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 يحتوي ھذا الفصل على:

 12 ............................................................................................................ السالمة الكھربیة •
 14 ............................................................................................................. سالمة التشغیل •
 16 ............................................................................................................... سالمة الصیانة •
 17 ...................................................................................................................رموز الطابعة •
 18 .......................................................... معلومات جھة االتصال الخاصة بالبیئة والصحة والسالمة •

تم تصمیم الطابعة والمستلزمات الموصى بھا واختبارھا للوفاء بمتطلبات السالمة الصارمة. يضمن االنتباه إلى 
 .Xeroxالمعلومات التالیة التشغیل اآلمن المتواصل لطابعة 

 

 

 السالمة 1 
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 السالمة الكھربیة

 يحتوي ھذا القسم على:

 12 ................................................................................................................ إرشادات عامة •
 12 .................................................................................................................. سلك الطاقة •
 13 ..................................................................................................... إيقاف التشغیل الطارئ •
 13 ........................................................................................................... السالمة من اللیزر •
 

 

 إرشادات عامة
 

 تحذيرات:  

ال تقحم األشیاء في الثقوب أو الفتحات الموجودة على الطابعة. حیث قد يؤدي لمس نقطة الجھد  •
 الكھربي أو حدوث دائرة قصر في أحد األجزاء إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كھربیة.

ية بعد ال تقم بإزالة األغطیة أو الواقیات المثبتة بالبراغي إال إذا كنت تقوم بتركیب المعدات االختیار •
التوجیه بالقیام بذلك. أوقف تشغیل الطابعة عند تنفیذ عملیات التركیب ھذه. افصل سلك الطاقة عند 

إزالة األغطیة والواقیات لتركیب المعدات االختیارية. باستثناء الخیارات القابلة للتثبیت من قِبل 
 طیة.المستخدم، ال توجد ھناك أجزاء يمكنك صیانتھا أو خدمتھا خلف ھذه األغ

 

 تشكل الحاالت التالیة مخاطر على السالمة:
 تلف سلك الطاقة أو اھتراؤه. •
 انسكاب سائل على الطابعة. •
 تعرض الطابعة للماء. •
 انبعاث دخان من الطابعة أو ارتفاع درجة حرارة السطح بشكل غیر معتاد. •
 صدور ضوضاء أو روائح غیر معتادة من الطابعة. •
 تسبب الطابعة في تنشیط قاطع الدائرة أو المصھر أو جھاز سالمة آخر. •

 إذا حدثت أي من ھذه الحاالت، فقم بما يلي:
 أوقف تشغیل الطابعة على الفور. .1

 افصل سلك الطاقة من المأخذ الكھربي. .2

 اتصل بممثل الصیانة المعتمد. .3
 

 سلك الطاقة
 استخدم سلك الطاقة المرفق بالطابعة. •
قم بتوصیل سلك الطاقة مباشرًة في مأخذ كھربي مؤرض بشكل سلیم. تأكد من توصیل كل طرف من  •

 السلك بإحكام. إذا كنت ال تعلم ما إذا كان المأخذ مؤرًضا، فاطلب من فني الكھرباء فحص المأخذ.
 ال تستخدم قابس مھايئ أرضي لتوصیل الطابعة بمأخذ كھربي ال يشتمل على طرف توصیل أرضي. •
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تجنب احتمال التعرض لصدمة كھربیة بالحرص على تأريض الطابعة بشكل سلیم. قد تشكل تحذير:  
 المنتجات الكھربائیة خطًرا إذا أسيء استخدامھا.

 

 بعة فقط.استخدم سلك توصیل فرعي أو مشترك كھربي مصمم للتعامل مع قدرة التیار الكھربي للطا •
تحقق من توصیل الطابعة بمأخذ يوفر الجھد الكھربي والطاقة المناسبین. استعرض المواصفات الكھربیة  •

 للطابعة مع فني كھرباء عند الضرورة.
 ال تضع الطابعة في مكان يمكن أن يطأ األشخاص فیه سلك الطاقة بأقدامھم. •
 ال تضع أشیاء على سلك الطاقة. •
 (التشغیل). Onة أو فصله عندما يكون مفتاح الطاقة في وضع ال تقم بتوصیل سلك الطاق •
 إذا أصبح سلك الطاقة مھترئًا أو متآكالً، فاستبدله. •
 لتجنب التعرض لصدمة كھربیة وتلف السلك، أمسك بالقابس عند فصل سلك الطاقة. •

من الضروري فصل يتم تضمین سلك الطاقة بالطابعة كجھاز إضافي على الجانب الخلفي من الطابعة. إذا كان 
 الطاقة الكھربیة بالكامل عن الطابعة، فافصل سلك الطاقة من المأخذ الكھربي.

 

 إيقاف التشغیل الطارئ

إذا حدثت أي من الحاالت التالیة، فأوقف تشغیل الطابعة على الفور وافصل سلك الطاقة من المأخذ الكھربي. 
 المعتمد لتصحیح المشكلة في حالة: Xeroxاتصل بممثل صیانة 

 انبعاث روائح أو صدور ضوضاء غیر معتادة من الجھاز. •
 تلف كابل الطاقة أو اھترائه. •
 تعطل قاطع دائرة لوحة الحائط أو المصھر أو جھاز سالمة آخر. •
 انسكاب سائل على الطابعة. •
 تعرض الطابعة للماء. •
 تلف أي جزء من الطابعة. •

 

 السالمة من اللیزر

تتوافق ھذه الطابعة مع معايیر األداء الخاصة بمنتجات اللیزر التي وضعتھا ھیئات حكومیة ووطنیة ودولیة وقد تم 
. ال تصدر الطابعة ضوء خطیر ألن الشعاع يكون محصوًرا تماًما أثناء جمیع أوضاع 1اعتمادھا كمنتج لیزر من الفئة 

 تشغیل المستخدم والصیانة.
 

قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عملیات ضبط أو أداء إجراءات بخالف تلك المحددة في ھذا الدلیل تحذير:  
 إلى التعرض إلشعاع خطیر.
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 سالمة التشغیل

تم تصمیم الطابعة والمستلزمات واختبارھا للوفاء بمتطلبات السالمة الصارمة. تتضمن ھذه المتطلبات فحص 
 ھیئة السالمة وموافقتھا والتوافق مع المعايیر البیئیة المعمول بھا.

 يساعد انتباھك إلى إرشادات السالمة التالیة في ضمان التشغیل اآلمن المتواصل للطابعة.
 

 غیلإرشادات التش
 ال تقم بإزالة أي درج ورق أثناء قیام الطابعة بالطباعة. •
 ال تفتح األبواب أثناء قیام الطابعة بالطباعة. •
 ال تحرّك الطابعة أثناء قیامھا بالطباعة. •
 حافظ على إبعاد الیدين والشعر وربطة العنق، وما إلى ذلك، عن بكرات اإلخراج والتغذية. •
 إلزالتھا، المناطق الخطرة داخل الطابعة. ال تقم بإزالة األغطیة الواقیة.تحمي األغطیة، التي تتطلب أدوات  •

 

 تحرير غاز األوزون

تُصدر ھذه الطابعة غاز األوزون أثناء التشغیل العادي. تعتمد كمیة غاز األوزون الناتجة على حجم النسخ. 
األوزون أثقل من الھواء وال يتم إنتاجه بكمیات كبیرة تكفي إللحاق الضرر بأي شخص. قم بتركیب الطابعة في 

 غرفة جیدة التھوية.

. في www.xerox.com/environmentالمتحدة وكندا، انتقل إلى  للحصول على مزيد من المعلومات في الواليات
المحلي أو االنتقال إلى  Xeroxاالتصال بممثل األسواق األخرى، ُيرجى 

www.xerox.com/environment_europe. 
 

 موقع الطابعة
ضع الطابعة على سطح مستوٍ وثابت وغیر قابل لالھتزاز يتسم بالقوة الكافیة لتحمل وزنھا. للبحث على  •

 .256في صفحة  المواصفات الماديةالوزن في تھیئة الطابعة، راجع 
ال تقم بسد الثقوب أو الفتحات الموجودة على الطابعة أو تغطیتھا. فقد تم توفیر ھذه الفتحات للتھوية  •

 ومنع السخونة الزائدة للطابعة.
 ضع الطابعة في منطقة تتوفر بھا مساحة كافیة للتشغیل والصیانة. •
 ي منطقة خالیة من األتربة.ضع الطابعة ف •
 ال تخزِّن الطابعة أو تقم بتشغیلھا في بیئة شديدة السخونة أو البرودة أو الرطوبة. •
 ال تضع الطابعة بالقرب من مصدر حرارة. •
ال تضع الطابعة في أشعة الشمس المباشرة لتجنب تعرض المكونات الحساسة للضوء ألشعة الشمس  •

 المباشر.
 ن تتعرض فیه بشكل مباشر لتیار الھواء البارد الصادر عن نظام تكییف الھواء.ال تضع الطابعة في مكا •
 ال تضع الطابعة في أماكن معرضة لالھتزازات. •
 .259في صفحة  االرتفاعللحصول على األداء األمثل، استخدم الطابعة على االرتفاعات المحددة في  •

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=environmentna&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=environmenteu&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=environmenteu&Language=Arabic
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 مستلزمات الطابعة
استخدم المستلزمات المصمَّمة للطابعة. حیث قد يتسبب استخدام المواد غیر المالءمة في سوء األداء  •

 وإمكانیة التعرض لمخاطر السالمة.
 مستلزمات.اتبع جمیع التحذيرات واإلرشادات المحددة بعالمات، أو المرفقة بالطابعة والمنتج والخیارات وال •
 قم بتخزين جمیع المواد القابلة لالستھالك وفًقا لإلرشادات الموضحة على العلبة أو الحاوية. •
 حافظ على وجود جمیع المواد القابلة لالستھالك بعیًدا عن متناول األطفال. •
 احذر إلقاء الحبر أو خراطیش األسطوانات/الطباعة أو حاويات الحبر في ألسنة اللھب. •
مع الخراطیش، مثل الحبر وما إلى ذلك، تجنب مالمستھا للجلد أو العین. حیث قد تتسبب  عند التعامل •

ال تحاول تفكیك الخرطوشة، فقد يزيد ذلك من مخاطر  مالمستھا للعین في تھیج العین والتھابھا.
 مالمستھا للجلد أو العین.

 

واتفاقیة  Xerox. ال يغطي ضمان Xeroxينصح بعدم استخدام المستلزمات التي لیست من إنتاج تنبیه:  
الخدمة وضمان الرضا التام، التلف أو التعطل أو انخفاض مستوى األداء الناتج عن استخدام مستلزمات 

غیر المحددة لھذه الطابعة. ُيتوفر ضمان الرضا التام  Xeroxأو استخدام مستلزمات  Xeroxلیست من إنتاج 
للحصول  Xeroxفي الواليات المتحدة وكندا. قد تختلف التغطیة خارج ھذه المناطق. ُيرجى االتصال بممثل 

 على التفاصیل.
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 سالمة الصیانة

 وثائق المرفقة مع الطابعة.ال تحاول تنفیذ أي إجراء صیانة غیر موضح بشكل خاص في ال •
 ال تستخدم منظفات األيروسول. قم بالتنظیف باستخدام قطعة قماش خالیة من الُنسالة فقط. •
ال تحرق أية مواد قابلة لالستھالك أو عناصر الصیانة العادية. للحصول على معلومات حول برامج إعادة  •

 .www.xerox.com/gwa، انتقل إلى Xeroxتدوير المستلزمات من 
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=recyclesupplies&Language=Arabic
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 رموز الطابعة

 الوصف الرمز

 

 تحذير:
يشیر ھذا الرمز إلى الخطر، الذي قد يؤدي إلى الوفاة أو التعرض إلصابة خطیرة إذا لم يتم 

 تجنبه.

 

 تنبیه:
 لى ضرورة تنفیذ أحد اإلجراءات لتجنب تلف الممتلكات.يشیر ھذا الرمز إ

 

 سطح ساخن على الطابعة أو بداخلھا. توخ الحذر لتجنب اإلصابة الشخصیة.

 

 ال تحرق العنصر.

 

 دقائق. 10ضوء ألكثر من ال تعرض وحدة التصوير لل

 

 المباشرة. ال تعرض وحدة التصوير ألشعة الشمس

 

 لمنطقة الخاصة بالطابعة.ال تلمس المساحة أو ا

 

 

 تحذير:
 لمحددة حتى تبرد الطابعة قبل لمس المصھر.انتظر المدة ا

 

في  إعادة التدوير والتخلصيمكن إعادة تدوير ھذا العنصر. للحصول على التفاصیل، راجع 
 .277صفحة 
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معلومات جھة االتصال الخاصة بالبیئة والصحة 
 والسالمة

ھذا والمستلزمات،  Xeroxیئة والصحة والسالمة فیما يتعلق بمنتج للحصول على مزيد من المعلومات حول الب
 اتصال بخطوط مساعدة العمالء التالیة:

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

 434 353 1707 44+ أوروبا:

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

 .www.xerox.com/environment_europeللحصول على معلومات سالمة المنتج في أوروبا، انتقل إلى 
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=environmentna&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=environmenteu&Language=Arabic
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 20 .................................................................................................................. أجزاء الطابعة •
 25 .......................................................................................................... صفحات المعلومات •
 26 .................................................................................................................. میزات اإلدارة •
 30 ................................................................................... الخاص بالطابعة IPالبحث عن عنوان  •
 Xerox ........................................................................................ 31من  ConnectKeyتطبیقات  •
 32 ......................................................................................................... مزيد من المعلومات •
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 أجزاء الطابعة

 يحتوي ھذا القسم على:

 20 ...................................................................................................................منظر أمامي •
 21 ................................................................................................................... منظر خلفي •
 22 .............................................................................................................. األجزاء الداخلیة •
 22 .................................................................................................................. لوحة التحكم •
 

 

 منظر أمامي

 
 

 1الدرج  .1

 درج التمرير الجانبي .2

 الباب األمامي .3

 ج الورقتوقف إخراج در .4

 لوحة التحكم .5

 وحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة .6

 باب خرطوشة التدبیس .7

 درج اإلخراج .8

 مقبض الباب األمامي .9

 ورقة 550وحدة تغذية اختیارية سعتھا  .10
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 منظر خلفي

 
 

 Bالنوع  USBمنفذ  .1

 Ethernetموصل  .2

 Aالنوع  USBمنفذ  .3

 Aالنوع  USBمنفذ  .4

 موصل الطاقة .5

 الباب الخلفي .6

 وحدة مزدوجة .7

 أسطوانة النقل .8

 وحدة صھر الحبر .9

 USBمنفذ ذاكرة  .10

 موصل خط الفاكس .11
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 األجزاء الداخلیة

 
 

 توقف إخراج درج الورق .1

 الباب األمامي .2

 خراطیش مسحوق الحبر .3

 وحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة .4

 غالف المستند .5

 زجاج المستندات .6

 خرطوشة الدبابیس .7

 قفل خرطوشة المخلفات .8

 وحدات التصوير .9

 خرطوشة النفايات .10
 

 

 لوحة التحكم

 تتكون لوحة التحكم من شاشة لمس وأزرار تضغط علیھا للتحكم في الوظائف المتاحة بالطابعة. لوحة التحكم:
 لعرض حالة التشغیل الحالیة للطابعة. •
 توفر الوصول إلى میزات الطباعة. •
 توفر الوصول إلى المواد المرجعیة. •
 توفر الوصول إلى قائمتي األدوات واإلعداد. •
 ئم استكشاف األخطاء وإصالحھا ومقاطع الفیديو.توفر الوصول إلى قوا •
 لمطالبتك بتحمیل الورق واستبدال المستلزمات وإزالة انحشار الورق. •
 لعرض األخطاء والتحذيرات. •
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 الوصف االسم العنصر

عرض شاشة  1
 تعرض الشاشة المعلومات وتوفر الوصول إلى وظائف الطابعة. اللمس

زر الصفحة الرئیسیة  2
 للخدمات

يوفر ھذا الزر الوصول إلى میزات الطابعة مثل النسخ والمسح الضوئي والفاكس على 
 شاشة اللمس.

يعود ھذا الزر إلى الخدمة النشطة من شاشات "حالة المھمة" أو "حالة الجھاز" أو  زر الخدمات 3
 إلى خدمة مضبوطة مسبًقا.

 يعرض ھذا الزر قوائم بكل المھام النشطة أو اآلمنة أو المكتملة على شاشة اللمس. زر حالة المھمة 4

 يعرض ھذا الزر حالة الطابعة على شاشة اللمس. زر حالة الجھاز 5

لوحة المفاتیح  6
 تقوم اللوحة بإدخال المعلومات األبجدية الرقمیة. األبجدية الرقمیة

يقوم ھذا الزر بحذف القیم الرقمیة أو آخر رقم تم إدخاله باستخدام المفاتیح األبجدية  (مسح) Cزر  7
 الرقمیة. 

زر التوقف المؤقت  8
 يقوم ھذا الزر بإدخال توقف مؤقت في رقم ھاتف عند إرسال فاكس. أثناء الطلب

يؤدي ھذا الزر إلى إيقاف المھمة الحالیة مؤقًتا إلجراء مھمة طباعة أو نسخ أو فاكس  زر المقاطعة 9
 أكثر استعجاالً.
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 الوصف االسم العنصر

يقوم ھذا الزر ببدء مھمة النسخ أو المسح الضوئي أو الفاكس أو "الطباعة من"  زر البدء 10
 ".USBالمحددة، مثل "الطباعة من 

لیة بشكل مؤقت. إللغاء المھمة أو استئنافھا، اتبع يقوم ھذا الزر بإيقاف المھمة الحا زر إيقاف 11
 اإلرشادات التي تظھر على الشاشة.

 زر مسح الكل 12
يقوم ھذا الزر بمسح اإلعدادات السابقة والتي تم تغییرھا للتحديد الحالي. اضغط 
علیه مرتین إلعادة ضبط جمیع المیزات على إعداداتھا االفتراضیة ومسح عملیات 

 المسح الضوئي الحالیة.

 يقوم ھذا الزر بتشغیل الطابعة أو إيقاف تشغیلھا. زر الطاقة 13

 يقوم ھذا الزر بتغییر لغة شاشة اللمس وإعدادات لوحة المفاتیح. زر اللغة 14

 يتیح ھذا الزر الدخول في وضع الطاقة المنخفضة والخروج منه.  زر موفر الطاقة 15

 يعرض ھذا الزر المعلومات المتعلقة بالتحديد الحالي على شاشة اللمس. زر التعلیمات 16

زر تسجیل  17
 يوفر ھذا الزر الوصول إلى المیزات المحمیة بكلمة مرور. الدخول/الخروج
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 صفحات المعلومات

تشتمل الطابعة على مجموعة قابلة للطباعة من صفحات المعلومات المخزنة على محرك القرص الثابت 
 الداخلي. وتحتوي صفحات المعلومات على معلومات التھیئة والخط، وصفحات العرض التوضیحي، والمزيد.

 .حالة الجھازحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر في لو .1

، ثم المس صفحة المعلومات صفحات المعلوماتمن عالمة التبويب "معلومات الجھاز"، المس  .2
 المطلوبة.

 .طباعةالمس  .3
 

 أيًضا. Internet Services ®CentreWare ®Xeroxيمكن طباعة صفحات المعلومات من مالحظة: 
 

 

 طباعة تقرير التھیئة
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .طباعة>  تقرير التھیئة>  صفحات المعلوماتمن عالمة التبويب "معلومات الجھاز"، المس  .2

 بعد طباعة التقرير. إغالقالمس  .3
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 میزات اإلدارة

 يحتوي ھذا القسم على:

 26 ......................................................................................................... الوصول إلى الطابعة •
• Internet Services ®CentreWare ®Xerox .............................................................................. 28 
 29 .................................................................................................... الجمع التلقائي للبیانات •
 29 ............................................................................................. معلومات الفوترة واالستخدام •

 . www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  دلیل مسؤول النظامللحصول على التفاصیل، راجع 
 

 

 الوصول إلى الطابعة

يستطیع مسؤول النظام ضبط حقوق الوصول على الطابعة لضمان عدم تمكن المستخدمین غیر المصرح لھم 
من الوصول إلى الطابعة. إذا قام مسؤول النظام بتھیئة المصادقة والتخويل، فسیحتاج المستخدمون إلى 

یع المسؤول أيًضا تھیئة تسجیل الدخول وكلمة مرور للوصول إلى بعض میزات أو كل میزات الطابعة. كما يستط
 المحاسبة على طلب رمز المحاسبة للوصول إلى المیزات التي تم تعقبھا.

 

 المصادقة

المصادقة ھي عملیة تأكید ھويتك. عندما يعمل مسؤول النظام على تمكین المصادقة، تقارن الطابعة 
ومات عبارة عن اسم مستخدم . قد تكون المعلLDAPالمعلومات التي تقدمھا بمصدر معلومات آخر، مثل دلیل 

وكلمة مرور، أو المعلومات المخزنة على بطاقة مغناطیسیة أو بطاقة معرف تقارب. إذا كانت المعلومات صالحة، 
 فإنك تُعد مستخدًما تمت مصادقته.

يستطیع مسؤول النظام ضبط األذونات حتى يتم طلب المصادقة عند الوصول إلى المیزات على لوحة التحكم 
 أو في برنامج تشغیل الطباعة. Internet Services ®CentreWare ®oxXerفي 

إذا قام المسؤول النظام بتھیئة المصادقة المحلیة أو مصادقة الشبكة، فستقوم بتعريف نفسك من خالل كتابة 
. Internet Services ®CentreWare ®Xeroxاسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك على لوحة التحكم أو في 

إذا قام المسؤول بمصادقة قارئ البطاقات، فستعرف نفسك من خالل تمرير بطاقة مغناطیسیة أو بطاقة تقارب 
 على لوحة التحكم وكتابة رمز المرور.

 

يستطیع مسؤول النظام السماح لك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك عندما مالحظة: 
تمثل مصادقة "البطاقة الذكیة" أسلوب المصادقة األساسي. إذا قام المسؤول بتھیئة أسلوب مصادقة 

 بديالً، وفقدت البطاقة، فسیظل بإمكانك الوصول إلى الطابعة.
 

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 التخويل

يد المیزات التي ُيسمح لك بالوصول إلیھا، وعملیة الموافقة على وصولك أو رفضه. التفويض ھو وظیفة تحد
يمكن لمسؤول النظام تھیئة الطابعة على السماح لك بالوصول إلى الطابعة، ولكنه يقید وصولك إلى میزات 

تقید وصولك وأدوات وخدمات معینة. على سبیل المثال، يمكن للطابعة السماح لك بالوصول إلى النسخ ولكنھا 
إلى الطباعة باأللوان. كما يمكن لمسؤول النظام أيًضا التحكم في وصولك إلى المیزات في أوقات معینة أثناء 
الیوم. على سبیل المثال، يمكن لمسؤول النظام تقیید مجموعة من المستخدمین من الطباعة أثناء ساعات 

د أو أثناء وقت مقید، فلن تتم طباعة المھمة. بدالً ذروة العمل. إذا كنت تحاول الطباعة باستخدام أسلوب مقی
 من ذلك، تقوم الطابعة بطباعة صفحة خطأ وتظھر المھمة برسالة خطأ في قوائم "حالة المھمة".

 يحدد المكان الذي يخزن فیه مسؤول النظام معلومات التخويل نوع التخويل.
ي قاعدة البیانات الخاصة بمعلومات معلومات تسجیل الدخول على الطابعة ف المحلييخزن التخويل  •

 المستخدم.
 .LDAPمعلومات تسجیل الدخول في قاعدة بیانات خارجیة، مثل دلیل  الشبكةيخزن تخويل  •

ُيعیّن مسؤول النظام أذونات التخويل. لتعیین أذونات المستخدم أو تحريرھا للوصول إلى میزات الطباعة، يجب 
 علیك تسجیل الدخول كمسؤول.

 

 الحساب

 راقب المحاسبة مطبوعات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس التي يتم إنتاجھا ومن ينتجھا.ت

يجب على مسؤول النظام القیام بإنشاء حسابات المستخدم وتمكین میزة المحاسبة. عند تمكین میزة 
أيًضا توفیر  المحاسبة، يجب علیك تسجیل الدخول إلى الطابعة قبل الوصول إلى الخدمات. كما يجب علیك

تفاصیل الحساب الخاص بك في برنامج تشغیل الطباعة قبل طباعة المستندات من أحد أجھزة الكمبیوتر. 
يستطیع مسؤول النظام وضع حدود لتقیید إجمالي عدد المھام التي يمكن ألي مستخدم إنتاجھا حسب 

 م للمستخدمین الفرديین والمجموعات.النوع. كما يستطیع المسؤول أيًضا إنشاء تقارير تسرد بیانات االستخدا

 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  دلیل مسؤول النظامللحصول على التفاصیل، راجع 
 

 تسجیل الدخول

تسجیل الدخول ھي العملیة التي تعرّف نفسك من خاللھا للطابعة من أجل إجراء المصادقة. إذا تم ضبط 
 المصادقة، فقم بتسجیل الدخول باستخدام بیانات اعتماد المستخدم الخاصة بك للوصول إلى میزات الطابعة.

 

 تسجیل الدخول على لوحة التحكم
 .ضیفأو المس  تسجیل الدخول/الخروجعلى لوحة التحكم، قم إما بالضغط على  .1

 إذا قام المسؤول بتھیئة أكثر من ملقم مصادقة واحد، فحدد المجال أو النطاق أو الشجرة. .2

a.  الشجرةأو  النطاقأو  المجالالمس. 

b.  الخاصة بك.من القائمة، المس المجال أو النطاق أو الشجرة 

c.  حفظالمس. 

 .التالياكتب اسم المستخدم الخاص بك، ثم المس  .3

 .تماكتب كلمة المرور الخاصة بك، ثم المس  .4
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 Internet Services ®CentreWare ®Xeroxتسجیل الدخول إلى 
الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم  IPعلى الكمبیوتر لديك، افتح أي مستعرض ويب واكتب عنوان  .1

 .عودةأو  إدخال اضغط على
 

في  الخاص بالطابعة IPالبحث عن عنوان الخاص بالطابعة، فارجع إلى  IPإذا كنت ال تعرف عنوان مالحظة: 
 .30صفحة 

 

 .تسجیل الدخولفي أعلى الصفحة، بجوار رمز القفل والمفتاح، انقر فوق  .2

 اكتب معرِّف المستخدم في المساحة المتوفرة. .3

 اكتب كلمة المرور في المساحة المتوفرة. .4

 .تسجیل الدخولانقر فوق  .5
 

 كلمة مرور المسؤول

أو  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxتُطلب كلمة مرور المسؤول عند الوصول إلى اإلعدادات المقفلة في 
على لوحة التحكم. تشتمل معظم طُرز الطابعات على تھیئة افتراضیة تقیّد الوصول إلى بعض اإلعدادات. يتم 

Internet  ®CentreWare ®Xeroxص" في تقیید الوصول إلى اإلعدادات الموجودة على عالمة تبويب "الخصائ
Services .واإلعدادات الموجودة بعالمة تبويب "األدوات" على شاشة اللمس الخاصة بلوحة التحكم 

 

 تسجیل الدخول كمسؤول نظام على لوحة التحكم
 بلوحة التحكم. تسجیل الدخول/الخروجاضغط على  .1

 .التالي، ثم المس adminاكتب  .2

 .تماكتب كلمة المرور الخاصة بك، ثم المس  .3

 .1111وكلمة المرور االفتراضیة ھي  adminاسم مستخدم مسؤول النظام ھو مالحظة: 
 

Internet Services ®CentreWare ®Xerox 

Internet Services ®CentreWare ®Xerox  ھو برنامج التھیئة واإلدارة المثبت على ملقم الويب المدمج في
 وھو يسمح لك بتھیئة وإدارة الطابعة عبر متصفح الويب. الطابعة.

 :Internet Services ®CentreWare ®Xeroxتتطلب 
أو  UNIXأو  Macintoshأو  Windowsبین الطابعة والشبكة في بیئات أنظمة التشغیل  TCP/IPاتصال  •

Linux. 
 على الطابعة. TTPو TCP/IPتم تمكین  •
 .JavaScriptجھاز كمبیوتر متصل بالشبكة مزوًدا بمستعرض ويب يدعم  •

أو دلیل مسؤول  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxللحصول على التفاصیل، راجع "التعلیمات" في 
 النظام.
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 Internet Services ®CentreWare ®Xeroxالوصول إلى 

الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم اضغط  IPعنوان على الكمبیوتر لديك، افتح أي مستعرض ويب واكتب 
 .عودةأو  إدخالعلى 

 

 الجمع التلقائي للبیانات

أو موفر خدمة  Xerox تجمع ھذه الطابعة البیانات وترسلھا إلى موقع خارجي آمن بشكل تلقائي. تستخدم 
قد تتضمن  ات أو تحسین المنتج.معین ھذه البیانات لدعم الطابعة وصیانتھا أو في الفوترة أو تعبئة المستلزم

البیانات التي تم إرسالھا تلقائیًا بیانات تسجیل المنتج وقراءة العّداد ومستوى اإلمداد وتھیئة الطابعة وإعداداتھا 
قراءة أو عرض أو تنزيل محتوى المستندات  Xeroxال تستطیع  وإصدار البرنامج ورمز المشكلة أو الخطأ.

 ي تمر من خاللھا أو من خالل أي أنظمة إلدارة المعلومات.الموجودة بالطابعة أو الت

 إليقاف تشغیل التجمیع التلقائي للبیانات:

، انقر فوق االرتباط الموجود في المالحظة Internet Services ®CentreWare ®Xeroxعلى صفحة الترحیب في 
 الخاصة بالخدمات التلقائیة.

 

 معلومات الفوترة واالستخدام

تظھر معلومات الفوترة واستخدام الطابعة على شاشة معلومات الفوترة. ويتم استخدام عدد المطبوعات 
 المعروض للفوترة.

 

 .206في صفحة  الفوترة ومعلومات االستخدامللحصول على التفاصیل، راجع 
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 الخاص بالطابعة IPالبحث عن عنوان 

الخاص بالطابعة على لوحة التحكم أو في "تقرير التھیئة". في "تقرير التھیئة"، توجد  IPيمكنك عرض عنوان 
 في قسم "بروتوكوالت االتصال". IPمعلومات عنوان 

 خاص بالطابعة على لوحة التحكم:ال IPلعرض عنوان 
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .معلومات الجھازالمس عالمة التبويب  .2

، فسیظھر العنوان IPفي حالة قیام مسؤول النظام بضبط "عرض إعدادات الشبكة" على إظھار عنوان  −
 على اللوحة الوسطى.

 معروًضا، فاطبع "تقرير التھیئة" أو اتصل بمسؤول النظام. IPإذا لم يكن عنوان  −

 لطباعة "تقرير التھیئة":
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .طباعة>  تقرير التھیئة>  صفحات المعلوماتمن عالمة التبويب "معلومات الجھاز"، المس  .2

 بعد طباعة التقرير. إغالقالمس  .3
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 Xeroxمن  ConnectKeyتطبیقات 

. تزيد تطبیقات ConnectKeyالمتاحة لالستخدام مع جھاز  ®ConnectKey ®Xeroxھناك العديد من تطبیقات 
ConnectKey®  من قدرات أجھزةConnectKey. 

: يمكنك استخدام ھذا التطبیق لربط تطبیقات الھاتف المحمول بأجھزة Xeroxمن  QR Codeتطبیق  •
ConnectKey يمكنك أيًضا استخدام تطبیق .QR Code  للوصول إلى معلومات حول تطبیقات األجھزةXerox® 

 المحمولة ذات الصلة.
: يمكنك استخدام ھذا التطبیق لطباعة المستندات إلى األجھزة Xeroxمن  PrintByXeroxتطبیق @ •

 عن طريق إرسال بريد إلكتروني من أي مكان. ConnectKeyالُممكن بھا 
• Xerox  تطبیقApp Gallery 1.0:  يمكنك استخدام ھذا التطبیق للوصول إلى تطبیقاتConnectKey 

 .Xeroxمن  App Galleryوتسجیل الدخول إلیھا واستعراضھا وتنزيلھا باستخدام تطبیق 

، انتقل إلى ®Xeroxمن  ConnectKeyللحصول على معلومات حول تطبیقات 
www.xerox.com/XeroxAppGallery. 

 مالحظات: 

 حسب طراز جھازك وإصدار البرنامج. ConnectKeyتتوفر تطبیقات  •

 ، تأكد من توصیل جھازك باإلنترنت.ConnectKeyالستخدام تطبیقات  •
 

http://www.xerox.com/XeroxAppGallery
http://www.xerox.com/XeroxAppGallery
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 مزيد من المعلومات
 

 الموقع المورد

 يأتي مرفًقا في العبوة مع الطابعة. دلیل التثبیت

  www.xerox.com/office/WC6655docs • وثائق أخرى لطابعتك
• www.xerox.com/office/WC6655i_docs  

Recommended Media List  قائمة الوسائط)
 الموصى بھا)

  www.xerox.com/rmlnaالواليات المتحدة: 
  www.xerox.com/rmleuاالتحاد األوروبي: 

معلومات الدعم الفني لطابعتك، بما يتضمن 
الدعم الفني عبر اإلنترنت ومساعد الدعم عبر 

 اإلنترنت وتنزيالت برامج التشغیل.

• www.xerox.com/office/WC6655support  
• www.xerox.com/office/WC6655i_support  

 ) بلوحة التحكم.?اضغط على زر التعلیمات ( معلومات حول القوائم أو رسائل الخطأ

>  حالة الجھازللطباعة من لوحة التحكم، اضغط على  صفحات المعلومات
 .صفحات المعلومات>  معلومات الجھاز

، انقر Internet Services ®CentreWare ®Xeroxللطباعة من 
 .صفحات المعلومات>  الحالةفوق 

، انقر فوق Internet Services ®CentreWare ®Xeroxفي  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxوثائق 
 .تعلیمات

  www.xerox.com/office/WC6655supplies • طلب المستلزمات لطابعتك
• www.xerox.com/office/WC6655i_supplies  

مورد لألدوات والمعلومات، بما يتضمن األدلة 
اإلرشادية التفاعلیة وقوالب الطباعة والتلمیحات 

المفیدة والمزايا المخصصة للوفاء باحتیاجاتك 
 الفردية.

www.xerox.com/office/businessresourcecenter  

  www.xerox.com/office/worldcontacts مركز المبیعات والدعم المحلي

  www.xerox.com/office/register تسجیل الطابعة

  /www.direct.xerox.com المباشر عبر اإلنترنت ®Xeroxمتجر 

لتحديد موقع الجھات الخارجیة وإشعارات الكشف عن البرامج  برامج الجھات الخارجیة والبرامج مفتوحة المصدر
مفتوحة المصدر والبنود والشروط، انتقل غلى صفحة المنتج 

 عند:
• www.xerox.com/office/WC6655support  
• www.xerox.com/office/WC6655i_support  

 

 

 مركز الترحیب

للحصول على  ®Xeroxإذا كنت بحاجة إلى المساعدة أثناء أو بعد تركیب الطابعة، فُیرجى زيارة موقع ويب 
 .www.xerox.com/office/worldcontactsالحلول والدعم عبر اإلنترنت على 

الخاص بالواليات المتحدة وكندا على  ®oxXerإذا كنت تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فاتصل بمركز ترحیب 
 .6100-835-800-1الرقم 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.xerox.com/printer-supplies/recommended-paper/enus.html
http://www.xerox.com/rmleu
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=businessresourcecenter&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=businessresourcecenter&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=customersupport&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=customersupport&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=reg&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=reg&Language=Arabic
http://www.direct.xerox.com/
http://www.direct.xerox.com/
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=customersupport&Language=Arabic
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المحلي أثناء تركیب الطابعة، قم بتسجیل رقم الھاتف في المساحة  Xeroxفي حالة تقديم رقم ھاتف ممثل 
 التالیة.

_________________________________# 

 إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة في استخدام الطابعة:
 ع إلى دلیل المستخدم ھذا.ارج .1

 اتصل بمسؤول النظام. .2

 .www.xerox.com/office/WC6655supportعلى  ®Xeroxتفضل بزيارة موقع ويب  .3

 يحتاج مركز الترحیب إلى المعلومات التالیة حتى يتمكن من مساعدتك:
 طبیعة المشكلة. •
 الرقم التسلسلي للطابعة. •
 رمز الخطأ. •
 اسم الشركة وموقعھا. •

 

 تحديد موقع الرقم التسلسلي

للطابعة. يوجد الرقم التسلسلي في الجزء طلبًا للمساعدة، تلزم معرفة الرقم التسلسلي  Xeroxلالتصال بـ 
 الخلفي من الطابعة.

ثم المس عالمة التبويب  حالة الجھازلعرض الرقم التسلسلي على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر 
 .معلومات الجھاز

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 36 ........................................................................................ نظرة عامة على التثبیت واإلعداد •
 37 ......................................................................................................... تحديد موقع للطابعة •
 38 ............................................................................. معلومات السالمة المتعلقة بسلك الطاقة •
 39 ................................................................................................................ توصیل الطابعة •
 43 ..................................................................................................... تھیئة إعدادات الشبكة •
 44 ..................................................................................................... تعديل اإلعدادات العامة •
 46 ................................................................................................................ تثبیت البرنامج •

 

 انظر أيًضا:
 دلیل التركیب مغلف مع الطابعة.

 .www.xerox.com/office/WC6655docsدلیل مسئول النظام على 
 

 
 

 التركیب واإلعداد 3 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 نظرة عامة على التثبیت واإلعداد

توصیل جھاز الكمبیوتر والطابعة وتشغیلھما وتوصیلھما بالشبكة. قم بتھیئة اإلعدادات  قبل الطباعة، يجب
 األولیة للطابعة، ثم قم بتثبیت برنامج التشغیل واألدوات المساعدة على جھاز الكمبیوتر.

تخدام أو االتصال عبر إحدى الشبكات باس USBيمكنك التوصیل بالطابعة مباشرًة من جھاز الكمبیوتر باستخدام 
أو االتصال الالسلكي. تختلف متطلبات األجھزة والكابالت باختالف أسالیب التوصیل. ال يتم  Ethernetكابل 

مع  USBوكابالت  Ethernetتضمین الموجھات ولوحات وصل الشبكة ومحوالت الشبكة وأجھزة المودم وكابالت 
ألنه عادة ما يكون أسرع من  Ethernetباستخدام اتصال  Xeroxالطابعة ويجب شراؤھا بشكل منفصل. توصي 

 .Internet Services ®CentreWare ®Xerox، كما يوفر وصوالً إلى USBاتصال 

متوفًرا، فیمكنك تنزيل أحدث  (قرص البرامج والوثائق) Software and Documentation discإذا لم يكن مالحظة: 
 .www.xerox.com/office/WC6655driversبرامج التشغیل من 

 انظر أيًضا:
 37في صفحة  تحديد موقع للطابعة

 39في صفحة  اختیار طريقة توصیل

 39في صفحة  توصیل الطابعة

 43في صفحة  تھیئة إعدادات الشبكة

 46في صفحة  تثبیت البرنامج
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=driver&Language=Arabic
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 تحديد موقع للطابعة

درجة فھرنھايت)  90و 41درجة مئوية ( 32و 5اختر منطقة خالیة من األتربة بدرجات حرارة تتراوح بین  .1
 .%85و 15ورطوبة نسبیة تتراوح بین 

يمكن أن تؤثر التغیرات المفاجئة في درجات الحرارة على جودة الطباعة. حیث يمكن أن يتسبب مالحظة: 
االرتفاع السريع في درجة حرارة غرفة باردة إلى حدوث تكاثف داخل الطابعة، مما يؤثر مباشرة على نقل 

 الصورة.

عة على سطح مستوٍ وثابت وغیر قابل لالھتزاز يتسم بالقوة الكافیة لتحمل وزن الطابعة. يجب ضع الطاب .2
أن تكون الطابعة أفقیة مع أقدامھا األربع في وضع ثابت على السطح. للبحث على الوزن في تھیئة 

. اختر مكانًا به خلوص مناسب للوصول إلى 256في صفحة  المواصفات الماديةالطابعة، راجع 
في  متطلبات الخلوصالمستلزمات ولتوفیر تھوية مناسبة. للعثور على متطلبات الخلوص للطابعة، راجع 

 .257صفحة 

 بعد وضع الطابعة، تكون جاھًزا لتوصیلھا بمصدر الطاقة وكمبیوتر أو شبكة. .3
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 معلومات السالمة المتعلقة بسلك الطاقة

 .Xeroxاقرأ اإلرشادات التالیة بعناية قبل تشغیل الطابعة. لمعرفة التفاصیل، اتصل بممثل 
 

 تحذيرات:  

يفي إمداد الجھاز بالطاقة الكھربیة بالمتطلبات الموضحة على لوحة البیانات بالجانب الخلفي  يجب أن •
للجھاز. إذا لم تكن متأكًدا من وفاء اإلمداد بالطاقة الكھربیة بھذه المتطلبات، فاستشر موفر الطاقة 

 الكھربیة المحلي أو فني كھرباء معتمًدا لديك.
 ال تستخدم سلك توصیل فرعیًا. •
 ال تقم بإزالة سلك الطاقة أو تعديله. •

 

 ارجع إلى ھذه اإلرشادات لضمان التشغیل اآلمن المتواصل للطابعة .
 استخدم سلك الطاقة المرفق بالطابعة. •
قم بتوصیل سلك الطاقة مباشرًة في مأخذ كھربي مؤرض بشكل سلیم. تأكد من توصیل كل طرف من  •

 ان المأخذ مؤرًضا، فاطلب من فني الكھرباء فحص المأخذ.السلك بإحكام. إذا كنت ال تعلم ما إذا ك
 ال تستخدم قابس مھايئ أرضي لتوصیل الطابعة بمأخذ كھربي ال يشتمل على طرف توصیل أرضي. •

 

. قد تشكل تجنب احتمال التعرض لصدمة كھربیة بالحرص على تأريض الطابعة بشكل سلیمتحذير:  
 المنتجات الكھربائیة خطًرا إذا أسيء استخدامھا.

 

تحقق من توصیل الطابعة بمأخذ يوفر الجھد الكھربي والطاقة المناسبین. استعرض المواصفات الكھربیة  •
 للطابعة مع فني كھرباء عند الضرورة.

 ال تضع الطابعة في مكان يمكن أن يطأ األشخاص فیه سلك الطاقة بأقدامھم. •
 ال تضع أشیاء على سلك الطاقة. •
 استبدل سلك الطاقة إذا أصبح مھترئًا أو متآكالً. •
 ال تفصل سلك الطاقة أو تقم بتوصیله أثناء تشغیل الطابعة. •
 لتجنب التعرض لصدمة كھربیة وتلف السلك، أمسك بالقابس عند فصل سلك الطاقة. •
 لوصول إلیه بسھولة.يجب أن يكون المأخذ الكھربي قريبًا من الطابعة كما يجب ا •

يتم تضمین سلك الطاقة بالطابعة كجھاز إضافي على الجانب الخلفي من الطابعة. إذا كان من الضروري فصل 
الطاقة الكھربیة بالكامل عن الطابعة، فافصل سلك الطاقة من المأخذ الكھربي. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .41في صفحة  تشغیل الطابعة وإيقاف تشغیلھا
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 توصیل الطابعة

 يحتوي ھذا القسم على:

 39 ....................................................................................................... تحديد طريقة االتصال •
 39 ............................................................................................ توصیل الطابعة بالشبكة ماديًا •
 USB.................................................................................. 40االتصال بجھاز كمبیوتر باستخدام  •
 40 ........................................................................................................... االتصال بخط ھاتف •
 41 ......................................................................................... تشغیل الطابعة وإيقاف تشغیلھا •
 

 

 تحديد طريقة االتصال

. وتعتمد الطريقة التي تحددھا Ethernetالمحمول أو كابل  USBيمكن توصیل الطابعة بالكمبیوتر باستخدام كابل 
المحمول اتصاالً مباشًرا وھو أسھل طريقة لإلعداد. يتم  USBعلى كیفیة اتصال الكمبیوتر بالشبكة. ويعد اتصال 

التصال الشبكة. وعند استخدام اتصال الشبكة، فمن المھم معرفة كیفیة توصیل  Ethernetاستخدام اتصال 
 .43في صفحة  IPو TCP/IPحول عناوين الكمبیوتر بالشبكة. للحصول على تفاصیل، راجع 

 مالحظات: 

ال يتم دعم جمیع الخیارات الواردة في جمیع الطابعات. فال تنطبق بعض الخیارات إال على طراز طابعة  •
 أو تھیئة أو نظام تشغیل أو نوع برنامج تشغیل معین.

يتم تضمین الموجھات ولوحات وصل تختلف متطلبات األجھزة والكابالت باختالف أسالیب التوصیل. ال  •
مع الطابعة ويجب شراؤھا  USBوكابالت  Ethernetالشبكة ومحوالت الشبكة وأجھزة المودم وكابالت 

 بشكل منفصل.

لتوصیل الطابعة  Ethernet: عند توصیل الكمبیوتر بشبكة مكتب أو شبكة منزلیة، استخدم كابل الشبكة •
شرة بالكمبیوتر. حیث يجب توصیلھا عبر موجه أو لوحة وصل. كذلك بالشبكة. ال يمكنك توصیل الطابعة مبا

لتوصیل جھاز كمبیوتر أو أكثر وتدعم العديد من الطابعات واألنظمة بشكل  Ethernetيمكن استخدام شبكة 
ويتیح لك الوصول المباشر إلعدادات الطابعة باستخدام  USBأسرع من  Ethernetمتزامن. عادة يكون اتصال 

Internet Services ®CentreWare ®Xerox. 
: إذا كان لدى الكمبیوتر موجه السلكي أو نقطة وصول السلكیة، فیمكنك توصیل الشبكة الالسلكیة •

الطابعة بالشبكة من خالل اتصال السلكي. حیث يوفر اتصال الشبكة الالسلكي نفس الوصول والخدمات 
ويتیح لك الوصول  USBكة الالسلكیة أسرع من التي يوفرھا االتصال السلكي. عادة يكون اتصال الشب

 .Internet Services ®CentreWare ®Xeroxالمباشر إلعداد الطابعة باستخدام 
• USB عند توصیل الطابعة بكمبیوتر وال يكون لديك شبكة، استخدم اتصال :USB ويوفر اتصال .USB  سرعات

 USB. باإلضافة إلى ذلك، ال يوفر اتصال Ethernetبیانات سريعة، ولكنه عادة ال يكون أسرع من اتصال 
 .Internet Services ®CentreWare ®Xeroxالوصول إلى 

 : إلرسال الفاكسات واستقبالھا، يجب توصیل الطابعة متعددة الوظائف بخط ھاتف مخصص. الھاتف •
 

 توصیل الطابعة بالشبكة ماديًا

 Ethernetمن الفئة الخامسة أو أفضل لتوصیل الطابعة بالشبكة. تُستخدم شبكة  Ethernetاستخدم كابل 
وصوالً  Ethernetلتوصیل جھاز كمبیوتر أو أكثر وتدعم العديد من الطابعات واألنظمة بشكل متزامن. يوفر اتصال 

 .Internet Services ®CentreWare ®Xeroxمباشًرا إلى إعدادات الطابعة باستخدام 
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 الطابعة:لتوصیل 
 قم بتوصیل سلك الطاقة بالطابعة وقم بتوصیل السلك بمأخذ كھربي. .1

الموجود بالطابعة. قم  Ethernetمن الفئة الخامسة أو أفضل بمنفذ  Ethernetقم بتوصیل أحد طرفي كابل  .2
بمنفذ شبكة تمت تھیئته بشكل صحیح على لوحة الوصل أو  Ethernetبتوصیل الطرف اآلخر لكابل 

 الموجه.

 م بتشغیل الطابعة.ق .3
 

على  دلیل مسئول النظامللحصول على تفاصیل حول تھیئة إعدادات الشبكة الالسلكیة، راجع مالحظة: 
www.xerox.com/office/WC6655docs. 

 

 

 USBاالتصال بجھاز كمبیوتر باستخدام 

 Macintosh OSواإلصدار األحدث أو  Windows Server 2003أو  Windows 7، يجب أن يكون لديك USBالستخدام 
X  واألحدث. 10.7اإلصدار 

 :USBلتوصیل الطابعة بجھاز كمبیوتر باستخدام كابل 
 تأكد من إيقاف تشغیل الطابعة. .1

 الموجود في الجانب الخلفي للطابعة. USBأ/ب القیاسي بمنفذ  USB 2.0قم بتوصیل طرف ب لكابل  .2

 قم بإرفاق سلك الطاقة ثم قم بتوصیل الطابعة وقم بتشغیلھا. .3

 الموجود في الكمبیوتر. USBبمنفذ  USBوقم بتوصیل الطرف أ لكابل  .4

 على جھاز جديد، قم بإلغائه. Windowsعند ظھور معالج عثور  .5

 .46في صفحة  تثبیت البرنامجإنك جاھز لتثبیت برامج تشغیل الطباعة. للحصول على التفاصیل، راجع 
 

 بخط ھاتف االتصال
 تأكد من إيقاف تشغیل الطابعة. .1

) بمنفذ الخط في AWGأو أكبر حسب مقیاس السلك األمريكي ( 26قیاسي، رقم  RJ11قم بتوصیل كابل  .2
 الجزء الخلفي من الطابعة.

 بخط ھاتف يعمل. RJ11قم بتوصیل الطرف اآلخر لكابل  .3

 قم بتمكین وظائف الفاكس وتھیئتھا. .4

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 مالحظات: 

ال يتم دعم جمیع الخیارات الواردة في جمیع الطابعات. فال تنطبق بعض الخیارات إال على طراز طابعة  •
 أو تھیئة أو نظام تشغیل أو نوع برنامج تشغیل معین.

تعمل وظیفة الفاكس بصورة أفضل مع خط ھاتف تناظري. بروتوكوالت نقل الصوت عبر اإلنترنت  •
)VOIP مثل (FIOS وDSL .غیر مدعومة 

 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  دلیل مسؤول النظامللحصول على التفاصیل، راجع 
 

 تشغیل الطابعة وإيقاف تشغیلھا

يوجد بھذه الطابعة كل من مفتاح الطاقة وزر الطاقة. حیث يتحكم مفتاح الطاقة الموجود على جانب الطابعة 
في الطاقة الرئیسیة للطابعة. أما زر طاقة لوحة التحكم، فیتحكم في طاقة المكونات اإللكترونیة للطابعة. إن 

 الطابعة التي يتحكم فیھا البرنامج ھي الضغط على زر الطاقة. الطريقة المفضلة إليقاف تشغیل

 لتشغیل الطابعة:
 قم بتشغیل مفتاح الطاقة. •

 
إذا كان مفتاح الطاقة قید التشغیل إال أن الطابعة متوقفة، فسیتم إيقاف تشغیل الطابعة باستخدام زر  •

 في لوحة التحكم. طاقةالطاقة. لتشغیل الطابعة، اضغط على 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 إليقاف تشغیل الطابعة:
 

 تنبیھات:  

للحیلولة دون تعطل الطابعة أو تلف محرك القرص الثابت الداخلي، أوقف تشغیل زر الطاقة  •
 ثواٍن، ثم أوقف تشغیل مفتاح الطاقة. 10أوالً. بعد انطفاء شاشة اللمس، انتظر 

 ال تقم بتوصیل سلك الطاقة أو فصله أثناء تشغیل الطابعة. •
 تأكد من خلو قائمة االنتظار من أية مھام. •

 

 .الطاقةفي لوحة التحكم، اضغط على  .1

 .إيقاف التشغیلالمس  .2

 ثواٍن، تصبح شاشة اللمس معتمة ويومض زر موفر الطاقة حتى اكتمال إيقاف تشغیل الطابعة. 10بعد 

 
عند إيقاف تشغیل كل أضواء لوحة التحكم، يكتمل تسلسل إيقاف تشغیل الطابعة. إيقاف مالحظة: 

 تشغیل مفتاح الطاقة اختیاري.
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 تھیئة إعدادات الشبكة

 IPو TCP/IPحول عناوين 

. وبوجه Ethernetلالتصال عبر شبكة  TCP/IPتستخدم أجھزة الكمبیوتر والطابعات في المقام األول بروتوكوالت 
لالتصال بطابعة الشبكة. بالنسبة  Bonjourأو  TCP/IPإما بروتوكول  Macintoshعام، تستخدم أجھزة كمبیوتر 

أن  Bonjour، ال يتطلب TCP/IP. بالرغم من ذلك، وعلى العكس من TCP/IP، ُيفضل Macintosh OS Xألنظمة 
 .IPتكون لدى الطابعات أو أجھزة الكمبیوتر عناوين 

منفرد. يكون لدى العديد من  IP، يجب أن يكون لكل طابعة وكمبیوتر عنوان TCP/IPأما من خالل بروتوكوالت 
 DHCP). ويعمل خادم DHCPدم بروتوكول تھیئة المضیف الدينامیكي (خا DSLالشبكات والكابالت وموجھات 

 .DHCPتلقائیًا لكل كمبیوتر وطابعة على الشبكة تمت له التھیئة الستخدام  IPعلى تعیین عنوان 

 .IP، راجع الوثائق الخاصة بالموجه للحصول على معلومات حول عنوان DSLعند استخدام كابل أو موجه 
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 تعديل اإلعدادات العامة

يمكنك تعديل إعدادات الطابعة مثل اللغة، والتاريخ والوقت، ووحدات القیاس، وسطوع الشاشة، وصفحة البدء 
 من لوحة التحكم.

إذا لم تظھر ھذه اإلعدادات، فاتصل بمسؤول النظام أو سّجل الدخول بصفتك مسؤول النظام. مالحظة: 
 .28في صفحة  الدخول بصفتك مسؤول النظام على لوحة التحكم تسجیلللحصول على التفاصیل راجع 

 .األدواتثم المس عالمة التبويب  حالة الجھازفي لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على زر  .1

 الذي تريد تغییره: ، ثم المس اإلعدادعام>  إعدادات الجھازالمس  .2

 : يستخدم ھذا الخیار لتحديد وقت دخول الطابعة في وضع توفیر الطاقة.موفر الطاقة −
 : يتیح لك ھذا الخیار ضبط المنطقة الزمنیة والتاريخ والوقت وتنسیق العرض.التاريخ والوقت −
 .: يتیح لك ھذا الخیار ضبط اللغة وتخطیط لوحة المفاتیحتحديد اللغة/لوحة المفاتیح −
: يتیح لك ھذا الخیار تعیین نص للمفتاح المخصص على لوحة زر لوحة المفاتیح المخصص −

 المفاتیح الظاھرية.
 .موافقالمس  .3

 

 إعداد وضع موفر الطاقة

يمكنك ضبط الوقت الذي تستغرقه الطابعة أثناء الخمول في وضع االستعداد قبل أن تنتقل إلى مستوى أقل 
 في استھالك الطاقة.

 لتھیئة إعدادات "توفیر الطاقة":
 .األدواتثم المس عالمة التبويب  حالة الجھازفي لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على زر  .1

 .موفر الطاقة>  عام>  إعدادات الجھازالمس  .2

إذا لم تظھر ھذه المیزة، فقم بتسجیل الدخول كمسؤول النظام. للحصول على التفاصیل، راجع مالحظة: 
 .28في صفحة  تسجیل الدخول كمسؤول النظام على لوحة التحكم

 على شاشة موفر الطاقة، حدد أحد الخیارات: .3

 : تنشط الطابعة وتدخل في وضع السكون استناًدا إلى االستخدام السابق.الجاھزية الذكیة −
: تنشط الطابعة عند اكتشافھا نشاط. لتغییر الفترات االفتراضیة للطاقة م تنشیط المھمةت −

 مؤقتات موفر الطاقة.المنخفضة ومھلة السكون، المس 
لضبط وقت التأخیر قبل دخول الطابعة في وضع الطاقة المنخفضة، المس حقل الدقائق، ثم  •

 المس األسھم لضبط العدد.
ل الطابعة في وضع السكون، المس حقل الدقائق، ثم المس لضبط وقت التأخیر قبل دخو •

 األسھم لضبط العدد.
 .موافقالمس  •

: تنشط الطابعة وتدخل في وضع السكون وفًقا للجدول الذي تحدده. لتحديد جدول، المس مجدول −
 اإلعدادات المجدولة.

 المس يوم من األسبوع في القائمة. •
 .النشاطا في ذلك الیوم، المس للسماح بتنشیط الطابعة عندما تستشعر نشاطً  •
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. لضبط وقت تنشیط الطابعة في الیوم المحدد، الوقتلتنشیط الطابعة في وقت محدد، المس  •
. لضبط وقت سكون موافق، ولتحديد الوقت، المس األسھم. المس وقت اإلحماءالمس 

، ولتحديد الوقت، المس األسھم. المس وقت موفر الطاقةالطابعة في الیوم المحدد، المس 
 .موافق

 .موافقالمس  •
 .موافقالمس  .4

 

 ضبط التاريخ والوقت على لوحة التحكم
 .األدواتثم المس عالمة التبويب  حالة الجھازفي لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على زر  .1

 .التاريخ والوقت>  عام>  إعدادات الجھازالمس  .2

إذا لم تظھر ھذه المیزة، فقم بتسجیل الدخول كمسؤول النظام. للحصول على التفاصیل، راجع مالحظة: 
 .28في صفحة  تسجیل الدخول كمسؤول النظام على لوحة التحكم

ثم  المنطقة الجغرافیة، ثم المس القائمة المنسدلة منیةالمنطقة الزلضبط المنطقة الزمنیة، المس  .3
 لالنتقال ثم حدد المنطقة الزمنیة الخاصة بك. ألسفلأو  ألعلىالمس منطقتك. استخدم األسھم 

). لتعديل ھذه اإلعدادات، انتقل NTPيتم ضبط التاريخ والوقت تلقائیًا عبر بروتوكول وقت الشبكة (مالحظة: 
وقم بتغییر "إعداد التاريخ  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxإلى عالمة تبويب "الخصائص" في 

 .)NTPيدوي (تعطیل والوقت" على 

 لضبط التاريخ: .4

a.  التاريخالمس. 

b.  ثم استخدم األسھم لضبط العدد.السنةالمس حقل ، 

c.  ھم لضبط العدد.، ثم استخدم األسالشھرالمس حقل 

d.  ثم استخدم األسھم لضبط العدد.الیومالمس حقل ، 

e.  المس تنسیق التاريخ الذي تريد استخدامه.التنسیقالمس ، 

 لضبط الوقت: .5

a.  الوقتالمس. 

b.  ساعة 24عرض الساعة بتنسیق ساعة، المس  24ساعة أو  12لتحديد تنسیق. 

c.  ثم استخدم األسھم لضبط العدد.الساعاتالمس حقل ، 

d. ثم استخدم األسھم لضبط العدد.الدقائقل المس حق ، 

e.  مأو  صساعة، المس  12في حالة ضبط الطابعة على عرض الساعة بتنسیق. 

 .موافقالمس  .6

 



 واإلعداد التركیب

 

 الوظائف متعددة 6655/6655i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 46
 المستخدم دلیل 
 

 تثبیت البرنامج

 يحتوي ھذا القسم على:

 46 .................................................................................................... متطلبات نظام التشغیل •
 Windows .......................................... 46تثبیت برامج التشغیل واألدوات المساعدة بنظام التشغیل  •
 10.7اإلصدار  Macintosh OS Xتثبیت برامج تشغیل الطباعة واألدوات المساعدة لنظام التشغیل  •

 47 .......................................................................................................... واإلصدارات األحدث
 Macintosh ................................................. 48تثبیت برامج تشغیل المسح الضوئي لنظام تشغیل  •
 Linux .............. 49و UNIXتثبیت برامج تشغیل الطباعة واألدوات المساعدة للطباعة بنظامي التشغیل  •
 50 ..................................................................................................... برامج التشغیل األخرى •

 IPقبل تثبیت برنامج التشغیل، تحقق من توصیل الطابعة وتشغیلھا واتصالھا بالشكل الصحیح وتوفر عنوان 
 .30في صفحة  الخاص بالطابعة IPالبحث عن عنوان ، فراجع IP صالح بھا. إذا لم تتمكن من العثور على عنوان

متوفًرا، فقم بتنزيل أحدث برامج  (قرص البرامج والوثائق) Software and Documentation discإذا لم يكن 
 .www.xerox.com/office/WC6655driversالتشغیل من 

 

 متطلبات نظام التشغیل
• Windows XP SP3 وWindows Vista وWindows 7 وWindows 8 وWindows Server 2003 وWindows 

Server 2008 وWindows Server 2008 R2 وWindows Server 2012. 
 واألحدث. 10.7اإلصدار  Macintosh OS Xنظام التشغیل  •
األساسیة المتنوعة عبر واجھة  UNIX: تدعم الطابعة االتصال بأنظمة Linuxو UNIXنظاما التشغیل  •

 .www.xerox.com/office/WC6655driversالشبكة. للحصول على تفاصیل، راجع 
 

 Windowsتثبیت برامج التشغیل واألدوات المساعدة بنظام التشغیل 

وبرنامج تشغیل المسح الضوئي  ®Xeroxللوصول إلى جمیع میزات الطابعة، قم بتثبیت برنامج تشغیل الطباعة 
Xerox®. 

