خدمة . المضمن وفاآس الملقم

یحتوي هذا الفصل على . آس االفتراضيةسيقوم مدیر النظام الخاص بك بإعداد خدمة الفا. فاآس واحدة فقط
 .معلومات حول الخيارات المتاحة في آل من خدمتي الفاآس

 . یعد الفاآس المضمن هو الخدمة االفتراضية عند تثبيت آال من خدمتي الفاآس:مالحظة

ّ    فاآس مضم ن           
مهام الفاآس عبر شبكة عند تمكينه على الجهاز الخاص بك، ستكون قادرًا على إرسال واستقبال نسخ مطبوعة من 

یتم إرسال الصور الخاصة بك من جهازك مباشرًة إلى رقم الفاآس الذي . الهاتف مباشرًة من وإلى جهاز فاآس آخر
إذا آانت . یتنقل هذا النوع من الفاآس عبر خطوط الهاتف العادیة ولذا ستكون تكلفته مثل تكلفة الهاتف. تم إدخاله

تشبه تلك الموضحة أدناه، مع ظهور خيار ) االستقبال الرئيسي بالفاآساإلرسال و (Basic Faxingشاشة 
Superfine) فائق الدقة( فسيعني ذلك أنه قد تم تمكين ،Embedded Fax) الفاآس المضمن.( 

 

 فاآس ملقم 
هاز الخاص بك، ستكون قادرًا على إرسال واستقبال رسائل فاآس مطبوعة دون وجود خط عند تمكينه على الج

 یتم إرسال الصور الخاصة بك من الجهاز عبر الشبكة، إلى ملقم فاآس، والذي یقوم بإعادة . هاتف مخصص بالجهاز
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 واالستقبال اإلرسال (Basic Faxingإذا آانت شاشة . توجيهها على رقم الفاآس الذي قمت بإدخاله
 ).فاآس الملقم (Server Faxتشبه تلك الموضحة أدناه، فسيعني ذلك أنه قد تم تمكين ) الرئيسي بالفاآس

 
 باستخدام الزر )الفاآساإلرسال واالستقبال الرئيسي ب ( Basic Faxingیتم الوصول إلى ميزات

All Services ) قد یتوجب عليك تحدید. الموجود على شاشة اللمس) آافة الخدمات 
All Services) آافة الخدمات (وFax) الفاآس ( لعرض عالمات تبویب ميزةFax) الفاآس( ،

 .ویتوقف هذا األمر على الخيارات التي تم تمكينها وآيفية تهيئة الجهاز الخاص بك
 :هي آالتالي) الفاآس (Fax التبویب المتاحة لتحدید ميزات عالمات

 .٦٠اإلرسال واالستقبال الرئيسي بالفاآس في صفحة  •
 .٦٣ضبط الصورة في صفحة  •
 .٦٥ميزات الفاآس اإلضافية في صفحة  •

 .یمكن تحدید خيارات متعددة لكل مهمة إرسال بالفاآس إذا لزم األمر
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 إجراء إرسال أو استقبال الفاآس
 

 .اتبع الخطوات التالية. یصف هذا القسم اإلجراء األساسي الخاص بإرسال رسائل الفاآس
 ٥٥ صفحة –تحميل المستندات 

 ٥٦ صفحة -تحدید الميزات 
 ٥٨ صفحة -االتصال بالرقم

 ٥٨  صفحة–بدء مهمة الفاآس 
 ٥٨ صفحة –شاشة حالة المهمة 

 ٥٩ صفحة –إیقاف مهمة الفاآس 

، قد تحتاج إلى رقم حساب قبل استخدام )التوثيق (Authentication في حالة تمكين ميزة :مالحظة
 .وللحصول على رقم حساب أو مزید من المعلومات، اتصل بالمشغل الرئيسي أو مسئول النظام. الجهاز

  تحميل المستندات١
نك تحميل المستندات ليتم نسخها إما بوضعها على لوح المستندات الزجاجي أو في وحدة تغذیة یمك

 .المستندات
للحصول على معلومات عن إعداد أدراج الورق، راجع إعداد أدراج الورق في فصل اإلعدادات في 

 ١٤١الفصل 

 :وحدة تغذیة المستندات
 :ستخدام وحدة تغذیة المستنداتتوضح الخطوات التالية آيفية تحميل المستندات با

قبل تحميل المستندات في وحدة تغذیة المستندات، تأآد أن المستندات في حالة جيدة وتخلص من  .١
 .آل الدبابيس ومشابك الورق

 مرتب في وحدة قم بإدخال المستندات بشكل .٢ 
تغذیة المستندات بحيث یكون وجهها 

یجب أن تكون الصفحة األولى في . لألعلى
األعلى مع مواجهة العناوین للجانب األیسر 

 .من الجهاز
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قم بوضع الحزمة في وسط الموجِّهات مع محاذاة الحافة اليسرى مع درج تغذیة المستندات،  .٣

 .نداتووضع الموجِّهات لتلمس فقط حافة المست
، یحدد الجهاز الدرج )تلقائي (Autoعلى ) تزوید الورق (Paper Supplyعند ضبط  .٤

 .المالئم تلقائيًا

 ٥٠یمكن تحميل حتى   
من ) ٢م/ جم٨٠(رطل ٢٠ورقة 

یتراوح الوزن من . الورق السميك
  رطًال ٢٨ رطل إلى ١٢

 راجع -)٢م/ جم١٢٠-٥٠(
المواصفات الكهربية في فصل 

، ١٨٤ة المواصفات في صفح
للحصول على المواصفات الكاملة 

 .لوحدة تغذیة المستندات
 :لوح المستندات الزجاجي

 :توضح الخطوات التالية آيفية تحميل المستندات باستخدام لوح المستندات الزجاجي
 .ارفع وحدة تغذیة المستندات .١

 
قم بوضع المستند ووجهه لألسفل على لوح المستندات الزجاجي مع محاذاته مع طرف سهم  .٢

 .المحاذاة بجوار الجزء العلوي األیسر من لوح المستندات الزجاجي
 .اخفض وحدة تغذیة المستندات .٣

  تحدید الميزات٢
إذا قامت الشاشة بعرض . لجهازهي أول شاشة افتراضية یتم عرضها على ا) النسخ (Copyشاشة 

Job Status) حالة المهمة ( أوMachine Status) اضغط على الزر)حالة الجهاز ، 
All Services) إذا عرضت شاشة اللمس خيارات أخرى مثل . )آافة الخدماتE-mail  

ر  من العناص)الفاآس (Fax ثم حدد )آافة الخدمات (All Services، فحدد )البرید اإللكتروني(
 .المعروضة

یتم عرض أآثر الميزات . یمكن تحدید ميزات الفاآس المتعددة لمهمة اإلرسال بالفاآس الخاصة بك
 .)اإلرسال واالستقبال الرئيسي بالفاآس( Basic Faxingشيوعًا على شاشة 

 
 

 سهم المحاذاة
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 . من شاشة اللمس)آافة الخدمات( All Servicesاضغط على الزر  .١

 
 .)فاآس( Faxتأآد من عرض شاشة .  على شاشة اللمس)فاآس( Faxحدد  .٢

 

اج إلى رقم حساب قبل استخدام ، قد تحت)التوثيق (Authentication في حالة تمكين ميزة :مالحظة
 .وللحصول على رقم حساب أو مزید من المعلومات، اتصل بالمشغل الرئيسي أو مسئول النظام. الجهاز

 مرة واحدة على لوحة التحكم إللغاء أي تحدیدات )مسح الكل( Clear Allاضغط على الزر  .٣
 .سابقة

 .حدد الزر الخاص بالميزة المطلوبة .٤

 الميزة الوصف

 عالمة التبویب هذه لتحدید الخيارات القياسية استخدم
الخاصة بمهمة الفاآس مثل خيارات االتصال والدقة والمسح 

 .الضوئي للوجهين وغيرها

Basic Faxing)  اإلرسال
 )واالستقبال الرئيسي بالفاآس

استخدم عالمة التبویب هذه لضبط إخراج النسخة، مثل 
 .جودة الصورة ووضع األلوان وغيرها

Image Adjustment 
 )ضبط الصورة(

استخدم عالمة التبویب هذه للوصول إلى ميزات الفاآس المتقدمة 
 .مثل التقاریر وصنادیق البرید وإعدادات االستقصاء وغيرها

Added Fax Features 
 )ميزات الفاآس اإلضافية(

لحصول على ل. إذا لزم األمر، اضغط على إحدى عالمات التبویب وقم بتهيئة إعدادات الفاآس
 :معلومات حول عالمات التبویب الفردیة، راجع ما یلي

 ٦٠ صفحة -اإلرسال واالستقبال الرئيسي بالفاآس
 ٦٣ صفحة –ضبط الصورة 

 ٦٥ صفحة -ميزات الفاآس اإلضافية 
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  االتصال بالرقم٣
 .حدد أحد خيارات االتصال إلدخال رقم الفاآس

 الخيار الوصف

الرقم باستخدام لوحة المفاتيح استخدم هذا الخيار إلدخال 
 .الرقمية

Keypad Dial)  االتصال
 )باستخدام لوحة المفاتيح

  Manual Dial .یسمح لك بسماع نغمة االتصال عندما تقوم باالتصال
 )االتصال اليدوي(

  Speed Dial .للتحدید السریع لألرقام المخزنة من دليل فردي
 )االتصال السریع(

خر رقم أو قائمة باألرقام التي تم یتيح لك االتصال بآ
 .االتصال بها

Redial) إعادة االتصال( 

 )قائمة اإلرسال (Send List .یستخدم من أجل الوجهات المتعددة

للحصول على مزید من المعلومات حول خيارات االتصال، راجع خيارات االتصال في فصل 
 .٦٠الفاآس في صفحة 

  بدء مهمة النسخ٤
یقوم الجهاز بمسح المستندات األصلية ضوئيًا ویتصل باألرقام التي تم . )بدء( Startاضغط على الزر 

عندما یتم االتصال، یقوم الجهاز المحلي بإرسال مهمة .  إدخالها ویحاول االتصال بجهاز فاآس بعيد
 .١٤٠ لطباعة أحد تقاریر التأآيد أو الخطأ، راجع تقاریر الفاآس في فصل اإلعدادات في صفحة.  الفاآس

  شاشة حالة المهمة٥
 الموجود )حالة المهمة( Job Statusلمتابعة تقدم مهمة الفاآس الخاصة بك، اضغط على الزر 

 ).حالة المهمة (Job Statusعلى لوحة التحكم لعرض شاشة 

 
 االفتراضية بعرض جميع المهام غير المكتملة، بما في ذلك )حالة المهمة( Job Statusتقوم شاشة 

 : حالة عدم وجود مهام غير مكتملة، ستظهر الرسالة التالية في .مهمة الفاآس قيد االنتظار
" No Active Jobs" للحصول على مزید من المعلومات حول شاشة ". ال مهام نشطة 

Job Status) ٣٩، راجع شاشة حالة المهمة في فصل النسخ في صفحة )حالة المهمة. 
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  إیقاف مهمة الفاآس٦
 .اتبع الخطوات التالية إللغاء مهمة الفاآس النشطة یدویًا

 .التحكم إللغاء مهمة الفاآس الحالية الموجود على لوحة )إیقاف Stop (اضغط على الزر )١
 من لوحة )حالة المهمة( Job Statusإللغاء مهمة قيد االنتظار، اضغط على الزر  )٢

 ).مهام طباعة غير مكتملة (Incomplete Printing Jobsالتحكم لعرض شاشة 
   Progress of your Jobحدد المهمة المالئمة من قائمة االنتظار لعرض شاشة  )٣

 ).كتقدم مهمت(
 ).أوامر المهمة (Job Commands من قائمة )حذف( Deleteحدد  )٤
 . للعودة إلى الشاشة السابقة)إلغاء( Cancel لحذف المهمة أو )تأآيد( Confirmحدد  )٥
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 اإلرسال واالستقبال الرئيسي بالفاآس
 

هي شاشة ) اإلرسال واالستقبال الرئيسي بالفاآس (Basic Faxingن عالمة التبویب إ
Embedded Fax) استخدم الخيارات المتاحة على هذه الشاشة . االفتراضية) الفاآس المضمن

 .إلدخال رقم هاتف المستلم ولتحدید الميزات القياسية لمهمة اإلرسال بالفاآس الخاصة بك

 

 خيارات االتصال
إلدخال رقم فاآس الوجهة أو األرقام الخاصة بمهمة ) خيارات االتصال (Dialing Optionsاستخدم 
یمكن إدخال أرقام فاآس فردیة باستخدام لوحة المفاتيح أو سماعة هاتف متصل أو وظيفة . الفاآس

Speed Dial )أو القيام بتحدیدها من الدليل)االتصال السریع ،. 
یمكن الوصول . الدليل عبارة عن قائمة باألرقام الفردیة أو الجماعية التي تم إعدادها وتخزینها مسبقًا

یمكن أیضًا الوصول إلى ). قائمة اإلرسال (Send Listعند تحدید الخيار ) الدليل (Directoryإلى 
 ).االتصال السریع (Speed Dialباستخدام وظيفة ) الدليل (Directoryاألرقام الفردیة من 

یظهر الرقم الذي تم إدخاله في . استخدم هذا الخيار إلدخال الرقم باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية
 لحذف الرقم، ثم إدخال الرقم )مسح( Cإذا تم إجراء إدخال خاطئ، استخدم الزر .  إطار الفاآس

 .الصحيح
 للعودة إلى استخدام لوحة )االتصال باستخدام لوحة المفاتيح( Keypad Dial استخدم خيار

 .المفاتيح إلدخال أرقام الفاآس، وذلك بعد االستعانة بالطرق البدیلة

Keypad Dial)  االتصال
 )باستخدام لوحة المفاتيح

ط فاآس یتم استخدامه عند مشارآة خ.  یسمح لك بسماع نغمة االتصال عند إدخال رقم الفاآس
 .وهاتف

Manual Dial 
 )االتصال اليدوي(

 تلقائيًا عند تخزین رقم الفاآس في ) االتصال السریع (Speed Dialیتم إنشاء أرقام 
Individual Directory) من شأن استخدام رقم ). الدليل الفرديSpeed Dial  

 الستخدام. كاملتوفير الوقت المنقضي في آتابة رقم واجهة الفاآس ال) االتصال السریع(
Speed Dial )االتصال السریع( حدد خيار ،Speed Dial) وأدخل رقم ) االتصال السریع

 . أرقام٣االتصال السریع المطلوب المكون من 

Speed Dial  
 )االتصال السریع(
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 ،)الدليل الفردي (Individual Directoryللعثور على رقم االتصال السریع إلدخال موجود في 
 ) الدليل الفردي (Individual Directory وتنقل عبر )قائمة اإلرسال( Send listر حدد خيا

 .لعرض األرقام التي تم تعيينها

  Redial .، االتصال بآخر رقم أو قائمة باألرقام التي تم االتصال بها)إعادة االتصال (Redialیتيح لك 
 )إعادة االتصال(

یمكن إدخال أرقام .  عند إرسال الفاآس لوجهات متعددة)قائمة اإلرسال (Send Listیتم استخدام 
  Speed Dialیدویًا باستخدام لوحة المفاتيح أو ) قائمة اإلرسال (Send Listالفاآس في 

بتخزین ) الدليل (Directoryیقوم ). الدليل (Directory، أو بواسطة استخدام )االتصال السریع(
مات اسم المستلم ورقم الفاآس وتفضيالت اإلرسال تتضمن المعلو. وعرض تفاصيل مستلم الفاآس

 ).الدليل (Directoryیتم تخزین اإلدخاالت الفردیة والجماعية في . باإلضافة إلى الدقة ووضع االتصال
تحتوي . بعرض قائمة بجميع مستلمي الفاآس) قائمة اإلرسال الحالية (Current Send Listتقوم 

 .بحسب الذاآرة المثبتة)  رقم في آل إدخال٤٦( مكان ٢٠٠ إلى القائمة على عدد من اإلدخاالت یصل
یمكن إضافة . )قائمة اإلرسال( Send Listإلرسال فاآس إلى وجهات متعددة، یتم استخدام خيار 

، وذلك باستخدام أي من )قائمة اإلرسال الحالية (Current Send Listأرقام وجهة الفاآس إلى 
 .طرق االتصال المتاحة

Send List 
 )قائمة اإلرسال(

یمكن أیضًا إضافة رموز اتصال خاصة إلى رقم الفاآس الخاص بك، وذلك باستخدام خيار 
Dialing Characters )رموز االتصال هي رموز خاصة ُتستخدم إلدخال . )رموز االتصال

 .یتم إدخال تلك الرموز آجزء من رقم الهاتف. أرقام الفاآس

Dialing Characters 
 )صالرموز االت(

 
 الرمز الوصف

التردد المتعدد ذو نغمة  (DTMFبدأ تسلسل من رموز 
  [*]DTMFبدء  .نغمة اللمس)/مزدوجة

 [#] DTMFإنهاء  ).التردد المتعدد ذو نغمة مزدوجة (DTMFإنهاء تسلسل من رموز 

 DTMFیستخدم للتحویل من االتصال بالنبض إلى اتصال 
 من النبض إلى النغمة، ال بعد التحویل). نغمة أو لمسة واحدة(

یمكنك التحویل مرة أخرى إلى الوضع األصلي أثناء إجراء 
 .إرسال أو استقبال الفاآس

مفتاح التحویل من النبض 
 [:]إلى النغمة 

یعطي الجهاز وقتًا للتحویل من خط داخلي إلى خط خارجي 
للحصول على وقت إضافي لإلیقاف . أثناء االتصال التلقائي

للحصول على أرقام آود .  توقفات مؤقتة متعددةالمؤقت، أضف
الرسوم، أدخل إیقافًا مؤقتًا بعد رقم الفاآس، لكن قبل رقم آود 

 .الرسوم

 ],[إیقاف مؤقت 

على سبيل المثال، عند الحاجة إلى . یحمي المعلومات السریة
یجب . رقم خاص لكود شحن أو بطاقة ائتمان إلجراء مكالمة

تظهر األرقام . إدخال األرقام السریةقبل وبعد / تحدید الرمز
 (*).والرموز المدخلة بين هذا الرمز آعالمات نجمة 

 [/]محدد البيانات الخاصة 

 :لتحدید الرمز المطلوب
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 .أدخل رقم الفاآس بواسطة لوحة المفاتيح الموجودة على یمين شاشة اللمس .١
 .اللمسمن شاشة ) رمز اتصال (Dialing Characterإذا لزم األمر، حدد  .٢
 .)إضافة رمز( Add Characterحدد الزر  .٣
 . عند االنتهاء)حفظ( Saveآرر اإلجراء آما یلزم، وحدد زر  .٤
 . إلرسال الفاآس)بدء (Startاضغط على الزر  .٥

 مسح ضوئي للجوانب
 .تستخدم لتحدید ما إذا آانت النسخ األصلية ذات وجه واحد أو وجهين

1 Sided) مع النسخ األصلية المطبوعة على وجه واحد فقط استخدم هذا الخيار):وجه واحد . 
2 Sided )استخدم هذا الخيار مع النسخ األصلية المطبوعة على وجهين):وجهان . 

 الدقة
ینتج عن الدقة األعلى جودة أفضل للصور . تؤثر الدقة على مظهر الفاآس عند انتهاء استالم الفاآس

 .ضة تقليل وقت االتصالومع ذلك، ینتج عن الدقة المنخف. الفوتوغرافية
Standard 200 x 100 dpi) یوصى بها للمستندات –)  نقطة لكل بوصة١٠٠ × ٢٠٠ قياسي 

وهي تتطلب وقت اتصال أقصر، لكنها ال تنتج أفضل جودة صور للرسومات والصور . النصية
 . الفوتوغرافية

Fine 200 x 200 dpi) سم الخطي  یوصى بها للر–)  نقطة لكل بوصة٢٠٠ × ٢٠٠ ممتاز
 . تعد هذه الدقة االفتراضية وأفضل اختيار في أغلب الحاالت. والصور الفوتوغرافية

SuperFine 400 x 400 dpi) یوصى بها للصور –)  نقطة لكل بوصة٤٠٠ × ٤٠٠ فائق الدقة 
. الفوتوغرافية والصور ذات األلوان النصفية أو الصور التي تحتوي على درجات اللون الرمادي

 .لب وقت اتصال أطول، لكنها تنتج أفضل جودة للصورةوهي تتط
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 ضبط الصورة
 

على خيارات تساعدك على تحسين ) ضبط الصورة( Image Adjustmentتحتوي عالمة التبویب 
 .مظهر وشكل المستند المرسل عبر الفاآس

 

 جودة الصورة
 نوع النسخة األصلية

 .استخدم هذا الخيار لتحسين جودة الفاآس، وذلك تبعًا لنوع النسخة األصلية الجاري مسحها ضوئيًا
 :الخيارات المتاحة هي آالتالي

 الخيار الوصف

 )نص (Text .یستخدم لألصول التي تحتوي على نص أو رسم خطي

یستخدم للصور ذات الطباعة الحجریة عالية الجودة أو الصور 
 .الفوتوغرافية ذات التدرجات اللونية المستمرة مع وجود نص

Photo and Text)  صورة
 )فوتوغرافية ونص

  Photo .یستخدم للصور الضوئية ذات التدرجات اللونية المستمرة
 )صورة فوتوغرافية(

 تغميق/تفتيح 
. التمریر ألسفللتغميق رسالة الفاآس، حدد زر . یقوم بضبط درجة تفتيح أو تغميق رسالة الفاآس

 .التمریر ألعلىلتفتيح رسالة الفاآس، حدد زر 

 إخفاء الخلفية
 الضوئي للنسخ األصلية یستخدم للتقليل أو للتخلص تلقائيًا من الخلفية القاتمة التي تظهر نتيجة المسح

قيد ) إخفاء الخلفية (Background Suppressionیكون خيار . من الصحف أو الورق الملون
 .التشغيل بشكل افتراضي

معطًال إذا آان نوع النسخة ) إخفاء الخلفية (Background Suppression یكون خيار :مالحظة
 .األصلية صورة فوتوغرافية

 ).إخفاء الخلفية (Background Suppression، یتم تعطيل )غيلإیقاف التش( Offعند تحدید 
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 وضع األلوان
 .یستخدم لنقل رسالة الفاآس بطریقة أحادیة أو ملونة

 الخيار الوصف

 )أبيض وأسود (Black & White .ینقل صورة باللون األسود واألبيض

 )ألوان  آاملة (Full Color .ینقل صورة ملونة

 ).وضع األلوان (Color Modeلتأآيد على تحدید  ل)حفظ( Saveحدد زر 

  حجم النسخة األصلية
 .یستخدم لوصف حجم النسخ األصلية للمستند

 Auto Detect .للتحدید التلقائي لحجم النسخة األصلية) الكشف التلقائي (Auto Detectستخدم 
 )الكشف التلقائي(

 Manual Size Input . أبعاد النسخة األصلية الخاصة بكإلدخال) إدخال الحجم یدویًا (Manual Size Inputستخدم 
 )إدخال الحجم یدویًا(

للمستندات ذات األحجام ) نسخ أصلية ذات أحجام مختلفة (Mixed Size Originalsاستخدم 
 :حدد زوجي حجم صالحين من القائمة أدناه. المتفاوتة

Mixed Size Originals 
نسخ أصلية ذات أحجام (

  )مختلفة
 ١الحجم   ٢جم الح

" (landscape) 8.5 × 11 
 ))عمودي( بوصة ١١  ×٨٫٥(

& " (landscape) 8.5 × 14 
 ))أفقي( بوصة  ١٤  ×٨٫٥(

A5 (portrait)) A5) عمودي(( & A4) (landscape) A4 )أفقي(( 

B5) (portrait) B5) عمودي(( & B4) ( landscape) B4 )أفقي(( 
" (landscape) 8.5 × 5.5 

 ))عمودي( بوصة ٥٫٥ × ٨٫٥(
& " (landscape) 8.5 × 11 

 ))أفقي( بوصة  ١١  ×٨٫٥(
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 ميزات الفاآس اإلضافية
 

المزید من ميزات ) ميزات الفاآس اإلضافية (Added Fax Featuresتوفر عالمة التبویب 
لعرض جميع الخيارات إلحدى الميزات، . لفاآس التي یمكن استخدامها عند إرسال رسائل الفاآسا

 .یمكن تحدید خيارات متعددة لكل مهمة إرسال بالفاآس إذا لزم األمر. حدد الميزة المطلوبة

 

 ميزات إرسال الفاآس
حدد هذه الميزة للوصول إلى الخيارات التي تمكّنك من تطبيق ميزات إرسال إضافية لمهمة إرسال 

 .تعرض الشاشة أدناه الخيارات المتنوعة المتاحة إلرسال فاآس. الفاآس

 

من إرسال مهمة فاآس قبل جميع مهام الفاآس ) أولویة اإلرسال (Priority Sendتمكّنك ميزة 
 .حيث لن تقاطع إحدى مهام الفاآس النشطة حاليًا. األخرى في الذاآرة

Priority Send 
 )أولویة اإلرسال(
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  Priority Sendسيتم عرض المهمة المختارة أسفل .  لتمكين هذا الخيار)تشغيل( Onحدد 
 ).باستثناء المهمة الحالية(في قائمة انتظار حالة المهمة آالمهمة ذات األولویة األعلى ) أولویة اإلرسال(

 

یمكن . اآس أو استقصاء الفاآسمن تحدید وقت إرسال الف) اإلرسال المؤجل (Delayed Sendیمكّنك 
 ٥٩ ساعة و٢٣ دقيقة وبحد أقصى ١٥استخدام هذا الخيار لتأجيل إرسال مهمة فاآس لمدة بحد أقصى 

 ).الفاآس المضمن (Embedded Faxدقيقة، وذلك بواسطة تحدید الوقت الذي سيتم فيه إرسال 

Delayed Send 
 )اإلرسال المؤجل(

 
 . إلرسال الفاآس على الفور) إیقاف تشغيل( Offحدد 
أدخل . إلدخال الوقت الذي ترغب عنده بإرسال الفاآس) الوقت المحدد( Specific Timeحدد 

ارة إلى ما إذا  لإلش)مساًء( PMأو ) صباحًا( AMالساعات والدقائق بشكل منفصل، ثم اضغط على 
 .آنت ترغب في إرسال الفاآس في الصباح أو المساء

لتنسيق تفاصيل .   لتمكين إدراج رأس صفحة اإلرسال على رسائل الفاآس الصادرة)تشغيل (Onحدد 
 ".١٣٥نص رأس صفحة اإلرسال في فصل اإلعدادات في صفحة "، راجع "رأس صفحة اإلرسال"

Transmission 
Header)  رأس
 )رسالصفحة اإل

 صنادیق البرید
صنادیق البرید هي مساحات من ذاآرة الجهاز حيث یتم تخزین رسائل الفاآس الواردة أو التي یمكن 

یمكن لمسئول ).  ٦٨ صفحة –انظر االستقصاء (من خاللها استقصاء رسائل الفاآس الصادرة 
 . صندوق برید إلكتروني على الجهاز الخاص بك٢٠٠النظام إعداد حتى 

أو ) صندوق برید محلي(ك استخدام صندوق برید محدد على نفس الجهاز الذي تستخدمه یمكن
 ).صندوق برید بعيد(صندوق برید تم إعداده على جهاز بعيد 
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یتم وضع . یمكن أن تحتوي صنادیق البرید المحلية على آل من المستندات المستلمة أو المخزنة
بواسطة مستخدم الجهاز، بينما یتم وضع المستندات المستندات المخزنة في صندوق البرید المحلي 

قد یكون صندوق البرید المحلي محميًا . المستلمة في صندوق البرید المحلي بواسطة جهاز فاآس بعيد
 .بكلمة مرور، حيث یمكن للمستخدم المحلي القيام بحذف أو طباعة محتویات صندوق البرید

وق البرید المحلي على أنها مستندات مخزنة یتم التعرف على المستندات الموجودة في صند
للوصول إلى أحد صنادیق البرید، یجب أن تقوم . لالستقصاء أو الطباعة أو الحذف بواسطة المستخدم

 ٤ أرقام، وإذا أمكن، آود مرور لصندوق برید مكون من ٣بإدخال رقم صندوق برید مكون من 
 .لحصول على المزید من المعلوماتالرجاء االتصال بمسئول النظام الخاص بك ل. أرقام

 . یتم إعداد وقت التخزین الخاص برسائل الفاآس بواسطة مسئول النظام لدیك:مالحظة

 

یتم تخزین المستندات في . ءیتيح للمستخدمين القيام بالمسح الضوئي وتخزین مستندات الفاآس لالستقصا
 .صندوق البرید الخاص بك وإرسالها تلقائيًا إلى جهاز فاآس بعيد عند الطلب

Store to Mailbox  
 )التخزین بصندوق البرید(

 ). رقم٢٠حد أقصى ) (صندوق البرید (Mailboxأدخل رقم  .١
 ). أرقام٤مكون من ) (صندوق البرید (Mailboxأدخل آود مرور  .٢
 .)بدء( Startاضغط على  .٣

 Print Mailbox .یتيح لك إمكانية طباعة نسخة مطبوعة من المستندات المخزنة في صندوق البرید
Documents)  طباعة

 )مستندات صندوق البرید
 ). رقم٢٠حد أقصى ) (صندوق البرید (Mailboxأدخل رقم  .١
 ). أرقام٤مكون من ) (صندوق البرید (Mailboxأدخل آود مرور  .٢
 .)بدء (Startاضغط على  .٣

 Delete Mailbox .یتيح لك إمكانية حذف آافة المستندات المخزنة في صندوق البرید
Documents)  حذف

 )مستندات صندوق البرید
أو) حذف مستندات صندوق البرید (Delete Mailbox Documents إذا تم تحدید الزر :مالحظة

Print Mailbox Documents) فسيتم طباعة أو حذف ، )طباعة مستندات صندوق البرید
 .المستندات المستلمة والمخزنة في صندوق البرید المحدد

 ). رقم٢٠حد أقصى ) (صندوق البرید (Mailboxأدخل رقم  .١
 ). أرقام٤مكون من ) (صندوق البرید (Mailboxأدخل آود مرور  .٢
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 .)بدء( Startاضغط على  .٣

 Send to a Remote .شخصي على جهاز بعيدیتيح لك إمكانية إرسال مستند فاآس مباشرًة إلى صندوق برید 
Mailbox)  إرسال إلى

 )صندوق برید بعيد
تتاح هذه الميزة فقط إذا آان الجهاز البعيد به إمكانية استخدام صندوق البرید، وعند معرفة : مالحظة

 .المستخدم المرسل للمستند لرقم صندوق البرید الخاص بالمستلم
، ثم حدد )قائمة اإلرسال (Send List لوحة التحكم أو حدد زر أدخل رقم فاآس المستلم باستخدام

ال یتم إتاحة دليل المجموعة عند استخدام ميزة اإلرسال إلى صندوق برید بعيد، . المستلم من الدليل
 .حيث یمكن فقط إدخال رقم هاتف واحد في نفس الوقت

 .ندوق البرید البعيدعند التمكين، یتم طباعة تقریر تأآيد عند إرسال المستندات إلى ص

 االستقصاء
یتيح لك االستقصاء تخزین مستندات الفاآس في ذاآرة الجهاز الستعادتها بواسطة جهاز فاآس آخر 

 .بعيد أو استقصاء جهاز فاآس بعيد أو صندوق برید الستعادة المعلومات

 

عند قيام األجهزة البعيدة . یتيح هذا الخيار للمستخدمين القيام بالمسح الضوئي للمستندات وتخزینها
یمكن إعداد أآواد . الممسوح ضوئيًا) المستندات(باستقصاء الجهاز، تكون قادرة على استعادة المستند 

 .المخزنةالمرور للتحكم في أي من األجهزة التي یمكنها الوصول إلى المستندات 

Store for Polling 
 )تخزین لالستقصاء(

Store for Polling) تخزین لالستقصاء( 
 .لن یتم أبدًا حذف المستندات المخزنة بعد أي استقصاء ناجح

Print Polling Documents) طباعة مستندات االستقصاء( 
 .لطباعة المستندات المخزنة لالستقصاء

Delete Polling Documents) تندات االستقصاءحذف مس( 
 .سيتم حذف آافة المستندات المخزنة لالستقصاء
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یتيح هذا الخيار للمستخدمين االتصال بجهاز فاآس بعيد لتحدید موقع واستالم رسائل الفاآس المخزنة 

قم بتمكين هذه الميزة . یمكن استقصاء جهاز بعيد واحد أو أآثر في نفس الوقت. بواسطة الجهاز البعيد
 .)تشغيل (On، ثم تحدید )استقصاء الفاآس البعيد( Poll Remote Faxحدید بواسطة ت

Poll Remote Fax 
استقصاء الفاآس (

 )البعيد

قم باستقصاء أآثر من جهاز بعيد بواسطة .  أدخل رقم الجهاز البعيد الذي ترغب في استقصائه
 .)قائمة اإلرسال( Send Listاستخدام 

یتيح لك ذلك إمكانية . لالستقصاء عند وقت معين) رسال المؤجلاإل (Delayed Sendاستخدم ميزة 
. عند تطبيق معدل تكلفة أرخص القيام باستقصاء جهاز بعيد عندما یكون الخط مشغوًال بشكل أقل أو

