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 يحتوي ھذا الفصل على:

 12 ........................................................................................................ اإلشعارات والسالمة •
 13 ............................................................................................................ السالمة الكھربیة •
 15 ............................................................................................................. سالمة التشغیل •
 17 ............................................................................................................... سالمة الصیانة •
 18 ...................................................................................................................رموز الطابعة •
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تم تصمیم الطابعة والمستلزمات الموصى بھا واختبارھا للوفاء بمتطلبات السالمة الصارمة. يضمن االنتباه إلى 
 .Xeroxالمعلومات التالیة التشغیل اآلمن المتواصل لطابعة 
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 اإلشعارات والسالمة

شادات التالیة بعناية قبل تشغیل الطابعة. ارجع إلى ھذه اإلرشادات لضمان التشغیل اآلمن ُيرجى قراءة اإلر
 .المتواصل للطابعة

والمستلزمات واختبارھا للوفاء بمتطلبات السالمة الصارمة. تتضمن ھذه المتطلبات  ®Xeroxتم تصمیم طابعة 
تقیھم ھیئة السالمة واعتمادھا باإلضافة إلى التوافق مع اللوائح الكھرومغناطیسیة والمعايیر البیئیة المعمول 

 بھا.

 فقط. ®Xeroxاد تم التحقق من السالمة واختبار البیئة فضالً عن أداء ھذا المنتج باستخدام مو

قد تؤثر التغییرات غیر المصرح بھا، التي يمكن أن تتضمن إضافة وظائف جديدة أو توصیل أجھزة مالحظة: 
 للحصول على مزيد من المعلومات. Xeroxخارجیة، على شھادة المنتج. ُيرجى االتصال بممثل 

 

 

 إرشادات عامة
 

 تحذيرات:  

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

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

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

 

 تشكل الحاالت التالیة مخاطر على السالمة:
 تلف سلك الطاقة أو اھتراؤه. •
 انسكاب سائل على الطابعة. •
 تعرض الطابعة للماء. •
 من الطابعة أو ارتفاع درجة حرارة السطح بشكل غیر معتاد.انبعاث دخان  •
 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

 ذ الكھربي.افصل سلك الطاقة من المأخ .2

 اتصل بممثل الصیانة المعتمد. .3
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 السالمة الكھربیة

ُيرجى قراءة اإلرشادات التالیة بعناية قبل تشغیل الطابعة. ارجع إلى ھذه اإلرشادات لضمان التشغیل اآلمن 
 .المتواصل للطابعة

والمستلزمات واختبارھا للوفاء بمتطلبات السالمة الصارمة. تتضمن ھذه المتطلبات  ®Xeroxتم تصمیم طابعة 
تقیھم ھیئة السالمة واعتمادھا باإلضافة إلى التوافق مع اللوائح الكھرومغناطیسیة والمعايیر البیئیة المعمول 

 بھا.

 فقط. ®Xeroxاد تم التحقق من السالمة واختبار البیئة فضالً عن أداء ھذا المنتج باستخدام مو

قد تؤثر التغییرات غیر المصرح بھا، التي يمكن أن تتضمن إضافة وظائف جديدة أو توصیل أجھزة مالحظة: 
 للحصول على مزيد من المعلومات. Xeroxخارجیة، على شھادة المنتج. ُيرجى االتصال بممثل 

 

 

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

 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. •

 

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

 

يوفر الجھد الكھربي والطاقة المناسبین. استعرض المواصفات الكھربیة  تحقق من توصیل الطابعة بمأخذ •
 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. •
 الطاقة أو تقم بتوصیله أثناء تشغیل الطابعة.ال تفصل سلك  •
 لتجنب التعرض لصدمة كھربیة وتلف السلك، أمسك بالقابس عند فصل سلك الطاقة. •
 يجب أن يكون المأخذ الكھربي قريبًا من الطابعة كما يجب الوصول إلیه بسھولة. •

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

 .41في صفحة  تشغیل الطابعة وإيقاف تشغیلھا
 

 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 

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

 

 سلك خط الھاتف
 

أو أكبر حسب مقیاس السلك  26لتقلیل مخاطر نشوب حريق، استخدم فقط سلك خط اتصاالت رقم تحذير:  
 ).AWGاألمريكي (

 

 

 السالمة من اللیزر

حكومیة ووطنیة ودولیة وقد تم تتوافق ھذه الطابعة مع معايیر األداء الخاصة بمنتجات اللیزر التي وضعتھا ھیئات 
. 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 
 السالمة وموافقتھا والتوافق مع المعايیر البیئیة المعمول بھا.ھیئة 

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

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

 .284في صفحة  المواصفات الماديةعلى الوزن في تھیئة الطابعة، راجع 
و الفتحات الموجودة على الطابعة أو تغطیتھا. فقد تم توفیر ھذه الفتحات للتھوية ال تقم بسد الثقوب أ •

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

 المباشر.
 ال تضع الطابعة في مكان تتعرض فیه بشكل مباشر لتیار الھواء البارد الصادر عن نظام تكییف الھواء. •
 الطابعة في أماكن معرضة لالھتزازات. ال تضع •
 .286في صفحة  االرتفاعللحصول على األداء األمثل، استخدم الطابعة على االرتفاعات الموصى بھا في  •

 

 إرشادات التشغیل
الذي حددته سواء في برنامج تشغیل الطباعة أو لوحة التحكم أثناء قیام ال تقم بإخراج درج مصدر الورق  •

 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. •
 غطیة، التي تتطلب أدوات إلزالتھا، المناطق الخطرة داخل الطابعة. ال تقم بإزالة األغطیة الواقیة.تحمي األ •

 

 مستلزمات الطابعة
استخدم المستلزمات المصمَّمة للطابعة. حیث قد يتسبب استخدام المواد غیر المالءمة في سوء األداء  •

 وإمكانیة التعرض لمخاطر السالمة.
 واإلرشادات المحددة بعالمات، أو المرفقة بالطابعة والمنتج والخیارات والمستلزمات.اتبع جمیع التحذيرات  •
 قم بتخزين جمیع المستلزمات وفًقا لإلرشادات الموضحة على العلبة أو الحاوية. •
 حافظ على وجود جمیع المستلزمات بعیًدا عن متناول األطفال. •
 ال تعمد مطلًقا إلى حرق المستلزمات. •
ع المستلزمات، تجنب مالمستھا للجلد والعین. حیث قد تتسبب مالمستھا للعین في تھیج عند التعامل م •

 العین والتھابھا. ال تحاول تفكیك المستلزمات، األمر الذي قد يزيد من مخاطر مالمستھا للجلد أو العین.
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واتفاقیة  Xerox. ال يغطي ضمان Xeroxينصح بعدم استخدام المستلزمات التي لیست من إنتاج تنبیه:  
مستوى األداء الناتج عن استخدام مستلزمات الخدمة وضمان الرضا التام، التلف أو التعطل أو انخفاض 

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.
 

 

 ز األوزونتحرير غا

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/environmentي الواليات المتحدة وكندا، انتقل إلى للحصول على مزيد من المعلومات ف
المحلي أو االنتقال إلى  Xeroxق األخرى، ُيرجى االتصال بممثل األسوا

www.xerox.com/environment_europe. 
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=environmentna&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=environmenteu&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=environmenteu&Language=Arabic
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 سالمة الصیانة

 ال تحاول تنفیذ أي إجراء صیانة غیر موضح بشكل خاص في الوثائق المرفقة مع الطابعة. •
 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+WC7220_WC7225&PgName=recyclesupplies&Language=Arabic
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 رموز الطابعة

 الوصف الرمز

 

 التحذير أو التنبیه:
قد يؤدي تجاھل ھذا التحذير إلى وقوع إصابة خطیرة أو حتى قد يفضي األمر إلى 

 الوفاة.
 الممتلكات.قد يؤدي تجاھل ھذا التنبیه إلى تلف 

 

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

 

 ال تحرق العنصر.

 

 تجنب الرفع من ھذه النقطة.

 

 سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إلیه قبل التعامل.

 

 إعادة التدوير والتخلصيمكن إعادة تدوير ھذا العنصر. للحصول على التفاصیل، راجع 
 .305حة في صف
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معلومات جھة االتصال الخاصة بالبیئة والصحة 
 والسالمة

ھذا والمستلزمات،  Xeroxللحصول على مزيد من المعلومات حول البیئة والصحة والسالمة فیما يتعلق بمنتج 
 اتصال بخطوط مساعدة العمالء التالیة:

 6571-828 800-1 الواليات المتحدة:

 6571-828 800-1 كندا:

 434 353 1707 44+ أوروبا:

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

 .www.xerox.com/environment_europeل إلى للحصول على معلومات سالمة المنتج في أوروبا، انتق
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 22 .................................................................................................................. أجزاء الطابعة •
 30 .......................................................................................................... صفحات المعلومات •
 31 .................................................................................................................. میزات اإلدارة •
 Xerox ........................................................................................ 35من  ConnectKeyتطبیقات  •
 36 ......................................................................................................... مزيد من المعلومات •
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 أجزاء الطابعة

 يحتوي ھذا القسم على:

 22 ........................................................................................................... منظر أمامي أيسر •
 23 ........................................................................................................... منظر خلفي أيمن •
 24 ..................................................................................................... اتصال الھاتف والفاكس •
 24 ........................................................................................................... المكونات الداخلیة •
 25 .................................................................................................... وحدة تغذية المستندات •
 26 .................................................................................................................. لوحة التحكم •
 28 .......................................................................................... وحدة اإلنھاء المكتبیة المتكاملة •
 LX ................................................................................................... 28وحدة اإلنھاء المكتبیة  •
 29 ................................................................................................. مھايئ الشبكة الالسلكیة •
 

 

 منظر أمامي أيسر
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 مزود بدرج تمديد 5الدرج  .1
 حامل القلم .2
 القلم .3
 غالف المستند .4
 زجاج المستندات .5
 لوحة التحكم .6

 درج اإلخراج األوسط .7
 درج اإلخراج .8
 مفتاح الطاقة الثانوي .9

 الباب األمامي .10
 4إلى  1األدراج  .11
 عجالت القفل .12

 

 

 منظر خلفي أيمن

 
 

 الضبط زر إعادة .1
 B، النوع USBمنفذ  .2
 A، النوع USBمنفذ  .3
 لوحدة التحكم LEDمؤشر  .4
 Ethernetاتصال  .5
 منفذ البیانات، الخدمة .6
 فتحة بطاقة المیزات .7

 واجھة الجھاز الخارجیة (اختیارية) .8
 الباب ھـ .9

 الباب أ .10
 الباب د .11
 الباب ب .12
 الباب ج .13
 قدم التسوية .14
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 اتصال الھاتف والفاكس

 
 

 2الخط  .2 1الخط  .1
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 المكونات الداخلیة

 
 أسطوانة نقل اإلزاحة الثانیة .1

 وحدة صھر الحبر .2

 خراطیش مسحوق الحبر .3

 سیر النقل .4

 مفتاح الطاقة الرئیسي .5

 خراطیش األسطوانة .6

 عصا تنظیف إطار اللیزر .7

 غطاء خرطوشة األسطوانة .8

 ذراع تحرير غطاء خرطوشة األسطوانة .9

 حاوية الفاقد .10
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 وحدة تغذية المستندات

  
 التأكیدمؤشر  .1

 الغطاء العلوي .2

 ذراع تحرير الغطاء الداخلي .3

 الغطاء الداخلي .4

 موّجِھات المستندات .5

 درج وحدة تغذية المستندات .6

 درج إخراج المستندات .7

 CVTزجاج  .8

 زجاج المستندات .9

 

 

 لوحة التحكم

واألزرار التي تضغط علیھا للتحكم في الوظائف المتوفرة  USBتتكون لوحة التحكم من شاشة اللمس ومنفذ 
 بالطابعة. لوحة التحكم:

 لعرض حالة التشغیل الحالیة للطابعة. •
 لتوفیر الوصول إلى میزات النسخ والطباعة والمسح الضوئي والفاكس. •
 لتوفیر الوصول إلى صفحات المعلومات. •
 انحشار الورق. لمطالبتك بتحمیل الورق واستبدال المستلزمات وإزالة •
 لعرض األخطاء والتحذيرات. •
 محمول للوصول إلى المسح الضوئي والطباعة. USBللتوصیل بمحرك أقراص  •
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لتوفیر الوصول إلى میزات الطابعة مثل النسخ والمسح الضوئي والفاكس  الصفحة الرئیسیة للخدمات .1

 على شاشة اللمس.

 لعرض المعلومات وتوفیر الوصول إلى وظائف الطابعة. شاشة اللمس .2

 لتوفیر الوصول إلى المیزات المحمیة بكلمة المرور. تسجیل الدخول/الخروج .3

 لعرض المعلومات المتعلقة بالتحديد الحالي على شاشة اللمس. تعلیمات .4

 لتغییر لغة شاشة اللمس وإعدادات لوحة المفاتیح. اللغة .5

 للدخول في وضع الطاقة المنخفضة والخروج منه. موفر الطاقة .6

 إليقاف المھمة الحالیة مؤقًتا وإلجراء مھمة طباعة أو نسخ أو فاكس أكثر عجالً. مقاطعة الطباعة .7

لمسح اإلعدادات السابقة والتي تم تغییرھا للتحديد الحالي. اضغط علیه مرتین إلعادة ضبط  مسح الكل .8
 فتراضیة ومسح عملیات المسح الضوئي الحالیة.جمیع المیزات على إعداداتھا اال

إليقاف المھمة الحالیة بشكل مؤقت. اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة إللغاء المھمة أو  اإليقاف .9
 استئنافھا.

 ".USBلبدء مھمة النسخ أو المسح الضوئي أو الفاكس أو "طباعة من" المحددة، مثل "الطباعة من  البدء .10

11. C (مسح) یم الرقمیة أو آخر رقم تم إدخاله باستخدام المفاتیح األبجدية الرقمیة.لحذف الق 

 إلدخال توقف مؤقت في رقم ھاتف عند إرسال فاكس. التوقف المؤقت أثناء الطلب .12

 إلدخال المعلومات األبجدية الرقمیة. لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة .13

ھمة" أو "حالة الجھاز" أو إلى خدمة للعودة إلى الخدمة النشطة من شاشات "حالة الم الخدمات .14
 مضبوطة مسبًقا.

 لعرض قوائم بالمھام النشطة أو المكتملة على شاشة اللمس. حالة المھمة .15

 لعرض حالة الطابعة على شاشة اللمس. حالة الجھاز .16

المحمول الستخدامه في التخزين بوظائف "المسح الضوئي  USBلتوفیر اتصال محرك أقراص  USBمنفذ  .17
 ".USBو"الطباعة من  "USBإلى 
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 وحدة اإلنھاء المكتبیة المتكاملة

 
 خرطوشة الدبابیس .1

 الباب األمامي لوحدة اإلنھاء .2

 غطاء وحدة اإلنھاء العلوي .3

 الدرج األوسط .4

 وحدة اإلنھاء المكتبیة المتكاملة .5
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 LXوحدة اإلنھاء المكتبیة 

 
 النقل األمامي غطاء وحدة .1

 حاوية مخلفات الثقب (اختیارية) .2

 وحدة الثقب (اختیارية) .3

 الدرج األوسط .4

 ملحق الدرج األيمن .5

 وحدة إنشاء الكتیبات (اختیارية) .6

 الغطاء الجانبي لوحدة إنشاء الكتیبات (اختیاري) .7

خرطوشة دبابیس وحدة إنشاء الكتیبات  .8
 (اختیارية)

 غطاء وحدة اإلنھاء العلوي .9

 األيمنالدرج  .10

 وحدة الطي (اختیارية) .11

 خرطوشة الدبابیس .12

 الغطاء األمامي لوحدة اإلنھاء .13

 LXوحدة اإلنھاء المكتبیة  .14
 

 

 مھايئ الشبكة الالسلكیة

ينقل البیانات بین الطابعة وإحدى الشبكات المحلیة الالسلكیة  USBُيعد مھايئ الشبكة الالسلكیة جھاز 
)LANوتوكوالت األمان الالسلكیة الشائعة، مثل ). يدعم مھايئ الشبكة الالسلكیة برWEP وWPA وWPA2 

 .802.1Xوالتحكم القیاسي في الوصول إلى الشبكة المستند إلى المنفذ 

الالسلكیة بالطباعة إلى طابعات  LANيسمح مھايئ الشبكة الالسلكیة للعديد من المستخدمین على شبكة 
Xerox®  والمسح الضوئي منھا. كما يدعم مھايئ الشبكة الالسلكیة أيًضا الطابعات التي تحتوي على میزات

 الفاكس والمسح الضوئي عبر الشبكة.
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 صفحات المعلومات

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

 .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: 
 

 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:

 31 ......................................................................................................... الوصول إلى الطابعة •
• Internet Services ®CentreWare ®Xerox .............................................................................. 33 
 34 ................................................................................... طابعةالخاص بال IPالبحث عن عنوان  •
 34 .................................................................................................... الجمع التلقائي للبیانات •
 34 ............................................................................................. الفوترة واالستخدام معلومات •

 .www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docsعلى  دلیل مسؤول النظامللحصول على التفاصیل، راجع 
 

 الوصول إلى الطابعة

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

أيًضا تھیئة تسجیل الدخول وكلمة مرور للوصول إلى بعض میزات أو كل میزات الطابعة. كما يستطیع المسؤول 
 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 
عن اسم مستخدم . قد تكون المعلومات عبارة LDAPالمعلومات 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 ®Xeroxفي 

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 

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

 

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

 بديالً، وفقدت البطاقة، فسیظل بإمكانك الوصول إلى الطابعة.
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 التخويل

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

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

لى سبیل المثال، يمكن لمسؤول النظام تقیید مجموعة من المستخدمین من الطباعة أثناء ساعات الیوم. ع
ذروة العمل. إذا كنت تحاول الطباعة باستخدام أسلوب مقید أو أثناء وقت مقید، فلن تتم طباعة المھمة. بدالً 

 "حالة المھمة".من ذلك، تقوم الطابعة بطباعة صفحة خطأ وتظھر المھمة برسالة خطأ في قوائم 

 يحدد المكان الذي يخزن فیه مسؤول النظام معلومات التخويل نوع التخويل.
معلومات تسجیل الدخول على الطابعة في قاعدة البیانات الخاصة بمعلومات  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

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

بإنشاء حسابات المستخدم وتمكین میزة المحاسبة. عند تمكین میزة يجب على مسؤول النظام القیام 
المحاسبة، يجب علیك تسجیل الدخول إلى الطابعة قبل الوصول إلى الخدمات. كما يجب علیك أيًضا توفیر 
تفاصیل الحساب الخاص بك في برنامج تشغیل الطباعة قبل طباعة المستندات من أحد أجھزة الكمبیوتر. 

النظام وضع حدود لتقیید إجمالي عدد المھام التي يمكن ألي مستخدم إنتاجھا حسب  يستطیع مسؤول
 النوع. كما يستطیع المسؤول أيًضا إنشاء تقارير تسرد بیانات االستخدام للمستخدمین الفرديین والمجموعات.

 .www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docsعلى  دلیل مسؤول النظامللحصول على التفاصیل، راجع 
 

 تسجیل الدخول

للطابعة من أجل إجراء المصادقة. إذا تم ضبط  تسجیل الدخول ھي العملیة التي تعرّف نفسك من خاللھا
 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

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

a.  الشجرةأو  النطاقأو  المجالالمس. 

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

c.  حفظالمس. 

 .التالياكتب اسم المستخدم الخاص بك، ثم المس  .3

 .تماكتب كلمة المرور الخاصة بك، ثم المس  .4
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 Internet Services ®CentreWare ®Xeroxول إلى تسجیل الدخ
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: 
 .34صفحة 

 

 .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

 .دخولتسجیل الانقر 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 ®Xeroxة على عالمة تبويب "الخصائص" في تقیید الوصول إلى اإلعدادات الموجود
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
 الطابعة. وھو يسمح لك بتھیئة وإدارة الطابعة عبر متصفح الويب.

 :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  IPبیوتر لديك، افتح أي مستعرض ويب واكتب عنوان على الكم
 .عودةأو  إدخالعلى 

 

 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 

 الخاص بالطابعة على لوحة التحكم: 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  −
 اللوحة الوسطى.على 

 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

 د طباعة التقرير.بع إغالقالمس  .3
 

 الجمع التلقائي للبیانات

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

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

 ت.الموجودة بالطابعة أو التي تمر من خاللھا أو من خالل أي أنظمة إلدارة المعلوما

 إليقاف تشغیل التجمیع التلقائي للبیانات:

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

 

 معلومات الفوترة واالستخدام

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

 

 .226في صفحة  الفوترة ومعلومات االستخدامللحصول على التفاصیل، راجع 
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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.
ھزة : يمكنك استخدام ھذا التطبیق لطباعة المستندات إلى األجXeroxمن  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  ConnectKeyقات للحصول على معلومات حول تطبی
www.xerox.com/XeroxAppGallery. 

 مالحظات: 

 حسب طراز جھازك وإصدار البرنامج. ConnectKeyتتوفر تطبیقات  •

 من توصیل جھازك باإلنترنت.، تأكد 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/WC7220_WC7225docs • وثائق أخرى لطابعتك
• www.xerox.com/office/WC7220i_WC7225i_docs  

Recommended Media List  قائمة الوسائط)
 الموصى بھا)

  www.xerox.com/rmlnaلواليات المتحدة: ا
  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/WC7220_WC7225support  
• www.xerox.com/office/WC7220i_WC7225i_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/WC7220_WC7225supplies • طلب المستلزمات لطابعتك
• www.xerox.com/office/WC7220i_WC7225i_supplies  

والمعلومات، بما يتضمن األدلة  مورد لألدوات
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 

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

 عند:
• www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support  
• www.xerox.com/office/WC7220i_WC7225i_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  ®xXeroإذا 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+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220I_WC7225I&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220I_WC7225I&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+WC7220_WC7225&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220I_WC7225I&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220I_WC7225I&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220I_WC7225I&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220I_WC7225I&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+WC7220_WC7225&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220I_WC7225I&PgName=tech&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220I_WC7225I&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:
 إلى دلیل المستخدم ھذا. ارجع .1

 اتصل بمسؤول النظام. .2

 .www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supportعلى  ®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

طلبًا للمساعدة، تلزم معرفة الرقم التسلسلي للطابعة. يوجد الرقم التسلسلي خلف الباب أ  Xeroxلالتصال بـ 
 نحو الجانب الخلفي من الطابعة على لوحة معدنیة.

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+WC7220_WC7225&PgName=tech&Language=Arabic
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 40 ........................................................................................ نظرة عامة على التثبیت واإلعداد •
 44 ..................................................................................................... تعديل اإلعدادات العامة •
 46 ................................................................................................................ تثبیت البرنامج •

 

 انظر أيًضا:
 دلیل التركیب مغلف مع الطابعة.

 .www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docsدلیل مسئول النظام على 
 

 
 

 التركیب واإلعداد 3 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
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 نظرة عامة على التثبیت واإلعداد

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

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

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

أيًضا الوصول إلى خدمات البريد . يوفر Internet Services ®CentreWare ®Xerox، كما يوفر وصوالً إلى USBاتصال 
 اإللكتروني ومسح مھام سیر العمل ضوئیًا وفاكس الملقم.

على  دلیل مسؤول النظامللحصول على تفاصیل حول تھیئة إعدادات الطابعة، راجع 
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs. 

 

 توصیل الطابعة بالشبكة ماديًا

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

 .Internet Services ®CentreWare ®Xeroxمباشًرا إلى إعدادات الطابعة باستخدام 

 لتوصیل الطابعة:
 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.

 قم بتشغیل الطابعة. .3
 

على  دلیل مسئول النظامالالسلكیة، راجع  للحصول على تفاصیل حول تھیئة إعدادات الشبكةمالحظة: 
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs. 

 

 

 االتصال بخط ھاتف
 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

 تحديد خیارات الفاكس عبر الملقمأو  168في صفحة  تحديد خیارات الفاكسول على التفاصیل، راجع للحص
 .186في صفحة  تحديد خیارات الفاكس عبر اإلنترنتأو  180في صفحة 
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 تشغیل الطابعة وإيقاف تشغیلھا

تشتمل الطابعة على مفتاحي طاقة. يتحكم مفتاح الطاقة الرئیسي، الموجود خلف الباب األمامي، في الطاقة 
الطابعة، في الطاقة الواردة الرئیسیة الواردة إلى الطابعة. بینما يتحكم مفتاح الطاقة الثانوي، الموجود أعلى 

إلى المكونات اإللكترونیة للطابعة، ويقوم ببدء إيقاف التشغیل الذي يتحكم فیه البرنامج عند إيقاف التشغیل. 
ُيعد استخدام مفتاح الطاقة الثانوي لتشغیل الطابعة وإيقاف تشغیلھا األسلوب المفضل. لتشغیل الطابعة، قم 

  بتشغیل مفتاح الطاقة الرئیسي، ثم مفتاح الطاقة الثانوي.بتشغیل كال المفتاحین. قم أوالً 
 

 تنبیھات:  

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

 الرئیسي.
 (التشغیل). Onال تقم بتوصیل سلك الطاقة أو فصله عندما يكون مفتاح الطاقة في وضع  •

 

 لتشغیل الطابعة:
 افتح الباب األمامي. .1

 
 قم بتشغیل مفتاح الطاقة الرئیسي. .2

 
 أغلق الباب األمامي. .3

 
 قم بتشغیل مفتاح الطاقة الثانوي. .4
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، يكون مفتاح الطاقة الثانوي خلف باب بالستیكي LXعند تركیب وحدة اإلنھاء المكتبیة االختیارية مالحظة: 
 شفاف.

  

 LXمفتاح الطاقة الثانوي بوحدة اإلنھاء المكتبیة  طاقة الثانويمفتاح ال

 لتوصیل كابل أو لنقل الطابعة، أوقف تشغیل كال مفتاحي الطاقة.

 إليقاف تشغیل الطابعة:
 تأكد من خلو قائمة االنتظار من أية مھام. .1

 اللمس قبل المتابعة.ثواٍن بعد انطفاء شاشة  10أوقف تشغیل مفتاح الطاقة الثانوي، ثم انتظر لمدة  .2

، يكون مفتاح الطاقة الثانوي خلف باب بالستیكي LXعند تركیب وحدة اإلنھاء المكتبیة االختیارية مالحظة: 
 شفاف.

 افتح الباب األمامي. .3

 أوقف تشغیل مفتاح الطاقة الرئیسي. .4

 أغلق الباب األمامي. .5
 

 اإلعداد األولي للطابعة

 IPامج الطابعة. يتضمن اإلعداد تمكین المیزات االختیارية وتعیین عنوان تأكد من إعداد الطابعة قبل تثبیت برن
على  دلیل مسؤول النظام. في حالة عدم تشغیل الطابعة وتھیئتھا مسبًقا، راجع Ethernetالتصال شبكة 

www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs. 
 

 USBغطاء 

. USBالموجود بالجزء األمامي من الطابعة، قم بتركیب غطاء  USBلمنع المستخدمین من الوصول إلى منفذ 
، إال أن المنفذ يظل نشطًا. للحصول على تفاصیل USBعلى الرغم من منع الغطاء للوصول المادي إلى منفذ 

على  دلیل مسئول النظامأو تعطیلھا، راجع  USBحول تمكین منافذ 
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs. 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
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 .1وإرشادات التركیب في الحجیرة الموجودة داخل الدرج  USBيمكنك العثور على غطاء 

 
 

 تحسین أداء الطابعة

ك درجة الحرارة والرطوبة وضغط الھواء والخصائص الكیمیائیة للورق تؤثر عدة عوامل في أداء الطابعة، بما في ذل
والطالءات. يجب أن تشكل الطابعة صورة إلكتروستاتیكیة على الورق، تتوقف على قدرة الھواء على حمل 
الشحنات الكھربیة ونقلھا. كما يجب أن يحمل الورق والطالءات شحنة كھربیة في المناطق التي يجب أن 

 مسحوق الحبر.يلتصق بھا 

 لتحسین أداء الطابعة:
 .األدواتثم المس عالمة التبويب  حالة الجھازفي لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على زر  .1

 .التالي>  معايرة الطباعة>  المعايرة>  استكشاف األخطاء وإصالحھاالمس  .2

 اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة لتشغیل إجراء "معايرة الطباعة". .3
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 اإلعدادات العامةتعديل 

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: 
 .33في صفحة  الدخول بصفتك مسؤول النظام على لوحة التحكمتسجیل للحصول 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.

 ادات "توفیر الطاقة":لتھیئة إعد
 .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: 
 .33في صفحة  النظام على لوحة التحكمتسجیل الدخول كمسؤول 

 على شاشة موفر الطاقة، حدد أحد الخیارات: .3

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

 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.
السكون، المس حقل الدقائق، ثم المس لضبط وقت التأخیر قبل دخول الطابعة في وضع  •

 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. •
 .النشاطالمس للسماح بتنشیط الطابعة عندما تستشعر نشاطًا في ذلك الیوم،  •
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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

 .موافق المس •
 .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: 
 .33في 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 ®Xeroxصائص" في إلى عالمة تبويب "الخ

 .)NTPيدوي (تعطیل والوقت" على 

 لضبط التاريخ: .4

a.  التاريخالمس. 

b.  ثم استخدم األسھم لضبط العدد.السنةالمس حقل ، 

c.  ثم استخدم األسھم لضبط العدد.الشھرالمس حقل ، 

d.  لضبط العدد.، ثم استخدم األسھم 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.الدقائقالمس حقل ، 

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

 .موافقالمس  .6
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 تثبیت البرنامج

 يحتوي ھذا القسم على:

 46 .................................................................................................... متطلبات نظام التشغیل •
 Windows .......................................... 46ساعدة بنظام التشغیل تثبیت برامج التشغیل واألدوات الم •
واإلصدارات  10.5اإلصدار  Macintosh OS Xتثبیت برامج التشغیل واألدوات المساعدة في نظام التشغیل  •

 47 ......................................................................................................................... األحدث
 Linux .................................. 48و UNIXتثبیت برامج التشغیل واألدوات المساعدة بنظامي التشغیل  •
 49 ..................................................................................................... برامج التشغیل األخرى •

 IPقبل تثبیت برنامج التشغیل، تحقق من توصیل الطابعة وتشغیلھا واتصالھا بالشكل الصحیح وتوفر عنوان 
 .34في صفحة  الخاص بالطابعة IPالبحث عن عنوان ، فراجع IPصالح 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/WC7220_WC7225driversالتشغیل من 

 
 

 متطلبات نظام التشغیل
 واألحدث Windows Server 2003واألحدث؛ نظام التشغیل  SP3اإلصدار  Windows XPنظام التشغیل  •
 واألحدث 10.5اإلصدار  Macintosh OS Xنظام التشغیل  •
 واألحدث 5.0اإلصدار  Novell Netwareنظام التشغیل  •
تنوعة عبر واجھة األساسیة الم UNIX: تدعم الطابعة االتصال بأنظمة Linuxو UNIXنظاما التشغیل  •

 الشبكة.
 

 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>  تثبیت برامج التشغیلانقر فوق  .4

 .أوافقلقبول اتفاقیة الترخیص، انقر فوق  .5

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=driver&Language=Arabic
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 .التاليحّدد الطابعة من قائمة الطابعات المكتشفة، ثم انقر فوق  .6

عفوق  إذا لم تظھر الطابعة في قائمة الطابعات المكتشفة، فانقر .7  . بحث ُموسَّ

 :IPإذا استمر عدم ظھور الطابعة في قائمة الطابعات المكتشفة وكنت تعرف عنوان  .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. 

 :IPم ظھور الطابعة في قائمة الطابعات المكتشفة وكنت ال تعرف عنوان إذا استمر عد .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. شبكة الفرعیة، فانقر فوق الزر األوسط وأدخل إذا كنت تعرف عنوان طابعة أخرى متصلة بنفس ال
 ".IPالعنوان في حقل "عنوان 

d.  بحثانقر فوق. 