 لتثبیت برنامج تشغیل الطباعة والمسح الضوئي:
في محرك األقراص المناسب  (قرص البرامج والوثائق) Software and Documentation discأدخل  .1

 بالكمبیوتر. يبدأ تشغیل المثبّت تلقائیًا.

إذا لم يبدأ تشغیل المثبّت تلقائیًا، فانتقل إلى محرك األقراص وانقر نقًرا مزدوًجا فوق ملف المثبّت 
Setup.exe. 

 .اللغةلتغییر اللغة، انقر فوق  .2

 .موافقحّدد اللغة، ثم انقر فوق  .3

 .تثبیت برامج تشغیل الطباعة والمسح الضوئي>  لتشغیلتثبیت برامج اانقر فوق  .4

 .أوافقلقبول اتفاقیة الترخیص، انقر فوق  .5

 .التاليحّدد الطابعة من قائمة الطابعات المكتشفة، ثم انقر فوق  .6

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=driver&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=driver&Language=Arabic
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عإذا لم تظھر الطابعة في قائمة الطابعات المكتشفة، فانقر فوق  .7  . بحث ُموسَّ

 :IPة الطابعات المكتشفة وكنت تعرف عنوان إذا استمر عدم ظھور الطابعة في قائم .8

a.  في أعلى اإلطار. طابعة الشبكةانقر فوق رمز 

b.  أدخل عنوانIP  أو اسمDNS .للطابعة 

c.  بحثانقر فوق. 

d.  التاليحّدد الطابعة من قائمة الطابعات المكتشفة، ثم انقر فوق. 

 :IPف عنوان إذا استمر عدم ظھور الطابعة في قائمة الطابعات المكتشفة وكنت ال تعر .9

a.  بحث متقدمانقر فوق. 

b.  إذا كنت تعرف عنوان البوابة وقناع الشبكة الفرعیة، فانقر فوق الزر العلوي وأدخل العناوين في حقلي
 "البوابة" و"قناع الشبكة الفرعیة".

c.  إذا كنت تعرف عنوان طابعة أخرى متصلة بنفس الشبكة الفرعیة، فانقر فوق الزر األوسط وأدخل
 ".IPالعنوان في حقل "عنوان 

d.  بحثانقر فوق. 

e.  التاليحّدد الطابعة من قائمة الطابعات المكتشفة، ثم انقر فوق. 
 

 IP. سّجل عنوان IPان عند ظھور الطابعة في إطار "الطابعات المكتشفة"، فإنھا تعرض عنومالحظة: 
 الستخدامه في المستقبل.

 

 حدد برنامج التشغیل المطلوب. .10

 .تثبیتانقر فوق  .11

 الخاص بالطابعة. IP، فأدخل عنوان IPإذا طالبك المثبّت بإدخال عنوان 
 إلكمال تثبیت برامج التشغیل. إعادة التشغیلإذا طالبتك الطابعة بإعادة تشغیل الكمبیوتر، فانقر فوق 

 .إنھاءل التثبیت، انقر فوق إلكما .12
 

 Macintosh OSتثبیت برامج تشغیل الطباعة واألدوات المساعدة لنظام التشغیل 
X  واإلصدارات األحدث 10.7اإلصدار 

وبرنامج تشغیل المسح الضوئي  ®Xeroxللوصول إلى جمیع میزات الطابعة، قم بتثبیت برنامج تشغیل الطباعة 
Xerox®. 

 لتثبیت برنامج تشغیل الطباعة والمسح الضوئي:
في محرك األقراص المناسب  (قرص البرامج والوثائق) Software and Documentation discأدخل  .1

 بالكمبیوتر.

 على النحو المطلوب للطابعة. xx.x.dmg/.pkg ®Xerox.3افتح برامج تشغیل الطباعة  .2
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 ، انقر نقًرا مزدوًجا فوق اسم الملف المناسب.xx.x.dmg/.pkg ®Xerox.3لتشغیل برامج تشغیل الطباعة  .3

 عند المطالبة بذلك. متابعةانقر فوق  .4

 .أوافقلقبول اتفاقیة الترخیص، انقر فوق  .5

 .تثبیتأو حدد موقًعا آخر لملفات التثبیت، ثم انقر فوق  تثبیتلقبول موقع التثبیت الحالي، انقر فوق  .6

 .موافقوق أدخل كلمة المرور، ثم انقر ف .7

 .التاليحّدد الطابعة من قائمة الطابعات المكتشفة، ثم انقر فوق  .8

 إذا لم تظھر الطابعة في قائمة الطابعات المكتشفة:
a.  رمز طابعة الشبكةانقر فوق. 

b.  اكتب عنوانIP  متابعةالخاص بالطابعة، ثم انقر فوق. 

c.  متابعةحدد الطابعة من قائمة الطابعات المكتشفة، ثم انقر فوق. 

 .موافقلقبول رسالة قائمة انتظار الطباعة، انقر فوق  .9

 أو امسحھما. طباعة صفحة اختبارو تعیین الطابعة كافتراضیةحدد خانتي االختیار  .10

 .إغالق، ثم انقر فوق متابعةانقر فوق  .11

اإلصدار  Macintosh OS Xتتم إضافة الطابعة تلقائیًا إلى قائمة انتظار الطابعات في نظام التشغیل مالحظة: 
 واإلصدارات األحدث. 10.7

 للتحقق من تثبیت خیارات الطابعة مع برنامج تشغیل الطباعة:
 .طباعة ومسح ضوئي>  تفضیالت الطابعة، انقر فوق Appleمن قائمة  .1

 .الخیارات والمستلزماتحدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق  .2

 ، ثم تأكد من تحديد الطابعة.برنامج التشغیلانقر فوق  .3

 تأكد من أن جمیع الخیارات المثبتة على الطابعة تبدو صحیحة. .4

 ، وأغلق اإلطار، ثم اخرج من "تفضیالت النظام".موافقإذا قمت بتغییر اإلعدادات، فانقر فوق  .5
 

 Macintoshتثبیت برامج تشغیل المسح الضوئي لنظام تشغیل 
في محرك األقراص المناسب  (قرص البرامج والوثائق) Software and Documentation discأدخل  .1

 بالكمبیوتر.

 الخاص بالطابعة، انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز القرص الموجود على سطح المكتب. dmgلعرض ملف . .2

 ، ثم انتقل إلى ملف المثبت المناسب لنظام التشغیل.Scan Installer.dmgافتح ملف  .3

 .الضوئي مثبِّت المسحافتح ملف الحزمة  .4

 .متابعةإلقرار رسائل التحذير والرسائل التمھیدية، انقر فوق  .5



 واإلعداد التركیب

 

 49 الوظائف متعددة 6655/6655i  ®WorkCentre ®Xeroxلواناأل الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

 .أوافق، ثم انقر فوق متابعةلقبول اتفاقیة الترخیص، انقر فوق  .6

 مرة أخرى. متابعةانقر فوق  .7

 .موافقأدخل كلمة المرور، ثم انقر فوق  .8

 .متابعة التثبیتعند مطالبتك بإغالق عملیات التثبیت األخرى، انقر فوق  .9

 .تسجیل الخروجإلعادة التشغیل، انقر فوق  .10
 

تثبیت برامج تشغیل الطباعة واألدوات المساعدة للطباعة بنظامي التشغیل 
UNIX وLinux 

على  دلیل مسؤول النظام، راجع Linuxو UNIXللحصول على تفاصیل حول برامج تشغیل 
www.xerox.com/office/WC6655docs. 

 

 ®Xeroxحزمة برنامج تشغیل الطباعة 

 .Linuxو UNIXلك األدوات إلدارة الطابعات المتصلة في بیئات  ®Xeroxتوفر حزمة برنامج تشغیل الطباعة 
 

 ®Xeroxبرامج تشغیل الطباعة 

لتحديد میزات الطابعة. تشتمل جمیع أنظمة التشغیل على  ®Xeroxيمكنك استخدام برنامج تشغیل طباعة 
التي  Xeroxي يمكنه الطباعة إلى مجموعة كبیرة من أجھزة ، والذOffice Standardبرنامج تشغیل الطباعة 

 للطباعة إلى طراز معین. Linuxتشترك في میزات عامة. يمكنك استخدام برنامج تشغیل طباعة يعتمد على 
 

 ®Xeroxإدارة طابعة 

 :®Xeroxويتیح تطبیق إدارة طابعة 
 تكوين الطابعات المحلیة والمتصلة بالشبكة. •
 شبكة باإلضافة إلى مراقبة تشغیل الطابعة بعد تركیبھا.إعداد طابعة في ال •
 UNIXتقديم شكل وأسلوب عرض عام عبر الكثیر من المستلزمات المختلفة الخاصة بأنظمة التشغیل  •

 .Linuxو
 

 ®Xeroxتثبیت حزمة برنامج تشغیل الطباعة 

 قبل أن تبدأ:

 .®Xeroxارة طابعة تأكد من وجود جذر أو امتیازات مستخدم متمیز لتثبیت تطبیق إد

عنوان عند تثبیت برامج التشغیل لطابعة الشبكة، إذا لم تر طابعتك في القائمة، فانقر فوق زر مالحظة: 
IP  أو اسمDNS وفي حقل عنوان .IP  أو اسمDNS اكتب عنوان ،IP  بحثالخاص بطابعتك، ثم انقر فوق 

الخاص  IPالبحث عن عنوان الخاص بالطابعة، فارجع إلى  IPلتحديد مكانھا. إذا كنت ال تعرف عنوان 
 .30في صفحة  بالطابعة

 قم بتنزيل الحزمة المناسبة لنظام التشغیل. .1

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 الملفات المتاحة ھي:
− XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm  للفئةIBM PowerPC. 
− XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz  لدعم محطات عملHP Itanium. 
− XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz  ألنظمةSun Solaris x86. 
− XeroxOSDPkg-SunOSsparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz  ألنظمةSun Solaris SPARC. 
− Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm  لدعم بیئات نظام التشغیلLinux 32  بت المعتمد على

RPM. 
− Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb  لدعم بیئات نظام التشغیلLinux 32  بت المعتمد على

Debian. 
− Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm  لدعم بیئات نظام التشغیلLinux 64  بت المعتمد على

RPM. 
− Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb  لدعم بیئات نظام التشغیلLinux 64  بت المعتمد على

Debian. 
، افتح الحزمة باستخدام مدير الحزم في نظام التشغیل أو ®Xeroxلتثبیت حزمة برامج تشغیل الطباعة  .2

 استخدم األداة المساعدة المناسبة لسطر األوامر لنظام التشغیل الُمثبَّت لديك.

− AIX: rpm -U XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm 
− HPUX: swinstall -s XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz \* 
− Solaris ) المعتمد علىx86): pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg 
− Solaris  المعتمد على)SPARC): pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSsparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg 
-rpm -U Xeroxv5Pkg-Linuxi686بت):  RPM 32(المعتمد على  Linuxنظام التشغیل  −

x.xx.xxx.xxxx.rpm 
-dpkg -i Xeroxv5Pkg-Linuxi686بت):  Debian 32(المعتمد على  Linuxنظام التشغیل  −

x.xx.xxx.xxxx.deb 
-rpm -U Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64بت):  RPM 64(المعتمد على  Linuxنظام التشغیل  −

x.xx.xxx.xxxx.rpm 
-dpkg -i Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64بت):  Debian 64(المعتمد على  Linuxنظام التشغیل  −

x.xx.xxx.xxxx.deb 
 .opt/Xerox/prtsysتقوم الحزمة بتثبیت الملفات في /

 

 ®Xeroxبدء تشغیل إدارة طابعة 

، ثم اضغط على xeroxprtmgrمن مطالبة نافذة طرفیة كجذر، اكتب  ®Xeroxلبدء تشغیل تطبیق إدارة طابعة 
 .رجوعأو  إدخال

 

 برامج التشغیل األخرى

 .www.xerox.com/office/WC6655driversتتوفر برامج التشغیل التالیة للتنزيل على 
مع أي طابعة على الشبكة، بما في ذلك الطابعات  ®Xeroxيعمل برنامج تشغیل الطباعة العمومي  •

المصنوعة من شركات مصنعة أخرى. حیث يقوم بتھیئة نفسه على الطابعة الفردية الخاصة بك عند 
 تثبیته.

لذي يدعم برنامج مع أي طابعة متوفرة لجھاز الكمبیوتر ا Mobile Express ®Xeroxيعمل برنامج التشغیل  •
القیاسي. حیث يقوم بتھیئة نفسه على تشغیل الطابعة التي تحددھا في كل تقوم  PostScriptالتشغیل 

فیھا بالطباعة. إذا كنت تتنقل كثیًرا إلى نفس المواقع، فیمكنك حفظ الطابعات المفضلة في ھذا الموقع 
 وسیحفظ برنامج التشغیل اإلعدادات الخاصة بك.

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=driver&Language=Arabic
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 52 ............................................................................................................... الورق المدعوم •
 56 .................................................................................................................. تحمیل الورق •
 63 ................................................................................................... الطباعة على ورق خاص •
 

 

 الورق والوسائط 4 



 والوسائط الورق
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 الورق المدعوم

 يحتوي ھذا القسم على:

 52 ....................................................................................................... الوسائط الموصى بھا •
 52 .................................................................................................................... طلب الورق •
 52 ............................................................................................. إرشادات تحمیل الورق العامة •
 53 .............................................................................................. الورق الذي قد يتلف الطابعة •
 53 ...................................................................................................... إرشادات تخزين الورق •
 54 ............................................................................................... أنواع الورق المدعوم وأوزانه •
 54 ........................................................................................ أحجام الورق القیاسیة المدعومة •
 55 .................................................... أنواع وأوزان الورق المدعومة للطباعة التلقائیة على الوجھین •
 55 ....................................................................................... أحجام الورق المخصص المدعومة •

تم تصمیم الطابعة الستخدام أنواع مختلفة من الورق والوسائط األخرى. لضمان الحصول على أفضل جودة 
 طباعة وتجنب انحشار الورق، اتبع اإلرشادات الواردة في ھذا القسم.

 الموصى بھا للطابعة. Xeroxللحصول على أفضل النتائج، استخدم ورق ووسائط 
 

 

 الوسائط الموصى بھا

 بالورق والوسائط الموصى بھا للطابعة على: تتوفر قائمة
• www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (الواليات المتحدة) (قائمة الوسائط الموصى بھا) 
• www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (أوروبا) (قائمة الوسائط الموصى بھا) 

 

 طلب الورق

لطلب الورق أو الوسائط األخرى، اتصل ببائع التجزئة المحلي أو تفضل بزيارة 
www.xerox.com/office/WC6655supplies. 

 

 إرشادات تحمیل الورق العامة
 میل الورق فوق الحد األقصى لخط الملء بالدرج.ال تفرط في ملء أدراج الورق. ال تقم بتح •
 اضبط موجھات األوراق لتالئم حجم الورق. •
 قم بتھوية الورق قبل تحمیله في درج الورق. •
 إذا حدثت عملیات انحشار زائدة للورق، فاستخدم ورًقا أو وسائط معتمدة أخرى من حزمة جديدة. •
 ن الورقة.ال تطبع على وسائط الملصقات بمجرد إزالة الملصق ع •
 استخدم األظرف الورقیة فقط. اطبع األظرف على وجه واحد فقط. •

 

http://www.xerox.com/printer-supplies/recommended-paper/enus.html
http://www.xerox.com/printer-supplies/recommended-paper/enus.html
http://www.xerox.com/rmleu
http://www.xerox.com/rmleu
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=order&Language=Arabic
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 الورق الذي قد يتلف الطابعة

قد تتسبب بعض أنواع الورق والوسائط األخرى في انخفاض جودة المخرجات وزيادة انحشار الورق وتلف 
 الطابعة. ال تستخدم ما يلي:

 الورق الخشن أو المسامي •
 رالورق الخاص بنفث الحب •
 الورق الالمع أو المطلي غیر المطبوع باللیزر •
 الورق الذي تم نسخه طباعیًا •
 الورق المطوي أو المجعد •
 الورق الذي يحتوي على أجزاء مقطوعة وثقوب •
 الورق المدبَّس •
 األظرف التي تحتوي على فتحات أو مشابك معدنیة أو حواف جانبیة أو مواد الصقة بھا أشرطة تحرير •
 األظرف المبطَّنة •
 الوسائط البالستیكیة •
 الورق الشفاف •

 

التلف الناجم عن استخدام  Xeroxأو اتفاقیة الخدمة أو ضمان الرضا التام من  Xeroxال يغطي ضمان تنبیه:  
في الواليات المتحدة وكندا. قد  Xeroxائط الخاصة أو الورق غیر المدعوم. يتوفر ضمان الرضا التام من الوس

 تختلف التغطیة خارج ھذه المناطق. ُيرجى االتصال بالممثل المحلي للحصول على التفاصیل.
 

 

 إرشادات تخزين الورق

 ى جودة الطباعة المثلى.يساھم تخزين الورق والوسائط األخرى بشكل سلیم في الحصول عل
قم بتخزين الورق في أماكن مظلمة وباردة وجافة نسبیًا. يتعرض معظم الورق للتلف بسبب األشعة فوق  •

البنفسجیة والضوء المرئي. تسبب األشعة فوق البنفسجیة، الصادرة عن الشمس ومصابیح إضاءة 
 الفلورسنت، على وجه الخصوص تلف الورق.

 قلل تعرض الورق لألشعة القوية لفترات طويلة. •
 حافظ على ثبات درجات الحرارة والرطوبة النسبیة. •
تجنب تخزين الورق في الُعلیات أو المطابخ أو المرائب أو األقباء. حیث يرجح تجمیع ھذه األماكن للرطوبة  •

 بشكل أكبر.
 أرفف أو في خزائن.قم بتخزين الورق في وضع مستوٍ إما على ألواح أو ورق مقوى أو  •
 تجنَّب وجود الطعام أو المشروبات في منطقة تخزين الورق أو التعامل معه. •
ال تفتح أغلفة الورق محكمة الغلق حتى تصبح مستعًدا لتحمیله في الطابعة. اترك الورق المخزن في  •

 الغالف األصلي. يحمي الغالف الورق من فقدان الرطوبة أو اكتسابھا.
وسائط الخاصة في حقائب بالستیكیة قابلة إلعادة إحكام الغلق. قم بتخزين الوسائط يتم تغلیف بعض ال •

داخل الحقیبة حتى تكون مستعًدا الستخدامھا. حافظ على الوسائط غیر المستخدمة في الحقیبة وأعد 
 إحطام غلقھا لحمايتھا.
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 أنواع الورق المدعوم وأوزانه
 

 األوزان أنواع الورق درج

 الورق المعاد تدويره جمیع األدراج
 مخصص

 ²جم/م 105–60

 الورق العادي
 مثقوب

 مطبوع مسبًقا
 ورق مقوى

 الورق ذو الرأسیة

 ²جم/م 105–75

 حزمة البطاقات خفیفة الوزن
 حزمة البطاقات الالمعة خفیفة الوزن

 ²جم/م 163–106

 حزمة بطاقات
 حزمة بطاقات المعة

 2جم/م 220–164

 الملصقات درج التمرير الجانبي
 األظرف

 

 

 

 أحجام الورق القیاسیة المدعومة
 

 األحجام القیاسیة بأمريكا الشمالیة األحجام القیاسیة األوروبیة الدرج

 بوصة) 11.7 × 8.3ملم،  A4 (210 × 297 جمیع األدراج
B5 (176 × 250  ،بوصات) 9.8 × 6.9ملم 
A5 (148 × 210  ،بوصات) 8.3 × 5.8ملم 

JIS B5 (182 × 257  ،ملم
 بوصات) 10.1 × 7.2

 بوصة 12.4×  85ملم،  315×  215

Legal (216 × 356  ،بوصة) 14 × 8.5ملم 
Folio (216 × 330  ،بوصة) 13×  8.5ملم 

Letter (216 × 279  ،بوصة) 11 × 8.5ملم 
Executive (184 × 267  ،10.5 × 7.25ملم 

 بوصات)
 بوصات 10×  8ملم،  254×  203

درج التمرير 
 الجانبي

A6 (105 × 148  ،بوصات) 5.8 × 4.1ملم 
B6 )125 × 176  ،بوصة) 6.9 × 4.9مم 

ملم،  C5 (162 × 229ظرف 
 بوصات) 9 × 6.4

مم،  C6 )114 × 162ظرف 
 بوصة) 6.38 × 4.5

DL envelope (110 × 220  ،ملم
 بوصات) 8.66 × 4.33

JIS B6 )128 × 182  ،بوصة) 7.2 × 5.0مم 
 بوصات 7×  5ملم،  178×  127

×  3.9مم،  148×  100البطاقات البريدية (
 بوصة) 5.8

×  7.9مم،  148×  200البطاقات البريدية (
 بوصة) 5.8

Statement (140 × 216  ،بوصات) 8.5 × 5.5ملم 
ملم،  Monarch (98 × 190ظرف 

 بوصات) 7.5 × 3.9
 بوصة) 8.9 × 3.9مم،  226 × 99( 9ظرف رقم 
ملم،  105 × 241( 10ظرف رقم 

 بوصات) 9.5 × 4.1
 بوصات) 9×  6مم،  228×  152( 9×  6ظرف 

 بوصة. 5×  3مم،  127×  76
×  3.5مم،  140×  89البطاقات البريدية (

 بوصة) 5.5
×  4مم،  152×  102البطاقات البريدية (

 بوصات) 6
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 أنواع وأوزان الورق المدعومة للطباعة التلقائیة على الوجھین
 

 األوزان أنواع الورق

 الورق المعاد تدويره
 مخصص

 ²جم/م 105–60

 الورق العادي
 مثقوب

 مطبوع مسبًقا
 الورق ذو الرأسیة

 ورق مقوى

 ²جم/م 105–75

 حزمة البطاقات خفیفة الوزن
 حزمة البطاقات الالمعة خفیفة الوزن

 ²جم/م 163–106

 

 

 أحجام الورق المخصص المدعومة

 2و 1الدرجان 
 بوصات) 8.5–5.8ملم ( 215.9–148.0العرض:  •
 بوصة) 14–8.3مم ( 355.6–210الطول:  •

 درج التمرير الجانبي
 بوصة) 8.5–3ملم ( 215.9–76.2العرض:  •
 بوصة) 14–5ملم ( 355.6–127الطول:  •

 الطباعة التلقائیة على الوجھین
 بوصات) 8.5–5.8ملم ( 215.9–148.0العرض:  •
 بوصة) 14–8.3مم ( 355.6–210الطول:  •

 وحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة
 بوصات) 8.5–5.8ملم ( 215.9–148.0العرض:  •
 بوصة) 14–8.3مم ( 355.6–210الطول:  •
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 تحمیل الورق

 يحتوي ھذا القسم على:

 56 ......................................................................................... تحمیل الورق في الدرج الجانبي •
 58 ....................................................................................... لطول الورق 2أو  1تكوين الدرجین  •
 59 ......................................................................................... 2و 1ل الورق في الدرجین تحمی •
 61 ............................................................................................ تغییر حجم الورق ونوعه ولونه •
 62 ............................................................................................ تغییر حجم الورق ونوعه ولونه •
 

 

 تحمیل الورق في الدرج الجانبي
 افتح درج التمرير الجانبي. .1

 
 لفعل، قم بإخراج أي ورق يختلف حجمه أو نوعه.عند تحمیل درج التمرير الجانبي بالورق با .2

 حرِّك موجھات العرض إلى حواف الدرج. .3
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قم بثني األوراق للخلف واألمام وتھويتھا، ثم قم بمحاذاة حواف الرزمة على سطح مستوٍ. يفصل ھذا  .4
 اإلجراء أية أوراق ملتصقة ببعضھا البعض ويقلل احتمالیة حدوث انحشار الورق.

 
وته حتى تكون جاھًزا لتجنب حدوث انحشار الورق وسوء تغذيته، ال تقم بإخراج الورق من عبمالحظة: 

 الستخدامه.

 حمِّل الورق في الدرج. .5

 حمِّل الورق المثقوب بحیث تكون الثقوب نحو الیمین. .6

 
بالنسبة للطباعة على وجه واحد أو وجھین، لتحمیل الورق ذي الرأسیة أو الورق المطبوع مسبًقا، ضع  .7

 الورق ذي الرأسیة أو الورق المطبوع مسبًقا بحیث يكون وجھه ألسفل والحافة العلوية داخل الطابعة.

 
د يتسبب ملء الدرج الزائد عن الحد إلى ال تقم بتحمیل الورق فوق الحد األقصى لخط الملء. قمالحظة: 

 انحشار الورق في الطابعة.
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 اضبط موجھات العرض حتى تلمس حواف الورق. .8

 
 إذا طلبت منك لوحة التحكم ذلك، فتأكد من حجم الورق ونوعه ولونه على شاشة "إعدادات الورق". .9

 

 لطول الورق 2أو  1تكوين الدرجین 

تبرز ، Legal. ففي إعدادات طول Legalو A4/Letterالستیعاب أحجام الورق  2و 1يمكنك ضبط أطوال الدرجین 
 األدراج من الجانب األمامي للطابعة.

 للتوافق مع طول الورق: 2و 1ورقة في الدرجین  550لتغییر وحدات تغذية الورق البالغ عددھا 
 أخرج كل الورق من الدرج. .1

 إلخراج الدرج من الطابعة، اسحبه حتى يتوقف وارفع مقدمته قلیالً ثم اسحبه للخارج. .2

 
د الدرج، احمل الجزء الخلفي منه بید واحدة. على الجانب اآلخر، في مقدمة الدرج، اضغط على لتمدي .3

 مزالج التحرير واسحب األطراف للخارج حتى تثبت.
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لضغط الدرج لتحمیل ورق أقصر، احمل الجزء الخلفي منه بید واحدة. على الجانب اآلخر، في مقدمة  .4
 الدرج، اضغط على مزالج التحرير وادفع األطراف للداخل حتى تثبت.

قم بتحمیل الورق في الدرج، ثم أدخله مرة أخرى في الطابعة. للحصول على التفاصیل، راجع تحمیل  .5
 .2و 1الورق في الدرجین 

 
 

 2و 1تحمیل الورق في الدرجین 
 إلخراج الدرج من الطابعة، اسحبه حتى يتوقف وارفع مقدمته قلیالً ثم اسحبه للخارج. .1

 
 في الجانب الخلفي من درج الورق، اضغط على درج رفع الورق ألسفل حتى يتم قفله. .2
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 اضبط موجھات طول الورق وعرضه كما ھو موضح. .3

 
قم بثني األوراق للخلف واألمام وتھويتھا، ثم قم بمحاذاة حواف الرزمة على سطح مستوٍ. يفصل ھذا  .4

 اإلجراء أية أوراق ملتصقة ببعضھا البعض ويقلل احتمالیة حدوث انحشار الورق.

 
 حمِّل الورق في الدرج. .5

 ن.حمِّل الورق المثقوب بحیث تكون الثقوب نحو الیمی −
بالنسبة للطباعة على وجه واحد أو وجھین، لتحمیل الورق ذي الرأسیة أو الورق المطبوع مسبًقا،  −

ضع الورق ذي الرأسیة أو الورق المطبوع مسبًقا بحیث يكون وجھه ألسفل والحافة العلوية داخل 
 الطابعة.

درج الزائد عن الحد إلى ال تقم بتحمیل الورق فوق الحد األقصى لخط الملء. قد يتسبب ملء المالحظة: 
 انحشار الورق في الطابعة.

 
 ھات الطول والعرض لتالئم الورق.اضبط موج .6
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 أعد الدرج إلى الطابعة. .7

 
 ادفع الدرج بالكامل حتى نھايته. .8

 مالحظات: 

 إذا لم يصل الدرج إلى نھايته بالكامل، فتأكد من قفل لوحة رفع الورق في الجانب الخلفي من الدرج. •

 ، فإن ذلك يؤدي إلى بروز الدرج عند إدخاله في الطابعة.legalإذا تم تمديد الدرج لیسع الورق بحجم  •

 يجب القیام بأي مما يلي: .9

 .تأكیدلتأكید حجم الورق ونوعه ولونه عند ضبط الدرج على "قابل للضبط بشكل كامل"، المس  −
. لتحديد لون ورق النوع. لتحديد نوع ورق جديد، المس الحجملتحديد حجم ورق جديد، المس  −

 .تأكید. عند االنتھاء، المس اللونجديد، المس 
حالة لتغییر حجم الورق أو نوعه أو لونه عند ضبط الدرج على الوضع "مخصص"، اضغط على الزر  −

وقم بتھیئة  .إعدادات الدرج>  إدارة الورق>  إعدادات الجھاز>  األدوات. ثم المس الجھاز
 .62في صفحة  تھیئة إعدادات الدرجإعدادات الدرج المطلوبة، للحصول على التفاصیل راجع 

إذا لم تظھر ھذه المیزة، فقم بتسجیل الدخول كمسؤول النظام. للحصول على التفاصیل، راجع مالحظة: 
 .28في صفحة  تسجیل الدخول كمسؤول النظام على لوحة التحكم

 

 تغییر حجم الورق ونوعه ولونه

عند ضبط األدراج على الوضع "قابل للضبط"، يمكنك تغییر إعدادات الورق كل مرة تقوم فیھا بتحمیل الدرج. عند 
 إغالق الدرج، تطالبك لوحة التحكم بضبط حجم الورق المحمّل ونوعه ولونه.

عند ضبط أحد أدراج الورق على الوضع "مخصص"، تطالب لوحة التحكم بتحمیل ورق محدد الحجم والنوع 
 واللون. إذا قمت بتحريك الموجھات لتحمیل ورق بحجم مختلف، فستعرض لوحة التحكم رسالة خطأ.

 تكوين إعدادات الدرجظر قم بتكوين إعدادات الدرج لألدراج "القابلة للضبط" أو "المخصصة"، ولمعرفة التفاصیل، ان
 .62في صفحة 

 لضبط حجم الورق أو نوعه أو لونه لدرج قابل للضبط:
 افتح درج الورق، ثم حّمل الورق المطلوب. .1

 أغلق الدرج. تظھر رسالة في لوحة التحكم. .2
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 ما يلي:يجب القیام بأي م .3

 .تأكیدلتأكید حجم الورق ونوعه ولونه عند ضبط الدرج على "قابل للضبط بشكل كامل"، المس  −
. لتحديد لون ورق النوع. لتحديد نوع ورق جديد، المس الحجملتحديد حجم ورق جديد، المس  −

 .تأكید. عند االنتھاء، المس اللونجديد، المس 
 

 تغییر حجم الورق ونوعه ولونه

يمكنك ضبط أدراج الورق للوضعین "قابل للضبط" و"مخصص". عند ضبط األدراج على الوضع "قابل للضبط"، 
يمكنك تغییر إعدادات الورق كل مرة تقوم فیھا بتحمیل الدرج. عند ضبط أحد أدراج الورق على الوضع 

دام خیار "إعدادات "مخصص"، تطالب لوحة التحكم بتحمیل ورق محدد الحجم والنوع واللون. يمكنك استخ
 الدرج" لتكوين إعدادات درج الورق أو تغییرھا.

 لتھیئة إعدادات الدرج:
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .إدارة الورق>  إعدادات األجھزة، ثم المس األدواتالمس عالمة تبويب  .2

 ثم حدد درًجا. إعدادات الدرجالمس .3

. في حال اختیار "مخصص"، لتحديد مخصصأو  قابل للضبط بشكل كامللضبط الوضع، المس  −
 .موافقللورق. المس  اللونوالنوع و الحجم، ثم عیّن تحريرإعدادات الورق لدرج مخصص، المس 

 .ممكّنلتكوين الطابعة لتحديد الدرج تلقائیًا، "للتحديد التلقائي"، المس  −
لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال الرقم، ثم  لضبط أولوية لكل درج، المس حقل الرقم. استخدم −

" أوالً. إذا كان ھذا الدرج 1تستخدم الطابعة الورق من درج "األولوية  )-ناقص (أو  زائد (+)المس 
 ".2فارًغا، فستقوم الطابعة باستخدام الورق من درج "األولوية 

 .موافقالمس  .4

أن ُيطلب منك تسجیل الدخول كمسؤول النظام.  للوصول إلى قائمة "إدارة الورق"، يمكنمالحظة: 
 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  دلیل مسؤول النظامللحصول على التفاصیل، راجع 

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 الطباعة على ورق خاص

 يحتوي ھذا القسم على:

 63 ......................................................................................................................... األظرف •
 66 ...................................................................................................................... الملصقات •
 67 ......................................................................................................... حزمة بطاقات المعة •

لطلب الورق أو الوسائط األخرى، اتصل ببائع التجزئة المحلي أو تفضل بزيارة 
www.xerox.com/office/WC6655supplies. 

 

 انظر أيًضا:

www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (الواليات المتحدة) (قائمة الوسائط الموصى بھا) 

www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (أوروبا) (قائمة الوسائط الموصى بھا) 
 

 
 

 األظرف

 يمكنك طباعة األظرف من درج التمرير الجانبي فقط.
 

 إرشادات طباعة األظرف
تعتمد جودة الطباعة على جودة األظرف وبنیتھا. جرب ماركة أظرف تجارية أخرى إذا لم تحصل على النتائج  •

 المطلوبة.
 حافظ على ثبات درجات الحرارة والرطوبة النسبیة. •
قم بتخزين األظرف غیر المستخدمة في األغلفة الخاصة بھا لتجنب تعرضھا للرطوبة والجفاف المفرطین،  •

مما قد يؤثر في جودة الطباعة ويسبب التجعد. قد تتسبب الرطوبة الزائدة في إغالق األظرف قبل الطباعة 
 أو أثناءھا.

 الھواء من األظرف قبل تحمیلھا في الدرج من خالل وضع كتاب ثقیل علیھا. أخرج فقاعات •
 في برنامج تشغیل الطباعة، حدد "الظرف" كنوع للورق. •
 ال تستخدم األظرف المبطَّنة. استخدم األظرف التي تستوي على السطح. •
 ال تستخدم األظرف ذات الصمغ الذي يتم تنشیطه حراريًا. •
 شتمل على ألسنة تعمل بالضغط أو اإلغالق.ال تستخدم األظرف التي ت •
 استخدم األظرف الورقیة فقط. •
 ال تستخدم األظرف التي تشتمل على ثقوب أو مشابك معدنیة. •

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=order&Language=Arabic
http://www.xerox.com/printer-supplies/recommended-paper/enus.html
http://www.xerox.com/printer-supplies/recommended-paper/enus.html
http://www.xerox.com/rmleu
http://www.xerox.com/rmleu
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 تحمیل األظرف في الدرج الجانبي
 افتح درج التمرير الجانبي. .1

 
 حرِّك موجھات العرض إلى حواف الدرج. .2

 
رة بعد إزالتھا من العبوة، فیمكن أن عند عدم تحمیل األظرف في درج التمرير الجانبي مباشمالحظة: 

 تتجعد. قم بتسويتھا لتجنب حدوث انحشار.
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 لتحمیل أظرف، حّدِد أحد الخیارات: .3

لتحمیل األظرف بألسنة الحافة الطويلة، ضع األظرف بحیث تكون الحافة القصیرة داخل الطابعة،  −
 واأللسنة ألسفل وللیمین.

 
لتحمیل األظرف ذات األلسنة الطرفیة القصیرة غیر الالصقة، ضع الوجه المطبوع ألعلى واأللسنة  −

 تكون مفتوحة وألسفل مع إدخال الطرف السفلي في الطابعة.

 
وبالنسبة لألظرف ذات األلسنة الطرفیة القصیرة الالصقة، قم بتحمیلھا بحیث يكون الوجه  •

 المطبوع ألعلى واأللسنة تكون مغلقة وألسفل وتكون األلسنة داخل الطابعة.
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في برنامج تشغیل  تدوير أفقيأو  أفقيأو  عموديلطباعة األظرف بشكل صحیح، حدد مالحظة: 
ة، في برنامج تشغیل الطباعة، استخدم الطباعة، وذلك عند تحمیل األظرف وفتح األلسنة. لقلب الصور

 درجة"، حسب الحاجة. 180"تدوير الصورة بزاوية 

 إذا طلبت منك لوحة التحكم ذلك، فتأكد من حجم الورق ونوعه ولونه على شاشة "إعدادات الورق". .4
 

 الملصقات

 يمكنك طباعة الملصقات من درج التمرير الجانبي فقط.
 

 إرشادات طباعة الملصقات
 استخدم الملصقات المصممة للطباعة باللیزر. •
 ال تستخدم ملصقات الفینیل. •
 ال تقم بتغذية ورقة ملصقات في الطابعة أكثر من مرة واحدة. •
 ال تستخدم ملصقات الصمغ الجاف. •
 اطبع على وجه واحد فقط من ورقة الملصقات. استخدم الملصقات الورقیة الكاملة فقط. •
ستخدمة بشكل مستوٍ في عبوتھا األصلیة. اترك أوراق الملصقات داخل قم بتخزين الملصقات غیر الم •

عبوتھا األصلیة حتى تصبح جاھزة لالستخدام. أعد أية أوراق ملصقات غیر مستخدمة إلى عبوتھا األصلیة 
 وأعد إحكام غلقھا.

حیث قد  ال تقم بتخزين الملصقات في ظروف شديدة الجفاف أو الرطوبة أو شديدة السخونة أو البرودة. •
يؤدي تخزينھا في الظروف القاسیة إلى حدوث مشكالت في جودة الطباعة أو إلى انحشارھا في 

 الطابعة.
قم بتدوير المخزون بشكل متكرر. قد تتسبب فترات التخزين الطويلة في الظروف القاسیة إلى تجعد  •

 الملصقات وانحشارھا في الطابعة.
 كنوع للورق.في برنامج تشغیل الطباعة، حدد "ملصقات"  •
 أخرج جمیع الورق اآلخر من الدرج قبل تحمیل الملصقات. •

 

ال تستخدم أي ورق فقدت ملصقاته أو تجعدت أو أزيلت عن الورق الُمقوى. حیث قد يؤدي ذلك إلى تنبیه:  
 تلف الطابعة.

 

 

 تحمیل الملصقات في درج التمرير الجانبي
 أخرج كل الورق من الدرج. .1

قم بتحمیل الملصقات في درج التمرير الجانبي، بحیث يكون وجھھا ألعلى، وتكون تغذية الحافة العلوية  .2
 من الصفحة داخل الطابعة فقط.

 اضبط موجھات العرض حتى تلمس حواف الورق. .3

 .الحجمفي لوحة التحكم، للحصول على "إعدادات الورق"، المس  .4

 .مخصصقم بالتمرير عبر القائمة، ثم المس  .5

 .موافقحدد العرض والطول، ثم المس  .6

 .الملصقات، ثم المس النوعالمس  .7
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 .تأكیدالمس  .8

ارات في الكمبیوتر، في "تفضیالت الطباعة" من برنامج تشغیل الطباعة، انقر فوق عالمة التبويب "خی .9
 الطباعة".

 .الملصقاتلنوع الورق، حدد  .10
 

 حزمة بطاقات المعة

 من أي درج. 2جم/م 220يمكنك طباعة حزمة البطاقات الالمعة خفیفة الوزن وحزمة البطاقات الالمعة حتى 
 

 إرشادات الطباعة على مخزون البطاقات الالمعة
 بح مستعًدا لتحمیلھا في الطابعة.ال تفتح األغلفة محكمة الغلق لمخزون البطاقات الالمعة حتى تص •
اترك مخزون البطاقات الالمعة في الغالف األصلي وأترك األغلفة في علبة الشحن الكرتونیة حتى تصبح  •

 مستعًدا الستخدامھا.
 أخرج جمیع الورق اآلخر من الدرج قبل تحمیل مخزون البطاقات الالمعة. •
خطط الستخدامه. ال تترك مخزون البطاقات الالمعة في ال تحمل إال مقدار مخزون البطاقات الالمعة الذي ت •

الدرج عندما تنتھي من الطباعة. أعد وضع مخزون البطاقات غیر المستخدمة في غالفه األصلي وأحكم 
 غلقه.

قم بتدوير المخزون بشكل متكرر. قد تتسبب فترات التخزين الطويلة في الظروف القاسیة إلى تجعد  •
 انحشارھا في الطابعة.مخزون البطاقات الالمعة و

في برنامج تشغیل الطباعة، حدد نوع مخزون البطاقات الالمعة المطلوب أو حدد الدرج المحمَّل بالورق  •
 المطلوب.

 





 

 69 الوظائف متعددة 6655/6655i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

 يحتوي ھذا الفصل على:

 70 .................................................................................................. نظرة عامة على الطباعة •
 71 ...................................................................................................... تحديد خیارات الطباعة •
 76 ................................................................................................................... إدارة المھام •
 79 ................................................................................................................ میزات الطباعة •
 89 ................................................................................................ طباعة أنواع المھام الخاصة •
 94 ...................................................................................................... مھام الطباعة المعلقة •
 95 ..................................................................................................................... طباعة من •
 

 

 الطباعة 5 



 الطباعة
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 نظرة عامة على الطباعة

ما وتوصیلھما بشبكة نشطة. تأكد من وجود قبل الطباعة، يجب توصیل جھاز الكمبیوتر والطابعة وتشغیلھ
تثبیت برنامج تشغیل الطباعة المناسب مثبًتا لديك على جھاز الكمبیوتر. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .46في صفحة  البرنامج
 حدد الورق المناسب. .1

 قم بتحمیل الورق في الدرج المناسب. على لوحة تحكم الطابعة، حدد الحجم واللون والنوع. .2

قم بالوصول إلى إعدادات الطباعة في التطبیق البرمجي. بالنسبة لمعظم التطبیقات البرمجیة، اضغط  .3
 .Macintoshفي نظام التشغیل  CMD+P، أو Windowsفي نظام التشغیل  CTRL+Pعلى 

 حدد الطابعة الخاصة بك. .4

في نظام  التفضیالتأو  الخصائصقم بالوصول إلى إعدادات برنامج تشغیل الطباعة من خالل تحديد  .5
. يمكن أن يختلف اسم الزر وفًقا Macintoshفي نظام التشغیل  "®Xeroxأو "میزات  Windowsالتشغیل 
 للتطبیق.

 .موافقورة، ثم انقر فوق قم بتعديل إعدادات برنامج تشغیل الطباعة عند الضر .6

 إلرسال المھمة إلى الطابعة. طباعةانقر فوق  .7
 

 انظر أيًضا:
 56في صفحة  تحمیل الورق

 71في صفحة  تحديد خیارات الطباعة

 79في صفحة  الطباعة على كال وجھي الورقة

 63في صفحة  الطباعة على ورق خاص
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 تحديد خیارات الطباعة

 يحتوي ھذا القسم على:

 71 ......................................................................................... تعلیمات برنامج تشغیل الطباعة •
 Windows ........................................................................ 72خیارات الطباعة في نظام التشغیل  •
 Macintosh ...................................................................... 73شغیل خیارات الطباعة في نظام الت •
 Linux ................................................................................. 74خیارات الطباعة بنظام التشغیل  •

ات الطباعة، التي يطلق علیھا خیارات برنامج تشغیل الطباعة أيًضا، باعتبارھا "تفضیالت يتم تحديد خیار
. تتضمن خیارات Macintosh" في نظام التشغیل ®Xeroxو"میزات  Windowsالطباعة" في نظام التشغیل 

على الوجھین وتخطیط الصفحة وجودة الطباعة. تصبح خیارات الطباعة التي تم -الطباعة إعدادات الطباعة
ضبطھا من "تفضیالت الطباعة الخاصة بالطابعات والفاكسات" اإلعداد االفتراضي. وتكون خیارات الطباعة التي 

 لتطبیق.تم ضبطھا من داخل التطبیق البرمجي مؤقتة. ال يحفظ التطبیق والكمبیوتر اإلعدادات بعد إغالق ا
 

 

 تعلیمات برنامج تشغیل الطباعة

من إطار "تفضیالت الطباعة". انقر فوق الزر  ®Xeroxتتوفر معلومات التعلیمات الخاصة ببرنامج تشغیل الطباعة 
 ) بالزاوية السفلیة الیسرى من إطار "تفضیالت الطباعة" لالطالع على التعلیمات.?"تعلیمات" (

 

 تظھر المعلومات حول "تفضیالت الطباعة" من إطار "التعلیمات" في عالمتي تبويب:
لتوفیر قائمة بعالمات التبويب في األعلى وفي المناطق الموجودة أسفل إطار "تفضیالت  المحتويات •

الطباعة". استخدم عالمة تبويب "المحتويات" للبحث عن توضیحات لكل من الحقول والمناطق الموجودة 
 في "تفضیالت الطباعة".

 علومات عنھا فیه.لتوفیر حقل يمكنك إدخال الموضوع أو الوظیفة التي تحتاج إلى م البحث •
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 Windowsخیارات الطباعة في نظام التشغیل 

 Windowsإعداد خیارات الطباعة االفتراضیة في نظام التشغیل 

عند الطباعة من أي تطبیق برمجي، تستخدم الطابعة إعدادات مھمة الطباعة المحددة في إطار "تفضیالت 
فظھا حتى ال تضطر إلى تغییرھا في كل مرة تقوم فیھا الطباعة". يمكنك تحديد أكثر خیارات الطباعة شیوًعا وح

 بالطباعة.

على سبیل المثال، إذا كنت تريد الطباعة على كال وجھي الورق في معظم المھام، فحدد الطباعة على 
 الوجھین في "تفضیالت الطباعة".

 لتحديد خیارات الطباعة االفتراضیة:
 :انتقل إلى قائمة الطابعات على جھاز الكمبیوتر .1

>  األجھزة والصوت>  لوحة التحكم>  البدء، انقر فوق Windows Vistaبالنسبة لنظام التشغیل  −
 .الطابعات

>  اإلعدادات>  ابدأواإلصدارات األحدث، انقر فوق  Windows Server 2003بالنسبة لنظام التشغیل  −
 .الطابعات

 .األجھزة والطابعات>  البدء، انقر فوق Windows 7بالنسبة لنظام التشغیل  −
 .األجھزة والطابعات>  لوحة التحكم، انقر فوق Windows 8بالنسبة لنظام التشغیل  −

في حالة عدم ظھور رمز لوحة التحكم على سطح المكتب، انقر بزر الماوس األيمن فوق سطح مالحظة: 
 .األجھزة والطابعات>  الصفحة الرئیسیة للوحة التحكم>  تخصیصالمكتب، ثم حدد 

 .تفضیالت الطباعةي القائمة، انقر بزر الماوس األيمن فوق رمز الطابعة وانقر فوق ف .2

 للحفظ. موافقفي إطار "تفضیالت الطباعة"، انقر فوق عالمة تبويب، وحدد الخیارات، ثم انقر فوق  .3

للحصول على مزيد من المعلومات حول خیارات برنامج تشغیل الطباعة في نظام التشغیل مالحظة: 
Windows) "باإلطار "تفضیالت الطباعة".?، انقر فوق الزر "تعلیمات ( 

 

 Windowsتحديد خیارات الطباعة لمھمة فردية في نظام التشغیل 

الستخدام خیارات طباعة خاصة لمھمة معینة، يمكنك بتغییر "تفضیالت الطباعة" قبل إرسال المھمة إلى 
الطابعة. على سبیل المثال، إذا أردت أعلى جودة طباعة عند طباعة أحد المستندات، في "تفضیالت الطباعة"، 

 فحدد "دقة عالیة"، ثم أرسل مھمة الطباعة.
یق البرمجي، قم بالوصول إلى إعدادات الطباعة. بالنسبة لمعظم التطبیقات أثناء فتح المستند في التطب .1

 .CTRL+Pأو اضغط على  طباعة>  ملفالبرمجیة، انقر فوق 

. يختلف اسم الزر وفًقا التفضیالتأو  الخصائصلفتح إطار "الخصائص"، حدد الطابعة، ثم انقر فوق زر  .2
 للتطبیق.

 ص"، ثم قم بإجراء التحديدات.انقر فوق عالمة تبويب في إطار "الخصائ .3

 .موافقلحفظ التحديدات وإغالق إطار "الخصائص"، انقر فوق  .4

 .موافقإلرسال المھمة إلى الطابعة، انقر فوق  .5
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 Windowsحفظ مجموعة من خیارات الطباعة شائعة االستخدام في نظام التشغیل 

 مھام الطباعة المستقبلیة.يمكنك تحديد مجموعة من الخیارات وحفظھا، حتى يمكنك تطبیقھا على 

 لحفظ مجموعة من خیارات الطباعة:
 أثناء كون المستند مفتوًحا في التطبیق. طباعة>  ملفانقر على  .1

. انقر فوق عالمات التبويب في إطار "الخصائص"، ثم حدد اإلعدادات الخصائصحدد الطابعة، ثم انقر فوق  .2
 المطلوبة.

لحفظ اإلعدادات، انقر فوق السھم الموجود على يمین حقل "اإلعدادات المحفوظة" أسفل اإلطار، ثم انقر  .3
 .حفظ باسمفوق 

لحفظ مجموعة الخیارات في قائمة  موافقاكتب اسًما لمجموعة خیارات الطباعة، ثم انقر فوق  .4
 "اإلعدادات المحفوظة".

 القائمة. للطباعة باستخدام ھذه الخیارات، حدد االسم من .5
 

 Macintoshخیارات الطباعة في نظام التشغیل 

 Macintoshتحديد خیارات الطباعة في نظام التشغیل 

 الستخدام خیارات طباعة معینة، قم بتغییر اإلعدادات قبل إرسال المھمة إلى الطابعة.
 أثناء كون المستند مفتوًحا في التطبیق. طباعة>  ملفانقر على  .1

 حدد الطابعة الخاصة بك. .2

 من قائمة "الُنسخ والصفحات". "®Xeroxحدد "میزات  .3

 حدد خیارات الطباعة المطلوبة من القوائم المنسدلة. .4

 إلرسال المھمة إلى الطابعة. طباعةانقر فوق  .5
 

 

حفظ مجموعة من خیارات الطباعة شائعة االستخدام في نظام التشغیل 
Macintosh 

 الخیارات وحفظھا، حتى يمكنك تطبیقھا على مھام الطباعة المستقبلیة.يمكنك تحديد مجموعة من 

 لحفظ مجموعة من خیارات الطباعة:
 أثناء فتح المستند في التطبیق. طباعة>  ملفانقر فوق  .1

 حدد الطابعة من قائمة الطابعات. .2

 حدد خیارات الطباعة المطلوبة من القوائم المنسدلة في مربع الحوار "طباعة". .3

 .حفظ باسم>  اإلعدادات مسبقة الضبطق انقر فو .4
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لحفظ مجموعة الخیارات في قائمة اإلعدادات مسبقة  موافقاكتب اسًما لخیارات الطباعة، ثم انقر فوق  .5
 الضبط.

 للطباعة باستخدام ھذه الخیارات، حدد االسم من قائمة اإلعدادات مسبقة الضبط. .6
 

 

 Linuxخیارات الطباعة بنظام التشغیل 

 ®Xeroxبدء تشغیل إدارة طابعة 

، ثم اضغط على xeroxprtmgrمن مطالبة نافذة طرفیة كجذر، اكتب  ®Xeroxلبدء تشغیل تطبیق إدارة طابعة 
 .رجوعأو  إدخال

 

 Linuxالطباعة من محطة عمل 

 :Linuxللطباعة من محطة عمل 
 قم بإنشاء قائمة انتظار الطباعة. .1

أثناء فتح المستند أو الرسم المطلوب في التطبیق؛ افتح مربع الحوار "طباعة". بالنسبة لمعظم التطبیقات  .2
 .CTRL+Pأو اضغط على  طباعة>  ملفالبرمجیة، انقر فوق 

 حدد قائمة انتظار الطباعة الھدف. .3

 أغلق مربع حوار الطباعة. .4

 عة المتاحة.، حّدد میزات الطابGUI ®Xeroxفي برنامج تشغیل الطباعة  .5

 .طباعةانقر فوق  .6

ملفات إعدادات بطاقة المھمة التي تحدد إعدادات أو میزات إضافیة. يمكنك  ®Xeroxيقبل برنامج الطباعة 
 .lp/lprأيًضا إرسال طلبات الطباعة عبر سطر األوامر باستخدام 

 :GUI ®Xeroxإلنشاء بطاقة مھمة باستخدام برنامج تشغیل الطباعة 
 .GUI ®Xeroxغیل الطباعة افتح برنامج تش .1

 حدد الخیارات المطلوبة. .2

 .tmp، ثم قم بتخزين بطاقة المھمة في موقع عام، مثل /حفظ باسمانقر فوق  .3

ال يتم حفظ المعلومات التي يمكن التعرف علیھا شخصیًا، مثل رمز مرور "الطباعة اآلمنة"، في  مالحظة: 
 ر األوامر.بطاقة المھمة. ويمكنك تحديد ھذه المعلومات في سط

 إلنشاء بطاقة مھمة باستخدام سطر األوامر:
 .xeroxprtmgrفي سطر األوامر، بصفتك المستخدم األساسي، اكتب  .1

 حدد الخیارات المطلوبة. .2

 .tmp، ثم قم بتخزين بطاقة المھمة في موقع عام، مثل /حفظ باسمانقر فوق  .3
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ال يتم حفظ المعلومات التي يمكن التعرف علیھا شخصیًا، مثل رمز مرور "الطباعة اآلمنة"، في مالحظة: 
 بطاقة المھمة. ويمكنك تحديد ھذه المعلومات في سطر األوامر.

 تُعد األوامر التالیة أمثلة على كیفیة الطباعة باستخدام بطاقة مھمة:
• lp -d{Target_Queue} -oJT={Absolute_Path_To_Job_Ticket} {Path_To_Print_File{ 
• lp -dMyQueue -oJT=/tmp/DuplexedLetterhead /home/user/PrintReadyFile 
• lp -dMyQueue -oJT=/tmp/Secure -oSecurePasscode=1234 /home/user/PrintReadyFile 
 



 الطباعة

 

 الوظائف متعددة 6655/6655i  ®WorkCentre ®eroxXاأللوان الطابعة 76
 المستخدم دلیل 
 

 إدارة المھام

 يحتوي ھذا القسم على:

 76 .......................................................................................... إدارة المھام على لوحة التحكم •
 77 ..................................................................................... إدارة مھام الطباعة اآلمنة والمعلقة •
 Internet Services ®CentreWare ®Xerox ........................................................ 78إدارة المھام في  •
 

 

 إدارة المھام على لوحة التحكم

من "حالة المھمة" على لوحة التحكم، يمكنك عرض قوائم المھام النشطة أو المھام اآلمنة أو المھام 
المكتملة. يمكنك إيقاف مھمة محددة مؤقًتا أو حذفھا أو طباعتھا أو عرض تقدمھا أو تفاصیلھا. للحصول على 

 .89في صفحة  طباعة أنواع مھام خاصةالتفاصیل، انظر 

 إليقاف الطباعة مؤقًتا:
. تستمر الطابعة في الطباعة بینما تحدد أفضل مكان مقاطعةعلى لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 لإليقاف مھمة الطباعة المخزنة مؤقًتا.

 مرة أخرى. مقاطعةالستئناف الطباعة، اضغط على الزر  .2

 إليقاف مھمة الطباعة مؤقًتا مع الخیار بحذفھا:
 .مقاطعةعلى لوحة التحكم، اضغط على الزر  .1

 المس المھمة المطلوبة. .2

 يجب القیام بأي مما يلي: .3

 .حذفلحذف مھمة الطباعة، المس  −
 .استئنافالستئناف مھمة الطباعة، المس  −

 لعرض المھام النشطة أو اآلمنة أو المكتملة:
 .حالة المھمةالتحكم، اضغط على الزر  في لوحة .1

 لالطالع على قائمة بأنواع المھام المحددة، المس عالمة تبويب. .2

 .المھام النشطةلعرض المھام قید المعالجة أو التي تنتظر المعالجة، المس عالمة التبويب  −
المھام بويب , أو عالمة التمھام الطباعة اآلمنةلعرض مھام الطباعة اآلمنة، المس عالمة التبويب  −

 .موافق. المس المجلد وأدخل رقم رمز المرور باستخدام لوحة المفاتیح، ثم المس اآلمنة
 .المھام المكتملةلعرض المھام المكتملة، المس عالمة التبويب  −

 استخدم القائمة المنسدلة لتنقیح القائمة. .3

 لالطالع على تفاصیل حول مھمة، المس المھمة. .4
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 لحذف مھمة:
 .حالة المھمةفي لوحة التحكم، اضغط على الزر  .1

 من أي عالمات تبويب لنوع المھمة، المس المھمة. .2

 .حذفالمس  .3

 مالحظات: 

يستطیع مسؤول النظام تقیید المستخدمین عن حذف المھام. إذا قام مسؤول نظام بتقیید حذف  •
 المھمة، فیمكنك عرض المھام، ولكن ال يمكنك حذفھا.

 باعة آمنة إال من قِبل المستخدم الذي قام بإرسال المھمة أو مسؤول النظام.ال يمكن حذف مھمة ط •

 USBمن القائمة "طباعة من"، يمكنك عرض قوائم المھام المحفوظة، أو المھام المخزنة على محرك أقراص 
ائم. المحمول أو المھام المخزنة في مجلدات الطابعة. يمكنك تحديد المھام وطباعتھا من أي قائمة من القو

 .89في صفحة  طباعة أنواع مھام خاصةلطباعة المھمة، انظر 

 لعرض المھام المحفوظة:
 .طباعة من، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .المھام المحفوظةالمس  .2

 لعرض المھام المحفوظة، المس أحد المجلدات. .3

 لالطالع على تفاصیل حول مھمة، المس المھمة. .4
 

 طباعة اآلمنة والمعلقةإدارة مھام ال

عند إرسال مھمة طباعة آمنة، يتم تعلیق المھمة حتى تقوم بتحريرھا من خالل كتابة رمز مرور على لوحة 
 التحكم.

 لعرض قائمة بمھام الطباعة اآلمنة:
 .حالة المھمةفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

، ثم حدد أحد المجلدات. للحصول على مھام الطباعة اآلمنةأو  مھام الطباعة المعلقةالمس  .2
 .89في صفحة  الطباعة اآلمنةالتفاصیل، راجع 

ال يمكن حذف مھمة طباعة آمنة إال من قِبل المستخدم الذي قام بإرسال المھمة أو مسؤول مالحظة: 
 النظام.

في حالة قیام مسؤول النظام بتھیئة میزة "إيقاف جمیع المھام"، سیتم تعلیق أي مھمة تم إرسالھا إلى 
 الطابعة حتى تقوم بتحريرھا. للحصول على التفاصیل، راجع تحرير مھام الطباعة المعلقة.