 .یتم إتاحة مهمة استقصاء مؤجلة واحدة في المرة الواحدة
الوقت الذي ترغب في االستقصاء عند القيام بإدخال رقم الجهاز البعيد، وعند الضرورة، إدخال 

 الموجود على لوحة التحكم لبدء استقصاء الجهاز البعيد أو )بدء (Startعنده، اضغط على الزر 
 .لتخزین أمر االستقصاء

 .یتم طباعة آافة المستندات التي تم استقصاؤها بنجاح من الجهاز البعيد على الجهاز الخاص بك

عند إتمام . ال بصندوق برید بعيد تم إعداده على جهاز فاآس بعيدیتيح هذا الخيار للمستخدمين االتص
الستخدام هذا الخيار، یجب . االتصال، یرسل الجهاز البعيد رسائل الفاآس المخزنة في صندوق البرید

 .معرفة رقم صندوق البرید البعيد وآود المرور

Poll Remote 
Mailbox)  استقصاء

 )صندوق البرید البعيد

 )قائمة اإلرسال( Send Listآس الجهاز البعيد باستخدام لوحة التحكم أو حدد زر أدخل رقم فا
ال یتم إتاحة دليل المجموعة عند استخدام ميزة استقصاء صندوق . لتحدید الرقم المطلوب من الدليل

 .البرید البعيد، حيث یمكن فقط إدخال رقم هاتف واحد في المرة الواحدة
استخدم لوحة المفاتيح إلدخال رقم . یجب أن تعرف رقم صندوق البریدالستقصاء صندوق برید بعيد، 

 ).رقم صندوق البرید (Mailbox Numberصندوق البرید الذي ترغب في استقصائه في حقل إدخال 
إذا آان صندوق البرید البعيد محميًا بكود مرور، فاستخدم لوحة المفاتيح إلدخال آود المرور في 

إذا لم یتطابق آود المرور مع نظيره الخاص بصندوق ). د المرورآو (Passcodeحقل إدخال 
 .البرید البعيد، سيفشل االستقصاء

فارغًا، فسيتم استخدام آود المرور ) آود المرور (Passcode إذا تم ترك حقل إدخال :مالحظة
 .٠٠٠٠االفتراضي 

ي استقصائه، اضغط على عند القيام بإدخال رقم وتفاصيل صندوق برید الجهاز البعيد الذي ترغب ف
 . الموجود على لوحة التحكم لبدء استقصاء صندوق برید الجهاز البعيد)بدء( Start زر

یتم طباعة آافة مستندات الفاآس التي تم استقصائها بنجاح من صندوق البرید البعيد على الجهاز 
 .الخاص بك
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 تقاریر الفاآس
 . حالة ميزة الفاآس الموجودة بجهازكتمكّنك هذه الميزة من الحصول على معلومات حول 

 
 :فيما یلي عرض للتقاریر المتنوعة المتاحة

 التقریر الوصف
  Speed Dial Listیعرض األرقام المخزنة في 

  Group Dial Listو) قائمة االتصال السریع(
 ).صنادیق البرید (Mailboxesو) قائمة اتصال المجموعة(

Fax Phone Book  
 )دليل هاتف الفاآس(

: CPیعرض تأآيد حالة اآتمال الفاآس، على سبيل المثال، 
 .تم اإلنهاء بواسطة النظام: TSفشل، : FAاآتمال، 

Fax Confirmation  
 )تأآيد الفاآس(

 إرسال الفاآس .سطة الجهاز مهمة فاآس تم إرسالها بوا٥٠یعرض آخر 
  Fax Receive . مهمة فاآس تم استالمها على الجهاز٥٠یعرض آخر 

 )استالم رسائل الفاآس(
ُیبلغ عن نجاح أو فشل مهمة فاآس معينة تشتمل على أآثر 

 .من وجهة
Fax Broadcast  

 ) الفاآسبث(
یعرض تفاصيل االتصال ذو المستوى المنخفض آلخر رسالة 

 .رسالها أو استالمهافاآس تم إ
Fax Protocol  

 )بروتوآول الفاآس(
یبلغ عن نجاح أو فشل مهمة استقصاء فاآس معينة والتي 

 .تشتمل على أآثر من وجهة
Fax Multipoll  

 )استقصاء الفاآس المتعدد(
یعرض أرقام الفاآس التي حددها مسئول النظام على أنها 

 .أرقام فاآسات غير هامة
Junk Fax List  

 )قائمة الفاآسات غير الهامة(
یعرض مهام الفاآس في ذاآرة الجهاز والمنتظر إرسالها أو 

یعطي هذا التقریر أیضًا نسبة مئویة للذاآرة المتاحة .  طباعتها
 .على الجهاز

Pending Jobs  
 )المهام المعلقة(

الحالية ) خيار الفاآس (Fax Optionقوم بسرد إعدادات 
ن، عداد إعادة االتصال، تنسيق مثل مستوى صوت الرني

 .التاریخ، الخ

Fax Options  
 )خيارات الفاآس(

 ، ثم حدد زر)استخدم مفاتيح التمریر لمراجعة القائمة الكاملة(حدد التقریر المطلوب 
Print Report )طباعة التقریر(. 

 إعداد دليل الهاتف
س وإعدادات اإلرسال في الجهاز استخدم هذه الميزة لتخزین أسماء الوجهة وأرقام أجهزة الفاآ

 ) قائمة اإلرسال (Send Listیتم إتاحة اإلدخاالت المخزنة هنا للتحدید ضمن ميزة . الخاص بك



 ٤   الفاآس

Xerox WorkCentre 4150٧١  دليل المستخدم

 

یمكن أیضًا ). اإلرسال واالستقبال الرئيسي بالفاآس (Basic Faxingالموجودة بعالمة التبویب 
 .لى العدید من اإلدخاالت الفردیةوالتي تحتوي ع) مجموعات االتصال (Dialing Groupsإعداد 

 

توفر هذه الميزة الوقت عند   
إرسال رسائل الفاآس إلى جهات 
 یتم اإلرسال إليها بشكل متكرر

 إعداد الدليل الفردي
Added Fax Features) ميزات الفاآس اإلضافية ( <Dial Directory Setup   

 )فردي (Individual> ) إعداد دليل االتصال(
 :جدید أو لتحریر إدخال موجود) دليل فردي (Individual Directoryإلنشاء إدخال 

 Directory، أدخل رقم )شاشة الدليل الفردي (Individual Directory Setupمن شاشة  .١
 .رقمًا من قائمة الدليلأو حدد ) دليل(
 .)تحریر( Editحدد الزر  .٢
 .باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية) بما في ذلك رموز االتصال(أدخل رقم الفاآس  .٣
 .)التالي( Nextحدد الزر  .٤
 .)تحریر( Editحدد الزر  .٥
 ). حرف٢٠بحد أقصى (استخدم لوحة المفاتيح الموجودة في شاشة اللمس إلدخال اسم الدليل  .٦
 . لتأآيد اإلدخاالت)حفظ( Save حدد الزر .٧
  مرة أخرى لحفظ اإلدخال بالدليل والرجوع إلى شاشة)حفظ (Saveحدد الزر  .٨

Phone Book Setup) یمكنك القيام بحفظ إدخاالت یصل). إعداد دليل الهاتف 
 . إدخال٢٠٠عددها إلى 

 إعداد دليل المجموعة
Added Fax Features) ميزات الفاآس اإلضافية ( <Dial Directory Setup   

 )مجموعة (Group> ) إعداد دليل االتصال(
 :جدید أو لتحریر إدخال موجود) دليل مجموعة (Group Directoryإلنشاء إدخال 

أو حدد " الدليل"، أدخل رقم )إعداد دليل مجموعة (Group Directory Setupمن شاشة  .١
 .رقمًا من قائمة الدليل

 .)تحریر( Editحدد الزر  .٢
 ). حرف٢٠بحد أقصى (م المجموعة أدخل اس .٣
 . لتأآيد اإلدخال)حفظ( Saveحدد الزر  .٤
 .)التالي (Nextحدد الزر  .٥
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 Groupإلضافته إلى ) الدليل الفردي (Individual Directoryحدد اإلدخال المطلوب من  .٦
قم إما باالختيار من القائمة، باستخدام أزرار التمریر أو إدخال رقم . الخاصة بك) المجموعة(

Directory Location) باستخدام لوحة المفاتيح) موقع الدليل. 
استمر في التحدید ). المجموعة (Group إلضافة رقم فردي إلى )إضافة (Addحدد الزر  .٧

 .واإلضافة حسب الحاجة
   Phone Book Setup لحفظ اإلدخاالت والعودة إلى شاشة )حفظ (Saveحدد الزر  .٨

 ).إعداد دليل الهاتف(
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 .یتضمن هذا الفصل معلومات حول الخيارات المتاحة ضمن عملية المسح الضوئي عبر الشبكة
 .على تمكين عملية إنشاء ملف صورة إلكتروني) المسح الضوئي عبر الشبكة (Network Scanningیعمل خيار 

 ميزة اختياریة، تتاح فقط في طرازات) المسح الضوئي عبر الشبكة (Network Scanningتعد 
WorkCentre 41504150 وx 4150 وxf .  
، یمكن إنشاء ملف إلكتروني من نسخة أصلية )المسح الضوئي عبر الشبكة (Network Scanningفي حالة تمكين 

 .ومن ثم یمكن حفظ الملف اإللكتروني في ملف أو إرساله بالفاآس أو نشره عبر البرید اإللكتروني.  مطبوعة
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 لشبكةإجراء المسح الضوئي عبر ا
 

 .اتبع الخطوات التالية .یصف هذا القسم اإلجراء األساسي الخاص بالمسح الضوئي عبر الشبكة
 ٧٤ صفحة –تحميل المستندات 

 ٧٥ صفحة –تحدید المسح الضوئي عبر الشبكة 
 ٧٦ صفحة –لضوئي عبر الشبكة تحدید قالب للمسح ا

 ٧٦ صفحة –تغيير إعدادات الميزات 
 ٧٧ صفحة –بدء مهمة المسح الضوئي عبر الشبكة 

 ٧٧ صفحة –شاشة حالة المهمة 
 ٧٨ صفحة –إیقاف مهمة المسح الضوئي عبر الشبكة 

خدام ، قد تحتاج إلى رقم حساب قبل است)التوثيق (Authentication في حالة تمكين ميزة :مالحظة
 .وللحصول على رقم حساب أو مزید من المعلومات، اتصل بالمشغل الرئيسي أو مسئول النظام. الجهاز

 تحميل المستندات ١
یمكنك تحميل المستندات ليتم مسحها ضوئيًا إما بوضعها على لوح المستندات الزجاجي أو في وحدة 

 .تغذیة المستندات

 :وحدة تغذیة المستندات
 :لية آيفية تحميل المستندات باستخدام وحدة تغذیة المستنداتتوضح الخطوات التا

قبل تحميل المستندات في وحدة تغذیة المستندات، تأآد أن المستندات في حالة جيدة وتخلص من  .١
 .آل الدبابيس ومشابك الورق

قم بإدخال المستندات بشكل مرتب في  .٢
وحدة تغذیة المستندات بحيث یكون 

یجب أن تكون الصفحة . وجهها لألعلى
األولى في األعلى مع مواجهة العناوین 

 .للجانب األیسر من الجهاز
قم بوضع الحزمة في وسط الموجِّهات  .٣

مع محاذاة الحافة اليسرى مع درج  
ات تغذیة المستندات، ووضع الموجِّه

 .لتلمس فقط حافة المستندات
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 :لوح المستندات الزجاجي
 :توضح الخطوات التالية آيفية تحميل المستندات باستخدام لوح المستندات الزجاجي

 .ارفع وحدة تغذیة المستندات .١

 
 المستند ووجهه لألسفل على لوح المستندات الزجاجي مع محاذاته مع طرف سهم قم بوضع .٢

 .المحاذاة بجوار الجزء العلوي األیسر من لوح المستندات الزجاجي
 .اخفض وحدة تغذیة المستندات .٣

 تحدید المسح الضوئي عبر الشبكة ٢
 لشاشة بعرضإذا قامت ا. هي أول شاشة افتراضية تعرض على الجهاز) النسخ (Copy شاشة

Job Status) حالة المهمة ( أوMachine Status) فاضغط على زر)حالة الجهاز ، 
All Services) إذا عرضت شاشة اللمس خيارات أخرى مثل . )آافة الخدماتEmail  

  Network Scanningثم حدد ) آافة الخدمات (All Services، فحدد )البرید اإللكتروني(
 .من العناصر المعروضة) ةالمسح الضوئي عبر الشبك(

 .من شاشة اللمس) آافة الخدمات (All Servicesاضغط على الزر  .١

 

سهم المحاذاة
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تأآد من .  من شاشة اللمس)المسح الضوئي عبر الشبكة( Network Scanningحدد  .٢
 .)المسح الضوئي عبر الشبكة( Network Scanningعرض شاشة 

 

، قد تحتاج إلى رقم حساب قبل استخدام )التوثيق (Authentication في حالة تمكين ميزة :مالحظة
 .ومات، اتصل بالمشغل الرئيسي أو مسئول النظاموللحصول على رقم حساب أو مزید من المعل. الجهاز

 تحدید قالب للمسح الضوئي عبر الشبكة ٣
 System dministratorتستخدم ميزة المسح الضوئي عبر الشبكة قوالب تم إعدادها مسبقًا من قبل 

. وتحتوي هذه القوالب بالفعل على إعدادات الميزات التي تم تخصيصها للمستخدم). مسئول النظام(
على عالمة ) القوالب (Template الموجودة إلى یمين قائمة ألسفل/ألعلىاستخدم أزرار التمریر 

للتنقل خالل القائمة بمعدل صفحة ) المسح الضوئي عبر الشبكة (Network Scanningالتبویب 
 ).قالب (Templateواحدة في المرة الواحدة، ثم حدد 

، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية )القوالب (Templateلالنتقال سریعًا إلى صفحة معينة في قائمة 
 .سيعرض العداد موقع الصفحة). #(لتحدید رقم الصفحة، ثم حدد مفتاح 

 ، راجع)المسح الضوئي (Scanningللحصول على مزید من المعلومات حول قوالب 
 ".٨٠المسح الضوئي عبر الشبكة في فصل المسح الضوئي عبر الشبكة في صفحة "

 ر إعدادات الميزاتتغيي ٤
 :لتغيير إعدادات القوالب بصورة مؤقتة، اتبع التالي

مرة واحدة على لوحة التحكم إللغاء أي تحدیدات ) مسح الكل( Clear Allاضغط على الزر  .١
 .سابقة

 .حدد الزر الخاص بالميزة المطلوبة .٢

 الميزة الوصف

 Network Scanning .استخدم هذه الميزة لتحدید القالب المطلوب
المسح الضوئي عبر (

 )الشبكة
استخدم هذه الميزة لتغيير المعلومات المتعلقة بالنسخة األصلية 

بصورة مؤقتة،على سبيل المثال المسح الضوئي باأللوان والنسخ 
.األصلية ذات الوجهين وإعدادات المسح الضوئي مسبقة الضبط، الخ

Basic Settings 
 )إعدادات أساسية(
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 الميزة الوصف

استخدم هذه الميزة لتغيير إعدادات المسح الضوئي بصورة مؤقتة 
والتي تؤثر على المظهر والشكل، على سبيل المثال جودة 

 .الصورة، درجة الدقة، حجم الملف، الخ
Advanced Settings 

 )إعدادات متقدمة(

استخدم هذه الميزة إلجراء تغيير مؤقت في تنسيق ملف الصور 
 )خيارات (Options .على ملقم الوجهةالذي تم مسحه ضوئيًا 

استخدم هذه الميزة إذا آنت ترغب في ظهور آخر قالب تم إنشاؤه 
 .أو تحدیثه في قائمة القوالب

Refresh 
Destinations  

 )تحدیث الوجهات(
 :إذا لزم األمر، اضغط على إحدى عالمات التبویب وقم بتهيئة إعدادات المسح الضوئي عبر الشبكة

 ٨٠ صفحة –ضوئي عبر الشبكة المسح ال
 ٨٢ صفحة –اإلعدادات األساسية 
 ٨٤ صفحة –اإلعدادات المتقدمة 

 ٨٧ صفحة –خيارات 
 ٨٩ صفحة –تحدیث الوجهات 

 بدء مهمة المسح الضوئي عبر الشبكة ٥
یقوم الجهاز بمسح النسخ األصلية ونقلها إلى مخزون المسح . )بدءStart ( اضغط على الزر
 .تعيينه بواسطة القالب المحددالضوئي الذي تم 

 

 

 شاشة حالة المهمة ٦
 من )حالة المهمة Job Status (لتتبع تقدم مهمة المسح الضوئي عبر الشبكة، اضغط على زر

 ).مةحالة المه Job Status (لوحة التحكم لعرض شاشة

 
االفتراضية بعرض جميع المهام غير المكتملة، بما في ذلك ) حالة المهمة( Job Status تقوم شاشة

ظهر الرسالة في حالة عدم وجود مهام غير مكتملة، ست. مهمة مسح ضوئي عبر الشبكة قيد االنتظار
 للحصول على مزید من المعلومات حول شاشة".ال مهام نشطة" "No Active Jobs" :التالية

Job Status) ٣٩في الفصل الخاص بالنسخ في صفحة " شاشة حالة المهمة"، راجع )حالة المهمة. 
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 إیقاف مهمة المسح الضوئي عبر الشبكة ٧
 .ئي عبر الشبكة النشطة یدویًااتبع الخطوات التالية إللغاء مهمة المسح الضو

 من لوحة التحكم إللغاء مهمة المسح الضوئي عبر الشبكة )إیقاف Stop (اضغط على الزر )١
 .الحالية

 من لوحة )حالة المهمة( Job Status إللغاء مهمة قيد االنتظار، اضغط على الزر )٢
 ).مهام طباعة غير مكتملة( Incomplete Printing Jobs التحكم لعرض شاشة

  Progress of your Job حدد المهمة المالئمة من قائمة االنتظار لعرض شاشة )٣
 ).تقدم المهمة(

 ).أوامر المهمة) Job Commands (حذف من قائمة( Delete حدد )٤
 . للعودة إلى الشاشة السابقة)إلغاء Cancel ( لحذف المهمة أو)تأآيد Confirm (حدد )٥
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 موارد المسح الضوئي
 

 :یمكن إضافة برنامج إضافي للمسح الضوئي إلمكانيات الجهاز الخاصة بالمسح الضوئي عبر الشبكة

 
عبر الشبكة ) المسح الضوئي Network Scanning (الترآيب واإلعداد وإدارة یعمل على تمكين

من عدة عناصر مختلفة تعمل  ™FreeFlow™ SMARTsend كونیت. بواسطة شبكة االتصال
للحصول على مزید من . معًا إلنشاء وتسليم مستندات ممسوحة ضوئيًا إلى الوجهة األخيرة

 .لدیك Xerox المعلومات، اتصل بمندوب مبيعات

FreeFlow™ 
SMARTsend™ 

من خالل ملقم ویب ) المسح الضوئي عبر الشبكة( " Network Scanning" لتمكين إعداد ميزة
 .المضّمن بالجهاز

یقوم المستخدم بإجراء مسح ضوئي لمستند بواسطة الجهاز، من ثم یتم تخزینه في ملف على ملقم أو 
ویقوم المستخدم باسترداد الصورة یدویًا من . محطة عمل، ویطلق عليه مخزون المسح الضوئي

 .مخزون المسح الضوئي
باستخدام الزر ) المسح الضوئي عبر الشبكة (Network Scanningیتحقق الوصول إلى ميزات 

Services) على لوحة التحكم)خدمات . 
  Network Scanning و)آافة الخدمات( All Servicesقد یتوجب عليك تحدید 

  Network Scanning لعرض عالمات تبویب ميزة )عبر الشبكة المسح الضوئي(
األمر على الخيارات التي یتم تمكينها وآيفية تهيئة ، ویتوقف هذا )المسح الضوئي عبر الشبكة(

 .الجهاز الخاص بك
على شاشة اللمس ) المسح الضوئي عبر الشبكة (Network Scanningاستخدم عالمة التبویب 

 .لتحدید الميزات القياسية لمهمة المسح الضوئي

CentreWare 

Internet Services 
خدمات اإلنترنت (

CentreWare( 

 
والتي یمكن ) المسح الضوئي عبر الشبكة (Network Scanningعالمات التبویب المتاحة لميزات 

 :تحدیدها هي
 .٨٠المسح الضوئي عبر الشبكة،  صفحة  •
 .٨٢اإلعدادات األساسية، صفحة  •
 .٨٤دمة،  صفحة اإلعدادات المتق •
 .٨٧الخيارات ، صفحة  •
 .٨٩تحدیث الوجهات، صفحة  •
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 المسح الضوئي عبر الشبكة
 

منطقتان هامتان ) المسح الضوئي عبر الشبكة (Network Scanningیندرج تحت عالمة التبویب 
 ).تفاصيل الوجهة( Destination Detailsو) وجهات القالب (Template Destinations: تللمعلوما

" ٨١نظرة عامة على القوالب في صفحة "للحصول على مزید من المعلومات حول القوالب، راجع 
 ".٨١المخزونات في صفحة "و 

 

 وجهات القالب
 عند التثبيت، یظهر إعداد. تعرض قائمة وجهة القالب القوالب المخزنة في الجهاز

 باألحرف الكبيرة، في قائمة) قالب افتراضي (’DEFAULT’المصنع االفتراضي 
Template Destination) دیده یظهر القالب االفتراضي في أعلى القائمة ویتم تح). وجهة القالب

 . قالب٢٥٠یوجد حد أقصى یصل إلى . ویليه جميع القوالب األخرى في ترتيب أبجدي رقمي. تلقائيًا
) CentreWareخدمات اإلنترنت  (CentreWare Internet Servicesیتم إنشاء القوالب باستخدام 

 ).إذا آان مثبتًا (™FreeFlow™ SMARTsendأو 
 CentreWare Internet Servicesشاؤها باستخدام ، تم إن@أسماء القوالب التي تبدأ برمز  •

 .)CentreWareخدمات اإلنترنت (

 هي قوالب مخزنة في موقع بعيد، تم إنشاؤها باستخدام برنامج ،@القوالب التي تظهر بدون رمز  •
 .™FreeFlow™ SMARTsendمثل 

 التنقل في قائمة القوالب
 ) القوالب (Templateمين قائمة  الموجودة إلى یألسفل/ألعلىاستخدم أزرار التمریر 

 ).قالب (Templateللتنقل خالل القائمة بمعدل صفحة واحدة في المرة الواحدة، ثم حدد 
، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية )القوالب (Templateلالنتقال سریعًا إلى صفحة معينة في قائمة 

 .فحةسيعرض العداد موقع الص). #(لتحدید رقم الصفحة، ثم حدد مفتاح 

آما یمكن آذلك إنشاء   
قالب افتراضي باستخدام 

 ™FreeFlowبرنامج 
SMARTsend™. ستظهر 

) افتراضي ("default"آلمة 
 .بأحرف صغيرة

 تفاصيل الوجهة
الموجود على الجانب األیمن من الشاشة ) تفاصيل الوجهة (Destination Detailsیعرض قسم 

ي آل مرة تقوم فيها بتحدید ملف قالب آخر، سيتم تحدیث هذه وف. المعلومات المتعلقة بالقالب المحدد
 .المنطقة لعرض معلومات ذات صلة بالقالب المحدد
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یجب إجراء .  تعتبر أي تغييرات یتم إجراؤها على القالب في الجهاز تغييرات مؤقتة:مالحظة
 .التغييرات الدائمة بواسطة نفس األداة المساعدة التي تم إنشاء القالب بها

 ظرة عامة على القالبن
تشتمل القوالب . یتطلب نجاح عملية المسح الضوئي عبر الشبكة تحدید قالب على الجهاز الخاص بك

على خيارات مسبقة التحدید، والتي سيتم تطبيقها على النسخة األصلية التي تم مسحها ضوئيًا، على 
وإعدادات جودة ) المخزون(لمهمة سبيل المثال، یتم تحدید المعلومات المتعلقة بالوجهة األخيرة ل

 .الصورة داخل القالب، باإلضافة إلى اسم القالب

للحصول على مزید من المعلومات ) إدارة النظام (System Administrationالقرص المضغوط 
 .حول إنشاء القوالب

ن من سيتم اختصار أسماء القوالب التي تتكو.  حرفًا٢٠الحد األقصى ألسماء القالب هو  :مالحظة
تذآر ذلك أثناء بحثك عن أسماء القوالب .  حرف من االسم٢٠ حرف إلى أول ٢٠أآثر من 

 .الموجودة أو أثناء تعيين أسماء للقوالب

 إنشاء القوالب

 System Administratorیقوم عادة . حدد قالبًا اعتمادًا على الوجهة المطلوب إرسال الملف إليها
 .خدمه آل مستخدمبإنشاء قالب ليست) مسئول النظام(

 تحدید قالب

بعد تحدید القالب، یمكن إجراء تغيير مؤقت على معظم اإلعدادات سابقة البرمجة مثل الجوانب التي 
ال یمكن تغيير وجهة اإلخراج التي تم تعيينها للقالب في . یتم مسحها ضوئيًا وجودة الصورة والدقة
 .الجهاز، ولكن یمكن إضافة وجهة بدیلة

ات تغيير تحدید
القالب سابقة 

 البرمجة

 مخزونات
المخزونات ما هي إال أدلة أو أماآن تخزین ملفات یتم إعدادها على الملقم لالحتفاظ بالملفات التي قمت 

) المسح الضوئي عبر الشبكة (Network Scanningقبل أن تتمكن من استخدام . بمسحها ضوئيًا
لدیك بإعداد المخزونات حتى تعمل على ) ممسئول النظا (System Administratorیجب أن یقوم 

 ٥یمكن تعریف حتى . یتم تعریف المخزونات في القالب وال یمكن تغييرها في الجهاز. جهازك
 ). إضافية٤ افتراضي و١(مخزونات 
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 إعدادات أساسية
 

فرصة إجراء تغيير مؤقت على ) إعدادات أساسية (Basic Settings عالمة التبویب تتيح لك
وبتغيير هذه اإلعدادات یمكنك تحقيق جودة مسح . المعلومات ذات الصلة بالنسخة األصلية لدیك

 .ضوئي مثالية لكل نسخة أصلية

 

 المسح الضوئي للنسخ الملونة
 .استخدم هذا الخيار إلجراء المسح الضوئي للنسخ األصلية أحادیة اللون أو ذات األلوان الكاملة

 الخيار الوصف

  Full Color .استخدم هذا الخيار إلجراء مسح ضوئي للنسخ األصلية الملونة
 )ألوان آاملة(

اء مسح ضوئي للنسخ األصلية باللون األسود استخدم هذا الخيار إلجر
 .واألبيض

Black & White 
 )أبيضأسود و(

 نسخ أصلية بوجهين
 .یستخدم هذا لتحدید ما إذا آانت النسخ األصلية بوجه واحد أو بوجهين

 الخيار الوصف

استخدم هذا الخيار مع النسخ األصلية التي یتم طباعتها على وجه 
 .واحد فقط

1 Sided  
 ) واحدوجه(

 )وجهان (Sided 2 .استخدم هذا الخيار مع النسخ األصلية التي یتم طباعتها على الوجهين

. استخدم هذا الخيار مع النسخ األصلية التي یتم طباعتها على الوجهين
 .سيقوم هذا الخيار بإدارة الوجه الثاني

2 Sided Original, 
Rotate Side 2)  نسخ

أصلية ذات وجهين، 
 )جه الثانيإدارة الو
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 نوع النسخة األصلية
 .استخدم هذه الميزة لتحدید نوع النسخة األصلية التي یتم مسحها ضوئيًا

 الخيار الوصف

 Photo & Text .یستخدم مع النسخ األصلية التي تضم صور فوتوغرافية ونص
صورة فوتوغرافية (

 )ونص
رة أو النسخ یستخدم للصور الفوتوغرافية ذات التدرجات اللونية المستم

 .األصلية المطبوعة عالية الجودة ذات األلوان النصفية
Photo)  صورة

 )فوتوغرافية

 )نص (Text .یستخدم لألصول التي تحتوي على نص أو رسم خطي

 إعدادات المسح الضوئي مسبقة الضبط
يل المثال، على سب. استخدم هذه الخيارات للقيام تلقائيًا بتعيين أفضل إعدادات للمهمة الخاصة بك

 .إلنتاج أحجام ملفات أصغر أو تسليم إخراج ذو جودة أعلى

 الخيار الوصف

وسيكون . استخدم هذا الخيار للحصول على مستندات ذات جودة عادیة
 .حجم ملف اإلخراج صغيرًا

for Sharing and 
Printing)  للمشارآة
 )والطباعة

یقوم هذا . ةاستخدم هذا الخيار للحصول على مستندات عالية الجود
 .الخيار بإنتاج أآبر حجم ملف إخراج

for High Quality 
 )للجودة العالية(

استخدم هذا الخيار مع المستندات التي سيتم حفظها أو عرضها 
 .یقوم هذا الخيار بإنتاج أصغر حجم ملف إخراج .إلكترونيًا

for Archival 
Record)  للتسجيل

 )في األرشيف
لمستندات التي سيتم معالجتها باستخدام برنامج استخدم هذا الخيار مع ا

االختياري یقوم هذا الخيار ). OCR(التعرف الضوئي على األحرف 
 .بإنتاج أعلى جودة للصور وسيكون حجم ملف اإلخراج آبيرًا

for OCR  
للتعرف الضوئي على (

 )األحرف

استخدم هذا الخيار للحصول على مستندات بسيطة ال تتطلب إجراء 
سيقوم هذا الخيار بإجراء مسح ضوئي . ت ضبط لجودة الصورةعمليا

وسيكون حجم ملف . للمهمة ومعالجتها وإرسالها في أسرع وقت ممكن
 .اإلخراج صغيرًا

Simple Scan 
 )مسح ضوئي بسيط(

سيستخدم هذا الخيار إعدادات المسح الضوئي المحددة في القالب 
 .المحدد حاليًا

Custom 
 )مخصص(
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 تقدمةإعدادات م
 

معالجة قالب المسح الضوئي ) إعدادات متقدمة( Advanced Settingsتتيح لك عالمة التبویب 
 .بصورة مؤقتة لتحسين مظهر وشكل الصورة التي یتم مسحها ضوئيًا

 

 خيارات الصورة
 .استخدم هذه الميزة لتحسين جودة النسخ األصلية التي یتم مسحها ضوئيًا

 الخيار الوصف

لتغميق لون نسخة . یقوم بضبط درجة تفتيح أو تغميق نسخة اإلخراج
لون نسخة اإلخراج، حدد لتفتيح . التمریر ألسفلاإلخراج، حدد زر 

 .التمریر ألعلىزر 

Lighten / Darken 
 )تغميق/تفتيح (

یقوم هذا الخيار بالتقليل أو التخلص تلقائيًا من الخلفية القاتمة التي 
 .تظهر نتيجة الورق الملون أو النسخ األصلية من الصحف

Background 
Suppression 

 )إخفاء الخلفية(

 حجم النسخة األصلية
یمكن للجهاز تحدید حجم . م هذا الخيار لتحدید حجم النسخ األصلية التي یتم مسحها ضوئيًااستخد

آما یستخدم هذا الخيار أیضًا عند إجراء عملية . النسخ األصلية تلقائيًا أو یمكن إدخال الحجم یدویًا
 .مسح ضوئي لنسخ أصلية ذات أحجام مختلفة

، )نسخ أصلية ذات أحجام مختلفة (Mixed Size Originals إذا لم یعرض الجهاز :مالحظة
 .فيوصى باستخدام نسخ أصلية من نفس الحجم

 الخيار الوصف

استخدم هذا الخيار بما یسمح للجهاز بالتعرف على حجم النسخ 
 .األصلية التي یتم تغذیتها عبر وحدة تغذیة المستندات

Auto Detect  
 )الكشف التلقائي(
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 الخيار الوصف

 الخيار لتحدید أبعاد منطقة مسح المستند ضوئيًا أثناء استخدم هذا
یوجد العدید من . إجراء المسح الضوئي عبر لوح المستندات الزجاجي

حدد . األبعاد التي تتوافق مع أحجام واتجاهات المستندات الشائعة
 لضبط أبعاد المسح )مخصص( Customحجمًا قياسيًا أو استخدم 

لخيار لمسح الصورة ضوئيًا إلى حواف استخدم هذا ا. الضوئي یدویًا
 .النسخة األصلية

Manual Size 
Input  

 )إدخال الحجم یدویًا(

 الدقة
آلما زادت دقة المسح . على مظهر الصورة التي یتم مسحها ضوئيًا) الدقة (Resolutionتؤثر 

 .آلما ارتفعت جودة الصورة) نقطة آل بوصة(الضوئي 

 الخيار الوصف

ملف الصور ویوصى باستخدامه مع المستندات التي ینتج أصغر حجم ل
 .سيتم عرضها إلكترونيًا أو حفظها في األرشيف

٧٢ × ٧٢  
 نقطة لكل بوصة

ینتج حجم ملف صغير ویوصى باستخدامه مع المستندات النصية 
 .البسيطة

١٠٠ × ١٠٠ 
 نقطة لكل بوصة

یوصى باستخدامه مع المستندات النصية متوسطة الجودة والرسم 
 .لخطيا

٢٠٠ × ٢٠٠  
 نقطة لكل بوصة

یوصى باستخدامه مع المستندات النصية عالية الجودة والرسم الخطي، 
آما یمكن استخدامه مع الصور الفوتوغرافية والرسومات متوسطة 

تعد هذه هي الدقة االفتراضية وأفضل اختيار مع معظم . الجودة
 .المستندات

٣٠٠ × ٣٠٠  
 نقطة لكل بوصة

امه مع الصور الفوتوغرافية والرسومات متوسطة یوصى باستخد
 ینتج صورًا ذات جودة جيدة وحجم ملف أصغر بدقة. الجودة
٦٠٠ × ٦٠٠. 