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

 IP. سّجل عنوان IPعند ظھور الطابعة في إطار "الطابعات المكتشفة"، فإنھا تعرض عنوان مالحظة: 
 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 

 .إنھاءإلكمال التثبیت، انقر فوق  .12
 

 Macintosh OS Xتثبیت برامج التشغیل واألدوات المساعدة في نظام التشغیل 
 واإلصدارات األحدث 10.5اإلصدار 

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.
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 .Mac OS 10.5+Universal PSثم افتح المجلد  Macافتح المجلد  .2

 على النحو المطلوب للطابعة. xx.x.dmg/.pkg ®Xerox.2افتح برامج تشغیل الطباعة  .3

 ، انقر نقًرا مزدوًجا فوق اسم الملف المناسب.x.dmg/.pkg2.xx. ®Xeroxلتشغیل برامج الطباعة  .4

 عند المطالبة بذلك. متابعةانقر فوق  .5

 .أوافقلقبول اتفاقیة الترخیص، انقر فوق  .6

 .تثبیتأو حدد موقًعا آخر لملفات التثبیت، ثم انقر فوق  تثبیتلقبول موقع التثبیت الحالي، انقر فوق  .7

 .فقمواأدخل كلمة المرور، ثم انقر فوق  .8

 .التاليحّدد الطابعة من قائمة الطابعات المكتشفة، ثم انقر فوق  .9

 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  .10

 أو امسحھما. طباعة صفحة اختبارو تعیین الطابعة كافتراضیةحدد خانتي االختیار  .11

 .إغالق، ثم انقر فوق متابعةانقر فوق  .12

دار اإلص Macintosh OS Xتتم إضافة الطابعة تلقائیًا إلى قائمة انتظار الطابعات في نظام التشغیل مالحظة: 
 واإلصدارات األحدث. 10.5

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

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

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

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

 ، وأغلق اإلطار، واخرج من "تفضیالت النظام".تطبیق التغییراتإذا قمت بتغییر اإلعدادات، فانقر فوق  .5
 

 Linuxو UNIXتثبیت برامج التشغیل واألدوات المساعدة بنظامي التشغیل 

یت تتكون من جزأين. تتطلب ھذه العملیة تثبیت في عملیة تثب UNIXالخاصة بأنطمة  ®Xeroxتتمثل خدمات 
 ®Xeroxوحزمة دعم الطابعة. يجب تثبیت حزمة رموز خدمات  UNIXالخاصة بأنظمة  ®Xeroxحزمة رموز خدمات 

 قبل تثبیت حزمة دعم الطابعة. UNIXالخاصة بأنظمة 
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ر لديك جذر أو امتیازات على جھاز الكمبیوتر، يجب أن يتوف UNIXلتثبیت برامج تشغیل الطباعة مالحظة: 
 مستخدم متمیز.

 

 على الطابعة، قم بما يلي: .1

a.  تحقق من تمكین كل من بروتوكولTCP/IP .والموصل المناسب 

b.  على لوحة تحكم الطابعة، قم بتنفیذ أًي مما يلي بالنسبة لعنوانIP: 

 .DHCPاسمح للطابعة بإعداد عنوان  •
 يدويًا. IPأدخل عنوان  •

c.  30في صفحة  تقرير التھیئةاطبع "تقرير التھیئة" واحتفظ به كمرجع. للحصول على التفاصیل، راجع. 

 على جھاز الكمبیوتر، قم بما يلي: .2

a.  انتقل إلىwww.xerox.com/office/WC7220_WC7225drivers .وحدد طراز الطابعة 

b.  من قائمة "نظام التشغیل"، حددUNIX تقالان، ثم انقر فوق. 

c.  خدمات حدد حزمةXerox®  الخاصة بأنظمةUNIX  لنظام التشغیل المناسب. ھذه الحزمة ھي
 الحزمة األساسیة ويجب تثبیتھا قبل حزمة دعم الطابعة.

d.  البدءلبدء التنزيل، انقر فوق زر. 

e.  كرّر الخطوتین أ وب، ثم انقر فوق حزمة الطابعة التي سُتستخدم مع حزمة خدماتXerox®  الخاصة
 التي حددتھا في السابق. الجزء الثاني من حزمة برنامج التشغیل جاھز للتنزيل. UNIXبأنظمة 

f.  البدءلبدء التنزيل، انقر فوق زر. 

g.  دلیل التثبیتفي المالحظات الواردة أسفل حزمة برنامج التشغیل التي حددتھا، انقر فوق ارتباط ،
 ثم اتبع إرشادات التثبیت.

 

 مالحظات: 

، قم بتنفیذ اإلجراءات السابقة ولكن حدد Linuxلتحمیل برامج تشغیل الطباعة الخاصة بنظام التشغیل  •
Linux  كنظام تشغیل. حدد برنامج التشغیلXerox®  الخدمات الخاصة بأنظمةLinux  حزمة أو

 المضمن في CUPS. يمكنك أيًضا استخدام برنامج التشغیل Linuxلنظام التشغیل  CUPSالطباعة 
 .Linuxحزمة 

 .www.xerox.com/office/WC7220_WC7225driversالمدعومة على  Linuxتتوف برامج تشغیل  •

على  دلیل مسؤول النظام، راجع Linuxو UNIXللحصول على تفاصیل حول برامج تشغیل  •
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs. 

 

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=driver&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=driver&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic


 واإلعداد التركیب

 

 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 50
 المستخدم دلیل 
 

 برامج التشغیل األخرى

 .www.xerox.com/office/WC7220_WC7225driversتتوفر برامج التشغیل التالیة للتنزيل على 
مع أي طابعة على الشبكة، بما في ذلك الطابعات  ®Xeroxاعة العمومي يعمل برنامج تشغیل الطب •

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

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

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+WC7220_WC7225&PgName=driver&Language=Arabic
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 يحتوي ھذا الفصل على:

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

 

 الورق والوسائط 4 
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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 للطباعة على وجه واحد •
 54 ........................................................................................ م الورق القیاسیة المدعومةأحجا •
 55 ................................................... أحجام الورق المدعوم وأوزانه 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. Xeroxط للحصول على أفضل النتائج، استخدم ورق ووسائ
 

 

 الوسائط الموصى بھا

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

 

 طلب الورق

ع التجزئة المحلي أو انتقل إلى لطلب الورق أو الورق الشفاف أو الوسائط األخرى، اتصل ببائ
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supplies. 

 

 

 إرشادات تحمیل الورق العامة
 ال تفرط في ملء أدراج الورق. ال تقم بتحمیل الورق فوق الحد األقصى لخط الملء بالدرج. •
 اضبط موجھات األوراق لتالئم حجم الورق. •
 قم بتھوية الورق قبل تحمیله في درج الورق. •
 وسائط معتمدة أخرى من حزمة جديدة.إذا حدثت عملیات انحشار زائدة للورق، فاستخدم ورًقا أو  •
الشفاف الموصى به. قد تختلف جودة الطباعة مع األنواع األخرى من الورق  ®Xeroxال تستخدم إال ورق  •

 الشفاف.
 ال تطبع على وسائط الملصقات بمجرد إزالة الملصق عن الورقة. •
 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+WC7220_WC7225&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=order&Language=Arabic
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 الذي قد يتلف الطابعةالورق 

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

 الورق الخشن أو المسامي •
 الورق الخاص بنفث الحبر •
 الورق الالمع أو المطلي غیر المطبوع باللیزر •
 الورق الذي تم نسخه طباعیًا •
 ورق المطوي أو المجعدال •
 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 •
 وجود حديد في الورق المنقول •

 

التلف الناجم عن  ®Xeroxأو اتفاقیة الخدمة أو ضمان الرضا التام من  ®Xeroxال يغطي ضمان تنبیه:  
في الواليات المتحدة  ®Xeroxضمان الرضا التام من استخدام الوسائط الخاصة أو الورق غیر المدعوم. يتوفر 

 للحصول على التفاصیل. Xeroxوكندا. قد تختلف التغطیة خارج ھذه المناطق. اتصل بممثل 
 

 

 إرشادات تخزين الورق

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

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. •
 الرطوبة النسبیة.حافظ على ثبات درجات الحرارة و •
تجنب تخزين الورق في الُعلیات أو المطابخ أو المرائب أو األقباء. حیث يرجح تجمیع ھذه األماكن للرطوبة  •

 بشكل أكبر.
 قم بتخزين الورق في وضع مستوٍ إما على ألواح أو ورق مقوى أو أرفف أو في خزائن. •
 أو التعامل معه.تجنَّب وجود الطعام أو المشروبات في منطقة تخزين الورق  •
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.
الوسائط يتم تغلیف بعض الوسائط الخاصة في حقائب بالستیكیة قابلة إلعادة إحكام الغلق. قم بتخزين  •

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 للطباعة على وجه واحد
 

 األنواع واألوزان األدراج

لمطبوع مسبًقا والمعاد الورق العادي والفاخر والمثقوب وذو الرأسیة وا 5إلى  1األدراج 
 )²جم/م 105–60تدويره والعادي المعاد تحمیله والمخصص (

مخزون البطاقات خفیفة الوزن ومخزون البطاقات خفیفة الوزن المعاد 
 )²جم/م 169–106تحمیلھا (

 )²جم/م 216-170مخزون البطاقات ومخزون البطاقات المعاد تحمیلھا (
والبطاقات خفیفة الوزن الالمعة  مخزون البطاقات خفیفة الوزن الالمعة

 )²جم/م 169-106المعاد تحمیلھا (
مخزون البطاقات الالمعة ومخزون البطاقات الالمعة المعاد تحمیلھا 

 )²جم/م 170-216(
 )²جم/م 169-106الملصقات القیاسیة (

 )²جم/م 216-170الملصقات ثقیلة الوزن (
األظرف في الفتحة  ، أثناء تركیب درج1) (الدرج ²جم/م 90-75الظرف (

 فقط)

مخزون البطاقات ثقیلة الوزن ومخزون البطاقات ثقیلة الوزن المعاد  4إلى  1األدراج 
 )²جم/م 256-217تحمیلھا (

مخزون البطاقات ثقیلة الوزن الالمعة والبطاقات ثقیلة الوزن الالمعة 
 )²جم/م 256-217المعاد تحمیلھا (

 )²جم/م 256-217الملصقات ثقیلة الوزن للغاية (

 )²جم/م 90-75الظرف ( 5الدرج 
 الورق الشفاف

 

 

 أحجام الورق القیاسیة المدعومة
 

 األحجام القیاسیة بأمريكا الشمالیة األحجام القیاسیة األوروبیة رقم الدرج

 بوصة) 16.5×  11.7ملم،  A3 (297 × 420 جمیع األدراج
A4 (210 × 297  ،بوصة) 11.7 × 8.3ملم 
A5 (148 × 210  ،بوصات) 8.3 × 5.8ملم 
B5 (176 × 250  ،بوصات) 9.8 × 6.9ملم 

JIS B4 (257 × 364  ،ملم
 بوصة) 14.3 × 10.1

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

Statement (140 × 216  ،بوصات) 8.5 × 5.5ملم 
Executive (184 × 267  ،10.5 × 7.25ملم 

 بوصات)
Letter (216 × 279  ،بوصة) 11 × 8.5ملم 

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

Tabloid (279 × 432  ،بوصة) 17×  11ملم 
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 بوصات) 5.8 × 4.1ملم،  A6 (105 × 148 فقط 5الدرج 
B6 (125 × 176  ،بوصات) 6.9 × 4.9ملم 

JIS B6 (128 × 182  ،ملم
 بوصات) 7.2 × 5.0

ملم،  C4 (324 × 229ظرف 
 بوصات) 9 × 12.8

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

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

 بوصات 7×  5ملم،  178×  127
×  4ملم،  152.4×  101.6البطاقة البريدية (

 بوصات) 6
 بوصات 9×  6ملم،  228×  152الظرف 
 بوصة 12×  9ملم،  305×  228الظرف 
ملم،  Monarch (98 × 190ظرف 

 بوصات) 7.5 × 3.9
ملم،  105 × 241( 10ظرف رقم 

 بوصات) 9.5 × 4.1

 

 

 أحجام الورق المدعوم وأوزانه للطباعة التلقائیة على الوجھین
 

 الحد األقصى الحد األدنى 

 بوصة) 17×  11.7ملم ( 432×  297 بوصات) 5.5×  5ملم ( 140×  128 الحجم

 ²جم/م 169 ²جم/م 75 الوزن
 

 

 أحجام الورق المخصص المدعومة
 

 الحد األقصى-أحجام الورق، الحد األدنى رقم الدرج

 بوصة) 11.7–5.5ملم ( 297–140العرض:  4إلى  1األدراج 
 بوصة) 17–7.2ملم ( 432–182الطول: 

 بوصة) 11.7–3.5ملم ( 297–89العرض:  5الدرج 
 بوصة) 17–3.9ملم ( 432–98الطول: 

 بوصات) 9.5–5.8ملم ( 241–148العرض:  درج األظرف
 بوصات) 6.4–3.9ملم ( 162–98الطول: 
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 تحمیل الورق

 يحتوي ھذا القسم على:

 56 .................................................................................. 4إلى  1تحمیل الورق في األدراج من  •
 58 ................................................................................................. 5تحمیل الورق في الدرج  •
 60 ................................................ ورقة 500إعداد أقفال الموجھات في األدراج القابلة للضبط سعة  •
 62 ............................................................................................ ییر حجم الورق ونوعه ولونهتغ •
 62 ............................................................................................ تغییر حجم الورق ونوعه ولونه •
 

 

 4إلى  1الورق في األدراج من تحمیل 
 اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف. .1

 
تأكد من ضبط أقفال الموجھات على الوضع الصحیح لحجم الورق القیاسي أو المخصص الذي تقوم  .2

 ورقة 500إعداد أقفال الموجھات في األدراج القابلة للضبط سعة ى التفاصیل، راجع بتحمیله. لالطالع عل
 .60في صفحة 

 أخرج أي ورق يختلف في الحجم أو النوع. .3

 حرّك موجھات الطول والعرض للخارج: .4

a. جه الموجود على كل موجه.اضغط على ذراع المو 

b. .حرّك الموجھات للخارج حتى تتوقف 

c. .حّرر األذرع 
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قم بثني األوراق للخلف واألمام وتھويتھا، ثم قم بمحاذاة حواف الرزمة على سطح مستوٍ. يفصل ھذا  .5
 اإلجراء أية أوراق ملتصقة ببعضھا البعض ويقلل احتمالیة حدوث انحشار الورق.

 
لتجنب حدوث انحشار الورق وسوء تغذيته، ال تقم بإخراج الورق من عبوته حتى تكون جاھًزا مالحظة: 

 الستخدامه.

 ل الورق في الدرج. يجب القیام بأي مما يلي:حمِّ  .6

للتغذية من الحافة الطويلة، أدخل الورق ذا الرأسیة والمطبوع مسبًقا بحیث يكون وجھه لألسفل  −
 وتكون الحافة العلوية نحو األمام. حمِّل الورق المثقوب بحیث تكون الثقوب نحو الیسار.

 الحافة العلوية نحو مقدمة الدرج.حمِّل الملصقات بحیث يكون وجھھا ألعلى وتكون  −

 
للتغذية من الحافة القصیرة، أدخل الورق ذا الرأسیة والمطبوع مسبًقا بحیث يكون وجھه لألسفل  −

 وتكون الحافة العلوية نحو الیسار. حمّل الورق المثقوب بحیث تكون الثقوب متجھة نحو خلف الطابعة.
 وية نحو الیمین.حمِّل الملصقات بحیث يكون وجھھا ألعلى وتكون الحافة العل −

 
ال تحمّل الورق فوق الحد األقصى لخط الملء. قد يتسبب ملء الدرج الزائد عن الحد إلى انحشار مالحظة: 

 الورق في الطابعة.
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 اضبط موجھات الطول والعرض لتالئم الورق. .7

 
 أغلق الدرج. .8

 
 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  −

. قم بتكوين إعدادات الدرج إعدادات الدرج>  إدارة الورق>  إعدادات الجھاز>  األدوات. ثم المس الجھاز

 .62في صفحة  لدرجتكوين إعدادات االمطلوبة، ولمعرفة التفاصیل، انظر 

إذا لم تظھر ھذه المیزة، فقم بتسجیل الدخول كمسؤول النظام. لالطالع على التفاصیل، راجع مالحظة: 
 .33في صفحة  تسجیل الدخول كمسؤول النظام على لوحة التحكم

 

 5تحمیل الورق في الدرج 
ثم اسحب درج التمديد للخارج لتحمیل األحجام الكبیرة. إذا كان مفتوًحا بالفعل، فأخرج أي  5افتح الدرج  .1

 ورق مختلف في الحجم أو النوع.
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 حرِّك موجھات العرض إلى حواف الدرج. .2

 
ستوٍ. يفصل ھذا قم بثني األوراق للخلف واألمام وتھويتھا، ثم قم بمحاذاة حواف الرزمة على سطح م .3

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

 
لتجنب حدوث انحشار الورق وسوء تغذيته، ال تقم بإخراج الورق من عبوته حتى تكون جاھًزا مالحظة: 

 الستخدامه.

 حمِّل الورق في الدرج. يجب القیام بأي مما يلي: .4

ق ذا الرأسیة والمطبوع مسبًقا بحیث يكون وجھه ألعلى للتغذية من الحافة الطويلة، أدخل الور −
 وتكون الحافة العلوية نحو مقدمة الدرج. حمِّل الورق المثقوب بحیث تكون الثقوب نحو الیمین.

 حمِّل الملصقات بحیث يكون وجھھا ألسفل وتكون الحافة العلوية نحو مقدمة الدرج. −
يكون وجھه ألسفل وتكون الحافة الطويلة داخل للورق الشفاف أو غیر المخطط، حّمل الورق بحیث  −

الطابعة. للورق الشفاف المخطط، حمّل الورق بحیث يكون وجھه ألعلى وتكون الحافة الطويلة داخل 
 الطابعة.
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من الحافة القصیرة، أدخل الورق ذا الرأسیة والمطبوع مسبًقا بحیث يكون وجھه ألعلى للتغذية  −
 وتكون مقدمة الحافة العلوية داخل الطابعة. 

 حمّل الورق المثقوب بحیث تكون الثقوب متجھة نحو خلف الطابعة. −
 حمِّل الملصقات بحیث يكون وجھھا ألسفل وتكون الحافة العلوية نحو الیسار. −

 
الورق فوق الحد األقصى لخط الملء. قد يتسبب ملء الدرج الزائد عن الحد إلى انحشار  ال تحمّلمالحظة: 

 الورق في الطابعة.

 اضبط موجھات العرض حتى تلمس حواف الورق. .5

 
 يجب القیام بأي مما يلي: .6

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

 .تأكید. عند االنتھاء، المس اللونجديد، المس 
 

 ورقة 500إعداد أقفال الموجھات في األدراج القابلة للضبط سعة 

حتى تستوعب أحجام الورق القیاسیة أو المخصصة. في  4إلى  1في األدراج من  يمكنك ضبط الموجھات
الوضع القیاسي، تتحرك الموجھات حسب إعدادات الورق القیاسي المدعوم. في الوضع المخصص، تتحرك 

 ملم. 1الموجھات بزيادات قدرھا 
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 ، قم بما يلي:لتحريك أقفال الموجھات من وضع حجم الورق القیاسي إلى حجم الورق المخصص
 اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف. .1

 
للحصول على أفضل النتائج، أخرج أي ورق من الدرج واضغط على أذرع الموجھات، وحرّك مالحظة: 

 الموجھات نحو الداخل.

 افة السفلیة باتجاھك.ارفع أداة االحتجاز بطرف إصبعك، مع سحب الح .2

 
 لتعشیق قفل الضبط الدقیق، اضغط على األذرع وحرك قفل الموجه نحو الیسار كما ھو موضح. .3
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 أعد وضع أداة االحتجاز حتى تسمع صوت استقرارھا في مكانھا. .4

 
 ملم. 1حمِّل الورق ذا الحجم المخصص في الدرج. تتحرك موجھات الدرج بزيادات قدرھا  .5

 

 تغییر حجم الورق ونوعه ولونه

للضبط"، يمكنك تغییر إعدادات الورق كل مرة تقوم فیھا بتحمیل الدرج. عند عند ضبط األدراج على الوضع "قابل 
 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 
 الموجھات لتحمیل ورق بحجم مختلف، فستعرض لوحة التحكم رسالة خطأ.واللون. إذا قمت بتحريك 

 تكوين إعدادات الدرجقم بتكوين إعدادات الدرج لألدراج "القابلة للضبط" أو "المخصصة"، ولمعرفة التفاصیل، انظر 
 .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

 يجب القیام بأي مما يلي: .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"، 
ر إعدادات الورق كل مرة تقوم فیھا بتحمیل الدرج. عند ضبط أحد أدراج الورق على الوضع يمكنك تغیی

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

 لتھیئة إعدادات الدرج:
 .حالة الجھازعة، اضغط على الزر في لوحة تحكم الطاب .1

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



 والوسائط الورق

 

 63 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

 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  −
لضبط أولوية لكل درج، المس حقل الرقم. استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال الرقم، ثم  −

" 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

للوصول إلى قائمة "إدارة الورق"، يمكن أن ُيطلب منك تسجیل الدخول كمسؤول النظام. مالحظة: 
على  سؤول النظامدلیل مللحصول على التفاصیل، راجع 

www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs. 

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic


 والوسائط الورق

 

 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 64
 المستخدم لیلد 
 

 الطباعة على ورق خاص

 يحتوي ھذا القسم على:

 64 ......................................................................................................................... األظرف •
 66 ...................................................................................................................... الملصقات •
 70 ................................................................................................... مخزون البطاقات الالمعة •
 70 ................................................................................................................ الورق الشفاف •

لطلب الورق أو الورق الشفاف أو الوسائط األخرى، اتصل ببائع التجزئة المحلي أو انتقل إلى 
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supplies. 

 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

 في حالة تركیب درج األظرف االختیاري. 1فقط أو من الدرج  5طباعة األظرف من الدرج يمكن 
 

 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. •
خزين األظرف غیر المستخدمة في األغلفة الخاصة بھا لتجنب تعرضھا للرطوبة والجفاف المفرطین، قم بت •

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

 كتاب ثقیل علیھا.أخرج فقاعات الھواء من األظرف قبل تحمیلھا في الدرج من خالل وضع  •
 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. •
 ال تستخدم األظرف التي تشتمل على ألسنة تعمل بالضغط أو اإلغالق. •
 ف الورقیة فقط.استخدم األظر •
 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+WC7220_WC7225&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&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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 5تحمیل األظرف في الدرج 
 وأخرج أي ورق مختلف في الحجم أو النوع. 5افتح الدرج  .1

 
 حرِّك موجھات العرض إلى حواف الدرج. .2

 
 حمِّل األظرف بحیث يكون وجھھا ألسفل مع إغالق األلسنة: .3

بوصة)، مع وجود مقدمة  11.7ملم ( 297حمِّل األظرف التي تصل تغذيتھا من الحافة الطويلة إلى  −
 األلسنة داخل الطابعة.

 
وذات الحجم المخصص التي يزيد طولھا عن التغذية من الحافة القصیرة التي  C4ظرف بحجم حمِّل األ −

بوصة)، بحیث تكون مقدمة األلسنة داخل الطابعة أو نحو الخلف، ثم حدد حجًما  11.7ملم ( 297تبلغ 
 مخصًصا على لوحة التحكم.

 
 اضبط موجھات العرض لتالئم األظرف. .4

تغییر حجم الورق ونوعه تحكم. للحصول على التفاصیل، راجع اضبط حجم الورق ونوعه ولونه على لوحة ال .5
 .62في صفحة  ولونه
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 تحمیل درج األظرف
 اسحب درج األظرف للخارج حتى يتوقف. .1

 
وجودھا على الحافة األمامیة، نحو حمِّل األظرف في درج األظرف مع إغالق األلسنة وتوجیھھا لألسفل و .2

 الیسار.

 مالحظات: 

 بوصة) 1.7ملم ( 43يبلغ الحد األقصى الرتفاع مجموعة الورق  •

 .²جم/م 90-75يمكن لدرج األظرف قبول أوزان ورق األظرف من  •

 
 ات الورق حتى تستند بشكل طفیف على حواف األظرف.اضبط موجھ .3

 
تغییر حجم أغلق الدرج. اضبط حجم الورق ونوعه ولونه على لوحة التحكم. للحصول على التفاصیل، راجع  .4

 .62في صفحة  الورق ونوعه ولونه
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 الملصقات

 يمكنك طباعة الملصقات من أي درج.
 

 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. •
 من ورقة الملصقات. استخدم الملصقات الورقیة الكاملة فقط.اطبع على وجه واحد فقط  •
قم بتخزين الملصقات غیر المستخدمة بشكل مستوٍ في عبوتھا األصلیة. اترك أوراق الملصقات داخل  •

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

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

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

 الملصقات وانحشارھا في الطابعة.
 في برنامج تشغیل الطباعة، حدد "ملصقات" كنوع للورق. •
 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.

 

 

 4ى إل 1تحمیل الملصقات في األدراج من 
 اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف. .1

 
تأكد من ضبط أقفال الموجھات على الوضع الصحیح لحجم الملصقات الذي تقوم بتحمیله. للحصول على  .2

 .60في صفحة  ورقة 500إعداد أقفال الموجھات في األدراج القابلة للضبط سعة التفاصیل، راجع 



 والوسائط الورق
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الملصقات القیاسیة والملصقات ثقیلة الوزن والملصقات ثقیلة الوزن  4إلى 1تقبل األدراج من مالحظة: 
 ).²جم/م 256-106للغاية (

العلوية نحو للتغذية من الحافة الطويلة، حمِّل الملصقات بحیث يكون وجھھا ألعلى وتكون الحافة  −
 مقدمة الدرج.

 
للتغذية من الحافة القصیرة، حمِّل الملصقات بحیث يكون ووجھھا ألعلى وتكون الحافة العلوية مواجھة  .3

 للیمین.

 
تغییر حجم أغلق الدرج. اضبط حجم الورق ونوعه ولونه على لوحة التحكم. للحصول على التفاصیل، راجع  .4

 .62في صفحة  الورق ونوعه ولونه
 

 5تحمیل الملصقات في الدرج 
ثم اسحب درج التمديد للخارج لتحمیل األحجام الكبیرة. إذا كان درج التمديد مفتوًحا بالفعل،  5افتح الدرج  .1

 فأخرج أي ورق مختلف في الحجم أو النوع.

 
 ھات العرض إلى حواف الدرج.حرِّك موج .2
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 حمِّل الملصقات في الدرج. يجب القیام بأي مما يلي: .3

للتغذية من الحافة الطويلة، حمِّل الملصقات بحیث يكون وجھھا ألسفل وتكون الحافة العلوية نحو  −
 مقدمة الدرج.

 
للتغذية من الحافة القصیرة، حمِّل الملصقات بحیث يكون ووجھھا ألسفل وتكون الحافة العلوية نحو  −

 الیسار.

 
  مالحظات:

 .5) في الدرج ²جم/م 256-217ال تحمِّل الملصقات ثقیل الوزن للغاية ( •

ال تقم بتحمیل الورق فوق الحد األقصى لخط الملء. قد يتسبب ملء الدرج الزائد عن الحد إلى  •
 انحشار الورق في الطابعة.

جاھًزا لتجنب حدوث انحشار الورق وسوء تغذيته، ال تقم بإخراج الورق من عبوته حتى تكون  •
 الستخدامه.
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 اضبط موجھات العرض حتى تلمس حواف الورق. .4

 
 حدد أحد الخیارات، عند المطالبة بذلك: .5

 .تأكیدلتأكید نوع الورق وحجمه، المس  −
 . الحجملتحديد حجم ورق جديد، المس  −
 . النوعلتحديد نوع ورق جديد، المس  −
 . اللونلتحديد لون ورق جديد، المس  −
 .تأكیدعند االنتھاء، المس  −

 

 البطاقات الالمعة مخزون

يمكنك طباعة مخزون البطاقات الالمعة خفیفة الوزن ومخزون البطاقات الالمعة من أي درج. يمكنك طباعة 
 فقط. 4إلى  1مخزون البطاقات الالمعة ثقیلة الوزن من األدراج 

 

 إرشادات الطباعة على مخزون البطاقات الالمعة
 ات الالمعة حتى تصبح مستعًدا لتحمیلھا في الطابعة.ال تفتح األغلفة محكمة الغلق لمخزون البطاق •
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. •
ات الالمعة الذي تخطط الستخدامه. ال تترك مخزون البطاقات الالمعة في ال تحمل إال مقدار مخزون البطاق •

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  •
 لبطاقات الالمعة وانحشارھا في الطابعة.مخزون ا

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

 

 الورق الشفاف

 .5يمكنك طباعة الورق الشفاف من الدرج 
 

 إرشادات الطباعة على الورق الشفاف
 األوراق الشفافة في الدرج.أخرج جمیع الورق قبل تحمیل  •
تعامل مع الورق الشفاف من الحواف باستخدام كلتا يديك. قد تتسبب بصمات األصابع أو الثنیات في  •

 انخفاض جودة الطباعة.
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للورق الشفاف أو غیر المخطط، حّمل الورق بحیث يكون وجھه ألسفل وتكون الحافة الطويلة داخل  •
الورق بحیث يكون وجھه ألعلى وتكون الحافة الطويلة داخل  الطابعة. للورق الشفاف المخطط، حمّل

 الطابعة.
 ال تقم بتھوية الورق الشفاف. •
 في برنامج تشغیل الطباعة، حدد "شفاف" كنوع الورق. •
 





 

 73 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

 يحتوي ھذا الفصل على:

 74 .................................................................................................. نظرة عامة على الطباعة •
 75 ...................................................................................................... تحديد خیارات الطباعة •
 80 ................................................................................................................... إدارة المھام •
 83 ................................................................................................................ میزات الطباعة •
 91 ................................................................................................ طباعة أنواع المھام الخاصة •
 97 ...................................................................................................... مھام الطباعة المعلقة •
 98 ..................................................................................................................... طباعة من •
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 نظرة عامة على الطباعة

قبل الطباعة، يجب توصیل جھاز الكمبیوتر والطابعة وتشغیلھما وتوصیلھما بشبكة نشطة. تأكد من وجود 
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+Pأو  ،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.

 .موافققم بتعديل إعدادات برنامج تشغیل الطباعة عند الضرورة، ثم انقر فوق  .6

 إلرسال المھمة إلى الطابعة. طباعةانقر فوق  .7
 

 انظر أيًضا:
 56في صفحة  تحمیل الورق

 75في صفحة  تحديد خیارات الطباعة

 83في صفحة  الطباعة على كال وجھي الورقة

 64في صفحة  الطباعة على ورق خاص
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 تحديد خیارات الطباعة

 يحتوي ھذا القسم على:

 75 ......................................................................................... تعلیمات برنامج تشغیل الطباعة •
 Windows ........................................................................ 76ظام التشغیل خیارات الطباعة في ن •
 Macintosh ...................................................................... 78خیارات الطباعة في نظام التشغیل  •

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

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

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

 

 تعلیمات برنامج تشغیل الطباعة

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

 

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

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

 عنھا فیه.لتوفیر حقل يمكنك إدخال الموضوع أو الوظیفة التي تحتاج إلى معلومات  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 
ى ال تضطر إلى تغییرھا في كل مرة تقوم فیھا الطباعة". يمكنك تحديد أكثر خیارات الطباعة شیوًعا وحفظھا حت

 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

>  اإلعدادات>  ابدأواألحدث، انقر فوق  SP1اإلصدار  Windows XPبالنسبة لنظام التشغیل  −
 .الطابعات والفاكسات

>  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  −
 .تفضیالت الطباعةفي القائمة، انقر بزر الماوس األيمن فوق رمز الطابعة وانقر فوق  .2

 للحفظ. موافقدد الخیارات، ثم انقر فوق في إطار "تفضیالت الطباعة"، انقر فوق عالمة تبويب، وح .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 

یارات طباعة خاصة لمھمة معینة، قم بتغییر "تفضیالت الطباعة" من التطبیق قبل إرسال المھمة الستخدام خ
إلى الطابعة. على سبیل المثال، إذا كنت ترغب في استخدام وضع جودة الطباعة "الُمحّسن" عند طباعة 

 مستند معین، فحدد "ُمحّسن" في "تفضیالت الطباعة" قبل طباعة المھمة.
ستند في التطبیق البرمجي، قم بالوصول إلى إعدادات الطباعة. بالنسبة لمعظم التطبیقات أثناء فتح الم .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.