ن الكمبیوتر الذي المھام غیر المحددة ھي المھام غیر المقترنة باسم المستخدم. تنشأ المھام غیر المحددة م
باستخدام  UNIXأو  DOSال يطالب المستخدم بتسجیل الدخول. ومن األمثلة على ذلك إرسال مھمة من إطار 

LPR أو ،Port 9100 أو من عالمة تبويب المھام في ،Internet Services ®CentreWare ®Xerox. 
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 لعرض قائمة بالمھام غیر المحددة وتحريرھا:
 .ھام الطباعة غیر المحددةمالمس عالمة التبويب  .1

 يجب القیام بأي مما يلي: .2

 .طباعةلتحرير مھمة معلقة، المس المھمة، ثم المس  −
 .طباعة الكللتحرير جمیع المھام المعلقة، المس  −

يمكن أن تعلق الطابعة مھمة الطباعة عندما يتعذر علیھا استكمالھا. على سبیل المثال، إذا كانت تحتاج إلى 
 ق أو المستلزمات. وعندما يتم حل المشكلة، تستأنف الطابعة عملیة الطباعة تلقائیًا.االنتباه أو الور

 

 Internet Services ®CentreWare ®Xeroxإدارة المھام في 

Xerox® يمكنك عرض قائمة بالمھام النشطة وحذف مھام الطباعة من قائمة "المھام النشطة" في 
Internet Services ®CentreWareًضا طباعة المھام المحفوظة أو نسخھا أو نقلھا أو حذفھا. للحصول . يمكنك أي

 .Internet Services ®CentreWare ®Xeroxعلى تفاصیل، انظر "التعلیمات" في 
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 میزات الطباعة

 يحتوي ھذا القسم على:

 79 .......................................................................................... الطباعة على كال وجھي الورقة •
 80 ............................................................................................. تحديد خیارات الورق للطباعة •
 80 .................................................................................. طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة •
 80 ............................................................................................................... طباعة الكتیبات •
 81 ................................................................................................................. جودة الطباعة •
 81 ................................................................................................... استخدام خیارات الصورة •
 82 ................................................................................................استخدام الصفحات الخاصة •
 84 ........................................................................................................................ التحجیم •
 84 ..................................................................................................... طباعة العالمات المائیة •
 86 ..................................................................................................... طباعة العالمات المائیة •
 87 .................................................................................................... طباعة الصور المعكوسة •
 87 ....................................................................................... إنشاء األحجام المخصصة وحفظھا •
 Windows ........................................................ 88م التشغیل تحديد إعالم اكتمال المھمة في نظا •
 

 

 الطباعة على كال وجھي الورقة

 أنواع الورق الخاص بالطباعة التلقائیة على الوجھین

مستند على الوجھین، يمكن للطابعة طباعة مستند على الوجھین تلقائیًا على الورق المدعوم. قبل طباعة 
أنواع الورق المدعوم وأوزانه للطباعة التلقائیة تحقق من دعم نوع الورق ووزنه. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .55في صفحة  على الوجھین
 

 طباعة مستند على الوجھین

يتم تحديد خیارات الطباعة التلقائیة على الوجھین في برنامج تشغیل الطباعة. يستخدم برنامج تشغیل 
 الطباعة إعدادات االتجاه العمودي أو األفقي من التطبیق لطباعة المستند.

 

 خیارات تخطیط الصفحة على الوجھین

كیفیة إدارة الصفحات المطبوعة. تتجاوز يمكنك تحديد تخطیط الصفحة للطباعة على الوجھین، األمر الذي يحدد 
 ھذه اإلعدادات إعدادات اتجاه صفحة التطبیق.
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 أفقي عمودي

 

 

 

 

 

 

 

 
 عمودي

 طباعة على الوجھین
 عمودي

الطباعة على الوجھین، 
 ن الحافة القصیرةالقلب م

 أفقي
 طباعة على الوجھین

 أفقي
الطباعة على الوجھین، 

 القلب من الحافة القصیرة
 

 

 

 تحديد خیارات الورق للطباعة

توجد طريقتان لتحديد الورق الخاص بمھمة الطباعة. يمكنك ترك الطابعة تحدد الورق الذي سیتم استخدامه 
وفًقا لحجم المستند ونوع الورق ولون الورق الذي تحدده. يمكنك أيًضا تحديد درج معین محمل بالورق 

 المطلوب.
 

 طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

ت، يمكنك طباعة أكثر من صفحة على ورقة واحدة. اطبع صفحة أو صفحتین عند طباعة مستند متعدد الصفحا
صفحة على كل وجه من خالل تحديد  16صفحات أو  9صفحات أو  6صفحات أو  5صفحات أو  4صفحات أو  3أو 

"الصفحات لكل ورقة" في عالمة التبويب "تخطیط الصفحة". يوجد "تخطیط الصفحة "في عالمة التبويب 
 تند"."خیارات المس

 
 

 طباعة الكتیبات

باستخدام الطباعة على الوجھین، يمكنك طباعة مستند في شكل كتیب صغیر. قم بإنشاء الكتیبات من أي 
حجم للورق مدعوم للطباعة على الوجھین. يقوم برنامج التشغیل بتصغیر كل صورة صفحة وطباعة أربعة صور 

لصفحات بالترتیب الصحیح للصفحة في كل ورقة تلقائیًا، بواقع صورتین للصفحة على كل وجه. تتم طباعة ا
 بحیث يمكنك طي الصفحات وتدبیسھا إلنشاء الكتیب.
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، يمكنك تحديد ھامش Macintoshأو  Windows PostScriptعند طباعة الكتیبات باستخدام برنامج التشغیل 
 التوثیق والتبعید.

 بوصة). 1/72مم ( 0.35: لتحديد المسافة األفقیة بالنقاط بین صور الصفحة. تبلغ النقطة ھامش التوثیق •
: يحدد مدى نقل صور الصفحة للخارج بمقدار أعشار النقطة. وتعوض اإلزاحة ُسمك الورقة التبعید •

المطوية، األمر الذي قد يؤدي إلى إزاحة صور الصفحة بشكل طفیف للخارج عند طیھا. يمكنك تحديد قیمة 
 من الصفر إلى نقطة واحدة.

 

 التبعید ھامش التوثیق

 

 

 
 

 

 

 جودة الطباعة

 أوضاع جودة الطباعة:
 نقطة في البوصة 600×  600وضع جودة الطباعة القیاسیة:  •
 نقطة لكل بوصة 600×  2400وضع جودة الطباعة عالي الدقة:  •
 وضع جود الطباعة لموفر الحبر •

 يقلل ھذا الوضع كمیة مسحوق الحبر الُمستخدمة لمھام الطباعة. −
 يمكنك استخدام ھذه المیزة إلخراج جودة المسودة. −

 

 صورةاستخدام خیارات ال

 Windowsتتحكم "خیارات الصورة" في طريقة استخدام الطابعة لأللوان إلنتاج المستند. توفر برامج التشغیل 
PostScript وMacintosh  أكبر مجموعة من عناصر التحكم في األلوان وتصحیحاتھا. يشتمل كل نظام على

أوضاع قیاسیة للتحكم في األلوان لالستخدام العادي فضالً عن خیارات األلوان المخصصة للمستخدمین األكثر 
ك إلى تقدًما. توجد خیارات الصورة في عالمة تبويب "خیارات الصورة" بإطار "الخصائص". حیث تنقسم ھنا

عالمات تبويب "تصحیح األلوان" و "األلوان حسب الكلمات" و"عملیات ضبط األلوان". للحصول على تفاصیل حول 
 .70في صفحة  نظرة عامة على الطباعةالوصول إلى إطار "الخصائص"، راجع 

 توفر عالمة التبويب "تصحیح األلوان" أوضاع األلوان القیاسیة.
• Xeroxتحول ھذه المیزة جمیع األلوان في المستند إلى األبیض واألسود أو ظالل اللون األبیض واألسود :

 الرمادي.
• Xeroxطبیق أفضل تصحیح لأللوان على النصوص والرسومات والصور. : تقوم ھذه المیزة بتلون تلقائي

 بھذا اإلعداد. Xeroxتوصي 
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واللون  CIE: لتوفیر تحديد عملیات محاكاة صورة الطباعة التجارية واللون الموضعي ولون تصحیح األلوان •
المخصص" الرمادي لمطابقة لون المستند. كما توفر عالمة التبويب ھذه أيًضا خیار "اللون التلقائي 

(السماوي  CMYK(األحمر واألخضر واألزرق) أو ألوان  RGBلتصحیحات األلوان المتقدمة استناًدا إلى ألوان 
 أو الرمادي. CIEواألرجواني واألصفر واألسود) أو اللون الموضعي أو لون 

 كثر تحديًدا.توفر عالمتا التبويب المتبقیتان طرًقا إضافیة لضبط األلوان للوفاء بمتطلبات األلوان األ

توفر عالمة التبويب "األلوان حسب الكلمات" عملیة تتكون من ثالث خطوات لتحديد تصحیح اللون المخصص. 
بإجراء تحديد من كل حقل من الحقول الثالثة، تقوم بإنشاء جملة للتحكم في خصائص ألوان المستند. يمكنك 

مستند. أثناء إنشاء جملة "األلوان حسب إنشاء عدة جمل للتحكم بشكل أكثر دقة في محتوى ألوان ال
 الكلمات"، ستظھر في اإلطار أسفل حقول التحديد. يتألف تركیب الجملة من ثالثة أجزاء:

: لتوفیر قائمة لتحديد لون أو مجموعة ألوان لضبطھا، مثل "كل ألوان أوراق ما اللون المراد تغییره؟ •
 الشجر الخضراء".

 تحديد مقدار التأثیر المراد إجراؤه للون المحدد.: للسماح لك بما مقدار التغییر؟ •
 : للسماح لك بتحديد نوع التغییر مثل "مشرق" من إحدى القوائم.ما نوع التغییر؟ •

توفر عالمة التبويب "عملیات ضبط األلوان" مجموعة تتكون من ستة أشرطة تمرير لضبط المكونات الفردية 
رير لضبط السطوع والتباين والتشبع والمكونات السماوية لأللوان المحددة. يمكنك استخدام أشرطة التم

 واألرجوانیة والصفراء للون.
 

 استخدام الصفحات الخاصة

يتم استخدام خیارات الصفحات الخاصة للتحكم في كیفیة إضافة األغلفة والمدرجات وصفحات االستثناء إلى 
 المستند المطبوع.

 .70في صفحة  نظرة عامة على الطباعةخصائص، راجع للحصول على تفاصیل حول الوصول إلى نافذة ال

 
 

 طباعة صفحات األغلفة

صفحة الغالف ھي الصفحة األولى أو األخیرة من المستند. يمكنك تحديد مصادر الورق الخاصة بصفحات 
 األغلفة التي تختلف عن المصدر المستخدم للنص األساسي من المستند. على سبیل المثال، يمكنك

استخدام الورق ذي الرأسیة الخاص بشركتك للصفحة األولى من المستند. يمكنك أيًضا استخدام الورق ثقیل 
الوزن للصفحتین األولى واألخیرة من التقرير. يمكنك استخدام أي درج ورق مناسب كمصدر لطباعة صفحات 

 األغلفة.

 حدد أيًا من ھذه الخیارات لطباعة صفحات األغلفة:
 لعدم طباعة صفحات األغلفة. ال تتم إضافة صفحات األغلفة إلى المستند. بدون أغلفة •
 لطباعة الصفحة األولى على الورق من الدرج المحدد. األمامي فقط •
 لطباعة الصفحة الخلفیة على الورق من الدرج المحدد. الخلفي فقط •
 لطباعة صفحات األغلفة األمامیة والخلفیة من نفس الدرج. األمامي والخلفي: تماثل •
 لطباعة األغلفة األمامیة والخلفیة من أدراج مختلفة. األمامي والخلفي: مختلف •

بعد تحديد خیار طباعة صفحات األغلفة، يمكنك تحديد الورق لألغلفة األمامیة والخلفیة حسب الحجم أو اللون 
ورق فارغ أو مطبوع مسبًقا، كما يمكنك طباعة الوجه األول أو الثاني أو كال أو النوع. يمكنك أيًضا استخدام 

 وجھي صفحات األغلفة.
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 طباعة صفحات اإلدراج

يمكنك إضافة صفحات إدراج فارغة أو مطبوعة مسبًقا قبل الصفحة األولى من كل مستند أو بعد الصفحات 
المخصصة داخل المستند إلى فصل األقسام أو المخصصة داخل المستند. تؤدي إضافة إدراج بعد الصفحات 

 تعمل كعالمة أو عنصر نائب. تأكد من تحديد الورق المراد استخدامه لصفحات اإلدراج.
الصفحة المحددة أو قبل  X، حیث تمثل X: لتوفیر الخیارات لوضع إدراج بعد الصفحة خیارات اإلدخال •

 .1الصفحة 
 جھا في كل موضع.: لتحديد عدد الصفحات المراد إدراالكمیة •
: لتحديد الصفحة أو نطاق الصفحات التي تستخدم خصائص صفحة االستثناء. افصل الصفحات صفحات •

الفردية أو نطاقات الصفحة بفواصل. حدد الصفحات ضمن النطاق باستخدام واصلة. على سبیل المثال، 
 .11-1,6,9، اكتب 11و 10و 9و 6و 1لتحديد الصفحات 

للون والنوع االفتراضي للورق المحدد في "استخدام إعدادات المھمة". لتحديد : لعرض الحجم واالورق •
 حجم ورق مختلف، أو اللون، أو النوع، للورق، انقر فوق السھم، ثم حدد أحد الخیارات.

 : لعرض سمات الورق الخاص ببقیة المھمة.إعداد المھام •
 

 طباعة صفحات االستثناء

ة عن بقیة الصفحات في المھمة. يمكن تحديد االختالفات، مثل، حجم صفحات االستثناء لھا إعدادات مختلف
الصفحة ونوع الصفحة ولون الصفحة. كما يمكن أيًضا تغییر وجه الورقة المطلوب الطباعة علیه حسب المھمة. 

 يمكن أن تحتوي مھمة طباعة على العديد من االستثناءات.

ة. وأنت ترغب في طباعة خمس صفحات على وجه صفح 30على سبیل المثال، تحتوي مھمة الطباعة على 
واحد فقط من الورق الخاص، وطباعة بقیة الصفحات على الورق العادي على الوجھین. يمكنك استخدام 

 صفحات االستثناء لطباعة المھمة.

 في إطار "صفحات االستثناء"، يمكنك ضبط خصائص صفحات االستثناء وتحديد مصدر الورق البديل:
يد الصفحة أو نطاق الصفحات التي تستخدم خصائص صفحة االستثناء. افصل الصفحات : لتحدصفحات •

الفردية أو نطاقات الصفحة بفواصل. حدد الصفحات ضمن النطاق باستخدام واصلة. على سبیل المثال، 
 .11-1,6,9، اكتب 11و 10و 9و 6و 1لتحديد الصفحات 

 المحدد في "استخدام إعدادات المھمة". : لعرض الحجم واللون والنوع االفتراضي للورقالورق •
 ألسفلللسماح لك بتحديد خیارات الطباعة على الوجھین. انقر فوق السھم  الطباعة على الوجھین •

 لتحديد أحد الخیارات:
 يقوم بطباعة صفحات االستثناء على وجه واحد فقط. طباعة على وجه واحدالخیار  −
يقوم بطباعة صفحات االستثناء على وجھي الورقة وعكس الصفحات  طباعة على الوجھینالخیار  −

 على الحافة الطويلة. ثم يمكن تثبیت المھمة على الحافة الطويلة للصفحات.
يقوم بطباعة صفحات االستثناء  الطباعة على الوجھین، االنعكاس على الحافة القصیرةالخیار  −

على وجھي الورقة وعكس الصفحات على الحافة القصیرة. ثم يمكن تثبیت المھمة على الحافة 
 القصیرة للصفحات.

لطباعة المھمة باستخدام السمات الموضحة في مربع "إعدادات  استخدام إعداد المھمة −
 المھمة".

 مھمة.: لعرض سمات الورق الخاص ببقیة الإعداد المھام •

يمكن أن يؤدي اختیار بعض مجموعات الطباعة على الوجھین باستخدام إلى أنواع وأحجام مالحظة: 
 معینة من الورق إلى الحصول على نتائج غیر متوقعة.
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 التحجیم

من  %400من حجمھا األصلي أو تكبیرھا بنسبة تصل إلى  %25يمكنك تصغیر الصورة بنسبة تصل إلى 
، يمكنك العثور على "خیارات تغییر الحجم" في عالمة التبويب Windowsالتشغیل  حجمھا األصلي. في نظام

 "خیارات الطباعة" ببرنامج تشغیل الطباعة.
 

50% 100% 200% 

   
 

>  حجم آخرل "الورق"، ثم حدد للوصول إلى خیارات التحجیم، انقر فوق السھم الموجود على يمین حق .1
 .حجم ورق متقدم

 حدد أحد الخیارات. .2

 : يمكنك استخدام ھذا الخیار للحفاظ على حجم الصورة األصلي.بدون تغییر الحجم −
: يمكنك استخدام ھذا الخیار لتغییر الطباعة من حجم قیاسي للورق إلى حجم تغییر الحجم تلقائیًا −

آخر. يتم تغییر "حجم المستند األصلي" لیالءم حجم ورق اإلخراج المحدد الموضح في حقل "حجم 
 ورق اإلخراج".

: يمكنك استخدام ھذا الخیار لتغییر حجم طباعة اإلخراج حسب نسبة مئوية تغییر الحجم يدويًا −
 دة.محد

 

 طباعة العالمات المائیة

العالمة المائیة ھي نص ُيستخدم لغرض خاص يمكنك طباعته على صفحة واحدة أو أكثر. على سبیل المثال، 
يمكنك إضافة كلمة مثل "نسخ" أو "مسودة" أو "سري" كعالمة مائیة بدالً من دمغھا على المستند قبل 

 التوزيع.
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 مالحظات: 

ال يتم دعم جمیع الخیارات الواردة في جمیع الطابعات. فال تنطبق بعض الخیارات إال على طراز طابعة  •
 أو تھیئة أو نظام تشغیل أو نوع برنامج تشغیل معین.

ال يتم دعم العالمات المائیة في بعض برامج تشغیل الطباعة عند تحديد كتیب أو عند طباعة أكثر من  •
 احدة على الورقة.صفحة و

 باستخدام خیارات العالمات المائیة؛ يمكن القیام بما يلي:
 إنشاء عالمة مائیة أو تحرير عالمة مائیة موجودة باستخدام "محرر العالمات المائیة": •

"نص العالمة المائیة" يستخدم األحرف المكتوبة في حقل "النص" كعالمة مائیة. يمكن إنشاء نص  −
ة في مستند. يمكن تحديد خیارات مثل حجم الخط ونوع الخط ولون الخط عالمة مائیة للطباع

 والزاوية.
أو bmp."صورة العالمة المائیة" تستخدم صورة كعالمة مائیة. يمكن أن يكون ملف الصورة بتنسیق  −

.gif  أو.jpg يمكن إنشاء صورة عالمة مائیة لطباعتھا في مستند وتحديد الخیارات بما في ذلك .
 موضع في الصفحة.الحجم وال

"الطابع الزمني للعالمة المائیة" يستخدم طابًعا زمنیًا كعالمة مائیة. يمكن إنشاء طابع زمني عالمة  −
 مائیة للطباعة في مستند. تشمل مكونات الطابع الزمني الیوم والتاريخ والوقت والمنطقة الزمنیة.

 .ضع عالمة مائیة على الصفحة األولى أو على كل صفحة بالمستند •
 اطبع عالمة مائیة على المقدمة أو الخلفیة أو أدمجھا مع مھمة الطباعة. •

 لطباعة "عالمة مائیة":
 .العالمة المائیة>  خیارات المستندانقر فوق  .1

 حدد العالمة المائیة من قائمة "العالمات المائیة". .2

 ، ثم حدد كیفیة طباعة العالمة المائیة:الطبقاتانقر فوق  .3

 يقوم بطباعة العالمة المائیة خلف النص والرسومات في المستند. طباعة في الخلفیةالخیار  −
يقوم بتجمیع العالمة المائیة مع النص والرسومات في المستند. تكون العالمة المائیة  مدمجالخیار  −

 المجمعة شفافة بحیث يمكن رؤية العالمة المائیة ومحتوى المستند.
 يقوم بطباعة العالمة المائیة فوق النص والرسومات في المستند. طباعة في المقدمةالخیار  −

 ثم حدد الصفحات المطلوب طباعة العالمة المائیة علیھا: الصفحاتانقر فوق  .4

 يقوم بطباعة العالمة المائیة في كل صفحات المستند. الطباعة في كل الصفحاتالخیار  −
ة المائیة في الصفحة األولى من المستند يقوم بطباعة العالم فقط 1الطباعة في الصفحة الخیار  −

 فقط.
 .موافقانقر فوق  .5
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 طباعة العالمات المائیة

العالمة المائیة ھي نص ُيستخدم لغرض خاص يمكنك طباعته على صفحة واحدة أو أكثر. على سبیل المثال، 
لمستند قبل يمكنك إضافة كلمة مثل "نسخ" أو "مسودة" أو "سري" كعالمة مائیة بدالً من دمغھا على ا

 التوزيع.

 
 مالحظات: 

ال يتم دعم جمیع الخیارات الواردة في جمیع الطابعات. فال تنطبق بعض الخیارات إال على طراز طابعة  •
 أو تھیئة أو نظام تشغیل أو نوع برنامج تشغیل معین.

ال يتم دعم العالمات المائیة في بعض برامج تشغیل الطباعة عند تحديد كتیب أو عند طباعة أكثر من  •
 صفحة واحدة على الورقة.

 باستخدام خیارات العالمات المائیة؛ يمكن القیام بما يلي:
 إنشاء عالمة مائیة أو تحرير عالمة مائیة موجودة باستخدام محرر العالمات المائیة: •

"نص العالمة المائیة" يستخدم األحرف المكتوبة في حقل "النص" كعالمة مائیة. يمكن إنشاء نص  −
حديد خیارات مثل حجم الخط ونوع الخط ولون الخط عالمة مائیة للطباعة في مستند. يمكن ت

 والزاوية.
أو bmp."صورة العالمة المائیة" تستخدم صورة كعالمة مائیة. يمكن أن يكون ملف الصورة بتنسیق  −

.gif  أو.jpg يمكن إنشاء صورة عالمة مائیة لطباعتھا في مستند وتحديد الخیارات بما في ذلك .
 الحجم والموضع في الصفحة.

لطابع الزمني للعالمة المائیة" يستخدم طابًعا زمنیًا كعالمة مائیة. يمكن إنشاء طابع زمني عالمة "ا −
 مائیة للطباعة في مستند. تشمل مكونات الطابع الزمني الیوم والتاريخ والوقت والمنطقة الزمنیة.

 ضع عالمة مائیة على الصفحة األولى أو على كل صفحة بالمستند. •
 على المقدمة أو الخلفیة أو أدمجھا مع مھمة الطباعة. اطبع عالمة مائیة •

 لطباعة "عالمة مائیة":
 .العالمة المائیة>  خیارات المستندانقر فوق  .1

 حدد العالمة المائیة من قائمة "العالمات المائیة". .2

 ، ثم حدد كیفیة طباعة العالمة المائیة:الطبقاتانقر فوق  .3

: يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى طباعة العالمة المائیة خلف النص والرسومات في طباعة في الخلفیة −
 المستند.

: يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى دمج العالمة المائیة مع النص والرسومات في المستند. تكون دمج −
 العالمة المائیة المجمعة شفافة بحیث يمكن رؤية العالمة المائیة ومحتوى المستند.

: يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى طباعة العالمة المائیة فوق النص والرسومات المقدمة الطباعة في −
 في المستند.
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 ثم حدد الصفحات المطلوب طباعة العالمة المائیة علیھا: الصفحاتانقر فوق  .4

: يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى طباعة العالمة المائیة في الصفحة فقط 1الطباعة في الصفحة  −
 ستند فقط.األولى من الم

: يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى طباعة العالمة المائیة في كل صفحات طباعة في كل الصفحات −
 المستند.

 .موافقانقر فوق  .5
 

 طباعة الصور المعكوسة

، فیمكنك طباعة الصفحات كصورة معكوسة. يتم عكس الصور من PostScriptإذا تم تثبیت برنامج التشغیل 
 الیسار إلى الیمین عند طباعتھا.

 

 إنشاء األحجام المخصصة وحفظھا

يمكنك طباعة ورق بحجم مخصص من أي درج للورق. يتم حفظ إعدادات الورق بالحجم المخصص في برنامج 
أحجام رفة أحجام الورق المدعومة لكل درج، راجع تشغیل الطباعة ويتوفر لك لتحديده في كل التطبیقات. لمع

 .52في صفحة  الورق المخصص المدعومة

 :Windowsإلنشاء األحجام المخصصة وحفظھا في نظام التشغیل 
 .خیارات الطباعةفي برنامج تشغیل الطباعة، انقر فوق عالمة التبويب  .1

>  حجم ورق اإلخراج>  حجم ورق متقدم>  حجم آخربالنسبة للورق، انقر فوق السھم، ثم حدد  .2
 .جديد

 في اإلطار "حجم ورق مخصص جديد"، أدخل ارتفاع الحجم الجديد وعرضه.  .3

 .مللیمتراتأو  بوصات، ثم حدد وحدات القیاسفوق الزر لتحديد وحدات القیاس، أسفل النافذة، انقر  .4

 .موافقللحفظ، اكتب عنوانًا للحجم الجديد في حقل االسم، ثم انقر فوق  .5

 :Macintoshإلنشاء األحجام المخصصة وحفظھا في نظام التشغیل 
 .إعداد الصفحة>  ملففي التطبیق، انقر فوق  .1

 .المخصصة إدارة األحجام، ثم حدد أحجام الورقانقر فوق  .2

 ).+إلضافة حجم جديد، في إطار "إدارة أحجام الورق"، انقر فوق عالمة الزائد ( .3

، ثم اكتب اسًما للحجم الجديد الحجم المخصصفي الجزء العلوي من اإلطار، انقر نقًرا مزدوًجا فوق  .4
 المخصص.

 أدخل ارتفاع الحجم الجديد المخصص وعرضه. .5

بعة من القائمة. أو اضبط الھامش العلوي والسفلي واأليمن ، ثم حدد الطاھوامش الطباعةانقر فوق  .6
 واأليسر.

 .موافقلحفظ اإلعدادات، انقر فوق  .7
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 Windowsتحديد إعالم اكتمال المھمة في نظام التشغیل 

يمكنك تحديد إعالمك عند انتھاء مھمة الطباعة. تظھر رسالة على شاشة الكمبیوتر باسم المھمة واسم 
 الطابعة التي طُبعت منھا المھمة.

 تتوفر ھذه المیزة على جھاز كمبیوتر يطبع على طابعة متصلة بالشبكة.مالحظة: 

 لیتم اإلخطار باكتمال مھمة الطباعة:
 ."متقدم"نقر فوق عالمة التبويب في برنامج تشغیل الطباعة، ا .1

 .ممكَّن>  اإلخطار بالمھام المكتملة>  إخطارانقر فوق  .2

 .موافقانقر فوق  .3
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 طباعة أنواع المھام الخاصة

 يحتوي ھذا القسم على:

 89 ................................................................................................................ الطباعة اآلمنة •
 90 ............................................................................................................. مجموعة العینات •
 91 ................................................................................................................. تأخیر الطباعة •
 92 ........................................................................................................... المھمة المحفوظة •

 لوحة تحكم الطابعة. تتیح لك أنواع المھام الخاصة إرسال مھمة طباعة من الكمبیوتر، ثم طباعتھا من

 حدد أنواع المھام الخاصة في برنامج تشغیل الطابعة من عالمة التبويب "خیارات الطباعة".
 

 

 الطباعة اآلمنة

أرقام بمھمة الطباعة عند إرسالھا إلى الطابعة. يتم  10إلى  4تتیح لك الطباعة اآلمنة إقران رمز مرور يتكون من 
 تعلیق المھمة في الطابعة حتى تقوم بإدخال رمز المرور على لوحة التحكم.

طباعة" لبرنامج عند طباعة سلسلة من مھام الطباعة اآلمنة، يمكنك تعیین رمز مرور افتراضي في "تفضیالت ال
تشغیل الطباعة. ثم يمكنك استخدام رمز المرور االفتراضي لجمیع مھام الطباعة المرسلة من ھذا الكمبیوتر. 

 إذا كان يجب علیك استخدام رمز مرور آخر، فیمكنك تجاوزه في برنامج تشغیل الطباعة التطبیقي.
 

 إرسال مھمة طباعة آمنة
 المھمة" في عالمة التبويب "خیارات الطباعة".من قائمة "نوع  الطباعة اآلمنةحدد  .1

 أرقام لمھمة الطباعة اآلمنة. 10-4اكتب رمز مرور مكونًا من  .2

 اكتب رمز المرور مرة أخرى في حقل "تأكید رمز المرور". .3

 مالحظات: 

إذا لم تقدم رمز مرور؛ فستقوم الطابعة بتعیین رمز مرور وعرضه في إطار "رمز المرور مطلوب". يمكنك  •
ستخدام رمز المرور الذي توفره الطابعة، أو يمكنك كتابة رمز المرور الخاص بك الستخدامه في إطار ا

 الطباعة اآلمنة.

رمز المرور مقترن باسم المستخدم. بعد تعیین رمز مرور، فإنه يصبح رمز المرور االفتراضي ألي مھمة  •
الطابعات. يمكن إعادة تعیین رمز المرور في أي وقت من  ®Xeroxطباعة تتطلب رمز مرور على جمیع 

 أي نافذة تحتوي على رمز المرور.

 .موافقانقر فوق  .4

 تحقق من صحة حجم الورق ونوعه ووزنه. إذا لم يكن صحیًحا، فقم بتغییر إعدادات الورق. .5

 حدد أحد خیارات الطباعة على الوجھین. .6

 حدد أحد أوضاع جودة الطباعة. .7
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 .موافقيب أخرى أو انقر فوق حدد عالمة تبو .8

أو  موافقإلرسال المھمة إلى الطابعة، من "إطار الطباعة"، حدد عدد النسخ المراد طباعتھا وانقر فوق  .9
 .طباعة

 

 تحرير طباعة آمنة
 .حالة المھمةفي لوحة التحكم، اضغط على الزر  .1

، ثم حدد أحد المجلدات. للحصول على مھام الطباعة اآلمنةأو  مھام الطباعة المعلقةالمس  .2
 .89في صفحة  الطباعة اآلمنةالتفاصیل، راجع 

 .موافقاستخدم لوحة المفاتیح إلدخال رمز المرور الذي قمت بتعیینه لمھمة الطباعة، ثم المس  .3

 .طباعةالمناظرة في القائمة، ثم المس  المس مھمة الطباعة .4
 

 حذف طباعة آمنة
 .حالة المھمةفي لوحة التحكم، اضغط على الزر  .1

، ثم حدد أحد المجلدات. للحصول على مھام الطباعة اآلمنةأو  مھام الطباعة المعلقةالمس  .2
 .89في صفحة  الطباعة اآلمنةالتفاصیل، راجع 

 .موافقاستخدم لوحة المفاتیح إلدخال رمز المرور الذي قمت بتعیینه لمھمة الطباعة، ثم المس  .3

 .حذفالمس مھمة الطباعة المناظرة في القائمة، ثم المس  .4
 

 مجموعة العینات

ة نموذج لمھمة نسخ متعددة وتعلیق الُنسخ المتبقیة في يتیح لك نوع مھمة "مجموعة العینات" طباعة نسخ
الطابعة. بعد مراجعة النسخة النموذج، يمكنك تحديد اسم المھمة من لوحة تحكم الطابعة لطباعة الُنسخ 

 اإلضافیة.
 

 إرسال مھمة طباعة مجموعة عینات
 اعة".من قائمة "نوع المھمة" في عالمة التبويب "خیارات الطب مجموعة العیناتحدد  .1

 تحقق من صحة حجم الورق ونوعه ووزنه. إذا لم يكن صحیًحا، فقم بتغییر إعدادات الورق. .2

 حدد أحد خیارات الطباعة على الوجھین. .3

 حدد أحد أوضاع جودة الطباعة. .4

 .موافقحدد عالمة تبويب أخرى أو انقر فوق  .5

أو  موافقإلرسال المھمة إلى الطابعة، من "إطار الطباعة"، حدد عدد النسخ المراد طباعتھا وانقر فوق  .6
 .طباعة

 تتم طباعة نسخة عینة على الفور. ال يتم احتساب النسخة العینة كجزء من مھمة الطباعة.
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 ا.بعد مراجعة النسخة، استخدام لوحة تحكم الطابعة لطباعة النسخ المتبقیة أو حذفھ .7

، Earth Smart. في إعدادات Earth Smartيمكن استخدام "مجموعة العینات" كجزء من إعدادات مالحظة: 
 حدد "مجموعة العینات" كإعداد افتراضي لـ "نوع المھمة".

 لطباعة المھمة، حددھا من قائمة المھام في لوحة تحكم الطابعة. .8

 .موافقاضغط على  .9
 

 ة مجموعة عیناتتحرير المطبوعات المتبقیة بعد طباع
 على لوحة التحكم. حالة المھمةالمس  .1

 ، ثم حدد أحد المجلدات..المھام النشطةأو  مھام الطباعة المعلقةالمس  .2

 المس مھمة الطباعة المقترنة في القائمة. .3

 .طباعةالمس  .4

 تتم طباعة بقیة المھمة ثم تحذف الطابعة المھمة من برنامج تشغیل الطابعة.
 

 تأخیر الطباعة

ساعة من الوقت األصلي إلرسال المھمة. أدخل الوقت الذي  24يمكنك تأخیر مھمة طباعة لمدة تصل إلى 
تريد طباعة المھمة فیه. إذا كان الوقت الذي تدخله سابًقا للوقت الذي ترسل فیه مھمة الطباعة، فستتم 

 ف اللیل.طباعة المھمة في الیوم التالي. الوقت االفتراضي للطباعة المتأخرة ھو منتص
 

 إرسال تأخیر مھمة الطباعة
 من قائمة "نوع المھمة" في عالمة التبويب "خیارات الطباعة". تأخیر الطباعةحدد  .1

لالنتقال من قسم الساعات إلى قسم الدقائق. لتحديد وقت  Tabفي إطار "تأخیر الطباعة"، حدد المفتاح  .2
 إرسال مھمة الطباعة، انقر فوق أزرار األسھم.

)، ثم حدد 59إلى  00)، والدقائق (من 12إلى  1ساعة، اكتب الساعة (من -12بالنسبة لتنسیق  −
، ثم استخدم زري األسھم مساءً أو  صباًحا. للتبديل بین صباًحا ومساًء، انقر فوق مساءً أو  صباًحا
 .ألسفلأو  ألعلى

 ).59إلى  00) و الدقائق (من 23إلى  1ساعة، اكتب الساعة (من -24بالنسبة لتنسیق  −

 اإلعدادات اإلقلیمیة على جھاز الكمبیوتر تحدد صیغة الوقت.مالحظة: 

 .موافقانقر فوق  .3

 .موافقحدد أي خیار طباعة آخر مطلوب وانقر فوق  .4

 .طباعةأو  موافقانقر فوق  .5

لطباعة المھمة بعد إرسالھا ولكن قبل الوقت المحدد، يجب تحرير المھمة في لوحة تحكم مالحظة: 
 الطابعة.
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 المھمة المحفوظة

تقوم میزة "المھمة المحفوظة" أو "تخزين الملف في المجلد" بتخزين مھمة عامة أو خاصة في الطابعة وطباعة 
المھمة على النحو المطلوب في لوحة تحكم الطابعة. ھذا الخیار مفید للمستندات التي تتم طباعتھا مراًرا. 

 ة غیر المصرح بھا.يمكنك تعیین رمز مرور لمھمة خاصة لمنع الطباع

 لطباعة المھام المحفوظة، راجع الطباعة من المھام المحفوظة.
 

 إرسال مھمة محفوظة عامة
 من قائمة "نوع المھمة" في عالمة التبويب "خیارات الطباعة". المھمة المحفوظةحدد  .1

 بالنسبة "السم المھمة"، قم بأي مما يلي في نافذة "المھام المحفوظة": .2

 اكتب اسًما للمھمة. −
 انقر فوق السھم على يمین الحقل وحدد اسًما من القائمة. −
 الستخدام اسم المستند. استخدام اسم المستندانقر فوق السھم على يمین الحقل وحدد  −

، يتم حذف آخر اسم 11أسماء. عند إضافة االسم رقم  10يمكن لبرنامج تشغیل الطباعة حفظ مالحظة: 
 .مسح القائمةمست خدم تلقائیًا من القائمة. إلزالة األسماء من القائمة بخالف االسم المحدد، حدد 

القیام بأي  في الحقل "حفظ في" أو "رقم المجلد"، حدد المكان الذي تريد حفظ الملف فیه بالطابعة. يجب .3
 مما يلي:

 اكتب اسم مجلد الوجھة. −
 انقر فوق السھم الموجود على يمین الحقل، ثم حدد اسم مجلد من القائمة. −
 .المجلد العام االفتراضيانقر فوق السھم الموجود على يمین الحقل، ثم حدد  −

 .طباعة وحفظلطباعة المھمة اآلن وحفظھا أيًضا، حدد خانة االختیار  .4

 .عامحدد  .5

 .موافقفوق  انقر .6

 تحقق من صحة حجم الورق ونوعه ووزنه. إذا لم يكن صحیًحا، فقم بتغییر إعدادات الورق. .7

 حدد الخیارات لمھمة الطباعة: .8

 حدد أحد خیارات الطباعة على الوجھین. −
 حدد أحد أوضاع جودة الطباعة. −

 .موافقحدد عالمة تبويب أخرى أو انقر فوق  .9

أو  موافقطار الطباعة"، حدد عدد النسخ المراد طباعتھا وانقر فوق إلرسال المھمة إلى الطابعة، من "إ .10
 .طباعة

 تتم طباعة نسخة عینة على الفور. ال يتم احتساب النسخة العینة كجزء من مھمة الطباعة.
بعد حفظ المھمة، يمكنك طباعتھا حسب الحاجة. للحصول على التفاصیل، راجع الطباعة من المھام 

 المحفوظة.
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 ة محفوظة خاصةإرسال مھم
 من قائمة "نوع المھمة" في عالمة التبويب "خیارات الطباعة". المھمة المحفوظةحدد  .1

 بالنسبة "السم المھمة"، قم بأي مما يلي في نافذة "المھام المحفوظة": .2

 اكتب اسًما للمھمة. −
 انقر فوق السھم على يمین الحقل وحدد اسًما من القائمة. −
 الستخدام اسم المستند. استخدام اسم المستندانقر فوق السھم على يمین الحقل وحدد  −

، يتم حذف آخر اسم 11أسماء. عند إضافة االسم رقم  10يمكن لبرنامج تشغیل الطباعة حفظ مالحظة: 
 .مسح القائمةمست خدم تلقائیًا من القائمة. إلزالة األسماء من القائمة بخالف االسم المحدد، حدد 

في الحقل "حفظ في" أو "رقم المجلد"، حدد المكان الذي تريد حفظ الملف فیه بالطابعة. يجب القیام بأي  .3
 مما يلي:

 اكتب اسم مجلد الوجھة. −
 انقر فوق السھم الموجود على يمین الحقل، ثم حدد اسم مجلد من القائمة. −
 .فتراضيالمجلد العام االانقر فوق السھم الموجود على يمین الحقل، ثم حدد  −

 .طباعة وحفظلطباعة المھمة اآلن وحفظھا أيًضا، حدد خانة االختیار  .4

 .خاصلتخزين المھمة في الطابعة، انقر فوق  .5

اكتب رمز مرور في حقل "رمز المرور". رمز المرور مقترن باسم المستخدم. بعد تعیین رمز مرور، فإنه يصبح  .6
الطابعات. يمكن إعادة تعیین  ®Xeroxرمز المرور االفتراضي ألي مھمة طباعة تتطلب رمز مرور على جمیع 

 رمز المرور في أي وقت من أي نافذة تحتوي على رمز المرور.

 لمرور مرة أخرى في حقل "تأكید رمز المرور".اكتب رمز ا .7

 .موافقانقر فوق  .8

 تحقق من صحة حجم الورق ونوعه ووزنه. إذا لم يكن صحیًحا، فقم بتغییر إعدادات الورق. .9

 حدد الخیارات لمھمة الطباعة: .10

 حدد أحد خیارات الطباعة على الوجھین. −
 حدد أحد أوضاع جودة الطباعة. −

 .موافققر فوق حدد عالمة تبويب أخرى أو ان .11

أو  موافقإلرسال المھمة إلى الطابعة، من "إطار الطباعة"، حدد عدد النسخ المراد طباعتھا وانقر فوق  .12
 .طباعة

بعد حفظ المھمة، يمكنك طباعتھا حسب الحاجة. للحصول على التفاصیل، راجع الطباعة من المھام 
 المحفوظة.
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 مھام الطباعة المعلقة

يمكن تعلیق المھام أو إيقافھا مؤقًتا ألسباب مختلفة. ففي حالة نفاد الورق من الطابعة، على سبیل المثال، 
يتم تعلیق المھمة. إذا أرسلت نموذج مھمة، فتتم طباعة أول نسخة من مطبوعات المھمة وتعلیق باقي 

یع المھام"، سیتم تعلیق أي مھمة النسخ حتى تُحررھا. في حالة قیام مسؤول النظام بتھیئة میزة "إيقاف جم
 تم إرسالھا إلى الطابعة حتى تقوم بتحريرھا.

 

 تحرير مھام الطباعة المعلقة
 .حالة المھمةفي لوحة التحكم، اضغط على الزر  .1

، ثم حدد أحد المجلدات. للحصول على مھام الطباعة اآلمنةأو  مھام الطباعة المعلقةالمس  .2
 .89في صفحة  الطباعة اآلمنةالتفاصیل، راجع 

 .التفاصیللتحديد سبب تعلیق المھمة، المس المھمة، ثم المس  .3

 يجب القیام بأي مما يلي: .4

 .طباعةلتحرير مھمة معلقة، المس المھمة، ثم المس  −
 .طباعة الكللتحرير جمیع المھام المعلقة، المس  −
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 طباعة من

يتیح خیار "طباعة من" طباعة المستندات المخزنة على الطابعة، أو على جھاز كمبیوتر موجود على الشبكة، 
 محمول. USBأو على محرك أقراص 

 

 محمول USBالطباعة من محرك أقراص 

 محمول مباشرة. USBمن محرك أقراص  xps.و tiff.و pdf.يمكنك طباعة ملفات بتنسیق 

 الحظات: م

للمصادقة، أو تحديث البرامج، أو  USB، فال يمكنك استخدام قارئ بطاقات USBإذا تم تعطیل منافذ  •
 محمول. USBالطباعة من محرك أقراص 

يجب على مسؤول النظام إعداد ھذه المیزة قبل أن تتمكن من استخدامھا. للحصول على التفاصیل،  •
 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  دلیل مسؤول النظامراجع 

 محمول: USBللطباعة من محرك أقراص 
 ".USBعلى الطابعة. يظھر اإلطار "طباعة من  USBالمحمول في منفذ  USBأدخل محرك أقراص  .1

تعرض القائمة الموجودة بالجزء السفلي من اإلطار المجلدات والملفات القابلة للطباعة على محرك أقراص 
USB .المحمول 

 للتمرير عبر القائمة وتحديد موقع الملف القابل للطباعة، استخدم األسھم الموجودة بجوار القائمة. .2

 إذا كان ملف الطباعة موجوًدا في مجلد، فالمس اسم المجلد لفتحه.
 المس اسم الملف القابل للطباعة. .3

طباعة على الوجھین حدد خیارات عدد الُنسخ ولون المخرجات وحجم الورق ولون الورق ونوع الورق وال .4
 واإلنھاء.

 األخضر. البدءاضغط على زر  .5

 .السابقللعودة إلى الشاشة األخیرة، المس  .6

 .استعراضللبحث عن مجلدات أخرى وملفات أخرى قابلة للطباعة، المس  .7
 

 الطباعة من المھام المحفوظة

 للطباعة من المھام المحفوظة:
 .طباعة من، ثم المس للخدمات الصفحة الرئیسیةعلى لوحة التحكم، اضغط على زر  .1

 ، ثم المس اسم المجلد الذي يحتوي على الوظیفة المحفوظة.المھام المحفوظةحدد  .2

 المس اسم المھمة المحفوظة التي تريد طباعتھا. .3

 لطباعة مھمة محفوظة خاصة، المس اسم المھمة، ثم أدخل رمز المرور.مالحظة: 

حدد خیارات عدد الُنسخ ولون المخرجات وحجم الورق ولون الورق ونوع الورق والطباعة على الوجھین  .4
 واإلنھاء.

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 األخضر. البدءاضغط على زر  .5

 للعودة إلى قائمة المھام المحفوظة. استعراضبعد طباعة المھمة، المس  .6

 .السابقللعودة إلى قائمة المجلدات، المس 
 

 الطباعة من صندوق بريد

 یح لك الطباعة من صندوق البريد طباعة الملف المخزّن في مجلد على محرك األقراص الثابت للطابعة.تت

 للطباعة من صندوق البريد:
 .طباعة من، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتعلى لوحة التحكم، اضغط على زر  .1

 ، ثم المس اسم المجلد الذي يحتوي على المستند.صندوق البريدحدد  .2

لتمكین  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxإذا لم يكن صندوق البريد معروًضا، فاستخدم  مالحظة:
میزتي "المسح الضوئي إلى صندوق البريد" و"الطباعة من صندوق البريد". ثم قم بإنشاء مجلد مسح 

على  دلیل مسؤول النظامضوئي إلى صندوق البريد. للحصول على التفاصیل، راجع 
www.xerox.com/office/WC6655docs. 

 المس اسم المستند الذي تريد طباعته. .3

لُنسخ ولون المخرجات وحجم الورق ولون الورق ونوع الورق والطباعة على الوجھین حدد خیارات عدد ا .4
 واإلنھاء.

 األخضر. البدءاضغط على زر  .5

 للعودة إلى قائمة المستندات الموجودة في صندوق البريد. استعراضبعد طباعة المھمة، المس 
 .السابقللعودة إلى قائمة المجلدات، المس 

 

 Internet Services ®treWareCen ®Xeroxالطباعة من 

مباشرًة  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxمن  xpsو. pclو. psو. pdfيمكنك طباعة الملفات بتنسیقات .
دون الحاجة إلى فتح تطبیق آخر أو برنامج تشغیل الطباعة. يمكن تخزين الملفات على محرك القرص الثابت 

 بالكمبیوتر المحلي أو جھاز التخزين كبیر السعة أو محرك أقراص الشبكة.

 :Internet Services ®CentreWare ®Xeroxللطباعة من 
الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم  IPيب واكتب عنوان على الكمبیوتر لديك، افتح أي مستعرض و .1

 .عودةأو  إدخالاضغط على 

في  الخاص بالطابعة IPالبحث عن عنوان الخاص بالطابعة، فارجع إلى  IPإذا كنت ال تعرف عنوان مالحظة: 
 .30صفحة 

 .طباعة، انقر فوق عالمة التبويب Internet Services ®CentreWare ®Xeroxفي  .2

 .فتح، وحدد الملف، ثم انقر فوق استعراضلتحديد الملف من شبكة محلیة أو موقع بعید، انقر فوق  .3

 ة للمھمة.بالنسبة للطباعة، حدد الخیارات المطلوب .4

 لطباعة مھمة على الفور. طباعة عادية −
 لطباعة مھمة بعد إدخال رمز المرور على لوحة تحكم الطابعة. طباعة آمنة −

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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، أو الطباعة التجريبیة، لطباعة نسخة واحدة من مھمة الطباعة متعددة النسخ مجموعة العینات −
 ويحتفظ بالنسخ الباقیة بالطابعة.

حفظ مھمة طباعة في مجلد على ملقم الطباعة لطباعتھا ل حفظ المھمة إلعادة الطباعة −
 مستقبالً. يمكنك تحديد اسم مھمة ومجلد.

ساعة بدًءا من إرسال المھمة  24لطباعة المھمة خالل وقت محدد يصل إلى  تأجیل الطباعة −
 األصلیة.

 في حالة تمكین المحاسبة، أدخل معرّف المستخدم الخاص بك ومعلومات المحاسبة. .5

 .إرسال مھمة انقر فوق .6

لضمان إرسال المھمة إلى قائمة االنتظار، انتظر حتى تظھر رسالة تأكید تسلیم المھمة قبل أن مالحظة: 
 تغلق ھذه الصفحة.
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 100 ......................................................................................................... النسخ األساسي •
 103 .................................................................................................... تحديد إعدادات النسخ •
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 النسخ األساسي

 األصفر الموجود على لوحة التحكم. مسح الكللمسح اإلعدادات السابقة، اضغط على زر  .1

 تحمیل المستندات األصلیة: .2

استخدم زجاج المستندات لتغذية الصفحات الفردية أو الورق الذي ال يمكن تغذيته باستخدام وحدة  −
تغذية المستندات. ضع الصفحة األولى من المستند في الزاوية العلوية الیسرى لزجاج النسخ بحیث 

 يكون وجھھا ألسفل.
. قم بإزالة أية دبابیس استخدم وحدة تغذية المستندات لتغذية الصفحات المتعددة أو الفردية −

 ومشابك ورق من الصفحات ثم ضعھا في وحدة تغذية المستندات بحیث يكون وجھھا ألعلى.
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .3

استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة الموجودة على لوحة التحكم إلدخال عدد الُنسخ. يظھر عدد  .4
 ة العلوية الیمنى لشاشة اللمس.النسخ في الزاوي

 

لتصحیح عدد الُنسخ الذي تم إدخاله باستخدام لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة، اضغط على الزر مالحظة: 
C .ثم أعد إدخال الرقم 

 

في  تحديد إعدادات النسخقم بتغییر إعدادات النسخ حسب الحاجة. للحصول على التفاصیل، راجع  .5
 .103صفحة 

 األخضر. البدءاضغط على زر  .6
 

 مالحظات: 

 األحمر الموجود على لوحة التحكم. إيقافإليقاف مھمة نسخ مؤقًتا أو إلغائھا، اضغط على الزر  •

 الموجود على لوحة التحكم. مقاطعةلمقاطعة مھمة نسخ، اضغط على الزر  •

 إلغاء المسح الضوئيلمتابعة المھمة، أو  استئناف المسح الضوئيعلى شاشة اللمس، المس  •
 إللغاء المھمة بالكامل.
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 زجاج المستندات

 

ارفع غطاء وحدة تغذية المستندات وضع  •
الصفحة األولى في الزاوية العلوية الیسرى 

بزجاج المستندات بحیث تكون متجھة 
 ألسفل.

قم بمحاذاة المستندات األصلیة على حجم  •
 الورق المطابق المطبوع على حافة الزجاج.

يستوعب زجاج المستندات أحجام  •
مم  x 356 216یة حتى المستندات األصل

)8.5 x 14 (بوصة 

 

 

 إرشادات زجاج المستندات

 بوصة) x 14 8.5مم ( x 356 216يستوعب زجاج المستندات أحجام المستندات األصلیة حتى 

لنسخ األنواع التالیة من المستندات األصلیة أو إجراء مسح ضوئي لھا، استخدام زجاج المستندات بدالً من 
 وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة.

 الورق المرفق به مشابك أو دبابیس •
 الورق المتجعد أو المتموج أو المطوي أو الممزق أو المثقوب •
 الي من الكربون أو أي شيء بخالف الورق مثل القماش أو المعدنالورق المصقل أو الخ •
 األظرف •
 الكتب •

 

 وحدة تغذية المستندات

 

 

أدخل المستندات األصلیة بحیث تكون  •
األولى  متجھة ألعلى، وبحیث تكون الصفحة

 في األعلى.
ستندات يضيء مؤشر التأكید عند تحمیل الم •

 األصلیة بشكل صحیح.
اضبط موجھات الورق حتى تستقر في  •

 مواجھة المستندات األصلیة.
تدعم وحدة تغذية المستندات أوزان الورق  •

بالنسبة للصفحات  ²جم/م 125إلى  50من 
 ²جم/م  125إلى  60ذات الوجه الواحد، ومن 
 للصفحات ذات الوجھین.

تدعم وحدة تغذية المستندات أحجام الورق  •
بوصة)  x 5.5 5.5مم ( x 139.7 139.7من 
 بوصة). x 14 8.5مم ( x 355.6 215.9إلى 

يبلغ الحد األقصى لسعة وحدة تغذية  •
 .²جم/م 80ورقة بوزن  60المستندات 
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 إرشادات وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة

ائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة، اتبع ھذه عند تحمیل المستندات األصلیة في وحدة التغذية التلق
 اإلرشادات:

أدخل المستندات األصلیة بحیث يكون وجھھا ألعلى مع إدخال الجزء العلوي من الصفحة في وحدة  •
 التغذية أوالً.

 ضع فقط الصفحات المنفصلة في وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة. •
 اضبط موجھات الورق حتى تستقر في مواجھة المستندات األصلیة. •
أدخل فقط الورق في وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة عندما يجف الحبر الموجود  •

 على الورق.
 ال تقم بتحمیل المستندات األصلیة فوق الحد األقصى لخط الملء. •
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 تحديد إعدادات النسخ

 يحتوي ھذا القسم على:

 104 ...................................................................................................... اإلعدادات األساسیة •
 108 ..................................................................................................... إعدادات جودة الصورة •
 111 .......................................................................................................... إعدادات التخطیط •
 115 ................................................................................................. إعدادات تنسیق اإلخراج •
 122 .........................................................................................................نسخ بطاقة الھوية •
 126 ............................................................................................................. النسخ المتقدم •
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 اإلعدادات األساسیة

 يحتوي ھذا القسم على:

 104 ......................................................................................................... تحديد عدد النسخ •
 104 ............................................................................ تحديد الُنسخ باأللوان أو باألبیض واألسود •
 105 .................................................................................................. تصغیر الصورة أو تكبیرھا •
 106 ........................................................................................................... تحديد درج الورق •
 106 .................................................................................. تحديد خیارات النسخ على الوجھین •
 107 ..................................................................................................... تحديد الُنسخ المرتبة •
 107 ................................................................................................ تحديد الُنسخ غیر المرتبة •
 

 

 تحديد عدد النسخ

نسخة باستخدام لوحة المفاتیح الموجودة على شاشة اللمس أو لوحة  9999يمكنك إدخال ما يصل إلى 
 التحكم.

 إلدخال عدد النسخ باستخدام لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة للوحة التحكم:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدمات اضغط على زر .1

استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة الموجودة على لوحة التحكم إلدخال عدد الُنسخ. يظھر عدد  .2
 النسخ في الزاوية العلوية الیمنى لشاشة اللمس.

ثم أعد  Cى الزر لتصحیح عدد الُنسخ الذي تم إدخاله باستخدام لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة، اضغط عل .3
 إدخال الرقم. 

 إلدخال عدد النسخ باستخدام اللوحة الرقمیة لشاشة اللمس:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .الكمیة، ثم المس مجموعة المھامالمس عالمة التبويب  .2

إلدخال عدد النسخ، استخدم لوحة المفاتیح الموجودة على شاشة اللمس. لحذف إدخال خاطئ، المس  .3
 الذي يظھر في حقل اإلدخال. Xمفتاح مسافة للخلف 

 . يظھر عدد النسخ في الزاوية العلوية الیمنى لشاشة اللمس.موافقالمس  .4
 

 تحديد الُنسخ باأللوان أو باألبیض واألسود

إذا كان المستند األصلي يحتوي على ألوان، فیمكنك إنشاء الُنسخ بألوان كاملة أو لون واحد أو باألبیض 
 واألسود.
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 لتحديد لون اإلخراج:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 حدد أحد الخیارات للون اإلخراج. .2

دام جمیع ألوان الطباعة األربعة، السماوي : ھذا الخیار لنسخ مطبوعات ألوان بالكامل باستخاللون −
 واألرجواني واألصفر واألسود.

: ھذا الخیار ينسخ باللونین األسود واألبیض فقط. يتم تحويل األلوان بالمستند األسود واألبیض −
 األصلي إلى ظالل اللون الرمادي.

 : ھذا الخیار يوفر خیاًرا إضافیًا.أكثر −
 ل لون واحد. من نافذة لوحة األلوان، حدد أحد األلون.: ھذا الخیار للنسخ بظاللون واحد •

 .موافقالمس  .3
 

 تصغیر الصورة أو تكبیرھا

من  %400من حجمھا األصلي أو تكبیرھا بنسبة تصل إلى  %25يمكنك تصغیر الصورة بنسبة تصل إلى 
 حجمھا األصلي.

 لتصغیر الصورة أو تكبیرھا:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 المس خیاًرا لتحديد التصغیر/التكبیر. .2

لتصغیر النسبة المئوية أو تكبیرھا باستخدام لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة، المس القیمة الحالیة  −
 المعروضة، ثم اكتب قیمة.

 لتصغیر النسبة المئوية أو تكبیرھا تدريجیًا، المس األسھم. −
 .تصغیر/تكبیرمس للحصول على مزيد من الخیارات، ال .3

a.  نسبي %للتصغیر أو التكبیر نسبیًا، المس. 

 .)-ناقص (أو  زائد (+)لتصغیر النسبة المئوية أو تكبیرھا بشكل متزايد، المس  •
لتصغیر النسبة المئوية أو تكبیرھا باستخدام لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة، المس القیمة  •

 الحالیة المعروضة، ثم اكتب قیمة.
: يسمح لك ھذا الخیار بالتحديد من قائمة القیم مسبقة الضبط. للحصول سبقالضبط الم •

 .المزيدعلى مزيد من الخیارات، المس 
: يسمح ھذا الخیار للجھاز بالتحديد التلقائي للمعدل األمثل لتصغیر المستند تلقائي % •

 األصلي أو تكبیره لمالءمة حجم الورق المحدد.

، فستظھر شاشة تعارض التحديد التلقائي للورقد بالورق على إذا تم ضبط مصدر اإلمدامالحظة: 
 ."موافق"الورق. حدد درج الورق المطلوب، ثم المس 

 .توسیط تلقائيلتوسیط الصورة على الصفحة، حدد خانة االختیار  •
b.  مستقل %لتصغیر عرض الصورة وطولھا أو تكبیرھما حسب نسب مئوية مختلفة، المس. 

: يسمح لك ھذا الخیار بتصغیر عرض الصورة أو تكبیره تدريجیًا باستخدام لوحة )Xالعرض ( •
 .)-ناقص (و زائد (+)المفاتیح األبجدية الرقمیة أو زري العالمتین 

: يسمح لك ھذا الخیار بتصغیر طول الصورة أو تكبیره تدريجیًا باستخدام لوحة )Yالطول ( •
 .)-ناقص (و زائد (+)ین المفاتیح األبجدية الرقمیة أو زري العالمت
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: يسمح لك ھذا الخیار بالتحديد من قائمة القیم مسبقة الضبط. )Y / Xاإلعداد المسبق ( •
 .المزيدللحصول على مزيد من الخیارات، المس 

 : يحافظ ھذا الخیار على صورة اإلخراج بنفس حجم الصورة األصلیة.100%/  100 •
سبة مئوية منفصلة للتصغیر أو التكبیر تلقائیًا : يحدد الجھاز نالنسبة المئوية المستقلة % •

لعرض الصورة وطولھا لجعلھا تتالءم مع حجم الورق المحدد. ال يتم تصغیر الصورة أو تكبیرھا 
 نسبیًا.

، فستظھر شاشة تعارض التحديد التلقائي للورقإذا تم ضبط مصدر اإلمداد بالورق على مالحظة: 
 ."موافق"المس الورق. حدد درج الورق المطلوب، ثم 

 .توسیط تلقائيلتوسیط الصورة على الصفحة، حدد خانة االختیار  •
 .موافقالمس  .4

 

 تحديد درج الورق

إلنشاء نُسخ على الورق ذي الرأسیة أو الورق الملون أو أحجام ورق مختلفة، قم بتحمیل الورق المطلوب 
 داخل أي درج، ثم حدد الدرج كمصدر لمھمة النسخ.

 لتحديد الدرج المراد استخدامه للُنسخ:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 للوصول إلى "مصدر اإلمداد بالورق"، المس الدرج المطلوب. .2

 .عرض التفاصیلإذا لم يظھر الدرج المرغوب، فالمس  .3

 .موافقالمس الدرج المطلوب، ثم المس  .4
 

 تحديد خیارات النسخ على الوجھین

ستخدم وحدة تغذية المستندات أو زجاج المستندات لنسخ وجه واحد أو كال وجھي المستند األصلي ا
 الوجھین.-ذي

 الوجھین:-لتحديد خیارات النسخ على
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 ضمن "النسخ على الوجھین"، حدد أيًا مما يلي: .2

إلجراء المسح الضوئي لوجه واحد فقط من المستندات  النسخ من وجه واحد على وجه واحد −
 األصلیة وإنتاج نُسخ ذات وجه واحد.

إلجراء المسح الضوئي لوجه واحد فقط من المستندات  النسخ من وجه واحد على الوجھین −
 .الثاني تدوير الوجهاألصلیة وإنتاج نُسخ ذات وجھین. لتدوير األوجه الثانیة، المس 

إلجراء المسح الضوئي لكال وجھي المستندات األصلیة وإنتاج  الوجھین نسخ من الوجھین على −
 .الثاني تدوير الوجهنُسخ ذات وجھین. لتدوير األوجه الثانیة، المس 

إلجراء المسح الضوئي لكال وجھي المستندات األصلیة وإنتاج  نسخ من الوجھین على وجه واحد −
 نُسخ مطبوعة ذات وجه واحد.
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 ألخضر.ا البدءاضغط على زر  .3

 تقوم وحدة تغذية المستندات بنسخ كال وجھي المستند األصلي ذي الوجھین تلقائیًا. −
تظھر رسالة على لوحة التحكم عندما يحین وقت وضع المستند األصلي التالي على زجاج  −

 المستندات.
 