٤٠٠ × ٤٠٠  
 نقطة لكل بوصة

. یوصى باستخدامه مع الصور الفوتوغرافية والرسومات عالية الجودة
 .ینتج أآبر حجم لملف الصور، لكن مع أفضل جودة للصور

٦٠٠ × ٦٠٠  
 طة لكل بوصةنق

 نقطة لكل ٣٠٠ × ٣٠٠، فإن الحد األقصى للدقة هو )األلوان (Color إذا تم تحدید وضع :مالحظة
 .بوصة

 مسح ضوئي إلى الحافة
جودة النسخة األصلية الممزقة أو التي بليت حوافها أو التي یوجد بها " لتحدیث"استخدم هذه الميزة 

 .مات أخرىعالمات خرم الثقوب أو الدبابيس أو أي عال
، یتم إضافة حد )إیقاف تشغيل( Off  على)مسح ضوئي إلى الحافة( Scan to Edge عند ضبط

 .فارغ صغير حول حواف المسح الضوئي لمنع تكون خطوط متعرجة حول الحواف
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  تنسيق الملف
عند إرسال المهمة بتنسيق ملف مختلف عما تم تعيينه ) تنسيق الملف (File Formatاستخدم خيار 

 .إعداد افتراضي للقالبآ

 الخيار الوصف

Portable Document Format . ،عند توفير البرنامج الصحيح
یتمكن مستلم الصورة التي تم مسحها ضوئيًا من عرض أو طباعة 

الملف، بغض النظر عن نظام التشغيل الموجود في الكمبيوتر 
  عادة باستخدام برنامجPDFیتم فتح ملفات . الخاص به

.Adobe Acrobat Readers. 

PDF 

Tagged-Image File Format . أحد الملفات الرسومية التي
یمكن فتحها باستخدام حزم متعددة من البرامج الرسومية على 

 .مجموعة متنوعة من نظم التشغيل
Multi-Page TIFF 

Tagged-Image File Format . أحد الملفات الرسومية التي
ة من البرامج الرسومية على یمكن فتحها باستخدام حزم متعدد
 .مجموعة متنوعة من نظم التشغيل

Single-Page TIFF 

 هي ملفات رسومية یمكن الوصول إليها من JPEGإن تنسيقات 
 .خالل جميع تطبيقات الرسومات أو تطبيقات تحریر الصورة

.فقط) األلوان (Color إال في وضع JPEGال یتاح خيار  :مالحظة

JPEG 

 ملفحجم ال/الجودة
باالختيار بين جودة المسح الضوئي ) حجم الملف/الجودة (Quality / File Sizeتسمح لك إعدادات 

، تظهر شاشة تأآيد )حفظ( Save عند تغيير أحد اإلعدادات وتحدید. للصورة وحجم الملف
 . لتأآيد اإلعداد الجدید)موافق( OKحدد " االستبدال"

 على خيار) حجم الملف/الجودة (Quality / File Size قد تؤثر عملية تغيير :مالحظة
Scan Presets) المحدد) إعدادات المسح الضوئي مسبقة الضبط. 

 الخيار الوصف

استخدم هذا الخيار إلنتاج صور ذات جودة جيدة وبأصغر حجم 
 .للملف

Normal Quality 
 )جودة عادیة(

 استخدام هذا الخيار ینتج صورًا ذات جودة عالية وأحجام ملفات
 .أآبر

Higher Quality 
 )عالي الجودة(

استخدم هذا الخيار للحصول على أعلى جودة للصور وأآبر حجم 
 .للملف

Maximum Quality 
 )أقصى جودة(

 الملفات الكبيرة ليست نموذجية للمشارآة واإلرسال عبر الشبكة بسبب متطلبات المعالجة :مالحظة
 .العالية التي تفرضها على موارد النظام
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 ياراتخ
 

استخدم الميزات المتاحة إلجراء تغيير مؤقت في تنسيق ملف الصور الذي تم مسحه ضوئيًا على 
 .ملقم الوجهة

 

 اسم المستند
اآتب اسم المستند باستخدام . استخدم هذا الخيار لتغيير اسم المستند من اإلعداد االفتراضي للقالب

 .)حفظ( Saveلوحة مفاتيح االختيار على شاشة اللمس، ثم حدد زر 

 حقول إدارة المستندات
المعلومات التي تم ) تنداتحقول إدارة المس (Document Management Fieldsیوفر خيار 

 ).سجل المهمة (Job Logإرسالها مع المستندات التي تم مسحها ضوئيًا في 
یمكن استخدام تطبيقات طرف ثالث للبحث في المهام وضعها في ملفات ونشرها استنادًا إلى 

 ).سجل المهمة (Job Logمعلومات 

 إضافة وجهات للملف
إعداد العدید من الوجهات الخاصة بـ )  النظاممسئول (System Administratorیمكن لـ 

Network Scanning) وبعد االنتهاء من التهيئة،. على الجهاز) المسح الضوئي عبر الشبكة 
 .یمكن للمستخدم إضافة أي من هذه الوجهات للقوالب الخاصة بها والموجودة بالفعل
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                    ً        إذا آان الملف موجودا  بالفعل
ند، وفي حالة وجود ملف له نفس االسم، فإن هذه الميزة تعمل على ضبط عند القيام بتغيير اسم المست

 .سلوك الحفظ

 

 
 الخيار الوصف

 Rename New File .یطلب من المستخدم إعادة تسمية الملف الجدید
 )لف الجدیدإعادة تسمية الم(

 Overwrite Existing .یقوم تلقائيًا بالكتابة فوق ملف قدیم بالملف الجدید
File)   الكتابة فوق ملف

 )موجود
 Append to Existing .إللحاق الملف الجدید بالملف القدیم

File) اإللحاق بملف موجود(
 )ال تحفظ (Do Not Save .ال یسمح هذا الخيار بعملية الحفظ

 Add Date to Name . تاریخ إلى اسم الملف الجدیدإلضافة
 )إضافة تاریخ إلى اسم(
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 تحدیث الوجهات
 

ظار استخدم هذه الميزة إذا آنت ترغب في استخدام قالب تم إنشاؤه أو تحدیثه مؤخرًا وال یمكنك االنت
 .حتى یقوم النظام بتحدیث النظام تلقائيًا

 

 . یمكن أن تستغرق عملية تحدیث القالب عدة دقائق:مالحظة
 . قالب٢٥٠یمكن عرض القوالب بحد أقصى 

 . للبدء في عملية التحدیث)قائمة تحدیث القوالب( Update Template Listاضغط على زر 
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               ً          مسح الصور ضوئيا  إلرسالها   ٦
 بالبرید اإللكتروني      

Xerox WorkCentre 4150٩١  دليل المستخدم

 من 4150xf أو 4150x أو 4150sإن مسح الصور ضوئيًا إلرسالها بالبرید اإللكتروني هي ميزة قياسية في طراز 
WorkCentre. یتضمن هذا الفصل معلومات حول الخيارات المتاحة في البرید اإللكتروني. 

 اإللكتروني إلى برید إلكتروني عند تمكين هذه الميزة، یمكن إرسال الصور التي تم مسحها ضوئيًا آأحد مرفقات البرید
باستخدام الزر ) البرید اإللكتروني (E-mailیتم الوصول إلى ميزات  .محدد خاص بمستلم أو مجموعة مستلمين

Services )الموجود على لوحة التحكم )خدمات. 
 تبویب ميزة  لعرض عالمات)البرید اإللكتروني (E-mailو) آافة الخدمات (All Servicesقد یتوجب عليك تحدید 

 .البرید اإللكتروني، ویتوقف هذا األمر على الخيارات الُمَمّكنة وآيفية تهيئة الجهاز الخاص بك
 :هي آالتالي) البرید اإللكتروني (E-mailعالمات التبویب المتاحة لتحدید ميزات 

 ٩٧ صفحة -البرید اإللكتروني   
 ٩٩ صفحة –اإلعدادات الرئيسية    
 ١٠١ صفحة -دمةإعدادات متق   
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                     ً                           إجراء مسح الصور ضوئيا  إلرسالها بالبرید اإللكتروني
 

اتبع  .ي الخاص بإرسال رسائل البرید اإللكتروني من الجهازیصف هذا القسم اإلجراء األساس
 .الخطوات التالية

 ٩٢ صفحة –تحميل المستندات 
 ٩٣ صفحة -تحدید الميزات 

 ٩٥ صفحة -أدخل تفاصيل العنوان
  ٩٥ صفحة -بدء مهمة البرید اإللكتروني

 ٩٦ صفحة –شاشة حالة المهمة 
 ٩٦ صفحة -إیقاف وظيفة البرید اإللكتروني

، قد تحتاج إلى رقم حساب قبل استخدام )التوثيق (Authenticationفي حالة تمكين ميزة  :حظةمال
وللحصول على رقم حساب أو مزید من المعلومات، اتصل بالمشغل الرئيسي أو مسئول . الجهاز
 .النظام

  تحميل المستندات١
 على لوح المستندات الزجاجي یمكنك تحميل المستندات ليتم إرسالها بالبرید اإللكتروني إما بوضعها

 .أو في وحدة تغذیة المستندات
للحصول على معلومات حول إعداد أدراج الورق، راجع إعداد أدراج الورق في فصل اإلعدادات، 

 .١٤١صفحة 

 :وحدة تغذیة المستندات
 :توضح الخطوات التالية آيفية تحميل المستندات باستخدام وحدة تغذیة المستندات

مستندات في وحدة تغذیة المستندات، تأآد أن المستندات في حالة جيدة وتخلص من قبل تحميل ال .١
 .آل الدبابيس ومشابك الورق

 

قم بإدخال المستندات بشكل مرتب في  .٢
وحدة تغذیة المستندات بحيث یكون 

یجب أن تكون الصفحة . هها لألعلىوج
األولى في األعلى مع مواجهة العناوین 

 .للجانب األیسر من الجهاز
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قم بوضع الحزمة في وسط الموجِّهات مع محاذاة الحافة اليسرى مع درج تغذیة المستندات،  .٣

 .ووضع الموجِّهات لتلمس فقط حافة المستندات
، یحدد الجهاز الدرج )تلقائي (Autoلى  ع)تزوید الورق (Paper Supplyعند ضبط  .٤

 .المالئم تلقائيًا

 ورقة ٥٠یمكن تحميل حتى   
من الورق ) ٢م/ جم٨٠(رطل ٢٠

 ١٢یتراوح الوزن من . السميك
 ١٢٠-٥٠( رطًال ٢٨رطل إلى 

 راجع المواصفات الكهربية -)٢م/جم
في فصل المواصفات في صفحة 

، للحصول على المواصفات ١٨٤
 .غذیة المستنداتالكاملة لوحدة ت

 :لوح المستندات الزجاجي
 :توضح الخطوات التالية آيفية تحميل المستندات باستخدام لوح المستندات الزجاجي

 .ارفع وحدة مناولة المستندات .١

 
 لألسفل على لوح المستندات الزجاجي مع محاذاته مع طرف سهم قم بوضع المستند ووجهه .٢

 .المحاذاة بجوار الجزء العلوي األیسر من لوح المستندات الزجاجي
 .اخفض وحدة مناولة المستندات .٣

  تحدید الميزات٢
إذا قامت الشاشة بعرض . هي أول شاشة افتراضية یتم عرضها على الجهاز) النسخ (Copyشاشة 

Job Status) الة المهمةح ( أوMachine Status) اضغط على الزر)حالة الجهاز ، 
All Services )آافة الخدمات( . إذا عرضت شاشة اللمس خيارات أخرى مثلFax) و ) لفاآس

Network Scan) المسح الضوئي عبر الشبكة( حدد ،All Services )وحدد)آافة الخدمات  
E-mail) عروضة من العناصر الم)البرید اإللكتروني. 

یتم عرض أآثر . .یمكن تحدید ميزات متعددة للبرید اإللكتروني لمهمة البرید اإللكتروني الخاصة بك
 .)البرید اإللكتروني (E-mailالميزات الشائعة على شاشة 

 

سهم المحاذاة
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 . على لوحة التحكم)آافة الخدمات (All Servicesاضغط على الزر  .١

 
  E-mailتأآد من عرض شاشة . على شاشة اللمس) البرید اإللكتروني (E-mailحدد  .٢

 .)البرید اإللكتروني(

 

، قد تحتاج إلى رقم حساب قبل استخدام )التوثيق (Authenticationفي حالة تمكين ميزة   :مالحظة
 .وللحصول على رقم حساب أو مزید من المعلومات، اتصل بالمشغل الرئيسي أو مسئول النظام. الجهاز

 مرة واحدة على لوحة التحكم إللغاء أي تحدیدات )مسح الكل( Clear Allاضغط على الزر  .٣
 .سابقة

 .بةحدد الزر الخاص بالميزة المطلو .٤

 
 



 ٦   مسح الصور ضوئيًا إلرسالها بالبرید اإللكتروني
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 الميزة الوصف

استخدم عالمة التبویب هذه لتحدید الخيارات القياسية 
الخاصة بمهمة برید إلكتروني، مثل حقول العنوان وسطور 

 .الموضوع وجسم الرسالة وغيرها

 (E-mail)البرید اإللكتروني 

استخدم عالمة التبویب هذه إلدخال اإلعدادات الخاصة 
بالنسخ األصلية للبرید اإللكتروني مثل المسح الضوئي 
 .لأللوان والنسخ األصلية ذات الوجهين والنوع وغير ذلك

Basic Settings  
 )إعدادات أساسية(

استخدم عالمة التبویب هذه للوصول إلى إعدادات البرید 
 مثل خيارات الصورة والدقة وتنسيق اإللكتروني المتقدمة

 .الملف وغيرها

Advanced Settings 
 )إعدادات متقدمة(

للحصول  .إذا لزم األمر، اضغط على إحدى عالمات التبویب وقم بتهيئة إعدادات البرید اإللكتروني
 :على معلومات حول عالمات التبویب الفردیة، راجع ما یلي

  ٩٧ صفحة -البرید اإللكتروني
 ٩٩ صفحة –عدادات الرئيسية اإل

 ١٠١ صفحة -إعدادات متقدمة

  أدخل تفاصيل العنوان٣
 :هناك طریقتين إلدخال عناوین البرید اإللكتروني

 .إلدخال عنوان البرید اإللكتروني یدویًا •
استخدم هذا الخيار إلدخال أحد عناوین البرید اإللكتروني من دفتر العناوین الذي تم تحميله على  •

نت ال تحتاج إلى إدخال االسم بالكامل ویمكنك البحث في دفتر العناوین باستخدام أ. جهازك
 .األحرف األولى من االسم

مسح "في فصل ) قائمة العنوان (Address Listلمزید من المعلومات عن خيارات العنوان، راجع 
 .٩٨صفحة " الصور إلرسالها بالبرید اإللكتروني
المستلم وأي نسخة آربونية أو نسخة آربونية ) عناوین(ال عنوان آرر العملية آما هو مطلوب إلدخ

 .عناوین: عمياء
 آي تضيف سطر موضوع والذي سوف یظهر في علبة )تحریر موضوع( Edit Subjectحدد 

 .استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس إلدخال النص. البرید اإللكتروني للمستلم
لة قصيرة آي ترافق النسخ األصلية التي تم إلضافة رسا) إضافة رسالة( Add Messageحدد 

 .استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس إلدخال النص. مسحها ضوئيًا

  بدء وظيفة البرید اإللكتروني ٤
یخضع آل مستند للمسح الضوئي مرة واحدة فقط ویرسل الجهاز . )بدء( Startاضغط على الزر 

 .النسخ األصلية آمرفق مع البرید اإللكتروني
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  شاشة حالة المهمة٥
 )حالة المهمة (Job Statusلعرض تقدم مهمة البرید اإللكتروني الخاص بك، اضغط الزر .١

 .الموجود في لوحة التحكم

 
جميع المهام غير المكتملة، بما في ذلك مهمة مسح ) حالة المهمة( Job Status تعرض شاشة

في حالة عدم وجود مهمة نسخ قيد التنفيذ، ستظهر . الصور ضوئيًا إلرسالها بالبرید اإللكتروني
 ن المعلومات عن شاشةلمزید م" ال مهام نشطة" "No Active Jobs: "الرسالة التالية
Job Status) ٣٩، راجع شاشة حالة المهمة في فصل النسخ في صفحة )حالة المهمة. 

  إیقاف مهمة البرید اإللكتروني٦
 .اتبع الخطوات الواردة أدناه إللغاء مهمة البرید اإللكتروني النشطة یدویًا

برید اإللكتروني  الموجود في لوحة المفاتيح إللغاء مهمة ال)إیقاف( Stop اضغط زر )١
 .الحالية

 من لوحة )حالة المهمة( Job Statusإللغاء مهمة قيد االنتظار، اضغط على الزر  )٢
 ).مهام طباعة غير مكتملة (Incomplete Printing Jobsالتحكم لعرض شاشة 

 ).تقدم المهمة (Progress of your Jobحدد المهمة المالئمة من قائمة االنتظار لعرض شاشة  )٣
 ).أوامر المهمة (Job Commands من قائمة )حذف( Deleteحدد  )٤
 . للعودة إلى الشاشة السابقة)إلغاء( Cancel لحذف المهمة أو )تأآيد( Confirmحدد  )٥
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 (E-mail)البرید اإللكتروني 
 

 إرسال
 .اإلرسال إلدخال معلومات المستلماستخدم خيارات 

 )من (From .یوفر هذا الخيار معلومات عن الراسل
  Authentication Mode إذا تم الوصول إلى البرید اإللكتروني من خالل :مالحظة

 .، سيتم ربط المعلومات الموجودة به باسم تسجيل الدخول)وضع المصادقة(
 

 )إلى (To .دخال عنوان البرید اإللكتروني للمستلماستخدم لوحة المفاتيح على شاشة اللمس إل

استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس إلدخال عنوان البرید اإللكتروني للمستلم الذي ترغب في نسخه 
 .في مهمة البرید اإللكتروني

Cc) نسخة( 

 في أن استخدم لوحة مفاتيح على شاشة اللمس إلدخال عنوان البرید اإللكتروني للمستلم الذي ترغب
 .یتم نسخه في مهمة البرید اإللكتروني، دون أن یتم عرض اسمه في البرید اإللكتروني

Bcc) نسخة مخفية( 

استخدم هذا الخيار إلدخال عنوان البرید اإللكتروني الخاص بك واستالم نسخة من مهمة البرید 
 .اإللكتروني

Add Me  
 أضفني إلى القائمة(

. ضوع جدید أو تحریر موضوع البرید اإللكتروني اإلفتراضياستخدم هذا الخيار إلضافة مو
یمكن أن . الموضوع هو عنوان البرید اإللكتروني وليس النص الذي یحتویه البرید اإللكتروني

  حرفًا ویعرض على شاشة اللمس تحت الزر٥٠یحتوي سطر الموضوع ما یصل إلى 
Edit Subject )تحریر الموضوع(. 

Edit Subject  
 )الموضوعتحریر (

 ٨٠یمكن أن یحتوي النص األساسي ما یصل إلى . استخدم هذا الخيار إلضافة نص أساسي جدید
 ).  الرسالة (Messageحرفًا ویظهر على شاشة اللمس تحت حقل 

Add/Edit Message 
 )تحریر الرسالة/إضافة(

. االفتراضياستخدم هذا الخيار إلضافة موضوع جدید أو تحریر موضوع البرید اإللكتروني 
یمكن أن . الموضوع هو عنوان البرید اإللكتروني وليس النص الذي یحتویه البرید اإللكتروني

  حرفًا ویظهر على شاشة اللمس تحت الزر٥٠یحتوي سطر الموضوع ما یصل إلى 
Edit Subject) تحریر الموضوع.( 

Details) التفاصيل( 

 )إزالة  (Remove .ده من قائمة العنواناستخدم هذا الخيار لحذف العنوان الذي تم تحدی
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 .استخدم هذا الخيار لحذف جميع العناوین من قائمة العنوان

 . تم حذف الموضوع والنص األساسي للرسالة:مالحظة

Remove All 
 )إزالة الكل(

 قائمة العنوان
لي لمهمة تعمل على عرض جميع عناوین المستلمين التي تم إدخالها من أجل المسح الضوئي الحا

 . من عناوین المستلمين في القائمة١٢٨یمكن إدخال ما یصل إلى . البرید اإللكتروني

 إدخال عنوان برید إلكتروني
یمكنك استخدام إما لوحة المفاتيح الموجودة في شاشة اللمس أو دفتر العناوین إلدخال عنوان برید 

 .إلكتروني

یمكنك تغيير لوحة المفاتيح الموجودة على شاشة  عند إدخال تفاصيل البرید اإللكتروني، :مالحظة
اللمس آي تظهر الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة أو الحروف المحرآة أو األرقام، عن طریق 

 . لحذف الحرف الذي تم إدخاله مسبقًا)السابق( Back استخدم الزر. تحدید الزر المناسب

وني لعنوان من ترسل إليه بالكامل أو آنت تعرف إذا آنت تعرف من قبل بروتوآول نقل البرید اإللكتر
أن المستلم غير موجود في أي واحٍد من دفاتر العناوین التي تمت تهيئتها، یمكنك استخدام لوحة المفاتيح 

 ) مرسل إلى... (Toالموجودة في شاشة اللمس إلدخال عنوان برید إلكتروني في الحقول 
 ). خة آربونية عمياءنس... (Bccأو ) نسخة آربونية... (Ccأو 

 .)مسافة للخلف( Backspaceلحذف أحد الحروف، اضغط الزر 

 یدویًا

إذا . أو بك/یحتوي دفتر العناوین على قائمة بعناوین وتفاصيل البرید اإللكتروني المتعلقة بشرآتك و
ما یكون عند. تم تهيئته، فسيكون جهازك قادرًا على دعم نوعين من دفاتر العناوین وهما عام وداخلي

، )نسخة آربونية عمياء... (Bccأو ) نسخة آربونية...  (Ccأو ) مرسل إلى... (Toاإلدخال في 
 . فسيعرض دفتر العناوین نتائج البحث الخاصة ألحد أو آال دفتري العناوین اللذان تم تهئيتهما

م ميزات البحث، مع استخدا. استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس إلدخال اسم مستلم البرید اإللكتروني
أنت ال تحتاج إلى إدخال االسم بالكامل ویمكنك البحث في دفتر العناوین باستخدام قليل من األحرف 

 .األولى من االسم
إذا لم تكن هناك . )إدخال( Enter عندما تقوم بإدخال معایير بحث البرید اإللكتروني، حدد الزر

 للبحث في دفتر )تغيير دفتر العناوین( Change Address Bookإدخاالت مماثلة، حدد الزر 
 .عناوین آخر

إذا تم العثور على واحد أو أآثر من اإلدخاالت المماثلة وفقًا لمعایير البحث، فسيتم عرضها على 
 لعرض آافة الخيارات لتعيين )ألسفل/ألعلى( up/down استخدم أزرار التمریر. شاشة اللمس
استمر في هذه العملية إلى . )إضافة( Addقائمة وحدد الزر قم بتمييز المستلم من ال. مكان المستلم

سيتم عرض . )تم( Done عند االنتهاء من ذلك، حدد الزر. أن تضيف جميع المستلمين المطلوبين
 .عناوین البرید اإللكتروني التي تم إدخالها في قائمة العناوین

 دفتر العناوین
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 إعدادات أساسية
 

فرصة إجراء تغيير مؤقت على ) إعدادات أساسية (Basic Settingsتتيح لك عالمة التبویب 
وبتغيير هذه اإلعدادات، یمكنك تحقيق جودة . المعلومات ذات الصلة بالنسخة األصلية الخاصة بك

 .البرید اإللكترونيمسح ضوئي مثالية لكل نسخة أصلية من 

 

 المسح الضوئي لأللوان
 .یستخدم لنقل مهمة البرید اإللكتروني بطریقة أحادیة أو ملونة

 الخيار الوصف

 )يض وأسودأب( Black & White .ینقل صورة باللون األسود واألبيض

 )ألوان  آاملة (Full Color .ینقل صورة ملونة

 مسح ضوئي للوجهين
آما یمكنك أیضًا . یستخدم ذلك لتحدید عما إذا آان سيتم مسح جانب واحد أو جانبين لنسختك األصلية

 .برمجة االتجاه للنسخ األصلية ذات الوجهين

 الخيار الوصف

ي یتم طباعتها استخدم هذا الخيار مع النسخ األصلية الت
 .على وجه واحد فقط

1 Sided Originals  
 )نسخ أصلية بوجه واحد(

استخدم هذا الخيار مع النسخ األصلية التي یتم طباعتها 
 .على الوجهين

2 Sided Originals  
 )نسخ أصلية بوجهين(

استخدم هذا الخيار مع النسخ األصلية التي یتم طباعتها 
على سبيل . ب الثانيعلى الوجهين مع إدارة الجان

المثال، إذا آنت تقوم بمسح ضوئي لتقویم یستخدم تنسيق 
 ".طباعة معكوسة على وجهي الورقة"

2 Sided Original, Rotate 
Side 2 ) نسخة أصلية ذات

 )وجهين، إدارة الجانب الثاني
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 نوع النسخة األصلية
 .ها ضوئيًااستخدم هذه الميزة لتحدید نمط النسخة األصلية التي یتم مسح

 الخيار الوصف

  Photo and Text .یستخدم مع النسخ األصلية التي تضم صور فوتوغرافية ونص
 )صورة فوتوغرافية ونص(

یستخدم للصور الفوتوغرافية ذات التدرجات اللونية المستمرة 
 .أو النسخ األصلية المطبوعة نصفية األلوان وعالية الجودة

Photo  
 )صورة فوتوغرافية(

 )نص( Text .تخدم لألصول التي تحتوي على نص أو رسم خطيیس

 إعدادات المسح الضوئي مسبقة الضبط
.  استخدم أحد إعدادات المسح الضوئي مسبقة الضبط لتحسين المسح الضوئي وفقًا لنوع الوسائط
. ارًاتعرض شاشة ميزة البرید اإللكتروني األّولي إعدادات المسح الضوئي مسبقة الضبط األآثر انتش

 . للحصول على باقي القائمة)المزید... (Moreحدد الزر 

 الخيار الوصف

وسيكون . استخدم هذا الخيار مع مستندات ذات جودة عادیة
 .حجم ملف اإلخراج صغيرًا

for Sharing and 
Printing  

 )للمشارآة والطباعة(

وسيكون . استخدم هذا الخيار مع مستندات ذات جودة عالية
 .خراج صغيرًاحجم ملف اإل

for High Quality ) للجودة
 )العالية

استخدم هذا الخيار مع المستندات التي سيتم حفظها أو عرضها 
 .یقوم هذا الخيار بإنتاج أصغر حجم ملف إخراج. إلكترونيًا

for Archival Record 
 )للتسجيل في األرشيف(

خدام استخدم هذا الخيار مع المستندات التي سيتم معالجتها باست
یقوم هذا الخيار ). OCR(برنامج التعرف الضوئي على األحرف 

 .بإنتاج أعلى جودة للصور وسيكون حجم ملف اإلخراج آبيرًا

for OCR  
للتعرف الضوئي على (

 )األحرف

استخدم هذا الخيار مع المستندات البسيطة التي ال تتطلب 
سيقوم هذا الخيار . إجراء عمليات ضبط لجودة الصورة

اء مسح ضوئي للمهمة ومعالجتها وإرسالها في أسرع بإجر
 .وسيكون حجم ملف اإلخراج صغيرًا. وقت ممكن

Simple Scan  
 )مسح ضوئي بسيط(

سيستخدم هذا الخيار إعدادات المسح الضوئي المحددة في 
 .القالب المحدد حاليًا

Custom )مخصص( 
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 إعدادات متقدمة
 

معالجة قالب المسح الضوئي ) إعدادات متقدمة (Advanced Settingsتتيح لك عالمة التبویب 
 .بصورة مؤقتة لتحسين مظهر ونمط صورة برید اإللكتروني التي یتم مسحها ضوئيًا

 

 خيارات الصورة
 .استخدم هذه الميزة لتحسين جودة النسخ األصلية التي یتم مسحها ضوئيًا

 

 scroll down لتغميق لون النسخة، اضغط زر. النسخةیقوم بضبط درجة تفتيح أو تغميق 
 .)التمریر ألعلى( scroll upلتفتيح لون النسخة، اضغط زر . )التمریر ألسفل(

Lighten / Darken 
 )تغميق/تفتيح (

یقوم هذا الخيار بالتقليل أو التخلص تلقائيًا من الخلفية القاتمة التي تظهر نتيجة الورق الملون أو 
 .)حفظ( Save لتشغيل إخفاء الخلفية وحدد )تشغيل( Onحدد . لية من الصحفالنسخ األص

Background 
Suppression 

 )إخفاء الخلفية(
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 حجم النسخة األصلية
استخدم هذا الخيار إما إلدخال حجم مستندك األصلي أو للسماح للجهاز بتحدید حجم النسخ األصلية 

 .يوالمستند الذي تم مسحه ضوئيًا بشكل تلقائ

 

استخدم هذا الخيار آي یسمح للجهاز بالتعرف على حجم النسخ األصلية التي یتم تغذیتها عبر وحدة 
 .تغذیة المستندات

Auto Detect  
 )الكشف التلقائي(

أبعاد منطقة مسح المستند ضوئيًا أثناء إجراء عملية مسح ضوئي عبر استخدم هذا الخيار لتحدید 
یوجد العدید من األبعاد التي تتوافق مع أحجام واتجاهات المستندات . لوح المستندات الزجاجي

 . لضبط أبعاد المسح الضوئي یدویًا)مخصص( Customحدد حجم قياسي أو حدد . الشائعة

Manual Size 
Input)  إدخال
 )دویًاالحجم ی

 الدقة
آلما زادت دقة المسح . على مظهر الصورة التي یتم مسحها ضوئيًا) الدقة (Resolutionتؤثر 

 )الدقة( Resolutionیتم عرض إعداد الدقة الحالي تحت الزر . الضوئي، ارتفعت جودة الصورة
 ).اإلعدادات المتقدمة (Advanced Settingsالموجود في شاشة 
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 الدقة الوصف

ینتج أصغر حجم لملف الصور ویوصى باستخدامه مع المستندات 
 .التي سيتم عرضها إلكترونيًا أو حفظها في األرشيف

٧٢ × ٧٢  
 نقطة لكل بوصة

 النصية ینتج حجم ملف صغير ویوصى باستخدامه مع المستندات
 .البسيطة

١٠٠ × ١٠٠ 
 نقطة لكل بوصة

یوصى باستخدامه مع المستندات النصية متوسطة الجودة والرسم 
 .الخطي

٢٠٠ × ٢٠٠ 
  نقطة لكل بوصة

. یوصى باستخدامه مع المستندات النصية عالية الجودة والرسم الخطي
آما یمكن استخدامه آذلك مع الصور والصور الفوتوغرافية متوسطة 

تعد هذه هي الدقة االفتراضية وأفضل اختيار مع معظم . دةالجو
 .المستندات

٣٠٠ × ٣٠٠ 
 نقطة لكل بوصة

. یوصى باستخدامه مع الصور والصور الفوتوغرافية متوسطة الجودة
 .٦٠٠ × ٦٠٠ینتج صور ذات جودة جيدة وحجم ملف أصغر بدقة 

٤٠٠ × ٤٠٠ 
 نقطة لكل بوصة

.  الفوتوغرافية عالية الجودةیوصى باستخدامه مع الصور والصور
 .ینتج أآبر حجم لملف الصور، لكن مع أفضل جودة للصور

٦٠٠ × ٦٠٠  
 نقطة لكل بوصة

 .٣٠٠ × ٣٠٠، یكون الحد األقصى للدقة هو )وضع األلوان (Color mode إذا تم تحدید :مالحظة

 مسح ضوئي إلى الحافة
یمكن االختيار بين .  من الحافة إلى الحافةاستخدم هذا الخيار إلجراء مسح ضوئي للنسخة األصلية

 .)إیقاف تشغيل (Off أو )تشغيل (Onتحویل هذا الخيار إلى 

 
م تلقائيًا  تت،)مسح ضوئي إلى الحافة( Scan to Edge خيار )إیقاف تشغيل (Off عندما یتم

 .إضافة حد فارغ حول الحواف
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 تنسيق الملف
 .یستخدم لتعيين تنسيق الملف الخاص بالصورة التي تم سحبها ضوئيًا

 

ortable Document Format .يع مستلم الصورة الممسوحة عند توفير البرنامج الصحيح یستط
. ضوئيًا عرض أو طباعة الملف بغض النظر عن نظام التشغيل الموجود في الكمبيوتر الخاص به

المسح الضوئي . (Adobe Acrobat Readers عادة باستخدام برنامج PDFیتم فتح ملفات 
 ). خيار األلوان فقط–لأللوان 

PDF 

Multi-page Tagged-Image File Format .حد الملفات الرسومية التي یمكن فتحها أ
 .باستخدام مجموعة متنوعة من البرامج على مجموعة متنوعة من نظم التشغيل

Multi-page TIFF 

Single-page Tagged-Image File Format . أحد الملفات الرسومية التي یمكن فتحها
 .لتشغيلباستخدام مجموعة متنوعة من البرامج على مجموعة متنوعة من نظم ا

Single-page TIFF 

 عبارة عن ملفات رسومية یمكن الوصول إليها من خالل جميع الرسومات أو JPEGتنسيقات 
 ). خيار األبيض واألسود فقط–المسح الضوئي لأللوان . (تطبيقات تحریر الصورة

JPEG 

 حجم الملف/ الجودة 
باالختيار بين جودة المسح ) حجم الملف / الجودة (Quality / File Sizeتسمح لك إعدادات 

 .الضوئي للصورة وحجم الملف
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حجم الملف الصغير یعطي جودة صورة منخفضة قليًال ولكنه یكون الخيار األفضل عند مشارآة 
م الملف األآبر یعطي جودة صورة محسنة ولكنه یتطلب وقتًا أطول حج. الملف عبر أحد الشبكات
 .آي یتم نقله عبر الشبكة

 )موافق (OKحدد . ، تظهر شاشة تأآيد االستبدال)حفظ ( Saveعند تغيير أحد اإلعدادات وتحدید
 . لتأآيد اإلعداد الجدید

 على خيار) ملفحجم ال/ الجودة  (Quality / File Size قد تؤثر عملية تغيير :مالحظة
Scan Presets) المحدد) إعدادات المسح الضوئي مسبقة الضبط. 