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

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

 .موافقإلرسال المھمة إلى الطابعة، انقر فوق  .5
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 Windowsتحديد خیارات اإلنھاء في نظام التشغیل 

 "التفضیالت" لبرنامج تشغیل الطباعة.في حالة تركیب وحدة إنھاء بالطابعة، يمكنك تحديد خیارات اإلنھاء بإطار 

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.

 .PCLو PostScriptلتحديد خیارات اإلنھاء في برنامجي تشغیل الطباعة 
 .خیارات الطباعةفي برنامج تشغیل الطباعة، انقر فوق عالمة التبويب  .1

 لتحديد أحد خیارات اإلنھاء، انقر فوق السھم الموجود على يمین قائمة "اإلنھاء". .2

يعرض برنامج تشغیل الطباعة مواضع التدبیس على الورق الذي تتم تغذيته من الحافة الطويلة. مالحظة: 
الحافة القصیرة بدالً من الحافة الطويلة، فیمكن أن تدخل وحدة اإلنھاء الدبوس إذا تمت تغذية الورق من 
 في الموضع غیر الصحیح.

 لتحديد درج اإلخراج انقر فوق السھم الموجود على يمین حقل "وجھة اإلخراج"، ثم حدد أحد الخیارات: .3

حدد. يتم إرسال لتحديد وجھة اإلخراج حسب عدد المجموعات وخیار التدبیس الم تحديد تلقائي −
 مجموعات متعددة أو مجموعات مدبسة إلى درج اإلخراج بوحدة اإلنھاء.

 لتحديد درج اإلخراج الموجود أعلى الطابعة. الدرج العلوي −
 لتحديد درج اإلخراج بوحدة اإلنھاء. درج المكدس −

 يجب القیام بأي مما يلي: .4

عدادات المحفوظة" أسفل اإلطار، ثم لحفظ اإلعدادات، انقر فوق السھم الموجود على يمین حقل "اإل −
 .موافقانقر فوق 

 .موافقإلرسال المھمة إلى الطابعة، انقر فوق  −
 

 Windowsحفظ مجموعة من خیارات الطباعة شائعة االستخدام في نظام التشغیل 

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

 موعة من خیارات الطباعة:لحفظ مج
 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
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 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

 بك.حدد الطابعة الخاصة  .2

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

 حدد خیارات الطباعة المطلوبة من القوائم المنسدلة. .4

 إلرسال المھمة إلى الطابعة. طباعةانقر فوق  .5
 

 

 Macintoshتحديد خیارات اإلنھاء في نظام التشغیل 

 الخاصة ببرنامج تشغیل الطباعة. ®Xeroxفي حالة تركیب وحدة إنھاء بالطابعة، حدد خیارات اإلنھاء في میزات 

 :Macintoshلتحديد خیارات اإلنھاء في برنامج تشغیل الطباعة بنظام التشغیل 
 .®Xeroxمیزات ، ثم حدد الُنسخ والصفحاتفي برنامج تشغیل الطباعة، انقر فوق  .1

 أحد الخیارات. لتحديد خیارات التدبیس، انقر فوق السھم الموجود على يمین حقل "اإلنھاء"، ثم حدد .2

 لتحديد درج اإلخراج انقر فوق السھم الموجود على يمین حقل "وجھة اإلخراج"، ثم حدد أحد الخیارات: .3

لتحديد وجھة اإلخراج حسب عدد المجموعات وخیار التدبیس المحدد. يتم إرسال  تحديد تلقائي −
 مجموعات متعددة أو مجموعات مدبسة إلى درج اإلخراج بوحدة اإلنھاء.

 لتحديد درج اإلخراج الموجود أعلى الطابعة. رج العلويالد −
 لتحديد درج اإلخراج بوحدة اإلنھاء. درج المكدس −

 .موافقإلرسال المھمة إلى الطابعة، انقر فوق  .4
 

حفظ مجموعة من خیارات الطباعة شائعة االستخدام في نظام التشغیل 
Macintosh 

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

 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 الضبطانقر فوق  .4



 الطباعة

 

 79 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

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
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 إدارة المھام

 يحتوي ھذا القسم على:

 80 .......................................................................................... على لوحة التحكمإدارة المھام  •
 81 ..................................................................................... إدارة مھام الطباعة اآلمنة والمعلقة •
 Internet Services ®CentreWare ®Xerox ........................................................ 82إدارة المھام في  •
 

 

 إدارة المھام على لوحة التحكم

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

 .91في صفحة  طباعة أنواع مھام خاصةالتفاصیل، انظر 

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

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

 .النشطةالمھام لعرض المھام قید المعالجة أو التي تنتظر المعالجة، المس عالمة التبويب  −
المھام , أو عالمة التبويب مھام 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  −

 دلة لتنقیح القائمة.استخدم القائمة المنس .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: 

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

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

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

 .91في صفحة  طباعة أنواع مھام خاصةلطباعة المھمة، انظر 

 لعرض المھام المحفوظة:
 .طباعة من، ثم المس الرئیسیة للخدماتالصفحة اضغط على زر  .1

 .المھام المحفوظةالمس  .2

 لعرض المھام المحفوظة، المس أحد المجلدات. .3

 لالطالع على تفاصیل حول مھمة، المس المھمة. .4
 

 إدارة مھام الطباعة اآلمنة والمعلقة

مرور على لوحة  عند إرسال مھمة طباعة آمنة، يتم تعلیق المھمة حتى تقوم بتحريرھا من خالل كتابة رمز
 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
 .91في 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 
 م بتحريرھا. للحصول على التفاصیل، راجع تحرير مھام الطباعة المعلقة.الطابعة حتى تقو

المھام غیر المحددة ھي المھام غیر المقترنة باسم المستخدم. تنشأ المھام غیر المحددة من الكمبیوتر الذي 
م باستخدا 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:
 .مھام الطباعة غیر المحددةالمس 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 
 االنتباه أو الورق أو المستلزمات. وعندما يتم حل المشكلة، تستأنف الطابعة عملیة الطباعة تلقائیًا.

 

 Internet Services ®CentreWare ®Xeroxإدارة المھام في 

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

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

 يحتوي ھذا القسم على:

 83 .......................................................................................... الطباعة على كال وجھي الورقة •
 84 ............................................................................................. تحديد خیارات الورق للطباعة •
 84 .................................................................................. طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة •
 84 ............................................................................................................... طباعة الكتیبات •
 85 ................................................................................................... استخدام خیارات الصورة •
 86 ................................................................................................استخدام الصفحات الخاصة •
 88 ........................................................................................................................ التحجیم •
 88 ..................................................................................................... طباعة العالمات المائیة •
 89 .................................................................................................... طباعة الصور المعكوسة •
 90 ....................................................................................... إنشاء األحجام المخصصة وحفظھا •
 Windows ........................................................ 90تحديد إعالم اكتمال المھمة في نظام التشغیل  •
 

 

 الطباعة على كال وجھي الورقة

 أنواع الورق الخاص بالطباعة التلقائیة على الوجھین

يمكن للطابعة طباعة مستند على الوجھین تلقائیًا على الورق المدعوم. قبل طباعة مستند على الوجھین، 
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.

 

 جھینخیارات تخطیط الصفحة على الو

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 عمودي

 طباعة على الوجھین
 عمودي

الطباعة على الوجھین، 
 القلب من الحافة القصیرة

 أفقي
 طباعة على الوجھین

 أفقي
الطباعة على الوجھین، 

 القلب من الحافة القصیرة
 

 

 

 تحديد خیارات الورق للطباعة

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

 المطلوب.
 

 طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

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

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

 
 

 طباعة الكتیبات

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

بالترتیب الصحیح  للصفحة في كل ورقة تلقائیًا، بواقع صورتین للصفحة على كل وجه. تتم طباعة الصفحات
 بحیث يمكنك طي الصفحات وتدبیسھا إلنشاء الكتیب.



 الطباعة

 

 85 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

، يمكنك تحديد ھامش Macintoshأو  Windows PostScriptعند طباعة الكتیبات باستخدام برنامج التشغیل 
 التوثیق والتبعید.

 بوصة). 1/72(مم  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

 

 

 
 

 

 

 استخدام خیارات الصورة

 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 
 .74في 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.

التلقائیة للحصول على أفضل نتائج طباعة للنصوص والرسومات والصور  Xeroxاضبط تصحیح األلوان على ألوان 
المختلطة على مجموعة من الورق المدعوم. اتبع ھذه اإلرشادات للتحكم في تصحیحات األلوان وعملیات ضبط 

 األلوان.
للحصول على أفضل النتائج على معظم الورق، تأكد من ضبط "تصحیح األلوان" في برنامج تشغیل  •

 .Xeroxاللون التلقائي من ة على الطباع
للحصول على نتائج أكثر إشراًقا، حدد وضع "تصحیح األلوان". على سبیل المثال، عند طباعة رسومات ال  •

 للحصول على لون السماء األزرق األكثر تألًقا. اللون المشرقتبدو السماء فیھا زرقاء بالقدر الكافي، حدد 
 إخراج آخر، حدد "تصحیح األلوان" المخصص.لمطابقة المخرجات األلوان مع جھاز  •
. لون تلقائي مخصصلتطبیق "تصحیحات ألوان" مختلفة على "النص" و"الرسومات" و"الصور"، حدد  •

(األحمر واألخضر  RGBتوفر ھذه المیزة تصحیحات األلوان المخصصة باستخدام أنظمة األلوان مثل ألوان 
 .CIEني واألصفر واألسود) أو اللون الموضعي أو لون (السماوي واألرجوا CMYKواألزرق) أو ألوان 

المزيد من لضبط خصائص معینة للون المطبوع، مثل اإلضاءة والتباين والتشبع والتدرجات اللونیة، حدد  •
 .عملیات الضبط
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 توفر عالمتا التبويب المتبقیتان طرًقا إضافیة لضبط األلوان للوفاء بمتطلبات األلوان األكثر تحديًدا.

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

ء جملة "األلوان حسب إنشاء عدة جمل للتحكم بشكل أكثر دقة في محتوى ألوان المستند. أثناء إنشا
 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".
 ثیر المراد إجراؤه للون المحدد.: للسماح لك بتحديد مقدار التأما 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 
والتباين والتشبع والمكونات السماوية لأللوان المحددة. يمكنك استخدام أشرطة التمرير لضبط السطوع 

 واألرجوانیة والصفراء للون.
 

 استخدام الصفحات الخاصة

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

 .74في صفحة  عامة على الطباعة نظرةللحصول على تفاصیل حول الوصول إلى نافذة الخصائص، راجع 
 

 طباعة صفحات األغلفة

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

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.

 ھذه الخیارات لطباعة صفحات األغلفة: حدد أيًا من
 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 
رق فارغ أو مطبوع مسبًقا، كما يمكنك طباعة الوجه األول أو الثاني أو كال أو النوع. يمكنك أيًضا استخدام و

 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  −
ات االستثناء على وجھي الورقة وعكس الصفحات يقوم بطباعة صفح 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  −

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

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

 : لعرض سمات الورق الخاص ببقیة المھمة.إعداد المھام •

م يمكن أن يؤدي اختیار بعض مجموعات الطباعة على الوجھین باستخدام إلى أنواع وأحجامالحظة: 
 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 Windowsحجمھا األصلي. في نظام التشغیل 

 ببرنامج تشغیل الطباعة."خیارات الطباعة" 
 

50% 100% 200% 

   
 

>  حجم آخرللوصول إلى خیارات التحجیم، انقر فوق السھم الموجود على يمین حقل "الورق"، ثم حدد  .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 الحجم تلقائیًاتغییر  −

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

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

 

 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.

ن ال يتم دعم العالمات المائیة في بعض برامج تشغیل الطباعة عند تحديد كتیب أو عند طباعة أكثر م •
 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  −
للطباعة في مستند. يمكن تحديد خیارات مثل حجم الخط ونوع الخط ولون الخط عالمة مائیة 

 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.

"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.

 بالمستند. ضع عالمة مائیة على الصفحة األولى أو على كل صفحة •
 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

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

 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  −
 من المستند فقط. األولى

: 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 
 عند طباعتھا.الیسار إلى الیمین 
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 إنشاء األحجام المخصصة وحفظھا

. ويتم حفظ إعدادات الورق ذي الحجم 4إلى  1يمكنك طباعة الورق ذي الحجم المخصص من األدراج من 
للحصول على التفاصیل، راجع  المخصص في برنامج تشغیل الطباعة وُيتاح لك تحديدھا في جمیع التطبیقات.

 .52ي صفحة ف أحجام الورق المخصصة 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 القیاسلتحديد وحدات القیاس، أسفل النافذة، انقر فوق الزر  .4

 .افقموللحفظ، 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

 .إدارة األحجام المخصصة، 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 المخصصنقر نقًرا مزدوًجا فوق في الجزء العلوي من اإلطار، ا .4
 المخصص.

 أدخل ارتفاع الحجم الجديد المخصص وعرضه. .5

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

 .موافقلحفظ اإلعدادات، انقر فوق  .7
 

 Windowsمال المھمة في نظام التشغیل تحديد إعالم اكت

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: 

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

 .ممكَّن>  اإلخطار بالمھام المكتملة>  إخطارانقر فوق  .2

 .موافقانقر فوق  .3
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 طباعة أنواع المھام الخاصة

 يحتوي ھذا القسم على:

 91 ................................................................................................................ الطباعة اآلمنة •
 92 ............................................................................................................. مجموعة العینات •
 93 ................................................................................................................. تأخیر الطباعة •
 94 ........................................................................................................... المھمة المحفوظة •

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

 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 
 لمرور على لوحة التحكم.تعلیق المھمة في الطابعة حتى تقوم بإدخال رمز ا

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

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

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

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

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

 مالحظات: 

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

 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

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

 . تحديد حسب الدرج>  الورقلتحديد الورق من أجل مھمة الطباعة، انقر فوق مالحظة: 

 حدد أحد خیارات الطباعة على الوجھین. .6



 الطباعة

 

 لوظائفا متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 92
 المستخدم دلیل 
 

في حالة تركیب وحدة إنھاء بالطابعة، انقر فوق السھم الموجود على يمین "اإلنھاء"، ثم حدد خیار  .7
 تدبیس. تُظھر الصورة الموجودة بجوار "التدبیس" موضع التدبیس.ال

 حدد أحد أوضاع جودة الطباعة. .8

 حدد وجھة إخراج. .9

 .موافقحدد عالمة تبويب أخرى أو انقر فوق  .10

أو  موافقإلرسال المھمة إلى الطابعة، من "إطار الطباعة"، حدد عدد النسخ المراد طباعتھا وانقر فوق  .11
 .طباعة

 

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

، ثم حدد أحد المجلدات. للحصول على مھام الطباعة اآلمنةأو  مھام الطباعة المعلقةالمس  .2
 .91في صفحة  الطباعة اآلمنةالتفاصیل، راجع 

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

 .طباعةالمس مھمة الطباعة المناظرة في القائمة، ثم المس  .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
 .91في صفحة  الطباعة اآلمنةالتفاصیل، راجع 

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

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

 مجموعة العینات

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

 اإلضافیة.
 

 مھمة طباعة مجموعة عیناتإرسال 
 من قائمة "نوع المھمة" في عالمة التبويب "خیارات الطباعة". مجموعة عیناتحدد  .1

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

 .تحديد حسب الدرج>  الورقلتحديد الورق من أجل مھمة الطباعة، انقر فوق مالحظة: 

 د أحد خیارات الطباعة على الوجھین.حد .3
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في حالة تركیب وحدة إنھاء بالطابعة، انقر فوق السھم الموجود على يمین "اإلنھاء"، ثم حدد خیار  .4
 التدبیس. تُظھر الصورة الموجودة بجوار "التدبیس" موضع التدبیس.

 حدد أحد أوضاع جودة الطباعة. .5

 حدد وجھة إخراج. .6

 .موافقحدد عالمة تبويب أخرى أو انقر فوق  .7

أو  موافقإلرسال المھمة إلى الطابعة، من "إطار الطباعة"، حدد عدد النسخ المراد طباعتھا وانقر فوق  .8
 .طباعة

 تتم طباعة نسخة عینة على الفور. ال يتم احتساب النسخة العینة كجزء من مھمة الطباعة.
 كم الطابعة لطباعة النسخ المتبقیة أو حذفھا.بعد مراجعة النسخة، استخدام لوحة تح .9

، 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. .10

 .موافقاضغط على  .11
 

 تحرير المطبوعات المتبقیة بعد طباعة مجموعة عینات
 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

 رنامج تشغیل الطابعة.تتم طباعة بقیة المھمة ثم تحذف الطابعة المھمة من ب
 

 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 

 ت االفتراضي للطباعة المتأخرة ھو منتصف اللیل.طباعة المھمة في الیوم التالي. الوق
 

 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  −
دم زري األسھم ، ثم استخمساءً 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  −
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 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.

 

 المھمة المحفوظة

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

 يمكنك تعیین رمز مرور لمھمة خاصة لمنع الطباعة غیر المصرح بھا.

 لطباعة المھام المحفوظة، راجع الطباعة من المھام المحفوظة.
 

 إرسال مھمة محفوظة عامة
 بويب "خیارات الطباعة".من قائمة "نوع المھمة" في عالمة الت 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. −
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 حدد وجھة إخراج. −
ود على يمین "اإلنھاء"، ثم حدد خیار في حالة تركیب وحدة إنھاء بالطابعة، انقر فوق السھم الموج −

 التدبیس. تُظھر الصورة الموجودة بجوار "التدبیس" موضع التدبیس.
 .موافقحدد عالمة تبويب أخرى أو انقر فوق  .9

أو  موافقإلرسال المھمة إلى الطابعة، من "إطار الطباعة"، حدد عدد النسخ المراد طباعتھا وانقر فوق  .10
 .طباعة

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

 المحفوظة.
 

 إرسال مھمة محفوظة خاصة
 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 

ريد حفظ الملف فیه بالطابعة. يجب القیام بأي في الحقل "حفظ في" أو "رقم المجلد"، حدد المكان الذي ت .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 وحفظختیار لطباعة المھمة اآلن وحفظھا أيًضا، حدد خانة اال .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 

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

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

 ین.حدد أحد خیارات الطباعة على الوجھ −
 حدد أحد أوضاع جودة الطباعة. −



 الطباعة

 

 لوظائفا متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 96
 المستخدم دلیل 
 

 حدد وجھة إخراج. −
في حالة تركیب وحدة إنھاء بالطابعة، انقر فوق السھم الموجود على يمین "اإلنھاء"، ثم حدد خیار  −

 التدبیس. تُظھر الصورة الموجودة بجوار "التدبیس" موضع التدبیس.
 .موافقحدد عالمة تبويب أخرى أو انقر فوق  .11

أو  موافقى الطابعة، من "إطار الطباعة"، حدد عدد النسخ المراد طباعتھا وانقر فوق إلرسال المھمة إل .12
 .طباعة

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

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

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

 

 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
 .91في 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

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

 

 محمول USBالطباعة من محرك أقراص 

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

 مالحظات: 

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/WC7220_WC7225docsعلى  دلیل مسؤول النظامراجع 

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

USB." 

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

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

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

 األخضر. البدءاضغط على زر  .5

 .السابقللعودة إلى الشاشة األخیرة، المس 
 .استعراضبحث عن مجلدات أخرى وملفات أخرى قابلة للطباعة، المس لل

 

 الطباعة من المھام المحفوظة

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

 المحفوظة.، ثم المس اسم المجلد الذي يحتوي على الوظیفة 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+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
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 األخضر. البدءاضغط على زر  .5

 للعودة إلى قائمة المھام المحفوظة. استعراضاعة المھمة، المس بعد طب .6

 .السابقللعودة إلى قائمة المجلدات، المس 
 

 الطباعة من صندوق بريد

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

 للطباعة من صندوق البريد:
 .طباعة من، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  على لوحة التحكم، .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/WC7220_WC7225docs. 

 المس اسم المستند الذي تريد طباعته. .3

لوجھین حدد خیارات عدد الُنسخ ولون المخرجات وحجم الورق ولون الورق ونوع الورق والطباعة على 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 ®CentreWare ®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  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: 
 .34صفحة 

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

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

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
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 ضمن "الطباعة"، حدد الخیارات المطلوبة للمھمة. .4

 .إرسال المھمةباعة المستند، انقر فوق لط .5

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:

 102 ......................................................................................................... النسخ األساسي •
 104 .................................................................................................... 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

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

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

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

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

 

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

 

في  تحديد إعدادات النسخقم بتغییر إعدادات النسخ حسب الحاجة. للحصول على التفاصیل، راجع  .5
 .104صفحة 

 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.

يقبل زجاج المستندات أحجام الورق التي  •
×  11.7ملم ( 432×  297تصل إلى 

 بوصة). 17
يكتشف زجاج المستندات أحجام الورق  •

 القیاسیة تلقائیًا.

 

 

 وحدة تغذية المستندات

 

 

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

 ألعلى.في ا
يضيء مؤشر التأكید عند تحمیل المستندات  •

 األصلیة بشكل صحیح.
اضبط موجھات الورق حتى تستقر في  •

 مواجھة المستندات األصلیة.
تقبل وحدة تغذية المستندات أوزان الورق  •

بالنسبة للصفحات  ²جم/م 128إلى  38من 
 ²جم/م 128إلى  50ذات الوجه الواحد، ومن 
 للصفحات ذات الوجھین.

قبل وحدة تغذية المستندات أحجام الورق ت •
بوصات) إلى  4.9×  3.3( ملم 125×  85من 
بوصة)  17×  11.7ملم ( 432×  297

بالنسبة للصفحات ذات الوجه الواحد ومن 
بوصات) إلى  4.9×  4.3ملم ( 125×  110
بوصة)  17×  11.7ملم ( 432×  297

 بالنسبة للصفحات ذات الوجھین.
لسعة وحدة تغذية يبلغ الحد األقصى  •

 .²جم/م 80أوراق بوزن  110المستندات 
تكتشف وحدة تغذية المستندات أحجام  •

 الورق القیاسیة تلقائیًا.
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 تحديد إعدادات النسخ

 يحتوي ھذا القسم على:

 105 ...................................................................................................... اإلعدادات األساسیة •
 110 ..................................................................................................... إعدادات جودة الصورة •
 113 .......................................................................................................... إعدادات التخطیط •
 117 ................................................................................................. إعدادات تنسیق اإلخراج •
 125 .........................................................................................................نسخ بطاقة الھوية •
 129 ............................................................................................................. النسخ المتقدم •
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 اإلعدادات األساسیة

 يحتوي ھذا القسم على:

 105 ......................................................................................................... تحديد عدد النسخ •
 105 ............................................................................ تحديد الُنسخ باأللوان أو باألبیض واألسود •
 106 .................................................................................................. غیر الصورة أو تكبیرھاتص •
 107 ........................................................................................................... تحديد درج الورق •
 107 .................................................................................. تحديد خیارات النسخ على الوجھین •
 108 ..................................................................................................... تحديد الُنسخ المرتبة •
 108 ................................................................................................ تحديد الُنسخ غیر المرتبة •
 108 .............................................................................................................. تدبیس الُنسخ •
 

 

 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 للخدماتاضغط على زر  .1

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

ثم أعد  Cلتصحیح عدد الُنسخ الذي تم إدخاله باستخدام لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة، اضغط على الزر  .3
 إدخال الرقم. 

 الرقمیة لشاشة اللمس: إلدخال عدد النسخ باستخدام اللوحة
 .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.موافقمس ال .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 الرئیسیة للخدماتالصفحة اضغط على زر  .1

 المس أحد الخیارات لتحديد لون اإلخراج. .2

: يكتشف الجھاز محتوى اللون في المستند األصلي. إذا كان المستند األصلي االكتشاف التلقائي −
ملونًا، فستقوم الطابعة بإنشاء نُسخ ملونة بالكامل. إذا كان المستند األصلي باألبیض واألسود، 

 بعة بإنشاء نُسخ باللون األسود فقط.فستقوم الطا
: ينتج نسًخا باللونین األسود واألبیض فقط. وعندھا يتم تحويل األلوان بالمستند أبیض وأسود −

 األصلي إلى ظالل اللون الرمادي.
 .المزيدللحصول على مزيد من الخیارات، المس  −

ان الطباعة األربعة، : ھذا الخیار لنسخ مطبوعات ألوان بالكامل باستخدام جمیع ألواللون •
 السماوي واألرجواني واألصفر واألسود.

: ھذا الخیار للنسخ بظالل لون واحد. لتحديد لون، انقر فوق السھم ثم حدد خیاًرا. لون واحد •
 يظھر تحديد اللون على صفحة النموذج.

 .موافقالمس  .3
 

 تصغیر الصورة أو تكبیرھا

من  %400ھا األصلي أو تكبیرھا بنسبة تصل إلى من حجم %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

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

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

a.  نسبي %للتصغیر أو التكبیر نسبیًا، المس. 

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

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

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

 األصلي أو تكبیره لمالءمة حجم الورق المحدد.

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

 .توسیط تلقائياالختیار  لتوسیط الصورة على الصفحة، حدد خانة •
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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 

ح لك ھذا الخیار بتصغیر طول الصورة أو تكبیره تدريجیًا باستخدام لوحة : يسم)Yالطول ( •
 .)-ناقص (و زائد (+)المفاتیح األبجدية الرقمیة أو زري العالمتین 

: 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 •
: يحدد الجھاز نسبة مئوية منفصلة للتصغیر أو التكبیر تلقائیًا النسبة المئوية المستقلة % •

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

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

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

 

 تحديد درج الورق

على الورق ذي الراسیة أو الورق الملون أو الورق حدد درج ورق محمالً بالورق المطلوب إلنشاء النسخ 
 الشفاف أو أحجام الورق المختلفة.

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

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

 . المزيدس إذا لم يكن الدرج المطلوب مدرًجا، فالم .3

 .موافقالمس الدرج المطلوب، ثم المس  .4
 

 تحديد خیارات النسخ على الوجھین

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

 الوجھین:-لتحديد خیارات النسخ على
 .سخن، 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 الوجهذات وجھین. لتدوير األوجه الثانیة، المس األصلیة وإنتاج نُسخ 
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إلجراء المسح الضوئي لكال وجھي المستندات األصلیة وإنتاج  نسخ من الوجھین على الوجھین −
 .الثاني تدوير الوجهنُسخ ذات وجھین. لتدوير األوجه الثانیة، المس 

ال وجھي المستندات األصلیة وإنتاج إلجراء المسح الضوئي لك نسخ من الوجھین على وجه واحد −
 نُسخ مطبوعة ذات وجه واحد.

 األخضر. 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.
 

 الُنسخ المرتبةتحديد 

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 فحة الرئیسیة للخدماتالصاضغط على زر  .1

 .مرتبللوصول إلى الترتیب، المس  .2

 .ُمرتبة. المس متقدمإذا كانت الطابعة مزودة بوحدة إنھاء، فالمس 
 .موافقالمس  .3

 

 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 مرتبللوصول إلى الترتیب، المس  .2

 .غیر مرتب. المس متقدمإذا كانت الطابعة مزودة بوحدة إنھاء، فالمس 
 .موافقالمس  .3

 

 تدبیس الُنسخ

 بیس الُنسخ.إذا كانت الطابعة تشتمل على وحدة إنھاء، فیمكنھا تد

 لتحديد التدبیس:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 لإلنھاء، المس خیار التدبیس. .2
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 .متقدمللحصول على مزيد من الخیارات، المس  .3

a. .المس خیار تدبیس 

b.  ثم حدد خیاًرا.االتجاه المستند األصليلتغییر اتجاه الصفحة، المس ، 

c.  موافق، ثم المس أحد الخیارات. المس مصدر اإلمداد بالورقلتغییر مصدر الورق، المس. 

d.  ثم حدد خیاًرا.الثقبلتمكین میزة الثقب، المس ، 

 .موافقالمس  .4
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 إعدادات جودة الصورة

 يحتوي ھذا القسم على:

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

 

 تحديد نوع المستند األصلي

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

 لتحديد نوع المستند األصلي:
 .نسخ، ثم المس للخدماتالصفحة الرئیسیة اضغط على زر  .1

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

 على شاشة "نوع المستند األصلي"، حدد اإلعدادات المناسبة: .3

 على الجانب األيسر من الشاشة، المس نوع محتوى للمستند األصلي. −
 ي.إذا كان نوع المحتوى معروًفا، فحدد كیفیة إنتاج المستند األصل −

 .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 الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .التشبع، ثم المس ورةجودة الصالمس 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 
نع تلقائي" لتقلیل حساسیة أحد جانبي الورقة يمكن رؤيته على الجانب اآلخر منھا. استخدم اإلعداد "م

 الطابعة للتباينات في ألوان الخلفیة الخفیفة.

 لتغییر ھذا اإلعداد:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .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

ان لديك مستند أصلي باأللوان، فیمكنك ضبط لون النسخة باستخدام تأثیرات األلوان المضبوطة مسبًقا. إذا ك
 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.

 .موافق المس .4
 

 ضبط توازن األلوان

إذا كان لديك مستند أصلي باأللوان، فیمكنك ضبط توازن ألوان الطباعة من بین اللون السماوي واألرجواني 
 واألصفر واألسود قبل طباعة النسخة.

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

 .توازن األلوان، ثم المس رةجودة الصوالمس عالمة التبويب  .2

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

 لضبط مستويات الكثافة لأللوان األربعة جمیًعا: .3

a.  اللون األساسيعلى شاشة "توازن األلوان"، المس. 

b. .حرّك أشرطة التمرير لضبط مستوى كل لون 

 لمتوسطة ومستويات كثافة الظل حسب اللون:لضبط التمییز، ودرجة اللون ا .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:

 113 .......................................................................................... تحديد اتجاه المستند األصلي •
 113 .......................................................................................... تحديد حجم المستند األصلي •
 114 ..................................................................................................... تحديد "نسخ الكتاب" •
 114 ................................................................................................................ إزاحة الصورة •
 115 ....................................................................................................... مسح حواف الُنسخ •
 115 ............................................................................................................... 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

 "شاشة اتجاه المستند األصلي"، المس االتجاه المطلوب:من  .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.حظة: مال

 .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 التخطیطمة التبويب المس عال .2

 على شاشة "حجم المستند األصلي"، حدد خیاًرا: .3

 : يسمح ھذا الخیار للطابعة بتحديد حجم المستند األصلي.االكتشاف التلقائي −
: يحدد ھذا الخیار المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا عند منطقة المسح الضوئي مسبقة الضبط −

 جم الورق القیاسي. في قائمة التمرير، المس حجم الورق المطلوب.مطابقتھا لح
 : يمكنك تحديد ارتفاع المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا وعرضھا.منطقة المسح الضوئي المخصصة −
: يمكنك المسح الضوئي للمستندات األصلیة ذات األحجام مستندات أصلیة بأحجام مختلطة −

خطیطي الذي يظھر على الشاشة لتحديد أحجام القیاسیة المختلفة. استخدم الرسم الت
 المستندات األصلیة التي يمكن خلطھا في نفس المھمة.

 .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 
 الیمنى والیسرى على ورقتین أو كصورة واحدة على ورقة واحدة.ورقة واحدة. ويمكنك نسخ كلتا الصفحتین 

 

يجب علیك استخدام زجاج المستندات إلنشاء نُسخ من الكتب والمجالت أو غیرھا من مالحظة: 
 المستندات المجلدة. ال تضع المستندات األصلیة المجلدة في وحدة تغذية المستندات.

 إلعداد نسخ كتاب:
 .نسخ، ثم المس الرئیسیة للخدماتالصفحة اضغط 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 −
"مسح لنسخ الصفحتین الیمنى والیسرى من كتاب مفتوح على ورقتین. إذا كان  كلتا الصفحتین −

 ملم (بوصتان). 50.8حافة التجلید" مطلوبًا، فالمس األسھم لمسح ما يصل إلى 
لنسخ الصفحة الیسرى فقط من كتاب مفتوح على ورقة واحدة. إذا كان  الصفحة الیسرى فقط −

 ملم (بوصة واحدة). 25.4"مسح حافة التجلید" مطلوبًا، فالمس األسھم لمسح ما يصل إلى 
خ الصفحة الیمنى فقط من كتاب مفتوح على ورقة واحدة. إذا كان لنس الصفحة الیمنى فقط −

 ملم (بوصة واحدة). 25.4"مسح حافة التجلید" مطلوبًا، فالمس األسھم لمسح ما يصل إلى 
 .موافقالمس  .4

 

 إزاحة الصورة

الصفحة. يمكنك تغییر موضع صورة على صفحة النسخ. وُيعد ھذا اإلجراء مفیًدا إذا كانت الصورة أصغر من حجم 
 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.