 تحديد الُنسخ المرتبة

واحد -يمكنك ترتیب مھام النسخ متعددة الصفحات تلقائیًا. على سبیل المثال، عند إنشاء ثالث نُسخ على وجه
 صفحات، ستتم طباعة الُنسخ بھذا الترتیب:-لمستند من ست

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ;1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ;1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 

 لتحديد الُنسخ المرتبة:
 .نسخ، ثم المس خدماتالصفحة الرئیسیة للاضغط على زر  .1

 .مرتبللوصول إلى الترتیب، المس  .2
 

 تحديد الُنسخ غیر المرتبة

 تتم طباعة الُنسخ غیر المرتبة بالترتیب التالي:

1 ,1 ,1 ,2 ,2 ,2 ,3 ,3 ,3 ,4 ,4 ,4 ,5 ,5 ,5 ,6 ,6 ,6 

 لتحديد نُسخ غیر مرتبة:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .غیر مرتبإلى الترتیب، المس للوصول  .2
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 إعدادات جودة الصورة

 يحتوي ھذا القسم على:

 108 ............................................................................................ تحديد نوع المستند األصلي •
 108 ..................................................................................................... ضبط السطوع والحدة •
 108 ................................................................................................................ ضبط التشبع •
 109 ................................................................................................. منع تباين الخلفیة تلقائیًا •
 109 ................................................................................................................. ضبط التباين •
 109 ...................................................................................................... تحديد تأثیرات األلوان •
 110 .......................................................................................................... ضبط توازن األلوان •
 

 

 تحديد نوع المستند األصلي

لى نوع الصور الموجودة في المستند األصلي وكیفیة إنشاء تُحسن الطابعة جودة صورة الُنسخ استناًدا إ
 المستند األصلي.

 لتحديد نوع المستند األصلي:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .نوع المستند األصلي، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .2

 فق مع المستند األصلي الخاص بك.على شاشة "نوع المستند األصلي"، حدد أفضل إعداد يتوا .3

 .موافقالمس  .4
 

 ضبط السطوع والحدة

 يمكنك تفتیح الصورة أو تغمیقھا وضبط الحدة.

 لضبط الصورة:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .خیارات الصورة، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .2

 على شاشة "خیارات الصورة"، اضبط أشرطة التمرير حسب الحاجة: .3

 : لتفتیح الصورة أو تغمیقھا.تفتیح/تغمیق −
 : لزيادة حدة الصورة أو تخفیف حدتھا.الحدة −

 .موافقالمس  .4
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 ضبط التشبع

 يؤدي ضبط التشبع إلى جعل ألوان الصور أكثر إشراًقا أو بھتانًا. 

 لضبط الصورة:
 .نسخ، ثم المس لرئیسیة للخدماتالصفحة ااضغط على زر  .1

 .التشبع، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .2

 اضبط أشرطة التمرير حسب الحاجة. .3

 .موافقالمس  .4
 

 منع تباين الخلفیة تلقائیًا

عند إجراء المسح الضوئي للمستندات األصلیة المطبوعة على ورق رقیق، فإن النص أو الصورة المطبوعة على 
أحد جانبي الورقة يمكن رؤيته على الجانب اآلخر منھا. استخدم اإلعداد "منع تلقائي" لتقلیل حساسیة 

 الطابعة للتباينات في ألوان الخلفیة الخفیفة.

 لتغییر ھذا اإلعداد:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتط على زر اضغ .1

 .تحسین الصورة، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .2

 .منع تلقائيضمن "منع الخلفیة"، المس  .3

 .موافقالمس  .4
 

 ضبط التباين

 التباين ھو االختالف النسبي بین المناطق الساطعة والداكنة بالصورة.

 :لزيادة تباين الُنسخ أو تقلیله
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تحسین الصورة، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .2

 على شاشة "تحسین الصورة"، اضبط التباين: .3

 للسماح للطابعة بضبط التباين تلقائیًا. التباين التلقائي −
للسماح لك بضبط التباين يدويًا. لزيادة التباين أو تقلیله، حرّك شريط تمرير "التباين  التباين الیدوي −

 الیدوي" ألعلى أو ألسفل. ال يغیر الموضع األوسط على شريط التمرير العادي، التباين.
 .موافقالمس  .4

 

 تحديد تأثیرات األلوان

ستخدام تأثیرات األلوان المضبوطة مسبًقا. إذا كان لديك مستند أصلي باأللوان، فیمكنك ضبط لون النسخة با
 على سبیل المثال، يمكنك ضبط األلوان لتكون أكثر سطوًعا أو أكثر ھدوًءا.
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 لتحديد تأثیر لون ُمسبق الضبط:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .إعدادات اللون مسبقة الضبط، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .2

 ال تتوفر ھذه المیزة عند ضبط "لون المخرجات" على "األبیض واألسود".مالحظة: 

على شاشة "إعدادات اللون مسبقة الضبط"، المس تأثیر اللون مسبق الضبط المطلوب. تُظھر صور  .3
 النموذج كیفیة ضبط األلوان.

 .موافقالمس  .4
 

 ضبط توازن األلوان

ضبط توازن ألوان الطباعة من بین اللون السماوي واألرجواني  إذا كان لديك مستند أصلي باأللوان، فیمكنك
 واألصفر واألسود قبل طباعة النسخة.

 لضبط توازن األلوان:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .توازن األلوان، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .2

 المخرجات" على "األبیض واألسود". ال تتوفر ھذه المیزة عند ضبط "لونمالحظة: 

 لضبط مستويات الكثافة لأللوان األربعة جمیًعا: .3

a.  اللون األساسيعلى شاشة "توازن األلوان"، المس. 

b. .حرّك أشرطة التمرير لضبط مستوى كل لون 

 لضبط التمییز، ودرجة اللون المتوسطة ومستويات كثافة الظل حسب اللون: .4

a.  اللون المتقدمعلى شاشة "توازن األلوان"، المس. 

b. .المس اللون الذي ترغب في ضبطه 

c. .حرّك أشرطة التمرير لضبط مستويات عملیات التمییز ودرجات األلوان المتوسطة والظالل 

d. .كرّر الخطوتین السابقتین بالنسبة لأللوان اإلضافیة 

 .موافقالمس  .5
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 إعدادات التخطیط

 يحتوي ھذا القسم على:

 111 .......................................................................................... تحديد اتجاه المستند األصلي •
 111 .......................................................................................... تحديد حجم المستند األصلي •
 112 ..................................................................................................... تحديد "نسخ الكتاب" •
 112 ................................................................................................................ إزاحة الصورة •
 113 ....................................................................................................... مسح حواف الُنسخ •
 113 ............................................................................................................... عكس الصورة •
 

 

 تحديد اتجاه المستند األصلي

 إذا كنت تخطط لتدبیس الُنسخ تلقائیًا، فحدد اتجاه المستند األصلي.
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .االتجاه األصلي، ثم المس ضبط التخطیطالمس عالمة التبويب  .2

 من "شاشة اتجاه المستند األصلي"، المس االتجاه المطلوب: .3

إلى الصور الموجودة في  المستندات األصلیة عرضیًاو المستندات األصلیة طولیًاتشیر  −
 المستندات األصلیة.

إلى اتجاه المستندات األصلیة التي تم تحمیلھا في وحدة  الصور الجانبیةو الصور العموديةتشیر  −
 تغذية المستندات.

 إذا كنت تستخدم زجاج المستندات، فسیكون اتجاه المستند األصلي كما تمت رؤيته قبل قلبه.مالحظة: 

 .موافقالمس  .4
 

 تحديد حجم المستند األصلي

 لمسح المنطقة المناسبة من المستند األصلي ضوئیًا، حدد حجم المستند األصلي.
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .حجم المستند األصلي، ثم المس ضبط التخطیطعالمة التبويب المس  .2

 على شاشة "حجم المستند األصلي"، حدد خیاًرا: .3

 : تكتشف الطابعة حجم المستند األصلي.اكتشاف تلقائي −
: يمكنك تحديد المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا عند منطقة المسح الضوئي مسبقة الضبط −

 ائمة التمرير، المس حجم الورق المطلوب.مطابقتھا لحجم الورق القیاسي. في ق
: يمكنك تحديد ارتفاع المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا وعرضھا. منطقة المسح الضوئي المخصصة −

 .)Xالعرض (و )Y(الطول لتحديد منطقة، المس سھمي 
 .موافقالمس  .4
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 تحديد "نسخ الكتاب"

عند نسخ أحد الكتب، أو المجالت أو أي مستند مجلد آخر، يمكنك إما نسخ الصفحة الیسرى أو الیمنى على 
 ورقة واحدة. ويمكنك نسخ كلتا الصفحتین الیمنى والیسرى على ورقتین أو كصورة واحدة على ورقة واحدة.

 

ت أو غیرھا من يجب علیك استخدام زجاج المستندات إلنشاء نُسخ من الكتب والمجالمالحظة: 
 المستندات المجلدة. ال تضع المستندات األصلیة المجلدة في وحدة تغذية المستندات.

 إلعداد نسخ كتاب:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .نسخ الكتاب، ثم المس ضبط التخطیطالمس عالمة التبويب  .2

 على شاشة "نسخ الكتاب"، حدد خیاًرا. .3

 لنسخ كلتا صفحتي كتاب مفتوح كصورة واحدة على ورقة واحدة. إيقاف −
لنسخ الصفحتین الیمنى والیسرى من كتاب مفتوح على ورقتین. إذا كان "مسح  كلتا الصفحتین −

 ملم (بوصتان). 50.8حافة التجلید" مطلوبًا، فالمس األسھم لمسح ما يصل إلى 
ب مفتوح على ورقة واحدة. إذا كان لنسخ الصفحة الیسرى فقط من كتا الصفحة الیسرى فقط −

 ملم (بوصة واحدة). 25.4"مسح حافة التجلید" مطلوبًا، فالمس األسھم لمسح ما يصل إلى 
لنسخ الصفحة الیمنى فقط من كتاب مفتوح على ورقة واحدة. إذا كان  الصفحة الیمنى فقط −

 (بوصة واحدة). ملم 25.4"مسح حافة التجلید" مطلوبًا، فالمس األسھم لمسح ما يصل إلى 
 .موافقالمس  .4

 

 إزاحة الصورة

يمكنك تغییر موضع صورة على صفحة النسخ. وُيعد ھذا اإلجراء مفیًدا إذا كانت الصورة أصغر من حجم الصفحة. 
 يجب وضع المستندات األصلیة على النحو التالي حتى تعمل میزة إزاحة الصورة بالشكل الصحیح:

: ضع المستندات األصلیة بحیث يكون وجھھا ألعلى، مع إدخال الحافة الطويلة وحدة تغذية المستندات •
 في وحدة التغذية أوالً.

: ضع المستندات األصلیة في الركن األيسر الخلفي من زجاج المستندات بحیث يكون زجاج المستندات •
 وجھھا ألسفل، وتكون الحافة الطويلة نحو الیسار.

 لتغییر موضع الصورة:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتزر اضغط على  .1

 .إزاحة الصورة، ثم المس ضبط التخطیطالمس عالمة التبويب  .2

 على شاشة "إزاحة الصورة"، حدد خیاًرا: .3

 لتوسیط الصورة في الصفحة. توسیط تلقائي −
، المس األسھم 1للسماح لك بتحديد موضع الصورة. لتحديد مقدار اإلزاحة للوجه  إزاحة الھوامش −

 ألعلى/ألسفل، المس األسھم 2 . لتحديد مقدار اإلزاحة للوجهللیسار/للیمینو ألعلى/ألسفل
 .1 عكس الوجه، أو حدد للیسار/للیمینو
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يمكنك استخدام القیم المضبوطة مسبًقا التي تم حفظھا مسبًقا من قِبل مسؤول النظام. مالحظة: 
من الشاشة، وحدد أحد اإلعدادات مسبقة بالزاوية السفلیة الیسرى  اإلعدادات مسبقة الضبطالمس

 الضبط من القائمة المنسدلة.
 

 .موافقالمس  .4
 

 مسح حواف الُنسخ

يمكنك مسح المحتوى من حواف الُنسخ من خالل تحديد المقدار المراد مسحه من الحواف الیمنى والیسرى 
 والعلوية والسفلیة.

 لمسح الحواف الموجودة بالنسخ:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .مسح الحواف، ثم المس ضبط التخطیطالمس عالمة التبويب  .2

 على شاشة "مسح الحواف"، حدد خیاًرا: .3

لمسح الحواف األربع جمیًعا بنفس المقدار. لتحديد المقدار المراد مسحه من الحافة،  جمیع الحواف −
 .جمیع الحوافانقر فوق أسھم 

لتحديد المقادير المختلفة للحواف. لتحديد المقدار المراد مسحه من كل حافة،  الحواف الفردية −
. لتحديد المقدار المراد السفليو العلويو األيمنو األيسر، ثم المس األسھم 1الوجه المس 

، أو السفليو العلويو األيمنو األيسر،ثم المس األسھم 2 الوجهمسحه من كل حافة، المس 
 .1 الوجه عكس المس 

 

يمكنك استخدام القیم المضبوطة مسبًقا التي تم حفظھا مسبًقا من قِبل مسؤول النظام. مالحظة: 
بالزاوية السفلیة الیسرى من الشاشة، وحدد أحد اإلعدادات مسبقة  اإلعدادات مسبقة الضبطالمس

 الضبط من القائمة المنسدلة.
 

 .موافقالمس  .4
 

 عكس الصورة

 عكسیة أو سالبة. يمكنك استخدام أحد ھذين الخیارين أو كلیھما.يمكن عكس الصورة األصلیة كصورة 

 لعكس الصورة:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .عكس الصورة، ثم المس ضبط التخطیطالمس عالمة التبويب  .2

 على شاشة "عكس الصورة"، حدد خیاًرا: .3

 ى الصفحة.لعكس كل صورة من الیسار إلى الیمین عل عكس الصورة −
 لعكس قیم األبیض واألسود. صورة سلبیة −

 .موافقالمس  .4
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 إعدادات تنسیق اإلخراج

 يحتوي ھذا القسم على:

 115 ................................................................................................................. إنشاء كتیب •
 116 ............................................................................................................. تضمین األغلفة •
 116 ................................................................. تحديد الحدود الفاصلة للصفحات في بداية الفصل •
 117 ............................................................................................................. إضافة مدخالت •
 118 ................................................................................................. تحديد صفحات االستثناء •
 119 .............................................................................................. التوضیحیةإضافة التعلیقات  •
 120 .................................................................. طباعة صفحات متعددة على كل وجه من الورقة •
 121 ................................................................................................................... تكرار صورة •
 

 

 إنشاء كتیب

لى كل وجه من الصفحة المطبوعة. تعمل میزة الكتیب على تقلیل صور الصفحة األصلیة لتناسب صورتین ع
 يمكنك طباعة نُسخ بتنسیق الكتیب.

 في ھذا الوضع، تقوم الطابعة بمسح جمیع المستندات األصلیة ضوئیًا قبل طباعة الُنسخ.مالحظة: 

 إلنشاء كتیب:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .إنشاء الكتیبات، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .2

 .تشغیلعلى شاشة "إنشاء الكتیبات"، المس  .3

، فستظھر شاشة تعارض الورق. حدد التحديد التلقائي للورقإذا تم ضبط مصدر اإلمداد بالورق على 
 ."موافق"درج الورق المطلوب، ثم المس 

 األصلیة المطبوعة على الوجھین:-لتحديد المستندات .4

a.  إدخال المستند األصليالمس. 

b. 2على الوجھین، تدوير الوجه أو  المستندات األصلیة على الوجھینس الم. 

 لتحديد درج الورق: .5

a.  مصدر اإلمداد بالورقالمس. 

b. .المس الدرج المطلوب 

c.  موافقالمس. 

 .موافقالمس  .6
 



 النسخ

 

 الوظائف متعددة 6655/6655i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 116
 المستخدم دلیل 
 

 تضمین األغلفة

يمكنك طباعة الصفحتین األولى واألخیرة من مھمة النسخ على ورق مختلف، مثل الورق الملون أو ثقیل الوزن. 
 تحدد الطابعة الورق من درج آخر. يمكن أن تكون األغلفة فارغة أو مطبوعة. 

 لتحديد نوع األغلفة والدرج المراد استخدامه لتحمیل ورق األغلفة:
 .نسخ، ثم المس ة للخدماتالصفحة الرئیسیاضغط على زر  .1

لتحديد "مصدر اإلمداد بالورق"، المس الدرج الذي يحتوي على الورق الخاص بصفحات النص األساسي  .2
 للمھمة.

 .الصفحات الخاصة، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .3

 .األغلفةمن شاشة "الصفحات الخاصة"، المس  .4

، فستظھر شاشة تعارض التحديد التلقائي للورقعلى  إذا تم ضبط مصدر اإلمداد بالورقمالحظة: 
 ."موافق"الورق. حدد درج الورق المطلوب، ثم المس 

 حدد أحد الخیارات التالیة لخیارات األغلفة: .5

: يتضمن ھذا الخیار الغالفین األمامي والخلفي من نفس تماثل الغالفین األمامي والخلفي −
 الدرج.

يتضمن ھذا الخیار الغالف األمامي والخلفي من أدراج  :اختالف الغالفین األمامي والخلفي −
 مختلفة.

 : يشمل ھذا الخیار الغالف األمامي فقط.األمامي فقط −
 : يشمل ھذا الخیار الغالف الخلفي فقط.الخلفي فقط −

لتحديد خیارات الطباعة الخاصة بالغالف األمامي أو الخلفي، للوصول إلى خیارات الطباعة، المس السھم  .6
 حد الخیارات.ثم حدد أ

 يقوم ھذا الخیار بإدراج غالف فارغ.الغالف الفارغ: −
: يقوم ھذا الخیار بالطباعة على الجانب األمامي من الغالف فقط. فقط 1الطباعة على الوجه  −

 .2تدوير الوجه درجة، المس  180بزاوية  2لتدوير الصورة على الوجه 
ة على الجانب الخلفي من الغالف فقط. : يقوم ھذا الخیار بالطباعفقط 2الطباعة على الوجه  −

 .2تدوير الوجه درجة، المس  180بزاوية  2لتدوير الصورة على الوجه 
 : يقوم ھذا الخیار بالطباعة على كال جانبي الغالف.الطباعة على كال الوجھین −

 .موافقللوصول إلى "مصدر اإلمداد بالورق"، المس الدرج المطلوب. المس  .7

 . تظھر الخیارات التي حددتھا على شاشة الصفحات الخاصة. موافقالمس  .8

لتحرير إدخال صفحة خاصة أو حذفھا، المس اإلدخال الموجود في القائمة، ثم المس اإلجراء المطلوب  .9
 الموجود ضمن القائمة.

 .موافقالمس  .10
 

 تحديد الحدود الفاصلة للصفحات في بداية الفصل

إذا قمت بتحديد النسخ على الوجھین، فیمكنك ضبط كل فصل لیبدأ على الوجه األمامي أو الخلفي من 
 الصفحة. تترك الطابعة أحد وجھي الورقة فارًغا حتى يبدأ الفصل على الوجه المحدد للورقة، عند الضرورة.
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 لضبط وجه البدء لصفحات معینة:
 .نسخلمس ، ثم االصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

لتحديد "مصدر اإلمداد بالورق"، المس الدرج الذي يحتوي على الورق الخاص بصفحات النص األساسي  .2
 للمھمة.

 .بدايات الفصول>  الصفحات الخاصة، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .3

ة تعارض ، فستظھر شاشالتحديد التلقائي للورقإذا تم ضبط مصدر اإلمداد بالورق على مالحظة: 
 ."موافق"الورق. حدد درج الورق المطلوب، ثم المس 

، ثم استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال رقم الصفحةعلى شاشة "بدايات الفصول"، المس  .4
 رقم الصفحة.

 لتعیین "بداية الفصل"، حدد خیاًرا: .5

 : يحدد ھذا الخیار الجانب األمامي من الورقة.في الصفحة الیمنى −
 : يحدد ھذا الخیار الجانب الخلفي من الورقة.لصفحة الیسرىفي ا −

 . تتم إضافة ھذه الصفحة إلى القائمة على الجانب األيمن من الشاشة.إضافةالمس  .6

 لضبط صفحات أخرى، كرر الخطوات الثالث السابقة. .7

 . تظھر الخیارات التي حددتھا على شاشة الصفحات الخاصة.إغالقالمس  .8

اصة أو حذفھا، المس اإلدخال الموجود في القائمة، ثم المس اإلجراء المطلوب لتحرير إدخال صفحة خ .9
 الموجود ضمن القائمة.

 .موافقالمس  .10
 

 إضافة مدخالت

مسبًقا في أماكن معینة بمھمة النسخ. يجب علیك تحديد الدرج -يمكنك إدراج صفحات فارغة أو ورق مطبوع
 الذي يحتوي على المدخالت.

رض الورق المستخدم للمدخالت مماثل لعرض الورق المستخدم في بقیة المستند. إذا تأكد من أن عمالحظة: 
 حددت "إنشاء الكتیب"، فغیر مسموح باستخدام المدخالت.

 إلضافة مدخالت:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

لتحديد "مصدر اإلمداد بالورق"، المس الدرج الذي يحتوي على الورق الخاص بصفحات النص األساسي  .2
 للمھمة.

 .المدخالت>  الصفحات الخاصة، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .3

، فستظھر شاشة تعارض الورق. حدد التحديد التلقائي للورقإذا تم ضبط مصدر اإلمداد بالورق على 
 ."موافق"الورق المطلوب، ثم المس  درج

 .كمیة اإلدراجلتحديد عدد األوراق المراد إدراجھا، المس األسھم للوصول إلى  .4

 ، ثم أدخل رقم الصفحة واستخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة.إدراج بعد صفحةالمس  .5



 النسخ

 

 الوظائف متعددة 6655/6655i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 118
 المستخدم دلیل 
 

 لتحديد درج الورق المراد استخدامه في اإلدراج: .6

a.  مصدر اإلمداد بالورقالمس. 

b. .المس الدرج المطلوب 

c.  موافقالمس. 

 .إضافةالمس  .7

 يظھر اإلدراج في القائمة الموجودة في شاشة اإلدخاالت. .8

 إلضافة إدخاالت إضافیة، كرر الخطوات األربع السابقة. .9

 . تظھر الخیارات التي حددتھا على شاشة الصفحات الخاصة.إغالقالمس  .10

الموجود في القائمة، ثم المس اإلجراء المطلوب لتحرير إدخال صفحة خاصة أو حذفھا، المس اإلدخال  .11
 الموجود ضمن القائمة.

 .موافقالمس  .12
 

 تحديد صفحات االستثناء

يمكنك طباعة صفحات االستثناء في إحدى مھام النسخ التي تستخدم ورًقا من درج آخر. يجب أن يكون حجم 
 یة المستند.الورق المستخدم لصفحات االستثناء مماثالً لحجم الورق المستخدم لبق

 مالحظات: 
 في حالة تمكین "إنشاء كتیب"، فیتعذر علیك تحديد ھذه المیزة. •

 ، فستظھر شاشة تعارض الورق.التحديد التلقائي للورقإذا تم ضبط مصدر اإلمداد بالورق على  •

 لتحديد صفحات االستثناء:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

لتحديد "مصدر اإلمداد بالورق"، المس الدرج الذي يحتوي على الورق الخاص بصفحات النص األساسي  .2
 للمھمة.

 . االستثناءات>  الصفحات الخاصة، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .3

، فستظھر شاشة تعارض التحديد التلقائي للورقإذا تم ضبط مصدر اإلمداد بالورق على مالحظة: 
 ."موافق"الورق. حدد درج الورق المطلوب، ثم المس 

البدء. استخدم لوحة المفاتیح الرقمیة إلدخال قیمة  رقم صفحةعلى شاشة "االستثناءات"، المس حقل  .4
 رقم البدء الخاصة بنطاق صفحات االستثناء.

اصة بصفحات االستثناء باستخدام اإلنھاء، ثم أدخل نطاق القیمة النھائیة الخ رقم صفحةالمس حقل  .5
 لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة.

 لتحديد صفحة واحدة كاستثناء، أدخل رقمھا كبداية ونھاية للنطاق.مالحظة: 

 لتحديد الورق المستخدم لصفحات االستثناء: .6

a.  مصدر اإلمداد بالورقالمس. 
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b. .المس الدرج الذي يحتوي على ورق الستخدامه لصفحات االستثناء 

c. موافقلمس ا. 

 . تظھر صفحات االستثناء على شاشة االستثناء.إضافةالمس  .7

 . تظھر الخیارات التي حددتھا على شاشة الصفحات الخاصة.إغالقالمس  .8

لتحرير إدخال صفحة خاصة أو حذفھا، المس اإلدخال الموجود في القائمة، ثم المس اإلجراء المطلوب  .9
 الموجود ضمن القائمة.

 .موافقالمس  .10
 

 إضافة التعلیقات التوضیحیة

 يمكنك إضافة التعلیقات التوضیحیة مثل أرقام الصفحات والتاريخ تلقائیًا بالُنسخ.
 

 مالحظات: 

ال تتم إضافة التعلیقات التوضیحیة لألغطیة أو عالمات التبويب أو المدخالت أو الصفحات الفارغة في بداية  •
 الفصل.

 حالة تحديد "إنشاء الكتیبات". ال يمكن إضافة التعلیقات التوضیحیة في •

 إلضافة التعلیقات التوضیحیة:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .التعلیقات التوضیحیة، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .2

 إلدخال أرقام الصفحات: .3

a.  تشغیل>  أرقام الصفحاتعلى شاشة "التعلیقات التوضیحیة"، المس. 

b.  ثم حدد أحد الخیارات.تطبیق علىانقر فوق ، 

c.  ثم استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال رقم الصفحة. رقم صفحة البدءالمس الحقل 

d. .المس سھًما لوضع رقم الصفحة في الرأس أو التذيیل. تُظھر صفحة النموذج موقع رقم الصفحة 

e.  موافقالمس. 

f.  موافق، وحدد اإلعدادات المطلوبة، ثم المس النمطالتنسیق ولتغییر تنسیق النص، المس. 

 إلدراج تعلیق: .4

a.  تشغیل>  التعلیقالمس. 

b.  ثم حدد أحد الخیارات.تطبیق علىانقر فوق ، 

c. .المس تعلیًقا موجوًدا بالقائمة 
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إلنشاء تعلیق، المس صًفا فارًغا، واستخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة النص، ثم المس مالحظة: 
 .موافق

d. مس سھًما لوضع التعلیق المحدد في الرأس أو التذيیل. تُظھر صفحة النموذج موقع التعلیق.ال 

e.  موافقالمس. 

f.  موافق، وحدد اإلعدادات المطلوبة، ثم المس التنسیق والنمطلتغییر تنسیق النص، المس. 

 إلدخال التاريخ الحالي: .5

a.  تشغیل>  التاريخالمس. 

b.  رات.، ثم حدد أحد الخیاتطبیق علىانقر فوق 

c. .ضمن "التنسیق"، حدد تنسیًقا للتاريخ 

d. .المس سھًما لوضع التاريخ في الرأس أو التذيیل. تُظھر صفحة النموذج موقع التاريخ 

e.  موافقالمس. 

f.  موافق، وحدد اإلعدادات المطلوبة، ثم المس التنسیق والنمطلتغییر تنسیق النص، المس. 

 إلدخال طابع أختام: .6

a.  تشغیل>  طابع األختامالمس. 

b.  ثم استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال رقم صفحة  رقم صفحة البدءالمس الحقل
 البدء. يمكن تضمین األصفار البادئة.

c.  ثم حدد أحد الخیارات.تطبیق علىانقر فوق ، 

d. .ضمن "البادئات المخزنة"، المس بادئة موجودة بالقائمة 

إلنشاء بادئة، المس صًفا فارًغا، واستخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة ما يصل إلى مالحظة: 
 .موافقثمانیة حروف، ثم المس 

e.  ضمن "الموضع"، المس سھًما لوضع طابع األختام في الرأس أو التذيیل. تُظھر صفحة النموذج موقع
 طابع األختام.

f.  موافقالمس. 

g.  موافق، وحدد اإلعدادات المطلوبة، ثم المس النمطالتنسیق ولتغییر تنسیق النص، المس. 

 .موافقالمس  .7
 

 طباعة صفحات متعددة على كل وجه من الورقة

يمكنك نسخ صفحة فردية وطباعتھا عدة مرات على وجه واحد أو على كال وجھي الورقة. تقوم الطابعة بتصغیر 
 حجم الصفحات نسبیًا لتالئم الورقة.

 اء كتیب"، فیتعذر علیك تحديد ھذه المیزة.في حالة تمكین "إنشمالحظة: 

 لطباعة صفحات أصلیة متعددة على الوجه:
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 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .الصفحات لكل وجه>  تخطیط الصفحة، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .2

، فستظھر شاشة تعارض قائي للورقالتحديد التلإذا تم ضبط مصدر اإلمداد بالورق على مالحظة: 
 ."موافق"الورق. حدد درج الورق المطلوب، ثم المس 

 المس عدد الصفحات األصلیة لكل وجه من الورقة. لتحديد عدد آخر: .3

a.  تحديد الصفوف واألعمدةالمس. 

b. .لتغییر عدد الصفوف، بالنسبة للصفوف، المس األسھم، ثم حدد العدد المطلوب 

c. .لتغییر عدد األعمدة، بالنسبة لألعمدة، المس األسھم، ثم حدد العدد المطلوب 

d.  حدد خانة االختیار.تدوير الخلفیةلتدوير الصفحات، لتعیین ، 

 يعرض الجانب األيمن من الشاشة رسًما تخطیطیًا لتخطیط الصورة.مالحظة: 

 .أفقيأو  عمودي، ثم المس اتجاه المستند األصليالمس  .4

 .موافقالمس  .5
 

 تكرار صورة

يمكنك إنشاء نُسخ متعددة من الصورة األصلیة على وجه واحد أو على كال وجھي الورقة. تُعد ھذه المیزة 
 مفیدة لنسخ صورة صغیرة.

 في حالة تمكین "إنشاء كتیب"، فیتعذر علیك تحديد ھذه المیزة.مالحظة: 

 لتكرار صورة على الورقة:
 .نسخ، ثم المس تالصفحة الرئیسیة للخدمااضغط على زر  .1

 .تكرار الصورة>  تخطیط الصفحة، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .2

، فستظھر شاشة تعارض التحديد التلقائي للورقإذا تم ضبط مصدر اإلمداد بالورق على مالحظة: 
 ."موافق"الورق. حدد درج الورق المطلوب، ثم المس 

 حدد عدد مرات تكرار الصورة في الصفحة: .3

 في الصفحة، حدد أحد الخیارات مسبقة الضبط. مرات 6، أو مرات 4، أو مرتینكرر الصورة  −
: يسمح ھذا الخیار لك بتحديد عدد الصور. إلدخال عدد الصفوف تحديد الصفوف واألعمدة −

، ثم استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة أو المس األعمدةأو  الصفوفواألعمدة، المس الحقل 
 .تدوير الخلفیةاألسھم. لتدوير الورق، حدد خانة االختیار 

: يسمح ھذا الخیار للطابعة بتحديد الحد األقصى لعدد الصور التي يمكن مالءمتھا التكرار التلقائي −
 على حجم الورق المحدد حالیًا. 

حدد خیار االتجاه المطلوب من القائمة. تُظھر صفحة النموذج تخطیط  ، ثماتجاه المستند األصليالمس  .4
 الصورة.

 .موافقالمس  .5
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 نسخ بطاقة الھوية

 يحتوي ھذا القسم على:

 122 .......................................................................................................... نسخ بطاقة ھوية •
 123 ............................................................................ تحديد الُنسخ باأللوان أو باألبیض واألسود •
 123 .................................................................................................. بیرھاتصغیر الصورة أو تك •
 124 ........................................................................................................... تحديد درج الورق •
 124 ............................................................................................ تند األصليتحديد نوع المس •
 125 .................................................................................. تفتیح نُسخ بطاقة الھوية أو تغمیقھا •
 125 ................................................................................................. منع تباين الخلفیة تلقائیًا •
 

 

 نسخ بطاقة ھوية

صغیر على وجه واحد من الورقة. يتم نسخ كل وجه باستخدام يمكنك نسخ كال وجھي بطاقة الھوية أو مستند 
 نفس الموقع على زجاج المستندات. تخزن الطابعة كال الوجھین وتطبعھما وجًھا تلو اآلخر على الورقة.

 لنسخ بطاقة ھوية:
 .نسخ بطاقة الھوية، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 إلدخال عدد النسخ، استخدم لوحة المفاتیح الموجودة على شاشة اللمس أو على لوحة التحكم. .2

 .تحريرللوصول إلى "المیزات الشائعة"، المس  .3

a.  .تحقق من إعدادات لون المخرجات ومصدر اإلمداد بالورق والتصغیر/التكبیر 

b.  .قم بتغییر اإلعدادات حسب الحاجة 

c.  موافقالمس. 

 . تحريرالجانب األيمن"، المس  للوصول إلى "میزات .4

a.  1تحقق من إعدادات نوع المستند األصلي والتفتیح/التغمیق وإخفاء الخلفیة للوجه. 

b.  .قم بتغییر اإلعدادات حسب الحاجة 

c.  موافقالمس. 

 ارفع غطاء المستندات. .5

ضع بطاقة الھوية أو مستند أصغر من نصف حجم مصدر اإلمداد بالورق المحدد في الزاوية العلوية الیسرى  .6
 لزجاج المستندات.

 على شاشة اللمس. مسح الجھة األمامیة ضوئیًااألخضر، أو المس  البدءاضغط على زر  .7

 مس.على شاشة الل مسح الجھة الخلفیة ضوئیًايظھر مسح المستندات ضوئیًا والزر 
 ارفع غطاء المستندات. .8
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 اقلب المستند وضعه في الزاوية العلوية الیسرى لزجاج المستندات. .9

 .تحريرللوصول إلى "میزات الجانب األيسر"، المس  .10

a.  2تحقق من إعدادات نوع المستند األصلي والتفتیح/التغمیق وإخفاء الخلفیة للوجه . 

b.  .قم بتغییر اإلعدادات حسب الحاجة 

c.  موافقالمس. 

 على شاشة اللمس. مسح الجھة الخلفیة ضوئیًااألخضر، أو المس  البدءاضغط على زر  .11

 ارفع غطاء المستندات وأزل بطاقة الھوية أو المستند. .12
 

 تحديد الُنسخ باأللوان أو باألبیض واألسود

 إذا كان المستند األصلي يشتمل على لون، فیمكنك إنشاء نُسخ باأللوان أو باألبیض واألسود.

 يد لون اإلخراج:لتحد
 .نسخ بطاقة الھوية، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تحريرللوصول إلى "المیزات الشائعة"، المس  .2

 المس أحد الخیارات لتحديد لون اإلخراج. .3

: ھذا الخیار لنسخ مطبوعات ألوان بالكامل باستخدام جمیع ألوان الطباعة األربعة، السماوي اللون −
 اني واألصفر واألسود.واألرجو

: ينتج نسًخا باللونین األسود واألبیض فقط. وعندھا يتم تحويل األلوان بالمستند أبیض وأسود −
 األصلي إلى ظالل اللون الرمادي.

 .موافقالمس  .4
 

 تصغیر الصورة أو تكبیرھا

من  %400من حجمھا األصلي أو تكبیرھا بنسبة تصل إلى  %25يمكنك تصغیر الصورة بنسبة تصل إلى 
 حجمھا األصلي.

 لتصغیر الصورة أو تكبیرھا:
 .نسخ بطاقة الھوية، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تحريرللوصول إلى "المیزات الشائعة"، المس  .2

 المس خیاًرا لتحديد التصغیر/التكبیر. .3

لتصغیر النسبة المئوية أو تكبیرھا باستخدام لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة، المس القیمة الحالیة  −
 المعروضة، ثم اكتب قیمة.

 .)-ناقص (أو  زائد (+)لتصغیر النسبة المئوية أو تكبیرھا بشكل متزايد، المس  −
 .المزيدرات، المس لتحديد حجم صورة مضبوط مسبًقا، المس زًرا. للحصول على مزيد من الخیا −
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 .المزيدللحصول على مزيد من الخیارات، المس  .4

a.  نسبي %للتصغیر أو التكبیر نسبیًا، المس. 

 .)-ناقص (أو  زائد (+)لتصغیر النسبة المئوية أو تكبیرھا بشكل متزايد، المس  •
مة لتصغیر النسبة المئوية أو تكبیرھا باستخدام لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة، المس القی •

 الحالیة المعروضة، ثم اكتب قیمة.
: يسمح لك ھذا الخیار بالتحديد من قائمة القیم مسبقة الضبط. للحصول الضبط المسبق •

 .المزيدعلى مزيد من الخیارات، المس 
b.  مستقل %لتصغیر عرض الصورة وطولھا أو تكبیرھما حسب نسب مئوية مختلفة، المس. 

عرض الصورة أو تكبیره تدريجیًا باستخدام لوحة  : يسمح لك ھذا الخیار بتصغیر)Xالعرض ( •
 .)-ناقص (و زائد (+)المفاتیح األبجدية الرقمیة أو زري العالمتین 

: يسمح لك ھذا الخیار بتصغیر طول الصورة أو تكبیره تدريجیًا باستخدام لوحة )Yالطول ( •
 .)-ناقص (و زائد (+)المفاتیح األبجدية الرقمیة أو زري العالمتین 

 : يسمح لك ھذا الخیار بالتحديد من قائمة القیم مسبقة الضبط.)Y / Xداد المسبق (اإلع •
c.  موافقالمس. 

 .موافقالمس  .5
 

 تحديد درج الورق

حدد درج ورق محمالً بالورق المطلوب إلنشاء النسخ على الورق ذي الرأسیة أو الورق الملون أو الوسائط 
 الخاصة أو أحجام الورق المختلفة.

 المراد استخدامه لُنسخ بطاقة الھوية: لتحديد الدرج
 .نسخ بطاقة الھوية، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تحريرللوصول إلى "المیزات الشائعة"، المس  .2

 للوصول إلى "مصدر اإلمداد بالورق"، المس الدرج المطلوب. .3

 .موافقالمس  .4
 

 تحديد نوع المستند األصلي

يمكنك استخدام خیار "النوع األصلي" لتحديد نوع الصور التي يتم مسحھا ضوئیًا. يستخدم الجھاز ھذه 
 المعلومات لتحسین إعدادات جودة الصورة وإنتاج أفضل جودة لإلخراج.

 لتحديد نوع المستند األصلي:
 .نسخ بطاقة الھوية، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تحرير"میزات الجانب األمامي" أو "میزات الجانب الخلفي"، المس للوصول إلى  .2

 للوصول إلى "نوع المستند األصلي"، المس نوع المحتوى الخاص بالمستند األصلي. .3

 .موافقالمس  .4
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 تفتیح نُسخ بطاقة الھوية أو تغمیقھا

تیح أو تغمیق مخرجات يمكنك تفتیح النسخة الموجودة على كل وجه أو تعتیمھا. استخدم شريط التمرير لتف
الوجه األول. بعد اكتمال الوجه األول، استخدم شريط التمرير مرة أخرى لتفتیح الوجه الثاني أو تغمیقه. تتم 

 طباعة كال وجھي المستند األصلي وجًھا تلو اآلخر، حیث يستخدم كل منھما إعدادات تفتیح أو تغمیق مختلفة.

 لضبط الصورة:
 .نسخ بطاقة الھوية، ثم المس سیة للخدماتالصفحة الرئیاضغط على زر  .1

 .تحريرللوصول إلى "میزات الجانب األمامي" أو "میزات الجانب الخلفي"، المس  .2

 لتفتیح أو تغمیق الصورة، بالنسبة للتفتیح/التغمیق، اضبط شريط التمرير ألعلى أو ألسفل. .3

 .موافقالمس  .4
 

 منع تباين الخلفیة تلقائیًا

عند إجراء المسح الضوئي للمستندات األصلیة المطبوعة على ورق رقیق، فإن النص أو الصورة المطبوعة على 
أحد جانبي الورقة يمكن رؤيته على الجانب اآلخر منھا. استخدم اإلعداد "منع تلقائي" لتقلیل حساسیة 

 الطابعة للتباينات في ألوان الخلفیة الخفیفة.

 لتغییر إخفاء الخلفیة:
 .نسخ بطاقة الھوية، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتضغط على زر ا .1

 .تحريرللوصول إلى "میزات الجانب األمامي" أو "میزات الجانب الخلفي"، المس  .2

 .منع تلقائيلتحديد "منع الخلفیة"، المس  .3

 .موافقالمس  .4
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 النسخ المتقدم

 يحتوي ھذا القسم على:

 126 ......................................................................................................... إنشاء مھمة نسخ •
 127 .................................................................................................... طباعة النسخة العینة •
 127 ..................................................................................................... حفظ إعدادات النسخ •
 127 ................................................................................... استرداد إعدادات النسخ المحفوظة •
 

 

 إنشاء مھمة نسخ

استخدم ھذه المیزة إلنتاج مھام النسخ المعقدة التي تتضمن مجموعة متنوعة من المستندات األصلیة التي 
تتطلب إعدادات نسخ مختلفة. يمكن أن يكون لكل جزء من المھمة إعدادات نسخ مختلفة. بمجرد برمجة جمیع 

 سخ.األجزاء، ومسحھا ضوئیًا وتخزينھا مؤقًتا بالطابعة، تتم طباعة مھمة الن

 إلنشاء مھمة نسخ متعددة األجزاء:
 . نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 برمجة الجزء األول ومسحه ضوئیًا: .2

a. .حمِّل المستندات األصلیة للجزء األول 

b. .حدد اإلعدادات المطلوبة، مثل عملیات ضبط التخطیط، وجودة الصورة والخیارات 

c.  تشغیل>  إنشاء مھمة، ثم المس مجموعة المھامالمس عالمة التبويب. 

d.  خیاراتالمس. 

e.  عرض نافذة الملخص بین األجزاءحدد أو امسح خانة االختیار. 

f.  أو امسحھا. إيقاف تشغیل إنشاء المھمة بعد إرسال المھمةحدد خانة االختیار 

g.  موافقالمس. 

h.  األخضر على لوحة التحكم. البدءاضغط على زر 

 اء:العینة أو حذف األجز .3

a.  الجزء األخیر من العینةلطباعة عینة من الجزء السابق الممسوح ضوئیًا، المس. 

b.  حذف الجزء األخیرلحذف الجزء السابق الممسوح ضوئیًا، المس. 

 برمجة األجزاء اإلضافیة ومسحھا ضوئیًا: .4

a. .حمِّل المستندات األصلیة للجزء التالي 

b.  برمجة الجزء التاليعند ظھور شاشة "إنشاء مھمة"، المس. 

c. .باستخدام عالمات التبويب المناسبة، حدد اإلعدادات المطلوبة 
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d.  األخضر لمسح المستندات األصلیة الخاصة بھذا الجزء ضوئیًا. البدءاضغط على زر 

 كرر الخطوة السابقة لكل جزء متبقٍ. .5

 خال عدد النسخ.، استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدكمیة المھمة النھائیةلتعیین  .6

 .إرسال المھمةفي الركن الخاص بشاشة "إنشاء المھمة"، المس  .7

 .حذف جمیع األجزاءإللغاء المھمة، المس 
 

 طباعة النسخة العینة

تسمح لك میزات النسخة العینة بطباعة نسخة اختبار لمھمة نسخ معقدة لفحصھا قبل طباعة نسخ متعددة 
طباعة النسخ المتبقیة أو إلغاؤھا. ال يتم احتساب النسخة العینة  من المھمة. وبمجرد فحص المھمة، يمكنك

كجزء من الكمیة المحددة. على سبیل المثال، في حالة تحديد ثالث نسخ، تتم طباعة نسخة عینة واحدة، 
 ويتم تعلیق النسخ الثالث األخرى حتى يتم تحريرھا للطباعة. والنتیجة إجمالي يبلغ أربع نسخ.

 ة لمھمة النسخ:لطباعة نسخة عین
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 المس إعدادات النسخ المطلوبة. .2

 .تشغیل>  نموذج المھمة، ثم المس مجموعة المھامالمس عالمة التبويب  .3

 .موافقالمس  .4

 األخضر على لوحة التحكم. تتم طباعة النسخة العینة. البدءاضغط على زر  .5

 طباعة الُنسخ المتبقیة أو إلغاء المھمة. .6

 .طباعةلتحرير نسخ المھمة المتبقیة وطباعتھا، المس  −
 .حذفإذا كانت النسخة العینة غیر ُمرضیة، فالمس  −

 

 حفظ إعدادات النسخ

الستخدام مجموعة معینة من إعدادات النسخ الستخدامھا في مھام النسخ في المستقبل، يمكنك حفظ 
 اإلعدادت باسم واستردادھا الستخدامھا الحًقا.

 لحفظ إعدادات النسخ الحالیة:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .إلعدادات الحالیةحفظ ا، ثم المس مجموعة المھامالمس عالمة التبويب  .2

 باستخدام لوحة مفاتیح شاشة اللمس، اكتب اسًما لإلعدادات المحفوظة. .3

 .موافقالمس  .4
 

 استرداد إعدادات النسخ المحفوظة

 يمكنك استرداد أية إعدادات نسخ محفوظة سابقة واستخدامھا للمھام الحالیة.



 النسخ
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 .127صفحة في  حفظ إعدادات النسخلحفظ إعدادات النسخ باسم، راجع مالحظة: 

 السترداد اإلعدادات المحفوظة:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .استرداد اإلعدادات المحفوظة، ثم المس مجموعة المھامالمس عالمة التبويب  .2

 المس اإلعداد المحفوظ المطلوب. .3
 

 .حذف اإلعداداتلحذف اإلعداد المحفوظ، المس اإلعداد، ثم المس مالحظة: 
 

 . يتم تحمیل اإلعدادات المحفوظة لمھمة النسخ الحالیة.تحمیل اإلعداداتالمس  .4
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 130 .............................................................................................. المسح الضوئي األساسي •
 133 .............................................................................................. المسح الضوئي إلى مجلد •
 136 .................................................................. المسح الضوئي إلى مستودعات ملفات الشبكة •
 138 ................................................................................ المسح الضوئي إلى الدلیل الرئیسي •
 139 .......................................................................................... إعداد خیارات المسح الضوئي •
 145 ................................................................... محمول USBالمسح الضوئي إلى محرك أقراص  •
 146 ..................................................................... المسح الضوئي ألحد عناوين البريد اإللكتروني •
 151 .............................................................................................. وجھة المسح الضوئي إلى •

يجب على مسؤول النظام إعداد ھذه المیزة قبل أن تتمكن من استخدامھا. للحصول على التفاصیل، راجع 
 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  دلیل مسؤول النظام

، فیمكنك مسح Internet Services ®CentreWare ®Xeroxإذا قام مسؤول النظام بتمكین "البدء عن ُبعد" في 
" يمكنك Microsoft Clip Organizerضوئیًا من الماسحة الضوئیة إلى جھاز الكمبیوتر مباشرًة. باستخدام "الصور 

إجراء المسح الضوئي واالستیراد وتخزين الصور من الطابعة. يمكنك أيًضا إجراء المسح الضوئي مباشرة من 
 .TWAINافًقا مع الطابعة إلى جھاز كمبیوتر باستخدام تطبیقات المسح الضوئي األكثر تو

 
 

 المسح الضوئي 7 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 المسح الضوئي األساسي

توفر میزة المسح الضوئي عدة طرق لمسح المستند األصلي ضوئیًا وتخزينه. يختلف إجراء المسح الضوئي 
باستخدام الطابعة عن ذلك الخاص بالماسحات الضوئیة لسطح المكتب. تتصل الطابعة عادًة بالشبكة بدالً من 

 عة.كمبیوتر واحد، حتى يمكنك تحديد وجھة للصورة الممسوحة ضوئیًا على الطاب

 تدعم الطابعة وظائف المسح الضوئي التالیة:
 مسح المستندات ضوئیًا وتخزين الصور على القرص الثابت للطابعة. •
 مسح المستندات األصلیة ضوئیًا إلى مستودع المستندات الموجود على ملقم الشبكة. •
 مسح المستندات األصلیة ضوئیًا إلى عنوان بريد إلكتروني. •
 مسح المستندات األصلیة ضوئیًا إلى الدلیل الرئیسي. •
 محمول. USBمسح المستندات األصلیة ضوئیًا إلى محرك أقراص  •
 .WIAو TWAINاستیراد الصور الممسوحة ضوئیًا إلى التطبیقات باستخدام  •

 لمسح إحدى الصور ضوئیًا:
 ابقة.األصفر لمسح اإلعدادات الس مسح الكلعلى لوحة التحكم، اضغط على زر  .1

 تحمیل المستندات األصلیة: .2

استخدم زجاج المستندات لتغذية الصفحات الفردية أو الورق الذي ال يمكن تغذيته باستخدام وحدة  −
تغذية المستندات. ضع الصفحة األولى من المستند في الزاوية العلوية الیسرى لزجاج النسخ بحیث 

 يكون وجھھا ألسفل.
ذية الصفحات المتعددة أو الفردية. قم بإزالة أية دبابیس استخدم وحدة تغذية المستندات لتغ −

 ومشابك ورق من الصفحات ثم ضعھا في وحدة تغذية المستندات بحیث يكون وجھھا ألعلى.
 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .3

 د أحد الخیارات.، ثم للوصول إلى "اختیار مھام سیر العمل"، حدتغییرالمس  .4

 لتغییر أي من إعدادات المسح الضوئي، حدد خیارات من شاشة "المسح الضوئي لمھام سیر العمل". .5

 األخضر. البدءاضغط على زر  .6
 

 مالحظات: 

 يجب توصیل الطابعة بالشبكة السترداد أحد ملفات المسح الضوئي عن ُبعد. •

 .Internet Services ®reWareCent ®Xeroxللحصول على تفاصیل، انظر "التعلیمات" في  •

يمكن طباعة مھام الطباعة والنسخ والفاكس أثناء مسح المستندات األصلیة ضوئیًا أو تنزيل الملفات  •
 من القرص الثابت للطابعة.
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 زجاج المستندات

 

ارفع غطاء وحدة تغذية المستندات وضع  •
الصفحة األولى في الزاوية العلوية الیسرى 

بزجاج المستندات بحیث تكون متجھة 
 ألسفل.

قم بمحاذاة المستندات األصلیة على حجم  •
 الورق المطابق المطبوع على حافة الزجاج.

يستوعب زجاج المستندات أحجام  •
مم  x 356 216المستندات األصلیة حتى 

)8.5 x 14 (بوصة 

 

 

 إرشادات زجاج المستندات

 بوصة) x 14 8.5مم ( x 356 216يستوعب زجاج المستندات أحجام المستندات األصلیة حتى 

لنسخ األنواع التالیة من المستندات األصلیة أو إجراء مسح ضوئي لھا، استخدام زجاج المستندات بدالً من 
 وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة.

 الورق المرفق به مشابك أو دبابیس •
 الورق المتجعد أو المتموج أو المطوي أو الممزق أو المثقوب •
 الورق المصقل أو الخالي من الكربون أو أي شيء بخالف الورق مثل القماش أو المعدن •
 األظرف •
 الكتب •

 

 وحدة تغذية المستندات

 

 

أدخل المستندات األصلیة بحیث تكون  •
األولى  متجھة ألعلى، وبحیث تكون الصفحة

 في األعلى.
كید عند تحمیل المستندات يضيء مؤشر التأ •

 األصلیة بشكل صحیح.
اضبط موجھات الورق حتى تستقر في  •

 مواجھة المستندات األصلیة.
تدعم وحدة تغذية المستندات أوزان الورق  •

بالنسبة للصفحات  ²جم/م 125إلى  50من 
 ²جم/م  125إلى  60ذات الوجه الواحد، ومن 
 للصفحات ذات الوجھین.

ندات أحجام الورق تدعم وحدة تغذية المست •
بوصة)  x 5.5 5.5مم ( x 139.7 139.7من 
 بوصة). x 14 8.5مم ( x 355.6 215.9إلى 

يبلغ الحد األقصى لسعة وحدة تغذية  •
 .²جم/م 80ورقة بوزن  60المستندات 
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 إرشادات وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة

عند تحمیل المستندات األصلیة في وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة، اتبع ھذه 
 اإلرشادات:

أدخل المستندات األصلیة بحیث يكون وجھھا ألعلى مع إدخال الجزء العلوي من الصفحة في وحدة  •
 التغذية أوالً.

 مستندات للطباعة المزدوجة.ضع فقط الصفحات المنفصلة في وحدة التغذية التلقائیة بال •
 اضبط موجھات الورق حتى تستقر في مواجھة المستندات األصلیة. •
أدخل فقط الورق في وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة عندما يجف الحبر الموجود  •

 على الورق.
 ال تقم بتحمیل المستندات األصلیة فوق الحد األقصى لخط الملء. •
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 المسح الضوئي إلى مجلد

 يحتوي ھذا القسم على:

 133 ....................................................................................... المسح الضوئي إلى مجلد العام •
 134 ...................................................................................... المسح الضوئي إلى مجلد خاص •
 134 ......................................................................................................... إنشاء مجلد خاص •
 135 ........................................................................................ استرداد ملفات المسح الضوئي •

ُيعد إجراء المسح الضوئي إلى مجلد أبسط طرق المسح الضوئي. عند مسح إحدى الصور ضوئیًا على 
Xerox® الطباعة، يتم تخزين الملف الممسوح ضوئیًا في مجلد على القرص الثابت الداخلي. بعدئذ تستخدم 

Internet Services ®reCentreWa .السترداد الملف الممسوح ضوئیًا المخزن إلى جھاز الكمبیوتر 

) ألوان ذي وجه واحد. portable document format (.pdfتقوم اإلعدادات االفتراضیة بإنشاء مستند بتنسیق 
Internet  ®reCentreWa ®Xeroxيمكنك تغییر ھذه اإلعدادات باستخدام لوحة تحكم الطابعة أو باستخدام 

Services  على جھاز الكمبیوتر. تقوم تحديدات لوحة التحكم بتجاوز اإلعدادات الموجودة في ®Xerox
Internet Services ®CentreWare. 

 
 

 المسح الضوئي إلى مجلد العام

توفر الطابعة مجلًدا عاًما لتخزين الصور الممسوحة ضوئیًا. ال تحتاج إلى كلمة مرور لمسح الصور ضوئیًا إلى 
المجلد العام، أو الستردادھا. ويمكن لجمیع المستخدمین عرض المستندات الممسوحة ضوئیًا في المجلد 

 لتفاصیل، راجع إنشاء مجلد خاص.العام. يمكنك أيًضا إنشاء مجلد خاص محمي بكلمة مرور. للحصول على ا

 لمسح صورة ضوئیًا إلى مجلد عام:
 حمِّل المستند األصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات. .1

 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .2

 .تغییرالمس  .3

 .افتراضيمن نافذة اختیار مھام سیر العمل، حدد  .4

 لتغییر أي من إعدادات المسح الضوئي، حدد خیارات من شاشة "المسح الضوئي لمھام سیر العمل". .5

األخضر. تظھر شاشة "تقدم المھمة"، ويتم مسح المستند األصلي ضوئیًا. تخزن  البدءاضغط على زر  .6
 الطابعة المستند األصلي على القرص الثابت.  

. للحصول على التفاصیل، Internet Services ®CentreWare ®xXeroلنقل الملف إلى الكمبیوتر، استخدم  .7
 .135في صفحة  استرداد ملفات المسح الضوئيراجع 
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 المسح الضوئي إلى مجلد خاص

ويمكن أن تتطلب المجلدات الخاصة كلمة مرور.  يقوم مسؤول النظام بإنشاء مجلدات خاصة على الطابعة.
إلنشاء المجلدات الخاصة. للحصول على التفاصیل،  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxيمكنك استخدام 

 راجع إنشاء مجلد خاص.

 إلجراء المسح الضوئي إلى المجلد الخاص:
 لمستندات.حمِّل المستند األصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية ا .1

 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .2

 .تغییرالمس  .3

 من شاشة "اختیار مھام سیر العمل"، حدد مجلًدا خاًصا.   .4

، ثم إلدخال كلمة أدخل كلمة مرور صندوق البريدعلى شاشة "كلمة مرور صندوق البريد"، المس  .5
 المرور، استخدم لوحة المفاتیح الموجودة على شاشة اللمس.

 .موافقالمس  .6

 األخضر. البدءاضغط على زر  .7
 

 إنشاء مجلد خاص

حتى تقوم بإنشاء مجلد خاص، يجب تمكین سیاسة المسح الضوئي للسماح بإنشاء المجلدات اإلضافیة. 
(دلیل  System Administrator Guide. للتفاصیل، راجع يمكن لمسوؤل النظام إنشاء مجلد خاص في أي وقت
 مسؤول النظام) الخاص بطراز الطابعة الموجودة لديك.

 إلنشاء مجلد خاص بكلمة مرور:
الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم  IPعلى الكمبیوتر لديك، افتح أي مستعرض ويب واكتب عنوان  .1

 .عودةأو  إدخالاضغط على 

في  الخاص بالطابعة IPالبحث عن عنوان الخاص بالطابعة، فارجع إلى  IPإذا كنت ال تعرف عنوان مالحظة: 
 .30صفحة 

 .المسح الضوئيانقر فوق عالمة تبويب  .2

 .صناديق البريدفي قسم "العرض"، حدد  .3

إذا لم يظھر قسم "العرض"، فلن يتم تمكین "المسح الضوئي إلى صندوق البريد". للحصول مالحظة: 
 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  دلیل مسؤول النظامعلى التفاصیل، راجع 

 .إنشاء مجلدفي قسم "المسح الضوئي إلى صندوق البريد"، انقر فوق  .4

 ، ثم اكتب اسًما للمجلد.اسم المجلد:انقر فوق حقل  .5

 في حقل "كلمة مرور المجلد"، اكتب كلمة مرور تلتزم بقواعد كلمات المرور. .6

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 "تأكید كلمة مرور المجلد"، اكتب كلمة المرور مرة أخرى.في حقل  .7

 .تطبیقانقر فوق  .8

وعلى شاشة  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxيظھر المجلد الخاص بك في قائمة المجلدات في 
 اللمس بالطابعة ضمن "اختیار مھام سیر العمل". سیتم تخزين المحتويات على القرص الثابت للطابعة.

 

 د ملفات المسح الضوئياستردا

لنسخ ملفات المسح  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxالسترداد الصور الممسوحة ضوئیًا؛ استخدم 
 الضوئي من الطابعة إلى جھاز الكمبیوتر.

 السترداد ملفات المسح الضوئي:
العنوان، ثم  الخاص بالطابعة في حقل IPعلى الكمبیوتر لديك، افتح أي مستعرض ويب واكتب عنوان  .1

 .عودةأو  إدخالاضغط على 
 

في  الخاص بالطابعة IPالبحث عن عنوان الخاص بالطابعة، فارجع إلى  IPإذا كنت ال تعرف عنوان مالحظة: 
 .30صفحة 

 

 .المسح الضوئيانقر فوق عالمة تبويب  .2

 .صناديق البريدفي قسم "العرض"، حدد  .3

 في قسم "المسح الضوئي إلى صندوق البريد"، انقر فوق المجلد الذي يتضمن المسح الضوئي. .4

 لد".يظھر ملف المسح الضوئي في إطار "محتويات المج
 

 مالحظات: 

واكتب كلمة المرور،  كلمة مرور المجلدبالنسبة للمجلد الخاص المحمي بكلمة مرور، انقر فوق حقل  •
 .موافقثم انقر فوق 

 .تحديث طريقة العرضفي حالة عدم ظھور ملف الصورة، انقر فوق  •
 

 .موافقضمن "اإلجراء"، حدد أحد الخیارات، ثم انقر  .5

، ثم انتقل إلى الموقع على حفظلحفظ نسخة من الملف على جھاز الكمبیوتر. انقر فوق  تنزيل −
 جھاز الكمبیوتر لحفظ الملف عند المطالبة بذلك. افتح الملف أو أغلق مربع الحوار.