 Normal Quality .استخدم هذا الخيار إلنتاج صور ذات جودة جيدة وأصغر حجم للملف
 )جودة عادیة(

 Higher Quality .استخدام هذا الخيار ینتج صور ذات جودة عالية وأحجام أآبر للملف
 )عالي الجودة(

 Maximum Quality .دم هذا الخيار للحصول على أعلى جودة للصور وأآبر حجم للملفاستخ
 )أقصى جودة(
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 الطباعة  ٧

Xerox WorkCentre 4150١٠٧  دليل المستخدم

 
یمكن . على إنتاج مطبوعات عالية الجودة من المستندات اإللكترونية Xerox WorkCentre 4150عمل طابعة ت

 .الوصول إلى الطابعة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طریق تثبيت برنامج تشغيل الطابعة المناسب
 .  لغة یمكن للطابعة فهمهایقوم برنامج تشغيل الطابعة بتحویل الرمز الموجود بالمستند اإللكتروني إلى

 یتوفر المزید من المعلومات المفصلة حول الطباعة إما في شاشات برنامج تشغيل الطابعة أو في أدلة :مالحظة
 . المستخدم اإللكترونية المرفقة مع برامج تشغيل الطابعة

 بك، راجعللوصول إلى العدید من برامج تشغيل الطابعة التي یمكن استخدامها مع الجهاز الخاص 
خدمات الطباعة والفاآس من  (CentreWare Print and Fax Services CDالقرص المضغوط 

CentreWare ( أو قم بتحميل أحدث اإلصدارات من موقع ویبXerox على www.xerox.com. 
از الخاصة بطرWindows Postscriptتتضمن الصفحات التالية نظرة عامة على خيارات برنامج تشغيل الطابعة 

WorkCentre 4150 . تشبه شاشات برنامج تشغيل الطابعةPCLتلك المعروضة لكن مع تحدید خيارات أقل . 
 

http://www.xerox.com
http://www.xerox.com
http://www.xerox.com
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 إجراء الطباعة
 

 .یصف هذا القسم اإلجراء األساسي الخاص بالطباعة

، قد تحتاج إلى رقم حساب قبل استخدام )التوثيق (Authenticationكين ميزة  في حالة تم:مالحظة
 .وللحصول على رقم حساب أو مزید من المعلومات، اتصل بالمشغل الرئيسي أو مسئول النظام. الجهاز

إذا آان جهازك متصًال بأحد الشبكات، فيمكن طباعة المستندات من جهاز الكمبيوتر باستخدام برامج 
یجب تحميل برنامج تشغيل الطباعة على آل جهاز آمبيوتر، یستخدم . طباعة المزودةتشغيل ال

 .الجهاز من أجل الطباعة
 

  تحديد الطباعة من جهاز الكمبيوتر١
 

 

في ) الطباعة (Printحدد  .١
 .التطبيق الخاص بك

 . جهازك آطابعةحدد .٢

  تحديد الميزات٢
للحصول على معلومات حول عالمات . للقيام بتحدیدات الطباعة) خصائص (Properties حدد .١

 :التبویب الفردیة، راجع ما یلي
 ١١١ صفحة –إخراج / ورق 

 ١١٢  صفحة -خيارات الصورة 
 ١١٣ صفحة -عالمة مائية/ تخطيط 

 ١١٤  صفحة -إعدادات متقدمة 
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) موافق (OKانقر فوق  .٢
 .لتأآيد التحدیدات

 )موافق (OKانقر فوق  .٣
لطباعة المستند الخاص 

 .بك
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 برامج تشغيل الطابعة
 

 قد یختلف - Windowsفيما یلي نظرة عامة على الميزات المتاحة على برنامج تشغيل الطابعة من 
للحصول على مزید من المعلومات حول ميزة محددة، یرجى . مظهر برامج تشغيل الطابعة األخرى

 .مراجعة مكان التعليمات على اإلنترنت المتوفر آجزء من برنامج تشغيل الطابعة

 التحكم خيارات 
 :یوجد عدد من الخيارات التي تظهر على آافة شاشات برنامج تشغيل الطابعة

تبقى هذه اإلعدادات . حفظ جميع اإلعدادات الجدیدة وإغالق برنامج التشغيل أو مربع الحوار
الجدیدة فعالة حتى یتم تغييرها أو حتى یتم إغالق تطبيق البرنامج، ثم تعود خيارات برنامج تشغيل 

 .ة إلى اإلعدادات االفتراضيةالطابع

OK) موافق( 

یغلق مربع الحوار وتعود آافة اإلعدادات في عالمات التبویب إلى القيم المعينة سابقًا قبل فتح مربع 
 .فقدان أي تغييرات تم إجراؤها. الحوار

Cancel) إلغاء( 

ینطبق . نظام االفتراضيةیعمل على إعادة تعيين عالمة التبویب الحالية وجميع إعداداتها إلى قيم ال
بينما تبقى جميع عالمات التبویب األخرى بدون . عمل هذا الزر على عالمة التبویب الحالية فقط

 .تغيير

Defaults  
 )إعدادات افتراضية(

 على لوحة F1 في أسفل شاشة برنامج تشغيل الطابعة على الجهة اليمنى أو )تعليمات( Helpحدد 
في . حصول على معلومات حول شاشة برنامج تشغيل الطابعة المعروضةمفاتيح جهاز الكمبيوتر لل

 Microsoftحالة وضع طرف مؤشر الماوس فوق عنصر التحكم، سيعمل نظام التشغيل
Windowsفي حالة تحدید عنصر .  على عرض تلميح تعليمات مختصر حول عنصر التحكم هذا

 .لتعليمات المزید من المعلومات المفصلةتحكم عن طریق  النقر بزر الماوس األیمن، یوفر نظام ا

Help) تعليمات( 

 
 



 ٧   الطباعة

Xerox WorkCentre 4150١١١  دليل المستخدم

 إخراج/ورق
 

تعتمد االختيارات المتاحة على . یستخدم لتحدید خيارات مثل نوع المهمة ومتطلبات اإلخراج
 انقر فوق زر تمریر السهم لتحدید الخيار أو انقر. هاز الخاص بكالخيارات الممكنة على الج

 . لتغيير أي من االختيارات المعروضة)الخيار( Optionفوق رمز 

 
 



 الطباعة   ٧

Xerox WorkCentre 4150١١٢  دليل المستخدم 

 خيارات الصورة
 

آما یمكن . استخدم الخيارات المتاحة في عالمة التبویب هذه لتعدیل مظهر مهمة الطباعة الخاصة بك
  Toner Saverاستخدام هذه الميزة أیضًا لطباعة إصدارات تمهيدیة من خالل تحدید خيار 

 ).موفر مسحوق الحبر(

 
 
 



 ٧   الطباعة

Xerox WorkCentre 4150١١٣  دليل المستخدم

 العالمة المائية/التخطيط
 

 . یستخدم لتغيير تخطيط المستند وإضافة عالمات مائية
 . صفحة في آل ورقة١٦تندات في صفحة واحدة، من صفحتين في آل ورقة إلى یمكن طباعة عدة مس

 .آما یمكن أیضًا إنشاء آتيبات
أو ) مسودة (DRAFT لعرض، على سبيل المثال، آلمة )عالمة مائية( Watermarkاستخدم خيار 

CONFIDENTIAL) آما تقوم هذه الميزة أیضًا بضبط حجم العالمة . على آل صفحة) سري
 .ية ومكانهاالمائ

 
 



 الطباعة   ٧

Xerox WorkCentre 4150١١٤  دليل المستخدم 

 إعدادات متقدمة
 

وميزات البرمجة المتقدمة لمهمة  postscriptحدد عالمة التبویب هذه للوصول إلى خيارات 
سيؤدي النقر فوق رمز الجمع إلى . استخدم أسهم التمریر للتنقل عبر الخيارات. الطباعة الخاصة بك

 .عرض مزید من االختيارات

 
 



 الورق والوسائط األخرى  ٨

Xerox WorkCentre 4150١١٥  دليل المستخدم

 
ستتعرف في هذا الفصل على األنواع واألحجام المختلفة للورق التي یمكن استخدامها مع الجهاز الخاص بك، وأدراج 

 .الورق المتاحة وأنواع الورق وأحجامه التي یدعمها آل درج
 
 



 الورق والوسائط األخرى   ٨

Xerox WorkCentre 4150١١٦  دليل المستخدم 

.  درج ورق واحد ودرج تحویل آمكونات قياسيةXerox WorkCentre 4150 یوجد في طراز 
 .أدراج ورق آملحقات اختياریةویمكن شراء ثالثة 

WorkCentre 
4150xf 

WorkCentre 
4150x 

WorkCentre 
4150s 

WorkCentre 
4150 

 

 ١درج  قياسي قياسي قياسي قياسي
 درج التحويل قياسي قياسي قياسي قياسي
 ٢درج  الخيار الخيار قياسي قياسي
 ٤ و٣أدراج  الخيار الخيار الخيار قياسي

للمزید من مواصفات الوسائط، راجع .  أحجام وأنواع الوسائط في األدراجیمكن استخدام مختلف
 .١٨٢تزوید الورق في فصل المواصفات صفحة 

 درج حجم الوسائط نوع الوسائط
 ورق عادي
 ورق مثقوب

 ورق ذو رأسية
 ورق ثقيل

 ورق ُمعاد تصنيعه
 ورق سميك

 ورق مطبوع مسبًقا
 ورق رقيق

 US Letter )وصة ب١١ × ٨٫٥( 
 US Letter )وصة ب١٤ × ٨٫٥( 

  بوصة١٣ × ٨٫٥
A4 

JIS B5 
  بوصة٨٫٥ × ٥٫٥
A6 

  بوصة٦ ×٤بطاقة بریدیة 
Hagaki 

1, 2, 3 & 4 

 ورق عادي
 ورق مثقوب

 ورق ذو رأسية
 ورق ثقيل

 ورق ُمعاد تصنيعه
 ورق سميك

 ورق مطبوع مسبًقا
 ورق رقيق
 ورق شفاف

 US Letter )وصة ب١١ × ٨٫٥( 
 US Letter )وصة ب١٤  ×٨٫٥( 

  بوصة١٣ × ٨٫٥
A4 

JIS B5 
  بوصة٨٫٥ × ٥٫٥
A6 

  بوصة٦ ×٤بطاقة بریدیة 
Hagaki 

 B5مغلف 

 تحويل

 
 



 ٨   الورق والوسائط األخرى

Xerox WorkCentre 4150١١٧  دليل المستخدم

 تحميل الورق
 

 تجهيز الورق للتحميل
یعمل هذا اإلجراء على فصل أي ورق . حواف الورققبل تحميل الورق في أدراج الورق، قم بتهویة 

 .ملتصق معًا وتقليل إمكانية حدوث انحشار للورق

 . لتجنب انحشار الورق وسوء التغذیة، ال تقم بإزالة الورق من العبوة حتى ُیطلب منك ذلك:مالحظة

 تحميل أدراج الورق
 ٤یصل عدد األدراج المتاحة إلى . باستخدام التعليمات الموضحة أدناه، قم بتحميل الورق في الجهاز

 .أدراج، وفًقا لتهيئة جهازك
 .لتحميل الورق، اسحب درج الورق لفتحه .١

 
 

 

اضبط موجه الورق الخلفي على طول الورق  .٢
یتم إعداده مسبقًا على حجم ورق . المطلوب

A4 أو Letterلتحميل حجم ورق .  وفقًا للبلد
آخر، اضغط الموجه الخلفي وقم بتحریكه من 
 .الموقع الحالي ثم وجهه إلى الموقع المطلوب

 

 موجه الورق 
 الخلفي



 الورق والوسائط األخرى   ٨

Xerox WorkCentre 4150١١٨  دليل المستخدم 

 

في حالة تحميل ورق ذو الرأسية، تأآد أن التصميم . الدرجقم بتهویة الورق ثم إدخاله في  .٣
 .متجه إلى أعلى وأن الحافة العلویة للورقة موضوعة على الجانب األیمن

یمكن أن تتسع أدراج  
الورق لحد أقصى یصل إلى 

 رطل ٢٠ ورقة من حجم ٥٢٠
 .ورق سميك) ٢م/ جم٨٠(

 

 

 

 

 . يجب أال تقم بتعبئة الدرج بما يفوق الحد األقصى للتعبئة:تنبيه

 

ضع الموجه الجانبي بالضغط على الذراع  .٤
وتحریكه نحو مجموعة الورق، حتى 

ال تسمح . یالمس برفق جانب المجموعة
 .للموجه بالضغط مقابل حافة الورق بشدة

 .أغلق درج الورق .٥

 

وجود في جهة  الم١تعرض شاشة واجهة المستخدم إعدادات تزوید الورق الحالية للدرج  .٦
 Change Type andأو الزر/ و)تغيير الحجم (Change Sizeاضغط على الزر .اليسار

Color )إذا آانت اإلعدادات صحيحة، .  لتغيير اإلعدادات عند الضرورة)تغيير النوع واللون
الرجاء الرجوع إلى إعداد حجم الورق في فصل الورق . )تأآيد( Confirmاضغط على الزر 

 .١٢١خرى صفحة والوسائط األ

 

عند الطباعة من جهاز  
الكمبيوتر الخاص بك، تأآد 

 Select من تحدید الزر
Paper) تحديد الورق( 

لتعيين حجم ولون ونوع 
قد ینتج عدم . الورق المناسب
لورق عن تأآيد مواصفات ا
 .تأجيل الطباعة

 موجه الورق الجانبي
 حد التعبئة األقصى



 ٨   الورق والوسائط األخرى

Xerox WorkCentre 4150١١٩  دليل المستخدم

 استخدام درج التحويل
یمكن غلقه في حالة عدم استخدامه، مما یجعل . یوجد درج التحویل على الجانب األیمن من الجهاز

استخدم درج التحویل لطباعة الورق الشفاف أو الملصقات أو المغلفات أو . الجهاز أصغر حجمًا
 ضبط التشغيل السریع ألنواع وأحجام الورق التي لم یتم البطاقات البریدیة، باإلضافة إلى إمكانية

تشتمل الوسائط التي یمكن طبعها على الورق العادي بأحجام تتراوح . تحميلها حاليًا في درج الورق
)  مم٣٥٦×  مم ٢٧٩ مم إلى ٢٥٠×  مم ١٧٦( بوصة ١٤× بوصة  ١١ إلى B5 – SEFمن 

 ).٢م/ جم٩٠ و٢م/ جم٦٠( رطل ٢٤ رطل و١٦وأوزان بين 

 تحميل درج التحويل
 .قم بخفض درج التحویل، الموجود على الجانب األیمن من الجهاز، ثم افتح ملحق دعامة الورق .١
. قم بتجهيز مجموعة من الورق أو المغلفات للتحميل من خالل ثنيه أو تحریكه للخلف ولألمام .٢

 .قم بتسویة الحواف على سطح منبسط
 

 

 

قم بتحميل مادة الطباعة بحيث یتجه  .٣
وجه الطباعة ألسفل و في مقابل حافة 

 .الدرج اليمنى

ك الورق الشفاف من  قم بإمسا:مالحظة
 .الحواف وتجنب لمس جانب الطباعة

قم بضبط موجه الورق على العرض  .٤
تأآد . الخاص بمجموعة مادة الطباعة

من عدم تحميل وسائط طباعة زائدة 
یجب أن ال یتجاوز الورق . عن الحد

 .الحد األقصى للتعبئة

قم بإزالة أي تجعد موجود  
بالبطاقات البریدیة والمغلفات 

ف قبل تحميلها داخل واألظر
 .درج التحویل

 درج التحویل

 

حد التعبئة األقصى
 موجه الورق



 الورق والوسائط األخرى   ٨

Xerox WorkCentre 4150١٢٠  دليل المستخدم 

تعرض شاشة واجهة المستخدم إعدادات تزوید الورق الحالية لدرج التحویل الموجود إلى  .٥
 Change Type andأو الزر/ و)تغيير الحجم (Change Sizeاضغط على الزر . اليسار

Color) ادات صحيحة، إذا آانت اإلعد.  لتغيير اإلعدادات عند الضرورة)تغيير النوع واللون
الرجاء الرجوع إلى إعداد حجم الورق في فصل الورق . )تأآيد( Confirmاضغط على الزر 

 .١٢١والوسائط األخرى صفحة 

 



 ٨   الورق والوسائط األخرى

Xerox WorkCentre 4150١٢١  دليل المستخدم

 إعداد حجم الورق
 

في آل مرة تقوم بتحميل ورقة جدیدة في أدراج  تظهر شاشة معلومات الدرج على واجهة المستخدم
 .الورق

 
 .حالية على الجانب األیمن من واجهة المستخدمیتم عرض إعدادات الدرج ال

  up/down scrollاستخدم أزرار . حدد حجم الورق المطلوب من القائمة المزودة
قم بحفظ التحدید الخاص بك للعودة إلى شاشة .  لعرض آافة الخيارات)ألسفل/التمرير ألعلى(

 .معلومات الدرج

 

 up/down scrollاستخدم أزرار . حدد نوع ولون الورق المطلوب من القائمة المزودة
قم بحفظ التحدید الخاص بك للعودة إلى شاشة .   لعرض آافة الخيارات)ألسفل/التمرير ألعلى(

 .معلومات الدرج

.

Change Size 
 )تغيير الحجم(

Change Type and 
Color)  تغيير النوع
 )واللون

 



 الورق والوسائط األخرى   ٨

Xerox WorkCentre 4150١٢٢  دليل المستخدم 

 

 إذا آانت إعدادات الدرج الموجودة على واجهة )تأآيد( Confirmاضغط على الزر 
 .المستخدم صحيحة لالنتقال إلى شاشة الميزة االفتراضية

قد یتسبب الفشل في تأآيد حجم ونوع الورق الصحيح في حدوث بعض المشكالت  :حظةمال
تحدد برامج تشغيل الطابعة درج الورق وفًقا للمعلومات المتاحة .  عند استخدام ميزة الطابعة

حول حجم ونوع الورق، وقد تحدث بعض أخطاء الطباعة إذا لم یتم تعيينها بشكل صحيح في 
 .الجهاز

Confirm 
 )لتأآيدا(

 



 ٨   الورق والوسائط األخرى

Xerox WorkCentre 4150١٢٣  دليل المستخدم

 مواصفات الوسائط
 

 إرشادات التعامل مع الوسائط
 :عند تحدید أو تحميل الورق أو المغلفات أو وسائط أخرى خاصة، رجاء اتباع هذه اإلرشادات بعنایة

لل أو مجعد أو ملتو أو ممزق، إلى حدوث انحشار الورق تؤدي محاولة الطباعة على ورق مب 
 .وتقليل جودة الطباعة

تجنب استخدام الورق ذو األحرف المزخرفة أو الثقوب أو . استخدم فقط ورق ناسخة عالي الجودة 
 .المواد الناعمة للغایة أو الخشنة للغایة

 على منصات نقالة أو ضع صنادیق الورق. قم بحفظ الورق في غالفه حتى تجهيزه لالستخدام 
ال تضع أشياء ثقيلة على قمة الورق، سواء آانت معبأة أو غير . أرفف، وليس على األرض

 .احتفظ بها بعيدًا عن الرطوبة أو الظروف األخرى التي قد تؤدي إلى إصابتها بالتجعد. معبأة
لمنع ) ستيكيأي حاویة أو آيس بال(عند تخزین الورق، البد من استخدام غالف مضاد للرطوبة  

 .األتربة والرطوبة من تلویث الورق
احرص دائمًا على استخدام ورق ووسائط اخرى تتطابق مع المواصفات الموضحة بالتفصيل في  

  .١٨٢تزوید الورق في صفحة 
 :استخدم فقط مغلفات جيدة التنظيم ذات طيات حادة وجيدة 

 .ال تستخدم مغلفات ذات مشابك أو تجاعيد −
ت ذات ثقوب أو بطانات مطلية أو أختام ذاتية اللصق أو أي مواد اصطناعية ال تستخدم مغلفا −

 .أخرى
 .ال تستخدم المغلفات التالفة أو ردیئة الصنع −
 .احرص على استخدام الوسائط الخاصة الموصى بها فقط مع طابعات الليزر 
بعضها لمنع بعض أنواع الوسائط الخاصة مثل ورق الشفاف وأوراق الملصقات من االلتصاق ب 

 .البعض، قم بإزالتهم من درج إخراج الورق فور طباعتهم
 .قم بوضع الورق الشفاف على سطح مستو بعد إزالته من الجهاز 
قد تتجمع األتربة واألوساخ عليهم، . ال تترك الوسائط الخاصة في درج التحویل لفترات طویلة 

 .مما یؤدي إلى طباعة متقطعة
مات األصابع، تعامل مع الورق الشفاف والورق المطلي لتجنب التلطخ الذي قد ینتج عن بص 

 .بعنایة
 .لتجنب األلوان الباهتة، ال تعرض الورق الشفاف المطبوع إلى أشعة الشمس لفترات طویلة 
 ٨٦ درجة فهرنهایت و٥٩قم بتخزین الوسائط غير المستخدمة في درجة حرارة تتراوح بين  

ویجب أن تكون الرطوبة النسبية بين ).  مئویة درجة٣٠ درجة مئویة إلى ١٥(درجة فهرنهایت 
 %.٧٠و% ١٠

 ورقات من المغلفات في درج ١٠ ورقة من الورق الشفاف أو ٢٠ال تقم بتحميل أآثر من  
 .التحویل في المرة الواحدة



 الورق والوسائط األخرى   ٨

Xerox WorkCentre 4150١٢٤  دليل المستخدم 

 درجة ٢٠٠تأآد من أن المواد الالصقة بالملصقات تتحمل درجات حرارة الصهر التي تصل إلى  
 . ثانية٠٫١لكل ) رنهایت درجة فه٣٩٢(مئویة 

 .تأآد من عدم وجود مواد الصقة مكشوفة بين الملصقات 

 فقد تتسبب المناطق المكشوفة في نزع الملصقات أثناء الطباعة، مما قد يؤدي إلى حدوث :تنبيه
 .آما قد تؤدي المادة الالصقة المكشوفة إلى إتالف مكونات الجهاز. انحشار الورق

فالدعامة الالصقة مصممة للمرور مرة  . ملصق أآثر من مرة واحدةتجنب تغذیة الجهاز بصفحة 
 .واحدة عبر الجهاز

 .ال تستخدم ملصقات مفصولة عن ورقة الدعم أو مجعدة أو بها فقاقيع أو تالفة بأي شكل آخر 



 اإلعدادات  ٩

Xerox WorkCentre 4150١٢٥  دليل المستخدم

وهو یتناول في المقام األول . یتناول هذا الفصل بعض اإلعدادات األساسية التي یمكنك تخصيصها لإلیفاء بمتطلباتك
Key Operator) المشغل الرئيسي (وSystem Administrator) للجهاز) مسئول النظام . 

 .إن تغيير هذه اإلعدادات أمرًا سهًال وسيوفر لك الوقت عند استخدام الجهاز
 



 اإلعدادات  ٩

Xerox WorkCentre 4150١٢٦  دليل المستخدم

 لوصول إلى األدواتا
 

، والتي یمكن الوصول إليها عن طریق )األدوات( Toolsتتوفر جميع ميزات إعداد الجهاز في قائمة 
 . على لوحة التحكم)وصول( Accessالزر 
 .لتحكم من لوحة ا)وصول (Accessحدد الزر  .١
استخدم لوحة المفاتيح الرقمية إلدخال آلمة . محمية بكلمة مرور) األدوات (Toolsإن قائمة  .٢

 . من شاشة اللمس)إدخال( Enterحدد . ١١١١ -المرور االفتراضية 

 
نوصي بتغيير آلمة المرور . ة المرور االفتراضية التي عينها المصنع هي آلم١١١١ إن :مالحظة

 الموجود في )تعليمات( Helpللحصول على معلومات حول تغيير آلمات المرور، حدد الزر .  هذه
 .لوحة مفاتيح الجهاز

 .)االنتقال إلى األدوات (Go To Toolsحدد الزر  .٣

 
 



 ٩   اإلعدادات

Xerox WorkCentre 4150١٢٧  دليل المستخدم

 نظرة عامة على قائمة األدوات
 

 طبقًا إلعداد الجهاز الخاص بك، یمكن الوصول إلى بعض أو آل الخيارات التالية من شاشة
Tools Mode) وضع األدوات:( 

 الميزة خيارات الميزة القائمة الفرعية لخيارات الميزة

  )١٤١صفحة (رسائل التأآيد الخاصة باألدراج 
  )١٤١صفحة (الورق االفتراضي 

  )١٤١صفحة (استبدال الورق 
 الدرج التلقائي

 إدارة األدراج 
(Tray Management) 

 مهلة النظام
 كتملمسح غير م

 مهلة المهمة المعلقة

 (Timers)المؤقتات 

 نغمة الخطأ 
 نغمة التعارض 
 نغمة التحدید

 )Audio Tones(النغمات الصوتية 

 )١٣١صفحة (ضبط التاریخ والوقت 
 )١٣١صفحة (إزاحة توقيت جرینتش المتوسط 

 )Time & Date(الوقت والتاریخ 

 مسئول النظام  
)System Administrator( 

 وراق الشعارأ
 أوراق الخطأ

 اختيار المخزون

 )Job Sheets(ورق المهمة 

 )١٤٣صفحة (التكبير  /اإلعدادات المسبقة للتصغير
 )١٤٣صفحة (اإلعدادات المسبقة للنسخ األساسي 

 التكبير/ اإلعدادات المسبقة للتصغير

 ) Measurements(القياسات  
 )١٣٢صفحة (

 Altitude(ضبط االرتفاع  

Adjustment) ( ١٣٢صفحة( 
 خيارات نفاد الدبابيس
 في نطاق إزاحة المهمة

 خيارات اإلخراج 
)Output Options( 

 إدارة التنافس  
)Contention Management( 

اإلعدادات االفتراضية لشاشة حقوق  
 (Job Operationتشغيل المهمة

Rights Screen Defaults( 

 إعدادات األنظمة 
(Systems Settings) 

اضية إعدادات شاشة اإلدخال االفتر 
)Entry Screen Default( 

 إعدادات حالة المهمة االفتراضية   
)Job Status Default( 

 إعدادات اللغة االفتراضية  
)Language Default( 

إعدادات الخدمة االفتراضية وترتيب  
 (Service Default andاألولویة

Priority Order( 

إعدادات الشاشة 
 االفتراضية 

)Screen Defaults (
 )١٤٥صفحة (



 اإلعدادات  ٩

Xerox WorkCentre 4150١٢٨  دليل المستخدم

 
 الميزة خيارات الميزة القائمة الفرعية لخيارات الميزة

 وضع التوثيق  
)Authentication Mode( 

 تهيئة العداد
 حساب المستخدم وحقوق الوصول

 تقاریر العداد
 حسابات مجموعة العداد
 حسابات العداد العامة

 وضع التوثيق 
)Authentication Mode(  
 )١٥٠صفحة (

 توثيق حساب الشبكة
 وضع عرض تسجيل الدخول إلى حساب الشبكة

 إعدادات التحقق من صحة حساب الشبكة

 إعداد حساب الشبكة 
)Network Accounting Setup( 

 إعداد جهاز الواجهة الخارجية  
)Foreign Interface Device Setup( 

 الوصول والحساب 
)Access & Accounting( 

فتراضية وترتيب إعدادات الميزة اال 
 Feature Default and(األولویة 

Priority Order( 
 إعدادات ضبط الفاآس االفتراضية  

)Set Fax Defaults( 
 إعدادات ضبط النسخ االفتراضية  

)Set Copy Defaults( 
اإلعدادات االفتراضية لنسخ بطاقة  

 بطمعرف الض

 إعدادات المزایا االفتراضية 
)Feature Defaults( 

 )Physical Media(الوسائط الفعلية  
ارات  TCP/IP خي

Apple Talk (R) 
Netware (R) 

 )Network Setup(إعداد الشبكة 
 االتصال وإعداد الشبكة 

)Connectivity & 

Network Setup( 

 عدم اتصال / اتصال  
)Online / Offline( 

 إعالم إعادة طلب خرطوشة الحبر 
إعالم إعادة ترتيب خرطوشة االسطوانة  

)Drum Cartridge Reorder 

Notification( 
 إعادة ضبط عداد المثبت الحراري  

)Fuser Counter Reset( 
إعادة ضبط عداد أسطوانات نقل اإلزاحة  

)Bias Transfer Roller Counter 

Reset( 
 داد أسطوانات التغذیة إعادة ضبط ع 

)Feed Rollers Counter Reset( 
إعادة ضبط عداد لوحة احتكاك وحدة  

 Document(تغذیة المستندات 

Feeder Friction Pad Counter 
Reset( 

 Supplies(إدارة المستلزمات 

Management (  
 ) ١٤٨ صفحة(

  رقم هاتف دعم العمالء 
)Customer Support Telephoneج

Number( 

دعم العمالء وأرقام 
 Customer(المستلزمات 

Support & Supplies 
Numbers()  ١٦٨صفحة( 



 ٩   اإلعدادات
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 الميزة خيارات الميزة القائمة الفرعية لخيارات الميزة

 Supplies Telephone Number 
 )رقم هاتف المستلزمات(

 Customer Asset Tag Number 
 ) رقم بطاقة األصول الخاص بالعميل(

 Xerox) Xeroxرقم بطاقة أصول  
Asset Tag Number( 

 

  الضوئي عبر الشبكة المسح 
)Network Scanning( 

 )E-mail(البرید اإللكتروني  
 آتابة فوق الصورة حسب الطلب  

)On Demand Image Overwrite( 
)Network Accounting(حساب الشبكة  
 الكتابة الفوریة فوق الصورة  

)Immediate Image Overwrite( 
 )Server Fax(فاآس الملقم  
 )Embedded Fax(فاآس مضّمن  

 خدمات اختياریة 
)Optional Services( 
 )١٦٩صفحة (

 أنماط اختبار جودة الصورة  
)Image Quality Test Patterns( 

 اختبار زر واجهة المستخدم
 اختبار النغمات الصوتية

  LED اختبار مؤشر
 اختبار منطقة اللمس

 ل شاشة العرض اختبار بكس
 اختبار ذاآرة الفيدیو

 إعادة ضبط واجهة المستخدم
 التحقق من المجموع االختباري للتطبيق

 اختبارات واجهة المستخدم 
)User Interface Tests) ( ١٦٥صفحة( 

 اختبارات الجهاز
)Machine Tests( 

 ضبط أوقات مدة توفير الطاقة  
)Set Power Save Duration Times ( 
 )١٤٥صفحة (

 Power(إدارة توفير الطاقة 
Save Administration( 

 إعادة ضبط البرنامج  
)Software Reset()  ١٤٧صفحة( 

 إعادة ضبط البرنامج 
)Software Reset( 

 إعادة االتصال التلقائي
 االتصال بالبادئة
 إرسال دفعي

 مراقب خط الصوت
 الحفظ لإلرسال بالفاآس

 مستوى صوت نغمة االتصال
 نص رأس صفحة اإلرسال 

 لفاآس االفتراضية إعدادات إرسال ا
)Fax Transmission Defaults ( 
 )١٣٤صفحة (

 إعداد بلد الفاآس  
)Fax Country Setting()  ١٣٥صفحة(

 إعدادات الفاآس 
)Fax Setups( 

 



 اإلعدادات  ٩
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 الميزة خيارات الميزة القائمة الفرعية لخيارات الميزة

 تأخير الرد التلقائي
 مستوى صوت الرنين

 التصغير التلقائي
 صفحة االستالمرأس 

 درج استالم الفاآس
 خيارات اإلخراج االفتراضية
 الفاآس/إعادة توجيه البريد اإللكتروني

 االستالم اآلمن
 منع رسائل الفاآس غير الهامة

  وضع االستالم
 رمز التحكم عن بعد
 االستقصاء اآلمن

 إعدادات االستالم االفتراضية 
)Receive Defaults ()  ١٣٦صفحة( 

 تندات الُمحتفظ بهانهج المس
 إعداد صندوق البرید

 )File Management(إدارة الملفات 
 )١٣٩صفحة (

 نوع االتصال
 رقم الفاآس
 اسم الجهاز

 )Line Configuration(تهيئة الخط 
 )١٣٩صفحة (

 االستقبال/تقرير اإلرسال
 تقریر البث
 تقریر التأآيد

 تقریر االستقصاء المتعدد

  )Fax Reports(تقاریر الفاآس 
 )١٤٠صفحة (

 Error(وضع تصحيح األخطاء  
Correction Mode()  ١٤٠صفحة( 

 

آتابة فوق الصورة حسب   
 On Demand(الطلب 

Image Overwrite( 
 
 



 ٩   اإلعدادات

Xerox WorkCentre 4150١٣١  دليل المستخدم

 التخصيص المحلي
 

ط إعدادات التخصيص المحلي قبل اإلقدام على استخدام الجهاز، وذلك ینبغي عليك القيام بضب
ربما تكون بحاجة إلى إعادة تعيين أو ضبط اإلعدادات التالية حسب . باستخدام معالج تثبيت الجهاز

 .متطلبات التغيير لدیك

 ضبط التاریخ والوقت
یخ المحلي مثل رأس تتطلب بعض الميزات والوظائف الموجودة في الجهاز وجود الوقت والتار

تمكنك هذه األداة المساعدة من ضبط وتغيير الوقت والتاریخ . الصفحة في الفاآس وورقة التهيئة
 .المحليين على الجهاز

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <System Settings) إعدادات النظام (< 
Time and Date) الوقت والتاریخ( 

أو ) سنة/شهر/یوم (dd/mm/yyأو ) سنة/یوم/شهر (mm/dd/yyقم بضبط التاریخ بتنسيق 
yy/mm/dd) ثم أدخل التاریخ الصحيح)یوم/شهر/سنة ،. 