سر الخلفي من زجاج المستندات بحیث يكون : ضع المستندات األصلیة في الركن األيزجاج المستندات •
 وجھھا ألسفل، وتكون الحافة الطويلة نحو الیسار.

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

 .إزاحة الصورة، ثم المس ضبط التخطیطالمس عالمة التبويب  .2

 على شاشة "إزاحة الصورة"، حدد خیاًرا: .3

 لتوسیط الصورة في الصفحة. يتوسیط تلقائ −
، 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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قیم المضبوطة مسبًقا التي تم حفظھا مسبًقا من قِبل مسؤول النظام. يمكنك استخدام المالحظة: 
بالزاوية السفلیة الیسرى من الشاشة، وحدد أحد اإلعدادات مسبقة  اإلعدادات مسبقة الضبطالمس

 الضبط من القائمة المنسدلة.
 

 .موافقالمس  .4
 

 مسح حواف الُنسخ

المقدار المراد مسحه من الحواف الیمنى والیسرى يمكنك مسح المحتوى من حواف الُنسخ من خالل تحديد 
 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 −
حديد المقدار المراد . لتالسفليو العلويو األيمنو األيسر، ثم المس األسھم 1الوجه المس 

، أو السفليو العلويو األيمنو األيسر،ثم المس األسھم 2 الوجهمسحه من كل حافة، المس 
 .1 الوجه عكسالمس 

 

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

 يمكن عكس الصورة األصلیة كصورة عكسیة أو سالبة. يمكنك استخدام أحد ھذين الخیارين أو كلیھما.

 لعكس الصورة:
 .نسخالمس ، ثم الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .عكس الصورة، ثم المس ضبط التخطیطالمس عالمة التبويب  .2

 على شاشة "عكس الصورة"، حدد خیاًرا: .3

 لعكس كل صورة من الیسار إلى الیمین على الصفحة. عكس الصورة −
 لعكس قیم األبیض واألسود. صورة سلبیة −

 .موافقالمس  .4
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 إعدادات تنسیق اإلخراج

 يحتوي ھذا القسم على:

 117 ................................................................................................................. إنشاء كتیب •
 118 ............................................................................................................. تضمین األغلفة •
 118 ................................................................. الحدود الفاصلة للصفحات في بداية الفصلتحديد  •
 119 ............................................................................................................. إضافة مدخالت •
 120 ................................................................................................. تحديد صفحات االستثناء •
 121 .............................................................................................. إضافة التعلیقات التوضیحیة •
 123 ............................................................................................ إضافة فواصل الورق الشفاف •
 123 .................................................................. طباعة صفحات متعددة على كل وجه من الورقة •
 124 ................................................................................................................... تكرار صورة •
 

 

 إنشاء كتیب

باعة صورتین لكل وجه من كل صفحة يمكنك طباعة نُسخ في شكل كتیب. يتم تصغیر صور الصفحة األصلیة لط
 مطبوعة. يمكنك بعدئذ طي الصفحات وتدبیسھا يدويًا أو تلقائیًا باستخدام وحدة اإلنھاء المناسبة.

 في ھذا الوضع، تقوم الطابعة بمسح جمیع المستندات األصلیة ضوئیًا قبل طباعة الُنسخ.مالحظة: 

 إلنشاء كتیب:
 .نسخ، ثم المس للخدماتالصفحة الرئیسیة اضغط على زر  .1

 .إنشاء الكتیبات، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .2

 .تشغیلعلى شاشة "إنشاء الكتیبات"، المس  .3

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

 األصلیة المطبوعة على الوجھین:-د المستنداتلتحدي .4

a.  إدخال المستند األصليالمس. 

b.  2على الوجھین، تدوير الوجه أو  المستندات األصلیة على الوجھینالمس. 

 لتحديد درج الورق: .5

a.  مصدر اإلمداد بالورقالمس. 

b. .المس الدرج المطلوب 

c.  موافقالمس. 

 فحدد الخیارات للوصول إلى الطي والتدبیس.إذا كانت الطابعة تحتوي على وحدة إنھاء مثبتة،  .6

 .موافقالمس  .7
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 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. 

 والدرج المراد استخدامه لتحمیل ورق األغلفة:لتحديد نوع األغلفة 
 .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.

 .الصفحات الخاصة، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .3

 .األغلفةالصفحات الخاصة"، المس من شاشة " .4

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

 حدد أحد الخیارات التالیة لخیارات األغلفة: .5

غالفین األمامي والخلفي من نفس : يتضمن ھذا الخیار التماثل 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 −

الف األمامي أو الخلفي، للوصول إلى خیارات الطباعة، المس السھم لتحديد خیارات الطباعة الخاصة بالغ .6
 ثم حدد أحد الخیارات.

 يقوم ھذا الخیار بإدراج غالف فارغ.الغالف الفارغ: −
: يقوم ھذا الخیار بالطباعة على الجانب األمامي من الغالف فقط. فقط 1الطباعة على الوجه  −

 .2تدوير الوجه المس  درجة، 180بزاوية  2لتدوير الصورة على الوجه 
: يقوم ھذا الخیار بالطباعة على الجانب الخلفي من الغالف فقط. فقط 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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 ة:لضبط وجه البدء لصفحات معین
 .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.

 .بدايات الفصول>  الصفحات الخاصة، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .3

، فستظھر شاشة تعارض التحديد التلقائي للورقالورق على إذا تم ضبط مصدر اإلمداد بمالحظة: 
 ."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

 دد ھذا الخیار الجانب األمامي من الورقة.: يحفي الصفحة الیمنى −
 : يحدد ھذا الخیار الجانب الخلفي من الورقة.في الصفحة الیسرى −

 . تتم إضافة ھذه الصفحة إلى القائمة على الجانب األيمن من الشاشة.إضافةالمس  .6

 لضبط صفحات أخرى، كرر الخطوات الثالث السابقة. .7

 على شاشة الصفحات الخاصة.. تظھر الخیارات التي حددتھا إغالقالمس  .8

لتحرير إدخال صفحة خاصة أو حذفھا، المس اإلدخال الموجود في القائمة، ثم المس اإلجراء المطلوب  .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
 لذي يحتوي على المدخالت.ا

تأكد من أن عرض الورق المستخدم للمدخالت مماثل لعرض الورق المستخدم في بقیة المستند. إذا مالحظة: 
 حددت "إنشاء الكتیب"، فغیر مسموح باستخدام المدخالت.

 إلضافة مدخالت:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

بالورق"، المس الدرج الذي يحتوي على الورق الخاص بصفحات النص األساسي لتحديد "مصدر اإلمداد  .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"مس درج الورق المطلوب، ثم ال

 .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 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 120
 المستخدم دلیل 
 

 لتحديد درج الورق المراد استخدامه في اإلدراج: .6

a.  مصدر اإلمداد بالورقالمس. 

b. .المس الدرج المطلوب 

c. موافقلمس ا. 

 .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

م المس اإلجراء المطلوب لتحرير إدخال صفحة خاصة أو حذفھا، المس اإلدخال الموجود في القائمة، ث .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 
 الورق المستخدم لصفحات االستثناء مماثالً لحجم الورق المستخدم لبقیة المستند.

 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

ج الذي يحتوي على الورق الخاص بصفحات النص األساسي لتحديد "مصدر اإلمداد بالورق"، المس الدر .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.

اإلنھاء، ثم أدخل نطاق القیمة النھائیة الخاصة بصفحات االستثناء باستخدام  رقم صفحةالمس حقل  .5
 یة.لوحة المفاتیح األبجدية الرقم

 لتحديد صفحة واحدة كاستثناء، أدخل رقمھا كبداية ونھاية للنطاق.مالحظة: 
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 لتحديد الورق المستخدم لصفحات االستثناء: .6

a.  مصدر اإلمداد بالورقالمس. 

b. .المس الدرج الذي يحتوي على ورق الستخدامه لصفحات االستثناء 

c.  موافقالمس. 

 تثناء.. تظھر صفحات االستثناء على شاشة االسإضافةالمس  .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

 أرقام الصفحات والتاريخ تلقائیًا بالُنسخ.يمكنك إضافة التعلیقات التوضیحیة مثل 
 

 مالحظات: 

ال تتم إضافة التعلیقات التوضیحیة لألغطیة أو عالمات التبويب أو المدخالت أو الصفحات الفارغة في بداية  •
 الفصل.

 ال يمكن إضافة التعلیقات التوضیحیة في حالة تحديد "إنشاء الكتیبات". •

 إلضافة التعلیقات التوضیحیة:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتط على زر اضغ .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. البدءرقم صفحة المس 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 التنسیق والنمطلتغییر تنسیق النص، المس. 
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 إلدراج تعلیق: .4

a.  تشغیل>  التعلیقالمس. 

b.  ثم حدد أحد الخیارات.تطبیق علىانقر فوق ، 

c. .المس تعلیًقا موجوًدا بالقائمة 

إلنشاء تعلیق، المس صًفا فارًغا، واستخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة النص، ثم المس مالحظة: 
 .موافق

d. النموذج موقع التعلیق. المس سھًما لوضع التعلیق المحدد في الرأس أو التذيیل. تُظھر صفحة 

e.  موافقالمس. 

f.  موافق، وحدد اإلعدادات المطلوبة، ثم المس التنسیق والنمطلتغییر تنسیق النص، المس. 

 إلدخال التاريخ الحالي: .5

a.  تشغیل>  التاريخالمس. 

b.  ثم حدد أحد الخیارات.تطبیق علىانقر فوق ، 

c. .ضمن "التنسیق"، حدد تنسیًقا للتاريخ 

d. اريخ في الرأس أو التذيیل. تُظھر صفحة النموذج موقع التاريخ.المس سھًما لوضع الت 

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
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 إضافة فواصل الورق الشفاف

يجب أن يكون حجم واتجاه الفواصل مماثل للورق  يمكنك إضافة أوراق فارغة بین كل ورقة شفافة مطبوعة.
 الشفاف.

 مالحظات: 
 في حالة تمكین "إنشاء كتیب"، فیتعذر علیك تحديد ھذه المیزة. •

 ستخدام ھذه المیزة، تأكد من تحمیل الورق الشفاف وتوفره للتحديد.ال •

  ، فستظھر شاشة تعارض الورق.التحديد التلقائي للورقإذا تم ضبط مصدر اإلمداد بالورق على  •

 إلضافة فواصل الورق الشفاف:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تشغیل>  فواصل الورق الشفاف، ثم المس تنسیق اإلخراجالمس عالمة التبويب  .2

للوصول إلى "مصدر اإلمداد بالفواصل"، المس الدرج الذي يحتوي على الورق المراد استخدامه للفواصل.  .3
والمس الدرج المطلوب، ثم المس  المزيدإذا لم يظھر الدرج الذي يحتوي على ورق الفواصل، فالمس 

 .موافق

ق الشفاف"، المس الدرج الذي يحتوي على الورق الشفاف. إذا لم يظھر للوصول إلى "مصدر اإلمداد بالور .4
 .موافقوالمس الدرج المطلوب، ثم المس  المزيدالدرج الذي يحتوي على الورق الشفاف، فالمس 

 .موافقالمس  .5
 

 طباعة صفحات متعددة على كل وجه من الورقة

لى كال وجھي الورقة. تقوم الطابعة بتصغیر يمكنك نسخ صفحة فردية وطباعتھا عدة مرات على وجه واحد أو ع
 حجم الصفحات نسبیًا لتالئم الورقة.

 في حالة تمكین "إنشاء كتیب"، فیتعذر علیك تحديد ھذه المیزة.مالحظة: 

 لطباعة صفحات أصلیة متعددة على الوجه:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .الصفحات لكل وجه>  تخطیط الصفحة، ثم المس اإلخراجتنسیق المس عالمة التبويب  .2

، فستظھر شاشة تعارض التحديد التلقائي للورقإذا 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.  وف واألعمدةتحديد الصفالمس. 

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 ، 
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 تخطیطیًا لتخطیط الصورة.يعرض الجانب األيمن من الشاشة رسًما 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.

 ذر علیك تحديد ھذه المیزة.في حالة تمكین "إنشاء كتیب"، فیتعمالحظة: 

 لتكرار صورة على الورقة:
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط 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 

ألقصى لعدد الصور التي يمكن مالءمتھا : يسمح ھذا الخیار للطابعة بتحديد الحد االتكرار التلقائي −
 على حجم الورق المحدد حالیًا. 

، ثم حدد خیار االتجاه المطلوب من القائمة. تُظھر صفحة النموذج تخطیط اتجاه المستند األصليالمس  .4
 الصورة.

 .موافقالمس  .5
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 نسخ بطاقة الھوية

 يحتوي ھذا القسم على:

 125 .......................................................................................................... نسخ بطاقة ھوية •
 126 ............................................................................ تحديد الُنسخ باأللوان أو باألبیض واألسود •
 126 .................................................................................................. بیرھاتصغیر الصورة أو تك •
 127 ........................................................................................................... تحديد درج الورق •
 127 ............................................................................................ تند األصليتحديد نوع المس •
 128 .................................................................................. تفتیح نُسخ بطاقة الھوية أو تغمیقھا •
 128 ................................................................................................. منع تباين الخلفیة تلقائیًا •
 

 

 نسخ بطاقة ھوية

يمكنك نسخ كال وجھي بطاقة الھوية أو مستند صغیر على وجه واحد من الورقة. يتم نسخ كل وجه باستخدام 
 ع على زجاج المستندات. تخزن الطابعة كال الوجھین وتطبعھما وجًھا تلو اآلخر على الورقة.نفس الموق

 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. 

 . تحريرللوصول إلى "میزات الجانب األيمن"، المس  .4

a. 1إخفاء الخلفیة للوجه تحقق من إعدادات نوع المستند األصلي والتفتیح/التغمیق و. 

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. یًامسح الجھة األمامیة ضوئاألخضر، أو المس  البدءاضغط على زر  .7

 على شاشة اللمس. 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
 

 الُنسخ باأللوان أو باألبیض واألسودتحديد 

 إذا كان المستند األصلي يشتمل على لون، فیمكنك إنشاء نُسخ باأللوان أو باألبیض واألسود.

 لتحديد لون اإلخراج:
 .نسخ بطاقة الھوية، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تحريرللوصول إلى "المیزات الشائعة"، المس  .2

 خیارات لتحديد لون اإلخراج.المس أحد ال .3

: يكتشف الجھاز محتوى اللون في المستند األصلي. إذا كان المستند األصلي االكتشاف التلقائي −
ملونًا، فستقوم الطابعة بإنشاء نُسخ ملونة بالكامل. إذا كان المستند األصلي باألبیض واألسود، 

 فستقوم الطابعة بإنشاء نُسخ باللون األسود فقط.
: ينتج نسًخا باللونین األسود واألبیض فقط. وعندھا يتم تحويل األلوان بالمستند سودأبیض وأ −

 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.

 صورة أو تكبیرھا:لتصغیر ال
 .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  −
 روضة، ثم اكتب قیمة.المع

 .)-ناقص (أو  زائد (+)لتصغیر النسبة المئوية أو تكبیرھا بشكل متزايد، المس  −
 .المزيدلتحديد حجم صورة مضبوط مسبًقا، المس زًرا. للحصول على مزيد من الخیارات، المس  −
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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  •
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 الضبط المسبق •

 .المزيدعلى مزيد من الخیارات، المس 
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 (+)مفاتیح األبجدية الرقمیة أو زري العالمتین ال

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

 من قائمة القیم مسبقة الضبط. : يسمح لك ھذا الخیار بالتحديد)Y / Xاإلعداد المسبق ( •
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.

 لتحديد الدرج المراد استخدامه لُنسخ بطاقة الھوية:
 .نسخ بطاقة الھوية، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتر اضغط على ز .1

 .تحريرللوصول إلى "المیزات الشائعة"، المس  .2

 للوصول إلى "مصدر اإلمداد بالورق"، المس الدرج المطلوب. .3

 . المزيدإذا لم يكن الدرج المطلوب مدرًجا، فالمس  .4

 . موافقالمس الدرج المطلوب، ثم المس  .5
 

 األصليتحديد نوع المستند 

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

 .تحريرول إلى "میزات الجانب األمامي" أو "میزات الجانب الخلفي"، المس للوص .2

 للوصول إلى "نوع المستند األصلي"، المس نوع المحتوى الخاص بالمستند األصلي. .3

 .موافقالمس  .4



 النسخ

 

 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 128
 المستخدم دلیل 
 

 

 تفتیح نُسخ بطاقة الھوية أو تغمیقھا

التمرير لتفتیح أو تغمیق مخرجات يمكنك تفتیح النسخة الموجودة على كل وجه أو تعتیمھا. استخدم شريط 
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 لصفحة الرئیسیة للخدماتااضغط 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

لمسح الضوئي للمستندات األصلیة المطبوعة على ورق رقیق، فإن النص أو الصورة المطبوعة على عند إجراء ا
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 للخدماتاضغط على زر  .1

 .تحريرللوصول إلى "میزات الجانب األمامي" أو "میزات الجانب الخلفي"، المس  .2

 .منع تلقائيلتحديد "منع الخلفیة"، المس  .3

 .موافقالمس  .4

 



 النسخ

 

 129 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

 النسخ المتقدم

 يحتوي ھذا القسم على:

 129 ......................................................................................................... إنشاء مھمة نسخ •
 130 .................................................................................................... طباعة النسخة العینة •
 130 ..................................................................................................... حفظ إعدادات النسخ •
 130 ................................................................................... استرداد إعدادات النسخ المحفوظة •

 

 إنشاء مھمة نسخ

عقدة التي تتضمن مجموعة متنوعة من المستندات األصلیة التي استخدم ھذه المیزة إلنتاج مھام النسخ الم
تتطلب إعدادات نسخ مختلفة. يمكن أن يكون لكل جزء من المھمة إعدادات نسخ مختلفة. بمجرد برمجة جمیع 

 األجزاء، ومسحھا ضوئیًا وتخزينھا مؤقًتا بالطابعة، تتم طباعة مھمة النسخ.

 إلنشاء مھمة نسخ متعددة األجزاء:
 . نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتط على زر اضغ .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 

 العینة أو حذف األجزاء: .3

a.  ،الجزء األخیر من العینةالمس لطباعة عینة من الجزء السابق الممسوح ضوئیًا. 

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. عدادات المطلوبة.باستخدام عالمات التبويب المناسبة، حدد اإل 

d.  األخضر لمسح المستندات األصلیة الخاصة بھذا الجزء ضوئیًا. البدءاضغط على زر 
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 كرر الخطوة السابقة لكل جزء متبقٍ. .5

 ، استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال عدد النسخ.كمیة المھمة النھائیةلتعیین  .6

 .ل المھمةإرسافي 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 
 من المھمة. وبمجرد فحص المھمة، يمكنك طباعة النسخ المتبقیة أو إلغاؤھا. ال يتم احتساب النسخة العینة
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.

 لطباعة نسخة عینة لمھمة النسخ:
 .سخن، 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.

 ت النسخ الحالیة:لحفظ إعدادا
 .نسخ، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .حفظ اإلعدادات الحالیة، ثم المس مجموعة المھامالمس عالمة التبويب  .2

 باستخدام لوحة مفاتیح شاشة اللمس، اكتب اسًما لإلعدادات المحفوظة. .3

 .موافقالمس  .4
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 استرداد إعدادات النسخ المحفوظة

 أية إعدادات نسخ محفوظة سابقة واستخدامھا للمھام الحالیة.يمكنك استرداد 
 

 .130في صفحة  حفظ إعدادات النسخلحفظ إعدادات النسخ باسم، راجع مالحظة: 

 السترداد اإلعدادات المحفوظة:
 .نسخ، ثم المس الرئیسیة للخدماتالصفحة اضغط 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: 
 

 لمھمة النسخ الحالیة.. يتم تحمیل اإلعدادات المحفوظة تحمیل اإلعداداتالمس  .4
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 134 .............................................................................................. المسح الضوئي األساسي •
 135 .................................................................................................. وحدة تغذية المستندات •
 136 .......................................................................................................... زجاج المستندات •
 137 .............................................................................................. المسح الضوئي إلى مجلد •
 140 .................................................................. فات الشبكةالمسح الضوئي إلى مستودعات مل •
 142 ................................................................................ المسح الضوئي إلى الدلیل الرئیسي •
 143 .......................................................................................... إعداد خیارات المسح الضوئي •
 149 ................................................................... محمول USBالمسح الضوئي إلى محرك أقراص  •
 150 ..................................................................... المسح الضوئي ألحد عناوين البريد اإللكتروني •
 155 .............................................................................................. المسح الضوئي إلى وجھة •
 157 ........................................................................................... المسح الضوئي إلى كمبیوتر •
 158 ............................................................................ استخدام المسح الضوئي بلمسة واحدة •

يجب على مسؤول النظام إعداد ھذه المیزة قبل أن تتمكن من استخدامھا. للحصول على التفاصیل، راجع 
 .www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docsعلى  دلیل مسؤول النظام

، فیمكنك مسح Internet Services ®CentreWare ®Xeroxلبدء عن ُبعد" في إذا قام مسؤول النظام بتمكین "ا
" يمكنك Microsoft Clip Organizerالصور ضوئیًا من الماسحة الضوئیة إلى جھاز الكمبیوتر مباشرًة. باستخدام "

اشرة من إجراء المسح الضوئي واالستیراد وتخزين الصور من الطابعة. يمكنك أيًضا إجراء المسح الضوئي مب
 .TWAINالطابعة إلى جھاز كمبیوتر باستخدام تطبیقات المسح الضوئي األكثر توافًقا مع 

 
 

 المسح الضوئي 7 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&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 
المكتب. تتصل الطابعة عادًة بالشبكة بدالً من باستخدام الطابعة عن ذلك الخاص بالماسحات الضوئیة لسطح 

 كمبیوتر واحد، حتى يمكنك تحديد وجھة للصورة الممسوحة ضوئیًا على الطابعة.

 تدعم الطابعة وظائف المسح الضوئي التالیة:
 مسح المستندات ضوئیًا وتخزين الصور على القرص الثابت للطابعة. •
 المستندات الموجود على ملقم الشبكة.مسح المستندات األصلیة ضوئیًا إلى مستودع  •
 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:
 األصفر لمسح اإلعدادات السابقة. 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  −
الزاوية العلوية الیسرى لزجاج النسخ بحیث تغذية المستندات. ضع الصفحة األولى من المستند في 

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

 ومشابك ورق من الصفحات ثم ضعھا في وحدة تغذية المستندات بحیث يكون وجھھا ألعلى.
 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًاثم المس  ،الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .3

 ، ثم للوصول إلى "اختیار مھام سیر العمل"، حدد أحد الخیارات.تغییرالمس  .4

 لتغییر أي من إعدادات المسح الضوئي، حدد خیارات من شاشة "المسح الضوئي لمھام سیر العمل". .5

 األخضر. البدءاضغط على زر  .6
 

 مالحظات: 

 السترداد أحد ملفات المسح الضوئي عن ُبعد.يجب توصیل الطابعة بالشبكة  •

 .Internet Services ®CentreWare ®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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 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.
تقبل وحدة تغذية المستندات أوزان الورق  •

بالنسبة للصفحات  ²جم/م 128إلى  38من 
 ²جم/م 128إلى  50ذات الوجه الواحد، ومن 
 للصفحات ذات الوجھین.

تقبل وحدة تغذية المستندات أحجام الورق  •
بوصات) إلى  4.9×  3.3( ملم 125×  85من 
بوصة)  17×  11.7ملم ( 432×  297

بالنسبة للصفحات ذات الوجه الواحد ومن 
بوصات) إلى  4.9×  4.3ملم ( 125×  110
بوصة)  17×  11.7ملم ( 432×  297

 بالنسبة للصفحات ذات الوجھین.
يبلغ الحد األقصى لسعة وحدة تغذية  •

 .²م/مج 80أوراق بوزن  110المستندات 
تكتشف وحدة تغذية المستندات أحجام  •

 الورق القیاسیة تلقائیًا.
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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.

يقبل زجاج المستندات أحجام الورق التي  •
×  11.7ملم ( 432×  297تصل إلى 

 بوصة). 17
يكتشف زجاج المستندات أحجام الورق  •

 القیاسیة تلقائیًا.
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 المسح الضوئي إلى مجلد

 يحتوي ھذا القسم على:

 137 ....................................................................................... المسح الضوئي إلى مجلد العام •
 138 ...................................................................................... المسح الضوئي إلى مجلد خاص •
 138 ......................................................................................................... إنشاء مجلد خاص •
 139 ........................................................................................ 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

ضوئیًا إلى توفر الطابعة مجلًدا عاًما لتخزين الصور الممسوحة ضوئیًا. ال تحتاج إلى كلمة مرور لمسح الصور 
المجلد العام، أو الستردادھا. ويمكن لجمیع المستخدمین عرض المستندات الممسوحة ضوئیًا في المجلد 
 العام. يمكنك أيًضا إنشاء مجلد خاص محمي بكلمة مرور. للحصول على التفاصیل، راجع إنشاء مجلد خاص.

 لمسح صورة ضوئیًا إلى مجلد عام:
 المستندات أو في وحدة تغذية المستندات. حمِّل المستند األصلي على زجاج .1

 .مسح مھام سیر العمل ضوئیًا، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .2

 .تغییرالمس  .3

 .صندوق البريد العام االفتراضيمن نافذة "اختیار مھام سیر العمل"، حدد  .4

 الضوئي لمھام سیر العمل".لتغییر أي من إعدادات المسح الضوئي، حدد خیارات من شاشة "المسح  .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 ®Xeroxلنقل الملف إلى الكمبیوتر، استخدم  .7
 .139في صفحة  اد ملفات المسح الضوئياستردراجع 
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 المسح الضوئي إلى مجلد خاص

يقوم مسؤول النظام بإنشاء مجلدات خاصة على الطابعة. ويمكن أن تتطلب المجلدات الخاصة كلمة مرور. 
إلنشاء المجلدات الخاصة. للحصول على التفاصیل،  Internet Services ®ntreWareCe ®Xeroxيمكنك استخدام 

 راجع إنشاء مجلد خاص.

 إلجراء المسح الضوئي إلى المجلد الخاص:
 حمِّل المستند األصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات. .1

 .ر العمل ضوئیًامسح مھام سی، 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 Guideيمكن لمسوؤل النظام إنشاء مجلد خاص في أي وقت. للتفاصیل، راجع 

 مسؤول النظام) الخاص بطراز الطابعة الموجودة لديك.

 د خاص بكلمة مرور:إلنشاء مجل
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: 
 .34صفحة 

 .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/WC7220_WC7225docsعلى  دلیل مسؤول النظامعلى التفاصیل، راجع 

 .إنشاء مجلدصندوق البريد"، انقر فوق  في قسم "المسح الضوئي إلى .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+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
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 في حقل "تأكید كلمة مرور المجلد"، اكتب كلمة المرور مرة أخرى. .7

 .تطبیقانقر فوق  .8

وعلى شاشة  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxائمة المجلدات في يظھر المجلد الخاص بك في ق
 اللمس بالطابعة ضمن "اختیار مھام سیر العمل". سیتم تخزين المحتويات على القرص الثابت للطابعة.

 

 استرداد ملفات المسح الضوئي

لنسخ ملفات المسح  esInternet Servic ®CentreWare ®Xeroxالسترداد الصور الممسوحة ضوئیًا؛ استخدم 
 الضوئي من الطابعة إلى جھاز الكمبیوتر.

 السترداد ملفات المسح الضوئي:
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: 
 .34صفحة 

 

 .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:

 140 ................................................. المسح الضوئي إلى مستودع ملفات الشبكة المحدد مسبًقا •
 140 ............................................................................................... إضافة وجھه مسح ضوئي •

لفات الموجود على عند استخدام ھذه المیزة، يتم إرسال الصور التي تقوم بمسحھا ضوئیًا إلى مستودع الم
 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

 وإرسالھا إلى مستودع ملفات الشبكة المحدد مسبًقا:لمسح صورة ضوئیًا 
 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

 ول النظام بإنشائه.من شاشة "اختیار مھام سیر العمل"، حدد القالب الذي قام مسؤ .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

 .143في صفحة  إعداد خیارات المسح الضوئيللحصول على تفاصیل، راجع 
 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

 .القوالبحدد  في منطقة "العرص"، .3

 .إنشاء قالب جديدضمن "عملیات القوالب"، انقر فوق  .4

إدخال وجھة المسح في 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".

 وكلمة مرور صالحین.أدخل اسم تسجیل دخول  .11

استخدم اسم تسجیل الدخول الخاص بالكمبیوتر الذي يحمل مجلد الوجھة. يمكن أن يتضمن مالحظة: 
 اسم تسجیل الدخول اسم المجال أيًضا، مثل اسم المجال/اسم تسجیل الدخول.

 . سیتم تخزين القالب على القرص الثابت بالطابعة.إضافةانقر فوق  .12
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 یل الرئیسيالمسح الضوئي إلى الدل

 تتیح لك میزة "المسح الضوئي إلى الموقع األصلي" مسح إحدى الصور ضوئیًا إلى الدلیل الرئیسي.

الستخدام وظیفة "المسح الضوئي إلى الموقع األصلي"، يجب علیك تسجیل الدخول باستخدام مالحظة: 
 .32ي صفحة ف 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

 .یر العمل ضوئیًامسح مھام س، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .2

 .تغییرالمس  .3

 من شاشة "اختیار مھام سیر العمل"، حدد القالب الذي قام مسؤول النظام بإنشائه. .4

 لتغییر أي من إعدادات المسح الضوئي، حدد خیارات من شاشة "المسح الضوئي لمھام سیر العمل". .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:

 143 ........................................................................... تغییر إعدادات المسح الضوئي األساسیة •
 144 ............................................................................................... تحديد اإلعدادات المتقدمة •
 146 ........................................................................................... تحديد عملیات ضبط التخطیط •
 147 ............................................................................................. تحديد خیارات حفظ الملفات •
 148 ............................................................................................... 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.على الوجھینالمسح الضوئي المس ، 

: 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 •
الخیار بالمسح الضوئي لكال الوجھین للصورة : يقوم ھذا 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 

لتي تم تحمیلھا في إلى اتجاه المستندات األصلیة ا 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. ة لتنسیق الملف، المس السھم المتجه ألسفل، ثم حدد أحد الخیاراتلتحديد تنسیق، بالنسب 

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. الملف"، حدد تنسیق ملف ثم حدد أحد الخیارات. على شاشة "تنسیق 

: 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 •

 ، فحدد لغة البحث من القائمة.نعم
 .موافقالمس  .6

 

 ت المتقدمةتحديد اإلعدادا

 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 المتقدمةالمس عالمة التبويب  .2

 لتحديد لون اإلخراج: .3

a. ثم حدد أحد الخیارات.ألوان المخرجاتس الم ، 

: الكتشاف محتوى اللون في الصورة األصلیة. إذا كانت الصورة األصلیة االكتشاف التلقائي •
باأللوان، فستقوم الطابعة بإجراء المسح الضوئي باأللوان الكاملة. أما إذا كان المستند األصلي 

 مسح الضوئي باألسود فقط.باألبیض واألسود فقط، فستقوم الطابعة بإجراء ال
 : يقوم بالمسح الضوئي باللونین األبیض واألسود فقط.أبیض وأسود •
 : يكتشف العديد من ظالل اللون الرمادي ويمسحھا ضوئیًا.تدرج اللون الرمادي •
 : يقوم بإجراء المسح الضوئي بكامل األلوان.اللون •

b.  موافقالمس. 
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 لتحديد نوع المستند األصلي: .4

a.  ثم حدد أحد الخیارات:المستند األصلينوع المس ، 

: 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 •

تتیح لك خیارات الصور والنصوص تحديد نوع المستند األصلي، مثل المطبوع أو المنسوخ طباعیًا مالحظة: 
 الحبر الصلب.أو الصورة الفوتوغرافیة أو نفث الحبر أو 

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 •
يسمح لك ھذا الخیار بضبط التباين يدويًا. لزيادة التباين أو تقلیله، حرّك شريط : تباين 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.  التمرير حسب الحاجة:على شاشة "خیارات الصورة"، اضبط أشرطة 

 : 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. نقطة لكل بوصة. 600نقطة لكل بوصة إلى  72ة "الدقة"، حدد دقة تترواح بین على شاش 

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 الحافة"، حدد خیاًرا 

لتحديد  كل الحواف: لمسح جمیع الحواف األربعة بنفس المقدار. المس أسھم جمیع الحواف •
 المقدار المراد مسحه من الحواف.