 لطباعة الملف دون حفظ نسخة من الملف على جھاز الكمبیوتر. إعادة الطباعة −
إللغاء العملیة عند  إلغاءلحذف الملف أو  موافق. انقر فوق إلزالة الملف من صندوق البريد حذف −

 المطالبة بذلك.
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 المسح الضوئي إلى مستودعات ملفات الشبكة

 يحتوي ھذا القسم على:

 136 ................................................. المسح الضوئي إلى مستودع ملفات الشبكة المحدد مسبًقا •
 136 ............................................................................................... إضافة وجھه مسح ضوئي •

عند استخدام ھذه المیزة، يتم إرسال الصور التي تقوم بمسحھا ضوئیًا إلى مستودع الملفات الموجود على 
 ملقم الشبكة. يقوم مسؤول النظام بتھیئة إعدادات مستودع الملفات.

، يمكنك إضافة وجھات المسح الضوئي الخاصة بك إلى Internet Services ®CentreWare ®Xeroxباستخدام 
 .القوالب

 
 

 المسح الضوئي إلى مستودع ملفات الشبكة المحدد مسبًقا

 لمسح صورة ضوئیًا وإرسالھا إلى مستودع ملفات الشبكة المحدد مسبًقا:
 حمِّل المستند األصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات. .1

 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .2

 .تغییرالمس  .3

 من شاشة "اختیار مھام سیر العمل"، حدد القالب الذي قام مسؤول النظام بإنشائه. .4

 يحدد القالب إعدادات المسح الضوئي فضالً عن وجھة الصورة.
 لتغییر أي من إعدادات المسح الضوئي، حدد خیارات من شاشة "المسح الضوئي لمھام سیر العمل". .5

 .139في صفحة  إعداد خیارات المسح الضوئيلحصول على تفاصیل، راجع ل
 األخضر. البدءاضغط على زر  .6

 

 إضافة وجھه مسح ضوئي
الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم  IPعلى الكمبیوتر لديك، افتح أي مستعرض ويب واكتب عنوان  .1

 .عودةأو  إدخالاضغط على 

 .المسح الضوئيانقر فوق عالمة تبويب  .2

 .القوالبفي منطقة "العرص"، حدد  .3

 .إنشاء قالب جديدضمن "عملیات القوالب"، انقر فوق  .4

مسح إدخال وجھة الفي منطقة "قالب التوزيع الجديد"، ضمن "إضافة وجھة إلى القالب"، انقر فوق  .5
 .الضوئي

 ، ثم قم بإنشاء اسم للقالب.االسم المألوف:انقر فوق حقل  .6
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 ضمن "البروتوكول"، حدد أحد الخیارات. .7

 للوجھة: رقم المنفذ أو اسم المضیف: رقم المنفذ. IPتھیئة عنوان  .8

 ، يكون مجلد الوجھة ھو المجلد المشترك.SMBاكتب اسم مجلد الوجھة حسب الحاجة. في  .9

في "مسار المستندات"، أدخل اسم المجلد الفرعي الموجود داخل مجلد الوجھة، ثم حدد "سیاسة  .10
 حفظ الملفات".

 أدخل اسم تسجیل دخول وكلمة مرور صالحین. .11

استخدم اسم تسجیل الدخول الخاص بالكمبیوتر الذي يحمل مجلد الوجھة. يمكن أن يتضمن مالحظة: 
 ، مثل اسم المجال/اسم تسجیل الدخول.اسم تسجیل الدخول اسم المجال أيًضا

 . سیتم تخزين القالب على القرص الثابت بالطابعة.إضافةانقر فوق  .12
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 المسح الضوئي إلى الدلیل الرئیسي

 تتیح لك میزة "المسح الضوئي إلى الموقع األصلي" مسح إحدى الصور ضوئیًا إلى الدلیل الرئیسي.

ى الموقع األصلي"، يجب علیك تسجیل الدخول باستخدام الستخدام وظیفة "المسح الضوئي إلمالحظة: 
 .27في صفحة  تسجیل الدخولاسم مستخدم ورمز مرور صالحین. للحصول على التفاصیل، راجع 

 لمسح إحدى الصور ضوئیًا إلى الدلیل الرئیسي:
 حمِّل المستند األصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات. .1

 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .2

 .تغییرالمس  .3

 من شاشة "اختیار مھام سیر العمل"، حدد القالب الذي قام مسؤول النظام بإنشائه. .4

 ضوئي، حدد خیارات من شاشة "المسح الضوئي لمھام سیر العمل".لتغییر أي من إعدادات المسح ال .5

. للحصول على التفاصیل، اإلعدادات المتقدمةللحصول على مزيد من الخیارات، المس عالمة التبويب  .6
 راجع تحديد اإلعدادات المتقدمة.

 األخضر. البدءاضغط على زر  .7
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 إعداد خیارات المسح الضوئي

 يحتوي ھذا القسم على:

 139 ........................................................................... تغییر إعدادات المسح الضوئي األساسیة •
 140 ............................................................................................... تحديد اإلعدادات المتقدمة •
 142 ........................................................................................... تحديد عملیات ضبط التخطیط •
 143 ............................................................................................. تحديد خیارات حفظ الملفات •
 144 ............................................................................................... إنشاء مھمة مسح ضوئي •

 تحدد إعدادات المسح الضوئي ووجھة الصورة.تستخدم میزات المسح الضوئي في الطابعة القوالب التي 
 

 

 تغییر إعدادات المسح الضوئي األساسیة

 لتغییر إعدادات المسح الضوئي األساسیة:
 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 لتحديد المسح الضوئي على وجه واحد أو على الوجھین: .2

a.  ثم حدد أحد الخیارات.المسح الضوئي على الوجھینالمس ، 

: يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لوجه واحد فقط من الصورة األصلیة وإنتاج على وجه واحد •
 ذات وجه واحد.-ملفات إخراج 

 : يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لكال الوجھین للصورة األصلیة.على الوجھین •
: يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لكال الوجھین للصورة 2على الوجھین، تدوير الوجه  •

 األصلیة مع تدوير الوجه الثاني.
b.  موافقالمس. 

 لتحديد اتجاه الصورة األصلیة: .3

a.  اتجاه المستند األصليالمس. 

b. :على شاشة "اتجاه المستند األصلي"، حدد أحد الخیارات 

ت األصلیة التي تم تحمیلھا في إلى اتجاه المستندا الصور الجانبیةو الصور العموديةتشیر  •
 وحدة تغذية المستندات.

إلى الصور الموجودة في  المستندات األصلیة عرضیًاو المستندات األصلیة طولیًاتشیر  •
 المستندات األصلیة.

c.  موافقالمس. 
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 إلدخال اسم ملف وتحديد تنسیق الملف األساسي: .4

a.  ثم اكتب اسًما لملف المسح الضوئي.ملفالمس ، 

b. یق، بالنسبة لتنسیق الملف، المس السھم المتجه ألسفل، ثم حدد أحد الخیاراتلتحديد تنس 

c.  موافقالمس. 

 لتخصیص تنسیق الملف: .5

a.  المس السھم المتجه ألسفل للوصول إلى تنسیق الملف، ثم المس  الملفعلى شاشة
 .مخصص

 فقط. TIFFأو  XPSأو  PDFأو أرشفة  PDFيمكنك تخصیص خیارات لتنسیق مالحظة: 

b. اشة "تنسیق الملف"، حدد تنسیق ملف ثم حدد أحد الخیارات.على ش 

: يقوم ھذا الخیار بإنشاء مستند متعدد الصفحات من الصور الممسوحة متعدد الصفحات •
 ضوئیًا.

 : يقوم ھذا الخیار بإنشاء ملف منفصل لكل صفحة يتم مسحھا ضوئیًا.ملف واحد لكل صفحة •
c.  بالنسبة للتنسیقات القابلة للبحث أو تنسیقPDF  أو أرشفةPDF  أوXPS:حدد أحد الخیارات ، 

 : يقوم ھذا الخیار بإنشاء صورة غیر قابلة للبحث من المستند الممسوح ضوئیًا.ال •
: يقوم ھذا الخیار بإنشاء مستند قابل للبحث من الصفحات الممسوحة ضوئیًا. إذا حددت نعم •

 لبحث من القائمة.، فحدد لغة انعم
 .موافقالمس  .6

 

 تحديد اإلعدادات المتقدمة

 تتیح لك اإلعدادات المتقدمة التحكم في خیارات الصور وتحسینات الصور ودقة المسح الضوئي.

 لتحديد اإلعدادات المتقدمة:
 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .اإلعدادات المتقدمة المس عالمة التبويب .2

 لتحديد لون اإلخراج: .3

a.  ثم حدد أحد الخیارات.ألوان المخرجاتالمس ، 

 : يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي باألبیض واألسود فقط.أبیض وأسود •
 : يكتشف العديد من ظالل اللون الرمادي ويمسحھا ضوئیًا.تدرج اللون الرمادي •
 أللوان.: يقوم بإجراء المسح الضوئي بكامل االلون •

b.  موافقالمس. 
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 لتحديد نوع المستند األصلي: .4

a.  ثم حدد أحد الخیارات.نوع المستند األصليالمس ، 

: لتحسین المسح الضوئي للمستندات األصلیة التي تحتوي على صور نصیة صورة ونص •
 ورسومیة.

 : لتحسین المسح الضوئي للمستندات األصلیة التي تحتوي على صور فقط.صورة •
 : لتحسین المسح الضوئي للمستندات األصلیة التي تحتوي على نص فقط.نص •
 : لتحسین المسح الضوئي للخرائط والمعلومات الرسومیة التفصیلیة.خريطة •
 : لتحسین المسح الضوئي للصحف والمجالت المطبوعة.الجرائد/المجالت •

b.  موافقالمس. 

 لمنع تباين الخلفیة: .5

a.  تحسین الصورةالمس. 

b.  منع تلقائيلتحديد "منع الخلفیة"، المس. 

c.  موافقالمس. 

 لضبط التباين: .6

a.  تحسین الصورةالمس. 

b. :على شاشة "تحسین الصورة"، حدد أحد الخیارات 

 : يسمح للطابعة بضبط التباين تلقائیًا.تباين تلقائي •
رّك شريط : يسمح لك ھذا الخیار بضبط التباين يدويًا. لزيادة التباين أو تقلیله، حتباين يدوي •

 تمرير "التباين الیدوي" ألعلى أو ألسفل. ال يغیر الموضع األوسط على شريط التمرير التباين.
c.  موافقالمس. 

 لضبط السطوع والحدة: .7

a.  خیارات الصورةالمس. 

b. :على شاشة "خیارات الصورة"، اضبط أشرطة التمرير حسب الحاجة 

 : لتفتیح الصورة أو تغمیقھا.تفتیح/تغمیق •
 : لزيادة حدة الصورة أو تخفیف حدتھا.الحدة •

c.  موافقالمس. 

 لضبط التشبع: .8

a.  تشبعالمس. 

b. .على شاشة التشبع، اضبط أشرطة التمرير لجعل الصور أكثر إشراًقا أو أكثر بھتانًا 

c.  موافقالمس. 
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 لضبط الدقة: .9

a.  الدقةالمس. 

b.  بوصة.نقطة لكل  600نقطة لكل بوصة إلى  72على شاشة "الدقة"، حدد دقة تترواح بین 

c.  موافقالمس. 
 

 تحديد عملیات ضبط التخطیط

 توفر عملیات ضبط التخطیط إعدادات إضافیة لحجم المستند األصلي واتجاھه ومسح الحواف.

 لتحديد عملیات ضبط التخطیط:
 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .ضبط التخطیطالمس عالمة التبويب  .2

 لتحديد المقدار المراد مسحه من حواف الصورة: .3

a.  مسح الحافةالمس. 

b. :على شاشة "مسح الحواف"، حدد خیاًرا 

 جمیع الحواف: لمسح جمیع الحواف األربعة بنفس المقدار. المس أسھم جمیع الحواف •
 لتحديد المقدار المراد مسحه من الحواف.

للمحو من الحواف. لتحديد المقدار المراد  : يحدد ھذا الخیار المقادير المختلفةالحواف الفردية •
 مسحه من كل حافة، استخدم األسھم.

c.  موافقالمس. 

 لمسح المنطقة المناسبة من الصورة األصلیة ضوئیًا: .4

a.  حجم المستند األصليالمس. 

b. :على شاشة "حجم المستند األصلي"، حدد خیاًرا 

 مستند األصلي.: يسمح ھذا الخیار للطابعة بتحديد حجم الاالكتشاف التلقائي •
: يحدد ھذا الخیار المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا منطقة المسح الضوئي مسبقة الضبط •

 عند مطابقتھا لحجم الورق القیاسي.  في قائمة التمرير، المس حجم الورق المطلوب.
: يمكنك تحديد ارتفاع المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا منطقة المسح الضوئي المخصصة •

 .X-العرضو Y-االرتفاعالمنطقة، المس سھمي وعرضھا. لتحديد 
c.  موافقالمس. 

 إلدارة كیفیة معالجة الماسحة الضوئیة للصفحات الفارغة: .5

a.  إدارة الصفحة الفارغةالمس. 
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b. :حدد أحد الخیارات 

 : يتضمن ھذا الخیار الصفحات الفارغة الممسوحة ضوئیًا.تضمین الصفحات الفارغة •
 لخیار الصفحات الفارغة الممسوحة ضوئیًا.: يحذف ھذا اإزالة الصفحات الفارغة •

c.  موافقالمس. 
 

 تحديد خیارات حفظ الملفات

تتیح خیارات حفظ الملفات لك تحديث القوالب وإضافة وجھات الملفات وضبط كیفیة تعامل الطابعة مع الملف 
 في حالة وجود اسم للملف وخیارات للجودة وحجم الملف.

 لتحديد خیارات حفظ الملفات:
 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .خیارات حفظ الملفاتالمس عالمة التبويب  .2

 السترداد قوالب جديدة وإزالة القوالب القديمة: .3

a.  تحديث اآلن>  تحديث القوالبالمس. 

b.  تحديث اآلنلتأكید التحديث، المس. 

 تظھر شاشة "اختیار مھام سیر العمل" المحدثة.
 من شاشة "اختیار مھام سیر العمل"، حدد مھام سیر العمل. .4

 لتحديد مواقع الشبكة اإلضافیة كوجھات للمستندات الممسوحة ضوئیًا: .5

a.  إضافة وجھات الملفاتالمس. 

b. .على شاشة "إضافة وجھات الملفات"، المس الوجھات المطلوبة 

c.  موافقالمس. 

يمكن تعديل "إدارة المستندات" و"إضافة وجھات ملفات" فقط بعد إعداد المسح الضوئي إلى ظة: مالح
دلیل مستودعات ملفات الشبكة أو المسح الضوئي إلى الموقع األصلي. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  مسؤول النظام

 لتحديد اإلجراء الذي يجب اتخاذه في حالة وجود الملف بالفعل: .6

a.  حدد أحد الخیارات.في حالة وجود الملف بالفعلالمس . 

b.  موافقالمس. 

 لضبط الجودة وحجم الملف: .7

a.  الجودة/حجم الملفالمس: 

b.  لتحديد إعداد، استخدم شريط التمرير. تتراوح اإلعدادات من "أعلى ضغط"/"أصغر حجم للملف" إلى
 "أقل ضغط"/"أكبر حجم للملف".

 .موافقالمس 
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 إنشاء مھمة مسح ضوئي

ندات األصلیة الخاصة بالتجمیع في مھمة يمكنك استخدام ھذه المیزة لتجمیع مجموعة متنوعة من المست
 مسح ضوئي واحدة.

 إلنشاء مھمة مسح ضوئي:
 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تشغیل>  إنشاء مھمة، ثم المس مجموعة المھامالمس عالمة التبويب  .2

 .خیاراتالمس  .3

a.  عرض نافذة الملخص بین األجزاءحدد أو امسح خانة االختیار. 

b.  أو امسحھا. إيقاف تشغیل إنشاء المھمة بعد إرسال المھمةحدد خانة االختیار 

c.  موافقالمس. 

 برمجة الجزء األول ومسحه ضوئیًا: .4

a. .حمِّل المستندات األصلیة للجزء األول 

b.  األخضر على لوحة التحكم. البدءاضغط على زر 

 في حالة طلب كلمة مرور؛ اتصل بمسؤول النظام.مالحظة: 

 برمجة األجزاء اإلضافیة ومسحھا ضوئیًا: .5

a. .حمِّل المستندات األصلیة للجزء التالي 

b.  برمجة الجزء التاليعند ظھور شاشة "إنشاء مھمة"، المس. 

c.  األخضر لمسح المستندات األصلیة الخاصة بھذا الجزء ضوئیًا. البدءاضغط على زر 

 السابقة لكل جزء متبقٍ. كرر الخطوة .6

 لتعديل المھمة. حذف جمیع األجزاءفي أي وقت، يمكنك لمس مالحظة: 

. تظھر شاشة "تقدم المھمة"، ويتم إرسال المھمةقم ببرمجة جمیع األجزاء ومسحھا ضوئیًا، ثم المس  .7
 مسح األجزاء الفردية كمھمة واحدة.

 لزم األمر. إللغاء المھمة، إذا حذف المھمة>  حذفالمس مالحظة: 
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 محمول USBالمسح الضوئي إلى محرك أقراص 

محمول. ينتج عن المسح  USBيمكنك مسح مستند ضوئیًا وتخزين الملف الذي تم مسحه على محرك أقراص 
 .tiff.و pdf.و jpg.عملیات مسح ضوئي بتنسیقات ملف  USBالضوئي إلى وظیفة 

 محمول: USBإلجراء المسح الضوئي إلى محرك أقراص 

موفر المحمول، اضغط على زر  USBقبل الضغط على زر المسح الضوئي أو إدخال محرك أقراص مالحظة: 
 ، ثم انتظر حتى يتوقف تشغیل مؤشر موفر الطاقة.الطاقة

حمِّل المستند األصلي على زجاج المستندات أو في وحدة التغذية بالمستندات التلقائیة للطباعة على  .1
 الوجھین.

 على جانب الطابعة. USBالمحمول في منفذ  USBأدخل محرك أقراص  .2

الصفحة ، فاضغط على USBالمحمول موجوًدا بالفعل في منفذ ذاكرة  USBإذا كان محرك أقراص مالحظة: 
، ثم حدد مھام سیر عمل تغییر>  مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الرئیسیة للخدمات

USB. 

 ".USBاكتشاف محرك أقراص  على شاشة "تم USBالمسح الضوئي إلى المس  .3

 لتغییر أي من إعدادات المسح الضوئي، حدد خیارات من شاشة "المسح الضوئي لمھام سیر العمل". .4

 األخضر. البدءاضغط على زر  .5

تظھر شاشة "تقدم المھمة"، ويتم مسح المستند األصلي ضوئیًا. يتم تخزين الملف على محرك أقراص 
USB .المحمول 

 المحمول من الطابعة. USBأزل محرك أقراص  .6
 

المحمول حتى ُيطلب منك ذلك. عند إزالة محرك األقراص المحمول  USBال تقم بإزالة محرك أقراص تحذير:  
قبل اكتمال النقل، يمكن أن يصبح الملف غیر قابل لالستخدام ويمكن أن يحدث تلف للملفات األخرى 

 الموجودة على محرك األقراص.
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 المسح الضوئي ألحد عناوين البريد اإللكتروني

 لى:يحتوي ھذا القسم ع

 146 .......................................................... إرسال صورة ممسوحة ضوئیًا إلى عنوان بريد إلكتروني •
 147 ......................................................................................... إعداد خیارات البريد اإللكتروني •
 147 ............................................................................................. تغییر اسم وتنسیق المرفق •

 ا كمرفقات للبريد اإللكتروني.عند استخدام ھذه المیزة، يتم إرسال الصور التي تقوم بمسحھا ضوئیً 
 

 

 إرسال صورة ممسوحة ضوئیًا إلى عنوان بريد إلكتروني

للبريد اإللكتروني.  SMTPقبل إجراء المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني، قم بتھیئة خصائص الحقل "من" و
یئة خصائص البريد يجب أن يوجد عنوان بريد إلكتروني واحد على األقل في دفتر العناوين. إذا لم تتم تھ

اإللكتروني بشكل سلیم، فسیظھر رمز "البريد اإللكتروني" باللون الرمادي على شاشة اللمس. للتفاصیل، 
 (دلیل مسؤول النظام) الخاص بطراز الطابعة الموجودة لديك. System Administrator Guideراجع 

 لمسح صورة ضوئیًا وإرسالھا إلى عنوان بريد إلكتروني:
 لمستند األصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات.حمِّل ا .1

 .البريد اإللكتروني، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .2

 إلدخال عنوان بريد إلكتروني: .3

a.  إدخال مستلمالمس. 

 استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة عنوان بريد إلكتروني. .4

a.  إضافةالمس. 

b.  إدخال مستلم، ثم إضافة مستلمإلضافة مستلمین إضافیین، المس. 

c. .استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة عنوان بريد إلكتروني 

d.  إضافةالمس. 

e.  أو إلى:لتنظیم المستلمین، المس أحد المستلمین الموجودين في القائمة، ثم حدد من القائمة ،
 .نسخة مخفیة:أو  نسخة:
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 إلدخال عنوان بريد إلكتروني من المفضالت: .5

a.  البريد اإللكتروني، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر. 

b.  المفضالتالمس. 

c.  نسخة مخفیة:أو  نسخة:أو  إلى:المس األسماء المطلوبة، ثم حدد من القائمة. 

d.  موافقالمس. 

 إلدخال عنوان بريد إلكتروني من دفتر عناوين الجھاز: .6

a. البريد اإللكتروني، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتعلى زر  اضغط. 

b.  دفتر العناوين بالجھازالمس. 

c. .حدد قائمة جھات اتصال البريد اإللكتروني المطلوبة من القائمة 

d.  ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة جزء من االسم.بحثالمس ، 

e.  بحثالمس. 

f. نسخة مخفیة:أو  نسخةأو  إلىلقائمة المس األسماء المطلوبة، ثم حدد من ا. 

g.  موافقالمس. 

 إلضافة سطر الموضوع: .7

a.  ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة النص المطلوب.الموضوعالمس ، 

لحذفه، أو  Xلتعديل الموضوع االفتراضي، قم بتمییز النص الموجود في حقل النص، ثم المس مالحظة: 
 اكتب فوق النص المكتوب.

b.  موافقالمس. 

لتغییر أي من إعدادات "المسح الضوئي للبريد اإللكتروني"، استخدم الخیارات الموجودة على عالمات  .8
 التبويب "البريد اإللكتروني" و"اإلعدادات المتقدمة" و"ضبط التخطیط" و"مجموعة المھام".

 األخضر. البدءاضغط على زر  .9
 

 إعداد خیارات البريد اإللكتروني

 مة التبويب "خیارات البريد اإللكتروني" لتكوين إعدادات البريد اإللكتروني.يمكنك استخدام عال

لتغییر أي من إعدادات "المسح الضوئي للبريد اإللكتروني"، استخدم الخیارات الموجودة على عالمات التبويب 
تفاصیل، راجع  "البريد اإللكتروني" و"اإلعدادات المتقدمة" و"ضبط التخطیط" و"مجموعة المھام". للحصول على

 .139في صفحة  إعداد خیارات المسح الضوئي
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 تغییر اسم وتنسیق المرفق

 لتغییر اسم المرفق وتنسیقه:
 ، ثم اكتب اسًما لملف المسح الضوئي.مرفقالمس  .1

. للحصول مخصصحدد أحد الخیارات. لتحديد خیارات مخصصة، المس المس قائمة تنسیق الملفات، ثم  .2
 .تغییر خیارات تنسیق المرفقعلى التفاصیل، راجع 

 .موافقالمس  .3
 

 تغییر خیارات تنسیق المرفق

 لتغییر خیارات تنسیق المرفق:
 .المرفقالمس  .1

 .مخصصالمس قائمة تنسیق الملف، ثم حدد  .2

 على شاشة "تنسیق الملف"، أسفل "تنسیق"، حدد أحد الخیارات. .3

 ، حدد أحد الخیارات:TIFFأو  XPSأو  PDFأو أرشفة  PDFضمن "خیارات الملفات"، بالنسبة لتنسیقات  .4

 : يقوم ھذا الخیار بإنشاء مستند متعدد الصفحات من الصور الممسوحة ضوئیًا.متعدد الصفحات −
 : يقوم ھذا الخیار بإنشاء ملف منفصل لكل صفحة يتم مسحھا ضوئیًا.ملف واحد لكل صفحة −

 فقط، حدد أحد الخیارات: PDFضمن "حماية كلمة المرور"، لتعیین تنسیق  .5

 : لتعطیل حماية كلمة المرور للملف.ال −
، ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة أدخل كلمة المرور: لتمكین حماية كلمة المرور. المس نعم −

 كلمة المرور. اللمس إلدخال
 .موافقالمس  .6

 ، حدد أحد الخیارات:XPSأو  PDFأو أرشفة  PDFبالنسبة للتنسیقات القابلة للبحث أو تنسیق  .7

 : يقوم ھذا الخیار بإنشاء صورة غیر قابلة للبحث من المستند الممسوح ضوئیًا.ال −
، نعم. إذا حددت : يقوم ھذا الخیار بإنشاء مستند قابل للبحث من الصفحات الممسوحة ضوئیًانعم −

 فحدد لغة البحث من القائمة.
 .موافقالمس  .8

 .موافقالمس  .9
 

 تغییر عنوان "من"

 لتغییر عنوان "من":
 .خیارات البريد اإللكترونيالمس عالمة التبويب  .1

 ."من"المس  .2

 لتغییر عنوان "من" باستخدام "عنوان البريد اإللكتروني" أو "المفضالت" التي تم إدخالھا:  .3
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 ، ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس إلدخال عنوان بريد إلكتروني.إدخال عنوان "من"المس  −
 ، ثم حدد األسماء المطلوبة من القائمة.المفضالتالمس  −

 .موافقالمس  .4

 تغییر عنوان "من" باستخدام دفتر عناوين الجھاز: .5

a.  دفتر العناوين بالجھازالمس. 

b. مة.حدد قائمة جھات االتصال المطلوبة من القائ 

c.  ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة جزء من االسم.بحثالمس ، 

d.  بحثالمس. 

e.  إضافةحدد االسم المطلوب من القائمة، ثم المس. 

 .موافقالمس  .6
 

 تغییر عنوان "الرد على"

 لتغییر عنوان "الرد على":
 .خیارات البريد اإللكترونيالمس عالمة التبويب  .1

 .الرد علىالمس  .2

 لتغییر عنوان "الرد على" باستخدام "المفضالت" أو "عنوان البريد اإللكتروني" الذي تم إدخاله: .3

، ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس إلدخال عنوان بريد إدخال عنوان الرد علىالمس  −
 إلكتروني.

 ، ثم حدد األسماء المطلوبة من القائمة.المفضالتالمس  −
 .موافقالمس  .4

 تغییر عنوان "الرد على" باستخدام دفتر عناوين الجھاز: .5

a.  دفتر العناوين بالجھازالمس. 

b. .حدد قائمة جھات االتصال المطلوبة من القائمة 

c.  ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة جزء من االسم.بحثالمس ، 

d.  بحثالمس. 

e.  إضافةحدد االسم المطلوب من القائمة، ثم المس. 

 .موافقالمس  .6
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 تغییر الرسالة

 لتغییر الرسالة:
 .خیارات البريد اإللكترونيالمس عالمة التبويب  .1

 .الرسالةالمس  .2

 اكتب الرسالة المراد تضمینھا مع الصور باستخدام لوحة مفاتیح شاشة اللمس. .3

 .موافقالمس  .4
 

 إعداد الجودة وحجم الملف

 لضبط الجودة وحجم الملف:
 .خیارات البريد اإللكترونيالمس عالمة التبويب  .1

 :الجودة/حجم الملفالمس  .2

لتحديد إعداد، استخدم شريط التمرير. تتراوح اإلعدادات من "أعلى ضغط"/"أصغر حجم للملف" إلى "أقل  .3
 ضغط"/"أكبر حجم للملف".

 .موافقالمس  .4
 

 إعداد التشفیر

يساعدك التشفیر في ضمان عدم تمكن أي شخص بخالف المستلم المقصود من قراءة رسائل البريد 
 اإللكتروني.

يجب على مسؤول النظام إعداد ھذه المیزة قبل أن تتمكن من استخدامھا. للحصول على التفاصیل، مالحظة: 
 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  دلیل مسؤول النظامراجع 

 لضبط التشفیر:
 .خیارات البريد اإللكترونيالمس عالمة التبويب  .1

 .التشفیرالمس  .2

 .إيقاف تشغیلأو  تشغیل، المس لتعیین "التشفیر" .3

 .موافقالمس  .4

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 المسح الضوئي إلى وجھة

 يحتوي ھذا القسم على:

 151 ............................................................................. إرسال صورة ممسوحة ضوئیًا إلى وجھة •

أو  FTPاستخدم "المسح الضوئي إلى وجھة" إلرسال الصور الممسوحة ضوئیًا إلى وجھة بعیدة، مثل ملقم 
 الكمبیوتر الشخصي.

 
 

 إرسال صورة ممسوحة ضوئیًا إلى وجھة

قبل إجراء المسح الضوئي إلى وجھة، قم بتھیئة مجلدات الوجھة على الملقم أو مشاركة المجلد على 
الكمبیوتر الشخصي. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك "مسح ضوئي إلى الوجھة" واحد على األقل بدفتر 

سیظھر رمز "المسح العناوين. إذا لم تتم تھیئة خصائص "المسح الضوئي إلى الوجھة" بشكل صحیح، ف
 الضوئي إلى" باللون الرمادي على شاشة اللمس.

 لمسح صورة ضوئیًا وإرسالھا إلى وجھة:
 حمِّل المستند األصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات. .1

 .المسح الضوئي إلى، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على الزر  .2

 لتحديد وجھة من المفضالت: .3

a. المفضالتمس ال. 

b. .حدد جھات االتصال المطلوبة من القائمة 

c.  موافقالمس. 

 إلضافة وجھة من دفتر عناوين الجھاز: .4

 .دفتر عناوين الجھازالمس  −
a. .على شاشة دفتر عناوين الجھاز، حدد قائمة جھات االتصال المطلوبة من القائمة 

b.  ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة جزء من االسم.بحثالمس ، 

c.  بحثالمس. 

d.  إضافة إلى المستلمینحدد جھة االتصال المطلوبة من القائمة، ثم المس. 

e.  موافقالمس. 

لتغییر أي من إعدادات المسح الضوئي، استخدم الخیارات الموجودة أسفل شاشة "المسح الضوئي  .5
 .139في صفحة  إعداد خیارات المسح الضوئيإلى". لالطالع على التفاصیل، راجع 
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 اتخاذه في حالة وجود الملف بالفعل: لتحديد اإلجراء الذي يجب .6

a.  خیارات حفظ الملفاتالمس عالمة التبويب. 

b.  حدد أحد الخیارات.في حالة وجود الملف بالفعلالمس . 

c.  موافقالمس. 

 لضبط الجودة وحجم الملف: .7

a.  خیارات حفظ الملفاتالمس عالمة التبويب. 

b.  الجودة/حجم الملفالمس: 

c. .تتراوح اإلعدادات من "أعلى ضغط"/"أصغر حجم للملف" إلى  لتحديد إعداد، استخدم شريط التمرير
 "أقل ضغط"/"أكبر حجم للملف".

d.  موافقالمس. 

 األخضر. البدءاضغط على زر  .8

 تظھر شاشة "تقدم المھمة"، ويتم مسح المستند األصلي ضوئیًا. يتم تخزين الملف كمستند بالوجھة.
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 154 .......................................................................................تكوين الطابعة لإلرسال بالفاكس •
 155 ...............................................................................................إرسال الفاكس األساسي •
 157 ..................................................................................................... إرسال فاكس مضمن •
 170 .............................................................................................. إرسال الفاكس عبر الملقم •
 176 .............................................................................................. إرسال فاكس عبر اإلنترنت •
 184 ........................................................................................................إنشاء مھمة فاكس •
 LAN ......................................................................................................... 186أرسل فاكس  •
 188 ................................................................................................... استخدام دفتر العناوين •

يجب على مسؤول النظام إعداد ھذه المیزة قبل أن تتمكن من استخدامھا. للحصول على التفاصیل، راجع 
 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  دلیل مسؤول النظام

 
 

 اإلرسال عبر الفاكس 8 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 تكوين الطابعة لإلرسال بالفاكس

قبل استخدام الفاكس، يجب تھیئة إعدادات الفاكس لتتوافق مع أنماط االتصال واللوائح المحلیة لديك. تشتمل 
 دادات الفاكس على میزات اختیارية يمكنك استخدامھا لتكوين الطابعة لإلرسال بالفاكس.إع

ال يتم دعم جمیع الخیارات الواردة في جمیع الطابعات. فال تنطبق بعض الخیارات إال على طراز مالحظة: 
 طابعة أو تھیئة أو نظام تشغیل أو نوع برنامج تشغیل معین.

 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  دلیل مسؤول النظامللحصول على التفاصیل، راجع 
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 إرسال الفاكس األساسي

 إرسال فاكس بواحدة من الطرق األربع التالیة: يمكنك
: يعمل ھذا الخیار على مسح المستند ضوئیًا، ثم إرساله مباشرًة إلى الفاكس/الفاكس المضمن •

 .157في صفحة  إرسال فاكس مضمنجھاز فاكس. للحصول على التفاصیل، راجع 
: يعمل ھذا الخیار على مسح المستند ضوئیًا، ثم إرساله إلى ملقم فاكس، والذي  الفاكس عبر الملقم •

 إرسال الفاكس عبر الملقميقوم بدوره بإرسال المستند إلى جھاز فاكس. للحصول على التفاصیل، راجع 
 .170في صفحة 

: يعمل ھذا الخیار على مسح المستند ضوئیًا، ثم إرساله عبر البريد اإللكتروني  الفاكس عبر اإلنترنت •
 .176في صفحة  إرسال فاكس عبر اإلنترنتإلى أحد المستلمین. للحصول على التفاصیل، راجع 

: يعمل ھذا الخیار على إرسال مھمة الطباعة الحالیة كفاكس. للحصول على التفاصیل،  LANفاكس  •
 .186في صفحة  LANإرسال فاكس راجع 

 

 زجاج المستندات

 

ارفع غطاء وحدة تغذية المستندات وضع  •
الصفحة األولى في الزاوية العلوية الیسرى 

بزجاج المستندات بحیث تكون متجھة 
 ألسفل.

قم بمحاذاة المستندات األصلیة على حجم  •
 الورق المطابق المطبوع على حافة الزجاج.

يستوعب زجاج المستندات أحجام  •
مم  x 356 216حتى المستندات األصلیة 

)8.5 x 14 (بوصة 

 

 

 إرشادات زجاج المستندات

 بوصة) x 14 8.5مم ( x 356 216يستوعب زجاج المستندات أحجام المستندات األصلیة حتى 

لنسخ األنواع التالیة من المستندات األصلیة أو إجراء مسح ضوئي لھا، استخدام زجاج المستندات بدالً من 
 وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة.

 الورق المرفق به مشابك أو دبابیس •
 الورق المتجعد أو المتموج أو المطوي أو الممزق أو المثقوب •
 الي من الكربون أو أي شيء بخالف الورق مثل القماش أو المعدنالورق المصقل أو الخ •
 األظرف •
 الكتب •
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 وحدة تغذية المستندات

 

 

أدخل المستندات األصلیة بحیث تكون  •
األولى  متجھة ألعلى، وبحیث تكون الصفحة

 في األعلى.
يضيء مؤشر التأكید عند تحمیل المستندات  •

 األصلیة بشكل صحیح.
اضبط موجھات الورق حتى تستقر في  •

 مواجھة المستندات األصلیة.
ورق تدعم وحدة تغذية المستندات أوزان ال •

بالنسبة للصفحات  ²جم/م 125إلى  50من 
 ²جم/م  125إلى  60ذات الوجه الواحد، ومن 
 للصفحات ذات الوجھین.

تدعم وحدة تغذية المستندات أحجام الورق  •
بوصة)  x 5.5 5.5مم ( x 139.7 139.7من 
 بوصة). x 14 8.5مم ( x 355.6 215.9إلى 

يبلغ الحد األقصى لسعة وحدة تغذية  •
 .²جم/م 80ورقة بوزن  60ندات المست

 

 

 إرشادات وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة

عند تحمیل المستندات األصلیة في وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة، اتبع ھذه 
 اإلرشادات:

أدخل المستندات األصلیة بحیث يكون وجھھا ألعلى مع إدخال الجزء العلوي من الصفحة في وحدة  •
 التغذية أوالً.

 ضع فقط الصفحات المنفصلة في وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة. •
 اضبط موجھات الورق حتى تستقر في مواجھة المستندات األصلیة. •
دة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة عندما يجف الحبر الموجود أدخل فقط الورق في وح •

 على الورق.
 ال تقم بتحمیل المستندات األصلیة فوق الحد األقصى لخط الملء. •
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 إرسال فاكس مضمن

عندما تقوم بإرسال فاكس من لوحة التحكم بالطابعة، يتم مسح المستند ضوئیًا وإرساله إلى جھاز فاكس 
تخدام خط ھاتف مخصص. الستخدام میزة الفاكس المضمن، تأكد من قدرة طابعتك على الوصول إلى خط باس

 ھاتف يعمل جیًدا مع تخصیص رقم ھاتف له.

 إلرسال فاكس مضمن:
 حمِّل المستند األصلي في وحدة تغذية المستندات أو على زجاج المستندات. .1

 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .2

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .3

 .إدخال مستلمالمس  −
إلدخال الرقم، استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة. إلضافة حروف طلب خاصة، المس  •

 الحرف المطلوب عند نقطة اإلدخال أثناء إدخال الرقم.
 .إضافةالمس  •
. استخدم لوحة إدخال مستلم، ثم ستلمإضافة مإلضافة مستلمین إضافیین، المس  •

 .إضافةالمفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال الرقم، ثم المس 

يمكن طلب توقف مؤقت أثناء الطلب أو أكثر بین رقم الوصول الخاص بالخط الخارجي ورقم مالحظة: 
 الفاكس. عند إدخالھا، تظھر التوقفات المؤقتة أثناء الطلب كفواصل في رقم الفاكس.

 .دفتر عناوين الجھازس الم −
مفضالت أو  مجموعات الفاكسأو  جھات اتصال الفاكسالمس السھم ألسفل، ثم حدد  •

 من القائمة. جمیع جھات االتصالأو  الفاكس
 .إضافة إلى المستلمینالمس جھة االتصال المطلوبة، ثم حدد  •
 .إزالةإلزالة جھة اتصال من القائمة، المس جھة االتصال، ثم المس  •
 .موافقأضف جھات اتصال إضافیة حسب الحاجة، ثم المس  •

 .موافق. المس أحد المفضالت أو أكثر، ثم المس المفضالتالمس  −
 .موافق، ثم حدد أحد الخیارات، والمس مسح ضوئي على الوجھینالمس  .4

 .موافق، ثم حدد أحد الخیارات، والمس نوع المستند األصليالمس  .5

 .موافق، ثم حدد أحد الخیارات، والمس الدقةالمس  .6

 .موافق، ثم حدد أحد الخیارات، والمس حجم المستند األصليالمس  .7

في صفحة  تحديد خیارات الفاكسحدد المزيد من الخیارات حسب الحاجة. للحصول على التفاصیل، راجع  .8
162. 

األخضر. تقوم الطابعة بمسح الصفحات ضوئیًا وإرسال المستند عند مسح جمیع  البدءاضغط على زر  .9
 الصفحات ضوئیًا.

استئناف المسح . على شاشة اللمس، المس إيقافإليقاف المھمة مؤقًتا، اضغط على الزر مالحظة: 
ھمة بالكامل. إذا لم تقم بإجراء تحديد في إللغاء الم إلغاء المسح الضوئيلمتابعة المھمة، أو  الضوئي

 ثانیة، فسیتم استئناف المھمة تلقائیًا. 60غضون 
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 إعدادات الفاكس األساسیة

 يحتوي ھذا القسم على:

 158 ...................................................................... تحديد خیارات المسح الضوئي على الوجھین •
 158 ............................................................................................ تحديد نوع المستند األصلي •
 159 .................................................................................................................. إعداد الدقة •
 159 .......................................................................................... تحديد حجم المستند األصلي •
 160 ................................................................................................. منع تباين الخلفیة تلقائیًا •
 160 ................................................................................................................. تباينضبط ال •
 160 ..................................................................................................... ضبط السطوع والحدة •
 161 ............................................................................................... تحديد التصغیر أو التقسیم •
 161 ....................................................................................... إعداد إرسال الكتب عبر الفاكس •
 

 

 تحديد خیارات المسح الضوئي على الوجھین

يمكنك استخدام خیارات المسح الضوئي على الوجھین لضبط الجھاز على إجراء مسح ضوئي لوجه واحد من 
 المستند األصلي أو كال وجھیه.

 على الوجھین: لضبط المسح الضوئي
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .مسح ضوئي على الوجھینالمس  .3

 المس أحد الخیارات. .4

: يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لوجه واحد فقط من الصورة األصلیة وإنتاج ملفات على وجه واحد −
 ذات وجه واحد.-إخراج 

 : يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لكال الوجھین للصورة األصلیة.على الوجھین −
مع : يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لكال الوجھین للصورة األصلیة 2على الوجھین، تدوير الوجه  −

 تدوير الوجه الثاني.
 .موافقالمس  .5

 

 تحديد نوع المستند األصلي

يمكنك استخدام خیار "النوع األصلي" لتحديد نوع الصور التي يتم مسحھا ضوئیًا. يستخدم الجھاز ھذه 
 المعلومات لتحسین إعدادات جودة الصورة وإنتاج أفضل جودة لإلخراج.

 لتحديد نوع المستند األصلي:
 .الفاكس، ثم المس لصفحة الرئیسیة للخدماتااضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2
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 .نوع المستند األصليالمس  .3

 على شاشة نوع المستند األصلي، المس نوع محتوى المستند األصلي. .4

 .موافقالمس  .5
 

 إعداد الدقة

نقطة في  600). إن إعداد dpiنقاط في البوصة (تحدد "الدقة" جودة الصور الرسومیة. وتقاس دقة الصورة بال
نقطة (بكسل) في كل بوصة من الصورة. وتوفر الدقة األعلى  600) يقدم الصور باستخدام dpi-600البوصة (

 جودة طباعة أفضل.

 لضبط الدقة:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطت أو المس إلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارا .2

 .الدقةالمس  .3

 على شاشة "الدقة"، المس الدقة المطلوبة. .4

 عن طريق الجھاز.-: ُيستخدم مع النص الذي تم إنشائهقیاسي −
 : تُستخدم مع الرسومات الخطیة والنصوص الصغیرة والنصوص المكتوبة يدويًا.دقیق −
 : ُيستخدم مع النصوص الدقیقة والرسومات والصور األقل دقة.فائق الدقة −

 .موافقالمس  .5
 

 تحديد حجم المستند األصلي

 للتأكد من قیامك بمسح المنطقة الصحیحة من المستندات ضوئیًا، حدد حجم المستند األصلي.

 لتحديد حجم المستند األصلي:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 . حجم المستند األصليالمس  .3

 على شاشة حجم المستند األصلي، حدد أحد الخیارات. .4

 : يتیح ھذا الخیار للطابعة تحديد حجم المستند األصلي.اكتشاف تلقائي −
المراد مسحھا  :  يعمل ھذا الخیار على تحديد المنطقةمناطق المسح الضوئي مسبقة الضبط −

 ضوئیًا عند مطابقتھا لحجم الورق القیاسي. في قائمة التمرير، المس حجم الورق المطلوب.
 : يمكنك تحديد ارتفاع المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا وعرضھا.منطقة المسح الضوئي المخصصة −

 .موافقالمس  .5
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 منع تباين الخلفیة تلقائیًا

لیة المطبوعة على ورق رقیق، فإن النص أو الصورة المطبوعة على عند إجراء المسح الضوئي للمستندات األص
أحد جانبي الورقة يمكن رؤيته على الجانب اآلخر منھا. استخدم اإلعداد "منع تلقائي" لتقلیل حساسیة 

 الطابعة للتباينات في ألوان الخلفیة الخفیفة.

 لتحديد "منع تلقائي":
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تحسین الصورة، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .3

 .منع تلقائيلمنع الخلفیة، المس  .4

 .موافقالمس  .5
 

 ضبط التباين

 التباين ھو االختالف النسبي بین المناطق الساطعة والداكنة بالصورة.

 ن:لضبط التباي
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تحسین الصورة، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .3

 على شاشة تحسین الصورة، حدد أحد الخیارات. .4

 : يتیح لك ھذا الخیار ضبط التباين يدويًا.تباين يدوي −
 : يعمل ھذا الخیار على تمكین الطابعة من ضبط التباين تلقائیًا.تباين تلقائي −

 .موافقالمس  .5
 

 ضبط السطوع والحدة

 يمكنك تفتیح الصورة أو تغمیقھا وضبط الحدة.

 لضبط الصورة:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .خیارات الصورة، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .3
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 على شاشة خیارات الصورة، اضبط أشرطة التمرير حسب الحاجة. .4

 : لتفتیح الصورة أو تغمیقھا.تفتیح/تغمیق −
 : لزيادة حدة الصورة أو تخفیف حدتھا.الحدة −

 .موافقالمس  .5
 

 حديد التصغیر أو التقسیمت

 يمكنك تحديد األسلوب المستخدم لمعالجة الصور الكبیرة جًدا.

 لتحديد التصغیر أو التقسیم:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .صغیر/التقسیمالت، ثم المس ضبط التخطیطالمس عالمة التبويب  .3

 المس أحد الخیارات. .4

: يعمل ھذا الخیار على تصغیر المستندات الكبیرة بحیث تتم مالءمتھا على الورق تصغیر للمالءمة −
 الصغیر.

 : يعمل ھذا الخیار على متابعة صورة فردية عبر صفحات عديدة.تقسیم عبر الصفحات −
 .موافقالمس  .5

 

 إعداد إرسال الكتب عبر الفاكس

 يمكنك تحديد األسلوب المستخدم لمسح الصور الموجودة في الكتاب ضوئیًا.

 لتحديد إرسال الكتاب عبر الفاكس:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .إرسال الكتب عبر الفاكس، ثم المس ضبط التخطیطالمس عالمة التبويب  .3

 المس أحد الخیارات. .4

 : ھذا ھو اإلعداد االفتراضي.إيقاف −
 : لمسح كلتا الصفحتین من الكتاب ضوئیًا.كلتا الصفحتین −
 : لمسح صفحة الكتاب الیسرى فقط ضوئیًا.الصفحة الیسرى فقط −
 : لمسح صفحة الكتاب الیمنى فقط ضوئیًا.الصفحة الیمنى فقط −

 حسب الحاجة. مسح حافة التجلیدد مسحه، المس أسھم لضبط المقدار المرا .5

 .موافقالمس  .6
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 تحديد خیارات الفاكس

 يحتوي ھذا القسم على:

 162 .......................................................................................................... طباعة تقرير تأكید •
 162 .......................................................................................................... تحديد معدل البدء •
 163 .......................................................................................................... إضافة ورقة غالف •
 163 .........................................................................................................إرسال نص العنوان •
 164 ....................................................................................................... إرسال فاكس متأخر •
 164 ............................................................................ تخزين فاكس في صندوق البريد المحلي •
 165 ................................................................................... تخزين فاكس في صندوق بريد بعید •
 165 ............................................................................. طباعة مستندات صندوق البريد المحلي •
 166 ................................................................................ طباعة مستندات صندوق البريد البعید •
 166 .............................................................................. حذف مستندات صندوق البريد المحلي •
 167 ................................................................................................ تخزين فاكس لالستقصاء •
 168 .................................................................................... طباعة فاكسات مخزنة لالستقصاء •
 169 ......................................................................................حذف فاكسات مخزنة لالستقصاء •
 169 ........................................................................................................إنشاء مھمة فاكس •
 

 

 طباعة تقرير تأكید

يمكنك طباعة تقرير يؤكد وقت إرسال الفاكسات أو تلقیھا. يتضمن التقرير معلومات حول المھالت الزمنیة 
 وإشارات االنشغال ومرات فشل إعادة المحاولة.

 إلعداد طباعة تقرير التأكید:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتغط على زر اض .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تقرير التأكید، ثم المس خیارات الفاكسالمس عالمة التبويب  .3

 المس أحد الخیارات: .4

 : يعد ھذا الخیار تقريًرا لكل مھام الفاكس.تأكید الطباعة −
 : ينتج ھذا الخیار تقريًرا عن مھام الفاكس التي فشل إرسالھا فقط.الطباعة عند حدوث خطأ فقط −

 .موافقالمس  .5
 

 تحديد معدل البدء

 حدد أعلى معدل بدء ما لم تكن وجھة الفاكس الذي ترسله ذات متطلبات خاصة.
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 لتحديد سرعة إرسال الفاكس:
 .الفاكس ، ثم المسالصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .معدل البدء، ثم المس خیارات الفاكسالمس عالمة التبويب  .3

 المس أحد الخیارات. .4

 .موافقالمس  .5

بت في  4800يمكن أن تطالبك بعض شبكات الھاتف بضبط معدل بدء الفاكس على "مفروض (مالحظة: 
 نات البطيء إرساالً أكثر موثوقیة للبیانات.الثانیة)". يضمن معدل البیا

 

 إضافة ورقة غالف

يمكنك استخدام خیار ورقة الغالف إلضافة صفحة مقدمة إلى بداية الفاكس. يمكنك إضافة تعلیق قصیر إلى 
 ورقة الغالف، باإلضافة إلى تفاصیل إلى ومن.

 لتضمین ورقة غالف:
 .الفاكسس ، ثم المالصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تشغیل>  ورقة الغالف، ثم المس خیارات الفاكسالمس عالمة التبويب  .3

 .موافق، واستخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة اسم المستلم، ثم المس إلىالمس الحقل  .4

 .موافق، واستخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة اسم المرسل، ثم المس منالمس الحقل  .5

 إلضافة تعلیق، قم بأيٍ مما يلي: .6

 المس تعلیق موجود. −
، واستخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة تحرير، والمس الرمز >Available<المس تعلیق  −

 .موافقالنص، ثم المس 

 مالحظات: 

 .حذف. لتأكید اإلجراء، المس Xیق، ثم المس لحذف تعلیق موجود، المس التعل •

. لتغییر التعلیق، استخدم لوحة مفاتیح تحريرلتحرير تعلیق موجود، المس التعلیق ثم المس الرمز  •
 .موافقشاشة اللمس ثم المس 

 .موافقالمس  .7
 

 إرسال نص العنوان

ل على التفاصیل، راجع يجب على مسؤول النظام إعداد ھذه المیزة قبل أن تتمكن من استخدامھا. للحصو
 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  دلیل مسؤول النظام

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 نص عنوان الفاكس: لتضمین
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .إرسال نص العنوان، ثم المس خیارات الفاكسالمس عالمة التبويب  .3

 المس أحد الخیارات. .4

 .موافقالمس  .5
 

 إرسال فاكس متأخر

 15يمكنك ضبط وقت في المستقبل تقوم الطابعة بإرسال مھمة الفاكس فیه. يمكن أن يتراوح التأخیر من 
 ساعة. 24دقیقة إلى 

 قبل استخدام ھذه المیزة، اضبط الطابعة على الوقت الحالي.مالحظة: 

 لتحديد وقت إرسال الفاكس:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس إلدخ .2

 .تأخیر اإلرسال، ثم المس خیارات الفاكسالمس عالمة التبويب  .3

 .تأخیر اإلرسالالمس  .4

 ، ثم المس األسھم لضبط رقم.الساعةالمس حقل  −
 ، ثم المس األسھم لضبط رقم.الدقیقةالمس حقل  −
 .مساءً أو  صباًحااعة، فالمس س 12في حالة ضبط الطابعة على عرض الساعة بتنسیق  −

 .موافقالمس  .5

 يتم مسح الفاكس ضوئیًا وحفظه، ثم يتم إرساله في الوقت المحدد.
 

 تخزين فاكس في صندوق البريد المحلي

يجب أن يقوم مسؤول النظام بإنشاء صندوق بريد قبل أن تتمكن من استخدام ھذه المیزة. للحصول على 
 .www.xerox.com/office/WC6655docsعلى  مدلیل مسؤول النظاالتفاصیل، راجع 

 لتخزين فاكس في صندوق بريد محلي:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 . صناديق البريدالمس  .2

 .صناديق البريد، ثم المس إضافة مستلمینفي حالة تحديد عالمة التبويب الفاكس، المس مالحظة: 

 .تخزين إلى صندوق البريدالمس  .3

 .صندوق البريد المحليالمس  .4

 المس صندوق بريد من القائمة. .5

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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، ثم استخدم لوحة المفاتیح إلدخال رمز مرور صندوق البريدإذا كان رمز المرور مطلوبًا، فالمس حقل  .6
 .موافقرمز مرور صندوق البريد المكون من أربعة أرقام. المس 

 . موافقالمس  .7

 يظھر صندوق البريد باعتباره مستلم الفاكس.
 .تحريرأو  الةإزلتحديد صندوق بريد مختلف، المس حقل المستلم, ثم المس  .8

 حدد الخیارات اإلضافیة حسب الحاجة. .9

 . يتم مسح المستندات األصلیة ضوئیًا وتخزينھا في صندوق البريد.بدءالمس  .10
 

 تخزين فاكس في صندوق بريد بعید

 لتخزين فاكس في صندوق بريد بعید:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .صناديق البريدالمس  .2

 .صناديق البريد، ثم المس إضافة مستلمینفي حالة تحديد عالمة التبويب الفاكس، المس حظة: مال

 .تخزين إلى صندوق البريدالمس  .3

 .صندوق البريد البعیدالمس  .4

، ثم استخدم لوحة المفاتیح إلدخال رقم فاكس الجھاز البعید. المس أدخل رقم الفاكس البعیدالمس  .5
 .موافق

 ، ثم استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال رقم صندوق البريد.رقم صندوق البريدالمس حقل  .6

، ثم استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال رمز مرور رمز مرور صندوق البريدالمس حقل  .7
 صندوق البريد المكون من أربعة أرقام إذا لزم األمر.

 .موافقالمس  .8

تباره مستلم الفاكس. لتحديد صندوق بريد مختلف، المس حقل المستلم, ثم يظھر صندوق البريد باع
 .تحريرأو  إزالةالمس 

 حدد الخیارات اإلضافیة حسب الحاجة. .9

 . يتم مسح المستندات األصلیة ضوئیًا وتخزينھا في صندوق البريد البعید.بدءالمس  .10
 

 طباعة مستندات صندوق البريد المحلي

أن يكون لديك مستندات مخزنة في صندوق البريد. للحصول على التفاصیل، راجع  الستخدام ھذه المیزة، يجب
 تخزين فاكس في صندوق بريد محلي.

 لطباعة مستندات صندوق البريد المحلي:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .صناديق البريدالمس  .2
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 .صناديق البريد، ثم المس إضافة مستلمینلمس في حالة تحديد عالمة التبويب الفاكس، امالحظة: 

 .طباعة من صندوق البريدالمس  .3

 .صندوق البريد المحليالمس  .4

 المس صندوق بريد من القائمة. .5

، ثم استخدم لوحة المفاتیح إلدخال رمز مرور صندوق البريدإذا كان رمز المرور مطلوبًا، فالمس حقل  .6
 .موافققام. المس رمز مرور صندوق البريد المكون من أربعة أر

 . طباعة المستندات الموجودة في صندوق البريد.طباعةالمس  .7

. للتأكید، تفريغ صندوق البريدلحذف محتويات صندوق البريد بعد انتھاء الجھاز من الطباعة، المس  .8
 .تفريغ صندوق البريدالمس 

 .إغالقالمس  .9
 

 طباعة مستندات صندوق البريد البعید

 لطباعة مستندات صندوق البريد البعید:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .صناديق البريدالمس  .2

 .صناديق البريد، ثم المس إضافة مستلمینفي حالة تحديد عالمة التبويب الفاكس، المس مالحظة: 

 .طباعة من صندوق البريدالمس  .3

 .صندوق البريد البعیدالمس  .4

، ثم استخدم لوحة المفاتیح إلدخال رقم فاكس الجھاز البعید. المس دخل رقم الفاكس البعیدأالمس  .5
 .موافق

 ، ثم استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال رقم صندوق البريد.رقم صندوق البريدالمس حقل  .6

إلدخال رمز مرور ، ثم استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة رمز مرور صندوق البريدالمس حقل  .7
 صندوق البريد المكون من أربعة أرقام.

 . طباعة المستندات الموجودة في صندوق البريد البعید.طباعةالمس  .8

 .إغالقالمس  .9
 

 حذف مستندات صندوق البريد المحلي

 لحذف مستندات صندوق البريد المحلي:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .البريد صناديقالمس  .2

 .صناديق البريد، ثم المس إضافة مستلمینفي حالة تحديد عالمة التبويب الفاكس، المس  .3
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 .تخزين إلى صندوق البريدالمس  .4

 .صندوق البريد المحليالمس  .5

 المس صندوق بريد من القائمة. .6

إذا كان رمز المرور مطلوبًا، فالمس حقل رمز مرور صندوق البريد، ثم استخدم لوحة المفاتیح إلدخال رمز  .7
 .موافقمرور صندوق البريد المكون من أربعة أرقام. المس 

. للتأكید، تفريغ صندوق البريدلحذف محتويات صندوق البريد بعد انتھاء الجھاز من الطباعة، المس  .8
 .تفريغ صندوق البريدالمس 

 

 تخزين فاكس لالستقصاء

تتیح لك میزة استقصاء الفاكس تخزين مستند الفاكس في الطابعة وجعله متوفًرا ألجھزة الفاكس األخرى 
لالستقصاء. يمكنك أيًضا استرداد الفاكسات المخزنة في أجھزة الفاكس األخرى. الستخدام ھذه المیزة، يجب 

تقصاء والطابعة البعیدة مزودتان بمیزة استقصاء الفاكس.يمكنك تخزين فاكسات أن تكون كل من طابعة االس
لالستقصاء باعتبارھا غیر آمنة أو آمنة. عند تحديد التخزين اآلمن، فإنك تقوم بإنشاء قائمة بأرقام فاكس الجھاز 

 البعید المسموح لھا بالوصول إلى الفاكسات اآلمنة.

 لتخزين فاكس:
 .استقصاءالمس  .1

 .استقصاء، ثم المس إضافة مستلمینفي حالة تحديد عالمة التبويب الفاكس، المس ة: مالحظ

 .تخزين ملفات االستقصاءالمس  .2

 لتخزين فاكس غیر آمن لالستقصاء. .3

a.  التخزين غیر اآلمنالمس. 

b.  موافقالمس. 

c.  تحديث اإلعدادللتأكید، المس. 

 لتخزين فاكس آمن لالستقصاء. .4

a.  التخزين اآلمنالمس. 

b.  ثم استخدم لوحة المفاتیح إلدخال رقم الفاكس للجھاز البعید. المس أدخل رقم فاكسالمس ،
 .موافق

c.  موافقالمس. 

d.  تتم إضافة رقم الفاكس إلى قائمة الوصول.+المس الزر . 

e. .تابع إدخال أرقام الفاكس لكل األجھزة البعیدة التي تحتاج إلى وصول 

f.  موافقالمس. 

g.  تحديث اإلعدادللتأكید، المس. 
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 د الخیارات اإلضافیة حسب الحاجة.حد .5

 . يتم مسح المستندات األصلیة ضوئیًا وتخزينھا لالستقصاء.بدءالمس  .6
 

 طباعة فاكسات مخزنة لالستقصاء

تتیح لك میزة استقصاء الفاكس تخزين مستند الفاكس في الطابعة وجعله متوفًرا ألجھزة الفاكس األخرى 
ت المخزنة في أجھزة الفاكس األخرى. الستخدام ھذه المیزة، يجب لالستقصاء. يمكنك أيًضا استرداد الفاكسا

أن تكون كل من طابعة االستقصاء والطابعة البعیدة مزودتان بمیزة استقصاء الفاكس. إذا كنت تستخدم 
استقصاء الفاكس البعید الستقصاء جھاز بعید، فإنه يكون من الممكن استرداد الفاكسات على الفور. يمكنك 

یار تأخیر االستقصاء السترداد الفاكسات الحًقا في وقت محدد. بإمكان الطابعة استقصاء أكثر من استخدام خ
 جھاز بعید واحد في المرة الواحدة.