 
 Hoursأدخل الوقت في حقول .  ساعة٢٤ ساعة أو ١٢قم بضبط الوقت الصحيح باستخدام النظام 

تبعًا لما یناسبك، إذا قمت بضبط الوقت ) م (PMو ) ص (AMواختر ) دقائق (Minutesو) ساعات(
 . ساعة١٢باستخدام النظام 

 

 إزاحة توقيت جرینتش المتوسط
 ادة والنقصان الموجودین في الجهة اليسرى وحدد حدد اإلزاحة المطلوبة باستخدام زري الزی

Save )یمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بإعداد إزاحة .  عند االنتهاء)حفظGMT في آتيب 
Quick Install) التثبيت السریع.( 



 اإلعدادات  ٩

Xerox WorkCentre 4150١٣٢  دليل المستخدم

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <System Settings) إعدادات النظام (< 
Time and Date )والتاریخالوقت  ( <GMT Offset) إزاحة توقيت جرینتش( 

 

 ضبط القياسات
ویمكنك آذلك ضبط . یمكنك ضبط القياسات التي تظهر على شاشة اللمس بالبوصة أو الملليمتر

 ).١٢،٣مثل (أو فاصلة ) ١٢٫٣مثل (ضع نقطة بو) الفاصل الرقمي(النقطة العشریة 

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <System Settings) إعدادات النظام (< 
More) المزید ( <Measurements) القياسات( 

 

 ضبط االرتفاع
یتم تحدید ضغط . ر ضغط الهواء على عملية التصویر الجافة المستخدمة في جهازك أثناء الطباعةیؤث

سيقوم الجهاز تلقائيًا بتعویض الفروق في . الهواء بمدى ارتفاع الجهاز عن مستوى سطح البحر
 .ضغط الهواء إذا قمت بتمكين الميزة



 ٩   اإلعدادات

Xerox WorkCentre 4150١٣٣  دليل المستخدم

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <System Settings) إعدادات النظام (< 
More) المزید ( <Altitude Adjustment) ضبط االرتفاع( 

 
 .تمكن عملية ضبط االرتفاع الجهاز من العمل بفاعلية وتحسين األداء
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 إعداد الفاآس
 

 لالنتقال )المزید (Moreحدد ). إعداد الفاآس( Fax Setupهذه هي الخيارات المتاحة على شاشة 
 . ولتحدید المزید من خيارات إعداد الفاآس٢إلى شاشة 

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <More) المزید ( <More) المزید ( <Fax Setups 
 )إعدادات الفاآس(

 

 إعدادات إرسال الفاآس االفتراضية
 .  تسمح لك إعدادات اإلرسال االفتراضية بتخصيص إعدادات إرسال رسائل الفاآس

Go To Tools) اتاالنتقال إلى األدو ( <More) المزید ( <More) المزید ( <Fax Setups 
 )اإلعدادات االفتراضية إلرسال الفاآس (Fax Transmission Defaults> ) إعدادات الفاآس(

 

في الوجهة المطلوبة، فسينتظر الجهاز تلقائيًا ویعيد االتصال إذا تعذر اتصال الجهاز بجهاز الفاآس 
یمّكنك هذا الخيار من تحدید الفترة الزمنية بين المحاوالت غير الموفقة . مرة أخرى الحقًا

 .وعدد المرات التي سُيعيد فيها الجهاز االتصال) بالدقائق(

Automatic Redial 
Setup)  إعداد إعادة

 )االتصال التلقائي

د قيام الجهاز بإرسال فاآس، فإن االتصال والتعارف والبيانات الرقمية تصدر صوتًا مسموعًا عن
 ومع ذلك، یسمح. ومن الطبيعي عدم سماع هذه األصوات. وأصوات طنين في الخط الهاتفي

Audio Line Monitor) للمستخدم باإلنصات إلى تقدم عملية االتصال وسماع ) مراقب خط الصوت
 ".اإلنصات إلى االتصال"ویعرف هذا في أغلب األحوال بـ . یتم االتصال به وبدایة التعارفالرقم الذي 

Audio Line Monitor 
 )مراقب خط الصوت(



 ٩   اإلعدادات

Xerox WorkCentre 4150١٣٥  دليل المستخدم

 .)تشغيل( Onإذا آنت ترغب في سماع مراقب صوت الفاآس، فحدد الزر 
 في آل مرة واآلن ستتمكن من سماع نغمات االتصال والتعارف.  لتأآيد اإلعداد)حفظ( Saveحدد 

 .یتم فيها إرسال الفاآس

بإدخال آود االتصال الُمستخدم بكثرة، والذي ) االتصال بالبادئة (Prefix Dialتسمح لك ميزة 
ویتضمن هذا الكود عادة أآواد اتصال الدول أو . ُیمكن استخدامه لكافة رسائل الفاآس الصادرة

 . آحد أقصىاستخدم خمسة أرقام. الهواتف الفرعية داخل مكان العمل

Prefix Dial  
 )االتصال بالبادئة(

القيام بضبط فترة معدل منخفضة إلرسال ) الحفظ لإلرسال بالفاآس(  Toll Saveتسمح لك ميزة
 .رسائل الفاآس المخزنة لالستفادة من المعدالت األرخص ودون الذروة

 ) اإلرسالبدء  (Send Startاضبط تاریخ ووقت .  لتمكين هذه الميزة)تشغيل (Onحدد 
 ثم )) م/ص (AM/PM) دقائق/ساعات (hrs/mins) سنة/یوم/شهر (mm/dd/yyبتنسيق (

 )).م/ص (AM/PMدقائق /سنة ساعات/یوم/بتنسيق شهر) (االنتهاء (Endاضبط تاریخ ووقت 
 . لتعطيل هذه الميزة)إیقاف تشغيل (Offحدد 

Toll Save  
 )الحفظ لإلرسال بالفاآس(

للمستخدم بإرسال العدید من مهام الفاآس لنفس جهاز ) إرسال دفعي( Batch Sendتسمح ميزة 
یقلل هذا زمن التوصيل ویوفر معدل اقتصادي لتكاليف . الفاآس المستلم خالل عملية إرسال واحدة

 .توصيل المكالمة
 . یمكنك هذا الخيار من تشغيل أو إیقاف تشغيل الميزة

إذا تم تمكين هذه . قيد التشغيل) إرسال دفعي (Batch Sendعندما تتسلم الجهاز، ستجد أن ميزة 
الميزة، ستتسلم رسالة منبثقة أثناء إرسال مستند بالفاآس تطالبك بالتأآد إذا ما آنت ترغب في 

 .)حفظ( Save لتعطيل الميزة، ثم حدد )إیقاف التشغيل (Offحدد الزر . إرسال الفاآس اآلن

Batch Send  
 )إرسال دفعي(

، یتم سماع نغمات االتصال عند إرسال )مراقب خط الصوت (Audio Line Monitorعند تمكين 
 Dial Tone Volume الموجودة على شاشة )التمریر (scrollاستخدم أزرار . أو استقبال الفاآس

 ).٧ -٠من (لتحدید أحد إعدادات مستوى نغمة االتصال ) مستوى صوت نغمة االتصال(

Dial Tone Volume 
مستوى صوت نغمة (

 )االتصال

تسمح لك شاشة نص رأس صفحة اإلرسال بإدخال التفاصيل التي ستظهر على رأس صفحة آافة 
 .رسائل الفاآس الصادرة

Transmission 
Header Text  

 )نص رأس صفحة اإلرسال(

 إعداد بلد الفاآس
مودم الفاآس تمكن هذه الميزة إعدادات . حدد الدولة التي تم فيها ترآيب الفاآس من قائمة الخيارات

 .للتوافق مع نظام الهاتف الخاص بالدولة المرآب فيها الجهاز
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Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Systems Settings) إعدادات النظام (< 
More) المزید ( <More) المزید ( <Fax Country Setting) إعداد بلد الفاآس( 

 

 إعدادات االستالم االفتراضية
) إعدادات االستالم االفتراضية (Receive Defaultsتمكنك الخيارات المتنوعة المتاحة في تحدید 

 .من تخصيص الطریقة التي یتم بها استالم المستندات المرسلة بالفاآس
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات( < More) المزید ( <More) المزید (< 

Receive Defaults) إعدادات االستالم االفتراضية( 

وتفيد هذه . تمّكن هذه األداة مسئول الجهاز من تعيين وقت تأخير قبل استجابة الجهاز للمكالمة
 . الميزة بشكل خاص إذا آان الجهاز متصًال بخط هاتف مشترك

ولتأخير االلتقاط، قم بإدخال أي رقم بين رنة واحدة .  واحدةتأخير الرد االفتراضي مقداره رنة
 .لحفظ اإلعداد) حفظ( Saveحدد زر . وسبع رنات باستخدام لوحة المفاتيح

Auto Answer Delay 
 )تأخير الرد التلقائي(

 .تمّكن هذه الميزة المستخدم من سماع نغمة رنين صادرة من الجهاز عند استالم رسالة فاآس واردة
  آنت ال ترغب في سماع نغمة رنين عند استالم رسالة فاآس واردة، فحدد الزرإذا
 Off) إذا آنت ترغب في سماع نغمة رنين عند استالم رسالة فاآس واردة، فحدد ). إیقاف تشغيل

ویمكنك عند تشغيل هذه الميزة القيام بضبط مستوى صوت نغمة الرنين وذلك ). تشغيل (On الزر
 ).منخفض (Lowأو ) متوسط (Mediumأو ) عالي (Highبتحدید اإلعداد 

 مستوى صوت الرنين

عند استالم رسالة فاآس أآبر من الورق المحدد، یستطيع الجهاز القيام بتقليل حجم المستند تلقائيًا 
). التصغير التلقائي (Auto Reductionوللقيام بذلك، البد من تمكين ميزة . ليتناسب مع الورق

 .  حسب الحاجة)إیقاف تشغيل (Offأو  )تشغيل (Onحدد 
في حالة عدم تشغيل، أثناء استالم مستند أطول ) التصغير التلقائي (Auto Reductionإذا آانت ميزة 

من الورق المحدد، فسيتم التخلص من أي صورة موجودة في الجزء السفلي من الورقة طبقًا إلعداد 
Discard Size) الحجم المهمل .( یمكن تعيينDiscard Size) مم٣٠-٠بين ) الحجم المهمل . 

Auto Reduction 
 )التصغير التلقائي(
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 لطباعة الطابع الزمني ورقم الصفحة ورقم جهاز الفاآس المرسل أعلى )تمكين( Enableحدد 

 .آافة مهام الفاآس المستلمة
Receive Header 

 )رأس صفحة االستالم(

 Fax Receive Tray .لتحویل آي یتم استخدامه في رسائل الفاآس الواردة أو درج ا٢ أو الدرج ١حدد إما الدرج 
 )درج استالم الفاآس(

وسيكون بمقدورك، اعتمادًا على جهاز اإلخراج المثبت، القيام بتدبيس أو الطباعة المزدوجة 
لكل یتم استخدام هذه األداة المساعدة لتمكين خيارات اإلخراج المطلوبة . لرسائل الفاآس الواردة
 .رسائل الفاآس الواردة

الطباعة ( Duplexأو زر ) تدبيس (Stapled لتحدید اإلخراج المطلوب، قم بتحدید زر
 . یمكن تشغيل آال الخيارین حسب الحاجة. )تشغيل (On، ثم حدد زر )المزدوجة

اآس إذا اشتملت مهمة الف. سيضع خيار التدبيس دبوس مفرد في أعلى الرآن األیسر من رسائل الفاآس
  Duplexیفترض خيار .  ورقة، فلن تقوم مهمة الفاآس بالتدبيس٥٠على ورقة واحدة أو أآثر من 

  ). مثل أي آتاب(توجيه الطباعة في نفس االتجاه على وجهي الورقة ) الطباعة المزدوجة(

Default Output 
Options)  خيارات 

 )اإلخراج االفتراضية

ل الفاآس الواردة أو الصادرة تلقائيًا إلى مستلم آخر إما تسمح هذه الميزة بإعادة توجيه رسائ
 .بالفاآس أو البرید اإللكتروني

Forward to E-mail) إعادة توجيه الرسالة آي یتم إرسالها بالبرید اإللكتروني( 
 Fowardأو) إعادة توجيه آافة رسائل الفاآس (Foward All Faxes حدد أي من

Transmitted Faxes) أو)ه رسائل الفاآس المرسلةإعادة توجي Foward Received 
Faxes) إعادة توجيه رسائل الفاآس المستلمة(. 
 Output Format TIFF أو) pdf اإلخراج بتنسيق (Output Format pdf حدد إما

 .)TIFFاإلخراج بتنسيق (
 .)الحفظ (Saveأدخل عنوان البرید اإللكتروني الخاص بجهة إعادة التوجيه وإعدادات 

Forward to Fax) إعادة توجيه الرسالة آي یتم إرسالها بالفاآس( 
 Fowardأو) إعادة توجيه آافة رسائل الفاآس (Foward All Faxes حدد أي من

Transmitted Faxes) أو) إعادة توجيه رسائل الفاآس المرسلةFoward Received 
Faxes) إعادة توجيه رسائل الفاآس المستلمة(. 

 .)الحفظ (Save خاص بجهة إعادة التوجيه وإعداداتأدخل رقم فاآس ال

E-mail / Fax forward 
إعادة توجيه البرید (

 )الفاآس/اإللكتروني

 
للحصول على مزید من األمان، تمّكن هذه الميزة مسئول الجهاز من التحكم في وقت وآيفية طباعة 

 . رسائل الفاآس الواردة
في ) االستالم اآلمن (Secure Receiveون ميزة لطباعة رسالة فاآس على إیصال، یجب أن تك

 لتعليق الفاآس الوارد حتى یتم استخدام آود )تشغيل( Onحدد الزر . )إیقاف التشغيل( Offوضع 
قم بلمس . یمكن تغيير الطباعة على إعدادات آود المرور باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية. المرور
Save )لتأآيد التغييرات)حفظ . 
تم استالم رسالة فاآس، ستطلب منك الشاشة إدخال رقم آود المرور المكّون من أربعة وعندما ی

وسيستخدم المستخدم هذا الرقم فيما بعد لتحریر رسائل ). ١١١١اإلعداد االحتياطي هو (أرقام 
 .الفاآس الواردة من قائمة انتظار الطباعة

Secure Receive 
 )االستالم اآلمن(

ویتم .  الجهاز من حمایة المستلمين من رسائل الفاآس غير المرغوب فيهاتمكن هذه األداة مسئول
 .إجراء ذلك فقط عن طریق السماح باستالم رسائل الفاآس من األرقام المدرجة في دليل االتصال

Junk Fax Prevention 
منع رسائل الفاآس غير ( 

 )الهامة
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) منع رسائل الفاآس غير الهامة( Junk Fax Prevention إن التحدید االفتراضي الخاص بخيار
 حدد زر . ، لذا فال یوجد هناك أي تصفية لرسائل الفاآس الواردة)إیقاف التشغيل( Offهو 
On )سيعمل الجهاز، أثناء تشغيل هذه الميزة، على حظر آافة رسائل .  لتشغيل الميزة)تشغيل

  Individual Directoryس مدرجة في الفاآس الواردة باستثناء الرسائل الواردة من أرقام أجهزة فاآ
 .للجهاز) الدليل الفردي(

  Individual Directory لحظر جميع رسائل الفاآس الواردة من األرقام الموجودة بالفعل في
 ).قائمة أرقام الفاآس غير الهامة( Junk Fax Numbers List ، قم بإضافة األرقام إلى)الدليل الفردي(

Junk Fax Numbers List )قائمة أرقام الفاآس غير الهامة( 
تحریر ( Edit List وإلضافة رقم إلى القائمة، قم بلمس مكان فارغ في القائمة لتمييزه ثم المس الزر

 .)القائمة
 أعداد من الرقم الذي ترغب في حظره باستخدام لوحة المفاتيح وبعد ذلك قم بتحدید ٧أدخل آخر 

 .)حفظ( Save الزر
 .)حفظ( Save  أرقام آحد أقصى ثم حدد الزر١٠فة األرقام في حظرها حتى آرر هذه العملية لكا

اضغط . )تحریر القائمة ( Edit Listلحذف رقم من هذا الدليل، قم بلمس رقم الخط لتمييزه، ثم حدد الزر
 .)حفظ( Save الموجود في لوحة المفاتيح وبعد ذلك حدد الزر C (Clear) على زر المسح

 Answering Machine/Faxو) الهاتف (Telephone بالتبدیل بين خيارات تسمح لك هذه الميزة
 ).الفاآس (Faxو ) الفاآس/جهاز الرد (

Telephone) الهاتف( 
إذا أمكنك . عند استالم مكالمة، ارفع سماعة الهاتف الخارجية. استخدمه للتشغيل في الوضع اليدوي
 .ة الهاتفوضع سماع) بدء (Startسماع نغمة الفاآس، فاضغط على 

Fax) الفاآس( 
 .یجيب الجهاز على المكالمات الواردة ویتحول على الفور إلى وضع استالم الفاآس

Answering Machine/Fax) الفاآس/جهاز الرد( 
إذا اآتشف الجهاز نغمة فاآس، فسيتحول إلى وضع . استخدمه عند توصيل جهاز الرد بالجهاز

 .الفاآس تلقائيًا

Receive Mode  
 )االستالموضع ( 

 
 Remote Code .لبدء استالم الفاآس) ٩-٠(عند تمكينه، أدخل مفتاح الهاتف الخارجي 

 )رمز التحكم عن بعد(

عند التمكين، یتم . یمكن برمجة الجهاز إلرسال مستندات في غياب المستخدم عندما یتم استقصائه
ات المخزنة لـ للوصول إلى المستند) آود مرور االستقصاء (Polling Passcodeطلب 

Secure Polling) االستقصاء اآلمن.( 
  ألآواد المرور لقائمة)حفظ( Save  أو)حذف( Delete  أو)إضافة( Addقم بإجراء 

Polling Passcodes) أآواد مرور االستقصاء.( 

Secure Polling 
 )االستقصاء اآلمن(
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 إدارة الملفات
لمسئول النظام إمكانية تعدیل ) ارة الملفاتإد (File Managementإدارة الملفات تتيح ميزة 

 .إعدادات صندوق البرید والمستندات المخزنة

 
Go To Tools )االنتقال إلى األدوات ( <More) المزید ( <More) المزید ( <Fax Setups 

 )إدارة الملفات (File Management> ) دادات الفاآسإع(
 

لمسئول الجهاز ) نهج المستندات المحتفظ بها (Retained Documents Policyتسمح ميزة 
بتحدید الفترة الزمنية التي ستستغرقها رسائل الفاآس في ذاآرة الجهاز ما أن تتم طباعتها من 

 . طبقًا لالستقصاءصندوق البرید أو إرسالها إلى أحد المستلمين 
یمكن تحدید فترة زمنية مختلفة للمستندات المستلمة في صنادیق البرید أو للمستندات المخزنة 

اختر خيارًا مناسبًا ). سواء آانت مخزنة في الذاآرة العامة أو في صندوق برید خاص(لالستقصاء 
 .)االحتفاظ( Keep أو )الحذف عند الطباعة( Delete on Printوحدد إما 

Retained Documents 
Policy)  نهج المستندات

 )الُمحتفظ بها

لمسئول النظام بتحریر معرف وآود مرور ) إعداد صندوق البرید (Mailbox Setupتسمح ميزة 
 Mailbox Notificationآما یمكن أیضًا لمسئول النظام تمكين أو تعطيل ميزة . واسم صندوق البرید

 .دد ما إذا آان المستخدم سيتسلم إعالم بالفاآس أم الوالتي تح) إعالم صندوق البرید(

Mailbox Setup  
 )إعداد صندوق البرید(

 تهيئة الخط
تتيح هذه الميزة لمسئول النظام تهيئة خطوط الفاآس . یدعم خيار الفاآس خطًا هاتفيًا تناظریًا واحدًا

أو ) نغمة (Toneعلى حدد نوع اتصال الخط ). شبكة التبدیل الهاتفي العامة (PSTN ألنظمة
Pulse) اسم فاآس لطيف أو من السهل تذآره(أدخل رقم الفاآس واسم الجهاز ). النبض.( 
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Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <More) المزید ( <More) المزید ( <Fax Setups 
 )تهيئة الخط (Line Configuration> ) إعدادات الفاآس(

 

 تقاریر الفاآس
 :للتقاریر التالية) طباعة تلقائية (Auto-Printتتيح لك هذه الخاصية تمكين أو تعطيل ميزة 

 Transmission/Receive Report) یوضح التفاصيل الخاصة ): االستقبال/تقریر اإلرسال
 .م إرسالها أو استقبالها حدیثًابرسائل الفاآس التي ت

 Confirmation Report) یوضح حالة اإلرسال ویمكن طباعته بعد آل عملية ): تقریر التأآيد
 .إرسال أو عند حدوث خطأ في اإلرسال فقط

 Broadcast Report) یوضح نجاح أو فشل عملية إرسال الفاآس إلى وجهات ):تقریر البث 
 .ر بعد آل عملية إرسال أو عند حدوث خطأ في اإلرسال فقطمتعددة ویمكن طباعة هذا التقری

 Multipoll Report) یوضح نجاح أو فشل عملية استقصاء ):تقریر االستقصاء المتعدد 
الفاآس إلى وجهات متعددة ویمكن طباعة هذا التقریر بعد آل عملية إرسال أو عند حدوث خطأ 

 .في اإلرسال فقط
 .٧٠ر الفاآس، راجع تقاریر الفاآس في صفحة للمزید من المعلومات حول تقاری

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <More) المزید ( <More) المزید ( <Fax Setups 
 )تقاریر الفاآس (Fax Reports> ) إعدادات الفاآس(

 وضع تصحيح األخطاء
خاليًا من األخطاء یعمل هذا الوضع على تعویض جودة خط االتصال الردیئة وضمان إرساًال دقيقًا 

ومع ). وضع تصحيح األخطاء (Error Correction Modeمع أي جهاز فاآس آخر یشتمل على 
 .ذلك، قد یزداد وقت اإلرسال عند تمكين هذا الوضع إذا آانت جودة خط االتصال ردیئة

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <More) المزید ( <More) المزید ( <Fax Setups 
 )وضع تصحيح األخطاء (Error Correction Mode> ) دادات الفاآسإع(
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 إعداد أدراج الورق
 

 رسائل التأآيد الخاصة باألدراج
. )شاشة العرض(في   Tray Confirmation تمكن هذه الميزة ظهور رسالة التأآيد الخاصة بالدرج

البد من تأآيد . تظهر رسالة التأآيد الخاصة بالدرج عندما یتم تحميل ورق جدید في أدراج الورق
 .المستخدم على حجم ونوع الورق الجدید

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <System Settings) إعدادات النظام (< 
Tray Management) إدارة األدراج ( <Tray Confirmation Messages  

 )رسائل التأآيد الخاصة باألدراج(

 الورق االفتراضي
وبشكل . برمجة نوع ولون الورق االفتراضي) الورق االفتراضي (Default Paper تتيح إعدادات

نموذجي، هذا الورق هو األآثر شيوعًا وسيتم استخدامه في الجهاز وهو الذي سيغذي الجهاز في 
 . رق معينحالة عدم تحدید نوع و

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <System Settings) إعدادات النظام (< 
Tray Management) إدارة األدراج ( <Default Paper) الورق االفتراضي( 

 استبدال الورق
د تمّكن هذه الميزة الجهاز من استبدال أحجام الورق المتریة الشائعة في الوالیات المتحدة تلقائيًا عن

 .الطباعة
سيقوم الجهاز بتعليق المهمة في حالة إیقاف تشغيل هذه الميزة واإلشارة إلى وجوب تحميل حجم 

، فسيقوم الجهاز تلقائيًا )تشغيل (Onأما في حالة ضبط هذه الميزة على الوضع . الورق المناسب
 .باستبدال األحجام الموضحة في الشاشة أدناه

Go To Tools) واتاالنتقال إلى األد ( <System Settings) إعدادات النظام (< 
Tray Management) إدارة األدراج ( <Paper Substitution) استبدال الورق( 

 

 الدرج التلقائي
تلقائًيا بتحدید درج الورق ) الدرج التلقائي (Auto Tray، تقوم ميزة )تشغيل( Onعند تحدید الزر 

من الممكن تجاوز هذه الخطوة . المحمل بالورق والذي یتقارب حجم الورق فيه مع المستند األصلي
 .عن طریق تحدید الدرج المطلوب یدوًیا) النسخ األساسي (Basic Copyعلى شاشة 
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 على شاشة )الدرج التلقائي( Auto Trayلزر، یتم تعطيل ا)إیقاف تشغيل( Offعند تحدید الزر 
Basic Copy) هو التحدید االفتراضي لألدراج١الدرج ). النسخ األصلي . 
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 إعدادات الجهاز سابقة التعيين
 

 التكبير/ اإلعدادات المسبقة للتصغير
  معدالت تصغير أو تكبير افتراضية ٦ هذه الميزة مسئول الجهاز من ضبط تمّكن

، سيتم )التكبير/ اإلعدادات المسبقة للتصغير( Reduce/Enlarge Presetsعندما تفتح نافذة 
. تنتج هذه المعدالت تصغير وتكبير متناسب للصورة. عرض معدالت التصغير والتكبير االفتراضية

عدادات سابقة التعيين، المس النافذة المالئمة لإلعداد مسبق التعيين، ثم استخدم لتغيير أحد معدالت اإل
 . لوحة المفاتيح لكتابة القيمة المطلوبة

على .  تشير القيم الشائعة إلى أآثر اإلعدادات مسبقة التعيين استخدامًا اعتمادًا على منطقة التسویق
 .  في سوق الوالیات المتحدة موضحةسبيل المثال، في الصورة أدناه، القيم المستخدمة 

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <System Settings) إعدادات النظام (< 
More) المزید ( <Reduce / Enlarge Presets) التكبير/اإلعدادات المسبقة للتصغير ( <

Reduce/Enlarge Presets) التكبير/اإلعدادات المسبقة للتصغير( 

 

 اإلعدادات المسبقة للنسخ األساسي
 راجع موضوع اإلعدادات المسبقة (تحدد هذه الميزة معدلي تصغير أو تكبير افتراضيين 

 شةلشا) تكبير /تصغير (Reduce/Enlargeیظهرا في لوحة ) التكبير/ للتصغير
Basic Copying) النسخ األساسي.( 
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Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <System Settings) إعدادات النظام ( < 
More) المزید ( <Reduce/Enlarge Presets) التكبير/ اإلعدادات المسبقة للتصغير ( <

Basic Copy Presets)  اإلعدادات المسبقة للنسخ األساسي( 
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 تغيير اإلعدادات االفتراضية
 

جهاز أآثر ألفة، إن تغيير اإلعدادات االفتراضية للمستخدم لعكس احتياجات المستخدمين یجعل ال
 .وتزید الفعالية واإلنتاجية

 )حفظ الطاقة(ضبط أوقات مدة 
تعمل هذه الميزة على تمكين مسئول النظام من تعدیل الوقت الذي سيقضيه الجهاز بين وضع 

 .االستعداد ووضع طاقة منخفضة
فترات من توقف تم تصميم الجهاز ليوفر الطاقة، وسيقوم تلقائيًا بتقليل استهالك الطاقة بعد مرور 

 . العمل
 .یمكن تمكين هذه الميزة أو تعطيلها

 إلى وضع) االستعداد (Standbyلتغيير الوقت المنقضي قبل انتقال الجهاز من وضع  
Low Power) ٤٥ دقائق أو بعد مدة ٥، حدد إطار الوقت المالئم، مثل بعد مدة )طاقة منخفضة 

 .دقيقة، وما شابه ذلك
 .أآيد التغيير لت)حفظ( Saveحدد الزر 

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <More) المزید (<Power Saver 
Administration) إدارة موفر الطاقة ( <Set Duration Time) ضبط وقت المدة( 

  إعدادات شاشة اإلدخال االفتراضية
 .تعمل هذه الميزة على تمكين مسئول الجهاز من تعيين أول شاشة یراها المستخدم

عندما یقوم الجهاز بإعادة تعيين التحدیدات بعد إتمام ) شاشة اإلدخال (Entry Screenظهر ت
إن الخيارات المتاحة هي . )مسح الكل (Clear Allالمستخدم للمهمة، أو بعد الضغط على الزر 

Features )ميزات(و  Machine Status )حالة الجهاز(و  Job Status )حالة المهمة( .
 .)حفظ( Saveخيارات، المس الزر المالئم، ثم حدد لتعيين أحد ال

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Screen Defaults) اإلعدادات االفتراضية للشاشة ( <
Entry Screen Default )اإلعدادات االفتراضية لشاشة اإلدخال( 

 إعدادات حالة المهمة االفتراضية
  Job Statusتراضية عند ضغط المستخدم على الزر استخدم هذه الميزة لتعيين الشاشة االف

للحصول على قائمة آاملة بالشاشات المتاحة، .  الموجود إلى یسار واجهة المستخدم) حالة المهمة(
 .٣٩راجع شاشة حالة المهمة في فصل النسخ في صفحة 

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Screen Defaults)  للشاشةاإلعدادات االفتراضية ( <
Job Status Default) اإلعدادات االفتراضية لحالة المهمة( 

 إعدادات اللغة االفتراضية
 .استخدم هذه الميزة لتعيين لغة واجهة المستخدم
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 إعدادات الميزة االفتراضية وترتيب األولویة
األولویة الخاصة استخدم هذه الميزة لتحدید خدمة من القائمة واستخدم األزرار لزیادة أو تقليل درجة 

سيتم عرض الخدمة ذات األولویة القصوى باعتبارها الخدمة االفتراضية على الجهاز ضمن . بها
وسيتم عرض الخدمتين التاليتين في صورة أزرار في مسار ). الميزات (Featuresمسار 

Features) وسيكون من السهل الوصول إلى باقي الخدمات من خالل الزر).الميزات 
All Services )آافة الخدمات(. 