: يحدد ھذا الخیار المقادير المختلفة للمحو من الحواف. لتحديد المقدار المراد الحواف الفردية •
 مسحه من كل حافة، استخدم األسھم.

c.  موافقالمس. 

 لمسح المنطقة المناسبة من الصورة األصلیة ضوئیًا: .4

a.  حجم المستند األصليالمس. 

b. جم المستند األصلي"، حدد خیاًرا:على شاشة "ح 

 : يسمح ھذا الخیار للطابعة بتحديد حجم المستند األصلي.االكتشاف التلقائي •
: يحدد ھذا الخیار المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا منطقة المسح الضوئي مسبقة الضبط •

 في قائمة التمرير، المس حجم الورق المطلوب. عند مطابقتھا لحجم الورق القیاسي.
: يمكنك تحديد ارتفاع المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا قة المسح الضوئي المخصصةمنط •

 .X-العرضو Y-االرتفاعوعرضھا. لتحديد المنطقة، المس سھمي 
للسماح لك بإجراء المسح الضوئي للمستندات  مستندات أصلیة ذات أحجام مختلطة •

 األصلیة ذات األحجام القیاسیة المختلفة.
c.  موافقالمس. 

 كیفیة معاملة الماسحة الضوئیة للصفحات الفارغة:إلدارة  .5

a.  إدارة الصفحة الفارغةالمس. 

b. :حدد أحد الخیارات 
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 : يتضمن ھذا الخیار الصفحات الفارغة الممسوحة ضوئیًا.تضمین الصفحات الفارغة •
 : يحذف ھذا الخیار الصفحات الفارغة الممسوحة ضوئیًا.إزالة الصفحات الفارغة •

c.  موافقالمس. 
 

 خیارات حفظ الملفاتتحديد 

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:
 .ضوئیًامسح مھام سیر العمل ، 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 مالحظة: 
دلیل مستودعات ملفات الشبكة أو المسح الضوئي إلى الموقع األصلي. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docsعلى  مسؤول النظام

 لتحديد اإلجراء الذي يجب اتخاذه في حالة وجود الملف بالفعل: .6

a.  لخیارات.. حدد أحد افي 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+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
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 إنشاء مھمة مسح ضوئي

تنوعة من المستندات األصلیة الخاصة بالتجمیع في مھمة يمكنك استخدام ھذه المیزة لتجمیع مجموعة م
 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 

 وة السابقة لكل جزء متبقٍ.كرر الخط .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.

 ذا لزم األمر.إللغاء المھمة، إ حذف المھمة>  حذفالمس مالحظة: 
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 محمول USBالمسح الضوئي إلى محرك أقراص 

 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

 .USBمن نافذة اختیار مھام سیر العمل، حدد  .4

 على لوحة تحكم الطابعة. USBالمحمول في منفذ  USBأدخل محرك أقراص  .5

الصفحة ، فاضغط على USBالمحمول موجوًدا بالفعل في منفذ ذاكرة  USBإذا كان محرك أقراص مالحظة: 
 USB.يتم تحديد مھام سیر عمل المسح الضوئي لمھام سیر العمل، ثم المس الرئیسیة للخدمات

 تلقائیًا.

 ن إعدادات المسح الضوئي، حدد خیارات من شاشة "المسح الضوئي لمھام سیر العمل".لتغییر أي م .6

 األخضر. البدءاضغط على زر  .7

تظھر شاشة "تقدم المھمة"، ويتم مسح المستند األصلي ضوئیًا. يتم تخزين الملف على محرك أقراص 
USB .المحمول 

 المحمول من الطابعة. USBأزل محرك أقراص  .8
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 المسح الضوئي ألحد عناوين البريد اإللكتروني

 يحتوي ھذا القسم على:

 150 .......................................................... إرسال صورة ممسوحة ضوئیًا إلى عنوان بريد إلكتروني •
 151 ......................................................................................... إعداد خیارات البريد اإللكتروني •

 ھا ضوئیًا كمرفقات للبريد اإللكتروني.عند استخدام ھذه المیزة، يتم إرسال الصور التي تقوم بمسح
 

 

 إرسال صورة ممسوحة ضوئیًا إلى عنوان بريد إلكتروني

للبريد اإللكتروني.  SMTPقبل إجراء المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني، قم بتھیئة خصائص الحقل "من" و
يجب أن يوجد عنوان بريد إلكتروني واحد على األقل في دفتر العناوين. إذا لم تتم تھیئة خصائص البريد 

اإللكتروني بشكل سلیم، فسیظھر رمز "البريد اإللكتروني" باللون الرمادي على شاشة اللمس. للتفاصیل، 
 ظام) الخاص بطراز الطابعة الموجودة لديك.(دلیل مسؤول الن System Administrator Guideراجع 

 لمسح صورة ضوئیًا وإرسالھا إلى عنوان بريد إلكتروني:
 حمِّل المستند األصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات. .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:ن في القائمة، ثم حدد من القائمة لتنظیم المستلمین، المس أحد المستلمین الموجودي ،
 .نسخة مخفیة:أو  نسخة:

 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. 



 الضوئي المسح

 

 151 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

 إلدخال عنوان بريد إلكتروني من دفتر عناوين الجھاز: .6

a.  البريد اإللكتروني، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر. 

b.  دفتر العناوين بالجھازالمس. 

c. .حدد قائمة جھات اتصال البريد اإللكتروني المطلوبة من القائمة 

d.  لكتابة جزء من االسم. ، ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمسبحثالمس 

e.  بحثالمس. 

f.  نسخة مخفیة:أو  نسخةأو  إلىالمس األسماء المطلوبة، ثم حدد من القائمة. 

g.  موافقالمس. 

 إلضافة سطر الموضوع: .7

a.  ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة النص المطلوب.الموضوعالمس ، 

لحذفه، أو  Xد في حقل النص، ثم المس لتعديل الموضوع االفتراضي، قم بتمییز النص الموجومالحظة: 
 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

 يمكنك استخدام عالمة التبويب "خیارات البريد اإللكتروني" لتكوين إعدادات البريد اإللكتروني.

لتغییر أي من إعدادات "المسح الضوئي للبريد اإللكتروني"، استخدم الخیارات الموجودة على عالمات التبويب 
"البريد اإللكتروني" و"اإلعدادات المتقدمة" و"ضبط التخطیط" و"مجموعة المھام". للحصول على تفاصیل، راجع 

 .143في صفحة  إعداد خیارات المسح الضوئي
 

 تغییر اسم وتنسیق المرفق

 لتغییر اسم المرفق وتنسیقه:
 ، ثم اكتب اسًما لملف المسح الضوئي.مرفقالمس  .1

. للحصول مخصصالمس قائمة تنسیق الملفات، ثم حدد أحد الخیارات. لتحديد خیارات مخصصة، المس  .2
 .تغییر خیارات تنسیق المرفقاجع على التفاصیل، ر

 .موافقالمس  .3
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 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 −

 الخیارات:فقط، حدد أحد  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 −

 اللمس إلدخال كلمة المرور.
 .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: يقوم ھذا الخیار بإنشاء مستند قابل للبحث من الصفحات الممسوحة ضوئیًا. إذا حددت نعم −

 فحدد لغة البحث من القائمة.
 .موافقالمس  .8

 .موافقالمس  .9
 

 تغییر عنوان "من"

 لتغییر عنوان "من":
 .خیارات البريد اإللكترونيالتبويب  المس عالمة .1

 ."من"المس  .2

 لتغییر عنوان "من" باستخدام "عنوان البريد اإللكتروني" أو "المفضالت" التي تم إدخالھا:  .3

 ، ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس إلدخال عنوان بريد إلكتروني.إدخال عنوان "من"المس  −
 القائمة. ، ثم حدد األسماء المطلوبة منالمفضالتالمس  −

 .موافقالمس  .4

 تغییر عنوان "من" 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 ، 
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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

لوحة مفاتیح شاشة اللمس إلدخال عنوان بريد ، ثم استخدم 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.  م لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة جزء من االسم.، ثم استخدبحثالمس 

d.  بحثالمس. 

e.  إضافةحدد االسم المطلوب من القائمة، ثم المس. 

 .موافقالمس  .6
 

 تغییر الرسالة

 لتغییر الرسالة:
 .خیارات البريد اإللكترونيالمس عالمة التبويب  .1

 .الرسالةالمس  .2

 مفاتیح شاشة اللمس.اكتب الرسالة المراد تضمینھا مع الصور باستخدام لوحة  .3

 .موافقالمس  .4
 

 إعداد الجودة وحجم الملف

 لضبط الجودة وحجم الملف:
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 .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
 لملف".ضغط"/"أكبر حجم ل

 .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/WC7220_WC7225docsعلى  دلیل مسؤول النظامراجع 

 لضبط التشفیر:
 .خیارات البريد اإللكترونيالمس عالمة التبويب  .1

 .التشفیرالمس  .2

 .إيقاف تشغیلأو  تشغیللتعیین "التشفیر"، المس  .3

 .موافقالمس  .4
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 المسح الضوئي إلى وجھة

 يحتوي ھذا القسم على:

 155 ............................................................................. 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

الوجھة على الملقم أو مشاركة المجلد على قبل إجراء المسح الضوئي إلى وجھة، قم بتھیئة مجلدات 
الكمبیوتر الشخصي. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك "مسح ضوئي إلى الوجھة" واحد على األقل بدفتر 

العناوين. إذا لم تتم تھیئة خصائص "المسح الضوئي إلى الوجھة" بشكل صحیح، فسیظھر رمز "المسح 
 شة اللمس.الضوئي إلى" باللون الرمادي على شا

 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.  المفضالتالمس. 

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 المستلمینثم المس  حدد جھة االتصال المطلوبة من القائمة. 

e.  موافقالمس. 

لتغییر أي من إعدادات المسح الضوئي، استخدم الخیارات الموجودة أسفل شاشة "المسح الضوئي  .5
 .143في صفحة  إعداد خیارات المسح الضوئيإلى". لالطالع على التفاصیل، راجع 
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 لتحديد اإلجراء الذي يجب اتخاذه في حالة وجود الملف بالفعل: .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 الملفاتتبويب المس عالمة ال. 

b.  الجودة/حجم الملفالمس: 

c.  لتحديد إعداد، استخدم شريط التمرير. تتراوح اإلعدادات من "أعلى ضغط"/"أصغر حجم للملف" إلى
 "أقل ضغط"/"أكبر حجم للملف".

d.  موافقالمس. 

 األخضر. البدءاضغط على زر  .8

 ضوئیًا. يتم تخزين الملف كمستند بالوجھة.تظھر شاشة "تقدم المھمة"، ويتم مسح المستند األصلي 
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 المسح الضوئي إلى كمبیوتر

، فیمكنك مسح Internet Services ®CentreWare ®Xeroxإذا قام مسؤول النظام بتمكین "البدء عن ُبعد" في 
" يمكنك Microsoft Clip Organizerالصور ضوئیًا من الماسحة الضوئیة إلى جھاز الكمبیوتر مباشرًة. باستخدام "

إجراء المسح الضوئي واالستیراد وتخزين الصور من الطابعة. يمكنك أيًضا إجراء المسح الضوئي مباشرة من 
 .TWAINالطابعة إلى جھاز كمبیوتر باستخدام تطبیقات المسح الضوئي األكثر توافًقا مع 

 

 المسح الضوئي إلى كمبیوتر
المستندات أو في وحدة تغذية المستندات  على الطابعة، قم بتحمیل المستند األصلي على زجاج .1

 التلقائیة.

 < Microsoft Officeأدوات >  Microsoft Office>  البرامج>  البدءعلى جھاز الكمبیوتر، انقر فوق  .2
Microsoft Clip Organizer. 

 .من الماسحة الضوئیة أو الكامیرا>  إضافة قصاصات إلى المنظم>  الملفانقر فوق  .3

 .TWAINبرنامج التشغیل  Xerox>  الجھازانقر فوق  .4

 .إدخال مخصصانقر فوق  .5

، تحديد جھاز المسح الضوئيفي حالة تثبیت العديد من الماسحات الضوئیة على الكمبیوتر، انقر فوق  .6
 .تحديدثم حدد الماسحة الضوئیة، ثم انقر فوق 

 لخیارات.وحدد أحد ا حجم المسح الضوئيلتحديد حجم للصورة الممسوحة ضوئیًا، انقر فوق  .7

  الوجه المراد مسحه ضوئیًالتحديد أوجه المستند األصلي المراد مسحھا ضوئیًا، انقر فوق  .8

: يقوم ھذا اإلعداد بالمسح الضوئي لوجه واحد فقط من المستند مسح ضوئي على وجه واحد −
 ذات وجه واحد.-األصلي أو الصورة األصلیة ويقوم بإنتاج ملفات إخراج 

: يقوم ھذا اإلعداد بالمسح الضوئي لكال الوجھین بالمستند األصلي مسح ضوئي على الوجھین −
 أو بالصورة األصلیة.

لمسح كال وجھي الصورة األصلیة على الحافة  المسح الضوئي على الوجھین، الحافة القصیرة −
 القصیرة.

 ، ثم حدد أحد الخیارات.الدقةلتحديد دقة لمسح الصورة ضوئیًا، انقر فوق  .9

 وحدد خیاًرا: لون الصورةلضوئي، انقر فوق لضبط لون المسح ا .10

الكتشاف محتوى اللون في الصورة األصلیة. إذا كانت الصورة األصلیة باأللوان، فستقوم  تلقائي −
الطابعة بإجراء المسح الضوئي باأللوان الكاملة. أما إذا كان المستند األصلي باألبیض واألسود فقط، 

 األبیض واألسود فقط.فتقوم الطابعة بإجراء المسح الضوئي ب
 : يقوم بإجراء المسح الضوئي بكامل األلوان.اللون −
 : يكتشف العديد من ظالل اللون الرمادي ويمسحھا ضوئیًا.تدرج اللون الرمادي −
 : يقوم ھذا اإلعداد بالمسح الضوئي باألبیض واألسود فقط.األبیض واألسود −

 .المسح الضوئيلمسح الصورة ضوئیًا، انقر فوق  .11
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 م المسح الضوئي بلمسة واحدةاستخدا

يتیح لك "المسح الضوئي بلمسة واحدة" مسح المستند ضوئیًا إلى موقع محدد بلمسة زر. قبل أن تتمكن من 
استخدام "المسح الضوئي بلمسة واحدة"، يجب أن يقوم مسؤول النظام بتھیئة قالب المسح الضوئي وتمكین 

عة العديد من التحديدات بلمسة واحدة، ويكون لكل منھا التحديد على شاشة اللمس. يمكن أن يكون للطاب
 وجھة مسح ضوئي وإعدادات مسح ضوئي مختلفة.

 الستخدام المسح الضوئي بلمسة واحدة:
 حمِّل المستند األصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات. .1

 الضوئي بلمسة واحدة.، ثم المس رمز المسح الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على الزر  .2

 لتغییر أّيٍ من إعدادات المسح الضوئي، استخدم الخیارات الموجودة أسفل شاشة اللمس. .3

 .143في صفحة  تغییر إعدادات المسح الضوئي األساسیةللحصول على التفاصیل، راجع 
 األخضر. البدءعلى زر اضغط  .4

 تظھر شاشة "تقدم المھمة"، ويتم مسح المستند األصلي ضوئیًا. يتم تخزين الملف كمستند بالوجھة.
 



 

 159 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

 يحتوي ھذا الفصل على:

 160 .......................................................................................تكوين الطابعة لإلرسال بالفاكس •
 161 ...............................................................................................إرسال الفاكس األساسي •
 163 ..................................................................................................... نإرسال فاكس مضم •
 176 .............................................................................................. إرسال الفاكس عبر الملقم •
 183 .............................................................................................. عبر اإلنترنت إرسال فاكس •
 192 ........................................................................................................إنشاء مھمة فاكس •
 LAN ......................................................................................................... 194أرسل فاكس  •
 196 ................................................................................................... استخدام دفتر العناوين •

يجب على مسؤول النظام إعداد ھذه المیزة قبل أن تتمكن من استخدامھا. للحصول على التفاصیل، راجع 
 .www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docsعلى  دلیل مسؤول النظام

 
 

 اإلرسال عبر الفاكس 8 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic


 الفاكس عبر اإلرسال

 

 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 160
 المستخدم دلیل 
 

 تكوين الطابعة لإلرسال بالفاكس

لیة لديك. تشتمل قبل استخدام الفاكس، يجب تھیئة إعدادات الفاكس لتتوافق مع أنماط االتصال واللوائح المح
 إعدادات الفاكس على میزات اختیارية يمكنك استخدامھا لتكوين الطابعة لإلرسال بالفاكس.

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/WC7220_WC7225docsعلى  دلیل مسؤول النظامللحصول على التفاصیل، راجع 
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 إرسال الفاكس األساسي

 يمكنك إرسال فاكس بواحدة من الطرق األربع التالیة:
: يعمل ھذا الخیار على مسح المستند ضوئیًا، ثم إرساله مباشرًة إلى الفاكس/الفاكس المضمن •

 .163في 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 
 .176في صفحة 

: يعمل ھذا الخیار على مسح المستند ضوئیًا، ثم إرساله عبر البريد اإللكتروني  الفاكس عبر اإلنترنت •
 .183في صفحة  إرسال فاكس عبر اإلنترنتإلى أحد المستلمین. للحصول على التفاصیل، راجع 

: يعمل ھذا الخیار على إرسال مھمة الطباعة الحالیة كفاكس. للحصول على التفاصیل،  LANفاكس  •
 .194في 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.

التي يقبل زجاج المستندات أحجام الورق  •
×  11.7ملم ( 432×  297تصل إلى 

 بوصة). 17
يكتشف زجاج المستندات أحجام الورق  •

 القیاسیة تلقائیًا.
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 وحدة تغذية المستندات

 

 

صلیة بحیث تكون أدخل المستندات األ •
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.
تقبل وحدة تغذية المستندات أوزان الورق  •

بالنسبة للصفحات  ²جم/م 128إلى  38من 
 ²جم/م 128إلى  50الوجه الواحد، ومن ذات 

 للصفحات ذات الوجھین.
تقبل وحدة تغذية المستندات أحجام الورق  •

بوصات) إلى  4.9×  3.3( ملم 125×  85من 
بوصة)  17×  11.7ملم ( 432×  297

بالنسبة للصفحات ذات الوجه الواحد ومن 
بوصات) إلى  4.9×  4.3ملم ( 125×  110
بوصة)  17×  11.7ملم ( 432×  297

 بالنسبة للصفحات ذات الوجھین.
يبلغ الحد األقصى لسعة وحدة تغذية  •

 .²جم/م 80أوراق بوزن  110المستندات 
تكتشف وحدة تغذية المستندات أحجام  •

 الورق القیاسیة تلقائیًا.
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 إرسال فاكس مضمن

وإرساله إلى جھاز فاكس عندما تقوم بإرسال فاكس من لوحة التحكم بالطابعة، يتم مسح المستند ضوئیًا 
باستخدام خط ھاتف مخصص. الستخدام میزة الفاكس المضمن، تأكد من قدرة طابعتك على الوصول إلى خط 

 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 لرئیسیة للخدماتالصفحة ااضغط 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 إضافة مستلمإلضافة 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: 
 ثناء الطلب كفواصل في رقم الفاكس.الفاكس. عند إدخالھا، تظھر التوقفات المؤقتة أ

 .دفتر عناوين الجھازالمس  −
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  •
 .إزالةس جھة االتصال، ثم المس إلزالة جھة اتصال من القائمة، الم •
 .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
168. 

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: 
إللغاء المھمة بالكامل. إذا لم تقم بإجراء تحديد في  إلغاء المسح الضوئيلمتابعة المھمة، أو  الضوئي

 ثانیة، فسیتم استئناف المھمة تلقائیًا. 60غضون 
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 إعدادات الفاكس األساسیة

 يحتوي ھذا القسم على:

 164 ...................................................................... تحديد خیارات المسح الضوئي على الوجھین •
 164 ............................................................................................ تحديد نوع المستند األصلي •
 165 .................................................................................................................. إعداد الدقة •
 165 .......................................................................................... تحديد حجم المستند األصلي •
 166 ................................................................................................. منع تباين الخلفیة تلقائیًا •
 166 ................................................................................................................. ضبط التباين •
 166 ..................................................................................................... ضبط السطوع والحدة •
 167 ............................................................................................... تحديد التصغیر أو التقسیم •
 167 ....................................................................................... 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.

 لضبط المسح الضوئي على الوجھین:
 .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 −
 احد.ذات وجه و-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 نوع المستند األصلي

األصلي" لتحديد نوع الصور التي يتم مسحھا ضوئیًا. يستخدم الجھاز ھذه يمكنك استخدام خیار "النوع 
 المعلومات لتحسین إعدادات جودة الصورة وإنتاج أفضل جودة لإلخراج.

 لتحديد نوع المستند األصلي:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط 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 dpiتحدد "الدقة" جودة الصور الرسومیة. وتقاس دقة الصورة بالنقاط في البوصة (
ة (بكسل) في كل بوصة من الصورة. وتوفر الدقة األعلى نقط 600) يقدم الصور باستخدام dpi-600البوصة (

 جودة طباعة أفضل.

 لضبط الدقة:
 .الفاكس، 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.-النص الذي تم إنشائه: ُيستخدم مع قیاسي −
 : 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

 المستندات ضوئیًا، حدد حجم المستند األصلي.للتأكد من قیامك بمسح المنطقة الصحیحة من 

 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 خیاًرا: .4

 : يسمح ھذا الخیار للطابعة بتحديد حجم المستند األصلي.ائياالكتشاف التلق −
: يحدد ھذا الخیار المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا عند منطقة المسح الضوئي مسبقة الضبط −

 مطابقتھا لحجم الورق القیاسي. في قائمة التمرير، المس حجم الورق المطلوب.
 منطقة المراد مسحھا ضوئیًا وعرضھا.: يمكنك تحديد ارتفاع المنطقة المسح الضوئي المخصصة −
: يمكنك المسح الضوئي للمستندات األصلیة ذات األحجام مستندات أصلیة بأحجام مختلطة −

القیاسیة المختلفة. استخدم الرسم التخطیطي الذي يظھر على الشاشة لتحديد أحجام 
 المستندات األصلیة التي يمكن خلطھا في نفس المھمة.

 .موافقالمس  .5
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 ين الخلفیة تلقائیًامنع تبا

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.

 ديد "منع تلقائي":لتح
 .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

 النسبي بین المناطق الساطعة والداكنة بالصورة.التباين ھو االختالف 

 لضبط التباين:
 .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

 ت.على شاشة تحسین الصورة، حدد أحد الخیارا .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:
 .الفاكسس ، ثم المالصفحة 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
 

 تحديد التصغیر أو التقسیم

 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

 .التصغیر/التقسیم، ثم المس التخطیطضبط المس 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

 

 ر الفاكسإعداد إرسال الكتب عب

 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:

 168 .......................................................................................................... طباعة تقرير تأكید •
 168 .......................................................................................................... تحديد معدل البدء •
 169 .......................................................................................................... إضافة ورقة غالف •
 169 .........................................................................................................إرسال نص العنوان •
 170 ....................................................................................................... إرسال فاكس متأخر •
 170 ............................................................................ تخزين فاكس في صندوق البريد المحلي •
 171 ................................................................................... عیدتخزين فاكس في صندوق بريد ب •
 171 ............................................................................. طباعة مستندات صندوق البريد المحلي •
 172 ................................................................................ طباعة مستندات صندوق البريد البعید •
 172 .............................................................................. حذف مستندات صندوق البريد المحلي •
 173 ................................................................................................ تخزين فاكس لالستقصاء •
 174 .................................................................................... طباعة فاكسات مخزنة لالستقصاء •
 175 ......................................................................................حذف فاكسات مخزنة لالستقصاء •
 175 ........................................................................................................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 للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تقرير التأكید، ثم المس خیارات الفاكسالمس عالمة التبويب  .3

 .تأكید الطباعةإلنشاء تقرير لكل مھام الفاكس، المس  .4

 .موافقالمس  .5
 

 تحديد معدل البدء

 بدء ما لم تكن وجھة الفاكس الذي ترسله ذات متطلبات خاصة.حدد أعلى معدل 

 لتحديد سرعة إرسال الفاكس:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2
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 .معدل البدء، ثم المس خیارات الفاكسالمس عالمة التبويب  .3

 الخیارات.المس أحد  .4

 .موافقالمس  .5

بت في  4800يمكن أن تطالبك بعض شبكات الھاتف بضبط معدل بدء الفاكس على "مفروض (مالحظة: 
 الثانیة)". يضمن معدل البیانات البطيء إرساالً أكثر موثوقیة للبیانات.

 

 إضافة ورقة غالف

الفاكس. يمكنك إضافة تعلیق قصیر إلى يمكنك استخدام خیار ورقة الغالف إلضافة صفحة مقدمة إلى بداية 
 ورقة الغالف، باإلضافة إلى تفاصیل إلى ومن.

 لتضمین ورقة غالف:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة 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 ريرتح، والمس الرمز >Available<المس تعلیق  −

 .موافقالنص، ثم المس 

 مالحظات: 

 .حذف. لتأكید اإلجراء، المس Xلحذف تعلیق موجود، المس التعلیق، ثم المس  •

. لتغییر التعلیق، استخدم لوحة مفاتیح تحريرلتحرير تعلیق موجود، المس التعلیق ثم المس الرمز  •
 .موافقشاشة اللمس ثم المس 

 .موافقالمس  .7
 

 إرسال نص العنوان

يجب على مسؤول النظام إعداد ھذه المیزة قبل أن تتمكن من استخدامھا. للحصول على التفاصیل، راجع 
 .www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docsعلى  دلیل مسؤول النظام

 لتضمین نص عنوان الفاكس:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتى زر اضغط عل .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .إرسال نص العنوان، ثم المس خیارات الفاكسالمس عالمة التبويب  .3

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
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 المس أحد الخیارات. .4

 .موافقالمس  .5
 

 إرسال فاكس متأخر

 15ة الفاكس فیه. يمكن أن يتراوح التأخیر من يمكنك ضبط وقت في المستقبل تقوم الطابعة بإرسال مھم
 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

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .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  صباًحاساعة، فالمس  12في حالة ضبط الطابعة على عرض الساعة بتنسیق  −

 .موافقالمس  .5

 الفاكس ضوئیًا وحفظه، ثم يتم إرساله في الوقت المحدد.يتم مسح 
 

 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/WC7220_WC7225docsعلى  دلیل مسؤول النظامالتفاصیل، 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

، 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.

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
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 .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 مالحظة: 

 .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.البريد رقم صندوقالمس 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

لم الفاكس. لتحديد صندوق بريد مختلف، المس حقل المستلم, ثم يظھر صندوق البريد باعتباره مست
 .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

لديك مستندات مخزنة في صندوق البريد. للحصول على التفاصیل، راجع الستخدام ھذه المیزة، يجب أن يكون 
 تخزين فاكس في صندوق بريد محلي.

 لطباعة مستندات صندوق البريد المحلي:
 .الفاكس، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .صناديق البريدالمس  .2

 .صناديق البريد، ثم المس مستلمین إضافةفي حالة تحديد عالمة التبويب الفاكس، المس مالحظة: 

 .طباعة من صندوق البريدالمس  .3

 .صندوق البريد المحليالمس  .4
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 المس صندوق بريد من القائمة. .5

، ثم استخدم لوحة المفاتیح إلدخال رمز مرور صندوق البريدإذا كان رمز المرور مطلوبًا، فالمس حقل  .6
 .موافق رمز مرور صندوق البريد المكون من أربعة أرقام. المس

 . 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

 البعید:لطباعة مستندات صندوق البريد 
 .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 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
 البريد المكون من أربعة أرقام. صندوق

 . 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

 .صناديق البريدالمس  .2

 .صناديق البريد، ثم المس إضافة مستلمیند عالمة التبويب الفاكس، المس في حالة تحدي .3

 .تخزين إلى صندوق البريدالمس  .4

 .صندوق البريد المحليالمس  .5

 المس صندوق بريد من القائمة. .6
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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
 .البريدتفريغ صندوق المس 

 

 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 

عة البعیدة مزودتان بمیزة استقصاء الفاكس.يمكنك تخزين فاكسات أن تكون كل من طابعة االستقصاء والطاب
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 مالحظة: 

 .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 م فاكسأدخل رقالمس ،
 .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. 

 رات اإلضافیة حسب الحاجة.حدد الخیا .5

 . يتم مسح المستندات األصلیة ضوئیًا وتخزينھا لالستقصاء.بدءالمس  .6
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 طباعة فاكسات مخزنة لالستقصاء

تتیح لك میزة استقصاء الفاكس تخزين مستند الفاكس في الطابعة وجعله متوفًرا ألجھزة الفاكس األخرى 
المخزنة في أجھزة الفاكس األخرى. الستخدام ھذه المیزة، يجب لالستقصاء. يمكنك أيًضا استرداد الفاكسات 

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 

ر تأخیر االستقصاء السترداد الفاكسات الحًقا في وقت محدد. بإمكان الطابعة استقصاء أكثر من استخدام خیا
 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 مستلمینفاكس، المس في حالة تحديد عالمة التبويب المالحظة: 

 .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
 .سصندوق بريد الفاك

 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.  افیة حسب الحاجة.. أدخل أرقام فاكس إض+إلضافة رقم إلى القائمة، المس الزر 

d.  تحريرأو  إزالةلتحرير قائمة أرقام الفاكس، المس رقًما في القائمة، ثم المس. 

e.  تأخیر االستقصاءلضبط وقت محدد الستقصاء الجھاز البعید، المس. 

 .تأخیر االستقصاءالمس  •
 ، ثم المس األسھم لضبط رقم.الساعةالمس حقل  •
 رقم.، ثم المس األسھم لضبط الدقیقةالمس حقل  •
 .مساءً أو  صباًحاساعة، فالمس  12في حالة ضبط الطابعة على عرض الساعة بتنسیق  •
 .موافقالمس  •

f.  طباعةالمس. 

 طباعة الفاكسات المخزنة على الجھاز البعید لالستقصاء.
 .إغالقالمس  .6
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 حذف فاكسات مخزنة لالستقصاء

 لحذف فاكسات مخزنة لالستقصاء:
 .الفاكس، ثم المس للخدماتالصفحة الرئیسیة اضغط 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 الفاكس. للتأكید، المس تفريغ استقصاء الفاكسالمس  .5

 .موافقالمس  .6
 

 إنشاء مھمة فاكس

 .192في صفحة  إنشاء مھمة فاكسللحصول على التفاصیل، راجع 
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 إرسال الفاكس عبر الملقم

إلى خط ھاتف في حالة اتصال ملقم الفاكس بالشبكة، يمكنك إرسال مستند إلى جھاز الفاكس دون الحاجة 
 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.

 يجب أن يقوم مسؤول النظام بتمكین خدمة الفاكس عبر الملقم وتھیئة مستودع الفاكس أو موقع حفظ
 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  −
ة. إلضافة حروف طلب خاصة، المس إلدخال الرقم، استخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمی •

 الحرف المطلوب عند نقطة اإلدخال أثناء إدخال الرقم.
 المس إضافة. •
 .إدخال مستلم، ثم إضافة مستلمإلضافة مستلمین إضافیین، المس  •
 .إضافةاستخدم لوحة المفاتیح األبجدية الرقمیة إلدخال الرقم، ثم المس  •

أو أكثر بین رقم الوصول الخاص بالخط الخارجي ورقم يمكن طلب توقف مؤقت أثناء الطلب مالحظة: 
 الفاكس. عند إدخالھا، تظھر التوقفات المؤقتة أثناء الطلب كفواصل في رقم الفاكس.