 لطباعة فاكسات مخزنة لالستقصاء:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .استقصاءالمس  .2

 .استقصاء، ثم المس إضافة مستلمینفي حالة تحديد عالمة التبويب الفاكس، المس مالحظة: 

 .طباعة من جھاز االستقصاءالمس  .3

 لطباعة فاكسات مخزنة لالستقصاء على الجھاز المحلي: .4

a.  استقصاء الفاكس المحليالمس. 

b.  طباعةالمس. 

c.  تفريغ . للتأكید، المس تفريغ استقصاء الفاكسلحذف فاكسات مخزنة بعد طباعتھا، المس
 .صندوق بريد الفاكس

 طباعة فاكسات محلیة مخزنة لالستقصاء.
 لطباعة فاكسات مخزنة لالستقصاء على جھاز بعید: .5

a.  استقصاء الفاكس البعیدالمس. 

b.  ثم استخدم لوحة المفاتیح إلدخال رقم فاكس الجھاز البعید. المس أدخل رقم الفاكسالمس ،
 .موافق

c. أدخل أرقام فاكس إضافیة حسب الحاجة.+قائمة، المس الزر إلضافة رقم إلى ال . 

d.  تحريرأو  إزالةلتحرير قائمة أرقام الفاكس، المس رقًما في القائمة، ثم المس. 
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e.  تأخیر االستقصاءلضبط وقت محدد الستقصاء الجھاز البعید، المس. 

 .تأخیر االستقصاءالمس  •
 ، ثم المس األسھم لضبط رقم.الساعةالمس حقل  •
 ، ثم المس األسھم لضبط رقم.الدقیقةس حقل الم •
 .مساءً أو  صباًحاساعة، فالمس  12في حالة ضبط الطابعة على عرض الساعة بتنسیق  •
 .موافقالمس  •

f.  طباعةالمس. 

 طباعة الفاكسات المخزنة على الجھاز البعید لالستقصاء.
 .إغالقالمس  .6

 

 حذف فاكسات مخزنة لالستقصاء

 لحذف فاكسات مخزنة لالستقصاء:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .استقصاءالمس  .2

 .استقصاء، ثم المس إضافة مستلمینفي حالة تحديد عالمة التبويب الفاكس، المس مالحظة: 

 .تخزين ملفات االستقصاءالمس  .3

 المس أحد الخیارات. .4

 مرة أخرى. تفريغ استقصاء الفاكسید، المس . للتأكتفريغ استقصاء الفاكسالمس  .5

 .موافقالمس  .6
 

 إنشاء مھمة فاكس

 .184في صفحة  إنشاء مھمة فاكسللحصول على التفاصیل، راجع 
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 إرسال الفاكس عبر الملقم

في حالة اتصال ملقم الفاكس بالشبكة، يمكنك إرسال مستند إلى جھاز الفاكس دون الحاجة إلى خط ھاتف 
 مخصص.

عند استخدام الفاكس عبر الملقم، يتم مسح المستند ضوئیًا وإرساله إلى مستودع الفاكس على الشبكة. 
 يرسل ملقم الفاكس بعدئذ الفاكس عبر خط الھاتف إلى جھاز فاكس.

يقوم مسؤول النظام بتمكین خدمة الفاكس عبر الملقم وتھیئة مستودع الفاكس أو موقع حفظ يجب أن 
 الملفات، قبل أن تتمكن من استخدام ھذه المیزة.

 إلرسال الفاكس عبر الملقم:
 .الفاكس عبر الملقم، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .إدخال مستلمالمس  −
إلدخال الرقم، استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة. إلضافة حروف طلب خاصة، المس  •

 الحرف المطلوب عند نقطة اإلدخال أثناء إدخال الرقم.
 المس إضافة. •
 .إدخال مستلم ، ثمإضافة مستلمإلضافة مستلمین إضافیین، المس  •
 .إضافةاستخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال الرقم، ثم المس  •

يمكن طلب توقف مؤقت أثناء الطلب أو أكثر بین رقم الوصول الخاص بالخط الخارجي ورقم مالحظة: 
 الفاكس. عند إدخالھا، تظھر التوقفات المؤقتة أثناء الطلب كفواصل في رقم الفاكس.

 .لفاكسدلیل االمس  −
 .إضافة إلى المستلمینالمس جھة االتصال المطلوبة، ثم حدد  •
 .إزالةإلزالة جھة اتصال من القائمة، المس جھة االتصال، ثم المس  •
 .موافقأضف جھات اتصال إضافیة حسب الحاجة، ثم المس  •

 .موافق، ثم حدد أحد الخیارات، والمس مسح ضوئي على الوجھینالمس  .3

 .موافق، ثم حدد أحد الخیارات، والمس صلياتجاه المستند األالمس  .4

 .موافق، ثم حدد أحد الخیارات، والمس الدقةالمس  .5

 .موافق، ثم حدد أحد الخیارات، والمس حجم المستند األصليالمس  .6

 تحديد خیارات الفاكس عبر الملقمحدد المزيد من الخیارات حسب الحاجة. للحصول على التفاصیل، راجع  .7
 .173في صفحة 

األخضر. تقوم الطابعة بمسح الصفحات ضوئیًا وإرسال المستند عند مسح جمیع  البدءاضغط على زر  .8
 الصفحات ضوئیًا.
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 إعدادات الفاكس عبر الملقم األساسیة

 يحتوي ھذا القسم على:

 171 ...................................................................... تحديد خیارات المسح الضوئي على الوجھین •
 171 .......................................................................................... تحديد اتجاه المستند األصلي •
 172 .................................................................................................................. إعداد الدقة •
 172 .......................................................................................... تحديد حجم المستند األصلي •
 

 

 تحديد خیارات المسح الضوئي على الوجھین

يمكنك استخدام خیارات المسح الضوئي على الوجھین لضبط الجھاز على إجراء مسح ضوئي لوجه واحد من 
 المستند األصلي أو كال وجھیه.

 لضبط المسح الضوئي على الوجھین:
 .الفاكس عبر الملقم، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطالمس إلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو  .2

 .مسح ضوئي على الوجھینالمس  .3

 المس أحد الخیارات. .4

: يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لوجه واحد فقط من الصورة األصلیة وإنتاج ملفات على وجه واحد −
 ذات وجه واحد.-إخراج 

 : يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لكال الوجھین للصورة األصلیة.على الوجھین −
: يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لكال الوجھین للصورة األصلیة مع 2على الوجھین، تدوير الوجه  −

 تدوير الوجه الثاني.
 .موافقالمس  .5

 

 تحديد اتجاه المستند األصلي

يمكنك استخدام خیار اتجاه المستند األصلي لتحديد تخطیط المستندات األصلیة التي تقوم بمسحھا ضوئیًا. 
 تستخدم الطابعة المعلومات لتحدد ما إذا كان من الالزم تدوير الصور إلنتاج اإلخراج المطلوب أم ال.

 لتحديد االتجاه:
 .س عبر الملقمالفاك، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .اتجاه المستند األصليالمس  .3
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 من شاشة اتجاه المستند األصلي، المس االتجاه المطلوب. .4

إلى الصور الموجودة في  المستندات األصلیة األفقیةو المستندات األصلیة العموديةتشیر  −
 المستندات األصلیة.

إلى اتجاه المستندات األصلیة التي تم تحمیلھا في وحدة  الصور الجانبیةو العموديةالصور تشیر  −
 تغذية المستندات.

إذا كنت تستخدم زجاج المستندات، فضع المستند األصلي في نفس االتجاه متجًھا ألسفل كما مالحظة: 
 لو كان متجًھا ألعلى.

 .موافقالمس  .5
 

 إعداد الدقة

 ).dpiر الرسومیة أو تحببھا. وتقاس دقة الصورة بالنقاط في البوصة (تحدد الدقة درجة نعومة الصو

 لضبط الدقة:
 .الفاكس عبر الملقم، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .الدقةالمس  .3

 على شاشة الدقة، المس الدقة المطلوبة. .4

 عن طريق الجھاز.-: ُيستخدم مع النص الذي تم إنشائهقیاسي −
 : تُستخدم مع الرسومات الخطیة والنصوص الصغیرة والنصوص المكتوبة يدويًا.دقیق −

 .موافقالمس  .5
 

 تحديد حجم المستند األصلي

 للتأكد من قیامك بمسح المنطقة الصحیحة من المستندات ضوئیًا، حدد حجم المستند األصلي.

 لتحديد حجم المستند األصلي:
 .الفاكس عبر الملقم، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .حجم المستند األصليالمس  .3

 على شاشة حجم المستند األصلي، حدد أحد الخیارات. .4

 ديد حجم المستند األصلي.: يتیح ھذا الخیار للطابعة تحاكتشاف تلقائي −
: يعمل ھذا الخیار على تحديد المنطقة المراد مسحھا منطقة المسح الضوئي مسبقة الضبط −

 ضوئیًا عند مطابقتھا لحجم الورق القیاسي. في قائمة التمرير، المس حجم الورق المطلوب.
 یًا وعرضھا.: يمكنك تحديد ارتفاع المنطقة المراد مسحھا ضوئمنطقة المسح الضوئي المخصصة −

 .موافقالمس  .5
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 تحديد خیارات الفاكس عبر الملقم

 يحتوي ھذا القسم على:

 173 ...............................................................................................................ضبط السطوع •
 173 ................................................................................................. منع تباين الخلفیة تلقائیًا •
 174 ................................................................................................................. ضبط التباين •
 174 ............................................................................................ تحديد نوع المستند األصلي •
 174 ....................................................................................................... إرسال فاكس متأخر •
 175 ........................................................................................................إنشاء مھمة فاكس •
 

 

 ضبط السطوع

 يمكنك تفتیح الصورة أو تغمیقھا.

 لضبط الصورة:
 .الفاكس عبر الملقم، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تفتیح/تغمیق، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .3

 حسب الحاجة. تفتیح/تغمیقاضبط شريط تمرير  .4

 .موافقالمس  .5
 

 منع تباين الخلفیة تلقائیًا

عند إجراء المسح الضوئي للمستندات األصلیة المطبوعة على ورق رقیق، فإن النص أو الصورة المطبوعة على 
نھا. استخدم اإلعداد "منع تلقائي" لتقلیل حساسیة أحد جانبي الورقة يمكن رؤيته على الجانب اآلخر م

 الطابعة للتباينات في ألوان الخلفیة الخفیفة.

 لتحديد "منع تلقائي":
 .الفاكس عبر الملقم، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تحسین الصورة، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .3

 .منع تلقائيلمنع الخلفیة، المس  .4

 .موافقالمس  .5
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 ضبط التباين

 التباين ھو االختالف النسبي بین المناطق الساطعة والداكنة بالصورة.

 لضبط التباين:
 .الفاكس عبر الملقم، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تحسین الصورة، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .3

 على شاشة "تحسین الصورة"، حدد أحد الخیارات: .4

 : يتیح لك ھذا الخیار ضبط التباين يدويًا.تباين يدوي −
 لتباين تلقائیًا.: يعمل ھذا الخیار على تمكین الطابعة من ضبط اتباين تلقائي −

 .موافقالمس  .5
 

 تحديد نوع المستند األصلي

 تُحسن الطابعة جودة صورة اإلخراج استناًدا إلى نوع الصور الموجودة في المستند األصلي.

 لتحديد نوع المستند األصلي:
 .الفاكس عبر الملقم، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .نوع المستند األصلي، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .3

 المس نوع محتوى المستند األصلي. .4

 .موافقالمس  .5
 

 إرسال فاكس متأخر

 15یر من يمكنك ضبط وقت في المستقبل تقوم الطابعة بإرسال مھمة الفاكس فیه. يمكن أن يتراوح التأخ
 ساعة. 24دقیقة إلى 

 قبل استخدام ھذه المیزة، اضبط الطابعة على الوقت الحالي.مالحظة: 

 لتحديد وقت إرسال الفاكس:
 .الفاكس عبر الملقم، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تأخیر اإلرسال، ثم المس ت الفاكسخیاراالمس عالمة التبويب  .3
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 .تأخیر اإلرسالالمس  .4

 ، ثم المس األسھم لضبط رقم.الساعةالمس حقل  −
 ، ثم المس األسھم لضبط رقم.الدقیقةالمس حقل  −
 .مساءً أو  صباًحاساعة، فالمس  12في حالة ضبط الطابعة على عرض الساعة بتنسیق  −

 .موافقالمس  .5

 يتم مسح الفاكس ضوئیًا وحفظه، ثم يتم إرساله في الوقت المحدد.
 

 إنشاء مھمة فاكس

 .184في صفحة  إنشاء مھمة فاكسللحصول على التفاصیل، راجع 
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 إرسال فاكس عبر اإلنترنت

(البريد اإللكتروني) بالشبكة، يمكن إرسال أحد المستندات إلى أحد عناوين البريد  SMTPفي حالة اتصال ملقم 
اإللكتروني. تقضي ھذه المیزة على الحاجة إلى خط ھاتف مخصص وتكالیف الخدمة المقترنة به. عند إرسال 

 فاكس عبر اإلنترنت، يتم مسح المستند ضوئیًا وإرساله إلى عنوان البريد اإللكتروني.

 رسال فاكس عبر اإلنترنت:إل
 حمِّل المستند األصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات. .1

 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .2

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .3

 .إدخال مستلمالمس  −
 .إضافةاستخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس إلدخال عنوان بريد إلكتروني، ثم المس  •
. استخدم لوحة مفاتیح إدخال مستلم، ثم إضافة مستلمإلضافة مستلمین إضافیین، المس  •

 .إضافةشاشة اللمس إلدخال عنوان بريد إلكتروني، ثم المس 
 نسخةأو  إلىقائمة، ثم حدد لترتیب المستلمین، المس أحد المستلمین الموجودين في ال •

 من القائمة.
 .دفتر عناوين الجھازالمس  −

 ، ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة جزء من االسم.بحثالمس  •
 .بحثالمس  •
 من القائمة. نسخةأو  إلىالمس جھة االتصال المطلوبة، ثم حدد  •
 .موافقالمس  •

 .موافق، ثم حدد أحد الخیارات، والمس مسح ضوئي على الوجھینالمس  .4

 .موافق، ثم حدد أحد الخیارات، والمس نوع المستند األصليالمس  .5

 .موافق، ثم حدد أحد الخیارات، والمس إرفاقالمس  .6

 .موافق، ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة النص المطلوب. المس الموضوعالمس  .7

لحذفه، أو  Xم بتمییز النص الموجود في حقل النص، ثم المس لتعديل الموضوع االفتراضي، قمالحظة: 
 اكتب فوق النص الموجود.

 اضبط خیارات الفاكس عبر اإلنترنت حسب الحاجة. .8

 األخضر.  البدءاضغط على زر  .9

تمسح الطابعة الصفحات ضوئیًا وتقوم بعد مسح جمیع الصفحات ضوئیًا بإرسال المستند كمرفق بريد  .10
 .tif.أو  pdf.لف إلكتروني بتنسیق الم
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 إعدادات الفاكس عبر اإلنترنت األساسیة

 يحتوي ھذا القسم على:

 177 ...................................................................... تحديد خیارات المسح الضوئي على الوجھین •
 177 .......................................................................................... تحديد اتجاه المستند األصلي •
 178 .................................................................................................... تحديد تنسیق المرفق •
 

 

 تحديد خیارات المسح الضوئي على الوجھین

يمكنك استخدام خیارات المسح الضوئي على الوجھین لضبط الجھاز على إجراء مسح ضوئي لوجه واحد من 
 المستند األصلي أو كال وجھیه.

 لضبط المسح الضوئي على الوجھین:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس إل .2

 .مسح ضوئي على الوجھینالمس  .3

 المس أحد الخیارات. .4

: يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لوجه واحد فقط من الصورة األصلیة وإنتاج ملفات على وجه واحد −
 ذات وجه واحد.-إخراج 

 وجھین للصورة األصلیة.: يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لكال العلى الوجھین −
: يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي لكال الوجھین للصورة األصلیة مع 2على الوجھین، تدوير الوجه  −

 تدوير الوجه الثاني.
 .موافقالمس  .5

 

 تحديد اتجاه المستند األصلي

يمكنك استخدام خیار اتجاه المستند األصلي لتحديد تخطیط المستندات األصلیة التي تقوم بمسحھا ضوئیًا. 
 تستخدم الطابعة المعلومات لتحدد ما إذا كان من الالزم تدوير الصور إلنتاج اإلخراج المطلوب أم ال.

 لتحديد االتجاه:
 .س عبر اإلنترنتالفاك، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .اتجاه المستند األصليالمس  .3
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 من شاشة اتجاه المستند األصلي، المس االتجاه المطلوب. .4

إلى الصور الموجودة في  المستندات األصلیة األفقیةو المستندات األصلیة العموديةتشیر  −
 المستندات األصلیة.

إلى اتجاه المستندات األصلیة التي تم تحمیلھا في وحدة  الصور الجانبیةو الصور العموديةتشیر  −
 تغذية المستندات.

إذا كنت تستخدم زجاج المستندات، فضع المستند األصلي في نفس االتجاه متجًھا ألسفل كما مالحظة: 
 لو كان متجًھا ألعلى.

 .موافقالمس  .5
 

 تحديد تنسیق المرفق

 خیار اإلرفاق لتحديد تنسیق ملف الصورة الممسوحة ضوئیًا التي ترسلھا على ھیئة مرفق. يمكنك استخدام

 لتحديد تنسیق المرفق:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .إرفاقالمس  .3

 نسیق المرفق المطلوب.على الشاشة إرفاق، المس ت .4

− PDF.) يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج تنسیق مستند محمول :pdf.( 
 ) بخطوط مضمنة.pdf: يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج تنسیق مستند محمول (.PDFأرشفة  −
− TIFF.) يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج تنسیق ملف صور ذي عالمات :tif( 

 .موافقالمس  .5
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 يد خیارات الفاكس عبر اإلنترنتتحد

 يحتوي ھذا القسم على:

 179 ............................................................................................ تحديد نوع المستند األصلي •
 179 ................................................................................................. منع تباين الخلفیة تلقائیًا •
 180 ................................................................................................................. ضبط التباين •
 180 ..................................................................................................... ضبط السطوع والحدة •
 180 .................................................................................................................. إعداد الدقة •
 181 .......................................................................................... تحديد حجم المستند األصلي •
 181 .............................................................................................. إعداد الجودة وحجم الملف •
 182 ................................................................................................................ إضافة رسالة •
 182 ................................................................................................... تحديد عنوان الرد على •
 183 ....................................................................................................... طباعة تقرير اإلعالم •
 183 ........................................................................................................إنشاء مھمة فاكس •
 

 

 تحديد نوع المستند األصلي

يمكنك استخدام خیار "النوع األصلي" لتحديد نوع الصور التي يتم مسحھا ضوئیًا. يستخدم الجھاز ھذه 
 المعلومات لتحسین إعدادات جودة الصورة وإنتاج أفضل جودة لإلخراج.

 لتحديد نوع المستند األصلي:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .إعدادات متقدمةالمس عالمة التبويب  .3

 .نوع المستند األصليالمس  .4

 المس نوع محتوى المستند األصلي.
 .موافقالمس  .5

 

 منع تباين الخلفیة تلقائیًا

عند إجراء المسح الضوئي للمستندات األصلیة المطبوعة على ورق رقیق، فإن النص أو الصورة المطبوعة على 
أحد جانبي الورقة يمكن رؤيته على الجانب اآلخر منھا. استخدم اإلعداد "منع تلقائي" لتقلیل حساسیة 

 فة.الطابعة للتباينات في ألوان الخلفیة الخفی

 لتحديد "منع تلقائي":
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تحسین الصورة، ثم المس إعدادات متقدمةالمس عالمة التبويب  .3
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 .منع تلقائيلمنع الخلفیة، المس  .4

 .موافقالمس  .5
 

 ضبط التباين

 التباين ھو االختالف النسبي بین المناطق الساطعة والداكنة بالصورة.

 لضبط التباين:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تحسین الصورة، ثم المس اإلعدادات المتقدمةالمس عالمة التبويب  .3

 على شاشة "تحسین الصورة"، حدد أحد الخیارات: .4

 : يتیح لك ھذا الخیار ضبط التباين يدويًا.تباين يدوي −
 : يعمل ھذا الخیار على تمكین الطابعة من ضبط التباين تلقائیًا.تباين تلقائي −

 .موافقالمس  .5
 

 ضبط السطوع والحدة

 يمكنك تفتیح الصورة أو تغمیقھا وضبط الحدة.

 لضبط الصورة:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتضغط على زر ا .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .خیارات الصورة، ثم المس إعدادات متقدمةالمس عالمة التبويب  .3

 على شاشة "خیارات الصورة"، اضبط أشرطة التمرير حسب الحاجة: .4

 رة أو تغمیقھا.: لتفتیح الصوتفتیح/تغمیق −
 : لزيادة حدة الصورة أو تخفیف حدتھا.الحدة −

 .موافقالمس  .5
 

 إعداد الدقة

نقطة في  600). إن إعداد dpiتحدد "الدقة" جودة الصور الرسومیة. وتقاس دقة الصورة بالنقاط في البوصة (
فر الدقة األعلى نقطة (بكسل) في كل بوصة من الصورة. وتو 600) يقدم الصور باستخدام dpi-600البوصة (

 جودة طباعة أفضل.

 لضبط الدقة:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2



 الفاكس عبر اإلرسال

 

 181 الوظائف متعددة 6655/6655i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

 .الدقة، ثم المس اإلعدادات المتقدمةالمس عالمة التبويب  .3

 على شاشة "الدقة"، المس الدقة المطلوبة. .4

: يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج جودة صورة مقبولة للعرض على الشاشة، نقطة لكل بوصة 72 −
 وأصغر حجًما للملف.

: يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج جودة صورة جیدة للعرض على الشاشة، نقطة لكل بوصة 100 −
 وحجم صغیر للملف.

اج جودة صورة جیدة للعرض على الشاشة، : يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتنقطة لكل بوصة 150 −
 وحجم صغیر للملف.

: يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج جودة صورة جیدة وحجم متوسط نقطة لكل بوصة 100×  200 −
 للملف.

: يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج جودة صورة جیدة وحجم متوسط للملف. نقطة لكل بوصة 200 −
 ُيعد ھذا اإلعداد افتراضیًا.

 : يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج جودة صورة عالیة وحجم كبیر للملف.نقطة لكل بوصة 300 −
 : يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج جودة صورة أعلى وحجم أكبر للملف.نقطة لكل بوصة 400 −
 : يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج أعلى جودة صورة وأكبر حجًما للملف.نقطة لكل بوصة 600 −

 .موافقالمس  .5

 ارجع إلى مسؤول النظام لتحديد أكبر حجم ملف يسمح به نظام البريد اإللكتروني.مالحظة: 
 

 تحديد حجم المستند األصلي

 للتأكد من قیامك بمسح المنطقة الصحیحة من المستندات ضوئیًا، حدد حجم المستند األصلي.

 لتحديد حجم المستند األصلي:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس للخدمات الصفحة الرئیسیةاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .حجم المستند األصلي، ثم المس ضبط التخطیطالمس عالمة التبويب  .3

 على شاشة حجم المستند األصلي، حدد أحد الخیارات. .4

 : يتیح ھذا الخیار للطابعة تحديد حجم المستند األصلي.اكتشاف تلقائي −
: يعمل ھذا الخیار على تحديد المنطقة المراد مسحھا منطقة المسح الضوئي مسبقة الضبط −

 ضوئیًا عند مطابقتھا لحجم الورق القیاسي. في قائمة التمرير، المس حجم الورق المطلوب.
 فاع المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا وعرضھا.: يمكنك تحديد ارتمنطقة المسح الضوئي المخصصة −

 .موافقالمس  .5
 

 إعداد الجودة وحجم الملف

يتیح لك خیار "الجودة/حجم الملف" االختیار من بین ثالثة إعدادات توازن جودة الصورة وحجم الملف. ينتج عن 
 رسال عبر الشبكة.الصور عالیة الجودة أحجام ملفات كبیرة، األمر الذي ال يجعلھا مثالیة للمشاركة واإل
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 لضبط جودة فاكس اإلنترنت وحجم الملف:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .الجودة/حجم الملف، ثم المس خیارات الفاكس عبر اإلنترنتالمس عالمة التبويب  .3

ودة/حجم الملف، استخدم شريط التمرير لتحديد اإلعداد. تتراوح اإلعدادات من أعلى على شاشة الج .4
 ضغط/أصغر حجم للملف إلى أقل ضغط/أكبر حجم للملف.

 .موافقالمس  .5
 

 إضافة رسالة

 يمكنك استخدام خیار الرسالة إلضافة رسالة موجزة إلى الملف الذي تريد إرساله.

 إلضافة رسالة:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .الرسالة، ثم المس خیارات الفاكس عبر اإلنترنتالمس عالمة التبويب  .3

 اكتب رسالة مستخدًما لوحة مفاتیح شاشة اللمس. .4

 .موافقالمس  .5
 

 تحديد عنوان الرد على

تخدام خیار الرد على لتضمین عنوان بريد إلكتروني تريد أن يرد علیه المستلم. يعد ھذا الخیار مفیًدا يمكنك اس
 عندما تريد أن يرد المستلم على عنوان بريدك اإللكتروني ولیس عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالجھاز.

 لضبط عنوان الرد على:
 .الفاكس عبر اإلنترنتس ، ثم المالصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .الرد على، ثم المس خیارات الفاكس عبر اإلنترنتالمس عالمة التبويب  .3

 أدخل التفاصیل باستخدام واحد أو أكثر من الخیارات المتوفرة. .4

إلكتروني يدويًا. استخدم لوحة : يتیح لك ھذا الخیار إدخال عنوان بريد إدخال عنوان الرد على −
 .موافقمفاتیح شاشة اللمس لكتابة عنوان بريد إلكتروني، ثم المس 

: يتیح لك ھذا الخیار تحديد إدخال من دفتر العناوين الخاص بك. المس االسم دفتر عناوين الجھاز −
 .موافقالمطلوب ثم المس 
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 طباعة تقرير اإلعالم

مكنك طباعة تقرير حالة التسلیم. تنتظر الطابعة إيصال التسلیم من كل إذا كانت حالة كل مستلم معروفة، فی
 مستلم، ثم تطبع التقرير.

 قد يتم تأخیر التقرير وفًقا لوقت استجابة المستلمین.مالحظة: 

 لطباعة تقرير اإلعالم:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تقرير اإلعالم، ثم المس خیارات الفاكس عبر اإلنترنتالمس عالمة التبويب  .3

 .طباعة التقريرالمس  .4

 .موافقالمس  .5
 

 إنشاء مھمة فاكس

 .184في صفحة  إنشاء مھمة فاكسللحصول على التفاصیل، راجع 
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 إنشاء مھمة فاكس

استخدم ھذه المیزة إلرسال مجموعة متنوعة من المستندات األصلیة بالفاكس، لكل منھا إعدادات مختلفة. 
يتم تتم برمجة كل جزء ومسحه ضوئیًا كما يتم تخزين الصور في الطابعة مؤقًتا. بمجرد تخزين جمیع األجزاء، 

 إرسال األجزاء الفردية بالفاكس كمھمة واحدة.

 إلنشاء مھمة فاكس:
 ، ثم المس الفاكس المناسب.الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 أدخل التفاصیل باستخدام واحد أو أكثر من الخیارات المتوفرة. .2

 : يتیح لك ھذا الخیار إدخال تفاصیل المستلم يدويًا.إدخال مستلم −

ن طلب توقف مؤقت أثناء الطلب أو أكثر بین رقم الوصول الخاص بالخط الخارجي ورقم يمكمالحظة: 
 الفاكس. عند إدخالھا، تظھر التوقفات المؤقتة أثناء الطلب كفواصل في رقم الفاكس.

: يمكنك استخدام ھذا الخیار للوصول إلى جھات االتصال المحددة كمفضالت في دفتر المفضالت −
 حديدھا.العناوين الخاص بك وت

: يتیح لك ھذا الخیار تحديد جھات اتصال من دفتر العناوين الخاص بك وإضافتھا دفتر عناوين الجھاز −
 إلى قائمة المستلمین.

 .تشغیل>  إنشاء مھمة، ثم المس مجموعة المھامالمس عالمة التبويب  .3

 .خیاراتالمس  .4

a.  أو امسحھا. عرض نافذة الملخص بین األجزاءحدد خانة االختیار 

b.  أو امسحھا. إيقاف تشغیل إنشاء المھمة بعد إرسال المھمةحدد خانة االختیار 

c.  موافقالمس. 

 برمجة الجزء األول ومسحه ضوئیًا: .5

a. .حمِّل المستندات األصلیة للجزء األول 

b. .حدد اإلعدادات المطلوبة، مثل عملیات ضبط التخطیط، وجودة الصورة والخیارات 

c.  ة التحكم.األخضر على لوح البدءاضغط على زر 

 برمجة األجزاء اإلضافیة ومسحھا ضوئیًا: .6

a. .حمِّل المستندات األصلیة للجزء التالي 

b.  برمجة الجزء التاليعند ظھور شاشة "إنشاء مھمة"، المس. 

c. .باستخدام عالمات التبويب المناسبة، حدد اإلعدادات المطلوبة 

d.  الجزء ضوئیًا. األخضر لمسح المستندات األصلیة الخاصة بھذا البدءاضغط على زر 

 كرر الخطوة السابقة لكل جزء متبقٍ. .7
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 لتعديل المھمة. حذف جمیع األجزاءأو  حذف الجزء األخیرفي أي وقت، يمكنك لمس مالحظة: 

 .إرسال المھمةعند برمجة جمیع األجزاء ومسحھا ضوئیًا، المس  .8

 تظھر شاشة تقدم المھمة، ويتم إرسال األجزاء الفردية كمھمة فردية.
 لعرض ملخص المھمة. التفاصیلشة تقدم المھمة، المس على شا .9

 إللغاء المھمة، إذا لزم األمر. حذف المھمة>  حذفالمس مالحظة: 
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 LANأرسل فاكس 

) إرسال الفاكسات من برنامج تشغیل الطباعة على جھاز الكمبیوتر إلى LANيتیح لك فاكس الشبكة المحلیة (
جھاز الفاكس عبر خط الھاتف. تتیح لك نافذة الفاكس إدخال المستلمین وإنشاء صفحة غالف مزودة بمالحظات 

وضبط الخیارات. يمكنك تحديد ورق تأكید، وسرعة إرسال ودقة الفاكس ووقت إرسال وخیارات االتصال 
 .بالفاكس

 مالحظات: 

عند تحديد نوع مھمة الفاكس؛ يتم إيقاف تشغیل بعض المیزات مثل تحسین الحواف وتحسین الخط  •
 الرفیع، وتحسین المناطق السوداء.

 لیست كل طرز الطابعة تدعم ھذه المیزة. •

 :LANإلرسال فاكس 
أثناء فتح المستند أو الرسم المطلوب في التطبیق؛ افتح مربع الحوار "طباعة". بالنسبة لمعظم التطبیقات  .1

 .CTRL+Pأو اضغط على  طباعة>  ملفالبرمجیة، انقر فوق 

 لفتح مربع حوار برنامج تشغیل الطباعة. الخصائصحدد الطابعة، ثم انقر فوق  .2

 مة التبويب "خیارات الطباعة".من قائمة "نوع المھمة" في عال الفاكسحدد  .3

 ، ثم حدد أحد الخیارات.المستلمونإلضافة مستلمین، انقر فوق  .4

 يجب القیام بواحد أو أكثر مما يلي:
. في نافذة إضافة من دلیل الھاتف, انقر فوق السھم، ثم إضافة من دلیل الھاتفانقر فوق الزر  −

العلوية، أو اكتب اسًما ثم انقر فوق رمز البحث  حّدِد دلیل ھاتف من القائمة. حدد أسماًء من القائمة
من أجل البحث عن مستلم. إلضافة اسًما إلى قائمة مستلمو الفاكسات، حدد االسم، ثم انقر فوق 

. إلضافة أسماء إضافیة، موافقالسھم ألسفل لنقله إلى القائمة السفلیة. عند االنتھاء، انقر فوق 
 كرِّر ھذا اإلجراء.

واكتب اسم المستلم ورقم الفاكس وأضف معلومات أخرى، ثم انقر  ضافة مستلمإانقر فوق الزر  −
 . أضف المستلمین الجدد حسب الحاجة.موافقفوق 

من قائمة "خیارات ورقة  طباعة ورقة غالف، ثم حدد ورقة الغالفلتضمین ورقة غالف، انقر فوق  .5
 ت المطلوب ظھورھا على ورقة الغالف.الغالف". في عالمة تبويب معلومات "ورقة الغالف"، اكتب المالحظا

 للعالمة المائیة.  مخصصثم حدد  صورةلتضمین عالمة مائیة على ورقة الغالف انقر فوق عالمة التبويب  .6

من القائمة. "نص العالمة المائیة" يستخدم األحرف المكتوبة في  نصلتحديد نص عالمة مائیة، حدد  −
المة مائیة للطباعة في مستند. يمكن تحديد خیارات حقل "النص" كعالمة مائیة. يمكن إنشاء نص ع

 .موافقمثل حجم الخط ونوع الخط ولون الخط والزاوية. انقر فوق 
من القائمة. "صورة العالمة المائیة" تستخدم صورة كعالمة  صورةلتحديد صورة عالمة مائیة، حدد  −

ن إنشاء صورة عالمة مائیة . يمكjpg.أو  gif.أو bmp.مائیة. يمكن أن يكون ملف الصورة بتنسیق 
لطباعتھا في مستند وتحديد الخیارات بما في ذلك الحجم والموضع في الصفحة. انقر فوق رمز 

. فتحالمجلد، وانتقل إلى موقع المجلد، ثم حدد ملف الصورة المطلوبة. لتضمین الملف، انقر فوق 
 .موافقانقر فوق 

 في نافذة "مالحظات ورق الغالف"، اكتب المالحظات المطلوب ظھورھا على ورقة الغالف. .7
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 من عالمة التبويب "خیارات"، حدد خیارات ھذا الفاكس. .8

 للتأكید، حدد أحد الخیارات:  −
 : ال يحدث إخطار تأكید. معطل •
: يعمل ھذا الخیار على إرشاد الطابعة إلى طباعة ورقة تأكید. يقوم تأكید إرسال للطابعة •

الفاكس باإلخطار بأن الفاكس قد تم إرساله بنجاح. ويوضح التأكید أسماء المستملین وأرقام 
 الفاكس الخاصة بھم. 

 : إلرشاد الطابعة إلى إرسال ورقة التأكید إلى عنوان البريدإرسال إلى البريد اإللكتروني •
 اإللكتروني الذي تحدده. أدخل عنوان بريد إلكتروني صالًحا.

: يحدد ھذا الخیار المعدل المناسب إلرسال الفاكسات بالكیلوبت في الثانیة أو سرعة اإلرسال −
بالبت في الثانیة. إذا كنت تقیم في منطقة ال تدعم فیھا خطوط الھاتف إرسال الفاكسات/البیانات 

سال أقل. يقلل معدل اإلرسال األقل من احتمالیة حدوث أخطاء في بسرعة عالیة، فحدد معدل إر
 اإلرسال.

: تؤثر دقة الفاكس على كمیة التفاصیل التي تتم إعادة إنتاجھا أثناء إرسال الفاكس. دقة الفاكس −
حیث تستھلك عملیات إرسال الفاكس عالیة الدقة ذاكرة أكبر وتستغرق مدة أطول في اإلرسال. 

 .حدد أحد الخیارات
 عن طريق الجھاز.-: ُيستخدم مع النص الذي تم إنشائهقیاسي •
 : تُستخدم مع الرسومات الخطیة والنصوص الصغیرة والنصوص المكتوبة يدويًا.دقیق •
 : ُيستخدم مع النصوص الدقیقة والرسومات والصور األقل دقة.فائق الدقة •

 ساعة.  24صل إلى : حدد وقت إرسال الفاكس. يمكن تأخیر اإلرسال لمدة توقت اإلرسال −
 . اكتب بادئة االتصال في الحقل.بادئة االتصال: لالتصال بخط خارجي، حدد بادئة االتصال −
: الستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة مدين أو بطاقة اتصال لتحصیل رسوم الفاكسات، بطاقة االئتمان −

 . اكتب رقم البطاقة في الحقل.بطاقة االئتمانحدد 
 .موافقانقر فوق  .9

 .موافقطار "خصائص الطابعة"، انقر فوق في اإل .10

 .طباعةأو  موافقفي النافذة طباعة، انقر فوق  .11
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 استخدام دفتر العناوين

 يحتوي ھذا القسم على:

 188 ......................................................................... إضافة إدخال فردي إلى دفتر عناوين الجھاز •
 188 ......................................................................................... تحرير إدخال دفتر عناوين فردي •
 189 .................................................... ر عناوين الجھاز أو حذفھاتحرير المفضالت الموجودة في دفت •
 

 

 إضافة إدخال فردي إلى دفتر عناوين الجھاز

جھة اتصال. إذا كان الزر إنشاء جھة اتصال جديدة  5000يمكن أن يحتوي دفتر عناوين الجھاز على ما يصل إلى 
 غیر متوفر، فھذا يعني وصول دفتر العناوين إلى أقصى سعة له.

قبل أن تتمكن من استخدام ھذه المیزة، يجب أن يقوم مسوؤل النظام بتمكین المستخدمین من عرض دفتر 
 جھاز وإدارته.عناوين ال

 إلضافة مستلم إلى دفتر عناوين الجھاز:
الفاكس أو  الفاكسأو  البريد اإللكتروني، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .عبر اإلنترنت

 .دفتر العناوين بالجھازالمس  .2

 .إنشاء جھة اتصال جديدةالمس  .3

المس كل حقل من الحقول المطلوبة، ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس إلدخال المعلومات. المس  .4
 .موافق

 على يمین حقل جھة االتصال. iإلضافة معلومات االسم والشركة لإلدخال الجديد، المس الزر  .5

a.  موافقأدخل االسم في حقل "االسم األول" أو "االسم األخیر" أو "الشركة"، ثم المس. 

 يصبح أول إدخال في أحد الحقول اسم العرض الخاص بمعلومات جھة االتصال.مالحظة: 

b.  بعد كل إدخال. موافقأدخل األسماء في الحقول المتبقیة، ثم المس 

c.  موافقفي صفحة "معلومات االتصال اإلضافیة"، المس. 

 لتمییز أية معلومات اتصال تم إدخالھا كمفضلة، المس رمز النجمة. .6

 .موافقلحفظ جھة االتصال في "دفتر عناوين الجھاز"، المس  .7
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 تحرير إدخال دفتر عناوين فردي
الفاكس أو  الفاكسأو  البريد اإللكتروني، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .عبر اإلنترنت

 .دفتر عناوين الجھازالمس  .2

 المس اسم جھة االتصال. .3

 .التفاصیلالمس  .4

ن الحقول المطلوبة، ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لتحرير اإلدخال. المس المس كل حقل م .5
 .موافق

وحرر المعلومات الموجودة في الحقول، ثم المس  iلتغییر اسم العرض الخاص بجھة االتصال، المس الزر  .6
 .موافق

 لتمییز أية معلومات جھة اتصال تم إدخالھا كمفضلة، المس رمز النجمة. .7

 .موافقتصال في "دفتر عناوين الجھاز"، المس لحفظ جھة اال .8
 

 تحرير المفضالت الموجودة في دفتر عناوين الجھاز أو حذفھا
الفاكس أو  الفاكسأو  البريد اإللكتروني، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .عبر اإلنترنت

 .دفتر عناوين الجھازالمس  .2

 المس اإلدخال المطلوب، باستخدام أسھم التمرير حسب الحاجة. .3

 .التفاصیلالمس  .4

 لتمییز أية معلومات جھة اتصال تم إدخالھا كمفضلة، المس رمز النجمة. .5

 لحذف مفضلة، المس رمز النجمة على يمین الحقل المناسب. .6

 .موافقالمس  .7
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 192 .............................................................................................................. تنظیف الطابعة •
 206 ........................................................................................... معلومات الفوترة واالستخدام •
 207 ......................................................................................................... طلب المستلزمات •
 212 ................................................................................................................. نقل الطابعة •
 

 

 الصیانة 9 



 الصیانة
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 تنظیف الطابعة

 يحتوي ھذا القسم على:

 192 ............................................................................................................. احتیاطات عامة •
 193 .................................................................................................... تنظیف الجزء الخارجي •
 193 ................................................................................................ تنظیف الماسحة الضوئیة •
 195 ................................................................................................... تنظیف األجزاء الداخلیة •
 

 

 احتیاطات عامة
 

تجنب تعريض خرطوشة األسطوانة ألشعة الشمس المباشرة أو إضاءة الفلورسنت القوية في مكان تنبیه:  
 مس سطح األسطوانة أو تخدشھا.مغلق. ال تل

 

 

عند تنظیف الطابعة، ال تستخدم المذيبات الكیمیائیة العضوية أو القوية أو منظفات األيروسول. ال تنبیه:  
تسكب السوائل على أي منطقة مباشرًة. استخدم المستلزمات ومواد التنظیف وفًقا للتوجیھات الواردة في 

 ھذه الوثائق فقط.
 

 

 حافظ على وجود جمیع مواد التنظیف بعیًدا عن متناول األطفال.ير: تحذ 
 

 

إذا سكبت أي مسحوق حبر داخل الطابعة، امسحه باستخدام قطعة قماش رطبة. ال تستخدم أبًدا تحذير:  
وجود داخل المكنسة الكھربائیة قد يسبب مكنسة كھربائیة إلزالة مسحوق الحبر المسكوب. الشرار الم

 حريًقا أو انفجاًرا.
 



 الصیانة
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ال تستخدم الوسائل المساعدة على التنظیف بالرش المضغوط سواء على الطابعة أو بداخلھا. حیث تحذير:  
ض أنواع الرش المضغوط على مخالیط متفجرة وھي غیر مناسبة لالستخدام في األجھزة تحتوي بع

الكھربیة. يزيد استخدام ھذه المنظفات التي تعتمد على الرش المضغوط من مخاطر اندالع الحرائق أو 
 حدوث االنفجار.

 

 

غطیة أو الواقیات المثبتة بالبراغي. حیث ال يمكنك صیانة أو خدمة أية أجزاء تقع خلف ال تقم بإزالة األتحذير:  
 ھذه األغطیة والواقیات. ال تحاول تنفیذ أي إجراء صیانة غیر موضح في الوثائق المرفقة بالطابعة.

 

 

 الداخلیة ساخنة. توخ الحذر عندما تكون األبواب واألغطیة مفتوحة.يمكن أن تكون أجزاء الطابعة تحذير:  
 

 ال تضع أي شيء فوق الطابعة. •
ال تترك األغطیة واألبواب مفتوحة ألي مدة زمنیة، خاصة في األماكن جیدة اإلضاءة. حیث قد يؤدي التعرض  •

 للضوء إلى تلف خرطوشة األسطوانة.
 ة.ال تفتح األغطیة واألبواب أثناء الطباع •
 ال تقم بإمالة الطابعة أثناء استخدامھا. •
ال تلمس أطراف التوصیل الكھربیة أو التروس. حیث قد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة ويتسبب في تدھور  •

 جودة الطباعة.
 تأكد من إعادة وضع أي أجزاء تمت إزالتھا أثناء التنظیف قبل توصیل الطابعة. •

 

 تنظیف الجزء الخارجي

 قم بتنظیف الجزء الخارجي من الطابعة مرة واحدة كل شھر.
 امسح درج الورق ودرج اإلخراج ولوحة التحكم واألجزاء األخرى بقطعة قماش رطبة وناعمة. •
 بعد التنظیف، امسحھا باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة. •
لقماش وامسح البقع للتخلص من البقع المستعصیة، أضف كمیة قلیلة من المنظف المعتدل على قطعة ا •

 برفق إلزالتھا.
 

ال تقم برش أي منظف مباشرة على الطابعة. حیث يمكن أن يدخل المنظف السائل للطابعة من تنبیه:  
خالل إحدى الفجوات مما ينتج عنه مشكالت. ال تقم مطلًقا باستخدام مواد تنظیف بخالف الماء أو منظف 

 مخفف.
 

 

 تنظیف الماسحة الضوئیة

بتنظیف الماسحة الضوئیة مرة واحدة تقريبًا كل شھر أو عند ظھور خطوط عمودية على الُنسخ أو  Xeroxتوصي 
أوراق المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائیة. تظھر الخطوط العمودية عند انسكاب أي شيء 

نظیف األسطح على الماسحة الضوئیة أو عند تجمع المخلفات أو األتربة على أي من األسطح. يضمن ت
 الزجاجیة للماسحة الضوئیة وأسطوانات التغذية إجراء عملیات النسخ والمسح الضوئي بأفضل جودة ممكنة.
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 تنظیف زجاج المستندات والغطاء
 قم بترطیب قطعة قماش ناعمة وخالیة من الوبر بقلیل من الماء. .1

 لوجھین.أزِل أي ورق من وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة على ا .2

 
 افتح غطاء المستندات. .3

 
 إلى أن يصبح نظیًفا وجاًفا. CVTامسح أسطح زجاج المستندات وزجاج  .4

 ضل النتائج، استخدم منظف الزجاج القیاسي إلزالة العالمات واألسطر.للحصول على أفمالحظة: 

 
 امسح الجانب السفلي األبیض من غطاء المستندات حتى يصبح نظیًفا وجاًفا. .5

 
 أغلق غطاء المستندات. .6
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 تنظیف أسطوانات التغذية ولوحة الفصل بوحدة تغذية المستندات التلقائیة
 افتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة. .1

 
باستخدام قطعة قماش نظیفة خالیة من الوبر ومبللة بالماء، امسح أسطوانات التغذية ولوحة فصل الورق  .2

 حتى تصبح نظیفة.

 
إذا تلطخت أسطوانات التغذية داخل وحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة ولوحة فصل مالحظة: 

الورق بالبقع أو المخلفات، فقد يؤدي ذلك إلى التصاق البقع بالمستندات. إلزالة البقع، استخدم قطعة 
 الوبر ومبللة بمنظف عديم اللون أو بماء. قماش ناعمة خالیة من

 أغلق الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات. .3
 

 تنظیف األجزاء الداخلیة

لمنع التصاق البقع داخل الطابعة، والتي قد تؤدي إلى تدھور جودة الطباعة، قم بتنظیف األجزاء الداخلیة من 
 ابعة كلما استبدلت خرطوشة األسطوانة.الطابعة بانتظام. قم بتنظیف األجزاء الداخلیة من الط

بعد إزالة الورق المحشور أو استبدال خرطوشة مسحوق الحبر، افحص الجزء الداخلي من الطابعة قبل إغالق 
 أغطیتھا وأبوابھا.

في صفحة  إزالة انحشار الورققم بإزالة أي قطع ورق أو أتربة متبقیة. للحصول على التفاصیل، راجع  •
222. 

 قم بإزالة أي أتربة أو بقع باستخدام قطعة قماش جافة ونظیفة. •
 

 

ن أن ال تلمس أي منطقة ملصقة على/قريبة من أسطوانة تسخین الحبر في المصھر. حیث يمكتحذير:  
تصاب بالحروق. ففي حالة التفاف الورق حول أسطوانة التسخین، ال تحاول إزالتھا على الفور. قم بإيقاف 

 دقیقة حتى يبرد المصھر. حاول إزالة االنحشار بعد أن تبرد الطابعة. 40تشغیل الطابعة فوًرا، وانتظر لمدة 
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 تنظیف عدسات اللیزر

إذا كانت المطبوعات تحتوي على فراغات أو خطوط بیضاء من خالل لون واحد أو أكثر، فاستخدم التعلیمات 
 التالیة لتنظیف عدسات اللیزر.

 

إذا انسكب حبر على مالبسك عن غیر قصد، قم بإزالته برفق بأفضل طريقة ممكنة. وإذا ظل بعض تحذير:  
الحبر على مالبسك، فاستخدم الماء البارد، ولیس الساخن، إلزالته. وإذا وقع الحبر على جلدك، فقم 

 ن المخفف. وإذا أصاب عینیك، فاغسلھما على الفور بالماء البارد واستشر طبیبًا.بغسله بالماء البارد والصابو
 

 افتح الباب الجانبي. .1

 
 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة. 90لفتح خرطوشة المخلفات، قم بتحريك ذراع خرطوشة المخلفات  .2
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ثم اسحبه للخارج. لمنع انسكاب الحبر، احرص على وضع الفتحات امسك حامل خرطوشة المخلفات،  .3
 ألعلى.

 
 مالحظات: 

 احرص على عدم انسكاب الحبر عند اإلمساك بخرطوشة المخلفات. •

 بعد إزالة خرطوشة المخلفات، ال تلمس المنطقة الموضحة بالشرح. •

 
 ضع خرطوشة المخلفات التي تمت إزالتھا على سطح مستوي. .4
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 لتجنب انسكاب الحبر أو التعطل، ال تضع خرطوشة المخلفات على جانبھا.تنبیه:  
 

 
 قم بإزالة قضیب التنظیف من داخل الطابعة. .5

 
أدخل قضیب التنظیف بفتحة من فتحات التنظیف األربعة حتى سماع صوت استقرارھا في مكانھا، ثم  .6

 فیتین.اسحبھا إلى الخارج. كرر ھذه الخطوة مرتین إضا

 
 كرر اإلجراء للفتحات في الفتحات الثالث األخرى. .7
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 قضیب التنظیف لمكانه األصلي. أعد .8

 
 أعد إدخال خرطوشة المخلفات. .9

 
ل صحیح، فتأكد من إدخال الحزام إذا كانت خرطوشة المخلفات ال تتناسب مع المكان بشكمالحظة: 

 بشكل كامل.

درجة في اتجاه عقارب  90إلغالق خرطوشة المخلفات، قم بتحريك ذراع غلق خرطوشة المخلفات  .10
 الساعة.

 

 أغلق الباب الجانبي.
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 تنظیف مستشعرات كثافة مسحوق الحبر األلوان
 أوقف تشغیل الطابعة. .1

 

الجاھزة" قبل  LED) االختیارية، فتأكد من إيقاف تشغیل "HDإذا تم تثبیت "مجموعة اإلنتاجیة" (تنبیه:  
 إيقاف تشغیل الطابعة. يتم مسح البیانات الموجودة في الذاكرة عند إيقاف تشغیل الطابعة.

 

 اضغط ألسفل على لسان الباب الخلفي وافتح الباب عن طريق سحبه. .2

 
 افتح الباب الجانبي. .3
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 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة. 90لفتح خرطوشة المخلفات، قم بتحريك ذراع خرطوشة المخلفات  .4

 
امسك حامل خرطوشة المخلفات، ثم اسحبه للخارج. لمنع انسكاب الحبر، احرص على وضع الفتحات  .5

 ألعلى.

 
 مالحظات: 

 احرص على عدم انسكاب الحبر عند اإلمساك بخرطوشة المخلفات. •

 بعد إزالة خرطوشة المخلفات، ال تلمس المنطقة الموضحة بالشرح. •
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 ضع خرطوشة المخلفات التي تمت إزالتھا على سطح مستوي. .6

 
 

 لتجنب انسكاب الحبر أو التعطل، ال تضع خرطوشة المخلفات على جانبھا.تنبیه:  
 

 
 أدر لوحة التحكم بحیث ال يتم وضعھا فوق الغطاء العلوي. .7

 
 افتح الغطاء العلوي. .8
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 ل الحلقات على كال الجانبین لوحدة سیر النقل، ثم اسحبھا للخارج.ضع أصابعك خال .9

 
 استخدم ممسحة جافة من القطن لتنظیف أجھزة استشعار كثافة الحبر الملون. .10

 
 أعد إدخال وحدة السیر في الطابعة. .11
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 الغطاء العلوي.أغلق  .12

 
 أعد إدخال خرطوشة المخلفات. .13

 
إذا كانت خرطوشة المخلفات ال تتناسب مع المكان بشكل صحیح، فتأكد من إدخال الحزام مالحظة: 

 بشكل كامل.

درجة في اتجاه عقارب  90إلغالق خرطوشة المخلفات، قم بتحريك ذراع غلق خرطوشة المخلفات  .14
 الساعة.
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 أغلق الباب الجانبي. .15

 
 أغلق الباب الخلفي. .16
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 معلومات الفوترة واالستخدام

تظھر معلومات الفوترة واستخدام الطابعة على شاشة معلومات الفوترة. ويتم استخدام عدد المطبوعات 
 فوترة.المعروض لل

 لعرض معلومات الفوترة واالستخدام:
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .معلومات الفوترةلعرض أعداد المطبوعات األساسیة، المس عالمة التبويب  .2

 : إجمالي عدد الصفحات التي تمت طباعتھا دون تحديد لون.مطبوعات اللون األسود −
 الصفحات التي تمت طباعتھا بھذا اللون المحدد. : إجمالي عددمطبوعات األلوان −
 : العدد اإلجمالي لمطبوعات األلوان باإلضافة إلى المطبوعات باللون األسود.إجمالي المطبوعات −

 ، ثم حدد أحد الخیارات.عدادات االستخداملعرض معلومات االستخدام التفصیلیة، المس  .3

 .الصفحة الرئیسیة للخدماتضغط على الزر للعودة إلى قائمة "الصفحة الرئیسیة للخدمات"، ا .4
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 طلب المستلزمات

 يحتوي ھذا القسم على:

 207 ................................................................................................. موعد طلب المستلزمات •
 207 ......................................................................................... عرض حالة مستلزمات الطابعة •
 208 ......................................................................................................... المواد المستھلكة •
 208 .................................................................................................... عناصر الصیانة الدورية •
 209 ................................................................................................. مستلزماتإعادة تدوير ال •
 210 ................................................................................................ خراطیش مسحوق الحبر •
 

 

 موعد طلب المستلزمات

على لوحة التحكم عند اقتراب وقت استبدال المستلزمات. تحقق من توفر البدائل في متناول الید.  يظھر تحذير
من المھم طلب ھذه العناصر عند ظھور الرسائل ألول مرة لتجنب حدوث مقاطعات الطباعة. تظھر رسالة خطأ 

 على لوحة التحكم عند ضرورة استبدال المستلزمات.

 .www.xerox.com/office/WC6655suppliesجزئة المحلي أو انتقل إلى اطلب المستلزمات من بائع الت
 

واتفاقیة  Xerox. ال يغطي ضمان Xeroxينصح بعدم استخدام المستلزمات التي لیست من إنتاج تنبیه:  
الخدمة وضمان الرضا التام، التلف أو التعطل أو انخفاض مستوى األداء الناتج عن استخدام مستلزمات 

غیر المحددة لھذه الطابعة. ُيتوفر ضمان الرضا التام  Xeroxدام مستلزمات أو استخ Xeroxلیست من إنتاج 
للحصول  Xeroxفي الواليات المتحدة وكندا. قد تختلف التغطیة خارج ھذه المناطق. ُيرجى االتصال بممثل 

 على التفاصیل.
 

 

 عرض حالة مستلزمات الطابعة

Xerox® بعة ونسبته المئوية في أي وقت باستخدام يمكنك التحقق من حالة العمر المتبقي لمستلزمات الطا
Internet Services ®CentreWare .أو لوحة التحكم 

 :Internet Services ®CentreWare ®Xeroxلعرض حالة مستلزمات الطابعة باستخدام 
الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم  IPعلى الكمبیوتر لديك، افتح أي مستعرض ويب واكتب عنوان  .1

 .عودةأو  إدخالط على اضغ

على  دلیل مسؤول النظامللحصول على التفاصیل، راجع مالحظة: 
www.xerox.com/office/WC6655docs. 

 .الحالةحدد عالمة التبويب  .2

 .المستلزماتضمن "الحالة", انقر فوق  .3

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 لعرض حالة مستلزمات الطابعة باستخدام لوحة التحكم:
 .المستلزمات، ثم المس عالمة التبويب حالة الجھازعلى لوحة التحكم، اضغط على  .1

أو  السماويلعرض التفاصیل الخاصة بخرطوشة محددة، بما في ذلك رقم الجزء إلعادة طلبه، المس  .2
 .األسود أو  األصفرأو  األرجواني

 .إغالقللعودة إلى عالمة التبويب "المستلزمات"، المس  .3

 ، ثم حدد أحد الخیارات.مستلزمات أخرىلعرض المزيد من التفاصیل، المس  .4

 .إغالقتلزمات األخرى"، المس للعودة إلى شاشة "المس .5

 .الصفحة الرئیسیة للخدماتللعودة إلى الشاشة الرئیسیة، اضغط على  .6
 

 المواد المستھلكة

المواد المستھلكة ھي مستلزمات الطابعة التي تستنفد خالل تشغیل الطابعة. تتمثل المواد المستھلكة لھذه 
 وي واألرجواني واألصفر واألسود.األصلي باللون السما ®Xeroxالطابعة خراطیش مسحوق حبر 

 

 مالحظات: 

 تشتمل كل مادة مستھلكة على إرشادات التركیب. •

 لضمان جودة الطباعة، تم تصمیم خرطوشة مسحوق الحبر للتوقف عن العمل عند نقطة محددة مسبًقا. •
 

األصلي على جودة الطباعة  ®Xeroxيمكن أن يؤثر استخدام مسحوق حبر آخر بخالف مسحوق حبر تنبیه:  
ھو مسحوق الحبر الوحید الذي تم تصمیمه وتصنیعه وفًقا  ®Xeroxوموثوقیة الطابعة. حیث إن مسحوق حبر 

 لالستخدام مع ھذه الطابعة على وجه التحديد. Xeroxلمعايیر جودة صارمة وضعتھا 
 

 

 عناصر الصیانة الدورية

عناصر الصیانة الدورية عبارة عن أجزاء الطابعة التي لھا عمر افتراضي محدود وتتطلب استبداالً دوريًا. ويمكن أن 
 یانة الدورية.تكون األجزاء المستبدلة أجزاًء أو مجموعات. عادة يقوم العمیل باستبدال عناصر الص

 

 يشتمل كل عنصر صیانة دورية على إرشادات التركیب:مالحظة: 
 

 تتضمن عناصر الصیانة الدورية لھذه الطابعة ما يلي:
 وحدة التصوير •
 طقم وحدة النقل •
 خرطوشة النفايات •
 وحدة صھر الحبر •
 مجموعة أسطوانات التغذية •
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 إعادة تدوير المستلزمات

 .wawww.xerox.com/g, انتقل إلى: ®Xeroxلمزيد من المعلومات حول برنامج إعادة تدوير مستلزمات 
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=recyclesupplies&Language=Arabic
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 طیش مسحوق الحبرخرا

 يحتوي ھذا القسم على:

 210 ............................................................................................................. احتیاطات عامة •
 210 .................................................................................... استبدال خرطوشة مسحوق الحبر •
 

 

 احتیاطات عامة
 

 تحذيرات:  

عند استبدال خرطوشة مسحوق حبر، يجب الحرص على عدم انسكاب مسحوق الحبر. إذا انسكبت  •
أية كمیة من مسحوق الحبر، فتجنب مالمستھا للمالبس والجلد والعینین والفم. ال تستنشق غبار 

 مسحوق الحبر.
الطفل مسحوق الحبر عن طريق  احتفظ بخراطیش مسحوق الحبر بعیًدا عن متناول األطفال. إذا ابتلع •

 الخطأ، فاجعله يبصق مسحوق الحبر ويغسل فمه بالماء. استشر الطبیب على الفور.
استخدم قطعة قماش رطبة لمسح الحبر المنسكب. ال تستخدم مطلًقا مكنسة كھربائیة إلزالة  •

ق أو انفجار. السوائل المنسكبة. حیث قد تؤدي الشرارات الكھربائیة داخل المكنسة إلى حدوث حري
 المحلي. Xeroxإذا انسكبت كمیة كبیرة من مسحوق الحبر، فاتصل بممثل 

احذر إلقاء خرطوشة مسحوق الحبر في ألسنة اللھب. حیث إن مسحوق الحبر المتبقي في  •
 الخرطوشة قد يؤدي إلى اشتعال النیران أو اإلصابة بحروق أو حدوث انفجار.

 

ال تقم بإزالة األغطیة أو الواقیات المثبتة بالبراغي. حیث ال يمكنك صیانة أو خدمة أية أجزاء تقع خلف تحذير:  
 ھذه األغطیة والواقیات. ال تحاول تنفیذ أي إجراء صیانة غیر موضح في الوثائق المرفقة بالطابعة.