  إضاءة شاشة العرض
قد ترغب في ضبط شاشة عرض شاشة اللمس من أجل تقليل السطوع وتحسين إمكانية القراءة من 

استخدم مقبض الضبط الموجود على یسار شاشة اللمس لضبط إضاءة . الشاشة، وفقًا لمكان الجهاز
 .طةشاشة واجهة المستخدم بما یالئم مستویات اإلضاءة المحي

 

 النغمات الصوتية
 :استخدم هذه الميزة لتمكين أو تعطيل أحد النغمات الصوتية التالية

 النغمة الوصف

 نغمة الخطأ تنطلق عند وجود خطأ بالجهاز
 نغمة التعارض امتنطلق عند حدوث تعارض في إعدادات النظ

 نغمة التحدید تنطلق عند تحدید أحد األزرار
اضغط على .  عند تمكين هذه الميزة، یمكن ضبط مستوى النغمات إما منخفض أو متوسط أو مرتفع

 . لتأآيد اإلعدادات)حفظ( Save حدد.  الختبار مستوى صوت النغمة)اختبار( Testالزر 
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Systems Setting) إعدادات النظام (< 
Audio Tones) النغمات الصوتية( 

 

إضاءة شاشة العرض شاشة اللمس



 ٩   اإلعدادات

Xerox WorkCentre 4150١٤٧  دليل المستخدم

 البرنامج
 

 إعادة ضبط البرنامج
 وتشغيلهتوفر هذه األداة المساعدة ميزة إعادة ضبط برنامج الجهاز دون إیقاف تشغيل الجهاز 

 .مرة أخرى
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <More) المزید ( <Software Reset  

 )إعادة ضبط البرنامج(
 حدد الزر). برنامج النظام (System Softwareتتيح لك هذه الميزة إعادة ضبط 

Reset System Software )یظهر إطار منبثق یحذرك من . )إعادة ضبط برنامج النظام
إذا قمت بالتأآيد . انية فقدان المهام الموجودة في النظام ویطالبك بالتأآيد على رغبتك في المتابعةإمك

 .على هذه الرسالة، فسيقوم الجهاز بإعادة تمهيد برنامج النظام
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اإلعدادات االفتراضية الستبدال الوحدات القابلة لالستبدال من 
 قبل العميل

 

 هي وحدات داخل مكونات تشغيل الجهاز والتي (CRUs)الوحدات القابلة لالستبدال من قبل العميل 
یقوم الجهاز بمراقبة رقم النسخ التي تم إنشاؤها ألغراض ذات صلة  .یمكنك استبدالها عند الحاجة

  .معلومات في الحفاظ على إنتاجية الجهاز وجودة الصورةتساعد هذه ال .بمعلومات الخدمة
   .عندما تقترب الوحدة من نهایة العمر االفتراضي لها، یتم عرض رسالة تنصحك بطلب وحدة جدیدة
 .عندما تصل الوحدة إلى نهایة العمر االفتراضي لها، یتم عرض رسالة تنصحك باستبدال الوحدة

 .ل من قبل العميل بسهولة، تكون الماسكات باللون البرتقاليلتحدید الوحدات القابلة لالستبدا

  SMart KitTMإعالم بإعادة طلب الخرطوشة األسطوانية
 عمر محدد وسيلزم أحيانًا استبدالها للحفاظ على جودة SMart KitTMللخرطوشة األسطوانية 

  .الصور
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <More) المزید ( <Supplies Management 

إعالم بإعادة طلب  (Drum Cartridge Reorder Notification> ) إدارة المستلزمات(
 )الخرطوشة األسطوانية

 .  عند التمكين، تقوم هذه الميزة بعرض رسالة عندما یشارف عمر الخرطوشة على االنتهاء
 .تم عندها عرض الرسالةاستخدم أزرار التمریر لضبط مستوى نسبة العمر المتوقعة للخرطوشة التي ی

أثناء التشغيل العادي للجهاز، وعند ظهور رسالة إعادة الطلب، وقيامك بوضع طلبك لوحدة جدیدة، 
  Cancel Current Reorder Message(s) یمكنك إیقاف تشغيل الرسالة بواسطة تحدید الزر

 .  )إعادة الطلب الحالية) رسائل(إلغاء رسالة (
 . ترآيب خرطوشة جدیدة، یتم إعادة ضبط عداد الخرطوشةعند قيامك بالتأآيد على

 إعالم إعادة طلب خرطوشة الحبر
یقوم الجهاز بحساب مدة بقاء الحبر وفقًا  .یعتمد استخدام الحبر على نوع وعدد الصور المطبوعة

 Machine Status - Serviceالستخدامك للجهاز، ویقوم بعرض المعلومات على شاشة
Information ) وهو یستخدم هذه المعلومات أیضًا إلخبارك  ). معلومات الخدمة–ة الجهاز حال

تتيح لك هذه الميزة التحكم في آيفية عمل نظام . بوقت طلب خرطوشة حبر جدیدة ووقت تثبيتها
 .مراقبة استخدام الحبر

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات (<More)  المزید ( <Supplies Management 
إعالم بإعادة طلب  (Toner Cartridge Reorder Notification> ) ستلزماتإدارة الم(

 )خرطوشة الحبر
 ، یقوم الجهاز )التمكين( Enabledعندما تكون حالة خرطوشة الحبر في وضع 

 بتحليل استخدام الحبر للتنبؤ بنسبة الحبر المئویة المتبقية وعرض المعلومات على شاشة
Machine Status - Service Information ) عندما تتساوى ).  معلومات الخدمة–حالة الجهاز

النسبة المئویة المتبقية من الحبر مع الرقم المعين في اإلطار الموجود على هذه الشاشة، یتم عرض 
یمكنك ضبط مستوى النسبة المئویة التي . رسالة تعلمك بضرورة طلب خرطوشة حبر جدیدة

 .ار التمریرتعرضها الرسالة، وذلك باستخدام أزر
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  Toner Cartridge Reorder Notificationتظهر رسالة على الشاشة عند بلوغ حد 
بمجرد الحصول على خرطوشة حبر جدیدة، یمكنك إیقاف . )إعالم بإعادة طلب خرطوشة الحبر(

  Cancel Current Re-order Message(s)تشغيل الرسالة عن طریق تحدید زر 
سيعرض الجهاز رسالة عندما یحين وقت ترآيب . )دة الطلب الحاليةإعا) رسائل( إلغاء رسالة(

 .خرطوشة حبر جدیدة
، )تعطيل( Disabledفي وضع ) حالة خرطوشة الحبر (Toner Cartridge Statusعندما تكون 

ستعرض شاشة . لن یقوم الجهاز بالتنبؤ باستخدام الحبر ولن تتسلم أي مذآر إلعادة الطلب
Machine Status - Service Information ) رسالة تنوه عن )  معلومات الخدمة–حالة الجهاز

 .عند نفاد الحبر من الجهاز، سيتم إعالمك باستبدال خرطوشة الحبر. تعطيل وظيفة مراقبة الحبر
إذا قمت باستبدال خرطوشة الحبر عند إرشادك إلى ذلك بواسطة الرسالة التي تظهر على الشاشة، 

. ت بترآيب خرطوشة حبر جدیدة ویقوم بإعادة ضبط عدادات استخدام الحبرسيفترض الجهاز أنك قم
ومع ذلك، إذا اخترت القيام بترآيب خرطوشة حبر جدیدة قبل عرض الرسالة، فسيلزم عليك إعادة 

 Confirm New Toner Cartridgeضبط عدادات استخدام الحبر یدویًا بواسطة تحدید زر
Installed) طوشة الحبر الجدیدةالتأآيد على ترآيب خر(. 

               ّ  إعادة ضبط العد اد
تقوم الوحدات األخرى القابلة لالستبدال داخل الجهاز بتعقب عدد الصور التي تم إجرائها باعتبارها 

 :ومن هذه الوحدات. مقياس لتحدید العمر المتوقع لها
 عداد المثبت الحراري 
 عداد أسطوانات نقل اإلزاحة 
 عداد أسطوانات التغذیة 
 ة احتكاك وحدة تغذیة المستنداتعداد لوح 

وتستمر هذه الوحدات في العمل في نهایة عمرها االفتراضي بدون عرض رسائل إعالم بإعادة 
 إلعادة ضبط )إعادة ضبط العداد (Counter Resetعند االستبدال، یجب استخدام أزرار . الطلب

 .العدادات على الصفر
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <More) المزید ( <Supplies Management 

 )إدارة المستلزمات(
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 الحساب
 

یوجد أربعة . یسمح الحساب لمسئول النظام بتعقب استخدام الجهاز والتحكم في الوصول إلى الميزات
 .خيارات للحساب

 Auditron )العداد) ( متاح فقط في تهيئةWorkCentre 4150) الناسخ الرقمي.(( 
 حساب الشبكة 
  القياسيXeroxحساب  
 واجهة الجهاز الخارجية 

 
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Access & Accounting) وصول والحسابال( 

     ّ  العد اد
تعقب ) الحساب (Accountingیتيح لك . یعتبر العّداد من ميزات الحساب الموجودة في الجهاز

 .استخدام الجهاز، ألغراض التحليل ومعرفة التكاليف، وأیًضا للتحكم في الوصول إلى الميزات

ط مثل النسخ والفاآس الميزات غير المرتبطة بالشبكة فق) العّداد (Auditronیتعقب    :مالحظة
 .  ال تتأثر أي ميزات أخرى بالعداد. المضمن

     ّ  العد اد
ویعتبر العّداد من الميزات القياسية في الجهاز والذي یعمل تلقائًيا على تعقب استخدام النسخ لكل 

سيعمل العّداد على منع أي وصول غير مصرح به لميزات النسخ والفاآس المضمن في . مستخدم
 . مسئول النظام أو مسئول العّداد بتمكين أو تعطيل هذه الميزةویقوم. الجهاز

 Basic Faxingأو ) النسخ األساسي (Basic Copyingإذا تم تمكين العّداد وقام المستخدم بتحدید 
، یجب إدخال آلمة مرور شخصية رقمية قبل أن تصبح )اإلرسال واالستقبال الرئيسي بالفاآس(

ئول العّداد للحصول على آلمة المرور الشخصية الرقمية الخاصة اتصل بمس. ميزات النسخ متاحة
ویجب تسجيل الخروج من . حساب المجموعة أو الحساب العام) أرقام(بك، وإذا أمكن، على رقم 
ویساعد هذا على االحتفاظ بسجالت خاصة بجميع مهام النسخ والفاآس، . العّداد عند استكمال الجلسة

آما یمكن وضع بعض الحدود على . ب التكلفة لمختلف األقسام والعمالءعلى سبيل المثال، یمكن حسا
 .عدد النسخ المطبوعة المسموح بها لكل صاحب حساب
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 أنواع الحساب
 :یستخدم العّداد أربعة أنواع من الحساب

 النوع الوصف

یوفر الحساب األولي الذي یتم تسجيل الدخول إليه عند توثيق العّداد 
. ا الحساب بتمكين جميع حقوق األدوات والعّداد بهویتميز هذ. وتهيئته

وطالما تم تمكين . ویقوم مسئول النظام بإعداد هذا الحساب وإدارته
ویعمل .العّداد، فإن الحساب الرئيسي یكون نشًطا وال یمكن حذفه

 .مسئول النظام على تمكين حساب المستخدم من أجل مسئول العّداد

 حساب رئيسي

مستخدمي الجهاز على حساب مستخدم صالح یجب أن یحصل جميع 
آما یتم أیضًا تزوید المستخدم بحساب . لتسجيل الدخول من خالله

ویتم تحدیث العدادات الخاصة بحساب المستخدم . مجموعة افتراضي
 .وحساب المجموعة عند تشغيل أحد المهام على الجهاز

 حسابات المستخدم

من الممكن أن .  العملیتيح إمكانية تعقب الصور الخاصة بمجموعة
إذا آان . یتشارك عدد من المستخدمين في حساب مجموعة واحد

المستخدم یتمتع بحق الوصول إلى حسابات مجموعة متعددة، فيمكنه 
اختيار حساب المجموعة الذي یرغب في الوصول إليه، باإلضافة إلى 

استخدم حسابات المجموعة لتعقب . حساب المستخدم الخاص به
ال یمكن فرض  . الخاص بمجموعة العمل أو أقسام المكتباالستخدام

 .أي قيود على حسابات المجموعة

 حسابات المجموعة

یمكن فقط للمستخدم الوصول إلى الحسابات العامة إذا آان لدیه حقوق 
استخدم . یتم تحدیث العداد الخاص بالحساب العام فقط. تسجيل الدخول

ال یمكن . ام اإلداریة أو العمالءالحسابات العامة لتعقب استخدام المه
 .فرض أي قيود على الحسابات العامة

 حسابات عامة

           ّ  مسئول العد اد
ویتمتع هذا الحساب بحقوق وصول . قام مسئول النظام بتخصيص حساب مستخدم لمسئول العّداد

الوصول  (Access and Accountingویمّكن هذا مسئول العّداد من تحدید الزر . المسئول
یمكن أن . ال یوجد خيارات أدوات أخرى متاحة): مسار األدوات (Tools Pathwayفي ) ابوالحس

بإضافة أو حذف ) الوصول والحساب (Access and Accountingیقوم مسئول العّداد من خالل 
أو تعدیل الحسابات، وتمكين أو تعطيل وصول مستخدمي الحساب إلى المجموعات، وفرض قيود 

 . المسموح بها لكل صاحب حسابعلى عدد االنطباعات
 .من الممكن تخصيص حقوق المسئول ألآثر من مستخدم داخل العّداد

ویشتمل العّداد على الخاصية التي تتيح طباعة بيانات العّداد على شكل تقریر للحفاظ على أو لفحص 
 .االستخدام

           ّ  إعداد العد اد
بعد التوثيق، یجب . وب، وهذا یسمى بالتوثيقإلعداد العّداد، یجب عليك أوال تحدید نوع العّداد المطل

 .تهيئة العّداد
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باإلعدادات ) الوصول والحساب (Access and Accountingتتأثر إتاحة األزرار على شاشة 

ال یمكن إجراء أي من اإلعدادات ). وضع التوثيق (Authentication Modeالموجودة على شاشة 
 .حتى یتم توثيق الوضع المطلوب

 التوثيق

 

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Access & Accounting) الوصول والحساب ( <
Authentication Mode) وضع التوثيق( 

 .)وضع التوثيق( Authentication Modeحدد الزر  .١
یمكن ). وضع التوثيق (Authentication Modeثيق المطلوب من شاشة یتم تمكين وضع التو

 Xerox Standard Accountingتظهر أزرار . تحدید خيار واحد فقط في المرة الواحدة
و) واجهة الجهاز الخارجية (Foreign Interface Device و)  القياسيXeroxحساب (

Network Accounting) العّداد متاح دائمًا. رات فقطعند تثبيت الخيا) حساب الشبكة. 
 )تشغيل العّداد( Auditron On حدد الزر .٢
 .لتوثيق العّداد ومتابعة إعداد العّداد) حفظ (Saveحدد الزر  .٣

إذا لزم األمر، اتصل بمسئول النظام .  قد یكون مسئول النظام لدیك قام بتوثيق العّداد بالفعل:مالحظة
 .لدیك للحصول على آود مرور الوصول

 التهيئة . تهيئة العّداد قبل أن یتمكن المستخدمين من الوصول إلى ميزات العدادیجب
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Access and Accounting) الوصول والحساب ( <

Internal Auditron Setup) إعداد العّداد الداخلي ( <Auditron Initialization) تهيئة العدّاد( 

 ، حدد الزر)الوصول والحساب (Access And Accountingمن شاشة  .١
Internal Auditron Setup )إعداد العّداد الداخلي(. 
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 .)تهيئة العّداد( Auditron Initializationحدد الزر  .٢

 
بالوصول إلى ثالثة أنواع من األنشطة التي ) تهيئة العّداد (Auditron Initializationتسمح شاشة 

 ):تهيئة العّداد (Auditron Initializationتتم داخل 

 النشاط الوصف

یشير تقسيم العّداد إلى تقسيم ذاآرة الجهاز بين حسابات المستخدم 
یتم حساب عدد الحسابات العامة تلقائًيا بعد إدخال . والحسابات العامة

آلما تم إنشاء المزید من حسابات . د حسابات المستخدم المطلوبعد
عدد حسابات .المستخدم، قل عدد الحسابات العامة التي یمكن إنشاؤها

 .المجموعة ثابت وال یتأثر بعملية التقسيم
لتغيير عدد حسابات المستخدم، المس منطقة اإلدخال الرقمية الخاصة 

 وأدخل الرقم الجدید على )حسابات المستخدم (User Accounts بـ
ألسفل لزیادة أو /أو آبدیل، استخدم أسهم التمریر ألعلى. لوحة المفاتيح

ویتغير عدد الحسابات العامة بالتناسب .  تقليل عدد حسابات المستخدم
 .مع ذلك

 التقسيم

إعادة ضبط آافة  (Reset All Countersیؤدي تحدید الزر 
الخاصة بجميع الحسابات إلى إلى إعادة ضبط العدادات ) العدادات

 .الصفر، وتبقى آافة الحسابات وأرقام المستخدم آما هي
ليس هناك حاجة إلعادة ضبط آافة العّدادات عند تهيئة الحساب، حيث 

 .یتم ضبط آافة العّدادات بالفعل على الصفر

إعادة ضبط آافة 
 العّدادات

 .ما أن یتم تقسيم العّداد، یجب القيام بتهيئته
 .)تهيئة العّداد (Initialize Auditronد الزرحد. ١
 . مرتين لتأآيد التهيئة)تأآيد (Confirmحدد الزر . ٢

 تهيئة العّداد

 إدارة الحساب
.  تتضمن إدارة حسابات العّداد، إعداد الحسابات وآلمات المرور والقيود ومستویات الوصول

 .وبالتالي یمكن تعدیل الحسابات أو إلغاء تنشيطها
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 User Accountsإعداد  .من إعداد حسابات المستخدم إنشاء الحساب وآلمة المرور والقيود وحقوق الوصولیتض

and Access Rights 
حسابات المستخدم وحقوق (

 )الوصول

 
Go To Tools) اتاالنتقال إلى األدو ( <Access and Accounting) الوصول والحساب ( <

Internal Auditron Setup) إعداد العّداد الداخلي (<User Account and Access 
Rights) حساب المستخدم وحقوق الوصول( 

 .)حسابات المستخدم وحقوق الوصول( User Accounts and Access Rightsحدد الزر  .١
واآتب الرقم ) حساب المستخدم (User Account منطقة اإلدخال الرقميةلتغيير حساب المستخدم، المس 

 لزیادة )ألسفل/التمریر ألعلى( up/down scrollأو آبدیل، استخدم أزرار . الجدید على لوحة المفاتيح
 .أو تقليل عدد حسابات المستخدم

 .تتيح األزرار الموجودة على یسار الشاشة، استعراض حسابات المستخدم

 الزر الوصف

 Next Open Account .یعرض حساب المستخدم غير المستعمل التالي
 )الحساب المفتوح التالي(

 Next Active Account .یعرض حساب المستخدم الُمسَتعمل التالي
 )الحساب النشط التالي(

 Previous Account .یعرض أحدث حساب للمستخدم تم تحدیده أثناء الجلسة الحالية
 )قالحساب الساب(

) حساب المجموعة (Group Account و) رقم المستخدم (User Numberتعرض مربعات 
 .المعلومات الخاصة بحساب المستخدم المحدد حاليًا

فارغ ) رقم المستخدم (User Numberإذا تم اختيار حساب مستخدم غير مستعمل، یكون حقل 
 . ١وحساب المجموعة 

ب المجموعة من خالل لمس منطقة شاشة العرض الرقمية یتم إدخال أو تعدیل رقم المستخدم وحسا
 .المطلوبة وآتابة الرقم الجدید على لوحة المفاتيح

 الحقل الوصف

 رقم، حيث ١٢ إلى ٣یكون طول رقم المستخدم الصالح من 
إذا لم یكن .  #و* یتم التعرف على األصفار األمامية والرموز 

 .اشة اللمسرسالة على ش رقم المستخدم فریدًا، فستظهر

 رقم المستخدم

 رقم المجموعة .٢٥٥ إلى ١یكون رقم المجموعة الصالح من 
 .٩٩٩ ٩٩٩ إلى ٠یكون حد النسخ من 

لتغيير الحد، المس منطقة شاشة العرض الرقمية واآتب الحد 
 .الجدید باستخدام لوحة المفاتيح

 حد النسخ
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 .ب المعروض حالًيا إلعداد مستویات الوصول للحسا)وصول( Accessحدد الزر 
 .یمكن إعداد أي مجموعة من مستویات الوصول هذه

 الحقل الوصف

 .یتيح للمستخدم تسجيل الدخول في أي حساب عام وتحدیثه
إذا لم تكن هناك أیة حسابات عامة، یتم إلغاء تنشيط وإلغاء 

الوصول إلى ( General Accounts Access تحدید الزر
 .)الحسابات العامة

 ى الحسابات العامةالوصول إل

یتيح للمستخدم تسجيل الدخول في أي حساب مجموعة 
 .وتحدیثه

الوصول إلى حساب مجموعة 
 متعدد

) مسار األدوات (Tools Pathwayیتيح للمستخدم دخول 
الوصول ( Access and Accountingوتحدید الزر 
) وضع األدوات (Tools Mode من شاشة )والحساب

 .ت العّدادوالوصول إلى آافة ميزا

 الوصول إلى مسئول العّداد

فقد قمت ) حقوق الوصول (Access Rightsإذا لم یتم تحدید أي من األزرار الموجودة على شاشة 
 فقط) حقوق وصول المستخدم (User Account rightsبتمكين 

 ال یمكن. یمكن عرض استخدام النسخ الخاص بكافة الحسابات العامة أو إعادة ضبطها على صفر
 .تعيين حد للحساب العام

 الحسابات العامة

 
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Access and Accounting) الوصول والحساب ( <

Internal Auditron Setup) إعداد العّداد الداخلي ( <uditron General Accounts 
 )الحسابات العامة للعّداد(

 .)حسابات العداد العامة( Auditron General Accountsحدد الزر .١
 لتغيير الحساب. المعلومات التي یتم عرضها على الشاشة تتعلق بالحساب العام المحدد حاليًا
 دخال الرقميةالعام، استخدم أزرار التنقل الموجودة على الجهة اليسرى والمس منطقة اإل

General Account) اررواآتب رقمًا جدیدًا على لوحة المفاتيح أو استخدم أز) الحساب العام 
up/down scroll )لزیادة أو تقليل رقم الحساب العام )ألسفل/التمریر ألعلى. 

 General Accountsإذا لم تكن هناك أیة حسابات عامة، یتم إلغاء تنشيط وإلغاء تحدید الزر
Access) الوصول إلى الحسابات العامة.( 
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 .األزرار الموجودة على یسار الشاشة تسمح لك بتصفح الحسابات العامة

 زر الوصف

 Next Open Account .یعرض حساب المستخدم غير المستعمل التالي
 )الحساب المفتوح التالي(

 Next Active Account .یعرض حساب المستخدم الُمسَتعمل التالي
 ) النشط التاليالحساب(

یعرض أحدث حساب للمستخدم تم تحدیده أثناء الجلسة 
 .الجاریة

Previous Account 
 )الحساب السابق(

 .المعروض على الشاشة هو العدد اإلجمالي المخصص للحساب العام الذي تم تحدیده
 .٢٥٠٠٠٠٠أقصى قيمة لعدد النسخ 

ة ضبط اإلجمالي الموجود في  إلعاد)الحساب االفتراضي( Default Account حدد زر .٢
 .٠الحساب العام الجاري عرضه إلى 

ال یمكن . یمكن عرض عدد النسخ الخاصة بجميع حسابات المجموعة أو إعادة ضبطها على صفر
 .تعيين حد لحساب المجموعة

 حسابات المجموعة

 
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Access and Accounting) الوصول والحساب ( <

Internal Auditron Setup) إعداد العّداد الداخلي ( <Auditron Group Accounts 
 )حسابات المجموعة للعّداد(

 .)حسابات مجموعة العداد (Auditron Group Accounts حدد زر .١
لتغيير حساب . م عرضها على الشاشة تتعلق بحساب المجموعة المحدد حاليًاالمعلومات التي یت

واآتب الرقم ) حساب المجموعة(  Group Accountالمجموعة، المس منطقة اإلدخال الرقمية
 لزیادة أو تقليل رقم ألسفل/التمریر ألعلىأو آبدیل، استخدم أزرار . الجدید على لوحة المفاتيح

 . حسابات مجموعة في العداد٢٥٥ إلى ١ن یوجد م. حساب المجموعة
 .األزرار الموجودة على یسار الشاشة تسمح لك بتصفح حسابات المجموعة

 زر الوصف

 الحساب المفتوح التالي .یعرض حساب المستخدم غير المستعمل التالي
 Next Active Account .یعرض حساب المستخدم الُمسَتعمل التالي

 )الحساب النشط التالي(
عرض أحدث حساب للمستخدم تم تحدیده أثناء الجلسة ی

 .الجاریة
Previous Account 

 )الحساب السابق(
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 .المعروض على الشاشة هو االستخدام اإلجمالي المخصص لحساب المجموعة الذي تم تحدیده
 .١٦٠٠٠٠٠٠أقصى قيمة لعدد النسخ 

جمالي الموجود في  إلعادة ضبط اإل)الحساب االفتراضي (Default Account حدد زر .٢
 .٠حساب المجموعة الجاري عرضه إلى 

 إلغاء تنشيط حساب مستخدم
 .یستطيع النظام أو العداد فقط إلغاء تنشيط أحد حسابات المستخدم

ویتم ذلك عن طریق .  ال یمكن حذف حسابات المستخدم، ولكن یمكن إلغاء تنشيطها فقط:مالحظة
 .رفه إال المسؤول فقطتغيير رقم المستخدم إلى رقم بدیل ال یع

 .ال یمكن إلغاء تنشيط حسابات المجموعة والحسابات العامة

 
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Access and Accounting) الوصول والحساب ( <

Internal Auditron Setup) إعداد العّداد الداخلي ( <User Account and Access 
Rights) حساب المستخدم وحقوق الوصول( 

 إللغاء تنشيط أحد حسابات المستخدم، قم بالوصول إلى مسار األدوات وحدد زر .١
User Account and Access Rights )من شاشة )حساب المستخدم وحقوق الوصول 

Internal Auditron Setup) اد العداد الداخليإعد.( 
 .)حساب المستخدم وحقوق الوصول ( User Account and Access Rightsحدد زر .٢

قم بالوصول إلى الحساب .  المعلومات التي یتم عرضها على الشاشة تتعلق بحساب المستخدم المحدد حاليًا
 User Account الذي ترغب في إلغاء تنشيطه عن طریق لمس منطقة اإلدخال الرقمية

 لزیادة ألسفل/التمریر ألعلىواآتب الرقم الجدید على لوحة المفاتيح باستخدام أزرار ) حساب المستخدم(
أو تقليل رقم حسابات المستخدم أو باستخدام األزرار الموجودة على یسار الشاشة الستعراض حسابات 

 .المستخدم المطلوبة

 .ؤول النظام وحساب مس١ ال یمكن إلغاء تنشيط حساب المستخدم :مالحظة

 إللغاء تنشيط حساب المستخدم الذي تم )الحساب االفتراضي (Default Account حدد زر .٣
 .تحدیده
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 .استخدم لوحة المفاتيح إلدخال رقم مستخدم زائف .٤
.  یتم إعادة ضبط حقوق الوصول إلى العداد وحساب المجموعة وحد النسخ على القيمة االفتراضية

ام نفس رقم الحساب عن طریق استبدال رقم المستخدم الزائف برقم یمكن إضافة حساب جدید باستخد
 .مستخدم حقيقي

 ).إعداد العداد الداخلي (Internal Auditron Setup للعودة إلى شاشة )اإلغالق (Closeحدد زر  .٥

 عند االنتهاء من جلستك،. إذا آان ممكنًا، البد من تسجيل الدخول إلى الجهاز قبل التمكن من بدء المهمة
 .قم بتسجيل الخروج من العداد أو عرض األعداد التي تم حسابها لحساب العداد الخاص بك

 وصول المستخدم

و ) النسخ األساسي (Basic Copyingعند تمكين العداد، البد من تسجيل الدخول الستخدام ميزات 
Embedded Fax) آس المضمن، حيث یتم فقط تعقب األعداد الخاصة بالنسخ والفا)الفاآس المضمن .

 .في حين یمكن الوصول إلى باقي الميزات بحریة

 العدادتسجيل الدخول إلى 

 
 .یقوم مسئول العداد بتخصيص حقوق وصول وآود مرور رقمي لكل مستخدم

 )النسخ األساسي( Basic Copyingالدخول الستخدام ميزات عند تمكين العداد، البد من تسجيل 
، حيث یتم فقط تعقب األعداد الخاصة بالنسخ والفاآس )المضمن(الفاآس )  Embedded) Faxو 

 .في حين یمكن الوصول إلى باقي الميزات بحریة. المضمن
 .)إدخال( Enter استخدم لوحة المفاتيح إلدخال آود المرور الرقمي الخاص بك ثم حدد زر

إذا آان آود المرور غير صالح، فسيسمح لك الجهاز بالقيام بمحاولتين إضافيتين إلدخال آود  
اتصل بمسئول . بعد القيام بثالث محاوالت، یحظر إدخال أآواد مرور أخرى. مرور صحيح

 . العداد لدیك للتأآد من امتالآك لكود المرور الصحيح
شة التي یتم عرضها بعد ذلك تعتمد على نوع الحسابات إذا آان آود المرور صالحًا، فإن الشا 

التي یحق لك الوصول إليها، سواء آان حساب مستخدم أو حساب عام أو حساب مجموعة أو 
 .حساب رئيسي

 Basic Copyingإذا آنت تمتلك حق الوصول إلى حساب المستخدم فقط، ستظهر شاشة ميزة 
یك وصل إلى حده أو تم الوصول إلى حد حسابك أثناء إذا آان حساب المستخدم لد). النسخ األساسي(

اتصل بمسئول العداد لدیك إلعادة . الجلسة، فستظهر رسالة وتنطلق نغمة التعارض وتتوقف المهمة
 .ضبط أو زیادة حد حساب المستخدم لدیك



 ٩   اإلعدادات

Xerox WorkCentre 4150١٥٩  دليل المستخدم

 
 أو) الوصول إلى الحساب العام (General Account Accessإذا آان لدیك حق 

Group Account Access) أو ) الوصول إلى حساب المجموعةMaster Account Access 
والتي ) خيارات المسار (Pathway Options، یتم عرض شاشة )الوصول إلى الحساب الرئيسي(

 .تمكنك من تسجيل الدخول إلى حساب معين
 .ویتم تحدید األزار المتاحة لك على هذه الشاشة وفقًا لحقوق الوصول إلى الحساب الخاص بك

متاحًا دائمًا وعند تحدیده، ستنتقل إلى شاشة ) مسارات المستخدم( User Pathways ویكون زر
 .سيتم تعيين جميع النسخ التي تم إنشاؤها لحساب المستخدم الخاص بك. الميزة االفتراضية

  متاحًا فقط إذا آان لدیك حق الوصول إلى)مسار األدوات( Tools Pathwayیكون زر 
Master Account) إذا آان هذا الزر متاحًا، فإن الضغط عليه ینتقل بك إلى ). الحساب الرئيسي
Tools Pathway) حتى یمكنك إنشاء أو تعدیل حسابات العداد)مسار األدوات ،. 