 .دلیل الفاكسالمس  −
 .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 اتجاه المستند األصليالمس  .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
 .180في صفحة 

ة بمسح الصفحات ضوئیًا وإرسال المستند عند مسح جمیع األخضر. تقوم الطابع البدءاضغط على زر  .8
 الصفحات ضوئیًا.
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 إعدادات الفاكس عبر الملقم األساسیة

 يحتوي ھذا القسم على:

 177 ...................................................................... تحديد خیارات المسح الضوئي على الوجھین •
 177 .......................................................................................... تحديد اتجاه المستند األصلي •
 178 .................................................................................................................. إعداد الدقة •
 178 .......................................................................................... تحديد حجم المستند األصلي •
 

 

 تحديد خیارات المسح الضوئي على الوجھین

خیارات المسح الضوئي على الوجھین لضبط الجھاز على إجراء مسح ضوئي لوجه واحد من يمكنك استخدام 
 المستند األصلي أو كال وجھیه.

 لضبط المسح الضوئي على الوجھین:
 .الفاكس عبر الملقم، 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 −
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. 
 ان من الالزم تدوير الصور إلنتاج اإلخراج المطلوب أم ال.تستخدم الطابعة المعلومات لتحدد ما إذا ك

 لتحديد االتجاه:
 .الفاكس عبر الملقم، 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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 ه المطلوب.من شاشة اتجاه المستند األصلي، المس االتجا .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.

فضع المستند األصلي في نفس االتجاه متجًھا ألسفل كما إذا كنت تستخدم زجاج المستندات، مالحظة: 
 لو كان متجًھا ألعلى.

 .موافقالمس  .5
 

 إعداد الدقة

 ).dpiتحدد الدقة درجة نعومة الصور الرسومیة أو تحببھا. وتقاس دقة الصورة بالنقاط في البوصة (

 لضبط الدقة:
 .لملقمالفاكس عبر ا، 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
 

 حجم المستند األصليتحديد 

 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

 .المستند األصليحجم المس  .3

 على شاشة "حجم المستند األصلي"، حدد خیاًرا: .4

 : يسمح ھذا الخیار للطابعة بتحديد حجم المستند األصلي.االكتشاف التلقائي −
: يحدد ھذا الخیار المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا عند منطقة المسح الضوئي مسبقة الضبط −

 المس حجم الورق المطلوب.مطابقتھا لحجم الورق القیاسي. في قائمة التمرير، 
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 : يمكنك تحديد ارتفاع المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا وعرضھا.منطقة المسح الضوئي المخصصة −
: يمكنك المسح الضوئي للمستندات األصلیة ذات األحجام مستندات أصلیة بأحجام مختلطة −

حجام القیاسیة المختلفة. استخدم الرسم التخطیطي الذي يظھر على الشاشة لتحديد أ
 المستندات األصلیة التي يمكن خلطھا في نفس المھمة.

 .موافقالمس  .5
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 تحديد خیارات الفاكس عبر الملقم

 يحتوي ھذا القسم على:

 180 ...............................................................................................................ضبط السطوع •
 180 ................................................................................................. منع تباين الخلفیة تلقائیًا •
 181 ................................................................................................................. ضبط التباين •
 181 ............................................................................................ تحديد نوع المستند األصلي •
 181 ....................................................................................................... إرسال فاكس متأخر •
 182 ........................................................................................................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 رةجودة الصوالمس 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

 .تخطحد الخیارات أو المس إلدخال تفاصیل مستلم، المس أ .2

 .نوع المستند األصلي، ثم المس جودة الصورةالمس عالمة التبويب  .3

 المس نوع محتوى المستند األصلي. .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 عبر الملقم، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .اإلرسالتأخیر ، ثم المس خیارات الفاكسالمس 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

 المحدد.يتم مسح الفاكس ضوئیًا وحفظه، ثم يتم إرساله في الوقت 
 

 إنشاء مھمة فاكس

 .192في صفحة  إنشاء مھمة فاكسللحصول على التفاصیل، راجع 
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 إرسال فاكس عبر اإلنترنت

ستندات إلى أحد عناوين البريد (البريد اإللكتروني) بالشبكة، يمكن إرسال أحد الم 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.

 إلرسال فاكس عبر اإلنترنت:
 زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات.حمِّل المستند األصلي على  .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  إلىلترتیب المستلمین، المس أحد المستلمین الموجودين في القائمة، ثم حدد  •

 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 إرفاقمس ال .6

 .موافق، ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لكتابة النص المطلوب. المس الموضوعالمس  .7

لحذفه، أو  Xلتعديل الموضوع االفتراضي، قم بتمییز النص الموجود في حقل النص، ثم المس مالحظة: 
 اكتب فوق النص الموجود.

 عبر اإلنترنت حسب الحاجة.اضبط خیارات الفاكس  .8

 األخضر.  البدءاضغط على زر  .9

تمسح الطابعة الصفحات ضوئیًا وتقوم بعد مسح جمیع الصفحات ضوئیًا بإرسال المستند كمرفق بريد  .10
 .tif.أو  pdf.إلكتروني بتنسیق الملف 
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 إعدادات الفاكس عبر اإلنترنت األساسیة

 يحتوي ھذا القسم على:

 184 ...................................................................... تحديد خیارات المسح الضوئي على الوجھین •
 184 .......................................................................................... تحديد اتجاه المستند األصلي •
 185 .................................................................................................... تحديد تنسیق المرفق •
 

 

 تحديد خیارات المسح الضوئي على الوجھین

الضوئي على الوجھین لضبط الجھاز على إجراء مسح ضوئي لوجه واحد من  يمكنك استخدام خیارات المسح
 المستند األصلي أو كال وجھیه.

 لضبط المسح الضوئي على الوجھین:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .على الوجھینمسح ضوئي المس  .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 −
الخیار بالمسح الضوئي لكال الوجھین للصورة األصلیة مع : يقوم ھذا 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. 
 زم تدوير الصور إلنتاج اإلخراج المطلوب أم ال.تستخدم الطابعة المعلومات لتحدد ما إذا كان من الال

 لتحديد االتجاه:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، 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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 المطلوب.من شاشة اتجاه المستند األصلي، المس االتجاه  .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.

المستند األصلي في نفس االتجاه متجًھا ألسفل كما  إذا كنت تستخدم زجاج المستندات، فضعمالحظة: 
 لو كان متجًھا ألعلى.

 .موافقالمس  .5
 

 تحديد تنسیق المرفق

 يمكنك استخدام خیار اإلرفاق لتحديد تنسیق ملف الصورة الممسوحة ضوئیًا التي ترسلھا على ھیئة مرفق.

 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

 على الشاشة إرفاق، المس تنسیق المرفق المطلوب. .4

− PDF.) يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج تنسیق مستند محمول :pdf.( 
 ) بخطوط مضمنة.pdfتند محمول (.: يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج تنسیق مسPDFأرشفة  −
− TIFF.) يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج تنسیق ملف صور ذي عالمات :tif( 

 .موافقالمس  .5
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 تحديد خیارات الفاكس عبر اإلنترنت

 يحتوي ھذا القسم على:

 186 ....................................................................... واألسودتحديد المخرجات باأللوان أو باألبیض  •
 186 ............................................................................................ تحديد نوع المستند األصلي •
 187 ................................................................................................. منع تباين الخلفیة تلقائیًا •
 187 ................................................................................................................. ضبط التباين •
 188 ..................................................................................................... ضبط السطوع والحدة •
 188 ................................................................................................................ ضبط التشبع •
 188 .................................................................................................................. داد الدقةإع •
 189 .......................................................................................... تحديد حجم المستند األصلي •
 189 .............................................................................................. إعداد الجودة وحجم الملف •
 190 ................................................................................................................ إضافة رسالة •
 190 ................................................................................................... تحديد عنوان الرد على •
 191 ....................................................................................................... طباعة تقرير اإلعالم •
 191 ........................................................................................................إنشاء مھمة فاكس •
 

 

 تحديد المخرجات باأللوان أو باألبیض واألسود

إذا كان المستند األصلي يحتوي على ألوان، فیمكنك إنشاء اإلخراج بألوان كاملة أو تدرج الرمادي أو باألبیض 
 واألسود.

 لتحديد لون اإلخراج:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الرئیسیة للخدماتالصفحة اضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .اإلعدادات المتقدمةالمس عالمة التبويب  .3

 ، ثم حدد أحد الخیارات:لون اإلخراجالمس  .4

إذا كانت  : يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى اكتشاف محتوى اللون في الصورة األصلیة.اكتشاف تلقائي −
الصورة األصلیة باأللوان، فستقوم الطابعة بإجراء المسح الضوئي باأللوان الكاملة. أما إذا كان المستند 

 األصلي باألبیض واألسود فقط، فستقوم الطابعة بإجراء المسح الضوئي باألسود فقط.
 : يقوم ھذا الخیار بالمسح الضوئي باألبیض واألسود فقط.أبیض وأسود −
 : يكتشف العديد من ظالل اللون الرمادي ويمسحھا ضوئیًا.ن الرماديتدرج اللو −
 : يقوم بإجراء المسح الضوئي بكامل األلوان.اللون −

 .موافقالمس  .5
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 تحديد نوع المستند األصلي

يمكنك استخدام خیار "النوع األصلي" لتحديد نوع الصور التي يتم مسحھا ضوئیًا. يستخدم الجھاز ھذه 
 إعدادات جودة الصورة وإنتاج أفضل جودة لإلخراج. المعلومات لتحسین

 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

 شاشة نوع المستند األصلي، حدد اإلعدادات المناسبة:على  .5

 المس نوع محتوى المستند األصلي. −
 إذا كان نوع المحتوى معروًفا، فحدد كیفیة إنتاج المستند األصلي. −

 .موافقالمس  .6
 

 منع تباين الخلفیة تلقائیًا

و الصورة المطبوعة على عند إجراء المسح الضوئي للمستندات األصلیة المطبوعة على ورق رقیق، فإن النص أ
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 عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس إلدخال تفا .2

 .تحسین الصورة، ثم المس إعدادات متقدمةالمس عالمة التبويب  .3

 .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 الرئیسیة للخدماتالصفحة اضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .تحسین الصورة، ثم المس اإلعدادات المتقدمةالمس عالمة التبويب  .3
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 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.باين تلقائيت −

 .موافقالمس  .5
 

 ضبط السطوع والحدة

 يمكنك تفتیح الصورة أو تغمیقھا وضبط الحدة.

 لضبط الصورة:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .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

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

 .موافقالمس  .5
 

 ضبط التشبع

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

 لضبط الصورة:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .لتشبعا، ثم المس إعدادات متقدمةالمس عالمة التبويب  .3

 اضبط أشرطة التمرير حسب الحاجة. .4

 .موافقالمس  .5
 

 إعداد الدقة

نقطة في  600). إن إعداد dpiتحدد "الدقة" جودة الصور الرسومیة. وتقاس دقة الصورة بالنقاط في البوصة (
نقطة (بكسل) في كل بوصة من الصورة. وتوفر الدقة األعلى  600) يقدم الصور باستخدام dpi-600البوصة (

 دة طباعة أفضل.جو

 لضبط الدقة:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2
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 .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.

للعرض على الشاشة، : يؤدي اختیار ھذا الخیار إلى إنتاج جودة صورة جیدة نقطة 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 الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط 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 خیاًرا: .4

 : يسمح ھذا الخیار للطابعة بتحديد حجم المستند األصلي.االكتشاف التلقائي −
: يحدد ھذا الخیار المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا عند ح الضوئي مسبقة الضبطمنطقة المس −

 مطابقتھا لحجم الورق القیاسي. في قائمة التمرير، المس حجم الورق المطلوب.
 : يمكنك تحديد ارتفاع المنطقة المراد مسحھا ضوئیًا وعرضھا.منطقة المسح الضوئي المخصصة −
نك المسح الضوئي للمستندات األصلیة ذات األحجام : يمكمستندات أصلیة بأحجام مختلطة −

القیاسیة المختلفة. استخدم الرسم التخطیطي الذي يظھر على الشاشة لتحديد أحجام 
 المستندات األصلیة التي يمكن خلطھا في نفس المھمة.

 .موافقالمس  .5
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 إعداد الجودة وحجم الملف

ثالثة إعدادات توازن جودة الصورة وحجم الملف. ينتج عن يتیح لك خیار "الجودة/حجم الملف" االختیار من بین 
 الصور عالیة الجودة أحجام ملفات كبیرة، األمر الذي ال يجعلھا مثالیة للمشاركة واإلرسال عبر الشبكة.

 لضبط جودة فاكس اإلنترنت وحجم الملف:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطتفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  إلدخال .2

 .الجودة/حجم الملف، ثم المس خیارات الفاكس عبر اإلنترنتالمس عالمة التبويب  .3

على شاشة الجودة/حجم الملف، استخدم شريط التمرير لتحديد اإلعداد. تتراوح اإلعدادات من أعلى  .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 الفاكس عبر اإلنترنت خیاراتالمس عالمة التبويب  .3

 اكتب رسالة مستخدًما لوحة مفاتیح شاشة اللمس. .4

 .موافقالمس  .5
 

 تحديد عنوان الرد على

يمكنك استخدام خیار الرد على لتضمین عنوان بريد إلكتروني تريد أن يرد علیه المستلم. يعد ھذا الخیار مفیًدا 
 بريدك اإللكتروني ولیس عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالجھاز.عندما تريد أن يرد المستلم على عنوان 

 لضبط عنوان الرد على:
 .الفاكس عبر اإلنترنت، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتاضغط على زر  .1

 .تخطإلدخال تفاصیل مستلم، المس أحد الخیارات أو المس  .2

 .لرد علىا، ثم المس خیارات الفاكس عبر اإلنترنتالمس عالمة التبويب  .3

 أدخل التفاصیل باستخدام واحد أو أكثر من الخیارات المتوفرة. .4

: يتیح لك ھذا الخیار إدخال عنوان بريد إلكتروني يدويًا. استخدم لوحة إدخال عنوان الرد على −
 .موافقمفاتیح شاشة اللمس لكتابة عنوان بريد إلكتروني، ثم المس 

ديد إدخال من دفتر العناوين الخاص بك. المس االسم : يتیح لك ھذا الخیار تحدفتر عناوين الجھاز −
 .موافقالمطلوب ثم المس 
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 طباعة تقرير اإلعالم

إذا كانت حالة كل مستلم معروفة، فیمكنك طباعة تقرير حالة التسلیم. تنتظر الطابعة إيصال التسلیم من كل 
 مستلم، ثم تطبع التقرير.

 تجابة المستلمین.قد يتم تأخیر التقرير وفًقا لوقت اسمالحظة: 

 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

 .192في 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. 
األجزاء، يتم  تتم برمجة كل جزء ومسحه ضوئیًا كما يتم تخزين الصور في الطابعة مؤقًتا. بمجرد تخزين جمیع

 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 −

يمكن طلب توقف مؤقت أثناء الطلب أو أكثر بین رقم الوصول الخاص بالخط الخارجي ورقم الحظة: م
 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 −
 لخاص بك وتحديدھا.العناوين ا

: 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.  األخضر على لوحة التحكم. 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.  لیة الخاصة بھذا الجزء ضوئیًا.األخضر لمسح المستندات األص البدءاضغط على زر 
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 كرر الخطوة السابقة لكل جزء متبقٍ. .7

 لتعديل المھمة. حذف جمیع األجزاءأو  حذف الجزء األخیرفي أي وقت، يمكنك لمس مالحظة: 

 .إرسال المھمةعند برمجة جمیع األجزاء ومسحھا ضوئیًا، المس  .8

 مة فردية.تظھر شاشة تقدم المھمة، ويتم إرسال األجزاء الفردية كمھ
 لعرض ملخص المھمة. التفاصیلعلى شاشة تقدم المھمة، المس  .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 (
ھاتف. تتیح لك نافذة الفاكس إدخال المستلمین وإنشاء صفحة غالف مزودة بمالحظات جھاز الفاكس عبر خط ال

وضبط الخیارات. يمكنك تحديد ورق تأكید، وسرعة إرسال ودقة الفاكس ووقت إرسال وخیارات االتصال 
 بالفاكس.

 مالحظات: 

وتحسین الخط عند تحديد نوع مھمة الفاكس؛ يتم إيقاف تشغیل بعض المیزات مثل تحسین الحواف  •
 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

 من قائمة "نوع المھمة" في عالمة التبويب "خیارات الطباعة". 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 الھاتف إضافة من دلیلانقر فوق الزر  −

حّدِد دلیل ھاتف من القائمة. حدد أسماًء من القائمة العلوية، أو اكتب اسًما ثم انقر فوق رمز البحث 
من أجل البحث عن مستلم. إلضافة اسًما إلى قائمة مستلمو الفاكسات، حدد االسم، ثم انقر فوق 

. إلضافة أسماء إضافیة، موافقه إلى القائمة السفلیة. عند االنتھاء، انقر فوق السھم ألسفل لنقل
 كرِّر ھذا اإلجراء.

واكتب اسم المستلم ورقم الفاكس وأضف معلومات أخرى، ثم انقر  إضافة مستلمانقر فوق الزر  −
 . أضف المستلمین الجدد حسب الحاجة.موافقفوق 

من قائمة "خیارات ورقة  طباعة ورقة غالف، ثم حدد فورقة الغاللتضمین ورقة غالف، انقر فوق  .5
 الغالف". في عالمة تبويب معلومات "ورقة الغالف"، اكتب المالحظات المطلوب ظھورھا على ورقة الغالف.

 للعالمة المائیة.  مخصصثم حدد  صورةلتضمین عالمة مائیة على ورقة الغالف انقر فوق عالمة التبويب  .6

من القائمة. "نص العالمة المائیة" يستخدم األحرف المكتوبة في  نص، حدد لتحديد نص عالمة مائیة −
حقل "النص" كعالمة مائیة. يمكن إنشاء نص عالمة مائیة للطباعة في مستند. يمكن تحديد خیارات 

 .موافقمثل حجم الخط ونوع الخط ولون الخط والزاوية. انقر فوق 
مة. "صورة العالمة المائیة" تستخدم صورة كعالمة من القائ صورةلتحديد صورة عالمة مائیة، حدد  −

. يمكن إنشاء صورة عالمة مائیة jpg.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 

. فتحلف الصورة المطلوبة. لتضمین الملف، انقر فوق المجلد، وانتقل إلى موقع المجلد، ثم حدد م
 .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 لطابعةإرسال ل •

الفاكس باإلخطار بأن الفاكس قد تم إرساله بنجاح. ويوضح التأكید أسماء المستملین وأرقام 
 الفاكس الخاصة بھم. 

البريد : إلرشاد الطابعة إلى إرسال ورقة التأكید إلى عنوان إرسال 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 

معدل إرسال أقل. يقلل معدل اإلرسال األقل من احتمالیة حدوث أخطاء في بسرعة عالیة، فحدد 
 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. 

 الخیارات.حدد أحد 
 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.  24ل لمدة تصل إلى : حدد وقت إرسال الفاكس. يمكن تأخیر اإلرساوقت 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 
 .قموافانقر فوق  .9

 .موافقفي اإلطار "خصائص الطابعة"، انقر فوق  .10

 .طباعةأو  موافقفي النافذة طباعة، انقر فوق  .11
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 استخدام دفتر العناوين

 يحتوي ھذا القسم على:

 196 ......................................................................... إضافة إدخال فردي إلى دفتر عناوين الجھاز •
 196 ......................................................................................... تحرير إدخال دفتر عناوين فردي •
 197 .................................................... الموجودة في دفتر عناوين الجھاز أو حذفھا تحرير المفضالت •
 

 

 إضافة إدخال فردي إلى دفتر عناوين الجھاز

اتصال جديدة جھة اتصال. إذا كان الزر إنشاء جھة  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 
 عناوين الجھاز وإدارته.

 إلضافة مستلم إلى دفتر عناوين الجھاز:
الفاكس أو  الفاكسأو  البريد اإللكترونيثم 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. موافقول المتبقیة، ثم المس أدخل األسماء في الحق 

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 الرئیسیة للخدماتالصفحة اضغط على زر  .1

 .عبر اإلنترنت

 .دفتر عناوين الجھازالمس  .2

 المس اسم جھة االتصال. .3

 .التفاصیلالمس  .4

المس كل حقل من الحقول المطلوبة، ثم استخدم لوحة مفاتیح شاشة اللمس لتحرير اإلدخال. المس  .5
 .موافق

وحرر المعلومات الموجودة في الحقول، ثم المس  iبجھة االتصال، المس الزر لتغییر اسم العرض الخاص  .6
 .موافق

 لتمییز أية معلومات جھة اتصال تم إدخالھا كمفضلة، المس رمز النجمة. .7

 .موافقلحفظ جھة االتصال في "دفتر عناوين الجھاز"، المس  .8
 

 تحرير المفضالت الموجودة في دفتر عناوين الجھاز أو حذفھا
الفاكس أو  الفاكسأو  البريد اإللكتروني، ثم المس الصفحة الرئیسیة للخدماتعلى زر اضغط  .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:

 200 ............................................................................................................. احتیاطات عامة •
 201 .............................................................................................................. تنظیف الطابعة •
 207 ............................................................................................................. الصیانة الدورية •
 226 ........................................................................................... معلومات الفوترة واالستخدام •
 227 ......................................................................................................... طلب المستلزمات •
 230 ................................................................................................................. نقل الطابعة •
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 احتیاطات عامة
 

و القوية أو منظفات األيروسول. ال عند تنظیف الطابعة، ال تستخدم المذيبات الكیمیائیة العضوية أتنبیه:  
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.تحذير:  

ال تستخدم الوسائل المساعدة على التنظیف بالرش المضغوط سواء على الطابعة أو بداخلھا. حیث تحذير:  
تحتوي بعض أنواع الرش المضغوط على مخالیط متفجرة وھي غیر مناسبة لالستخدام في األجھزة 

عتمد على الرش المضغوط من مخاطر اندالع الحرائق أو الكھربیة. يزيد استخدام ھذه المنظفات التي ت
 حدوث االنفجار.

أو خدمة أية أجزاء تقع خلف  ال تقم بإزالة األغطیة أو الواقیات المثبتة بالبراغي. حیث ال يمكنك صیانةتحذير:  
 ھذه األغطیة والواقیات. ال تحاول تنفیذ أي إجراء صیانة غیر موضح في الوثائق المرفقة بالطابعة.

 اء الطابعة الداخلیة ساخنة. توخ الحذر عندما تكون األبواب واألغطیة مفتوحة.يمكن أن تكون أجزتحذير:  

 ال تضع أي شيء فوق الطابعة. •
ال تترك األغطیة واألبواب مفتوحة ألي مدة زمنیة، خاصة في األماكن جیدة اإلضاءة. حیث يمكن أن يؤدي  •

 التعرض للضوء إلى تلف وحدات التصوير.
 أثناء الطباعة.ال تفتح األغطیة واألبواب  •
 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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 تنظیف الطابعة

 يحتوي ھذا القسم على:

 201 ........................................................................ تنظیف زجاج المستندات وغطاء المستندات •
 202 ........................................................................................ تنظیف بكرات تغذية المستندات •
 202 .................................................................................... تنظیف الجزء الخارجي من الطابعة •
 203 ..................................................................................... تنظیف الجزء الداخلي من الطابعة •
 

 

 تنظیف زجاج المستندات وغطاء المستندات

ى جودة الطباعة المثلى، احرص على تنظیف زجاج المستندات بشكل منتظم. حیث لضمان الحصول عل
يساعد التنظیف على تجنب المطبوعات التي تشتمل على األسطر والبقع وغیرھا من العالمات التي تنتقل 

 من الزجاج أثناء مسح المستندات ضوئیًا.
أو غیره من  ®Xeroxت والمرايا من استخدم قطعة قماش خالیة من الوبر مبللة قلیالً بمنظف العدسا .1

 إلى يساره. CVTمنظفات الزجاج المناسبة غیر الكاشطة. قم بتنظیف زجاج المستندات وزجاج 
 

  
 

" لتنظیف الجزء السفلي من غطاء ®Xeroxقطعة قماش خالیة من الوبر و"سائل التنظیف استخدم  .2
 المستندات ووحدة تغذية المستندات.
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 تنظیف بكرات تغذية المستندات

يمكن أن تسبب األتربة الموجودة على بكرات تغذية المستندات انحشار الورق أو تدھور جودة الطباعة. 
 ات تغذية المستندات مرة كل شھر.للحصول على أفضل أداء، قم بتنظیف بكر

 ارفع الذراع وافتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات. .1

 
 أثناء دوران البكرات، امسحھا بقطعة قماش نظیفة خالیة من الوبر مبللة بالماء. .2

 

 ال تستخدم الكحول أو المنظفات الكیمیائیة على بكرات تغذية المستندات.تنبیه:  
 

 
 

 تنظیف الجزء الخارجي من الطابعة

 ولوحة التحكم من األتربة واألوساخ.يحافظ التنظیف المنتظم على خلو شاشة اللمس 

 لتنظیف الجزء الخارجي من الطابعة:
 .موفر الطاقةلتجنب تنشیط األزرار والقوائم؛ اضغط على الزر  .1
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صمات األصابع واللطخات؛ قم بتنظیف شاشة اللمس ولوحة التحكم بقطعة قماش ناعمة وخالیة إلزالة ب .2
 من الوبر.

 
 .موفر الطاقةإلعادة الطابعة إلى الوضع "جاھز"، اضغط على الزر  .3

استخدم قطعة قماش ناعمة خالیة من الوبر لتنظیف الجزء الخارجي من درج اإلخراج وأدراج األوراق  .4
 ة للطابعة.وغیرھا من المناطق الخارجی

 
 

 تنظیف الجزء الداخلي من الطابعة

 تنظیف إطارات اللیزر

 تم تزويد الطابعة بأربعة إطارات لیزر فضالً عن عصا تنظیف إطار اللیزر إلزالة غبار مسحوق الحبر عنه.
 

 تنبیھات:  

 ال تقم بتنفیذ ھذا اإلجراء أثناء قیام الطابعة بالنسخ أو الطباعة. •
للحیلولة دون تعطل الطابعة أو تلف القرص الثابت الداخلي، أوقف تشغیل مفتاح الطاقة  •

 تشغیل مفتاح الطاقة الرئیسي.ثواٍن بعد انطفاء شاشة اللمس، ثم أوقف  10الثانوي. انتظر 
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 لتنظیف إطارات اللیزر:
 ثواٍن بعد انطفاء شاشة اللمس قبل المتابعة. 10أوقف تشغیل مفتاح الطاقة الثانوي، ثم انتظر لمدة  .1

 

  

 LXمفتاح الطاقة الثانوي بوحدة اإلنھاء المكتبیة  مفتاح الطاقة الثانوي
 

 افتح الباب األمامي. .2

 
 ل مفتاح الطاقة الرئیسي.أوقف تشغی .3

 
 أخرج حاوية المخلفات بالضغط ألسفل على األلسنة البرتقالیة وسحب حاوية المخلفات باتجاھك. .4
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 أخرج عصا تنظیف إطار اللیزر من داخل الباب األمامي. .5

اة للخارج. كرر ذلك مع كل أدخل عصا تنظیف إطار اللیزر ببطء في كل فتحة حتى تتوقف، ثم حرِّك األد .6
 عدسة لیزر.

 
 قم بتخزين عصا تنظیف إطار اللیزر في الباب األمامي. .7

 
 قم بمحاذاة الجزء السفلي لحاوية المخلفات مع األلسنة. .8

 
 أدر حاوية المخلفات ألعلى، باتجاه الطابعة حتى تسمع صوت استقرارھا في مكانھا. .9

 
 م أغلق الباب األمامي.قم بتشغیل مفتاح الطاقة الرئیسي، ث .10

 قم بتشغیل مفتاح الطاقة الثانوي. .11
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 الصیانة الدورية

 يحتوي ھذا القسم على:

 207 .................................................................................... استبدال خراطیش مسحوق الحبر •
 209 ................................................................................ استبدال حاوية مسحوق الحبر الفاقد •
 211 .......................................................................................... استبدال خراطیش األسطوانة •
 214 ..................................................................................... استبدال وحدة تنظیف حزام النقل •
 216 ................................................................................ نقل اإلزاحة الثانیة استبدال أسطوانة •
 219 ............................................................................... إعادة تعیین عدادات عمر المستلزمات •
 219 ............................................................................................ استبدال خراطیش الدبابیس •
 224 .............................................................................................. إفراغ حاوية مخلفات الثقب •

 .227في صفحة  طلب المستلزماتللحصول على مزيد من المعلومات حول طلب المستلزمات، راجع 
 

 

 استبدال خراطیش مسحوق الحبر

 ق الحبر.تظھر رسالة على لوحة التحكم عند ضرورة استبدال خرطوشة مسحو
 

 قیام الطابعة بالنسخ أو الطباعة.ال تقم بتنفیذ ھذا اإلجراء أثناء تنبیه:  
 

 افتح الغطاء األمامي للطابعة. .1
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ضع أصابعك تحت شفة خرطوشة مسحوق الحبر، ثم اسحب خرطوشة مسحوق الحبر خارج الطابعة  .2
 بشكل مستقیم.

 

 
الخرطوشة ألعلى وأسفل، ثم للیسار أخرج خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة من العبوة. قم بإمالة  .3

 مرات. 10والیمین 

 
أمسك خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة بحیث يكون السھم متجًھا ألعلى، ثم ادفع الخرطوشة ببطء  .4

 حتى تتوقف.
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 اضغط برفق على خرطوشة مسحوق الحبر للتأكد من استقرارھا. .5

 
 اء األمامي للطابعة.أغلق الغط .6

 

 

 استبدال حاوية مسحوق الحبر الفاقد

 تظھر رسالة على لوحة التحكم عند ضرورة استبدال حاوية مسحوق حبر الفاقد.

عند استبدال حاوية مسحوق الحبر الفاقد، قم بتنظیف عدسات رأس الطباعة. للحصول على التفاصیل، راجع 
 تنظیف عدسات رأس الطباعة.

 

 افرد ورًقا على األرضیة اللتقاط ما يمكن من مسحوق الحبر المسكوب.تنبیه:  
 

 

إذا سكبت أي مسحوق حبر داخل الطابعة، امسحه باستخدام قطعة قماش رطبة. ال تستخدم أبًدا تحذير:  
موجود داخل المكنسة الكھربائیة قد يسبب مكنسة كھربائیة إلزالة مسحوق الحبر المسكوب. الشرار ال

 حريًقا أو انفجاًرا.
 
 

وإذا ظل بعض إذا انسكب حبر على مالبسك عن غیر قصد، قم بإزالته برفق بأفضل طريقة ممكنة. تحذير:  
الحبر على مالبسك، فاستخدم الماء البارد، ولیس الساخن، إلزالته. وإذا وقع الحبر على جلدك، فقم 

 بغسله بالماء البارد والصابون المخفف. وإذا أصاب عینیك، فاغسلھما على الفور بالماء البارد واستشر طبیبًا.
 

 

 ال تقم بتنفیذ ھذا اإلجراء أثناء قیام الطابعة بالنسخ أو الطباعة.تنبیه:  
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 افتح الغطاء األمامي للطابعة. .1

 
 أخرج حاوية مسحوق حبر الفاقد الجديدة من الغالف. احتفظ بالعبوة. .2

 
 اسحب حاوية مسحوق الحبر الفاقد المستعملة للخارج ببطء أثناء سند الحاوية بیدك األخرى. .3

 
 باستخدام السحاب. ضع حاوية مسحوق الحبر الفاقد في الكیس البالستیك، ثم أغلقه بإحكام .4
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 ضع حاوية مسحوق الحبر الفاقد المستخدمة بالصندوق الفارغ. .5

 
أمسك الجانب األيسر من حاوية مسحوق الحبر الفاقد الجديدة وحركھا داخل الطابعة حتى تستقر في  .6

 مكانھا.

 
 قم بتنظیف عدسات رأس الطباعة. للحصول على التفاصیل، راجع تنظیف عدسات رأس الطباعة. .7

 أغلق الغطاء األمامي. .8
 

 

 اطیش األسطوانةاستبدال خر

 عندما يستلزم تغییر خرطوشة الحبر، تظھر رسالة في لوحة التحكم.
 