 

 طیة واألبواب أثناء الطباعة.ال تفتح األغ •
ال تترك األغطیة واألبواب مفتوحة ألي مدة زمنیة، خاصة في األماكن جیدة اإلضاءة. حیث قد يؤدي التعرض  •

 للضوء إلى تلف خرطوشة األسطوانة.
 ال تضع أي شيء فوق الطابعة. •
 ال تقم بإمالة الطابعة أثناء استخدامھا. •
ال تلمس أطراف التوصیل الكھربیة أو التروس. حیث قد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة ويتسبب في تدھور  •

 جودة الطباعة.
 تأكد من إعادة وضع أي أجزاء تمت إزالتھا أثناء التنظیف قبل توصیل الطابعة. •
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 استبدال خرطوشة مسحوق الحبر

عندما تصل خرطوشة الحبر لمدى العمر االفتراضي لصالحیة االستخدام، تعرض لوحة التحكم رسالة. ويعرض 
>Select Value حالة مسحوق الحبر في النافذة "حالة الطابعة". عندما تكون خرطوشة مسحوق الحبر <

 >".Select Valueفارغة، تتوقف الطابعة وتعرض رسائل على لوحة التحكم وفي نافذة "حالة طابعة <

قم بتركیب الخراطیش الجديدة فقط في الطابعة. عند تركیب خرطوشة مسحوق حبر مستخدمة، ستكون 
 كمیة الحبر المتبقیة التي يتم عرضھا غیر دقیقة.

 

 تشتمل كل خرطوشة مسحوق حبر على إرشادات التركیب.مالحظة: 
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 نقل الطابعة
 

 تحذيرات:  

 لرفع الطابعة، استخدم دائًما على األقل شخصین لمسك حوامل الید على جوانب الطابعة. •
لمنع إسقاط أو إمالة الطابعة، ينبغي أن يحمل الطابعة شخصان يضع كٌل منھما إحدى يديه أسفل  •

 لتثبیتھا. الطابعة لیحملھا والید األخرى فوقھا
ورقة، فقم بإلغاء تثبیتھا قبل نقل الطابعة. إذا  550إذا تم تثبیت وحدة التغذية االختیارية البالغ سعتھا  •

ورقة مثبتة في الطابعة تثبیًتا محكًما، فقد  550لم تكن وحدة تغذية الورق االختیارية البالغ سعتھا 
 يؤدي ذلك إلى سقوطھا على األرض وحدوث إصابة.

 

 لطابعة:لنقل ا
تشغیل أوقف تشغیل الطابعة دائًما وانتظر حتى يتم إيقاف تشغیلھا. للحصول على التفاصیل، راجع  .1

 .41في صفحة  الطابعة وإيقاف تشغیلھا

 افصل سلك الطاقة والكابالت األخرى من الجزء الخلفي للطابعة. .2
 

لتجنب حدوث صدمة كھربیة، ال تقم مطلًقا بلمس قابس الطاقة ويديك مبتلتین. عند إزالة سلك تحذير:  
كد أنك تسحب القابس ولیس السلك. حیث إن سحب السلك يمكن أن يؤدي إلى تلفه، مما ينتج الطاقة، تأ

 عنه نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربیة.
 

 أزِل أي ورق أو وسائط أخرى من درج اإلخراج. إذا تم تمديد درج اإلخراج، فأغلقه. .3
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 أزِل الورق من درج الورق. .4

 احتفظ بالورق مغلًفا وبعیًدا عن الرطوبة واألتربة.

 
 عند رفع الطابعة، أمسك بالمناطق على النحو الموضح. .5

 
 مالحظات: 

درجات إلى األمام أو الخلف أو الیسار أو الیمین. قد  10عند نقل الطابعة، ال تقم بإمالتھا أكثر من  •
 درجات إلى انسكاب مسحوق الحبر. 10تؤدي إمالة الطابعة ألكثر من 

عند نقل الطابعة لمسافة طويلة، أخرج وحدات التصوير وخراطیش مسحوق الحبر لمنع انسكاب  •
بعة وخیاراتھا باستخدام مواد التعبئة والصناديق األصلیة الخاصة بھا أو باستخدام الحبر. أِعد حزم الطا

. للتعرف على أدوات إعادة التعبئة وإرشاداتھا، انتقل إلى Xeroxأدوات إعادة التغلیف والتعبئة من 
www.xerox.com/office/WC6655support. 

 

یه ضمان قد يؤدي الفشل في إعادة تعبئة الطابعة بشكل سلیم لشحنھا إلى حدوث تلف ال يغطتنبیه:  
Xerox®  أو اتفاقیة الخدمة أو ضمان الرضا التام ال يغطي ضمانXerox®  أو اتفاقیة الخدمة أو ضمان الرضا

 التام التلف الذي يحدث بالطابعة نتیجة النقل غیر المناسب.

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
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 بعد نقل الطابعة:
 أعد تركیب أي أجزاء قمت بإزالتھا. .1

 أعد توصیل الطابعة بالكابالت وسلك الطاقة. .2

 قم بتوصیل الطابعة وتشغیلھا. .3
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 216 .................................................................................. استكشاف األخطاء العامة وإصالحھا •
 221 ............................................................................................................... انحشار الورق •
 235 .................................................................................................... مشاكل جودة الطباعة •
 242 .................................................................................... مشكالت النسخ والمسح الضوئي •
 243 ......................................................................................................... مشكالت الفاكس •
 246 .................................................................................................. الحصول على التعلیمات •
 

 

استكشاف األخطاء  10 
 وإصالحھا
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 استكشاف األخطاء العامة وإصالحھا

 يحتوي ھذا القسم على:

 216 ........................................................................................ الفشل في بدء تشغیل الطابعة •
 217 .................................................... عملیات إعادة ضبط الطابعة أو إيقاف التشغیل بشكل متكرر •
 217 .............................................................................................. فشل الطابعة في الطباعة •
 218 ....................................................................................... تستغرق الطباعة وقًتا طويالً جًدا •
 218 ............................................................................... طباعة المستند من الدرج غیر الصحیح •
 219 ........................................................................... ت الطباعة التلقائیة على الوجھینمشكال •
 219 .................................................................................. يصدر عن الطابعة ضوضاء غیر معتادة •
 219 ........................................................................................... الفشل في إغالق درج الورق •
 219 ...................................................................................... تكونت كتلة مكثفة داخل الطابعة •
 220 ............................................................................................ التاريخ والوقت غیر صحیحین •

يحتوي ھذا القسم على اإلجراءات التي تساعدك على تحديد موقع المشكالت وحلھا. يمكن حل بعض 
 المشكالت بمجرد إعادة تشغیل الطابعة.

 
 

 الفشل في بدء تشغیل الطابعة
 

 الحلول األسباب المحتملة

قم بتشغیل مفتاحي الطاقة. للحصول على التفاصیل، راجع  لم يتم تشغیل أحد مفتاحي الطاقة.
 .41في صفحة  تشغیل الطابعة وإيقاف تشغیلھا

لم يتم توصیل سلك الطاقة بالمأخذ شكل 
 صحیح.

ل مفتاح الطاقة الخاص بالطابعة، وقم بتوصیل سلك أوقف تشغی
تشغیل الطاقة بالمنفذ بإحكام. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .41في صفحة  الطابعة وإيقاف تشغیلھا

قم بتوصیل جھاز كھربي آخر بالمأخذ وانظر إذا ما إذا كان  • يوجد خطأ بالمأخذ المتصل بالطابعة.
 يعمل بشكل صحیح.

 جرِّب مأخًذا آخر. •

الطابعة متصلة بمأخذ ذي جھد كھربي أو 
 تردد غیر مطابق لمواصفات الطابعة.

المواصفات استخدم مصدر طاقة يتمتع بالمواصفات المدرجة في 
 .260في صفحة  الكھربیة

 

 قم بتوصیل السلك ثالثي األطراف بالقطب األرضي من مأخذ التیار المتردد المؤرَّض مباشرًة.تنبیه:  
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 عملیات إعادة ضبط الطابعة أو إيقاف التشغیل بشكل متكرر
 

 الحلول األسباب المحتملة

لم يتم توصیل سلك الطاقة بالمأخذ توصیالً 
 صحیًحا.

قم بإيقاف تشغیل الطابعة، وتأكد من توصیل سلك الطاقة توصیالً 
 صحیًحا بالطابعة والمأخذ، ثم قم بتشغیل الطابعة.

قم بإيقاف تشغیل الطابعة، ثم قم بتشغیلھا مرة أخرى. اطبع  حدث خطأ في النظام.
"سجل األخطاء" من "صفحات المعلومات" ضمن "األداة 

المساعدة إلعداد الطابعة". إذا استمر الخطأ، فاتصل بممثل 
Xerox. 

خذ قم بإيقاف تشغیل الطابعة، ثم قم بتوصیل سلك الطاقة بمأ تم توصیل الطابعة بمورد طاقة غیر متقطع.
 مناسب.

تم توصیل الطابعة بمشترك كھربي مقترن 
 عالیة الطاقة.-بأجھزة أخرى 

قم بتوصیل الطابعة مباشرًة بالمأخذ أو بمشترك كھربي غیر 
 مقترن بأجھزة أخرى عالیة الطاقة.

 

 

 فشل الطابعة في الطباعة
 

 الحلول األسباب المحتملة

 لمسح الخطأ، اتبع المطالبات الموجودة على الشاشة. • يوجد خطأ بالطابعة.
قم بإيقاف تشغیل الطابعة، ثم قم بتشغیلھا مرة أخرى. إذا  •

 .Xeroxاستمر الخطأ، فاتصل بممثل 

 حمِّل الورق في الدرج. نفد الورق من الطابعة.

 استبدل خرطوشة مسحوق الحبر الفارغة. خرطوشة مسحوق الحبر فارغة.

تأكد من تركیب خرطوشة الحبر ووحدة التصوير وتثبیتھما  • الباب األمامي مفتوح.
 بشكل محكم تماًما.

 تأكد من إغالق الباب بشكل كامل. •
قم بإيقاف تشغیل الطابعة، ثم قم بتشغیلھا مرة أخرى. إذا  •

 .Xeroxاستمر الخطأ، فاتصل بممثل 

لم يتم توصیل سلك الطاقة بالمأخذ شكل 
 صحیح.

قم بإيقاف تشغیل الطابعة، وتأكد من توصیل سلك الطاقة توصیالً 
صحیًحا بالطابعة والمأخذ، ثم قم بتشغیل الطابعة. للحصول على 

. 41في صفحة  تشغیل الطابعة وإيقاف تشغیلھاالتفاصیل، راجع 
 .Xeroxاستمر الخطأ، فاتصل بممثل إذا 

قد تمثل مھمة الطباعة السابقة مشكلة. يمكنك استخدام  • الطابعة مشغولة.
خصائص الطابعة على جھاز الكمبیوتر لحذف جمیع مھام 

 الطباعة الموجودة في قائمة انتظار الطباعة.
 حمِّل الورق في الدرج. •
على لوحة التحكم. إذا لم تظھر مھمة  حالة المھمةالمس  •

 بین الطابعة والكمبیوتر. Ethernetالطباعة، فتأكد من توصیل 
على لوحة التحكم. إذا لم تظھر مھمة  حالة المھمةالمس  •

بین الطابعة والكمبیوتر. قم  USBالطباعة، فتأكد من توصیل 
 بإيقاف تشغیل الطابعة، ثم قم بتشغیلھا مرة أخرى.
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 الحلول األسباب المحتملة

على لوحة التحكم. إذا لم تظھر مھمة  حالة المھمةالمس  • عة مفصول.كابل الطاب
 بین الطابعة والكمبیوتر. Ethernetالطباعة، فتأكد من توصیل 

على لوحة التحكم. إذا لم تظھر مھمة  حالة المھمةالمس  •
بین الطابعة والكمبیوتر. قم  USBالطباعة، فتأكد من توصیل 

 یلھا مرة أخرى.بإيقاف تشغیل الطابعة، ثم قم بتشغ

 

 

 تستغرق الطباعة وقًتا طويالً جًدا
  

 الحلول األسباب المحتملة

يتم ضبط الطابعة على وضع طباعة أبطأ. 
على سبیل المثال، يمكن ضبط الطابعة 

 للطباعة على ورق ثقیل الوزن.

تستغرق الطباعة على أنواع معینة من الورق الخاص وقًتا أطول. 
تأكد من تعیین نوع الورق تعییًنا صحیًحا في برنامج التشغیل 

سرعة ولوحة تحكم الطابعة. للحصول على التفاصیل، راجع 
 .261في صفحة  الطباعة

يستغرق بدء الطباعة وقًتا عند خروج الطابعة من وضع "موفر  الطابعة في وضع "توفیر الطاقة".
 الطاقة".

يمكن أن تشكل الطريقة التي تم تثبیت 
 الطابعة على الشبكة بھا مشكلة.

حدد ما إذا كان مخزن الطباعة المؤقت أو الكمبیوتر الذي يشارك 
الطباعة مؤقًتا، ثم يقوم بتخزينھا مؤقًتا الطابعة يخزِّن جمیع مھام 

على الطابعة أم ال. حیث يمكن أن يقلل التخزين المؤقت سرعات 
الطباعة. الختبار سرعة الطابعة، اطبع بعض صفحات المعلومات 

". إذا كانت الطابعة تطبع Officeمثل "صفحة العرض التوضیحي لـ 
لشبكة أو في بالسرعة المقدرة، فیمكن أن يكون لديك مشكلة با

تركیب الطابعة. للحصول على مزيد من المساعدة، اتصل 
 بمسؤول النظام.

 انتظر. ال يلزم اتخاذ أي إجراء. المھمة معقدة.

يتم ضبط وضع جودة الطباعة في برنامج 
نة".  التشغیل على "محسَّ

قم بتغییر وضع جودة الطباعة في برنامج تشغیل الطباعة إلى 
 قیاسي.

 

 

 طباعة المستند من الدرج غیر الصحیح
 

 الحلول األسباب المحتملة

يوجد تعارض في تحديدات األدراج بین 
 التطبیق وبرنامج التشغیل.

 تحقق من الدرج المحدد في برنامج تشغیل الطباعة. .1
انتقل إلى إعداد الصفحة أو إعدادات الطابعة الخاصة بالتطبیق  .2

 الذي تقوم بالطباعة منه.
اضبط مصدر الورق حتى يطابق الدرج المحدد في برنامج  .3

 تشغیل الطباعة أو اضبط مصدر الورق على "تحديد تلقائي".
 

لجعل برنامج تشغیل الطباعة يحدد الدرج، ويعیّن درج مالحظة: 
الورق المستخدم كمصدر ورق من أجل "تمكین التحديد 

 التلقائي".
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 مشكالت الطباعة التلقائیة على الوجھین
 

 الحلول األسباب المحتملة

تأكد من استخدام حجم ووزن ورق مدعومین للطباعة على  ورق غیر مدعوم أو غیر مناسب.
 -الوجھین. يتعذر استخدام األظرف والملصقات للطباعة على

األنواع واألوزان القیاسیة وجھین. للحصول على التفاصیل، راجع 
 55في صفحة  المدعومة للطباعة التلقائیة على الوجھین

وأحجام الورق القیاسیة المدعومة للطباعة التلقائیة على و
 .54في صفحة  الوجھین

في خصائص برنامج تشغیل الطباعة، حدد الطباعة على  إعداد غیر صحیح.
 في عالمة تبويب "الورق/إخراج". -الوجھین

 

 

 يصدر عن الطابعة ضوضاء غیر معتادة
 

 الحلول األسباب المحتملة

أوقف تشغیل الطابعة، ثم قم بإزالة العائق أو المخلفات. إذا لم  يوجد عائق أو مخلفات داخل الطابعة.
 .Xeroxتتمكن من إزالتھا، فاتصل بممثل 

 

 

 الفشل في إغالق درج الورق
 

 الحلول األسباب المحتملة

ال يتم قفل لوحة رفع درج الورق. اضغط على رزمة الورق في  • ال يتم إغالق درج الورق بالكامل.
 الجانب الخلفي من الدرج حتى يتم قفله.

، فإن ذلك يؤدي legalإذا تم تمديد الدرج لیسع الورق بحجم  •
 إلى بروز الدرج عند إدخاله في الطابعة.

 تعمل بعض المخلفات أو األجسام على إعاقة مسار الدرج. •
 درج لتطابق حجم الورق.اضبط موجھات الورق بال •

 

 

 تكونت كتلة مكثفة داخل الطابعة

أو عند وجود طابعة درجة حرارتھا باردة في  %85قد تتكاثف الرطوبة داخل الطابعة حیث تزيد نسبة الرطوبة عن 
 غرفة دافئة. وقد تتكون الكتلة المكثفة في الطابعة بعد وضعھا في غرفة باردة تزيد درجة حرارتھا سريًعا.
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 الحلول األسباب المحتملة

 دع الطابعة تتأقلم لعدة ساعات قبل التشغیل. • استقر مكان الطابعة في غرفة باردة.
 دع الطابعة تعمل لعدة ساعات في درجة حرارة الغرفة. •

 قم بتقلیل نسبة الرطوبة في الغرفة. • الرطوبة النسبیة في الغرفة مرتفعة جًدا.
انقل الطابعة إلى مكان تكون درجة الحرارة والرطوبة النسبیة  •

 فیه متوافقة مع مواصفات التشغیل.
 

 

 التاريخ والوقت غیر صحیحین
 

 الحلول األسباب المحتملة

تم ضبط "إعداد التاريخ والوقت" على "يدوي 
 )".NTP(تعطیل 

في  NTPلتغییر "التاريخ والوقت" إلى "تلقائي" قم بتمكین 
Internet Services ®CentreWare ®Xerox لالطالع على .

(دلیل مسؤول  System Administrator Guideالتفاصیل، راجع 
 .www.xerox.com/office/WC6655docsالنظام)على 

تم ضبط المنطقة الزمنیة أو التاريخ أو الوقت 
 بشكل غیر صحیح.

اضبط المنطقة الزمنیة والتاريخ والوقت يدويًا. لمزيد من التفاصیل، 
 .45في صفحة  ضبط التاريخ والوقت في لوحة التحكمانظر 

 

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
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 انحشار الورق

 يحتوي ھذا القسم على:

 221 ............................................................................................... تحديد موقع انحشار الورق •
 222 ........................................................................................................ إزالة انحشار الورق •
 231 ......................................................................................... تقلیل مشكالت انحشار الورق •
 233 .......................................................................... استكشاف أخطاء انحشار الورق وإصالحھا •
 

 

 تحديد موقع انحشار الورق
 

ال تلمس أي منطقة ملصقة على/قريبة من أسطوانة تسخین الحبر في المصھر. حیث يمكن أن تحذير:  
تصاب بالحروق. ففي حالة التفاف الورق حول أسطوانة التسخین، ال تحاول إزالتھا على الفور. قم بإيقاف 

يبرد المصھر. حاول إزالة االنحشار بعد أن تبرد الطابعة. إذا  دقیقة حتى 40تشغیل الطابعة فوًرا، وانتظر لمدة 
 .Xeroxاستمر الخطأ، فاتصل بممثل 

 

ال تحاول إزالة أي ورق محشور باستخدام أدوات أو آالت. حیث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف دائم تنبیه:  
 للطابعة.

 يبین الرسم التوضیحي التالي المكان الذي قد ينحشر فیه الورق بطول مسار الورق:

 
 

 الدرج االختیاري .1
 وحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة .2
 وحدة صھر الحبر .3

 درج التمرير الجانبي .4
 1الدرج  .5
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 إزالة انحشار الورق

 يحتوي ھذا القسم على:

 222 ........................................ إزالة الورق المحشور من وحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة •
 223 ........................................................................ إزالة انحشار الورق من درج التمرير الجانبي •
 226 ............................................................................... 2إزالة انحشار الورق من منطقة الدرج  •
 228 ............................................................................... إزالة انحشار الورق من منطقة المصھر •
 

 

 إزالة الورق المحشور من وحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة
 أزِل الورق المتبقي من وحدة التغذية التلقائیة بالمستندات للطباعة المزدوجة. .1

 افتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة. .2

 
إذا انحشر الورق في مخرج وحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة، فاسحبه للخارج على النحو  .3

 الموضح.
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 إلعادة تعیین مفتاح التعشیق ومسح رسالة انحشار الورق، افتح الباب الخلفي وأغلقه. .4

 
أِعد تحمیل المستند في وحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة، ثم اضبط الموجھات بعكس اتجاه  .5

 حواف الورق.

 
 

 إزالة انحشار الورق من درج التمرير الجانبي

 على لوحة التحكم، يجب مسح جمیع الورق من مسار الورق.لتصحیح الخطأ الذي يظھر 
 أزِل أي ورق من درج التمرير الجانبي. .1
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 أمسك جانبي درج التمرير الجانبي، ثم اسحبه سحبًا مستقیًما خارج الطابعة. .2

 
 اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف. .3

 
 إلزالة الدرج، ارفع الجانب األمامي منه قلیالً، ثم اسحبه خارج الطابعة. .4
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 قم بإزالة الورق المحشور. .5

 
 إلعادة تعیین مفتاح التعشیق ومسح رسالة انحشار الورق، افتح الباب الخلفي وأغلقه. .6

 
 في الطابعة، ثم ادفعه بالكامل حتى نھايته. 1أدخل الدرج  .7

 
، فإن ذلك يؤدي إلى بروز الدرج عند إدخاله في legalإذا تم تمديد الدرج لیسع الورق بحجم مالحظة: 

 الطابعة.
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 أِعد إدخال درج التمرير الجانبي في الطابعة. ادفع الدرج بالكامل حتى نھايته. .8

 
 إذا طلبت منك لوحة التحكم ذلك، فتأكد من حجم الورق ونوعه على الشاشة. .9

a.  ثم المس خیاًرا الختیار حجم ورق مخصص.الحجمالمس ، 

b.  ثم المس أحد الخیارات الختیار نوع الورق.النوعالمس ، 

 .موافقالمس  .10
 

 2إزالة انحشار الورق من منطقة الدرج 

 لتصحیح الخطأ الذي يظھر على لوحة التحكم، يجب مسح جمیع الورق من مسار الورق.
 للخارج حتى يتوقف. 2اسحب الدرج  .1
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 ارج الطابعة.إلزالة الدرج، ارفع الجانب األمامي منه قلیالً، ثم اسحبه خ .2

 
 أزِل أي ورق محشور في الجھة األمامیة من الطابعة. .3

 
 إلعادة تعیین مفتاح التعشیق ومسح رسالة انحشار الورق، افتح الباب الخلفي وأغلقه. .4
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 في الطابعة، ثم ادفعه بالكامل حتى نھايته. 2أدخل الدرج  .5

 
، فإن ذلك يؤدي إلى بروز الدرج عند إدخاله في legalإذا تم تمديد الدرج لیسع الورق بحجم مالحظة: 

 الطابعة.

 ن حجم الورق ونوعه على الشاشة.إذا طلبت منك لوحة التحكم ذلك، فتأكد م .6

a.  ثم المس خیاًرا الختیار حجم ورق مخصص.الحجمالمس ، 

b.  ثم المس أحد الخیارات الختیار نوع الورق.النوعالمس ، 

c.  موافقالمس. 
 

 إزالة انحشار الورق من منطقة المصھر
 اضغط ألسفل على لسان الباب الخلفي وافتح الباب عن طريق سحبه. .1
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 فتح المصھر.إذا انحشر الورق في المصھر، فارفع كال الذراعین األخضرين ل .2

 
 لفتح موجه الورق، ارفع المقبض األخضر. .3

 
 أزِل أي ورق محشور في الجھة الخلفیة من الطابعة. .4
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 أغلق موجه الورق في المصھر. .5

 
 اخفض األذرع إلى موضعھا األصلي. .6

 
 أزِل أي ورق محشور في الجھة الخلفیة من الطابعة. .7
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 أغلق الباب الخلفي. .8

 
 

 تقلیل مشكالت انحشار الورق

المدعوم. يمكن أن تسبب أنواع   Xeroxتم تصمیم الطابعة للعمل بأدنى حد من انحشار الورق باستخدام ورق 
انحشار الورق المدعوم في منطقة واحدة، قم بتنظیف ھذه الورق األخرى حدوث االنحشار. في حالة تكرار 

 المنطقة من مسار الورق.

 يمكن أن يسبب ما يلي مشكالت انحشار الورق:
 تحديد نوع الورق غیر المناسب في برنامج تشغیل الطباعة. •
 استخدام الورق التالف. •
 استخدام الورق غیر المدعوم. •
 تحمیل الورق بشكل غیر صحیح. •
 اإلفراط في ملء الدرج. •
 ضبط موجھات الورق بشكل غیر سلیم. •

 يمكن منع معظم حاالت االنحشار باتباع مجموعة بسیطة من القواعد:
 .52في صفحة  الورق المدعوماستخدم الورق المدعوم فقط. للحصول على التفاصیل، راجع  •
 اتبع األسالیب المناسبة لمعالجة الورق وتحمیله. •
 استخدم الورق النظیف، غیر التالف دائًما. •
 تجنب الورق المجعد أو الممزق أو المرطب أو المثني أو المطوي. •
 لفصل الورق قبل تحمیله في الدرج، قم بتھويته. •
 اإلفراط في ملء الدرج. تجب مراعاة خط ملء الدرج بالورق؛ وال تعمد مطلًقا إلى •
اضبط موجھات الورق في جمیع األدراج بعد إدخال الورق. حیث يمكن أن يتسبب الموجه غیر المضبوط  •

 بشكل سلیم في انخفاض جودة الطباعة وحدوث حاالت سوء تغذية وإخراج مطبوعات مائلة وتلف الطابعة.
 ة التحكم.بعد تحمیل األدراج، حدد نوع وحجم الورق المناسبین على لوح •
 عند الطباعة، حدد النوع والحجم المناسبین في برنامج تشغیل الطباعة. •
 قم بتخزين الورق في مكان جاف. •
 ال تفتح أغلفة الورق محكمة الغلق حتى تصبح مستعًدا لتحمیله في الطابعة. •
 اترك الورق المخزن في الغالف األصلي. يحمي الغالف الورق من فقدان الرطوبة أو اكتسابھا. •

 تجنب ما يلي:
 ورق البولیستر المطلي الذي تم تصمیمه خصیًصا لطابعات نفث الحبر. •
 الورق المطوي أو المجعد أو المتموج بشكل زائد. •
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 تحمیل أكثر من نوع أو حجم أو وزن واحد من الورق في الدرج في نفس الوقت. •
 اإلفراط في ملء األدراج. •
 السماح باإلفراط في ملء درج اإلخراج. •

 .www.xerox.com/rmlnaعلى قائمة تفصیلیة بالورق المدعوم، انتقل إلى  للحصول
 

http://www.xerox.com/printer-supplies/recommended-paper/enus.html
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 استكشاف أخطاء انحشار الورق وإصالحھا

 يحتوي ھذا القسم على:

 233 ................................................................................................ سحب أوراق متعددة مًعا •
 233 .......................................................................................................... سوء تغذية الورق •
 234 ......................................................................................... سوء تغذية الملصقات واألظرف •
 234 .................................................................................. استمرار ظھور رسائل انحشار الورق •
 234 ..................................................................... االنحشار أثناء الطباعة التلقائیة على الوجھین •
 

 

 دة مًعاسحب أوراق متعد
 

 الحلول األسباب المحتملة

 أخرج بعض الورق. ال تقم بتحمیل الورق بما يتجاوز خط الملء. درج الورق ممتلئ جًدا.

 أخرج الورق، وقم بمحاذاة الحواف، ثم أعد تحمیله. حواف الورقة غیر مستوية.

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

 جرِّب رزمة ورق جديدة. يوجد الكثیر جًدا من الكھرباء اإلستاتیكیة.

فقط. للحصول على التفاصیل،  Xeroxاستخدم الورق المعتمد من  وجود ورق غیر مدعوم في الدرج.
 .52في صفحة  الورق المدعومراجع 

 قم بتغذية الورق ورقة واحدة في المرة. • الرطوبة عالیة جًدا بالنسبة للورق المطلي.
 قم بتھوية الورق قبل تحمیله في درج الورق. •

 

 

 

 سوء تغذية الورق
 

 الحلول األسباب المحتملة

أزل الورق الذي تمت إساءة تغذيته وأعد وضعه في الدرج  • لم يتم وضع الورق بشكل صحیح في الدرج.
 بشكل صحیح.

 اضبط موجھات الورق بالدرج لتطابق حجم الورق. •

 أخرج بعض الورق. ال تقم بتحمیل الورق بما يتجاوز خط الملء. درج الورق ممتلئ جًدا.

لم يتم ضبط موجھات الورق على حجم 
 الورق بشكل صحیح.

 اضبط موجھات الورق بالدرج لتطابق حجم الورق.

أخرج الورق وقم بتسويته، ثم أعد تحمیله. إذا استمرت سوء  يحتوي الدرج على ورق ملتوٍ أو مجعد.
 تغذية الورق، فال تستخدم ھذا الورق.

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

استخدام حجم أو ُسمك أو نوع ورق غیر 
 مناسب.

فقط. للحصول على التفاصیل،  Xeroxاستخدم الورق المعتمد من 
 .52في صفحة  الورق المدعومراجع 

 



 وإصالحھا األخطاء استكشاف

 

 الوظائف متعددة 6655/6655i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 234
 المستخدم دلیل 
 

 سوء تغذية الملصقات واألظرف
 

 الحلول األسباب المحتملة

تم توجیه ورق الملصقات في الدرج بطريقة 
 غیر صحیحة.

حمِّل ورق الملصقات وفًقا لإلرشادات الواردة من الشكركة  •
 المصنعة.

 قم بتحمیل الملصقات في الدرج، بحیث يكون وجھھا ألعلى. •
 للحصول على التفاصیل، راجع الملصقات.

الملصقات مفقودة أو متموجة أو أزيلت عن 
 الورق الُمقوى.

ال تستخدم أي ورق فقدت ملصقاته أو تجعدت أو أزيلت عن الورق 
 الُمقوى.

 حمِّل األظرف في درج التمرير الجانبي فقط. تم تحمیل األظرف بشكل غیر صحیح.
تحمیل األظرف في درج التمرير للحصول على التفاصیل، راجع 

 .64صفحة  في الجانبي

قد تؤدي الحرارة والضغط الناتجان عن عملیة الطباعة باللیزر  • األظرف متجعدة.
 إلى حدوث تجعد.

استخدم األظرف المدعومة. للحصول على التفاصیل، راجع  •
 .63في صفحة  إرشادات طباعة األظرف

 

 

 استمرار ظھور رسائل انحشار الورق
 

 الحلول األسباب المحتملة

أِعد التحقق من مسار الوسائط، وتأكد من إزالة جمیع الورق  ال يزال بعض الورق محشوًرا في الطابعة.
 المحشور.

 تحقق من األبواب الموجودة في الطابعة، وأغلق أي باب مفتوح. أحد أبواب الطابعة مفتوًحا.

لم تتم إعادة ضبط مفتاح تعشیق الباب 
 الخلفي.

إلعادة تعیین مفتاح التعشیق ومسح رسالة انحشار الورق، افتح 
 الباب الخلفي وأغلقه.

 تحقق من أجزاء الورق الممزقة الموجودة بمسار الورق وقم بإزالتھا.مالحظة: 
 

 االنحشار أثناء الطباعة التلقائیة على الوجھین
 

 الحلول األسباب المحتملة

استخدام حجم أو ُسمك أو نوع ورق غیر 
 مناسب.

استخدام حجم أو ُسمك أو نوع الورق المناسب. للحصول على 
المدعومة للطباعة التلقائیة على  أحجام الورقالتفاصیل، راجع 

 .54في صفحة  الوجھین

يجب تحمیل الورق في الدرج المناسب. للحصول على التفاصیل،  تم تحمیل الورق في الدرج غیر المناسب.
 .52في صفحة  الورق المدعومراجع 

 حمِّل الدرج بنوع وحجم ورق واحد فقط. الدرج محمَّل بورق مختلط.
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 مشاكل جودة الطباعة

 يحتوي ھذا القسم على:

 235 ................................................................................................. التحكم في جوة الطباعة •
 236 ............................................................................................ حل مشكالت جودة الطباعة •

تم تصمیم الطابعة إلنتاج مطبوعات تتمیز عالیة الجودة بشكل ثابت. في حالة مالحظة مشكالت جودة 
الطباعة، استخدم المعلومات الواردة في ھذا القسم الستكشاف المشكلة وحلھا. للحصول على مزيد من 

 .www.xerox.com/office/WC6655supportالمعلومات، انتقل إلى 
 

التلف الناجم عن استخدام  Xeroxان الرضا التام من أو اتفاقیة الخدمة أو ضم Xeroxال يغطي ضمان تنبیه:  
في الواليات المتحدة وكندا. قد  Xeroxالوسائط الخاصة أو الورق غیر المدعوم. يتوفر ضمان الرضا التام من 

 تختلف التغطیة خارج ھذه المناطق. ُيرجى االتصال بالممثل المحلي للحصول على التفاصیل.
 

 

 مالحظات: 

لتحسین جودة الطباعة، ُصممت خراطیش مسحوق الحبر/الطباعة/األسطوانة للعديد من طُرز األجھزة  •
 للتوقف عن العمل عند نقطة محددة مسبًقا.

تُزيد صور تدرج اللون الرمادي ذات إعداد اللون األسود المركب عداد الصفحات الملونة، نظًرا الستخدام  •
 لون األسود المركب اإلعداد االفتراضي على معظم الطابعات.المواد المستھلكة لأللوان. ُيمثل ال

 

 

 التحكم في جوة الطباعة

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على جودة مخرجات الطابعة. للحصول على جودة طباعة متناسقة ومثلى، 
استخدم الورق المخصص للطابعة وقم بتعیین نوع الورق تعییًنا صحیًحا. اتبع اإلرشادات الواردة في ھذا القسم 

 للحفاظ على جودة طباعة المثلى من الطابعة.

–15رطوبة على جودة المخرجات المطبوعة. المعدل المضمون لجودة الطباعة المثالیة ھو تؤثر درجة الحرارة وال
 .%70–20درجة فھرنھايت) ورطوبة نسبیة بمقدار  82–59درجة مئوية ( 28

 

 الورق والوسائط

سم تم تصمیم الطابعة الستخدام أنواع مختلفة من الورق والوسائط األخرى. اتبع اإلرشادات الواردة في ھذا الق
 للحصول على أفضل جودة طباعة وتجنب مشكالت االنحشار:

 .52في صفحة  الورق المدعومفقط. للحصول على التفاصیل، راجع  Xeroxاستخدم الورق المعتمد من  •
 استخدم الورق الجاف، غیر التالف فقط. •

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
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قد تتسبب بعض أنواع الورق والوسائط األخرى في انخفاض جودة المخرجات وزيادة انحشار الورق تنبیه:  
 بعة. ال تستخدم ما يلي:وتلف الطا

 الورق الخشن أو المسامي •
 الورق الخاص بنفث الحبر •
 الورق الالمع أو المطلي غیر المطبوع باللیزر •
 الورق الذي تم نسخه طباعیًا •
 الورق المطوي أو المجعد •
 الورق الذي يحتوي على أجزاء مقطوعة وثقوب •
 الورق المدبَّس •
 األظرف التي تحتوي على فتحات أو مشابك معدنیة أو حواف جانبیة أو مواد الصقة بھا أشرطة تحرير •
 األظرف المبطَّنة •
 الوسائط البالستیكیة •

 

 

 تأكد من مطابقة نوع الورق المحدد في برنامج تشغیل الطباعة لنوع الورق الذي تقوم بالطباعة علیه. •
في حالة تحمیل الورق من نفس الحجم في أكثر من درج؛ تأكد من تحديد الدرج المناسب في برنامج  •

 تشغیل الطباعة.
قم بتخزين الورق والوسائط األخرى بشكل سلیم للحصول على جودة الطباعة المثلى. للحصول على  •

 .53في صفحة  إرشادات تخزين الورقالتفاصیل، راجع 
 

 حل مشكالت جودة الطباعة

عندما تكون جودة الطباعة سیئة، حّدِد أقرب األعراض من الجدول التالي، وانظر الحل المناسب لتصحیح 
ة تحديًدا المشكلة. يمكنك أيًضا طباعة "صفحة العرض التوضیحي" لتحديد مشكلة التي تواجه جودة الطباع

 .25في صفحة  صفحات المعلوماتأدق. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .Xeroxإذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد تنفیذ اإلجراء المناسب، فاتصل بممثل 

 مالحظات: 

خراطیش مسحوق الحبر في العديد من طُرز األجھزة للتوقف عن لتحسین جودة الطباعة، ُصممت  •
 العمل عند نقطة محددة مسبًقا.

تُزيد صور تدرج اللون الرمادي ذات إعداد اللون األسود المركب عداد الصفحات الملونة، نظًرا الستخدام  •
 ظم الطابعات.المواد المستھلكة لأللوان. ُيمثل اللون األسود المركب اإلعداد االفتراضي على مع

 

 الحل السبب األعراض

مطبوعات باھتة وذات ألوان 
 متعددة متالشیة

نوع الورق أثقل وزنًا أو أكثر 
 سمًكا من نوع الورق المحدد.

 اضبط إعدادات نوع الورق.

الورق المستخدم خارج نطاق 
 المواصفات الموصى بھا.

استبدل الورق بحجم ونوع موصى به، 
وقم بتأكید صحة إعدادات لوحة 

التحكم وبرنامج تشغیل الطباعة. 
الورق للحصول على التفاصیل، راجع 

 .52في صفحة  المدعوم

استبدل خرطوشات مسحوق الحبر خراطیش مسحوق الحبر لیست 
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من نوع خراطیش مسحوق 
 .®Xeroxالحبر التابع لـ 

بخرطوشات مسحوق حبر أصلیة من 
Xerox® من الممكن استخدام .

مطبوعات عديدة قبل استعادة جودة 
 الطباعة الكاملة.

 

فولطیة أسطوانة نقل االنحیاز 
 غیر كافیة لنوع الورق.

تحقق من تطابق الورق المحمَّل 
بالدرج مع النوع المحدد على لوحة 

 التحكم وفي برنامج تشغیل الطباعة.

كانت اإلعدادات في التطبیق أو 
برنامج تشغیل الطباعة غیر 

 صحیحة.

اطبع صفحة البیان العملي 
للرسومات. إذا إذا كانت "صفحة البیان 

العملي" تبدو صحیحة، فإن الطابعة 
تطبع بالشكل الصحیح. يمكن أن 
يؤدي التطبیق أو اإلعدادات غیر 

الصحیحة ببرنامج تشغیل الطباعة 
إلى حدوث مشكالت تتعلق بجودة 

 الطباعة.

 أعد وضع الورق. الورق رطب.

 

قم بتخزين الورق والوسائط مالحظة: 
األخرى بشكل سلیم للحصول على 

جودة الطباعة المثلى. للحصول على 
 إرشادات تخزين الورقالتفاصیل، راجع 

 .53في صفحة 

 لون واحد فقط باھت

 
 

خراطیش مسحوق الحبر لیست 
حوق من نوع خراطیش مس

 .®Xeroxالحبر التابع لـ 

استبدل خرطوشات مسحوق الحبر 
بخرطوشات مسحوق حبر أصلیة من 

Xerox® من الممكن استخدام .
مطبوعات عديدة قبل استعادة جودة 

 الطباعة الكاملة.

إذا حدث العیب في لون واحد فقط،  وحدة التصوير معیبة.
 فاستبدل وحدة التصوير المناظرة.
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 الحل السبب األعراض

تكون ألوان النسخ ألوان غیر 
 صحیحة

 

يتم ضبط توازن األلوان بصورة  ال
 صحیحة.

 اضبط توازن األلوان.
في لوحة تحكم الطابعة، اضغط  .1

 .حالة الجھازعلى الزر 

إعدادات >  األدواتالمس  .2
 .الخدمة

اإلعدادات االفتراضیة المس  .3
>  جودة الصورة>  للمیزة

 .توازن األلوان

حدد أحد األلوان، ثم اضبط  .4
التمییزات واأللوان المتوسطة 

 ظالل. وال

 .حفظالمس  .5

حفظ اإلعدادات المس  .6
 .االفتراضیة

للعودة إلى قائمة "الصفحة  .7
الرئیسیة للخدمات"، اضغط على 

الصفحة الرئیسیة الزر 
 .للخدمات

نقاط سوداء متفرقة أو مناطق 
 بیضاء أو حزوز

 

 

الورق خارج نطاق المواصفات 
 الموصى بھا.

تبدل الورق بحجم ونوع موصى به، اس
وقم بتأكید صحة إعدادات لوحة 

التحكم وبرنامج تشغیل الطباعة. 
الورق للحصول على التفاصیل، راجع 

 .52في صفحة  المدعوم

 

خراطیش مسحوق الحبر لیست 
من نوع خراطیش مسحوق 

 .®Xeroxالحبر التابع لـ 

استبدل خرطوشات مسحوق الحبر 
بخرطوشات مسحوق حبر أصلیة من 

Xerox® ،للحصول على التفاصیل .
في صفحة  المواد المستھلكةراجع 
208. 

توجد مخلفات على أسطوانة 
 النقل.

امسح أسطوانة النقل بقطعة قماش 
 نظیفة خالیة من الوبر مبللة بالماء.

ال تلمس أسطوانة النقل أو مالحظة: 
 النھاية المكشوفة من سیر النقل.

أسطر سوداء أو ملونة رأسیة  •
أو أسطر أو خطوط ملونة 

 متعددة
 أسطر بلون واحد فقط •

خراطیش مسحوق الحبر لیست 
من نوع خراطیش مسحوق 

 .®Xeroxالحبر التابع لـ 

استبدل خرطوشات مسحوق الحبر 
بخرطوشات مسحوق حبر أصلیة من 

Xerox® ،للحصول على التفاصیل .
في صفحة  المواد المستھلكةراجع 
208. 
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إذا حدث العیب في لون واحد فقط،  وحدة التصوير معیبة.
 فاستبدل وحدة التصوير المناظرة.

يتم سحب المخلفات الموجودة 
في الطابعة تجاه الحبر قبل صھر 

 الحبر.

أخرج أي ورق أو مخلفات من مسار 
 الورق.

توجد مخلفات في وحدة سیر  الخطوط بألوان متعددة
 النقل.

افحص وحدة سیر النقل وقم بتنظیفھا 
 أو استبدالھا.

 إزاحة الصورة

 

تحقق من مناسبة نوع الورق  • يتم طباعة الصورة للمرة الثانیة.
الذي تستخدمه للطابعة ومن 

تحمیله بالشكل السلیم. للحصول 
الورق على التفاصیل، راجع 

 .52في صفحة  المدعوم
تحقق من تطابق الورق المحمَّل  •

بالدرج مع النوع المحدد على 
لوحة التحكم وفي برنامج تشغیل 

 الطباعة.
للتحقق من نوع الورق في لوحة 

، حالة الجھازالتحكم، اضغط على 
حالة >  معلومات الجھازثم المس 

 .درج الورق
إذا استمرت المشكلة، مالحظة: 

 د نوع الورق األخف الذي يلیه.فحد
بالنسبة للورق غیر المطلي، فإن  •

الورق من األخف إلى األثقل ھو 
الورق العادي وحزمة البطاقات 
 خفیفة الوزن وحزمة البطاقات.

بالنسبة للورق المطلي، فإن  •
الورق من األخف إلى األثقل ھو 
حزمة البطاقات الالمعة خفیفة 
 الوزن وحزمة البطاقات الالمعة.

تتحاذى األلوان بشكل غیر 
 صحیح

 

تم نقل اللون خارج المنطقة 
 المعینة.

لبدء دورة تسجیل األلوان، افتح الباب 
 الخلفي وأغلقه.



 وإصالحھا األخطاء استكشاف

 

 الوظائف متعددة 6655/6655i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 240
 المستخدم دلیل 
 

 الحل السبب األعراض

تمر األسطر أو الخطوط البیضاء 
 خالل لون واحد فقط

 

يمنع العدسة للون  ھناك شيء
 المتأثر.

 قم بتنظیف العدسة للون المتأثر.

 

خراطیش مسحوق الحبر لیست 
من نوع خراطیش مسحوق 

 .®Xeroxالحبر التابع لـ 

استبدل خرطوشات مسحوق الحبر 
بخرطوشات مسحوق حبر أصلیة من 

Xerox® ،للحصول على التفاصیل .
في صفحة  المواد المستھلكةراجع 
208.  

كان الحبر مخزنًا في منطقة ذات 
 درجة حرارة عالیة.

 استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

يمر السطر أو األسطر البیضاء 
 من خالل جمیع األلوان

 

لمخلفات تنسحب الورقة أو ا
تجاه الجزء السفلي من وحدة 

 سیر النقل.

أخرج أي ورق أو مخلفات من  •
 مسار الورق.

 أعد وضع وحدة سیر النقل. •
للحصول على المساعدة، انتقل  •

على  ®Xeroxإلى موقع دعم 
www.xerox.com/office/WC6655

support. 

 الطباعة مائلة

 

ال يتم ضبط موجھات الورق 
 بشكل صحیح.

أِعد ضبط موجھات أدراج الورق. 
تحمیل للحصول على التفاصیل، راجع 

 .56في صفحة  الورق

 صھر غیر كامل

 

دو مسحوق الحبر مفقوًدا من يب
 الطباعة أو تسھل إزالته بالفرك.

تحقق من مناسبة نوع الورق  •
الذي تستخدمه للطابعة ومن 

 تحمیله بالشكل السلیم.
تحقق من تطابق الورق المحمَّل  •

بالدرج مع النوع المحدد على 
لوحة التحكم وفي برنامج تشغیل 

 الطباعة.
اضبط نوع الورق إلى نوع واحد  •

 أثقل.
للتحقق من نوع الورق في لوحة 

، حالة الجھازالتحكم، اضغط على 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
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حالة >  معلومات الجھازثم المس 
. للحصول على مزيد من درج الورق

المعلومات حول أوزان الورق، راجع 
 قسم إزاحة الصورة بھذا الجدول.

فراغات جزئیة أو ورق مثٍن أو 
 طباعة ملطخة

 

 أعد وضع الورق. الورق رطب.

الورق خارج نطاق المواصفات 
 الموصى بھا.

استبدل الورق بحجم ونوع موصى به، 
وقم بتأكید صحة إعدادات لوحة 

التحكم وبرنامج تشغیل الطباعة. 
الورق للحصول على التفاصیل، راجع 

 .52في صفحة  المدعوم

يؤدي تكون كتلة مكثفة داخل 
الطابعة إلى وجود فراغات جزئیة 

 أو ورق مثٍن.

قم بتشغیل الطابعة واتركھا في وضع 
التشغیل ساعة واحدة على األقل 

للتخلص من الكتلة المكثفة. للحصول 
على المساعدة، انتقل إلى موقع 

على  ®Xeroxدعم 
www.xerox.com/office/WC6655sup

port. 

خراطیش مسحوق الحبر لیست 
من نوع خراطیش مسحوق 

 .®Xeroxالحبر التابع لـ 

استبدل خرطوشات مسحوق الحبر 
بخرطوشات مسحوق حبر أصلیة من 

Xerox® ،للحصول على التفاصیل .
في صفحة  المواد المستھلكةراجع 
208. 

أخرج أي ورق أو مخلفات من  • تتوقف الورقة في مسار الورق.
 مسار الورق.

 تأكد من إغالق أدراج الورق. •
تأكد من إغالق الغطاء الخلفي  •

 وقفله.
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 مشكالت النسخ والمسح الضوئي

 إذا كانت جودة النسخ أو المسح الضوئي رديئة، فارجع إلى الجدول التالي.
 

 الحلول األعراض

توجد خطوط وأسطر في الُنسخ التي تم 
 إنشاؤھا من وحدة تغذية المستندات فقط.

توجد مخلفات على زجاج المستندات. عند إجراء المسح 
الضوئي، يمر الورق الوارد من وحدة تغذية المستندات على 

المخلفات مما ينتج خطوطًا أو أسطر. قم بتنظیف جمیع أسطح 
 الزجاج باستخدام قطعة قماش خالیة من الوبر.

توجد نقاط في النسخ المأخوذة من زجاج 
 المستندات.

على زجاج المستندات. عند إجراء المسح الضوئي  توجد مخلفات
تنشئ المخلفات نقطة على الصورة. قم بتنظیف جمیع أسطح 

 الزجاج باستخدام قطعة قماش خالیة من الوبر.

يظھر الوجه العكسي من المستند األصلي 
 عند النسخ أو المسح الضوئي.

 قم بتشغیل "منع الخلفیة".

النسخ: للتفتیح أو التغمیق أو ضبط التباين، استخدم إعدادات  • ا.الصورة فاتحة جًدا أو غامقة جدً 
 "جودة الصورة".

المسح الضوئي: للتفتیح أو التغمیق أو ضبط التباين، استخدم  •
 عالمة التبويب "إعدادات متقدمة".

 

في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر اإلنترنت، انتقل إلى 
www.xerox.com/office/WC6655support. 
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 مشكالت الفاكس

 يحتوي ھذا القسم على:

 243 ............................................................................................. مشكالت إرسال الفاكسات •
 244 ............................................................................................ مشكالت استالم الفاكسات •
 245 .......................................................................................................... تحديد معدل البدء •
 245 ..................................................................................................... طباعة تقارير الفاكس •

 

إذا لم تتمكن من إرسال الفاكسات واستالمھا، فتأكد من اتصالك بخط ھاتف تناظري معتمد. مالحظة: 
 يتعذر إرسال أو استالم الفاكس عند االتصال بخط ھاتف رقمي.

 إذا لم تتمكن من إرسال الفاكسات أو استالمھا بشكل صحیح، فارجع إلى الجداول التالیة.
 

 

 مشكالت إرسال الفاكسات
 

 الحلول األسباب األعراض

ال يتم مسح المستند ضوئیًا من 
 خالل وحدة تغذية المستندات.

المستند سمیك جًدا أو رفیع جًدا أو 
 صغیر جًدا.

استخدم زجاج المستندات إلرسال 
 الفاكس.

يتم مسح المستند ضوئیًا 
 بزاوية.

يتعذر ضبط موجھات وحدة تغذية 
 المستندات لتالئم عرض المستند.

اضبط موجھات وحدة تغذية 
 المستندات لتالئم عرض المستند.

الفاكس الذي استلمه 
 المستلم ضبابي.

 ضع المستند بالشكل الصحیح. تم وضع المستند بشكل غیر صحیح.

 نظِّف زجاج المستندات. زجاج المستندات متسخ.

 اضبط الدقة. اضبط التباين. النص الموجود بالمستند فاتح جًدا.

تحقق من أن خط الھاتف يعمل، ثم  توجد مشكلة في اتصال الھاتف.
 أرسل الفاكس مرة أخرى.

توجد مشكلة في جھاز الفاكس لدى 
 المتصل.

قم بإنشاء نسخة للتحقق من 
تشغیل الطابعة تشغیالً صحیًحا. إذا 

تمت طباعة النسخة طباعًة صحیحة، 
فاطلب من المستلم التحقق من 

 حالة جھاز الفاكس لديه.

الفاكس الذي استلمه 
 المستلم فارغ.

تم تحمیل المستند بشكل غیر 
 صحیح.

وحدة تغذية المستندات: ضع  •
 على.المستند األصلي مواجًھا أل

زجاج المستندات: ضع المستند  •
 األصلي مواجًھا ألسفل.

 تحقق من رقم الفاكس. رقم الفاكس غیر صحیح. لم يتم إرسال الفاكس.

تم توصیل خط الھاتف توصیالً غیر 
 صحیح.

تحقق من اتصال خط الھاتف. إذا كان 
 خط الھاتف مفصوالً، فقم بتوصیله.
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توجد مشكلة في جھاز الفاكس لدى 
 المستلم.

 اتصل بالمستِل.

میزة الفاكس غیر ُمثبَّتة أو غیر 
 ُممكَّنة.

تحقق من صحة تثبیت الفاكس 
 وتمكینه.

 تأكد من تعطیل "فاكس الخادم". تم تمكین "فاكس الخادم".

في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر اإلنترنت، انتقل إلى 
www.xerox.com/office/WC6655support. 

 

 مشكالت استالم الفاكسات
 

 الحلول األسباب األعراض

الفاكس الذي تم استالمه 
 فارغ.

توجد مشكلة باتصال الھاتف أو بجھاز 
 الفاكس لدى المتصل.

تأكد من إمكانیة إنشاء الطابعة لُنسخ 
نظیفة. إذا كان يمكنھا ذلك، فاطلب 

من المتصل إرسال الفاكس مرة 
 أخرى.

قام المرسل بتحمیل الصفحات 
 بشكل غیر صحیح.

 اتصل بالمرسل.

تجیب الطابعة على االتصال 
 ولكنھا ال تقبل البیانات الواردة.

إذا احتوت المھمة على العديد من  ال توجد ذاكرة كافیة.
الرسومات، فقد ال يتوفر في الطابعة 
ذاكرة كافیة. ال تجیب الطابعة عندما 

تكون الذاكرة منخفضة. احذف 
المستندات والمھام المخزنة، ثم 

انتظر حتى تكتمل المھمة الموجودة. 
 يعمل ذلك على زيادة الذاكرة المتاحة.

تم تصغیر حجم الفاكس 
 المستلم.

 تطابق مستلزمات الورق بالطابعة ال
 حجم المستند المرَسل.

تأكد من الحجم األصلي للمستندات. 
قد يقل حجم المستندات استناًدا إلى 

مصدر اإلمداد بالورق المتوفر في 
 الطابعة.

تم ضبط الطابعة على استالم  يتعذر استالم الفاكسات تلقائیًا.
 الفاكسات يدويًا.

اضبط الطابعة على االستالم 
 التلقائي.

حمِّل الورق إذا نفد، ثم اطبع  الذاكرة ممتلئة.
 الفاكسات المخزنة في الذاكرة.

تم توصیل خط الھاتف توصیالً غیر 
 صحیح.

تحقق من اتصال خط الھاتف. إذا كان 
 خط الھاتف مفصوالً، فقم بتوصیله.

توجد مشكلة في جھاز الفاكس لدى 
 المرسل.

قم بإنشاء نسخة للتحقق من 
تشغیل الطابعة تشغیالً صحیًحا. في 
حالة طباعة النسخة طباعًة صحیحة، 

اطلب من المستلم التحقق من 
تشغیل جھاز الفاكس لديه تشغیالً 

 صحیًحا.

في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر اإلنترنت، انتقل إلى 
www.xerox.com/office/WC6655support. 
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 تحديد معدل البدء

 حدد أعلى معدل بدء ما لم تكن وجھة الفاكس الذي ترسله ذات متطلبات خاصة.

 لتحديد سرعة إرسال الفاكس:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .معدل البدء، ثم المس خیارات الفاكسالمس عالمة التبويب  .2

 المس أحد الخیارات. .3

 .موافقالمس  .4

بت في  4800بعض شبكات الھاتف بضبط معدل بدء الفاكس على "مفروض (يمكن أن تطالبك مالحظة: 
 الثانیة)". يضمن معدل البیانات البطيء إرساالً أكثر موثوقیة للبیانات.

 

 طباعة تقارير الفاكس

 يمكنك طباعة تقارير الفاكس التالیة من لوحة التحكم بالطابعة:
 تقرير النشاط •
 تقرير البروتوكول •
 الفاكس تقرير دفتر عناوين •
 تقرير الخیارات •
 تقرير المھام الُمعلقة •

 لطباعة تقرير فاكس:
 .األدواتثم المس عالمة التبويب  حالة الجھازفي لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على زر  .1

 .خدمة الفاكس>  إعدادات الخدمةالمس  .2

 .طباعة تقارير الفاكسالمس  .3

 .طباعةالمس التقرير المطلوب، ثم المس  .4

 .إغالقالمس  .5

إذا لم تظھر ھذه المیزة، فقم بتسجیل الدخول كمسؤول النظام. للحصول على التفاصیل، راجع مالحظة: 
 .28في صفحة  تسجیل الدخول كمسؤول النظام على لوحة التحكم
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 الحصول على التعلیمات

 يحتوي ھذا القسم على:

 246 ...................................................................................................... رسائل لوحة التحكم •
 247 ......................................................... استخدام أدوات استكشاف األخطاء وإصالحھا المدمجة •
 250 ............................................................................................. مساعد الدعم عبر اإلنترنت •
 250 ....................................................................................................... مزيد من المعلومات •

 تأتیك الطابعة مزودة بأدوات مساعدة وموارد لتستعین بھا في استكشاف مشكالت الطباعة وإصالحھا.
 

 

 رسائل لوحة التحكم

ث حالة خطأ أو تحذير، توفر لوحة تحكم الطابعة المعلومات وتعلیمات استكشاف األخطاء وإصالحھا. عند حدو
تعرض لوحة التحكم رسالة إلعالمك بالمشكلة. أما بالنسبة للعديد من رسائل الحالة والتحذير، توفر معلومات 

 لوحة التحكم المزيد من المعلومات.
 

 تعلیمات لوحة التحكم

ظھر رسم عند حدوث خطأ يؤدي إلى توقف تشغیل الطباعة، مثل انحشار ورق، تظھر رسالة على الشاشة. ي
توضیحي لإلشارة إلى مكان وقوع الخطأ مقترنًا بشرح مختصر لإلجراء المطلوب اتخاذه لمحو الخطأ. يتغیر 

 الرسم التوضیحي لیشیر إلى مواقع متعددة وإجراءات مطلوب اتخاذھا.
 

 عرض رسائل التحذير على لوحة التحكم

عند حدوث حالة تحذير، تظھر رسالة على لوحة التحكم إلعالمك بالمشكلة. تعلمك رسائل التحذير بحاالت 
الطابعة التي تتطلب منك االنتباه، مثل انخفاض المستلزمات أو فتح األبواب. في حالة حدوث أكثر من حالة 

 تحذير، ال تظھر إال حالة واحدة فقط على لوحة التحكم.
 

 حالیة على لوحة التحكمعرض األخطاء ال

عند حدوث حالة خطأ، تظھر رسالة على لوحة التحكم إلعالمك بالمشكلة. تحذرك رسائل األخطاء من حاالت 
الطابعة التي تحول دون قیام الطابعة بالطباعة أو التي تقلل من أداء الطباعة. في حالة حدوث أكثر من حالة 

 خطأ، تظھر واحدة فقط على لوحة التحكم.
 

 حالة المھمة على "لوحة التحكم" عرض

 لعرض المھام الحالیة أو المحفوظة على لوحة التحكم:
 .حالة المھمةفي لوحة التحكم، اضغط على الزر  .1

 .المھام النشطةلعرض قائمة بمھام الطباعة النشطة، المس  .2

 .المھام المكتملةلعرض قائمة بالمھام المكتملة، المس  .3
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 .مھام الطباعة اآلمنةلعرض قائمة بمھام الطباعة اآلمنة، المس  .4

 .استالم الفاكس اآلمنلعرض قائمة بالفاكسات اآلمنة التي تم استالمھا، المس  .5
 

 استخدام أدوات استكشاف األخطاء وإصالحھا المدمجة

قارير؛ "صفحة العرض تحتوي الطابعة على مجموعة من التقارير القابلة للطباعة. ويمكن الثنین من ھذه الت
التوضیحي" و"سجل األخطاء"، تقديم المساعدة فیما يتعلق باستكشاف مشكالت بعینھا وإصالحھا. حیث تقوم 

"صفحة العرض التوضیحي" بطباعة صورة باستخدام العديد من األلوان لتوضح قدرة الطابعة الحالیة على 
 لومات المتعلقة بأحدث أخطاء الطابعة.الطباعة. بینما يقوم تقرير "سجل األخطاء" بطباعة المع

 

 بدء جلسة المساعدة الذاتیة للعمالء

بملقم  Xeroxإذا كانت الطابعة تعرض رسالة خطأ ال يمكنك مسحھا، فیمكنك توصیل الطابعة عن ُبعد 
استكشاف األخطاء وإصالحھا. يقوم ملقم استكشاف األخطاء وإصالحھا بتحلیل معلومات التشخیص من 

 يقدم لك الحلول المفیدة.الطابعة و

 لبدء جلسة استكشاف األخطاء وإصالحھا عن ُبعد:
 .خصائص الطابعة>  طباعة>  ملفمن التطبیق المفتوح الخاص بك، حدد  .1

 .المزيد عن الحالةانقر فوق  .2

 .استكشاف األخطاء وإصالحھامن نافذة المساعدة الذاتیة للعمالء، انقر فوق  .3

 اتبع اإلرشادات المتوفرة. .4
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 طباعة صفحات المعلومات
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

، ثم المس صفحة المعلومات صفحات المعلوماتمن عالمة التبويب "معلومات الجھاز"، المس  .2
 المطلوبة.