 خيارات المسار

 ، حدد زر)الحسابات العامة (General Accountsإذا آان لدیك حق الوصول إلى  .١
Login to a General Account) لفتح شاشة ) تسجيل الدخول إلى الحساب العام

General Account Login) تسجيل الدخول إلى الحساب العام.( 

 الحسابات العامة

 
الذي ترغب في ) مالحساب العا (General Accountاستخدم لوحة المفاتيح إلدخال رقم  .٢

 .استخدامه في هذه المهمة
 . )إدخال (Enterحدد زر  .٣

إذا تم إدخال رقم حساب عام صالح، فسيتم . ال یوجد حد لعدد محاوالت إدخال رقم حساب عام صالح
سيتم تحدیث الحساب العام المحدد فقط أثناء الجلسة، ولن یؤثر ذلك . فتح شاشة الميزة االفتراضية

 .م الخاص بكعلى حساب المستخد



 اإلعدادات  ٩

Xerox WorkCentre 4150١٦٠  دليل المستخدم

 
 ، حدد زر)حسابات المجموعة (Group Accountsإذا آان لدیك حق الوصول إلى  .١

Login to a Group Account) لعرض شاشة ) تسجيل الدخول إلى حساب المجموعة
Group Accounts Login) تسجيل الدخول إلى حسابات المجموعة.( 

 حسابات المجموعة

 
الذي ترغب في ) حساب المجموعة (Group Accountاستخدم لوحة المفاتيح إلدخال رقم  .٢

 .استخدامه في هذه المهمة
 . )إدخال (Enterحدد زر  .٣

تم إذا تم إدخال رقم حساب مجموعة صالح، فسي. ال یوجد حد لعدد محاوالت إدخال رقم حساب صالح
سيتم تحدیث حساب المجموعة المحدد وحساب المستخدم الخاص بك . فتح شاشة الميزة االفتراضية

 . أثناء الجلسة

 تسجيل الخروج من العداد
عندما تنتهي من أحد الجلسات، البد أن تقوم بتسجيل الخروج عن طریق الضغط على الزر الصلب

Access )ح شاشةیؤدي ذلك إلى فت.  على لوحة التحكم)الوصولccounting/Authentication 
Logout) التوثيق/ تسجيل الخروج من الحساب.( 

 
إذا آان . استخدم هذه الشاشة لتغيير حساب المجموعة أو الحساب العام الحاليين دون تسجيل الخروج

وصول إلى حسابات المجموعة أو الحسابات العامة وترغب في تغيير الحساب الخاص لدیك حق ال
وستتمكن عندئٍذ من . بالمهمة التالية، حدد الزر المالئم وسيتم عرض شاشة تسجيل الدخول المالئمة

 .تسجيل الدخول إلى رقم حساب مجموعة أو حساب عام آخر
 .جيل الخروجیمكن رؤیة التعدادات الخاصة بحسابك من شاشة تس

 .)تسجيل الخروج (Logoutلتسجيل الخروج من الجلسة الحالية، حدد ببساطة الزر 
 .سيتم إنهاء جلستك وتعود شاشة العرض إلى الشاشة االفتراضية
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 عرض األعداد
اضغط . لعرض عدد النسخ الخاص بحساباتك، قم بتسجيل الدخول إلى جلسة نسخ بالطریقة العادیة

یؤدي ذلك إلى فتح شاشة .  الموجود في لوحة التحكم)صولو (Accessعلى الزر 
Accounting/Authentication Logout) التوثيق/ تسجيل الخروج من الحساب.( 

 . لعرض حالة العدد الخاص بحساباتك)عرض األعداد( View Counts حدد زر .١
تسجيل إجمالي الحساب أو الحسابات التي قمت ب) عرض األعداد(  View Countsتعرض شاشة

 .الدخول إليها حاليًا

 

 الحقل الوصف

یعرض عدد الصور اإلجمالي التي تم تحدیثها وإضافتها إلى 
 .الحساب

Totals) اإلجمالي( 

 )هذه الجلسة (This Session .یعرض عدد الصور الخاصة بالجلسة الحالية
یعرض عدد الصور الباقية في الحساب المحدد، ویعتمد ذلك 

 .على حدود الحساب
Remaining) الباقي( 

إذا لم تكن قد سجلت الدخول إلى .   متاحًا دائمًا)حساب المجموعة (Group Account یكون زر
نت قد قمت إذا آ.  أحد حسابات المجموعة، فإن الجدول یعرض إجمالي مجموعتك االفتراضية

بتسجيل الدخول إلى أحد حسابات المجموعة، فإن الجدول یعرض إجمالي الحساب الذي قمت حاليًا 
 متاحًا فقط إذا قمت بتسجيل )الحساب العام (General Accountیكون زر . بتسجيل الدخول إليه

 .الدخول إلى أحد الحسابات العامة
سابات العامة ال یعرض عدد الصور الباقية، إن جدول اإلجمالي الخاص بحسابات المجموعة والح

 .حيث لم یتم وضع حد لهذه الحسابات
 .)إغالق (Closeحدد زر  .٢
أو قم بتغيير حساب المجموعة أو . لالستمرار في الجلسة الحالية) إلغاء (Cancelحدد زر  .٣

 .الحساب العام أو تسجيل الخروج من جلستك الحالية
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 التقاریر
طباعة تقاریر االستخدام بواسطة ميزة ) مسئول العّداد (Auditron Administratorیستطيع 

Auditron Reports) تقاریر العّداد .(تصبح شاشةAuditron Reports  )متاحة ) تقاریر العّداد
 ).إعداد العّداد (Auditron Setupمن شاشة 

 
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Access and Accounting) الوصول والحساب ( <

Internal Auditron Setup) إعداد العّداد الداخلي ( <Auditron Reports) تقاریر العدّاد( 

 .)تقاریر العّداد( Auditron Reports حدد زر .١
سيقوم الجهاز .  لطباعة التقریر)لحسابطباعة تقریر ا (Print Account Report حدد زر .٢

 .بوضع التقریر في قائمة االنتظار وطباعته
یحتوي التقریر على قائمة بإجمالي النسخ التي تم إجرائها بواسطة آافة حسابات المستخدم وحسابات 

 .المجموعة والحسابات العامة منذ أن تم إعادة ضبط الحسابات

 التوثيق/ تسجيل الخروج من الحساب
بدًال من الحساب ) حسابات المجموعة (Group Accountsا آان لدیك حق الوصول إلى إذ

.  ، یمكنك تسجيل الدخول إليها من هنا)الحسابات العامة (General Accountsاالفتراضي أو إلى 
التي ) الحسابات( لعرض إجمالي الحساب )عرض األعداد( View Countsیمكنك استخدام زر 
 .)تسجيل الخروج( Logoutإذا آنت قد انتهيت من جلستك، اضغط زر .  إليهاقمت بتسجيل الدخول

 حساب الشبكة
بالقدرة ) مسئول النظام (System Administrator) حساب الشبكة (Network Accountingیزود 

 User IDالبد أن یقوم المستخدم بإدخال .  على تعقب استخدام الجهاز في آل مهمة وآل حساب
الخاص به، حتى یتمكن من الوصول إلى ) معرف الحساب (Account IDو) دممعرف المستخ(

 .الجهاز والمعلومات حول عدد المهام التي تم إجراؤها وتخزینها في أحد سجالت المهمة
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Xerox WorkCentre 4150١٦٣  دليل المستخدم

ائل الفاآس المضمنة الواردة والصادرة ورسائل فاآس الملقم یتم تعقب مهام النسخ والطباعة ورس
 ).إذا آانت هذه الخيارات مثبتة على الجهاز(الصادرة والبرید اإللكتروني والمسح الضوئي عبر الشبكة 

ووصول الشبكة إلى ) طقم حساب الشبكة (Network Accounting Kitیحتاج الجهاز إلى تثبيت 
External Accounting System) معتمد من شرآة) نظام حساب خارجي Xerox. 

 )XSA( القياسي Xeroxحساب 
القياسي بتعقب مهام النسخ والطباعة والمسح الضوئي عبر الشبكة والبرید   Xeroxیقوم حساب

 )عندما تكون هذه الميزات مثبتة على الجهاز(اإللكتروني وفاآس الملقم ورسائل الفاآس المضمن 
أیضًا أن تسري حدود االستخدام على المستخدمين لتقييد األعداد اإلجمالية آما یمكن . لكل مستخدم

یستطيع مسئولي النظام . لمهام النسخ والطباعة والفاآس والمسح الضوئي التي یقوم بها المستخدم
 . القياسيXerox طباعة تقریر یحتوي على جميع بيانات حساب

، مستعرض ویب )خدمات اإلنترنت (Internet Services القياسي عبر Xerox یتم إعداد حساب
یقوم مسئولي النظام بإنشاء حسابات وتعيين الحدود قبل الترخيص . المضمن الخاص بالجهاز

 .للمستخدمين بالوصول إلى الجهاز
 وال CentreWareمن ) خدمات اإلنترنت (Internet Servicesیتم تهيئة حساب القياسي عبر 

 .یحتاج إلى برامج إضافية
 القياسي، البد أن یقوم المستخدم بإدخال تفاصيل حسابه في الجهاز Xerox یتم إعداد حساب عندما

 Xerox وعندما ینتهي من المهام الخاصة به، یتم خفض تخصيص حساب. آي یستخدم الجهاز
 .القياسي الخاص بهم وفقًا لمهام الطباعة والنسخ والمسح الضوئي التي تم القيام بها

إذا تم . القياسي في نفس الوقت مع ميزات الحساب األخرى Xeroxة حساب ال یمكن توافر ميز
 Foreign Device Interfaceالقياسي في الجهاز، فلن تستطيع تمكين  Xeroxتمكين حساب 

 ).حساب الشبكة (Network Accountingأو ) العداد (Auditronأو ) واجهة الجهاز الخارجية(

 واجهة الجهاز الخارجية
هي بطاقة یتم تثبيتها داخل الجهاز ) واجهة الجهاز الخارجية (Foreign Interface Deviceإن 

 . آي تسمح بتوصيل جهاز طرف ثالث إلى الجهاز، مثل جهاز یعمل بالعملة أو قارئ البطاقة
 .یتيح لك الجهاز الذي یعمل بالعملة أو قارئ البطاقة الدفع مقابل خدمات الطباعة في جهازك
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 ورة حسب الطلبآتابة فوق الص
 

إجراء أمان للعمالء ) الكتابة فوق الصورة عند الطلب (On Demand Image Overwriteإن 
 .الذین یشعرون بالقلق حيال الوصول غير المخول ونسخ المستندات المصنفة أو الخاصة

وسيلة عند ) الكتابة فوق الصورة حسب الطلب ( On Demand Image Overwrite ميزةتقدم
تستغرق . الطلب لمسئول النظام حتى یتسنى له مسح آافة بيانات الصورة المتبقية من ذاآرة الجهاز

 .   دقيقة تقریبًا١٥هذه العملية 
Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <More) المزید ( <More) زیدالم (< 

On Demand Image Overwrite) الكتابة فوق الصورة حسب الطلب( 
 . للبدء في عملية الكتابة فوق الصورة)بدء( Startاضغط على 

سيتم حذف آافة المهام الموجودة بغض النظر عن حالتها وسيتم حظر آافة عمليات إرسال المهام 
 .أثناء عملية الكتابة فوق الصورة
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 اختبارات الجهاز
 

 Xeroxإذا آنت تحتاج إلى اإلبالغ عن أي عيب بالجهاز، فإن الدعم بمرآز الترحيب التابع لشرآة 
 ).UI(سيتابعك أثناء إجراء اختبارات الجهاز التالية لفحص أداء الجهاز وشاشة واجهة المستخدم 

  أنماط اختبار جودة الصورة
 .١٩البالغ عددها  والمتاحة استخدم أزرار التمریر لتحدید أحد أنماط االختبار

 . الختبار الطباعة على وجه واحد أو على الوجهين من األدراج المتاحة)الميزة( Feature حدد زر
 . لبدء االختبار)بدء االختبار( Start Test حدد زر

Go To Tools) ل إلى األدواتاالنتقا ( <Machine Tests) اختبارات الجهاز (< 
Image Quality Test Patterns) أنماط اختبار جودة الصور( 

 اختبارات واجهة المستخدم
 اختبار زر واجهة المستخدم

بالتحقق من أن جميع األزرار الموجودة على ) اختبار زر واجهة المستخدم (UI Button Testیقوم 
 .ل صحيحاللوحة تعمل بشك

 راجع النغمات الصوتية في فصل اإلعدادات في -تأآد من تمكين تحدید النغمات الصوتية  .١
 .١٤٦صفحة 

 .  لبدء االختبار) بدء االختبار( Start Testحدد  .٢
ستصدر نغمة صوتية قصيرة إذا آان . اضغط على آل زر في اللوحة على یمين شاشة اللمس .٣

 .الزر یعمل  بشكل صحيح
  Test Pass/Fail تظهر شاشة.  إلنهاء االختبار)إنهاء االختبار( End Testحدد  .٤

 ).فشل االختبار/نجاح(
واجهة  (User Interface إذا آانت جميع األزرار على )نجاح( Passedحدد زر  .٥

 إذا آان أي من األزرار الموجودة )فشل( Failed حدد زر. تعمل بشكل صحيح) المستخدم
 .كل صحيحعلى واجهة المستخدم ال یعمل بش

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Machine Tests) اختبارات الجهاز (< 
User Interface Tests) اختبارات واجهة المستخدم( 

  اختبار منطقة اللمس
بالتحقق من استجابة جميع مناطق اللمس على ) اختبار منطقة اللمس (Touch Area Testیقوم 
 .الشاشة
إذا آانت الشاشة . بعدها، قم بلمس الشاشة.  لبدء االختبار) االختباربدء( Start Testحدد  .١

تعمل بشكل صحيح، فستتبدل المنطقة القابلة للتحدید بين األبيض واألسود في آل مرة یتم فيها 
 .لمس المنطقة

 الموجود ٢اضغط على .  الموجود في لوحة المفاتيح لإلشارة إلى نجاح االختبار١اضغط على  .٢
 .مفاتيح لإلشارة إلى عدم نجاح االختبارفي لوحة ال
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  الصوتيةالنغماتاختبار 
بالتحقق من عمل آل بكسل على شاشة ) اختبار بكسل شاشة العرض (Display Pixel Testیقوم 

 .العرض بشكل صحيح
) النغمة الصوتية (Audio Toneیتم تنشيط . لبدء االختبار) بدء االختبار (Start Testحدد  .١

 .ل بشكل صحيحإذا آانت تعم
  Test Pass/Failتظهر شاشة.  إلنهاء االختبار)إنهاء االختبار( End Testحدد  .٢

 ).فشل االختبار/نجاح(
 حدد زر.  إذا صدرت النغمات الصوتية بشكل صحيح)نجاح( Passed زرحدد  .٣

Failed )إذا آان أي من النغمات الصوتية ال یعمل بشكل صحيح)فشل . 

  اختبار بكسل شاشة العرض 
بالتحقق من عمل آل بكسل على شاشة ) اختبار بكسل شاشة العرض (Display Pixel Testیقوم 

 .العرض بشكل صحيح
 .  ستتحول الشاشة إلى اللون األبيض.  لبدء االختبار)بدء االختبار( Start Testحدد  .١
ت شاشة إذا آان.  الموجود على لوحة المفاتيح لتبدیل الشاشة بين األبيض واألسود٢اضغط على  .٢

 .العرض ليست بنفس اللون، فيسعني ذلك عدم نجاح االختبار
 . على لوحة المفاتيح إلنهاء االختبار١اضغط على  .٣
 إذا تغيرت جميع أجزاء الشاشة الموجودة في واجهة المستخدم من )نجاح( Passed حدد زر .٤

 .)فشل( Failedاللون األسود إلى اللون األبيض، وإال، فحدد زر 

  LEDاختبار مؤشر
بالتحقق من أن جميع المصابيح الموجودة على لوحة ) LEDمؤشر  (LED Indicatorیقوم اختبار 

 .التحكم تعمل بشكل صحيح
یضيء آل مصباح لفترة قصيرة من الوقت .  لبدء االختبار)بدء االختبار( Start Test حدد .١

 .الختبارستستمر المصابيح في اإلدارة حتى یتم إنهاء ا. إذا آان یعمل بشكل صحيح
  Test Pass/Fail تظهر شاشة.  إلنهاء االختبار)إنهاء االختبار( End Test حدد .٢

 ).فشل االختبار/نجاح(
 الموجودة على لوحة التحكم تعمل LEDإذا آانت جميع مؤشرات ) نجاح (Passedحدد زر  .٣

 على لوحة التحكم ال LED إذا آان أي من مؤشرات )فشل( Failed حدد زر. بشكل صحيح
 .مل بشكل صحيحیع

  اختبار ذاآرة الفيدیو
بالتحقق من أن الذاآرة المستخدمة بواسطة ) اختبار ذاآرة الفيدیو (Video Memory Test یقوم

 .تعمل بشكل صحيح) واجهة المستخدم (User Interfaceأداة التحكم في الفيدیو والموجودة على 

 رسالة تشير إلى ما إذا آان قد تم ستظهر.  لبدء االختبار)بدء االختبار( Start Test حدد .١
 .االختبار بنجاح أم ال
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 إعادة ضبط واجهة المستخدم
  Power On Self-Testإعادة تشغيل واجهة المستخدم في بدء دورة /سيتسبب إعادة تمهيد

 .دستتوقف واجهة المستخدم مؤقتًا لعدة ثواٍن قبل بدء عملية إعادة التمهي). االختبار الذاتي عند التشغيل(

 التحقق من المجموع االختباري للتطبيق
التحقق من المجموع  (User Interface Application Checksum Verificationتعمل ميزة 

بالتأآد من تحدیث برنامج واجهة المستخدم وعمله بشكل ) االختباري لتطبيق واجهة المستخدم
 .صحيح
رض رسالة تشير إلى أن االختبار قيد یتم ع. لبدء االختبار) بدء االختبار( Start Testحدد  .١

 .ثم تظهر رسالة ثانية توضح ما إذا آان قد تم االختبار بنجاح أم ال. التقدم
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 أرقام دعم العمالء والمستلزمات
 

ات لتمكين المستخدمين من الوصول إلى األرقام والتفاصيل یمكن ضبط أرقام دعم العمالء والمستلزم
 .الهامة للحفاظ على تشغيل الجهاز

Go To Tools )االنتقال إلى األدوات (<Customer Support and Supplies 
Numbers) أرقام دعم العمالء والمستلزمات( 

 :تتيح لك هذه األداة المساعدة القيام بضبط األرقام التالية
Customer Support Telephone Number) رقم هاتف دعم العمالء( 

Supplies Telephone Number) رقم هاتف المستلزمات( 
Customer Asset Tag Number) رقم بطاقة األصول الخاص بالعميل ( 

Xerox Asset Tag Number)  رقم بطاقة أصولXerox.( 
 . إذا لزم األمر آجزء من الرقم]-[حدد زر الواصلة 
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 مات اختياریةخد
 

تتيح لك هذه األداة المساعدة . تبعًا لتهيئة الجهاز الخاص بك، یمكنك الوصول إلى الخدمات التالية
 .لزم إعادة التمهيدفي أغلب الحاالت، ال ی. تمكين أو تعطيل الخيارات في أي وقت، عند تثبيتها

Go To Tools) االنتقال إلى األدوات ( <Optional Services) خدمات اختياریة( 

 المسح الضوئي عبر الشبكة
للحصول على معلومات حول المسح الضوئي عبر الشبكة، راجع المسح الضوئي عبر الشبكة في 

 .٧٣صفحة 

 البرید اإللكتروني
كتروني، راجع مسح الصور ضوئيًا إلرسالها بالبرید للحصول على معلومات حول البرید اإلل

 .٩١اإللكتروني في صفحة 

 آتابة فوق الصورة حسب الطلب
للحصول على معلومات حول الكتابة فوق الصورة، راجع الكتابة فوق الصورة حسب الطلب في 

 .١٦٤صفحة 

 حساب الشبكة
  Access and Network Accountingلتمكين هذا الخيار، قم بضبط وضع التوثيق في 

 .)حساب الشبكة ( Network Accountingعلى) الوصول وحساب الشبكة(
الوصول  (Access and Network Accountingلتعطيل هذا الخيار، قم بضبط وضع التوثيق في 

للحصول على .  )حساب الشبكة (Network Accountingعلى خيار آخر غير ) وحساب الشبكة
 ).إدارة النظام (System Administrationالقرص المضغوط  مزید من المعلومات، راجع

 الكتابة الفوریة فوق الصورة
إجراء أمان للعمالء الذین ) الكتابة الفوریة فوق الصورة( Immediate Image Overwriteیعد 

 .یخافون الوصول غير المخول ونسخ المستندات المصنفة أو الخاصة
بمسح جميع بيانات ) الكتابة الفوریة فوق الصورة (Immediate Image Overwriteتقوم ميزة 

الصورة المتبقية من الجهاز على الفور، وذلك بعد معالجة آل مهمة دون الحاجة إلى إیقاف تشغيل 
 .الجهاز

 فاآس ملقم 
المستخدمين من إرسال المستندات إلى جهاز فاآس أو أآثر ) فاآس الملقم (Server Faxتمكن ميزة 

یتم نقل المستند إلى ملقم . تف، وذلك دون وجود خط هاتف مخصص موصل بالجهازعبر شبكة الها
 .الفاآس والذي یقوم بدوره بنقل المستند إلى أرقام وجهة الفاآس التي یزودها المستخدم

 ).إدارة النظام (System Administrationالقرص المضغوط للحصول على مزید من المعلومات، راجع 
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ّ   فاآس مضم ن          
 ) فاآس الملقم (Server Faxإلى تعطيل ) الفاآس المضمن (Embedded Fax تمكين سيؤدي

للحصول على معلومات حول إرسال واستقبال بالفاآس، راجع الفاآس في ). إذا آان قد تم تمكينه(
 .٥٣صفحة 
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تم . یؤدي القيام بإجراء مهام صيانة روتينية إلى تمكين الجهاز من متابعة العمل مع تقدیم أفضل مستویات األداء

 .توفير التعليمات الخاصة بكافة مهام الصيانة المطلوبة في هذا الفصل
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Xerox WorkCentre 4150١٧٢  دليل المستخدم

 المكونات القابلة لالستهالك
 

المكونات القابلة لالستهالك هي المكونات الموجودة في الجهاز والتي تحتاج إلى إعادة الملء أو 
لطلب المكونات القابلة . االستبدال، مثل الورق والدبابيس والوحدات القابلة لالستبدال من قبل العميل

 المحلي لدیك وتزویده باسم شرآتك ورقم Xerox، یرجى االتصال بمندوب Xeroxلالستهالك من 
 .المنتج والرقم التسلسلي للجهاز

 للحصول على معلومات حول تحدید مكان الرقم التسلسلي، یرجى مراجعة دعم العمالء في :مالحظة
 .٦صفحة 

عند استبدال المكونات القابلة لالستهالك، ال تقم بإزالة األغطية أو عناصر الحمایة  :تنبيه 
ال یمكنك إجراء عمليات صيانة أو خدمة ألي من األجزاء الموجودة . بواسطة مساميرالمثبتة 

ال تحاول القيام بأي إجراء صيانة غير موصوف بشكل . خلف هذه األغطية أو عناصر الحمایة
 .خاص في الدليل المرفق مع الجهاز الخاص بك
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                             ِ          الوحدات القابلة لالستبدال من ق بل العميل
 

 : وحدات قابلة لالستبدال من قبل العميل في الجهاز٣توجد 
 خرطوشة الحبر •
 SMart KitTMالخرطوشة األسطوانية  •
 الدبابيس •

 وهذه .سيعرض الجهاز رسالة على شاشة اللمس عند الحاجة إلعادة طلب أي من العناصر السابقة
ال تقم باستبدال الوحدة إال إذا تم . الرسالة هي رسالة تحذیریة تشير إلى اقتراب انتهاء عمر الوحدة

 .عرض رسالة تفيد ضرورة القيام بذلك
لتغيير وحدة قابلة لالستبدال من قبل العميل، اتبع التعليمات الموضحة على واجهة المستخدم أو راجع 

 .األقسام ذات الصلة أدناه

عند استبدال المكونات القابلة لالستهالك، ال تقم بإزالة األغطية أو عناصر الحمایة  :ه تنبي
ال یمكنك إجراء عمليات صيانة أو خدمة ألي من األجزاء الموجودة . المثبتة بواسطة مسامير

ال تحاول القيام بأي إجراء صيانة، ما لم یكن موصوف . خلف هذه األغطية أو عناصر الحمایة
 .ص في الدليل المرفق مع الجهاز الخاص بكبشكل خا

 خرطوشة الحبر
 .یوضح هذا اإلجراء آيفية إزالة خرطوشة حبر مستخدمة واستبدالها بخرطوشة حبر جدیدة

. متوسط مساحة تغطية% ٥ صورة مع ٢٠٫٠٠٠تصل سعة خراطيش الحبر الجدیدة إلى نحو 
عند تمكين رسالة اإلعالم، . د األیام المتبقيةسيشير الجهاز إلى نسبة الحبر المئویة المستخدمة وعد

للحصول على معلومات . سيعلمك الجهاز متي تحتاج إلى طلب خرطوشة جدیدة ومتى یجب ترآيبها
حول آيفية إعداد رسالة اإلعالم، رجاء مراجعة إعالم بإعادة طلب خرطوشة الحبر في فصل 

 .١٤٨اإلعدادات صفحة 
إذا .  رسالة على شاشة العرض تنصح باستبدال خرطوشة الحبرإذا تم تمكين هذه الميزة، ستظهر

ستوجهك التعليمات الموضحة على الشاشة . أردت استبدال خرطوشة الحبر اآلن، افتح الباب األمامي
 .  إلى آيفية ترآيب خرطوشة جدیدة

لجهاز سيستمر ا). إحباط (Abortإذا لم ترد استبدال خرطوشة الحبر في الحال، یمكنك تحدید الزر 
 . نسخ أو طباعة عملفي العمل لكن دون
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 .افتح الغطاء الجانبي األیمن .١
 

 

 

 
 .افتح الغطاء األمامي .٢
 .قم بإدارة ذراع القفل باتجاه عقارب الساعة .٣

 

 
 .ارفع المزالج لتحریر خرطوشة الحبر، ثم أزل خرطوشة الحبر المستخدمة .٤

 

ستطلعك اإلرشادات المزودة مع خرطوشة الحبر الجدیدة على آيفية التخلص من خرطوشة الحبر 
 .المستخدمة

 .كالصحيحة في جهاز SMart KitTM األسطوانية Xeroxتأآد من ترآيب خرطوشة  :تحذیر 

 .قم بإخراجها من العبوة. وشة الحبر الجدیدة، هزها جيًدا لتوزیع الحبرقبل فك تغليف خرط .٥
 
 

 ذراع القفل

المزالج



 ١٠ الصيانة
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لترآيب خرطوشة الحبر الجدیدة، قم بوضع مقدمة الخرطوشة في األخادید الموجودة أعلى منفذ  .٦
 .الخرطوشة

  

 

قم بإدارة ذراع القفل عكس اتجاه عقارب      .٧
 .الساعة

 .لق الغطاء األماميأغ     .٨
 .أغلق الباب األیمن     .٩
 على )تأآيد( Confirmاضغط على الزر  .١٠

 .شاشة عرض الجهاز

 
استبدال " "Replace the Toner Cartridge"إذا قمت باستبدال خرطوشة الحبر نتيجة ظهور رسالة 

شة جدیدة ویقوم على شاشة عرض الجهاز، سيفترض الجهاز أنك قمت بترآيب خرطو" خرطوشة الحبر
أما إذا قمت بترآيب خرطوشة حبر جدیدة دون أن تظهر . بإعادة تعيين عدادات ورسائل استخدام الحبر

 Accessویتم هذا في وضع . رسالة تطلب ذلك، ستحتاج إلعادة تعيين عدادات استخدام الحبر یدویًا
 )مستلزماتإدارة ال (upplies Management إلى األدوات باستخدام ميزة) الوصول(

Toner Cartridge Re -order Notification) إعالم بإعادة طلب خرطوشة الحبر.( 

إذا تعذر إغالق  
الباب األمامي بعد 

ترآيب خرطوشة الحبر 
الجدیدة، تأآد من وضع 

خرطوشة الحبر في 
مكانها وتثبيتها بالمزالج 

 .بشكل صحيح

  SMart KitTMاستبدال الخرطوشة األسطوانية
 المستخدمة واستبدالها SMart KitTMذا اإلجراء آيفية إزالة الخرطوشة األسطوانية یوضح ه

 .بخرطوشة جدیدة
سيعلمك . SMart KitTM صورة، وفًقا لنوع الخرطوشة األسطوانية ٦٠٫٠٠٠یمكن توفير ما یقارب 

 .الجهاز متي تحتاج إلى طلب خرطوشة جدیدة ومتى تقوم باستبدالها
، لذلك یرجى اتباع التعليمات الخاصة SMart KitTMطوشة األسطوانية یمكن إعادة تدویر الخر

 .بالتخلص منها والتي تتسلمها مع العناصر الجدیدة

 SMart KitTM . قم بإزالة خرطوشة الحبر قبل محاولة إزالة الخرطوشة األسطوانية :تحذیر 
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 .افتح الغطاء األیمن .١

  
 .افتح الغطاء األمامي .٢
 .قم بإدارة ذراع القفل باتجاه عقارب الساعة .٣

 

 
 .ارفع المزالج لتحریر خرطوشة الحبر، ثم قم بإزالة خرطوشة الحبر .٤

 
 
 

 ذراع القفل

المزالج
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 .المستخدمة SMart KitTM ألسطوانيةاضغط على مشبك التثبيت، ثم قم بإزالة الخرطوشة ا .٥

 

 الفارغة بعيدًا عنك لتفادي سكب أي حبر متبقي، SMart KitTMمسك الخرطوشة األسطوانية ا .٦
 ت المضمنة في صندوق الخرطوشة األسطوانية وقم بالتخلص منها وفقًا للتعليما

SMart KitTMالجدیدة . 

الصحيحة في   SMart KitTM األسطوانية Xeroxتأآد من ترآيب خرطوشة  :تحذیر 
  .جهازك
 .الجدیدة SMart KitTM قم بفك تغليف الخرطوشة األسطوانية .٧
 .قم بإزالة الورق الواقي وشریط منع التسرب من الخرطوشة .٨

 

 

 قم بوضع الخرطوشة األسطوانية  .٩
SMart KitTM

 داخل اإلطار   
 .الموجود بالجهاز

 ).راجع ما سبق(أعد ترآيب خرطوشة الحبر  .١٠
.  أدر المزالج لتثبيت الخرطوشة في مكانها .١١

إذا تعذر إغالق الباب . األماميأغلق الباب 
األمامي، تأآد أن الخرطوشة األسطوانية 

SMart KitTM في مكانها ومثبتة بالمزالج 
 .بشكل صحيح

 .أغلق الباب الجانبي .١٢
 على )تأآيد( Confirmاضغط على الزر  .١٣

 .شاشة عرض الجهاز

 الدبابيس
.  المستخدمة واستبدالها بوحدة دبابيس جدیدةیوضح هذا اإلجراء آيفية إزالة وحدة الدبابيس الدبابيس

 .سيعلمك الجهاز متي تحتاج إلى طلب خرطوشة جدیدة ومتى تقوم باستبدالها
 
 

 مشبك التثبيت
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  .افتح الغطاء األمامي األیسر .١
 

 
  

 

 

  

 
 

استخدم المزالج لسحب وحدة الدبابيس  .٢
 .قم بإزالة وحدة الدبابيس. للخارج

 

  

ارفع حزمة الدبابيس الفارغة من وحدة  .٣
 .الدبابيس

تأآد من وجود وحدة الدبابيس  :تحذیر 
قد تبدو . الصحيحة الخاصة بالجهاز لدیك

 متشابهة Xeroxالوحدات الخاصة بأجهزة 
 .عمللكنها لن ت

 .قم بفك تغليف حزمة الدبابيس الجدیدة .٤

 

 

أعد حزمة الدبابيس مرة أخرى داخل وحدة  .٥
 .الدبابيس

.  تأآد أن اتجاه الوحدة الصحيح لألعلى .٦
 .كامضع وحدة الدبابيس داخل الجهاز بإح

 .أغلق الغطاء األمامي األیسر .٧

 وحدة الدبابيس
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Xerox WorkCentre 4150١٧٩  دليل المستخدم

 تنظيف الجهاز
 

عند تنظيف جهازك، ال تستخدم مواد عضویة أو مذیبات آيميائية قویة أو المنظفات  :تحذیر 
استخدم المستلزمات ومواد التنظيف فقط . ال تسكب السوائل مباشرة على أي جزء. الرشاشة

 .احتفظ بكافة مواد التنظيف بعيدًا عن متناول األطفال. آما هو موضح في هذا المستند

. ال تستخدم أدوات التنظيف التي تعمل برذاذ الهواء المضغوط على الجهاز أو بداخله :تحذیر 
اد متفجرة وغير مالئمة تحتوي بعض الحاویات التي تعمل برذاذ الهواء المضغوط على مو

قد یؤدي استخدام مثل هذه المنظفات إلى خطر حدوث . لالستخدام في التطبيقات الكهربائية
 .انفجار وحریق

ال یمكنك إجراء . ال تقم بإزالة األغطية أو عناصر الحمایة المثبتة بواسطة مسامير :تنبيه 
ال . ألغطية أو عناصر الحمایةعمليات صيانة أو خدمة ألي من األجزاء الموجودة خلف هذه ا

تحاول القيام بأي إجراء صيانة غير موصوف بشكل خاص في الدليل المرفق مع الجهاز 
 .الخاص بك

 

 

 

 (CVT)لوح المستندات الزجاجي وزجاج نقل السرعة الثابتة 
 

  

استخدم قطعة قماش لينة  .١
وخالية من الوبر، ومبللة قليًال 

ال یجب أبدًا سكب . بالماء
 .سائل مباشرة على الزجاج

امسح لتنظيف منطقة الزجاج  .٢
 .بالكامل

امسح بواسطة قطعة قماش  .٣
نظيفة أو منشفة ورقية 
 .للتخلص من أي فضالت

المطبوعات عند النسخ بواسطة لوح ستظهر أي بقع أو عالمات على الزجاج في  :مالحظة
  Constant Velocity Transport Glassستظهر البقع على . المستندات الزجاجي

 .في شكل خطوط على المطبوعات عند النسخ من وحدة تغذیة المستندات) زجاج نقل السرعة الثابتة(

 لوحة التحكم وشاشة اللمس
ورة منتظمة على بقائها خالية من األتربة تحافظ عملية تنظيف لوحة التحكم وشاشة اللمس بص

 :إلزالة بصمات األصابع واللطخ، قم بتنظيف شاشة اللمس ولوحة التحكم آما یلي. واألوساخ

 .استخدم قطعة قماش لينة وخالية من الوبر، ومبللة قليًال بالماء .١
 
 

لوح المستندات الزجاجي

زجاج نقل السرعة
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 .امسح لتنظيف المنطقة بالكامل، بما في ذلك شاشة اللمس .٢
 .بواسطة قطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقيةقم بإزالة أي فضالت  .٣