ة الشمس المباشرة أو إضاءة الفلورسنت القوية في مكان تجنب تعريض خرطوشة األسطوانة ألشعتنبیه:  
 مغلق. ال تلمس سطح األسطوانة أو تخدشھا.
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 افتح الغطاء األمامي للطابعة. .1

 
األسطوانة خارج أمسك المقبض البرتقالي لخرطوشة األسطوانة كما ھو موضح واسحب خرطوشة  .2

 الطابعة بشكل مستقیم. ضع خرطوشة األسطوانة المستعملة في الكیس البالستیك وضعھا بالصندوق.
 

 ة األسطوانة.ال تلمس أي مسحوق حبر ملتصق بخرطوشتحذير:  
 

 

إذا كنت ترغب في إعادة المستلزمات المستعملة إلعادة تدويرھا، فاتبع اإلرشادات المرفقة مع مالحظة: 
 www.xerox.com/gwaالمستلزمات الجديدة. إذا لم تتوفر اإلرشادات أو ملصق الشحن، فانتقل إلى 

 للحصول على المزيد من المعلومات.
 

 
 انة الجديدة.أزل مواد التغلیف من طرف خرطوشة األسطو .3

قم بوضع الخرطوشة الجديدة، جنبًا إلى جنب مع الغالف الواقي البالستیكي األسود، في فتحة  .4
 الخرطوشة. تأكد من تحمیل الخرطوشة باتجاه السھم الموجود أعلى الغالف.

 
 مع إدخال الموجھات داخل الفتحة، قم بإزالة الورق األسود من خالل سحبه باالتجاه الموضح. .5

 زء العلوي لغالف الخرطوشة.أزل الشريط من الج .6

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=recyclesupplies&Language=Arabic
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 أمسك الغالف واستخدام الذراع البرتقالي لدفع الخرطوشة إلى الطابعة. .7

 
 واصل دفع المقبض البرتقالي حتى يتوقف. .8

 
 أزل الغالف الواقي بحرص. .9

 ة للداخل حتى تتوقف.ادفع خرطوشة األسطوان .10

 
 أغلق غطاء خرطوشة األسطوانة. .11
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 إلدارة ذراع شد الحزام إلى وضع التأمین، أدره إلى الیمین. .12

 
 أغلق الغطاء األمامي للطابعة. .13

 تخلص من الغالف الواقي والشريط كمخلفات مكتب عادية. .14

 
 

 استبدال وحدة تنظیف حزام النقل

 رسالة على لوحة التحكم عند ضرورة استبدال وحدة تنظیف حزام النقل.تظھر 
 

 ال تقم بتنفیذ ھذا اإلجراء أثناء قیام الطابعة بالنسخ أو الطباعة.تنبیه:  
 

 الغطاء األمامي للطابعة.افتح  .1

 
 أدر الذراع البرتقالي إلى الیمین إللغاء تأمین وحدة تنظیف الحزام. .2
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 أدر المقبض البرتقالي عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتحرر. .3

 
 اسحب وحدة تنظیف حزام النقل خارج الطابعة بشكل مستقیم. .4

 

ال تلمس أي مسحوق حبر ملتصق بوحدة تنظیف حزام النقل. ال تقم بإمالة وحدة تنظیف حزام النقل تحذير:  
 أو قد ينسكب مسحوق الحبر.

 
 تنظیف حزام النقل الجديدة من العبوة. احتفظ بالعبوة. أخرج وحدة .5

 ضع وحدة تنظیف حزام النقل المستخدمة في الكیس البالستیك. .6

 
 ء الواقي من وحدة تنظیف حزام النقل الجديدة.أزل الغطا .7

 

 ال تلمس سطح وحدة تنظیف حزام النقل. قد يؤدي ذلك إلى تدھور جودة الصورة.تنبیه:  
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ل الجديدة بیدك الیسرى وحركھا بشكل مستقیم داخل الفتحة حتى قم بسند وحدة تنظیف حزام النق .8
 تتوقف.

 
 ادفع المقبض البرتقالي للداخل، ثم حركه باتجاه عقارب الساعة حتى سكونه. .9

 
 وحدة تنظیف الحزام.أدر الذراع البرتقالي إلى الیسار لتأمین  .10

 
 أغلق الغطاء األمامي للطابعة. .11

 

 

 استبدال أسطوانة نقل اإلزاحة الثانیة
تظھر رسالة على لوحة التحكم عند ضرورة استبدال أسطوانة نقل اإلزاحة الثانیة.أخرج الورق من الدرج  .1

 األيسر، ثم قم بطي الدرج.
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 ).1(الجانبي) كما ھو موضح ( 5ج افتح الدر .2

 ).3)، افتح الغطاء األيسر العلوي أ كما ھو موضح (2عند رفع ذراع التحرير ( .3

 
 

 ساخنة. لذا، توخ الحذر لتجنب اإلصابة.يمكن أن تصبح المنطقة المحیطة بالمصھر تحذير:  
 

 

الحزام في تقلیل جودة الصورة أو تلف حزام النقل. ال تلمس  ال تلمس حزام النقل. قد يتسبب لمستنبیه:  
 أسطوانة النقل. قد يتسبب لمس األسطوانة في تقلیل جودة الصورة.

 

 
 أخرج أسطوانة النقل الجديدة من العبوة. احتفظ بالعبوة. .4

 ادفع الذراع البرتقالي في االتجاه الموضح. .5
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 ارفع أسطوانة النقل المستعملة خارج الطابعة. .6

 مسحوق حبر مالصق ألسطوانة النقل. ال تلمس أيمالحظة: 

 
 ضع أسطوانة النقل المستخدمة في الكیس البالستیك. .7

 
ضع أسطوانة النقل الجديدة في الطابعة كما ھو موضح. اضغط ألسفل حتى تستقر أسطوانة النقل في  .8

 مكانھا.

 
 ء الواقي عن أسطوانة النقل.أزل الغطا .9

 
 أغلق الغطاء أ. .10
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 إعادة تعیین عدادات عمر المستلزمات

 يجب علیك إعادة ضبط عدادات عمر المستلزمات عند استبدال بعض المستلزمات.
وأدخل معلومات تسجیل دخول مسؤول النظام، ثم اضغط  تسجیل الدخول/الخروجاضغط على الزر  .1

على  لیل مسؤول النظامد. للحصول على التفاصیل، راجع إدخالعلى 
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs. 

 على لوحة التحكم. حالة الجھازاضغط على  .2

 .استكشاف األخطاء وإصالحھا، ثم المس أدواتالمس عالمة التبويب  .3

 .عملیات إعادة الضبطالمس  .4

 . إعادة تعیین عداد المستلزماتالمس  .5

 .إعادة تعیین العدادالمس عنصر المستلزمات المطلوب، ثم المس  .6

 .إعادة تعیینفي شاشة التأكید، المس  .7

 .إغالقالمس  .8

 .تسجیل الخروج، ثم المس تسجیل الدخول/الخروجاضغط على الزر  .9
 

 استبدال خراطیش الدبابیس

 تظھر رسالة على لوحة التحكم عندما تكون خرطوشة الدبابیس فارغة.
 

 استبدال الدبابیس في وحدة اإلنھاء المتكاملة
 افتح الباب األمامي لوحدة اإلنھاء. .1

 
 شة الدبابیس عن طريق المقبض البرتقالي واسحبھا بإحكام في اتجاھك إلخراجھا.أمسك خرطو .2

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
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 قم بإزالة أية دبابیس منفصلة أو غیرھا من المخلفات من داخل وحدة اإلنھاء. .3

 ).2) وأخرج علبة الدبابیس من الخرطوشة (1اضغط على كال جانبي علبة الدبابیس ( .4

 
)، ثم ادفع الجانب الخلفي 1نب األمامي من علبة الدبابیس الجديدة في خرطوشة الدبابیس (أدخل الجا .5

 ).2إلى داخل الخرطوشة (

 
أمسك خرطوشة الدبابیس بواسطة المقبض البرتقالي وأدخلھا في وحدة التدبیس حتى تسمع صوت  .6

 استقرارھا في مكانھا.

 
 أغلق الباب األمامي لوحدة اإلنھاء. .7
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 LXیة بوحدة اإلنھاء المكتبیة استبدال الدبابیس في وحدة التدبیس الرئیس
 افتح الباب األمامي لوحدة اإلنھاء. .1

 
 قم بالوصول إلى خزانة وحدة اإلنھاء واسحب وحدة التدبیس تجاھك حتى تتوقف. .2

 ادفع مجموعة وحدة التدبیس إلى الیمین كما ھو موضح. .3

 
دبابیس عن طريق المقبض البرتقالي واسحبھا بإحكام في اتجاھك إلخراجھا. افحص أمسك خرطوشة ال .4

 الجزء الداخلي لوحدة اإلنھاء بحًثا عن أية دبابیس منفصلة وقم بإزالتھا.

 
 ).2) وأخرج عبوة الدبابیس من الخرطوشة (1انبي عبوة الدبابیس (اضغط على كال ج .5
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)، ثم ادفع الجانب الخلفي 1أدخل الجانب األمامي من عبوة الدبابیس الجديدة في خرطوشة الدبابیس ( .6
 ).2إلى داخل الخرطوشة (

 
أمسك خرطوشة الدبابیس بواسطة المقبض البرتقالي وأدخلھا في مجموعة وحدة التدبیس. ادفعھا حتى  .7

 تقرارھا في مكانھا.تسمع صوت اس

 
 أغلق الباب األمامي لوحدة اإلنھاء. .8

 

 LXاستبدال الدبابیس في وحدة إنشاء الكتیبات بوحدة اإلنھاء المكتبیة 
 

 تجنب تنفیذ ھذا اإلجراء أثناء قیام الطابعة بالطباعة.تحذير:  

 افتح الغطاء الجانبي لوحدة اإلنھاء. .1
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ة خراطیش الدبابیس، فأمسك اللوحات الرأسیة الموجودة على يسار ويمین الفتحة وحركھا إذا تعذرت رؤي .2
 نحو الوسط.

 
أمسك األلسنة الموجودة على كال جانبي خرطوشة الدبابیس واسحب الخرطوشة إلى خارج وحدة  .3

 اإلنھاء.

 
أمسك األلسنة الموجودة على كال جانبي خرطوشة الدبابیس الجديدة وأدخلھا في الموضع األصلي  .4

 بوحدة اإلنھاء.
 

إذا حدثت مشكلة أثناء إدخال الخرطوشة، فتأكد من وضع الدبابیس داخل الخرطوشة بالشكل حظة: مال
 الصحیح.

 

 
 

تواء كلتا تستخدم وحدة إنشاء الكتیبات خرطوشتي دبابیس. يتطلب تدبیس الكتیبات احمالحظة: 
 خرطوشتي الدبابیس على دبابیس.

 كرر اإلجراء بالنسبة لخرطوشة الدبابیس األخرى. .5

 أغلق الغطاء الجانبي لوحدة اإلنھاء. .6
 



 الصیانة

 

 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxلواناأل الطابعة 224
 المستخدم دلیل 
 

 إفراغ حاوية مخلفات الثقب

 تظھر رسالة على لوحة التحكم عندما تكون حاوية مخلفات الثقب ممتلئة.
 

 LXإفراغ حاوية مخلفات الثقب في وحدة اإلنھاء المكتبیة 
 

 تجنب تنفیذ ھذا اإلجراء أثناء قیام الطابعة بالطباعة.تحذير:  
 

 بوحدة اإلنھاء، ثم افتح غطاء النقل األمامي. ارفع غطاء وحدة النقل العلوي .1

 
 اسحب حاوية مخلفات الثقب إلى الخارج. .2

 
 أفرغ الحاوية. .3
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 أدخل الحاوية في وحدة اإلنھاء حتى نھايتھا. .4

 
 أغلق غطاء وحدة النقل األمامي بوحدة اإلنھاء، ثم أغلق الغطاء العلوي. .5
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 معلومات الفوترة واالستخدام

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

 لعرض معلومات الفوترة واالستخدام:
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .معلومات الفوترةلعرض أعداد المطبوعات األساسیة، المس عالمة التبويب  .2

 دون تحديد لون. : إجمالي عدد الصفحات التي تمت طباعتھامطبوعات اللون األسود −
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 طلب المستلزمات

 يحتوي ھذا القسم على:
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 227 .................................................................................................... عناصر الصیانة الدورية •
 228 ...................................................................................................... المستلزمات األخرى •
 228 ................................................................................................. موعد طلب المستلزمات •
 228 ......................................................................................... عرض حالة مستلزمات الطابعة •
 229 ................................................................................................. إعادة تدوير المستلزمات •
 

 

 تحديد موقع الرقم التسلسلي

دة، تلزم معرفة الرقم التسلسلي للطابعة. يوجد الرقم التسلسلي خلف الباب أ طلبًا للمساع Xeroxلالتصال بـ 
 نحو الجانب الخلفي من الطابعة على لوحة معدنیة.

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

 

 المواد المستھلكة

كة ھي مستلزمات الطابعة التي تستنفد خالل تشغیل الطابعة. تتمثل المواد المستھلكة لھذه المواد المستھل
 األصلي باللون السماوي واألرجواني واألصفر واألسود. ®Xeroxالطابعة خراطیش مسحوق حبر 

 

 تشتمل كل مادة مستھلكة على إرشادات التركیب.مالحظة: 
 

األصلي على جودة الطباعة  ®Xeroxيمكن أن يؤثر استخدام مسحوق حبر آخر بخالف مسحوق حبر تنبیه:  
تصمیمه وتصنیعه وفًقا لمعايیر جودة صارمة وموثوقیة الطابعة. حیث إنه مسحوق الحبر الوحید الذي تم 

 لالستخدام مع ھذه الطابعة على وجه التحديد. Xeroxوضعتھا 

 عناصر الصیانة الدورية

 تتضمن عناصر الصیانة الدورية لھذه الطابعة ما يلي:
 خراطیش األسطوانات (السماوي، واألرجواني، واألصفر، واألسود) •
 حاوية المخلفات •
 اإلزاحة الثانیةأسطوانة نقل  •

 يشتمل كل عنصر صیانة دورية على إرشادات التركیب:مالحظة: 
 



 الصیانة

 

 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 228
 المستخدم دلیل 
 

 المستلزمات األخرى

تمثل المستلزمات األخرى العناصر المطلوبة للخیارات في بعض عملیات التھیئة أو الملحقات الخاصة بالطابعة 
 ولكنھا غیر ضرورية لالستخدام الیومي.

 طابعة ما يلي:تتضمن المستلزمات األخرى لھذه ال
 خرطوشة دبابیس وحدة اإلنھاء المكتبیة المتكاملة •
 LXإعادة تعبئة دبابیس وحدة اإلنھاء المكتبیة  •
 LXخرطوشة دبابیس وحدة اإلنھاء المكتبیة  •
 LXخرطوشة دبابیس وحدة إنشاء الكتیبات بوحدة اإلنھاء المكتبیة  •

 

 موعد طلب المستلزمات

قتراب وقت استبدال المستلزمات. تحقق من توفر البدائل في متناول الید. يظھر تحذير على لوحة التحكم عند ا
من المھم طلب ھذه العناصر عند ظھور الرسائل ألول مرة لتجنب حدوث مقاطعات الطباعة. تظھر رسالة خطأ 

 على لوحة التحكم عند ضرورة استبدال المستلزمات.

لى اطلب المستلزمات من بائع التجزئة المحلي أو انتقل إ
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supplies. 

 

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  Xeroxطق. ُيرجى االتصال بممثل في الواليات المتحدة وكندا. قد تختلف التغطیة خارج ھذه المنا

 على التفاصیل.
 

 عرض حالة مستلزمات الطابعة

 يمكنك التحقق من حالة مستلزمات الطابعة في أي وقت.
، ثم المس حالة الجھازلعرض المعلومات األساسیة حول خراطیش مسحوق الحبر، اضغط على الزر  .1

 .المستلزماتعالمة التبويب 

أو  السماوية بخرطوشة محددة، بما في ذلك رقم الجزء إلعادة طلبه، المس لعرض التفاصیل الخاص .2
 .األسود أو األصفرأو  األرجواني

 .إغالقللعودة إلى عالمة التبويب "المستلزمات"، المس  .3

 . قم بالتمرير عبر القائمة، ثم حدد أحد الخیارات.مستلزمات أخرىلعرض المزيد من التفاصیل، المس  .4

 .تقرير مستلزمات الطباعةخدام المستلزمات"، المس لطباعة صفحة "است .5

 .إغالقللعودة إلى شاشة المستلزمات األخرى، المس  .6

 .الصفحة الرئیسیة للخدماتللعودة للشاشة الرئیسیة، اضغط على الزر  .7
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=order&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=order&Language=Arabic
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 إعادة تدوير المستلزمات

 . www.xerox.com/gwa، انتقل إلى ®Xeroxللحصول على معلومات حول برامج إعادة تدوير المستلزمات من 

خدمه إلرجاع المكونات المستخدمة في تتضمن المستلزمات ملصق اإلرجاع مدفوع القیمة مسبًقا. ُيرجى است
 صناديقھا األصلیة إلعادة تدويرھا.

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=recyclesupplies&Language=Arabic
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 نقل الطابعة

أوقف تشغیل الطابعة دائًما وانتظر حتى يتم إيقاف تشغیلھا. إليقاف تشغیل الطابعة، تحقق من عدم  •
بعد انطفاء ثواٍن  10وجود مھام في قائمة االنتظار، ثم أوقف تشغیل مفتاح الطاقة الثانوي أوالً. انتظر 

تشغیل الطابعة شاشة اللمس، ثم أوقف تشغیل مفتاح الطاقة الرئیسي. للحصول على التفاصیل، راجع 
 .41في صفحة  وإيقاف تشغیلھا

 افصل سلك الطاقة من الجزء الخلفي للطابعة. •
 استواء الطابعة لتجنب انسكاب الحبر.حافظ على  •

عند نقل الطابعة لمسافة طويلة، أخرج خراطیش األسطوانات وخراطیش مسحوق الحبر مالحظة: 
 للحیلولة دون سكب الحبر. قم بتعبئة الطابعة داخل أحد الصناديق.

قد يؤدي الفشل في إعادة تعبئة الطابعة بشكل سلیم لشحنھا إلى حدوث تلف ال يغطیه ضمان تنبیه:  
Xerox®  أو اتفاقیة الخدمة أو ضمان الرضا التام ال يغطي ضمانXerox®  أو اتفاقیة الخدمة أو ضمان الرضا

في  ®Xeroxالتام التلف الذي يحدث بالطابعة نتیجة النقل غیر المناسب. يتوفر ضمان الرضا التام من 
المحلي  Xeroxالواليات المتحدة وكندا. قد تختلف التغطیة خارج ھذه المناطق. ُيرجى االتصال بممثل 

 للحصول على التفاصیل.
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 يحتوي ھذا الفصل على:

 232 .................................................................................. استكشاف األخطاء العامة وإصالحھا •
 238 ............................................................................................................... انحشار الورق •
 265 .................................................................................................... مشاكل جودة الطباعة •
 272 .................................................................................... مشكالت النسخ والمسح الضوئي •
 273 ......................................................................................................... مشكالت الفاكس •
 276 .................................................................................................. الحصول على التعلیمات •
 

 

استكشاف األخطاء  10 
 وإصالحھا
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 استكشاف األخطاء العامة وإصالحھا

 يحتوي ھذا القسم على:

 232 ................................................................................. تشتمل الطابعة على مفتاحي طاقة •
 232 ..................................................................................................... إعادة تشغیل الطابعة •
 233 .................................................................................................... ال يتم تشغیل الطابعة •
 233 .................................................... عملیات إعادة ضبط الطابعة أو إيقاف التشغیل بشكل متكرر •
 234 ....................................................................................... تستغرق الطباعة وقًتا طويالً جًدا •
 235 .................................................................................................... المستندفشل طباعة  •
 236 ............................................................................... طباعة المستند من الدرج غیر الصحیح •
 236 ........................................................................................ تصدر الطابعة ضوضاء غیر عادية •
 236 ........................................................................... مشكالت الطباعة التلقائیة على الوجھین •
 237 ............................................................................................ التاريخ والوقت غیر صحیحین •
 237 ................................................................................................. أخطاء الماسحة الضوئیة •

يحتوي ھذا القسم على اإلجراءات التي تساعدك على تحديد موقع المشكالت وحلھا. يمكن حل بعض 
 المشكالت بمجرد إعادة تشغیل الطابعة.

 

 تشتمل الطابعة على مفتاحي طاقة

ح الطاقة الثانوي، الموجود أعلى الطابعة، وأسفل لوحة تشتمل ھذه الطابعة على مفتاحي طاقة. يتحكم مفتا
التحكم، في الطاقة الواردة إلى المكونات اإللكترونیة للطابعة فقط. بینما يتحكم مفتاح الطاقة الرئیسي، 

الموجود خلف الغطاء األمامي، في الطاقة الواردة إلى الطابعة. قم بتشغیل كال المفتاحین لتشغیل الطابعة. 
 بتشغیل مفتاح الطاقة الرئیسي الموجود خلف الغطاء األمامي، ثم قم بتشغیل مفتاح الطاقة الثانوي. قم أوالً 

 
 

 LXمفاتیح الطاقة بوحدة اإلنھاء المكتبیة  مفتاحا الطاقة
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 إعادة تشغیل الطابعة
 حدد موقع مفتاحي الطاقة. .1

أن الطابعة قید أوقف تشغیل المفتاح الموجود أعلى الطابعة. تظھر رسالة على لوحة التحكم للتحذير من  .2
 إيقاف التشغیل.

 إذا تم إيقاف تشغیل الطابعة؛ فقم بتشغیل المفتاح إلعادة تشغیل الطابعة. .3

 أما إذا لم يتم إيقاف تشغیل الطابعة بعد دقیقتین؛ فافتح الغطاء األمامي وأوقف تشغیل المفتاح الثاني. .4

 تشغیل الطابعة. قم بتشغیل المفتاح السفلي، ثم قم بتشغیل المفتاح العلوي إلعادة .5

إذا لم يتم حل المشكلة بإعادة تشغیل الطابعة؛ فراجع الجدول الوارد بھذا الفصل الذي يصف المشكلة على 
 أفضل نحو.

 

 ال يتم تشغیل الطابعة
 

 الحلول األسباب المحتملة

أوقف تشغیل كال مفتاحي الطاقة. يوجد مفتاح الطاقة الرئیسي  لم يتم تشغیل أحد مفتاحي الطاقة.
خلف الباب األمامي ومفتاح الطاقة الثانوي أعلى الطابعة. انتظر 

دقیقتین، ثم قم بتشغیل كال المفتاحین. للحصول على التفاصیل، 
 .41في صفحة  تشغیل الطابعة وإيقاف تشغیلھاراجع 

لم يتم توصیل سلك الطاقة بالمأخذ شكل 
 صحیح.

أوقف تشغیل مفتاح الطاقة الخاص بالطابعة، وقم بتوصیل سلك 
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.

مصدر طاقة يتمتع بالمواصفات المدرجة في المواصفات استخدم 
 الكھربیة.

 

 لقطب األرضي من مأخذ التیار المتردد المؤرَّض مباشرًة.قم بتوصیل السلك ثالثي األطراف باتنبیه:  
 

 

 عملیات إعادة ضبط الطابعة أو إيقاف التشغیل بشكل متكرر
 

 الحلول األسباب المحتملة

لم يتم توصیل سلك الطاقة بالمأخذ شكل 
 صحیح.

أوقف تشغیل الطابعة، وتأكد من توصیل سلك الطاقة بشكل 
صحیح في الطابعة والمأخذ، ثم قم بتشغیل الطابعة. للحصول 

في صفحة  تشغیل الطابعة وإيقاف تشغیلھاعلى التفاصیل، راجع 
41. 
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متصلة بمورد طاقة غیر منقطع الطابعة 
)UPS أو سلك توصیل فرعي أو مشترك (

 كھربي.

استخدم سلك التوصیل الفرعي المصمم للتعامل مع قدرة التیار 
 الكھربي للطابعة فقط.

افصل كابل الشبكة. إذا تم حل المشكلة، فاتصل بمسؤول  توجد مشكلة في تھیئة الشبكة.
 الشبكة إلعادة تھیئة تثبیت الشبكة.

مع االستعانة برمز ورسالة الخطأ. تحقق من  Xeroxاتصل بممثل  حدث خطأ في النظام.
محفوظات أخطاء لوحة التحكم. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .276في صفحة  عرض رسائل الخطأ والتنبیه على لوحة التحكم
 

 

 

 تستغرق الطباعة وقًتا طويالً جًدا
 

 الحلول األسباب المحتملة

تم ضبط الطابعة على الطباعة على نوع 
 الورق الذي يتطلب طباعة بطیئة.

تستغرق طباعة بعض أنواع الورق، مثل الورق ثقیل الوزن والورق 
مزيًدا من الوقت. تأكد من ضبط برنامج تشغیل الطباعة الشفاف 

 ولوحة التحكم على نوع الورق المناسب.

انتظر. يستغرق بدء الطباعة وقًتا عند خروج الطابعة من وضع  الطابعة في وضع "توفیر الطاقة".
 "موفر الطاقة".

يمكن أن تشكل الطريقة التي تم تثبیت 
 الطابعة على الشبكة بھا مشكلة.

حدد ما إذا كان مخزن الطباعة المؤقت أو الكمبیوتر الذي  •
يشارك الطابعة يخزِّن جمیع مھام الطباعة مؤقًتا، ثم يقوم 

بتخزينھا مؤقًتا على الطابعة أم ال. حیث يمكن أن يقلل 
 التخزين المؤقت سرعات الطباعة.

الختبار سرعة الطابعة، اطبع نسًخا متعددة من صفحة  •
العرض التوضیحي. إذا كانت الطابعة معلومات، مثل صفحة 

تطبع بالسرعة المقدرة، فیمكن أن يكون لديك مشكلة 
بالشبكة أو في تركیب الطابعة. للحصول على مزيد من 

 المساعدة، اتصل بمسؤول النظام.

 انتظر. ال يلزم اتخاذ أي إجراء. المھمة معقدة.
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 فشل طباعة المستند
 

 الحلول األسباب المحتملة

تحمیل حجم ورق غیر صحیح بالدرج تم 
 المحدد.

لعرض "حالة المھمة" الخاصة بعملیة الطباعة الفاشلة على 
 شاشة اللمس:

 .حالة المھمةفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1
 ابحث عن مھمة الطباعة الفاشلة بالقائمة. .2
الحظ حالة مھمة الطباعة الفاشلة، مثل "معلقة: الموارد  .3

 مطلوبة".
للحصول على التفاصیل، المس مھمة الطباعة، ثم المس  .4

 .التفاصیل
 دوّن رقم الدرج المدرج أسفل "الموارد" وحالة الدرج المحدد. .5
 حمِّل حجم الورق المناسب في الدرج أو حدد درًجا آخر. .6

لعرض "حالة المھمة" الخاصة بعملیة الطباعة الفاشلة على  نوع الورق المحدد أو لونه غیر متوفر.
 شاشة اللمس:

 .حالة المھمةفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1
 ابحث عن مھمة الطباعة الفاشلة بالقائمة. .2
الحظ حالة مھمة الطباعة الفاشلة، مثل "معلقة: الموارد  .3

 مطلوبة".
للحصول على التفاصیل، المس مھمة الطباعة، ثم المس  .4

 .التفاصیل
 وحالة الدرج المحدد.دوّن رقم الدرج المدرج أسفل "الموارد"  .5
 حمِّل نوع أو لون الورق المناسب في الدرج أو حدد درًجا آخر. .6

 إلعادة ضبط إعدادات الشبكة: إعدادات الشبكة غیر صحیحة.
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1
 .TCP/IPإعدادات >  إعدادات الشبكة>  األدواتالمس  .2

إذا لم تظھر ھذه المیزة، فقم بتسجیل الدخول مالحظة: 
تسجیل الدخول كمسؤول النظام. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .33في صفحة  كمسؤول النظام على لوحة التحكم
 .إعادة ضبط االفتراضیاتالمس  .3

تشكل الطريقة التي تم تثبیت يمكن أن 
 الطابعة على الشبكة بھا مشكلة.

 تأكد من اتصال الطابعة بالشبكة. •
حدد ما إذا كان مخزن الطباعة المؤقت أو الكمبیوتر الذي  •

يشارك الطابعة يخزِّن جمیع مھام الطباعة مؤقًتا، ثم يقوم 
بتخزينھا مؤقًتا على الطابعة أم ال. حیث يمكن أن يقلل 

 المؤقت سرعات الطباعة.التخزين 
الختبار الطابعة، اطبع صفحة معلومات، مثل صفحة العرض  •

التوضیحي. إذا تمت طباعة الصفحة، فیمكن أن يكون لديك 
مشكلة في الشبكة أو في تركیب الطابعة. للحصول على 

 مساعدة، اتصل بمسؤول النظام.

يوجد تعارض في تحديدات األدراج بین 
 یل.التطبیق وبرنامج التشغ

طباعة المستند من الدرج غیر للحصول على التفاصیل، راجع 
 .236في صفحة  الصحیح
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 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؛ قم بتمكین الحظة: م
 "التحديد التلقائي" للدرج المصدر على الطابعة.

 

 

 

 تصدر الطابعة ضوضاء غیر عادية
 

 الحلول األسباب المحتملة

 افتح الدرج الذي تقوم بالطباعة منه ثم أغلقه. لم يتم تركیب أحد األدراج بالشكل الصحیح.

أوقف تشغیل الطابعة، ثم قم بإزالة العائق أو المخلفات. إذا لم  مخلفات داخل الطابعة. يوجد عائق أو
 .®Xeroxتتمكن من إزالتھا، فاتصل بممثل صیانة 

 

 

 

 مشكالت الطباعة التلقائیة على الوجھین
 

 الحلول األسباب المحتملة

تأكد من استخدامك للورق المناسب. ال تستخدم الورق  ورق غیر مدعوم أو غیر مناسب.
الشفاف أو األظرف أو الملصقات أو الورق المعاد تحمیله 

للطباعة التلقائیة على الوجھین. للحصول على التفاصیل، 
أحجام الورق المدعوم وأوزانه للطباعة التلقائیة على راجع 

 .55في صفحة  الوجھین

من عالمة التبويب "خیارات الطباعة" ببرنامج تشغیل  إعداد غیر صحیح.
 .الطباعة على الوجھینالطباعة، حدد 
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 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/WC7220_WC7225docsالنظام)على 

تم ضبط المنطقة الزمنیة أو التاريخ أو الوقت 
 بشكل غیر صحیح.

التفاصیل،  اضبط المنطقة الزمنیة والتاريخ والوقت يدويًا. لمزيد من
 .45في صفحة  ضبط التاريخ والوقت في لوحة التحكمانظر 

 

 

 أخطاء الماسحة الضوئیة
 

 الحلول األسباب المحتملة

الماسحة الضوئیة. انتظر أوقف تشغیل الطابعة، وتحقق من كابل  الماسحة الضوئیة غیر متصلة.
 دقیقتین وقم بتشغیل الطابعة مرة أخرى.

 .®Xeroxإذا لم يتم حل المشكلة، فاتصل بممثل صیانة 
 

 

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=Man&Language=Arabic
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 انحشار الورق

 يحتوي ھذا القسم على:

 239 ........................................................................................................ إزالة انحشار الورق •
 LX .................................................................. 253إزالة انحشار الورق في وحدة اإلنھاء المكتبیة  •
 254 ......................................................................................... تقلیل مشكالت انحشار الورق •
 256 .......................................................................... استكشاف أخطاء انحشار الورق وإصالحھا •
 259 .................................................................................................... إزالة انحشار الدبابیس •
 264 .................................................................................................... إزالة انحشارات الثقب •
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 إزالة انحشار الورق

 يحتوي ھذا القسم على:

 239 ............................................................................................. :1إزالة االنحشار في الدرج  •
 241 .............................................................................................. 2إزالة االنحشار في الدرج  •
 244 ................................................................................... 4-3إزالة انحشار الورق في األدراج  •
 246 .............................................................................................. 5إزالة االنحشار في الدرج  •
 247 ......................................................................................... إزالة انحشار الورق عند الباب أ •
 249 ........................................................................................ ة انحشار الورق عند الباب دإزال •
 250 ................................................................... إزالة انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات •
 252 .....................................................................إزالة انحشار الورق في وحدة اإلنھاء المتكاملة •

 

لتجنب التلف، قم دوًما بإزالة الورق المحشور بعناية دون تمزيقه. حاول إزالة الورق في نفس االتجاه تنبیه:  
عة في الذي يتحرك فیه بشكل عادي عبر الطابعة. قد يتسبب ترك حتى قطعة صغیر من الورق بالطاب

 حدوث انحشار. ال تقم بإعادة تحمیل الورق الذي انحشر قبل ذلك.
 