 .طباعةالمس  .3
 

 أيًضا. Internet Services ®CentreWare ®Xeroxيمكن طباعة صفحات المعلومات من مالحظة: 
 

 إعداد حقوق الوصول إلى تقرير التكوين وصفحات المعلومات
 .األدواتثم المس عالمة التبويب  حالة الجھازفي لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على زر  .1

 .التكوين/صفحات المعلومات>  إعدادات الجھازالمس  .2

إذا لم تظھر ھذه المیزة، فقم بتسجیل الدخول كمسؤول النظام. للحصول على التفاصیل، راجع مالحظة: 
 .28في صفحة  تسجیل الدخول كمسؤول النظام على لوحة التحكم

. مسؤول النظام فقطقرير التكوين وصفحات المعلومات، المس لتقیید المستخدمین من طباعة ت .3
 .كل المستخدمینللسماح لجمیع المستخدمین بالوصول، المس 

 .ال. لتعطیل اإلعداد، المس نعملطباعة تقرير التكوين عند التشغیل، المس  .4

 .موافقالمس  .5
 

 طباعة تقرير التكوين

 لطابعة فیھا.تتم طباعة "تقرير التكوين" في كل مرة يتم تشغیل ا

 لطباعة تقرير التكوين:
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .طباعة>  تقرير التكوين>  صفحات المعلوماتمن عالمة التبويب "معلومات الجھاز"، المس  .2

 .إغالقبعد طباعة التقرير، المس  .3

 لتعطیل طباعة تقرير التكوين عند التشغیل:
 . حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .التكوين/صفحات المعلومات>  إعدادات األجھزة، ثم المس األدواتالمس عالمة تبويب  .2

 .ال، المس طباعة التكوين عند التشغیلمن  .3

 .موافقالمس  .4
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 عرض معلومات الفوترة واالستخدام
 .زحالة الجھافي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .معلومات الفوترةلعرض أعداد المطبوعات األساسیة، المس عالمة التبويب  .2

 :ھي عدد الصفحات التي تمت طباعتھا دون تحديد لون.مطبوعات اللون األسود −
 : ھي عدد الصفحات التي تمت طباعتھا بھذا اللون المحدد.مطبوعات األلوان −
 إلضافة إلى المطبوعات باللون األسود.: ھي إجمالي عدد مطبوعات األلوان باإجمالي المطبوعات −

الصفحة ھي الوجه الواحد من الورقة التي يمكن طباعتھا على وجه واحد أو وجھین. تُعد الورقة  مالحظة: 
 المطبوعة على الوجھین بمثابة مطبوعتین.

 .عدادات االستخداملعرض معلومات االستخدام التفصیلیة، المس  .3
 

 تحديد موقع الرقم التسلسلي على لوحة التحكم
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .معلومات الجھازلعرض الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج، المس عالمة التبويب  .2
 

 عرض حالة مستلزمات الطابعة
 .المستلزمات، ثم المس عالمة التبويب حالة الجھازعلى لوحة التحكم، اضغط على  .1

أو  األسودلعرض تفاصیل حول خرطوشة مسحوق الحبر، بما في ذلك رقم الجزء إلعادة طلبه، المس  .2
 .األصفرأو األرجوانيأو  السماوي

 .إغالقللعودة إلى عالمة التبويب "المستلزمات"، المس  .3

. ثم المس أحد لمستلزمات أخرىاللحصول على تفاصیل حول عناصر المستلزمات األخرى، المس  .4
 العناصر لعرض التفاصیل اإلضافیة.

 .إغالقللعودة إلى شاشة "المستلزمات األخرى"، المس  .5

 .إغالقللعودة إلى عالمة التبويب "المستلزمات"، المس  .6

 .تقرير مستلزمات الطباعةلطباعة صفحة "استخدام المستلزمات"، المس  .7

 .الصفحة الرئیسیة للخدماتللعودة إلى الشاشة الرئیسیة، المس  .8
 

Internet Services ®CentreWare ®Xerox 

Internet Services ®CentreWare ®Xerox  ھو برنامج التھیئة واإلدارة المثبت على ملقم الويب المدمج في
 الطابعة. وھو يسمح لك بتھیئة وإدارة الطابعة عبر متصفح الويب.

 :vicesInternet Ser ®CentreWare ®Xeroxتتطلب 
أو  UNIXأو  Macintoshأو  Windowsبین الطابعة والشبكة في بیئات أنظمة التشغیل  TCP/IPاتصال  •

Linux. 
 على الطابعة. TTPو TCP/IPتم تمكین  •
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 .JavaScriptجھاز كمبیوتر متصل بالشبكة مزوًدا بمستعرض ويب يدعم  •

أو دلیل مسؤول  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxللحصول على التفاصیل، راجع "التعلیمات" في 
 النظام.

 

 مساعد الدعم عبر اإلنترنت

تُعد مساعد الدعم عبر اإلنترنت قاعدة معرفیة تقدم اإلرشادات وتعلیمات استكشاف األخطاء وإصالحھا لحل 
مشكالت الطابعة لديك. حیث يمكنك العثور على حلول لمشكالت جودة الطباعة وانحشار الورق ومشكالت 

 تثبیت البرامج والمزيد.

 .www.xerox.com/office/WC6655supportللوصول إلى مساعد الدعم عبر اإلنترنت, انتقل إلى 
 

 مزيد من المعلومات
 

 الموقع المورد

 يأتي مرفًقا في العبوة مع الطابعة. دلیل التثبیت

  www.xerox.com/office/WC6655docs • وثائق أخرى لطابعتك
• www.xerox.com/office/WC6655i_docs  

Recommended Media List  قائمة الوسائط)
 الموصى بھا)

  www.xerox.com/rmlnaالواليات المتحدة: 
  www.xerox.com/rmleuاالتحاد األوروبي: 

معلومات الدعم الفني لطابعتك، بما يتضمن 
الدعم الفني عبر اإلنترنت ومساعد الدعم عبر 

 اإلنترنت وتنزيالت برامج التشغیل.

• www.xerox.com/office/WC6655support  
• www.xerox.com/office/WC6655i_support  

 ) بلوحة التحكم.?اضغط على زر التعلیمات ( معلومات حول القوائم أو رسائل الخطأ

>  حالة الجھازللطباعة من لوحة التحكم، اضغط على  صفحات المعلومات
 .صفحات المعلومات>  معلومات الجھاز

، انقر Internet Services ®CentreWare ®Xeroxللطباعة من 
 .صفحات المعلومات>  الحالةفوق 

، انقر فوق Internet Services ®CentreWare ®Xeroxفي  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxوثائق 
 .تعلیمات

  www.xerox.com/office/WC6655supplies • طلب المستلزمات لطابعتك
• www.xerox.com/office/WC6655i_supplies  

مورد لألدوات والمعلومات، بما يتضمن األدلة 
اإلرشادية التفاعلیة وقوالب الطباعة والتلمیحات 

المفیدة والمزايا المخصصة للوفاء باحتیاجاتك 
 الفردية.

www.xerox.com/office/businessresourcecenter  

  www.xerox.com/office/worldcontacts مركز المبیعات والدعم المحلي

  www.xerox.com/office/register تسجیل الطابعة

  /www.direct.xerox.com المباشر عبر اإلنترنت ®Xeroxمتجر 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.xerox.com/printer-supplies/recommended-paper/enus.html
http://www.xerox.com/rmleu
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=businessresourcecenter&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=businessresourcecenter&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=customersupport&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=customersupport&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=reg&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=reg&Language=Arabic
http://www.direct.xerox.com/
http://www.direct.xerox.com/


 وإصالحھا األخطاء استكشاف

 

 251 الوظائف متعددة 6655/6655i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

لتحديد موقع الجھات الخارجیة وإشعارات الكشف عن البرامج  برامج الجھات الخارجیة والبرامج مفتوحة المصدر
مفتوحة المصدر والبنود والشروط، انتقل غلى صفحة المنتج 

 عند:
• www.xerox.com/office/WC6655support  
• www.xerox.com/office/WC6655i_support  

 

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC6655I&PgName=tech&Language=Arabic
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 يتضمن ھذا الملحق:

 254 .................................................................................................. خیارات وتھیئات الطابعة •
 256 ......................................................................................................... المواصفات المادية •
 259 ..........................................................................................................المواصفات البیئیة •
 260 ....................................................................................................... المواصفات الكھربیة •
 261 ............................................................................................................. مواصفات األداء •
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 خیارات وتھیئات الطابعة

 التھیئة المتوفرة

طابعة شبكة مزودة بوظائف النسخ والطباعة التلقائیة على الوجھین والمسح الضوئي والفاكس، وإمكانیة 
 أو الشبكة. USBاالتصال من خالل 

 

 المیزات القیاسیة

 المیزات التالیة: توفر الطابعة
 

صفحة في الدقیقة للورق بحجم  36الوضع القیاسي: يصل إلى  سرعة الطباعة
Letter صفحة في الدقیقة للورق بحجم  35وA4 

صفحة في الدقیقة للورق بحجم  24الوضع القیاسي: يصل إلى  سرعة الطباعة على الوجھین
Letter صفحة في الدقیقة للورق بحجم  23وA4. 

 النسخ والمسح الضوئي والطباعة واإلرسال بالفاكس الوظائف

لیست كل الخیارت المدرجة مدعومة في كل الطابعات. فال مالحظة: 
تنطبق بعض الخیارات إال على طراز طابعة أو تھیئة أو نظام تشغیل أو 

 نوع برنامج تشغیل معین.

 جیجابايت 4ذاكرة الجھاز سعة  • الذاكرة القیاسیة
 جیجابايت 160محرك قرص ثابت داخلي سعة  •

 نقطة لكل بوصة 600×  600وضع جودة الطباعة القیاسیة:  • دقة الطباعة
 نقطة لكل بوصة 600×  2400وضع جودة الطباعة عالیة الدقة:  •

 من أي درج ²جم/م 163ما يصل إلى  الطباعة على الوجھین

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

 ورقة 150درج التمرير الجانبي:  • سعة الورق
 ورقة 550: 1الدرج  •
 ورقة 550وحدة تغذية اختیارية سعتھا  •

 نسخة في الدقیقة 36النسخ على وجه واحد:  • سرعة النسخ
 نسخة في الدقیقة 24النسخ على الوجھین:  •

 نقطة لكل بوصة 600×  600 دقة النسخ

 بوصة) 14×  8.5مم،  Legal (216 × 356 الحد األقصى لحجم النسخ

 وحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة وحدة تغذية المستندات

 ورقة 60 سعة وحدة تغذية المستندات

 نقطة لكل بوصة 600×  600ضوئي:  • دقة المسح الضوئي
• TWAIN نقطة لكل بوصة على ھیئة حروف 9600: حتى 
• WIA نقطة لكل بوصة 600: حتى 

 بوصة) 14×  8.5مم ( 355.6×  215.9زجاج المستندات:  • الحد األقصى لحجم المسح الضوئي
مم  355.6×  215.9وحدة تغذية المستندات التلقائیة المزدوجة:  •

 بوصة) 14×  8.5(
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 SMBالمسح الضوئي إلى  • المسح الضوئي المدعوم
 FTPالمسح الضوئي إلى  •
 لى بريد إلكترونيالمسح الضوئي إ •
 USBالمسح الضوئي إلى ذاكرة  •
 )USBالمسح الضوئي إلى الكمبیوتر ( •
 WSDمسح ضوئي  •

 JPEG • تنسیقات الملفات
• TIFF 
• PDF 

 بوصات وانتقال بلوحة مفاتیح LCD 7.0شاشة لمس  لوحة التحكم

 )USB 2.0الناقل التسلسلي العالمي ( • االتصال
 محمول USBمحرك أقراص  •
• Ethernet 10/100/1000Base-TSupport  لطابعةAirPrint 
 Wi-Fi Directتقنیة  •

 Internet Services ®CentreWare ®Xerox الوصول عن ُبعد
 

 

 الخیارات والترقیات
 مھايئ الشبكة الالسلكیة •
 ورقة 550وحدة تغذية سعة  •

 يمكنك تركیب درج اختیاري واحد كحد أقصى على ھذه الطابعة.مالحظة: 

 حامل الطابعة •
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 المواصفات المادية

 األوزان واألبعاد
 

التھیئة القیاسیة باستخدام وحدة  التھیئة القیاسیة 
 ورقة 550تغذية اختیارية سعة 

 بوصة) 21.2سم ( 53.8 بوصة) 21.2سم ( 53.8 العرض

 بوصة) 21.8سم ( 55.3 بوصة) 21.8سم ( 55.3 العمق

 بوصة) 30.0سم ( 76.3 بوصة) 24.6سم ( 62.5 االرتفاع

 رطالً) 96.8كجم ( 43.9 رطالً) 82.9كجم ( 37.6 الوزن
 

 

 المواصفات المادية للتھیئة القیاسیة
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 ورقة 550المواصفات المادية مع وحدة تغذية اختیارية سعة 

 
 

 متطلبات الخلوص
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 ورقة 550متطلبات الخلوص المرتبطة بوحدة تغذية اختیارية سعتھا 
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 المواصفات البیئیة

 درجة الحرارة
 درجة فھرنھايت) 90-41درجة مئوية ( 32–5درجة حرارة التشغیل:  •
 درجة فھرنھايت) 82-59درجة مئوية ( 28-15رجة الحرارة المثلى: د •

 

 الرطوبة النسبیة
 %85-10نطاق الحد األدنى واألقصى للرطوبة النسبیة:  •
 82درجة مئوية ( 28في درجة حرارة تبلغ  %70-20النطاق األمثل لنسبة الرطوبة: رطوبة نسبیة بمقدار  •

 درجة فھرنھايت)

ب التكاثف الناتج عن الظروف البیئیة القاسیة، مثل الظروف البیئیة تحت قد تحدث عیوب بسبمالحظة: 
 .%85درجات مئوية ورطوبة نسبیة مقدارھا  10درجة حرارة تبلغ 

 

 الرفع

 قدم). 10170م ( 3100للحصول على أداء أمثل، استخدم الطابعة على ارتفاعات تقل عن 
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 المواصفات الكھربیة

 جھد مصدر اإلمداد بالطاقة وتردده
 

 تردد مصدر اإلمداد بالطاقة جھد مصدر اإلمداد بالطاقة

 140–90, (%10-فولت من التیار المتردد +/ 127–100
 فولت من التیار المتردد)

 ھرتز 3 -ھرتز+/ 50
 ھرتز 3 -ھرتز +/ 60

–198, (%10-فولت من التیار المتردد +/ 240–220
 فولت من التیار المتردد) 264

 ھرتز 3 -ھرتز+/ 50
 ھرتز 3 -ھرتز +/ 60

 

 

 استھالك الطاقة
 وات 2.7وضع موفر الطاقة (السكون):  •
 وات 71جاھز، مع إعداد المصھر في وضع التشغیل:  •
 وات 565طباعة مستمرة:  •

ھربیة عند إيقاف تشغیل مفتاح الطاقة الرئیسي حتى في حالة توصیلھا بمأخذ ال تستھلك ھذه الطابعة طاقة ك
 التیار المتردد.

 

 ENERGY STARالمنتج المؤھل من برنامج 
 
 
 
 

 

الخاصة  STAR ENERGYبموجب متطلبات برنامج  ®STAR RGYENEُيعد ھذا المنتج مؤھالً من 
 بأجھزة التصوير.

 عالمتین تجاريتین أمريكیتین مسجلتین. ENERGY STARوعالمة  ENERGY STARتُعد 

ھو جھد مشترك بین الواليات المتحدة واالتحاد  ENERGY STARإن برنامج أجھزة تصوير 
زة المكتبیة لتعزيز كفاءة استھالك الطاقة لكل من األوروبي والحكومات الیابانیة وصناعة األجھ

الناسخات والطابعات والفاكس واألجھزة متعددة الوظائف وأجھزة الكمبیوتر الشخصیة وأجھزة 
العرض. يساعد الحد من استھالك المنتج للطاقة على مكافحة الضباب الدخاني واألمطار 

الل تقلیل االنبعاثات الناتجة عن تولید الحمضیة والتغیرات المناخیة على المدى الطويل من خ
 الكھرباء.

في المصنع للتحول إلى أوضاع توفیر الطاقة بعد  ®Xeroxمسبًقا على الجھاز  STAR ENERGYيتم ضبط إعدادات 
 مرور دقیقتین على آخر عملیة نسخ أو طباعة.
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 مواصفات األداء

 دقائق تقريبًا. 4التشغیل: 
 

 سرعة الطباعة

صفحة في الدقیقة للورق  36تبلغ السرعات القصوى للطباعة المستمرة على وجه واحد بوسائط الورق العادي 
ملم). تنخفض سرعة  210  ×297( A4صفحة في الدقیقة للورق بحجم  35بوصة) و Letter )8.5  ×11بحجم 

 الطباعة مع الوسائط األكبر واألثقل.

 لوضع جودة الطباعة القیاسي ووضع جودة الطباعة عالي الدقة. تُعد سرعات الطباعة متماثلةمالحظة: 

 تؤثر عوامل عديدة في سرعة الطباعة:
وزن الورق: تتم طباعة الورق خفیف الوزن بصورة أسرع عن الورق الثقیل، مثل مخزون البطاقات  •

 والملصقات.
صفحة في الدقیقة  24الطباعة على الوجھین: تبلغ السرعات القصوى للطباعة المستمرة على الوجھین  •

 ملم). 210  ×297( A4ورقة في الدقیقة للورق بحجم  23بوصة) و Letter )8.5  ×11للورق بحجم 
في  ملم) 297×  210(بحجم  A4بوصة) و 11×  8.5(بحجم  Letterحجم الورق. يشترك حجما الورق  •

 أعلى سرعة للطباعة. تخفض األحجام الكبیرة سرعات الطباعة.
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 يتضمن ھذا الملحق:

 264 .......................................................................................................... اللوائح األساسیة •
 269 ................................................................................................................ لوائح النسخ •
 272 ............................................................................................................... لوائح الفاكس •
 276 .............................................................................................. أوراق بیانات سالمة المواد •
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 اللوائح األساسیة

باختبار ھذه الطابعة وفًقا لمعايیر األمان واالنبعاث الكھرومغناطیسي. وقد تم تصمیم ھذه  Xeroxلقد قامت 
 المعايیر للحد من التداخل الذي تسببه ھذه الطابعة أو تتلقاه في بیئة مكتبیة نموذجیة.

 

 لوائح لجنة االتصاالت الفیدرالیة بالواليات المتحدة

من  15فق مع حدود األجھزة الرقمیة من الفئة (أ)، بموجب الفقرة لقد تم اختبار ھذا الجھاز وثبت أنه متوا
قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة. ھذه التقییدات مصممة لتوفیر الحماية المعقولة من التداخل الضار عند 

أن تشغیل الجھاز في بیئة تجارية. ويولّد ھذا الجھاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمھا، ومن الممكن 
يصدرھا كذلك. وإذا لم يتم تركیبه واستخدامه وفًقا لھذه اإلرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في 
االتصاالت المعتمدة على موجات الراديو. كما يرجح أن يسبب تشغیل ھذا الجھاز في منطقة سكنیة تداخالً 

 الخاصة. ضاًرا وفي ھذه الحالة سُیطلب من المستخدم تصحیح التداخل على نفقته

إذا تسبب ھذا الجھاز في حدوث أي تداخل ضار مع استقبال موجات الراديو أو موجات التلفزيون، وكان من 
الممكن تحديد ذلك عن طريق إيقاف تشغیل الجھاز ثم إعادة تشغیله، فإنه ينبغي على المستخدم محاولة 

 تصحیح التداخل بتنفیذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالیة:
 ة توجیه أو تغییر موقع ھوائي االستقبال.إعاد •
 زيادة المساحة الفاصلة بین الجھاز وجھاز االستقبال. •
توصیل الجھاز بمأخذ للتیار الكھربي على دائرة كھربیة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بھا جھاز  •

 االستقبال.
 استشارة الوكیل أو فني تلفزيون/راديو متخصص للمساعدة. •

التي يتم إدخالھا على ھذا الجھاز إلى إبطال التخويل  Xeroxقد تؤدي التغییرات أو التعديالت غیر المعتمدة من 
 الممنوح للمستخدم بتشغیل ھذا الجھاز.

 

)، استخدم كابالت FCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة ( 15لضمان التوافق مع الفقرة رقم مالحظة: 
 الواجھة المعزولة.

 

 

 كندا

 الكندية. ICES-003يتوافق ھذا الجھاز الرقمي من الفئة أ مع معايیر األجھزة المسببة للتداخل 

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

 االتحاد األوروبي
 

 

لتوجیھات االتحاد األوروبي  Xeroxالمستعملة على ھذا المنتج إلى إعالن مطابقة  CEترمز عالمة 
 التواريخ المشار إلیھا: التالیة المعمول بھا اعتباًرا من

 EC/2006/95: توجیه الجھد الكھربي المنخفض 2006ديسمبر،  12 •
 EC/2004/108: توجیه التوافق الكھرومغناطیسي 2004ديسمبر،  15 •
 EC/1999/5: توجیه األجھزة الطرفیة للراديو واالتصاالت السلكیة والالسلكیة 1999مارس،  9 •
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ال تُعد ھذه الطابعة خطیرة على المستھلك وال على البیئة إذا ما تم استخدامھا بشكل سلیم وفًقا 
 لإلرشادات.

 لضمان التوافق مع لوائح االتحاد األوروبي، استخدم كابالت واجھة معزولة.

 .Xeroxيمكن الحصول على نسخة موقعة من إعالن التوافق الخاص بھذه الطابعة من 
 

 لالتحاد األوروبي 4بیئیة التفاقیة أجھزة التصوير الخاصة باللوط المعلومات ال

 المعلومات البیئیة التي توفر حلوالً بیئیة وتقلیالً في التكلفة

لقد تم تطوير المعلومات التالیة لمساعدة المستخدمین كما تم إصدارھا فیما يتعلق بتوجیه االتحاد األوروبي 
)EUالخاص بأجھزة التصوير. األمر الذي يتطلب  4لطاقة، خاصة دراسة اللوط ) الخاص بالمنتجات ذات الصلة با

من الجھات المصنعة تحسین األداء البیئي للمنتجات محل التركیز ودعم خطة عمل االتحاد األوروبي بشأن 
 كفاءة استھالك الطاقة.

 لیة.والمنتجات محل التركیز ھي األجھزة المنزلیة والمكتبیة التي تلبي المعايیر التا
 A4صورة بحجم  66منتجات التنسیق أحادي اللون القیاسیة التي يبلغ الحد األقصى لسرعتھا أقل من  •

 في الدقیقة.
في  A4صورة بحجم  51منتجات التنسیق األلوان القیاسي التي يبلغ الحد األقصى لسرعتھا أقل من  •

 الدقیقة.
 

 مقدمة

لقد تم تطوير المعلومات التالیة لمساعدة المستخدمین كما تم إصدارھا فیما يتعلق بتوجیه االتحاد األوروبي 
)EU الخاص بأجھزة التصوير. األمر الذي يتطلب  4) الخاص بالمنتجات ذات الصلة بالطاقة، خاصة دراسة اللوط

ودعم خطة عمل االتحاد األوروبي بشأن  من الجھات المصنعة تحسین األداء البیئي للمنتجات محل التركیز
 كفاءة استھالك الطاقة.

 والمنتجات محل التركیز ھي األجھزة المنزلیة والمكتبیة التي تلبي المعايیر التالیة.
 A4صورة بحجم  66منتجات التنسیق أحادي اللون القیاسیة التي يبلغ الحد األقصى لسرعتھا أقل من  •

 في الدقیقة.
في  A4صورة بحجم  51لوان القیاسي التي يبلغ الحد األقصى لسرعتھا أقل من منتجات التنسیق األ •

 الدقیقة.
 

 الفوائد البیئیة للطباعة المزدوجة

بالطباعة المزدوجة، المعروفة أيًضا بإمكانیة الطباعة على الوجھین. األمر الذي  Xeroxتتمیز معظم منتجات 
یًا، ومن ثم فھي تساعد على الحد من استخدام الموارد ُيمكنك من الطباعة على كال جانبي الورقة تلقائ

التمكین التلقائي لوظیفة  4الثمینة من خالل تقلیل استھالك للورق. تتطلب اتفاقیة أجھزة التصوير للوط 
 45صفحة ملونة أو أكثر في الدقیقة أو التي تخرج ما يعادل  40الطباعة المزدوجة بالطرز التي تخرج ما يعادل 

ية اللون أو أكثر في الدقیقة، أثناء اإلعداد وتثبیت برنامج التشغیل. كما يمكن أيًضا تمكین الطباعة صفحة أحاد
التي تتمیز بسرعة أقل من نطاقات السرعة ھذه بضبط إعدادات الطباعة  Xeroxعلى الوجھین على بعض طرز 

الطباعة المزدوجة سوف يقلل على كال الوجھین كإعداد افتراضي عند التثبیت. إن مواصلة استخدام وظیفة 
من تأثیر عملك على البیئة. على الرغم من ذلك، إذا كنت تحتاج إلى الطباعة األحادية/على وجه واحد، 

 فیمكنك تغییر إعدادات الطباعة في برنامج تشغیل الطباعة.
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 أنواع الورق

، المعتمد وفًقا لمخطط اإلشراف يمكن استخدام ھذا المنتج للطباعة على كٍل من الورق الُمعاد تدويره والخام
 60أو معیار جودة مماثل. يمكن استخدام الورق األخف وزنًا ( EN12281البیئي، الذي يتوافق مع المعیار 

)، الذي يحتوي على مادة خام أقل وبالتالي يساعد في الحفاظ على الموارد بكل طبعة، في تطبیقات ²جم/م
 لك مناسبًا الحتیاجاتك من الطباعة.معینة. نحن نشجعك للتحقق مما إذا كان ذ

 

ENERGY STAR 

ھو مخطط تطوعي لتعزيز تنمیة وشراء الطرز التي تتسم بالكفاءة في استھالك  ENERGY STARإن برنامج 
 ENERGYالطاقة، األمر الذي يساعد في تقلیل التأثیرات على البیئة. يمكن الحصول على تفاصیل حول برنامج 

STAR  لبرنامج والطُرز المؤھلةENERGY STAR  :على موقع الويب التالي
www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ  

 

 استھالك الطاقة ووقت التنشیط

تعتمد كمیة الكھرباء التي يستھلكھا المنتج على الطريقة التي يستخدم بھا الجھاز. فقد تم تصمیم ھذا 
يتحول الجھاز إلى وضع االستعداد بعد المنتج وتكوينه بحیث يمكنك من تقلیل تكالیف الكھرباء. لذلك فإنه 

الطبعة األخیرة. وفي ھذا الوضع، يستطیع الجھاز الطباعة مرة أخرى على الفور. وإذا لم يتم استخدام المنتج 
لفترة من الوقت، يقوم الجھاز بالتبديل إلى وضع توفیر الطاقة. ففي ھذه األوضاع، تظل الوظائف األساسیة فقط 

 لیل استھالك المنتج للطاقة.نشطة من أجل تمكین تق

بعد إنھاء وضع توفیر الطاقة، يستغرق ھذا المنتج فترة زمنیة أطول قلیالً من الفترة المستغرقة بعد إنھاء وضع 
االستعداد عند الطباعة ألول مرة. ويكون ھذا التأخیر نتیجة لنظام التنبیه من وضع توفیر الطاقة وھو الحال في 

 توفرة باألسواق.معظم منتجات التصوير الم

يمكنك تعیین وقت تنشیط أطول أو تعطیل وضع توفیر الطاقة بالكامل. وقد يستغرق ھذا الجھاز فترة زمنیة أطول 
 للتبديل إلى مستوى طاقة أقل.

-www.xerox.com/aboutفي المبادرات المستدامة، تفضل بزيارة الموقع:  Xeroxلمعرفة المزيد حول مشاركة 
xerox/environment/enus.html. 

 

 CCD-035معیار الخیار البیئي المعتمد لألجھزة المكتبیة 

 
 
 

 

ھذا المنتج معتمد وفًقا لمعیار "الخیار البیئي" الخاص باألجھزة المكتبیة، ويتوافق مع 
أن ھذا  Xeroxمتطلبات الحد من التأثیر البیئي. كجزء من عملیة االعتماد، أثبتت شركة 

المنتج يتوافق مع معايیر الخیار البیئي الخاصة بكفاءة استھالك الطاقة. كما يجب أيًضا أن 
كینات التصوير والطابعات واألجھزة متعددة الوظائف ومنتجات الفاكس المعتمدة مع تتوافق ما

المعايیر المختلفة التي منھا الحد من االنبعاثات الكیمیائیة وإثبات التوافق مع المستلزمات 
بھدف مساعدة العمالء على  1988معادة التدوير. وقد تم وضع معیار "الخیار البیئي" في عام 

المنتجات والخدمات منخفضة التأثیر البیئي. ومعیار الخیار البیئي ھو شھادة  العثور على
بیئیة تطوعیة ومتعددة السمات وتستند إلى العمر االفتراضي. وتشیر ھذه الشھادة إلى أن 
المنتج قد أجريت له اختبارات علمیة قاسیة، أو مراجعة شاملة، أو كالھما، إلثبات توافقه مع 

 یئي الخارجیة الصارمة.معايیر األداء الب
 

 

http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ
http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ
http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html
http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html
http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html
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 ألمانیا

 Blue Angel -ألمانیا 

 

 

من المعھد األلماني المعني  Blue Angelھذا الجھاز حاصل على شھادة العالمة البیئیة 
بتصنیف العالمات وضمان الجودة. الجدير بالذكر أن ھذا الملصق يمیز ھذا الجھاز من حیث 

والمتعلقة بتصمیم الجھاز  Blue Angelمطابقة المعايیر البیئیة المطلوبة للحصول على شھادة 
-www.blauerوجھة التصنیع والتشغیل. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى: 

engel.de. 
 

 

Blendschutz 

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz 
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht 

im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. 
 

Lärmemission 

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

 

Importeur 

Xerox GmbH 

Hellersbergstraße 2-4 

41460 Neuss 

Deutschland 
 

 ) التركیةRoHSالئحة تقیید استخدام المواد الخطرة (

(د)، نعتمد بموجب ھذا المستند "توافق الجھاز مع لوائح األجھزة الكھربائیة  7بما يتوافق مع الفقرة 
 )".EEE( واإللكترونیة

“EEE yönetmeliğine uygundur”. 
 

 جیجاھرتز 2.4المعلومات التنظیمیة لمھايئ الشبكة الالسلكیة بسرعة 

جیجاھرتز تتوافق مع  2.4الالسلكیة بسرعة  LANيحتوي ھذا المنتج على وحدة إرسال السلكي لشبكة 
 RSS-210) وتوجیه الصناعة الكندي FCمن قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة ( 15المتطلبات المحددة في الفقرة 

 .EC/99/5وتوجیه المجلس األوروبي 

http://www.blauer-engel.de/
http://www.blauer-engel.de/
http://www.blauer-engel.de/
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) 2اخل ضار، و() ال يجوز أن يتسبب ھذا الجھاز في حدوث تد1يخضع تشغیل ھذا الجھاز للشرطین التالیین: (
يجب أن يتقبل ھذا الجھاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى التشغیل غیر 

 المرغوب فیه.

على ھذا المنتج إلى إلغاء  Xeroxقد يؤدي إجراء التغییرات والتعديالت غیر المعتمدة بشكل خاص من شركة 
 سلطة المستخدم في تشغیل ھذا الجھاز.
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 ائح النسخلو

 الواليات المتحدة

يحظر الكونجرس، بموجب القانون، نسخ المواد التالیة في ظل ظروف معینة. يجوز فرض عقوبات بالغرامة أو 
 السجن على المذنبین الضالعین بإجراء عملیات نسخ من ھذا القبیل.

 السندات أو األوراق المالیة الخاصة بحكومة الواليات المتحدة، مثل: .1

 شھادات المديونیة. −
 عملة البنك الوطني. −
 القسائم من السندات. −
 األوراق النقدية من االحتیاطي الفیدرالي. −
 شھادات رصید الفضة. −
 شھادات ملكیة الذھب. −
 سندات الواليات المتحدة. −
 سندات الخزانة. −
 سندات االحتیاطي الفیدرالي. −
 السندات الجزئیة. −
 شھادات اإليداع. −
 العمالت الورقیة. −
)، وما إلى FHAالسندات وااللتزامات الخاصة ببعض الوكاالت الحكومیة، مثل إدارة اإلسكان الفیدرالیة ( −

 ذلك.
السندات. يجوز فقط تصوير سندات التوفیر األمريكیة ألغراض الدعاية فیما يتعلق بالحمالت الخاصة  −

 ببیع ھذه السندات.
د علیه طابع دمغة ملغى، يجوز القیام بذلك طوابع الدمغة. في حالة ضرورة نسخ مستند قانوني يوج −

 شريطة إجراء نسخ المستند ألغراض قانونیة.
طوابع البريد، الملغاة أو السارية. بالنسبة ألغراض ھواة جمع الطوابع، يجوز تصوير طوابع البريد،  −

یة من األبعاد الخط %150أو أكثر من  %75شريطة النسخ باللونین األبیض واألسود بنسبة أقل من 
 لألصل.

 الحواالت البريدية. −
الفواتیر أو الشیكات أو الحواالت المالیة التي يتم سحبھا من قِبل مسؤولین معتمدين بالواليات  −

 المتحدة أو بناء على طلبھم.
الطوابع وغیرھا من ممثالت القیمة، من أية فئة، والتي تم أو قد يتم إصدارھا بموجب أي قانون صادر  −

 عن الكونجرس.
 التعويضات المعدلة لقدامى المحاربین في الحروب العالمیة.شھادة  −

 السندات أو األوراق المالیة الخاصة بأي حكومة أجنبیة أو بنك أو شركة. .2

المواد المحمیة بموجب حقوق النشر، ما لم يتم الحصول على إذن من مالك حقوق النشر أو تم إدراج  .3
نسخ بالمكتبات من قانون حقوق النشر. يمكن النسخ ضمن "االستخدام العادل" أو أحكام حقوق ال

الحصول على المزيد من المعلومات حول ھذه األحكام من مكتب حقوق النشر، مكتبة الكونجرس، 
 .R21. طلب التعمیم D.C. 20559واشنطن العاصمة 

 شھادة المواطنة أو الحصول على الجنسیة. يجوز تصوير شھادات الحصول على الجنسیة األجنبیة. .4

 ات السفر. يجوز تصوير جوازات السفر األجنبیة.جواز .5
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 مستندات الھجرة. .6

 بطاقات تسجیل الحواالت. .7

 أوراق استدعاء التجنید اإللزامي التي تحمل أيًا من معلومات المسجل التالیة: .8

 العائدات أو الدخل. −
 محضر ضبط الجلسة. −
 الحالة البدنیة أو العقلیة. −
 حالة بدل اإلعالة. −
 ابقة.الخدمة العسكرية الس −
 استثناء: يجوز تصوير شھادات أداء الخدمة العسكرية بالواليات المتحدة. −

الشارات أو بطاقات الھوية أو جوازات المرور أو الشارات التي يحملھا أفراد الجیش أو أعضاء اإلدارات  .9
لب صورة ) والخزانة وما إلى ذلك (ما لم يتم طFBIالفیدرالیة المختلفة مثل مكتب التحقیقات الفیدرالي (

 من قبل رئیس ھذا القسم أو المكتب).

 يحظر نسخ ما يلي أيًضا في حاالت معینة:
 تراخیص السیارات. •
 تراخیص القیادة. •
 سندات ملكیة السیارات. •

القائمة السابقة لیست شاملة، ولیس ھناك أي تحمل للمسؤولیة عن اكتمالھا أو دقتھا. في حالة مساورتك 
 الشكوك، استشر محامیك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ھذه األحكام، اتصل بمكتب حقوق النشر، مكتبة الكونغرس واشنطن 
 .R21، طلب التعمیم 20559العاصمة 

 

 كندا

حظر البرلمان، بموجب القانون، نسخ المواد التالیة في ظل ظروف معینة. يجوز فرض عقوبات بالغرامة أو 
 ء عملیات نسخ من ھذا القبیل.السجن على المذنبین الضالعین بإجرا

 األوراق النقدية المتداولة أو العمالت الورقیة المتداولة •
 السندات أو األوراق المالیة الخاصة بحكومة أو بنك •
 أذونات الخزانة أو ورق اإليرادات •
 الختم العام لكندا أو لمقاطعة، أو ختم الھیئة العامة أو السلطة في كندا، أو لمحكمة قانونیة •
المنشورات أو األوامر أو اللوائح أو التعیینات أو اإلشعارات الخاصة بھا (بقصد جعل ما سبق يبدو مزوًرا وكأنه  •

 ، أو الطابعة المكافئة لھا في إحدى المقاطعات)Queens Printer for Canadaتمت طباعته بواسطة 
المستخدمة من قِبل أو بالنیابة عن  العالمات أو العالمات التجارية أو األختام أو األغلفة أو التصمیمات •

حكومة كندا أو المقاطعة، أو حكومة دولة بخالف كندا أو إدارة أو مجلس أو لجنة أو وكالة أنشأتھا حكومة 
 كندا أو اإلقلیم أو حكومة دولة أخرى بخالف كندا

لیم أو من قبل الطوابع الالصقة أو المدموغة المستخدمة بغرض إدرار عائد من قبل حكومة كندا أو اإلق •
 حكومة دولة بخالف كندا
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المستندات أو الدواوين أو السجالت التي يحتفظ بھا الموظفون العمومیون المكلفون بعمل أو إصدار نسح  •
 معتمدة منھا، والتي يدعى كذبًا أن النسخة نسخة معتمدة منھا

دون موافقة صاحب حقوق  العالمات التجارية أو المواد المحمیة بموجب حقوق النشر بأي طريقة أو نوع •
 النشر أو العالمات التجارية

لقد تم تقديم ھذه القائمة لتوفر لك الراحة والمساعدة، ولكنھا لیست شاملة، ولیس ھناك أي تحمل 
 للمسؤولیة عن اكتمالھا أو دقتھا. في حالة مساورتك الشكوك، استشر محامیك.

 

 الدول األخرى

ر قانوني في دولتك. ويجوز فرض عقوبات بالغرامة أو السجن على من قد ُيعد نسخ بعض المستندات أمًرا غی
 تثبت إدانتھم بإجراء عملیات نسخ من ھذا القبیل.

 األوراق النقدية •
 األوراق النقدية والشیكات المصرفیة •
 السندات واألوراق المالیة البنكیة والحكومیة •
 جوازات السفر وبطاقات الھوية •
 مواد حقوق النشر أو العالمات التجارية بدون موافقة المالك •
 طوابع البريد واألوراق القابلة للتداول •

ھذه القائمة غیر شاملة ولیست ھناك أية مسؤولیة عن اكتمالھا أو دقتھا. في حالة مساورتك الشكوك، اتصل 
 بمستشارك القانوني.
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 لوائح الفاكس

 الواليات المتحدة

 سال الفاكسمتطلبات عنوان إر

على أي شخص استخدام جھاز كمبیوتر أو جھاز إلكتروني  1991يحظر قانون حماية مستخدمي الھواتف لعام 
آخر، بما في ذلك جھاز الفاكس، إلرسال أية رسائل ما لم تحتو ھذه الرسالة بشكل واضح على ھامش أعلى 

عن تاريخ ووقت إرسالھا وتعريف الشركة أو أسفل كل صفحة ُمرسلة أو في الصفحة األولى من اإلرسال فضالً 
أو الكیان اآلخر، أو الشخص اآلخر المرسل للرسالة ورقم الھاتف الخاص بجھاز اإلرسال أو ھذه الشركة أو 

أو رقًما آخر تتجاوز تكلفته التكلفة المحلیة أو  900الكیان أو الشخص اآلخر. قد ال يمثل رقم الھاتف المتوفر الرقم 
 بعید المدى.تكالیف اإلرسال 

 

 معلومات ربط البیانات

) والمتطلبات التي أقرھا المجلس FCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة ( 68يتوافق ھذا الجھاز مع الفقرة 
). يوجد ملصق على غطاء ھذا المنتج يحتوي، من بین المعلومات األخرى، ACTAاإلداري للملحقات الطرفیة (

 . يجب تقديم ھذا الرقم لشركة الھاتف إذا طلبت ذلك.US:AAAEQ##TXXXXعلى معرّف المنتج بالتنسیق 

يجب أن يتوافق القابس والمقبس المستخدمان لتوصیل ھذا الجھاز بأسالك وشبكة الھاتف بالمبنى مع الفقرة 
ة. يتم ) والمتطلبات التي أقرھا المجلس اإلداري للملحقات الطرفیFCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة ( 68

توفیر سلك ھاتف متوافق وقابس معیاري مع ھذا المنتج. كما يتم توصیله بمقبس معیاري متوافق أيًضا. راجع 
 إرشادات التركیب للتعرف على التفاصیل.

باستخدام سلك خط الھاتف المتوافق  USOC RJ-11Cيمكنك توصیل الطابعة بالمقبس المعیاري التالي بأمان: 
 ة) المتوفر مع مجموعة التركیب. راجع إرشادات التركیب للتعرف على التفاصیل.(مع القوابس المعیاري

) لتحديد عدد األجھزة التي يمكن توصیلھا بخط ھاتف. قد تؤدي زيادة RENُيستخدم الرقم المكافئ للجرس (
ة. وفي األرقام المكافئة للجرس على أحد خطوط الھواتف إلى عدم رنین األجھزة كاستجابة للمكالمة الوارد

). للتأكد من عدد 5.0معظم المناطق ولیس جمیعھا، يجب أال يتجاوز مجموع األرقام المكافئة للجرس خمسة (
األجھزة التي يمكن توصیلھا بالخط، على نحو المحدد بواسطة األرقام المكافئة للجرس، اتصل بشركة الھاتف 

عد الرقم المكافئ للجرس جزًءا من معرف المنتج ، يُ 2001يولیو  23المحلیة. بالنسبة للمنتجات المعتمدة بعد 
. حیث تمثل األعداد الممثلة بالعالمة ## رقم مكافئ الجرس بدون US:AAAEQ##TXXXXالذي يكون تنسیقه 

). بالنسبة للمنتجات السابقة، يتم 0.3ھو الرقم المكافئ للجرس للعدد  03فاصلة عشرية (على سبیل المثال 
 رس بشكل منفصل على الملصق.إظھار الرقم المكافئ للج

 لطلب الخدمة المناسبة من شركة الھاتف المحلیة، يجب عیك أيًضا ذكر الرموز بالقائمة التالیة:
 FIC) = 02LS2رمز واجھة المنشأة ( •
 SOC) = 9.0Yرمز طلب الخدمة ( •
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اطلب من شركة الھاتف المحلیة نوع المقبس المعیاري المركب بالخط. قد يؤدي توصیل ھذا الجھاز تنبیه:  
المسؤولیة و/أو  Xeroxبمقبس غیر مصرح به إلى تلف أجھزة شركة الھاتف. تتحمل أنت ولیس شركة 

 المسؤولیة الكاملة عن أي تلف ينجم عن توصیل ھذا الجھاز بمقبس غیر مصرح به.

ھذا في إلحاق ضرر بشبكة الھاتف، فقد تقطع شركة الھاتف الخدمة عن خط الھاتف  ®Xeroxإذا تسبب جھاز 
الھاتف بقطع الخدمة في  الذي يتصل به الجھاز مؤقًتا. إذا لم يكن اإلشعار المسبق مجديًا، فستعلمك شركة

أسرع وقت ممكن. إذا قطعت شركة الھاتف الخدمة عنك، فإنھا يمكن أن تنصحك بحقك في رفع شكوى إلى 
 لجنة االتصاالت الفیدرالیة إذا كنت تعتقد بضرورة ذلك.

ھاز. إذا قامت قد تغیر شركة الھاتف منشآتھا أو أجھزتھا أو عملیاتھا أو إجراءاتھا، األمر قد يؤثر على تشغیل الج
شركة الھاتف بتغییر شيء يؤثر على تشغیل الجھاز، فیحب علیھا إعالمك إلجراء التعديالت الضرورية للحفاظ 

 على عدم انقطاع الخدمة.

ھذا، فُیرجى االتصال بمركز الخدمة المناسب إلصالحه أو للحصول على  ®Xeroxإذا واجھت مشكلة في جھاز 
االتصال في قائمة "حالة الجھاز" بالطابعة وعلى الجزء الخلفي من قسم  معلومات الضمان. توجد معلومات

"استكشاف األخطاء وإصالحھا" في دلیل المستخدم. إذا كان الجھاز يسبب ضرًرا لشبكة الھاتف، فیجوز 
 لشركة الھاتف مطالبتك بفصل الجھاز حتى يتم حل المشكلة.

د الشخصین المصرح لھم فقط بإجراء اإلصالحات في المعتم Xeroxأو موفر خدمة  Xeroxُيعد ممثل خدمة 
الطابعة. ينطبق ھذا على أي وقت أثناء فترة ضمان الخدمة أو بعدھا. إذا تم تنفیذ عملیة إصالح غیر معتمدة، 

 فستصبح الفترة المتبقیة من الضمان ملغاة وباطلة.

مشترك للتعريفات التي تحددھا يجب أال يستخدم ھذا الجھاز على الخطوط المشتركة. يخضع التوصیل بخط 
الدولة. اتصل بلجنة المرافق العامة التابعة للدولة أو لجنة الخدمات العامة أو لجنة الشركات للحصول على 

 المعلومات.

قد يكون للمكتب الخاص بك جھاز إنذار متصل سلكیًا بشكل خط بخط الھاتف. تأكد من عدم تعطیل تركیب جھاز 
Xerox® ار.ھذا لجھاز اإلنذ 

 إذا كانت لديك استفسارات حول ما يمكن أن يعطل جھاز اإلنذار، فاستشر شركة الھاتف أو فني تركیب مؤھالً.
 

 كندا

 يفي ھذا المنتج بالمواصفات الفنیة الصناعیة المعمول بھا في كندا.

الحات أو يجب على الممثل المخصص من قبل المورد تنسیق عملیات إصالح األجھزة المعتمدة. قد تدفع اإلص
التغییرات التي يجريھا المستخدم على ھذا الجھاز، أو أعطال الجھاز، شركة االتصاالت إلى مطالبتك بفصل 

 الجھاز.

لحماية المستخدم، تأكد من تأريض الطابعة بشكل صحیح. يجب أن تكون الوصالت األرضیة الكھربیة لمرفق 
ة الداخلیة متصلة ببعضھا البعض، إن وجدت. قد يكون ھذا الكھرباء وخطوط الھاتف وأنظمة أنابیب المیاه المعدنی

 التنبیه حیويًا في المناطق الريفیة.
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ال تحاول إنشاء ھذه التوصیالت بنفسك. اتصل بھیئة التفتیش الكھربي المناسبة أو بالكھربائي تحذير:  
 صلة األرضي.إلنشاء و

يوفر الرقم المكافئ للجرس المعین لكل جھاز طرفي إشارة بالحد األقصى لعدد األجھزة الطرفیة المسموح 
بتوصیلھا بواجھة ھاتف. قد تتكون المجموعة الطرفیة الموجودة على الواجھة من أي مجموعة من األجھزة. 

. 5م بعدم تجاوز مجموع األرقام المكافئة للجرس عن يتمثل التقیید الوحید لعدد األجھزة في المتطلبات التي تلز
 بالنسبة لقیمة الرقم المكافئ للجرس الكندية، ُيرجى الرجوع إلى الملصق الموجود على الجھاز.

 

 االتحاد األوروبي

 توجیه األجھزة الالسلكیة واألجھزة الطرفیة لالتصاالت

خصوص االتصال أحادي الطرف في جمیع أنحاء أوروبا ب EC/1999/5تم اعتماد جھاز الفاكس وفًقا لقرار المجلس 
). على الرغم من ذلك، وبسبب االختالفات بین شركات االتصاالت العامة PSTNبشركات االتصاالت العامة (

)PSTN الفردية المتوفرة في الدول المختلفة، ال يمنح االعتماد تأكیًدا غیر مشروط للتشغیل على كل نقطة (
 نجاح.ب PSTNطرفیة لشبكة 

 في حالة مصادفة مشكلة، يجب علیك االتصال بالموزع المحلي الُمعتمد.

لألجھزة الطرفیة الخاصة  ES 203 021-1 ،-2 ،-3تم اختبار ھذا الجھاز وثبت أنه متوافق مع المواصفات 
ذا المنتج باالستخدام على شبكات الھاتف المحولة تناظريًا في المنطقة االقتصادية باالتحاد األوروبي. يوفر ھ

إعداًدا قابال للضبط من قِبل المستخدم لرمز الدولة. يجب تعیین رمز الدولة قبل توصیل ھذا المنتج بالشبكة. 
 ارجع إلى وثائق العمیل لمعرفة اإلجراء المطلوب لضبط رمز البلد.

 

على الرغم من إمكانیة استخدام ھذا المنتج إما إلرسال اإلشارة عن طريق الفصل الحلقي مالحظة: 
(النغمة المزدوجة متعددة الترددات) (الطنین)، إال أننا نوصیك باستخدام إرسال اإلشارة  DTMF(النبض) أو 
ديالت على لضمان الحصول على إعداد مكالمات أكثر موثوقیة وسرعة. سیؤدي إدخال تع DTMFعن طريق 

 ®Xeroxھذا المنتج أو االتصال ببرنامج تحكم خارجي أو االتصال بجھاز تحكم خارجي غیر مصرح به من قِبل 
 إلى إبطال شھادته.

 

 جنوب إفريقیا

 يجب استخدام ھذا المودم إلى جانب جھاز معتمد للحماية من زيادة تدفق التیار الكھربائي.
 

 نیوزيلندا
بتوافق العنصر مع  Telecomعنصر باألجھزة الطرفیة يشیر فقط إلى قبول شركة  إن منح تصريح اتصال ألي .1

للمنتج، وال يوفر أي نوع من  Telecomالحد األدنى لشروط االتصال بشبكتھا. وال يشیر إلى مصادقة شركة 
 . واألھمTelecomالضمان كما أنه ال يتضمن توافق أي جھاز حاصل على تصريح االتصال مع خدمات شبكة 

من ھذا كله، ھو أنه ال يوفر الضمان بعمل أي عنصر بشكل صحیح من جمیع الجوانب مع عنصر آخر من 
 األجھزة الحاصلة على تصريح االتصال ذات الطراز أو الصناعة المختلفة.

قد ال يتمكن الجھاز من العمل بشكل صحیح على سرعات البیانات العالیة المخصصة. من المرجح أن يتم 
كیلو بايت/ثانیة على معدالت بت أقل عند االتصال  56كیلو بايت/ثانیة و 33.6صاالت بسرعة تقیید االت

أية مسؤولیة عن  Telecom). لن تتحمل شركة PSTNببعض عملیات التنفیذ في شركات االتصاالت العامة (
 العقبات التي تنشأ في ظل ھذه الظروف.
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 بالترتیب للتخلص منه أو إصالحه. افصل الجھاز فوًرا إذا تعرض للتلف المادي، ثم قم .2

 اآلخرين. Telecomيجب عدم استخدام ھذا المودم بأي طريقة قد تشكل مصدر إزعاج لعمالء  .3

في الطلب بالنغمة المزدوجة متعددة  Telecomتم تزويد ھذا الجھاز بالطلب النبضي، بینما يتمثل معیار  .4
 للطلب النبضي دائًما. Telecom). لیس ھناك ضمان باستمرار دعم خطوط DTMFالترددات (

قد يتسبب استخدام الطلب النبضي، عند اتصال ھذا الجھاز بنفس الخط كجھاز آخر، رفع صوت في "رنین  .5
الجرس" أو صدور ضوضاء مما يؤدي إلى حالة رد زائفة. إذا واجھت ھذه المشكالت، فال تتصل بخدمة 

 .Telecomاألعطال لشركة 

) األسلوب المفضل ألنه أسرع من الطلب DTMFالمزدوجة متعددة الترددات (ُيعد أسلوب الطلب بالنغمات  .6
 النبضي (العشري) كما أنه يتوفر بسھولة في جمیع السنتراالت الھاتفیة في نیوزيلندا تقريبًا.

 

' أو االتصاالت األخرى من ھذا الجھاز أثناء انقطاع التیار 111يمكن إجراء االتصاالت على الرقم 'تحذير:  
 الكھربي الرئیسي.

 يوفر ھذا الجھاز إمكانیة فعالة لتحويل المكالمة إلى جھاز آخر متصل بنفس الخط.قد ال  .7

على الجھاز (الكمبیوتر)  Telecomتعتمد بعض المعلمات المطلوبة للتوافق مع متطلبات تصريح اتصال  .8
ات المقترن بھذا الجھاز. يجب ضبط الجھاز المقترن على التشغیل ضمن الحدود التالیة للتوافق مع مواصف

Telecom: 

 بالنسبة لتكرار المكالمات على نفس الرقم:
دقیقة بالنسبة لبدء  30محاوالت لالتصال بنفس الرقم في غضون أي مدة قدرھا  10لن تُتاح أكثر من  −

 أي اتصال يدوي فردي، و
ثانیة بین نھاية محاولة وبداية المحاولة  30سیدخل الجھاز في وضع رفع السماعة لمدة ال تقل عن  −

 التالیة.
 بالنسبة لالتصاالت التلقائیة بأرقام مختلفة:

يجب ضبط الجھاز لضمان المباعدة بین االتصاالت التلقائیة بأرقام مختلفة حتى تتوفر مدة ال تقل عن 
 ولة االتصال وبداية األخرى.خمس ثواٍن بین نھاية محا

للتشغیل الصحیح، يجب أال يتجاوز إجمالي أرقام الجرس الخاصة بجمیع األجھزة المتصلة بخط فردي في  .9
 أي وقت خمسة أرقام.

 



 التنظیمیة المعلومات

 

 الوظائف متعددة 6655/6655i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 276
 المستخدم دلیل 
 

 أوراق بیانات سالمة المواد

 للحصول على معلومات حول بیانات سالمة المواد التي تتعلق بالطابعة، انتقل إلى:
  www.xerox.com/msdsأمريكا الشمالیة:  •
  www.xerox.com/environment_europeاالتحاد األوروبي:  •

 . www.xerox.com/office/worldcontactsلمعرفة أرقام ھواتف مركز دعم العمالء، انتقل إلى 
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=msdsna&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=environmenteu&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=customersupport&Language=Arabic
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 جمیع الدول

، فُیرجى االنتباه إلى أن الطابعة قد تحتوي على الرصاص Xeroxإذا كنت تتولى إجراء عملیة التخلص من منتج 
والزئبق والبیركلورات وغیرھا من المواد التي قد يتم تنظیم التخلص منھا بسبب االعتبارات البیئیة. يتوافق وجود 

ھذه المواد تماًما مع اللوائح العالمیة المعمول بھا في وقت طرح المنتج باألسواق. للحصول على معلومات 
ول إعادة تدوير المنتج والتخلص منه، اتصل بالسلطات المحلیة. مادة البیركلورات: قد يحتوي ھذا المنتج على ح

جھاز واحد أو أكثر من األجھزة التي تحتوي على مادة البیركلورات، مثل البطاريات. قد تتطلب ھذه األجھزة 
 .www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorateمعاملة خاصة، ُيرجى مراجعة 

 

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

-ASK-800-1المحلي ( Xeroxبرنامًجا السترجاع األجھزة وإعادة استخدامھا/تدويرھا. اتصل بممثل  Xeroxتدير 
XEROX ما إذا كان منتج ) لتحديدXerox  ھذا جزًءا من البرنامج أم ال. للحصول على مزيد من المعلومات حول
، أو للحصول على معلومات حول إعادة تدوير www.xerox.com/environmentالبیئیة، تفضل بزيارة  Xeroxبرامج 

 المنتج والتخلص منه، اتصل بالسلطات المحلیة.
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC6655&PgName=environmentna&Language=Arabic
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 االتحاد األوروبي

 قد تُستخدم بعض األجھزة في تطبیقات محلیة/منزلیة وتطبیقات أعمال/احترافیة.
 

 نزلیةالبیئة المحلیة/الم

 

ُيعد استخدام ھذا الرمز على الجھاز تأكیًدا على ضرورة عدم التخلص من 
 الجھاز في مجرى النفايات المنزلیة العادية.

وفًقا للتشريعات األوروبیة، يجب فصل األجھزة الكھربیة واإللكترونیة التي انتھت أعمارھا االفتراضیة الخاضعة 
 للتخلص عن النفايات المنزلیة.

يمكن لألسر الخاصة الموجودة داخل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إرجاع األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة 
التجمیع المخصصة مجانًا. ُيرجى االتصال بالسلطة المحلیة للتخلص من األجھزة المستخدمة إلى منشآت 

 لمعرفة المعلومات.

في بعض الدول األعضاء، عند شراء جھاز جديد، قد تتم مطالبة تاجر التجزئة المحلي باستعادة جھازك القديم 
 مجانًا. ُيرجى االستفسار من بائع التجزئة لمعرفة المزيد من المعلومات.

 

 بیئة األعمال/االحترافیة

 

ھذا الرمز على الجھاز تأكیًدا على ضرورة التخلص من ھذا ُيعد استخدام 
 الجھاز وفًقا لإلجراءات الوطنیة المتفق علیھا.

وفًقا للتشريعات األوروبیة، تجب إدارة المعدات الكھربیة واإللكترونیة التي تخضع لعملیة التخلص في إطار 
 اإلجراءات المتفق علیھا في نھاية عمرھا االفتراضي.

للتعرف على معلومات  Xeroxقبل التخلص من األجھزة، ُيرجى االتصال بتاجر التجزئة المحلي أو ممثل 
 استرجاع األجھزة بعد انتھاء أعمارھا االفتراضیة.

 

 تجمیع األجھزة والبطاريات والتخلص منھا

 

تعني ھذه الرموز الموجودة على المنتجات و/أو المستندات المصاحبة لھا 
لكترونیة والبطاريات المستخدمة أنه يجب عدم خلط المنتجات الكھربیة واإل

 مع النفايات المنزلیة العامة.

لتوفیر المعالجة السلیمة واستعادة المنتجات القديمة والبطاريات 
المستعملة وإعادة تدويرھا، يرجى نقلھا إلى نقاط التجمیع المالئمة، وفًقا 

 .EC/2006/66و EC/2002/96للتشريعات والتوجیھات الوطنیة 
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لص من ھذه المنتجات والبطاريات بشكل صحیح، ستساعد من خالل التخ
في الحفاظ على الموارد الثمینة كما ستحول دون حدوث أيه آثار سلبیة 

محتملة على صحة اإلنسان والبیئة والتي قد تنجم عن التعامل غیر 
 المناسب مع النفايات.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تجمیع المنتجات والبطاريات 
يمة وإعادة تدويرھا، يرجى االتصال بالبلدية المحلیة أو خدمة التخلص القد

 من النفايات أو مركز البیع الذي اشتريت منه األجھزة. 

قد يتم فرض عقوبات على التخلص غیر الصحیح من ھذه النفايات، وفًقا 
 للتشريعات الوطنیة.

 

 

 بالنسبة للمستخدمین التجاريین في االتحاد األوروبي

نت ترغب في التخلص من األجھزة الكھربیة واإللكترونیة، فیرجى االتصال بالوكیل أو المورد للحصول على إذا ك
 مزيد من المعلومات.

 

 التخلص من المنتجات خارج االتحاد األوروبي

تسري ھذه الرموز في االتحاد األوروبي فقط. إذا كنت ترغب في التخلص من ھذه المواد، فیرجى االتصال 
 بالسلطات المحلیة أو الوكیل واالستفسار عن الطريقة الصحیحة للتخلص منھا.

 

 مالحظة رمز البطارية

Hg 

قد يستخدم رمز الصندوق بعجالت ھذا مع أحد الرموز الكیمیائیة. مما يشیر 
 علیھا في التوجیه.إلى التوافق مع المتطلبات المنصوص 

 

 

 إخراج البطارية

 المصنعة.-يجب أال يتم استبدال البطاريات إال بواسطة مركز صیانة معتمد من الشركة
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 الدول األخرى

 ُيرجى االتصال بالسلطة المحلیة إلدارة المخلفات لطلب إرشادات التخلص من المنتجات.
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