 وحدة تغذیة المستندات التلقائية للطباعة على الوجهين ودرج اإلخراج
تحافظ عملية تنظيف وحدة تغذیة المستندات ودرج اإلخراج بصورة منتظمة على بقائها خالية من 

 .األتربة واألوساخ
 . بالماءاستخدم قطعة قماش لينة وخالية من الوبر، ومبللة قليًال .١
امسح لتنظيف وحدة تغذیة المستندات ودرج اإلخراج، بما في ذلك أدراج الورق والمناطق  .٢

 .الخارجية للجهاز الخاص بك
 .قم بإزالة أي فضالت بواسطة قطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية .٣
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الجهاز . استعن بالمواصفات المذآورة أدناه لتحدید إمكانيات الجهاز. یشتمل هذا الفصل على مواصفات الجهاز

تم تصميم هذه المواصفات لتوفير األمان للمستخدمين . متوافق مع المواصفات والتصدیقات واالعتمادات الصارمة
التي تجرى على المواصفات ومظهر المنتج یمكن الحظ أن التحسينات . ولضمان عمل الجهاز بحالة وظيفية آاملة

 .أن تتم دون إخطار مسبق
 .Xeroxللحصول على المزید من المعلومات حول المواصفات، اتصل بمندوب 

 
 



 المواصفات   ١١

Xerox WorkCentre 4150١٨٢  دليل المستخدم 

 مواصفات الجهاز
 

 تهيئات الجهاز
 لميزةا المواصفات

 المعالج
وحدة تغذیة المستندات التلقائية للطباعة على الوجهين أو غطاء لوح 

 المستندات الزجاجي
  أدراج ورق ودرج تحویل٤-١

 درج اإلخراج أو وحدة الفرز والتدبيس

 تهيئة مكونات الجهاز

 × ١٥٫٤العمق  × ١٩٫٦العرض : بدون وحدة الفرز والتدبيس
 ) مم٢٨٤ارتفاع × ٣٩٠عمق × ٤٩٨عرض (بوصة  ١١٫٢االرتفاع 

االرتفاع  × ١٥٫٤العمق  × ٢٨٫٦العرض : مع وحدة الفرز والتدبيس
 ) مم٣٠٠ارتفاع × ٣٩٠عمق × ٧٢٦عرض (بوصة  ١١٫٨

 حجم الجهاز

 بدون وحدة الفرز والتدبيس)  آجم٤٥( رطل ٩٩٫٢
 مع وحدة الفرز والتدبيس)  آجم٦٥(رطل  ١٤٣٫٣

 وزن الجهاز

 الوصول آال الجانبينمن الوجه األمامي و
 دورة في الدقيقة على US Legal 1:43من درج الورق، ورق 

 )A4 دورة في الدقيقة لورق ٤٥(وجه واحد 
 سرعة الناسخ

:  إلى الدرج العلوي١لوح المستندات الزجاجي من درج الورق 
  ثواني٥٫٠

  ثانية٧٫٠: ١وحدة تغذیة المستندات من درج الورق 

 ولىوقت إخراج النسخة األ

  ثانية٣٠االستعداد للنسخ في أقل من : البدء البارد
  ثوان١٠االستعداد للنسخ في أقل من : من حفظ الطاقة

 زمن اإلحماء

 تزوید الورق
 تتنوع األحجام القياسية للمستندات التي یمكن اآتشافها وفًقا لجدول حجم الورق الذي حدده :مالحظة

Key Operator) المشغل الرئيسي.( 

 ٤ و٣ و٢ و١اج األدر
 الميزة المواصفات

من الورق السميك في الدرج  ) ٢م/ جم٨٠( رطل ٢٠ ورقة ٥٢٠
 .الواحد

 السعة

 أوزان الورق ) ٢م/ جم٩٠ إلى ٦٠من ( رطل ٢٤ رطل إلى ١٦من 
  بوصة١٤× ١١ إلى )ذات تغذیة الحافة القصيرة( B5-SEF من

US Legal)  م م٣٥٦×  مم ٢٧٩ مم إلى ٢٥٠×  مم ١٧٦من( 
 أحجام الورق

 استشعار الحجم التلقائي نعم
 



 ١١   المواصفات

Xerox WorkCentre 4150١٨٣  دليل المستخدم

 )تحویل (٥الدرج 

 الميزة المواصفات

 السعة  )٢م/ جم٨٠( رطل ٢٠ ورقة من الورق السميك ١٠٠تقریًبا 
 أوزان الورق )٢م/ جم٩٠ إلى ٦٠من ( رطل ٢٤ رطل إلى ١٦من 
  بوصة١٤× ١١ إلى )ذات تغذیة الحافة القصيرة( B5-SEF  من

US Legal)  مم٣٥٦×  مم ٢٧٩ مم إلى ٢٥٠×  مم ١٧٦من ( 
 أحجام الورق

 استشعار الحجم التلقائي نعم

 ) مم١٠( بوصة ٠٫٤ یجب أال یتجاوز ارتفاع مجموعة الورق :مالحظة

 وحدة تغذیة المستندات

 الميزة المواصفات

 السعة )٢م/ جم٨٠( رطل ٢٠ ورقة من الورق السميك ٥٠تقریًبا 
 أوزان الورق )٢م/ جم١٠٥ إلى ٥٠من (رطل  ٢٨ رطل إلى ١٢من 
  بوصة١٤× ١١ إلى )ذات تغذیة الحافة القصيرة(  B5-SEF من

US Legal)  مم٣٥٦×  مم ٢٧٩ مم إلى ٢٥٠×  مم ١٧٦من ( 
 أحجام الورق

 تشتمل على نفس األبعاد عند تحدیدها على واجهة المستخدم –نعم 
 والحواف األمامية

 األحجام المختلفة

 تشعار الحجماس نعم
  صورة في الدقيقة٤٥: ١-١
  صورة في الدقيقة٤٣: ٢-١

  صورة في الدقيقة١٤:  مرتب٢:٢

سرعة وحدة تغذیة 
 المستندات

 وحدات اإلخراج
 درج اإلخراج

 الميزة المواصفات

 السعة )٢م/ جم٨٠( رطل ٢٠ ورقة من الورق السميك ٥٢٠

 وحدة الفرز والتدبيس
 الميزة المواصفات

 السعة )٢م/ جم٨٠( رطل ٢٠ة من الورق السميك  ورق٥٢٠
 



 المواصفات   ١١

Xerox WorkCentre 4150١٨٤  دليل المستخدم 

 
 الميزة المواصفات

 ورقة آحد أقصى، موضع ٥٠ دبوس للخرطوشة الواحدة، ٣٠٠٠
 واحد للتدبيس

 الدبابيس

 
 المواصفات الكهربائية

 

 زةالمي المواصفات

 التردد  هرتز٥٠/٦٠
 الفولتية الكهربائية  فولت تيار متردد٢٤٠ – ٢٢٠ فولت تيار متردد و١٢٧ – ١١٠

 ١١٠عند تيار متردد ( آيلو فولت أمبير ١٫٣٣ –أقصى معدل 
، ) فولت١٢٧عند تيار متردد ( آيلو فولت أمبير ١٫٥٢٤، )فولت
 آيلو ١٫٩٢، ) فولت٢٢٠عند تيار متردد ( آيلو فولت أمبير ١٫٧٦

 ) فولت٢٤٠عند تيار متردد (فولت أمبير 

 استهالك الطاقة

 



 ١١   المواصفات

Xerox WorkCentre 4150١٨٥  دليل المستخدم

 ات مواصفات الميز
 

 .ميزة الفاآس
 الميزة المواصفات

 سرعة إرسال الفاآس ثانية/ آيلو بایت٣٣٫٦: الترجيع التلقائي
 نوع خط الهاتف تبدیل الهاتفي المتماثل العام القياسي أو ما یعادلهخط ال

Super G3و ECMو G3 التوافق 
 الحد األقصى من الدقة  نقطة لكل بوصة٣٩٢ × ٤٠٦
 ذاآرة الفاآس القياسية  ميجابایت١٦
 العرض الفعال للمسح الضوئي ) مم٢٠٨" (٨٫٢

JBIG, MH, MR, MMR ضغط الصورة 
إعادة االتصال   دقيقة٢٥ إلى ١من / محاولة  ١٤ إلى ٠من 

 )الفترات الزمنية/المحاوالت(
معتمد وفقًا لـ : المنطقة االقتصادیة األوروبية/االتحاد األوروبي

TBR21 
 FCC Pt 68معتمد وفقًا لـ : الوالیات المتحدة

 DOC CS-03معتمد وفقًا لـ : آندا
  المحليةPTTمعتمد وفقًا لمعایير: دول أخرى

 یقات االتصالتصد

 ميزة الطباعة
 ).4150xf و4150x وXerox WorkCentre 4150sمتاح فقط في  (:مالحظة

 الميزة المواصفات

 التوافق IBM / MAC / Linuxجهاز الكمبيوتر الخاص بـ 
(A4) صفحة في الدقيقة 45 / (US Legal) صفحة في الدقيقة ٤٣  السرعة
 الحد األقصى لمنطقة الطباعة ) مم٣٥٦×  مم ٢٧٩ (US Legal بوصة ١٤ × ١١

 الدقة المضاعفة  نقطة لكل بوصة١٢٠٠
 الدقة القياسية أو العادیة  نقطة لكل بوصة٦٠٠ × ٦٠٠
/ ذاآرة الطابعة القياسية   جيجابایت٤٠/  ميجابایت ٢٥٦

 القصوى
PCL5eو PCL6و PS3 PDL / PCL 

 



 المواصفات   ١١

Xerox WorkCentre 4150١٨٦  دليل المستخدم 

 ميزة المسح الضوئي
 ).4150xf و4150x وXerox WorkCentre 4150sمتاح فقط في  (:مالحظة

 الميزة المواصفات

 نوع االتصال ) عبر جهة خارجية802.11b( قياسية Etherشبكة 
CCD / 45السرعة  صورة في الدقيقة 

 أقصى عرض للمسح الضوئي ) مم٢١٦( بوصة ٨٫٥
العرض الفعال للمسح الضوئي ) مم٢٠٨( بوصة ٨٫٢
 قصى للدقةالحد األ  نقطة لكل بوصة٦٠٠ × ٦٠٠
 TWAIN / ISISمتوافق مع    Twain / WIAشبكة 
 أقصى عرض للطباعة ) مم٢١٦ (٨٫٥

ScanSoft OmniPageو PaperPort  برنامج المسح الضوئي /
 الصور

ScanSoft OmniPage  برنامج التعرف الضوئي على
 األحرف

ScanSoft Paperport برنامج إدارة الملفات 
 



 خطاء وإصالحهااستكشاف األ ١٢

Xerox WorkCentre 4150١٨٧  دليل المستخدم

 
وللحصول على األداء األمثل، تأآد من اتباع هذه . هناك العدید من المواقف التي قد تؤثر على جودة اإلخراج لدیك

 :اإلرشادات
 .ال تضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من مصدر للحرارة مثل المشعاع 

ير، اترك الجهاز مدة ساعتين على عند إحداث أي تغي. تجنب التغيرات المفاجئة في البيئة المحيطة بالجهاز 
 .األقل حتى یتكيف مع البيئة الجدیدة، وهذا یعتمد على مدى التغيير

 .اتبع جداول الصيانة الروتينية الخاصة بتنظيف بعض المناطق مثل لوح المستندات الزجاجي وشاشة اللمس 

وسائط في الدرج وتأآد من عرض الموجودة في أدراج الورق طبقًا لحجم ال" الحافة موجهات"قم دائمًا بضبط  
 .الشاشة للحجم الصحيح

 .تأآد من عدم وجود مشابك الورق وقصاصات الورق بالجهاز 

، راجع )استكشاف األخطاء وإصالحها (Troubleshooting للحصول على معلومات إضافية حول :مالحظة
 ).إدارة النظام (System Administration القرص المضغوط
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Xerox WorkCentre 4150١٨٨  دليل المستخدم

 إصالح الخلل
 

 .عند حدوث خلل، تقدم شاشة العرض تعليمات اإلصالح
 .اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلصالح الخلل

 . سيعاد طباعة أي ورقة تم إزالتها تلقائيًا عند التخلص من انحشار الورق:مالحظة

 نحشار الورقا
 .ستشير شاشة العرض إلى مكان االنحشار

 . تختلف مناطق إزالة االنحشار وفقًا لطراز وتهيئة الجهاز:مالحظة
 

 

 
 

الغطاء األیمن
ومنطقة الطباعة

زدوجةالم

مناطق إزالة
االنحشار من أدراج 

 ٤ و٣ و٢الورق 

منطقة إزالة االنحشار 
من وحدة اإلخراج 

 ووحدة الفرز والتدبيس



 ١٢   استكشاف األخطاء وإصالحها

Xerox WorkCentre 4150١٨٩  دليل المستخدم

افتح أغطية الجهاز واستخدم األذرع والمقابض الخضراء المشار إليها في التعليمات المعروضة  .١
 .إلزالة الورق المحشور

 

 

 

 
 .تأآد من إعادة جميع الرافعات والمقابض إلى وضعها الصحيح .٢

 انحشار المستندات
 

 

أزل آل المستندات من وحدة تغذیة  .١
 .المستندات ولوح المستندات الزجاجي

أعد ترتيب المستندات عند بدء المهمة ثم  .٢
سيتم إعادة تدویر المستندات . أعد تحميلها

 .تلقائيًا الستعادة تكامل المهمة

 لم تستطع إصالح الخلل، فاتصل  إذا:مالحظة
بمرآز الترحيب والدعم المحلي التابع  لـ 

Xerox راجع (  للحصول على المساعدة
أرقام دعم العمالء والمستلزمات في فصل "
 ).١٦٨في صفحة " اإلعدادات"
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Xerox WorkCentre 4150١٩٠  دليل المستخدم

 انحشار الدبابيس
 .تشير شاشة العرض إلى المشاآل الموجودة بوحدة التدبيس

 .األیسرافتح الغطاء األمامي  .١
  

 
 .اجذب المزالج إلخراج وحدة الدبابيس .٢

 

 

 .ارفع الغطاء األمامي للدبابيس .٣

 
 .توخى الحذر لتجنب التعرض لإلصابة.   األجسام الحادة:تحذیر
 .أزل انحشار الدبابيس .٤
 .اخفض الغطاء األمامي لوحدة الدبابيس .٥
 .أعد ترآيب وحدة الدبابيس بإحكام. الصحيح ألعلىتأآد أن وحدة الدبابيس في االتجاه  .٦
 .أغلق باب الغطاء األمامي األیسر .٧

 



 ١٢   استكشاف األخطاء وإصالحها

Xerox WorkCentre 4150١٩١  دليل المستخدم

 رموز الخطأ والخلل
 

رسالة تشير إذا ظهرت حالة غير عادیة في الجهاز أو تم إجراء عملية غير صحيحة، فسيتم عرض 
 ).واجهة  المستخدم (User Interfaceإلى طبيعة الخطأ على شاشة 

 .اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتصحيح الخطأ
 .إذا استمر ظهور الخلل، فقم بإیقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله

 .وإذا استمرت المشكلة، فاتصل بالخدمة

  األخطاء ومواطن الخلل الوصف الحل

. ق الغطاء حتى یستقر في مكانه جيدًاأغل
 .إذا استمر الخلل، فاتصل بالخدمة

لم یتم قفل الغطاء الجانبي أو 
 .األغطية األمامية بإحكام

Door Open  
 )یوجد باب مفتوح(

وحدة التغذیة 
 بالورق

قم بتحميل الورق في الدرج الذي تشير إليه 
 .رسالة التحذیر

مستوى الورق قيد االستخدام 
أقل من (درج منخفض في ال
 ). ورقة٥٠

Tray Paper Low 
 )انخفاض الورق في الدرج(

 

قم بتحميل الورق في الدرج الذي تشير إليه 
 .رسالة التحذیر

نفد ورق النسخ من درج 
 .الورق

Paper Empty at Tray 
 )الدرج ليس به ورق(

 

نفد ورق النسخ من درج  .قم بتحميل الورق في درج التحویل
 .التحویل

Paper Empty at Tray 
 )درج التحویل ليس به ورق(

 

أغلق درج الورق حتى یستقر في مكانه 
 .جيدًا

لم یتم إغالق درج الورق 
 .بإحكام

Tray Cassette Out
الدرج الرئيسي غير مستقر (

 )في مكانه

 

أغلق باب الدرج حتى یستقر في مكانه 
 .جيدًا

لم یتم قفل الغطاء الجانبي 
 .للدرج بإحكام

Tray Door Open 
 )باب الدرج مفتوح(

 

وإذا استمرت .  افتح وأغلق درج الورق
 .المشكلة، فاتصل بالخدمة

ال یعمل مستشعر ارتفاع الدرج 
 .بشكل صحيح

Tray Elevating Error 
 )خطأ في ارتفاع الدرج(

 

افتح الدرج المشار إليه وأزل الورقة 
 .المحشورة

 .افتح الغطاء الجانبي وأزل االنحشار

نحشرت ورقة النسخ في درج ا
 .الورق

Jam from Tray  
انحشار الورق في أحد (

 )األدراج

 

افتح الغطاء الجانبي وأزل الورقة 
 .المحشورة

افتح الباب الجانبي وأزل الورقة 
 .المحشورة

انحشرت ورقة النسخ في 
 .الغطاء الجانبي

Duplex Jam  
 )انحشار مزدوج(

 

إخراج أزل المواد المطبوعة من منطقة 
 .الصفحات

درج اإلخراج ممتلئ بنسبة 
 %.٩٠تزید على 

Out Bin Full  
 )الصندوق الخارجي ممتلئ(

 

 



 استكشاف األخطاء وإصالحها   ١٢

Xerox WorkCentre 4150١٩٢  دليل المستخدم

 

  األخطاء ومواطن الخلل الوصف الحل

افتح الغطاء الجانبي والباب األمامي 
 .بالجانب األیمن

وبعمل . أزل خرطوشة الحبر وهزها برفق
هذا، یمكن استئناف عمليات الطباعة 

 .مؤقتًا
 .أعد تثبيت خرطوشة الحبر

 .أعد طلب خرطوشة حبر من جدید

  Toner Low .خرطوشة الحبر فارغة تقریبًا
 )الحبر منخفض(

الوحدات القابلة 
لالستبدال من 

 قبل العميل

افتح الغطاء الجانبي والباب األمامي 
 .بالجانب األیمن

 .استبدل الخرطوشة بخرطوشة حبر جدیدة

  Toner Empty .خرطوشة الحبر فارغة
 )ال یوجد حبر(

 

تأآد من توفر الخرطوشة البدیلة في 
 .األسواق

الخرطوشة األسطوانية على 
وشك انتهاء عمرها 

 .االفتراضي

Drum Warning  
تحذیر خاص بالخرطوشة (

 )األسطوانية

 

 استبدل الخرطوشة األسطوانية
SMart KitTM. 

الخرطوشة األسطوانية قد 
وصلت لنهایة عمرها 

 .اضياالفتر

Replace Drum)  استبدل
 )الخرطوشة األسطوانية

 

 .قم بتثبيت خرطوشة الحبر
إذا آانت مثبتة بالفعل، فتحقق من تثبيتها 

 .بشكل صحيح
 .وإذا استمرت المشكلة، فاتصل بالخدمة

خرطوشة الحبر غير مثبتة أو 
 .أنها غير مثبتة بشكل صحيح

Toner Cartridge Not 
Installed)  خرطوشة

 )غير مثبتةالحبر 

 

أزل شریط منع التسرب من الخرطوشة 
 . SMart Kit األسطوانية

 .تحقق من تثبيت خرطوشة الحبر بإحكام

من المحتمل عدم اإلمداد بالحبر 
 .بشكل صحيح

Toner Supplying 
Error)  خطأ في اإلمداد
 )بالحبر

 

تحقق من خرطوشة الحبر ورآب 
 إذا دعت Xeroxخرطوشة حبر صالحة لـ 

 .ورةالضر
 .وإذا استمرت المشكلة، فاتصل بالخدمة

خرطوشة الحبر المثبتة ليست 
 . Xeroxخرطوشة صالحة لـ

Invalid Toner 
Cartridge)  خرطوشة حبر
 )غير صالحة

 

تحقق من الخرطوشة األسطوانية ورآب 
 إذا دعت Xeroxخرطوشة صالحة لـ 

 .الضرورة
 .وإذا استمرت المشكلة، فاتصل بالخدمة

األسطوانية المثبتة الخرطوشة 
ليست خرطوشة صالحة لـ

Xerox . 

Invalid Drum 
Cartridge)  الخرطوشة

 )األسطوانية غير صالحة

 

افتح الغطاء األمامي لوحدة الفرز والتدبيس 
وأزل الورق المحشور في وحدة الفرز 

 .والتدبيس ومنطقة المثبت الحراري

انحشر ورق النسخ في وحدة 
 ).الفرز والتدبيس

Finisher Jam 
یوجد انحشار بوحدة الفرز (

 )والتدبيس

وحدة الفرز 
 والتدبيس

 Full Stack .درج اإلخراج ممتلئ .أزل المواد المطبوعة من درج اإلخراج
 )امتالء درج اإلخراج(

 

 Toner Cartridge Not .خرطوشة الدبابيس غير مثبتة .قم بتثبيت خرطوشة الدبابيس
Installed)  خرطوشة
 )ر مثبتةالدبابيس غي

 

باب وحدة الفرز والتدبيس  .أغلق باب وحدة الفرز والتدبيس
 .مفتوح

Door Open  
 )یوجد باب مفتوح(
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  األخطاء ومواطن الخلل الوصف الحل

 .افتح الباب األمامي األیسر وافحص
 .أغلق باب وحدة الفرز والتدبيس

إذا استمر ظهور الخلل، فقم بإیقاف تشغيل 
 . تشغيلهالجهاز ثم إعادة

 .وإذا استمرت المشكلة، فاتصل بالخدمة

ال تعمل مكونات وحدة الفرز 
 .والتدبيس بشكل صحيح

Finisher Fault  
خلل بوحدة الفرز (

 )والتدبيس

 

افتح الباب األمامي األیسر وافحص وحدة 
 .أغلق باب وحدة الفرز والتدبيس. التدبيس

إذا استمر ظهور الخلل، فقم بإیقاف تشغيل 
 .ز ثم إعادة تشغيلهالجها

 .وإذا استمرت المشكلة، فاتصل بالخدمة

  Stapler Fault .ال تعمل وحدة التدبيس
 )خلل بوحدة التدبيس(

 

افتح باب وحدة الفرز والتدبيس وافحص 
 .أغلق باب وحدة الفرز والتدبيس. الوحدة

إذا استمر ظهور الخلل، فقم بإیقاف تشغيل 
 .الجهاز ثم إعادة تشغيله

 .ستمرت المشكلة، فاتصل بالخدمةوإذا ا

  Stacker Fault .ال تعمل وحدة التجميع
 )خلل بوحدة التجميع(

 

افتح غطاء الوحدة وأزل الوسائط 
 .المحشورة

انحشر المستند الذي یتم تحميله في 
 .DADFوحدة 

DADF Jam  
انحشار بوحدة تغذیة (

المستندات التلقائية 
 )للطابعة على الوجهين

وحدة تغذیة 
لمستندات ا

التلقائية للطباعة 
 على الوجهين

 .DADFقم بتحميل المستند في وحدة 
إذا آان محمًال بالفعل، فأزله ثم أعد 

 .تحميله

لقد حاولت إعداد مهمة بمستند غير 
محمل أو تم تحميله بشكل خاطئ 

 .DADFفي وحدة 

Load Document  
 )قم بتحميل المستند(
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 الفهرس

Xerox WorkCentre 4150١٩٥  دليل المستخدم

 ٦٥ أولویة اإلرسال، إرسال واستقبال الفاآس
 ١٣٥ االتصال بالبادئة، إعداد الفاآس

 اختبارات الجهاز 
 ١٦٥ جودة الصورة

 اختبار واجهة المستخدم
 ١٦٧ التحقق من المجموع االختباري للتطبيق(

 ١٦٦ النغمة الصوتية
 ١٦٧ االختبار الذاتي لالتصاالت

 ١٦٦ بكسل شاشة العرض
 ١٦٦ LEDمؤشر 

 ١٦٧ ادة ضبط واجهة المستخدمإع
 ١٦٥ منطقة اللمس

 ١٦٥ زر واجهة المستخدم
 ١٦٦ ذاآرة الفيدیو
 ١٦٥ واجهة المستخدم

 استبدال
 ١٧٥ SMart Kitالخرطوشة األسطوانية 

 ١٧٧ الدبابيس
 ١٣٨ االستقصاء اآلمن، إعدادات استالم الفاآس

 ٦٩ استقصاء الفاآس البعيد، إرسال واستقبال الفاآس
 ٦٩ صندوق البرید البعيد، إرسال واستقبال الفاآساستقصاء 

 ١٣٧ االستالم اآلمن، إعدادات استالم الفاآس
 ١٠٢ اآتشاف تلقائي، البرید اإللكتروني

 ٤٧ اآتشاف تلقائي، حجم النسخة األصلية
 ١٩٠ انحشار، الدبابيس
 ١٨٩ انحشار، المستندات

 ١٨٨ انحشار، الورق

 ت
 ١٣٦ تالم الفاآستأخير الرد التلقائي، إعدادات اس

 ٦٧ التخزین بصندوق البرید، إرسال واستقبال الفاآس
 ٦٨ تخزین لالستقصاء، إرسال واستقبال الفاآس

 ١١٣ العالمة المائية، طباعة/التخطيط
 ١٣٦ التصغير التلقائي، إعدادات استالم الفاآس

 أ
 ٦٣ إخفاء الخلفية، إرسال واستقبال الفاآس

 ١٣٩ إدارة الملفات
 ١٣٩ ات، إعدادات الفاآسإدارة الملف

 ١٠٢ إدخال الحجم یدویًا، البرید اإللكتروني
 ٤٧ إدخال الحجم یدویًا، حجم النسخة األصلية

 ١٢٦ األدوات، قائمة
 ٦٨ إرسال إلى صندوق برید بعيد، إرسال واستقبال الفاآس

 ١٣٥ إرسال دفعي، إعداد الفاآس
 ٦٦ إرسال مؤجل، إرسال واستقبال الفاآس

 ١٦٨ عمالء والمستلزماتأرقام دعم ال
 األرقام

 ٩٩ مسح ضوئي للوجهين، البرید اإللكتروني
 ٤٤ نسخ على الوجهين

 ٤٨ إزاحة الهوامش، تغيير موضع الصورة
الفاآس، إعدادات استالم / إعادة توجيه البرید اإللكتروني

 ١٣٧ الفاآس
 ١٣٤ إعداد إعادة االتصال التلقائي، إعداد الفاآس

 ١٣٥ إعداد البلد
 ٧١ د الدليل الفردي، إرسال واستقبال الفاآسإعدا

 ٧١ إعداد دليل المجموعة، إرسال واستقبال الفاآس
 اإلعدادات االفتراضية
 ١٤٦ إضاءة شاشة العرض

 ١٤٥ شاشة اإلدخال
 ١٤٥ مدة حفظ الطاقة
 اإلعدادات المسبقة
 ١٤٣ النسخ األساسي

 ١٤٣ تكبير/تصغير
 ١٠٠ ید اإللكترونيإعدادات المسح الضوئي مسبقة الضبط، البر

 إعالم إعادة الطلب
 ١٤٨ SMart Kitالخرطوشة األسطوانية 

 ١٤٨ خرطوشة الحبر
 ٥٠ أغلفة، نسخ
 ٤٩ إنشاء آتيب
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 ٦١ قائمة اإلرسال

 ٦٠ االتصال السریع
 ١١٠ خيارات التحكم، طباعة

 ١٠١ خيارات الصورة، البريد اإللكتروني
 ١١٢ خيارات الصورة، طباعة

 د
 ٩٨ ن، البرید اإللكترونيدفتر العناوی

 ٦٢ الدقة، إرسال واستقبال الفاآس
 ١٠٢ الدقة، البرید اإللكتروني

 ر
 ٦٦ رأس صفحة اإلرسال

 ١٣٧ رأس صفحة االستالم، إعدادات استالم الفاآس
 ١٣٧ رسائل فاآس غير هامة، إعدادات استالم الفاآس
 ١٣٨ رمز التحكم عن بعد، إعدادات استالم الفاآس

 ١٩١ رموز الخط

 ط
 ٦٧ طباعة مستندات صندوق البرید، إرسال واستقبال الفاآس

 ع
 العّداد

 ١٥٣ إدارة الحساب
 ١٥٣ إعادة ضبط آافة العدادات

 ١٦٠ تسجيل الخروج
 ١٥٨ تسجيل الدخول

 ١٥٢ التهيئة
 ١٥٢ التوثيق

 ١٥١ الحساب الرئيسي
 ١٥١ الحسابات العامة

 ١٥١ حسابات المجموعة
 ١٥١ حسابات المستخدم

 ١٥٩ المسارخيارات 
 ١٦١ عرض األعداد

 ١٥٨ وصول المستخدم
 ١٤٧ عمليات إعادة ضبط البرنامج

 ف
 ٥٣ فاآس الملقم

 

 ٤٨ تغيير موضع الصورة، نسخ
 ٦٣ تغميق، إرسال واستقبال الفاآس/تفتيح 

 ٧٠ تقاریر الفاآس
 ١٦٢ التقاریر، العداد

 التنظيف
 ١٧٩ شاشة اللمس/ لوحة التحكم

لقائية للطباعة على الوجهين ودرج وحدة تغذیة المستندات الت
 ١٨٠ اإلخراج

 ١٧٩ لوح المستندات الزجاجي
 تهيئات الجهاز

 ١٨٢ إمكانية الوصول
 ١٨٢ سرعة الناسخة

 ١٨٢ وقت إخراج النسخة األولى
 ١٨٢ الجهاز

 ١٨٢ حجم الجهاز
 ١٨٢ زمن اإلحماء

 ١٣٩ تهيئة الخط، إعدادات الفاآس
 ٤٨ توسيط الكتاب، مسح الحواف

 ٤٨ لقائي، تغيير موضع الصورةتوسيط ت

 ج
 ٤٦ جودة الصورة، نسخ

 ١٠٤ حجم الملف، البرید اإللكتروني/ الجودة

 ح
 ٦٤ حجم النسخة األصلية، إرسال واستقبال الفاآس

 ٦٧ حذف مستندات صندوق البرید، إرسال واستقبال الفاآس
 الحساب

 ١٥٠ العّداد
 ١٦٣ واجهة الجهاز الخارجية

 ١٦٢ حساب الشبكة
 ١٦٣  القياسيXeroxحساب 

 ١٣٦ الحفظ لإلرسال بالفاآس، إعداد الفاآس

 خ
 ١٣٧ خيارات اإلخراج االفتراضية، إعدادات استالم الفاآس

 خيارات االتصال
 ٦١ رموز االتصال

 ٦٠ االتصال باستخدام لوحة المفاتيح
 ٦٠ االتصال اليدوي
 ٦١ إعادة االتصال
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 ١٨٤ الفولتية

 ١٢٣ مواصفات الوسائط
  وحدة المناولةمواصفات

 ١٨٣ األحجام المختلفة
 ١٨٣ أوزان الورق

 ١٨٣ استشعار الحجم
 ن

 ٤٧ نسخ أصلية ذات أحجام مختلفة، حجم النسخة األصلية
 ٥١ النسخ المتعددة، نسخ

 ٥٢ نسخ بطاقة هویة
 ٤٨ نسخ آتاب

 النسخ
 ٤٢ تكبير/تصغير

 ١٣٥ نص رأس صفحة اإلرسال
 ٦٣ لفاآسنوع النسخة األصلية، إرسال واستقبال ا
 ١٠٠ نوع النسخة األصلية، البرید اإللكتروني

 و
 ٦٤ وضع األلوان، إرسال واستقبال الفاآس
 ١٣٨ وضع االستالم، إعدادات استالم الفاآس

 ١٤٠ وضع تصحيح األخطاء، إعدادات استالم الفاآس
 ١٤٠ وضع تصحيح األخطاء، ضبط

 
 

 ٥٣ فاآس مضّمن
 ٥٠ فواصل الورق الشفاف

 ك
 ١٦٣ ورة حسب الطلب، ضبطآتابة فوق الص

 م
 ١٣٥ مراقب خط الصوت، إعداد الفاآس

 ١٣٦ مستوى صوت الرنين، إعدادات استالم الفاآس
 ٤٨ مسح الحد، مسح الحافة

 ٩٩ المسح الضوئي باأللوان، البرید اإللكتروني
 ١٠٣ مسح ضوئي إلى الحافة، البرید اإللكتروني

 ٤٨ افومسح عالمات خرم الثقوب، مسح الح
 ٤٨واف ، مسح الحء صغير من النسخة األصليةجزمسح 
 ٥٣ الملقم

 مواصفات الفاآس
 ١٨٥ التوافق

 ١٨٥ تصدیقات االتصال
 ١٨٥  الصورةضغط

 ١٨٥ قدرة الدقة
 ١٨٥ نوع خط الهاتف
 ١٨٥ سرعة اإلرسال

 المواصفات الكهربائية
 ١٨٤ التردد

 ١٨٤ استهالك الطاقة
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