 

 مالحظات: 

 توفر المقابض الخضراء الوصول إلزالة انحشار الورق. •

 إلزالة انحشار الورق، شاھد ملف الفیديو واتبع اإلرشادات التي تظھر على لوحة التحكم. •
 

 
 

 :1إزالة االنحشار في الدرج 
 افتح الباب أ. .1
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 قم بإزالة الورق المحشور. .2

 
 أغلق الباب أ. .3

 
 .1افتح الدرج  .4

 
 جعد من الدرج.أخرج أي ورق م .5
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 تحقق من تحمیل الورق في الدرج بالشكل الصحیح ومن أن الموجھات مضغوطة بإحكام تجاه الورق. .6

بالنسبة للرسالة "انحشار بسبب حجم الورق"، أخرج الورق لضبط موجھات الورق. للحصول مالحظة: 
 .257في صفحة  سوء تغذية الورق واالنحشار بسبب حجم الورقعلى التفاصیل، راجع 

 
 ادفع الدرج إلى مكانه في الطابعة بشكل كامل. .7

 
 تحقق من حجم الورق ونوعه ولونه. قم بتغییر تحديد أي إعداد غیر مناسب. .8

 .تأكیدعلى شاشة اللمس الخاصة بالطابعة، المس  .9
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 2إزالة االنحشار في الدرج 
 افتح الباب ب. .1

 
 الورق المحشور. قم بإزالة .2

 
 أغلق الباب ب. .3

 
 للخارج حتى يتوقف. 2اسحب الدرج  .4
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 أخرج أي ورق مجعد من الدرج. .5

 
 بالشكل الصحیح ومن أن الموجھات مضغوطة بإحكام تجاه الورق.تحقق من تحمیل الورق في الدرج  .6

بالنسبة للرسالة "انحشار بسبب حجم الورق"، أخرج الورق لضبط موجھات الورق. للحصول مالحظة: 
 .257في صفحة  سوء تغذية الورق واالنحشار بسبب حجم الورقعلى التفاصیل، راجع 

 
 ادفع الدرج إلى مكانه في الطابعة بشكل كامل. .7

 
 ديد أي إعداد غیر مناسب.تحقق من حجم الورق ونوعه ولونه. قم بتغییر تح .8

 .تأكیدعلى شاشة اللمس الخاصة بالطابعة، المس  .9
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 4-3إزالة انحشار الورق في األدراج 
 افتح الباب ج. .1

 
 الورق المحشور. قم بإزالة .2

 
 أغلق الباب ج. .3

 
 اسحب الدرج المحدد على لوحة التحكم إلى الخارج. .4
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 أخرج أي ورق مجعد من الدرج. .5

 
 تحقق من تحمیل الورق في الدرج بالشكل الصحیح ومن أن الموجھات مضغوطة بإحكام تجاه الورق. .6

بالنسبة للرسالة "انحشار بسبب حجم الورق"، أخرج الورق لضبط موجھات الورق. للحصول مالحظة: 
 .257في صفحة  سوء تغذية الورق واالنحشار بسبب حجم الورقجع على التفاصیل، را

 
 ادفع الدرج إلى مكانه في الطابعة بشكل كامل. .7

 
 جم الورق ونوعه ولونه. قم بتغییر تحديد أي إعداد غیر مناسب.تحقق من ح .8

 .تأكیدعلى شاشة اللمس الخاصة بالطابعة، المس  .9
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 5إزالة االنحشار في الدرج 
 .5أخرج أي ورق من الدرج  .1

 
ثر على ورق محشور؛ فادفع المزالج الموجود على الجانب األيسر من الطابعة ألعلى لفتح الباب إذا لم تع .2

 أ.

 
 

 عندما تكون األبواب واألغطیة مفتوحة.يمكن أن تكون أجزاء الطابعة الداخلیة ساخنة. توخ الحذر تحذير:  
 

 .5قم بإزالة أي ورق محشور متبقٍ في الدرج  .3

 
 أغلق الباب أ. .4
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 أعد وضع الورق في الدرج. .5
 

ال تقم بتحمیل الورق فوق الحد األقصى لخط الملء. حیث قد يتسبب اإلفراط في الملء في مالحظة: 
 حدوث حاالت انحشار الورق.

 

 
 جم الورق ونوعه ولونه. قم بتغییر تحديد أي إعداد غیر مناسب.تحقق من ح .6

 .تأكیدعلى شاشة اللمس الخاصة بالطابعة، المس  .7

 
 

 إزالة انحشار الورق عند الباب أ
 والباب أ. 5افتح الدرج  .1
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 ة الورق المحشور.قم بإزال .2

 
 إلى الخارج. 1افتح المصھر بسحب المقبض المسمى أ .3

 
 

 اإلصابة.يمكن أن تصبح المنطقة المحیطة بالمصھر ساخنة. لذا، توخ الحذر لتجنب تحذير:  
 

 قم بإزالة الورق المحشور. .4
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 أغلق المصھر بدفع المقبض حتى يتوقف. .5

 
 

 لتجنب تلف الطابعة، تحقق من إغالق المصھر قبل المتابعة.تنبیه:  
 

 .5أغلق الباب أ، ثم أغلق الدرج  .6

 
 

 حشار الورق عند الباب دإزالة ان
 .5افتح الدرج  .1

 
 افتح الباب د. .2
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 قم بإزالة الورق المحشور. .3

 
 .5أغلق الباب د، ثم أغلق الدرج  .4

 
 

 إزالة انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات
 ارفع الذراع وافتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات على النحو الموضح. .1

 
ن المستند األصلي عالًقا في مدخل وحدة تغذية المستندات؛ فاسحبه إلى الخارج مباشرًة في إذا لم يك .2

 االتجاه الموضح.
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إذا أرشدتك الرسالة التي تظھر على لوحة التحكم إلى إدارة العجلة الخضراء؛ فأدرھا في االتجاه الموضح.  .3
 تؤدي إدارة العجلة الخضراء إلى إخراج المستند األصلي من وحدة التغذية.

 
 إذا أرشدتك الرسالة إلى فتح الغطاء الداخلي؛ فارفع الذراع ذا اللسان األخضر لفتح الغطاء الداخلي. .4

أدر العجلة الخضراء في االتجاه الموضح إلخراج المستند األصلي من وحدة التغذية. أزل المستند األصلي  .5
 المحشور بعناية.

 
لعلوي، بالضغط علیه ألسفل حتى تسمع صوت استقراره في أغلق الغطاء الداخلي، ثم أغلق الغطاء ا .6

 مكانه.

إذا لم يكن المستند األصلي مرئیًا عند فتح الغطاء العلوي، فارفع غطاء المستندات وقم بإزالة المستند  .7
 األصلي.
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إذا لم يكن المستند األصلي مرئیًا عند فتح غطاء المستندات، فارفع درج تغذية المستندات، ثم قم بإزالة  .8
 الورق.

 
 تغذية المستندات. اخفض درج .9

إذا لم يكن المستند األصلي مجعًدا أو ممزًقا؛ فقم بتحمیله في وحدة التغذية مرة أخرى باتباع اإلرشادات  .10
 التي تظھر على شاشة اللمس.

بعد إزالة االنحشار من وحدة تغذية المستندات، أعد تحمیل المستند بالكامل، بما في ذلك مالحظة: 
ئیًا بالفعل. تقوم الطابعة تلقائیًا بتخطي الصفحات الممسوحة ضوئیًا ومسح الصفحات التي تم مسحھا ضو

 الصفحات المتبقیة ضوئیًا.
 

األصلیة الممزقة أو المجعدة أو المطوية انحشار الورق وتلف حیث يمكن أن تسبب المستندات تنبیه:  
 الطابعة. لنسخ المستندات األصلیة الممزقة أو المجعدة أو المطوية، استخدم زجاج المستندات.

 

 

 إزالة انحشار الورق في وحدة اإلنھاء المتكاملة
 حة التحكم.حدد موقع "وحدة اإلنھاء المتكاملة" المثبتة أسفل الماسحة الضوئیة ولو .1

 ).1افتح الغطاء العلوي لوحدة اإلنھاء ( .2

 ).2حرِّك المقبض األخضر في االتجاه الموضح إلزالة الورق ( .3

 إلزالة الورق، اسحبه في االتجاه الموضح. .4
 

 في حالة تمزق الورق، قم بإزالة جمیع األجزاء الممزقة من الطابعة.مالحظة: 
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 اء العلوي لوحدة اإلنھاء المتكاملة.أغلق الغط .5
 

 LXإزالة انحشار الورق في وحدة اإلنھاء المكتبیة 

 إزالة انحشار الورق أسفل الغطاء العلوي لوحدة اإلنھاء
 اسحب الذراع الموجود على الغطاء العلوي ألعلى. .1

 
 افتح الغطاء العلوي بإدارته نحو الیسار. .2

 
 قم بإزالة الورق المحشور. .3

 

 قم بإزالة جمیع األجزاء الممزقة من وحدة اإلنھاء.في حالة تمزق الورق، مالحظة: 
 

 
 أغلق الغطاء العلوي لوحدة اإلنھاء. .4
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 LXإزالة انحشار الورق في وحدة النقل الخاصة بوحدة اإلنھاء المكتبیة 
 ارفع مقبض الدرج األوسط ألعلى مباشرة لفتح غطاء وحدة النقل. .1

 
 قم بإزالة الورق المحشور. .2

 

 جمیع األجزاء الممزقة من وحدة اإلنھاء.في حالة تمزق الورق، قم بإزالة مالحظة: 
 

 
 أغلق غطاء وحدة النقل. .3

 

 تقلیل مشكالت انحشار الورق

المدعوم. يمكن أن تسبب أنواع  Xeroxتم تصمیم الطابعة للعمل بأدنى حد من انحشار الورق باستخدام ورق 
بتنظیف ھذه  الورق األخرى حدوث االنحشار. في حالة تكرار انحشار الورق المدعوم في منطقة واحدة، قم

المنطقة من مسار الورق. لتجنب التلف، قم دوًما بإزالة الورق المحشور بعناية دون تمزيقه. حاول إزالة الورق 
في نفس االتجاه الذي يتحرك فیه بشكل عادي عبر الطابعة. قد يتسبب ترك حتى قطعة صغیر من الورق 

 ذي انحشر قبل ذلك.بالطابعة في حدوث انحشار. ال تقم بإعادة تحمیل الورق ال

 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. •

 حاالت االنحشار باتباع مجموعة بسیطة من القواعد:يمكن منع معظم 
 .52في صفحة  الورق المدعوماستخدم الورق المدعوم فقط. للحصول على التفاصیل، راجع  •
 اتبع األسالیب المناسبة لمعالجة الورق وتحمیله. •
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 الورق النظیف، غیر التالف دائًما. استخدم •
 تجنب الورق المجعد أو الممزق أو المرطب أو المثني أو المطوي. •
 لفصل الورق قبل تحمیله في الدرج، قم بتھويته. •
 تجب مراعاة خط ملء الدرج بالورق؛ وال تعمد مطلًقا إلى اإلفراط في ملء الدرج. •
 أخرج الورق الشفاف من درج اإلخراج فور طباعته. •
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.
 بعد تحمیل األدراج، حدد نوع وحجم الورق المناسبین على لوحة التحكم. •
 حدد النوع والحجم المناسبین في برنامج تشغیل الطباعة.عند الطباعة،  •
 قم بتخزين الورق في مكان جاف. •
 والورق الشفاف المصمم للطابعة. Xeroxاستخدم فقط ورق  •

 تجنب ما يلي:
 ورق البولیستر المطلي الذي تم تصمیمه لطابعات نفث الحبر. •
 ورق مصقول أو مطلي بشدة. •
 ج بشكل زائد.الورق المطوي أو المجعد أو المتمو •
 تھوية الورق الشفاف قبل تحمیله في درج الورق. •
 تحمیل أكثر من نوع أو حجم أو وزن واحد من الورق في الدرج في نفس الوقت. •
 تحمیل ورق مثقوب أو ورق ذي زوايا مطوية أو به دبابیس في وحدة تغذية المستندات. •
 اإلفراط في ملء أدراج الورق. •
 اإلخراج. السماح باإلفراط في ملء درج •
 السماح بملء درج اإلخراج بما يزيد عن القلیل من الورق الشفاف. •

ارجع إلى "صفحات الورق ومعلومات الوسائط" بلوحة التحكم للحصول على معلومات حول الورق المدعوم، أو 
 .52في صفحة  الورق المدعومراجع 
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 استكشاف أخطاء انحشار الورق وإصالحھا

 يحتوي ھذا القسم على:

 256 ................................................................................................ سحب أوراق متعددة مًعا •
 256 ................................................................... مشكالت االنحشار في وحدة تغذية المستندات •
 257 ................................................................... ار بسبب حجم الورقسوء تغذية الورق واالنحش •
 257 ......................................................................................... سوء تغذية الملصقات واألظرف •
 258 .................................................................................. استمرار ظھور رسائل انحشار الورق •
 258 ..................................................................... االنحشار أثناء الطباعة التلقائیة على الوجھین •
 

 

 سحب أوراق متعددة مًعا
 

 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.

 أخرِج الورق من الدرج واستبدله بورق جديد جاف. الورق رطب بفعل الرطوبة.

 جرِّب رزمة ورق جديدة. • يوجد الكثیر جًدا من الكھرباء اإلستاتیكیة.
 ال تقم بتھوية الورق الشفاف قبل تحمیله في الدرج. •

فقط. للحصول على التفاصیل،  Xeroxاستخدم الورق المعتمد من  استخدام الورق غیر المدعوم.
 .52في صفحة  المدعومالورق راجع 

 قم بتغذية الورق ورقة واحدة في المرة. الرطوبة عالیة جًدا بالنسبة للورق المطلي.
 

 

 

 مشكالت االنحشار في وحدة تغذية المستندات
 

 الحلول األسباب المحتملة

مدعوم بحجم أو ُسمك أو نوع غیر  ورق غیر
 مناسب.

فقط. للحصول على التفاصیل،  Xeroxاستخدم الورق المعتمد من 
 .52في صفحة  الورق المدعومراجع 

المستندات األصلیة ممزقة أو مدبسة 
 أو مطوية.مسبًقا أو منثنیة 

تأكد من عدم تمزق المستندات األصلیة أو ثنیھا أو طیھا. إذا كانت 
مدبسة مسبًقا، فقم بإزالة جمیع الدبابیس وافصل الورق عن 

 بعضه بتھويته.

تتجاوز المستندات المحملة في وحدة تغذية 
المستندات الحد األقصى للسعة المسموح 

 بھا.

 ة المستندات.ضع القلیل من المستندات في وحدة تغذي

تم ضبط موجھات وحدة تغذية المستندات 
 بشكل غیر مناسب.

اضبط موجھات الورق لتتالءم بإحكام مع الورق المحمل في وحدة 
 تغذية المستندات.
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 سوء تغذية الورق واالنحشار بسبب حجم الورق
 

 الحلول األسباب المحتملة

الذي تمت إساءة تغذيته وأعد وضعه في الدرج أزل الورق  • 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.

 أخرج الورق. .1
 بالدرج لتطابق حجم الورق.اضبط موجھات الورق  .2
 أعد وضع الورق. .3

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.

نوع ورق غیر استخدام حجم أو ُسمك أو 
 مناسب.

فقط. للحصول على التفاصیل،  Xeroxاستخدم الورق المعتمد من 
 .52في صفحة  الورق المدعومراجع 

 

 

 سوء تغذية الملصقات واألظرف
 

 الحلول األسباب المحتملة

الملصقات في الدرج بطريقة تم توجیه ورق 
 غیر صحیحة.

حمِّل ورق الملصقات وفًقا لإلرشادات الواردة من الشكركة 
 المصنعة.

 4-1حمِّل الملصقات بحیث تكون مواجھة ألعلى في األدراج  •
 .5حمِّل الملصقات بحیث تكون مواجھة ألسفل في الدرج  •

 لطباعة األظرف. 5استخدم الدرج  تم تحمیل األظرف بالدرج غیر المناسب.

تم تحمیل األظرف بشكل غیر صحیح في 
 .5 الدرج

 :5لتحمیل األظرف في الدرج 
حمِّل األظرف بتغذيتھا من الحافة الطويلة، بحیث يكون اللسان  •

مواجًھا ألعلى مع إغالق األلسنة وإدخال مقدمة األلسنة في 
 الطابعة.

د وذات األحجام المخصصة التي يزي C4حمِّل األظرف بحجم  •
بوصة) بتغذيتھا من الحافة القصیرة،  12.6ملم ( 320طولھا عن 

مع إغالق األلسنة ومواجھة اللسان ألعلى. األلسنة متجھة 
نحو الخلف أو المقدمة داخل الطابعة. بالنسبة لألظرف ذات 
 األحجام المخصصة، حدد حجًما مخصًصا على لوحة التحكم.

تم تحمیل األظرف بشكل غیر مناسب في 
 األظرف.درج 

حمِّل األظرف في درج األظرف االختیاري مع إغالق األلسنة 
 ومواجھة اللسان ألسفل واتجاه الحافة الطويلة نحو الیسار.
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 استمرار ظھور رسائل انحشار الورق
 

 الحلول األسباب المحتملة

إزالة جمیع الورق أعد التحقق من مسار الوسائط وتأكد من  ال يزال بعض الورق محشوًرا في الطابعة.
 المحشور.

 تحقق من أبواب الطابعة. أغلق أي باب مفتوح. أحد أبواب الطابعة مفتوًحا.
 

 

 تحقق من أجزاء الورق الممزقة الموجودة بمسار الورق وقم بإزالتھا.مالحظة: 
 

 

 االنحشار أثناء الطباعة التلقائیة على الوجھین
 

 الحلول األسباب المحتملة

أو ُسمك أو نوع ورق غیر استخدام حجم 
 مناسب.

استخدام حجم أو ُسمك أو نوع الورق المناسب. للحصول على 
أحجام الورق المدعوم وأوزانه للطباعة التلقائیة التفاصیل، راجع 

 .55في صفحة  على الوجھین

نوع الورق بشكل غیر صحیح في تم ضبط 
 برنامج تشغیل الطباعة.

تأكد من ضبط نوع الورق بشكل صحیح في برنامج التشغیل ومن 
تحمیل الورق في الدرج المناسب. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .52في صفحة  الورق المدعوم

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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 إزالة انحشار الدبابیس

 يحتوي ھذا القسم على:

 259 ................................................................ إزالة انحشار الدبابیس في وحدة اإلنھاء المتكاملة •
 LX ............................................................. 260إزالة انحشار الدبابیس في وحدة اإلنھاء المكتبیة  •
 LX .................................................... 262إزالة انحشار دبابیس الكتیبات في وحدة اإلنھاء المكتبیة  •
 

 

 إزالة انحشار الدبابیس في وحدة اإلنھاء المتكاملة
 واسحبھا بإحكام في اتجاھك إلخراجھا.أمسك خرطوشة الدبابیس عن طريق المقبض البرتقالي  .1

 
 قم بإزالة أية دبابیس منفصلة أو غیرھا من المخلفات من داخل وحدة اإلنھاء. .2

 اسحب مشبك خرطوشة الدبابیس بإحكام في االتجاه الموضح لفتحھا. .3

 
)، ثم ادفع المشبك في االتجاه الموضح حتى يستقر في موضع القفل 1الدبابیس المحشورة ( قم بإزالة .4

)2.( 
 

 لدبابیس المحشورة بعناية.تُعد أطراف الدبابیس المحشورة حادة. ُيرجى إزالة اتحذير:  
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أمسك خرطوشة الدبابیس بواسطة المقبض البرتقالي وأدخلھا في وحدة التدبیس حتى تسمع صوت  .5
 استقرارھا في مكانھا.

 
 أغلق الغطاء األمامي لوحدة اإلنھاء. .6

 

 LXإزالة انحشار الدبابیس في وحدة اإلنھاء المكتبیة 
 

 تجنب تنفیذ ھذا اإلجراء أثناء قیام الطابعة بالطباعة.تحذير:  
 

 افتح الباب األمامي لوحدة اإلنھاء. .1

 
 خزانة وحدة اإلنھاء واسحب وحدة التدبیس تجاھك حتى تتوقف. قم بالوصول إلى .2

 ادفع مجموعة وحدة التدبیس إلى الیمین كما ھو موضح. .3
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 أمسك خرطوشة الدبابیس عن طريق المقبض البرتقالي واسحبھا بإحكام في اتجاھك إلخراجھا. .4

 
 افحص الجزء الداخلي لوحدة اإلنھاء بحًثا عن أية دبابیس منفصلة وقم بإزالتھا. .5

 یس بإحكام في االتجاه الموضح لفتحھا.اسحب مشبك خرطوشة الدباب .6

 
 أزل الدبابیس المحشورة من خالل سحبھا في االتجاه الموضح. .7

 

 أطراف الدبابیس المحشورة حادة. ُيرجى إزالة الدبابیس المحشورة بعناية. تُعدتحذير:  
 

 
 ادفع المشبك في االتجاه الموضح حتى يستقر في موضع القفل. .8
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أمسك خرطوشة الدبابیس بواسطة المقبض البرتقالي وأدخلھا في مجموعة وحدة التدبیس. ادفعھا حتى  .9
 تسمع صوت استقرارھا في مكانھا.

 
 أغلق الباب األمامي لوحدة اإلنھاء. .10

 

 LXار دبابیس الكتیبات في وحدة اإلنھاء المكتبیة إزالة انحش
 

 تجنب تنفیذ ھذا اإلجراء أثناء قیام الطابعة بالطباعة.تحذير:  
 

 اإلنھاء.افتح الغطاء الجانبي لوحدة  .1

 
عذرت رؤية خراطیش الدبابیس، فأمسك اللوحات الرأسیة الموجودة على يسار ويمین الفتحة وحركھا إذا ت .2

 نحو الوسط.
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أمسك األلسنة الموجودة على كال جانبي خرطوشة الدبابیس واسحب الخرطوشة إلى خارج وحدة  .3
 اإلنھاء.

 
 أزل الدبابیس المحشورة من خالل سحبھا في االتجاه الموضح. .4

 
 یس وأدخلھا في الموضع األصلي بوحدة اإلنھاء.أمسك األلسنة الموجودة على كال جانبي خرطوشة الدباب .5

 

إذا حدثت مشكلة أثناء إدخال الخرطوشة، فتأكد من وضع الدبابیس داخل الخرطوشة بالشكل مالحظة: 
 الصحیح.

 

 
 

تستخدم وحدة إنشاء الكتیبات خرطوشتي دبابیس. يتطلب تدبیس الكتیبات احتواء كلتا مالحظة: 
 خرطوشتي الدبابیس على دبابیس.

 

 ، كرر اإلجراء مع خرطوشة الدبابیس األخرى.2الخطوة بداية من  .6

 أغلق الغطاء الجانبي لوحدة اإلنھاء. .7
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 إزالة انحشارات الثقب

 LXإزالة انحشارات الثقب في وحدة اإلنھاء المكتبیة 

إذا توقفت الطابعة عن الطباعة وأبلغت عن انحشار ثقب، فقم بإفراغ حاوية مخلفات الثقب. للحصول على 
 .224في صفحة  إفراغ حاوية مخلفات الثقب، راجع التفاصیل

 بعد إفراغ حاوية مخلفات الثقب، حدد موقع انحشار الورق وقم بإزالته.
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 مشاكل جودة الطباعة

 يحتوي ھذا القسم على:

 265 ................................................................................................. التحكم في جوة الطباعة •
 267 .......................................................................... استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھا •

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/WC7220_WC7225supportالمعلومات، انتقل إلى 
 

ستخدام التلف الناجم عن ا Xeroxأو اتفاقیة الخدمة أو ضمان الرضا التام من  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: 

مسحوق الحبر ووحدات التصوير في لضمان الحصول على جودة طباعة متناسقة، تم تصمیم خراطیش  •
 العديد 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  •
 ي على معظم الطابعات.المواد المستھلكة لأللوان. ُيمثل اللون األسود المركب اإلعداد االفتراض

 

 التحكم في جوة الطباعة

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على جودة مخرجات الطابعة. للحصول على جودة طباعة المتناسقة والمثلى، 
استخدم الورق المصمم للطابعة واضبط "وضع جودة الطباعة" و"عملیات ضبط األلوان" بالشكل الصحیح. اتبع 

 ي ھذا القسم للحفاظ على جودة طباعة المثلى من الطابعة.اإلرشادات الواردة ف

 الموصفات البیئیةتؤثر درجة الحرارة والرطوبة على جودة المخرجات المطبوعة. للحصول على التفاصیل، راجع 
 .286في صفحة 

 

 الورق والوسائط

تم تصمیم الطابعة الستخدام أنواع مختلفة من الورق والوسائط األخرى. اتبع اإلرشادات الواردة في ھذا القسم 
 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. •
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ط األخرى في انخفاض جودة المخرجات وزيادة انحشار الورق قد تتسبب بعض أنواع الورق والوسائتنبیه:  
 وتلف الطابعة. ال تستخدم ما يلي:

 الورق الخشن أو المسامي •
 الورق الخاص بنفث الحبر •
 الورق الالمع أو المطلي غیر المطبوع باللیزر •
 الورق الذي تم نسخه طباعیًا •
 الورق المطوي أو المجعد •
 ة وثقوبالورق الذي يحتوي على أجزاء مقطوع •
 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. •
الورق من نفس الحجم في أكثر من درج؛ تأكد من تحديد الدرج المناسب في برنامج  في حالة تحمیل •

 تشغیل الطباعة.
قم بتخزين الورق والوسائط األخرى بشكل سلیم للحصول على جودة الطباعة المثلى. للحصول على  •

 .53في صفحة  إرشادات تخزين الورقالتفاصیل، راجع 
 

 أوضاع جودة الطباعة

حدد إعداد جودة الطباعة المناسب لمھمة الطباعة من برنامج تشغیل الطباعة. للحصول على إرشادات حول 
 . للتحكم في جودة الطباعة:75في صفحة  تحديد خیارات الطباعةإعداد جودة الطباعة، راجع 

استخدم إعدادات جوة الطباعة الموجودة في برنامج تشغیل الطباعة للتحكم في جودة الطباعة. إذا لم  •
 تكن جودة الطباعة مناسبة، فاضبط إعداد جودة الطباعة على مستوى أعلى.

 .52في صفحة  الورق المدعومفقط. للحصول على التفاصیل، راجع  Xeroxاستخدم الورق المعتمد من  •
 

 تصحیحات األلوان وعملیات ضبط األلوان

للنصوص والرسومات التلقائیة" للحصول على أفضل نتائج طباعة  Xeroxاضبط "تصحیح األلوان" على "ألوان 
والصور المختلطة على مجموعة من الورق المدعوم. للحصول على إرشادات حول إعداد "تصحیح األلوان"، راجع 

 استخدام تصحیحات األلوان. اتبع ھذه اإلرشادات للتحكم في "تصحیحات األلوان" و"عملیات ضبط األلوان":
ضبط "تصحیح األلوان" في برنامج تشغیل للحصول على أفضل النتائج على معظم الورق، تأكد من  •

 .Xeroxاللون التلقائي من الطباعة على 
للحصول على نتائج أكثر إشراًقا، حدد وضع "تصحیح األلوان". على سبیل المثال، عند طباعة رسومات ال  •

 للحصول على لون السماء األزرق األكثر تألًقا. اللون المشرقتبدو السماء فیھا زرقاء بالقدر الكافي، حدد 
 لمطابقة المخرجات األلوان مع جھاز إخراج آخر، حدد "تصحیح األلوان" المخصص. •
. لون تلقائي مخصصلتطبیق "تصحیحات ألوان" مختلفة على "النص" و"الرسومات" و"الصور"، حدد  •

(األحمر واألخضر  RGBاأللوان مثل ألوان توفر ھذه المیزة تصحیحات األلوان المخصصة باستخدام أنظمة 
 .CIE(السماوي واألرجواني واألصفر واألسود) أو اللون الموضعي أو لون  CMYKواألزرق) أو ألوان 

عملیات لضبط خصائص معینة للون المطبوع، مثل السطوع والتباين والتشبع والتدرجات اللونیة، حدد  •
 .ضبط األلوان
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 استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھا

 يحتوي ھذا القسم على:

 267 ...................................................... طباعة صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھا •
 267 .................................................................. إزالة الورق والوسائط باعتبارھما سبب المشكلة •
 268 ...................................................................... بعة أو على التطبیقعزل المشكلة على الطا •
 268 . استكشاف مشكالت جودة الطباعة وحلھا في التطبیق أو برنامج تشغیل الطباعة أو ملقم الطباعة •
 269 .......................................................... استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھا في الطابعة •
 269 .............................................................................................. تنفیذ إجراء معايرة الطباعة •
 269 ....................................................................................... مشكالت جودة الطباعة وحلولھا •

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/WC7220_WC7225supportالمعلومات، انتقل إلى 
 

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

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

لتحسین جودة الطباعة، ُصممت خراطیش مسحوق الحبر/الطباعة/األسطوانة في العديد من مالحظة: 
 طُرز األجھزة للتوقف عن العمل عند نقطة محددة مسبًقا.

 

 طباعة صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھا
على لوحة  حالة الجھازلطباعة اإلجراءات المتعلقة بمشكالت جودة الطابعة وحلھا، اضغط على الزر  .1

 التحكم.

 .معلومات الجھازالمس عالمة التبويب  .2

 .صفحات المعلوماتالمس  .3

 .طباعة، ثم المس صفحة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھاالمس  .4

 ة في الصفحات.قارن مشكالت جودة الطباعة باألمثلة الوارد .5
 

 إزالة الورق والوسائط باعتبارھما سبب المشكلة

يمكن أن يسبب الورق أو الوسائط التالفان أو غیر المدعومین مشكالت جودة الطباعة حتى في حالة عمل 
الطابعة والتطبیق وبرنامج تشغیل الطباعة بشكل مثالي. استخدم اإلرشادات التالیة إلزالة الورق باعتباره 

 لة جودة الطباعة:سبب مشك
 تأكد من دعم الطابعة للورق أو الوسائط. •
 تأكد من تحمیل الطابعة بورق غیر تالف أو جاف. •
 في حالة الشك في حالة الورق أو الوسائط، استبدلھما بورق أو وسائط جديدين. •
 تأكد من تحديد الدرج المناسب في برنامج تشغیل الطباعة ومن لوحة التحكم. •
 الورق المناسب في برنامج تشغیل الطباعة وعلى لوحة تحكم الطابعة. تأكد من تحديد نوع •
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 عزل المشكلة على الطابعة أو على التطبیق

 في حالة التأكد من دعم الورق وحالته الجیدة، استخدم الخطوات التالیة لعزل المشكلة:
طباعة ل، راجع من لوحة تحكم الطابعة، اطبع صفحات "تشخیص جودة الطباعة". للحصول على التفاصی .1

 .267في صفحة  صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھا

في حالة طباعة الصفحات بشكل سلیم، فھذا يعني أن الطابعة تعمل بشكل سلیم وأن مشكلة  −
 تطبیق أو برنامج تشغیل الطباعة أو ملقم الطباعة.جودة الطباعة تُعد مشكلة في ال

 إذا استمر ظھور مشكالت جودة طباعة بالصفحات، فستكون المشكلة في الطابعة. −
استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھا في التطبیق أو في حالة طباعة الصفحات بشكل سلیم، راجع  .2

 .268في صفحة  برنامج تشغیل الطباعة أو ملقم الطباعة

استكشاف أخطاء جودة في حالة استمرار ظھور مشكالت جودة طباعة بالصفحات، أو عدم الطباعة، راجع  .3
 .269في صفحة  الطباعة وإصالحھا في الطابعة

 

استكشاف مشكالت جودة الطباعة وحلھا في التطبیق أو برنامج تشغیل الطباعة 
 أو ملقم الطباعة

إذا كانت الطابعة تطبع بشكل سلیم من لوحة التحكم ولكن ال تزال لديك مشكالت في جودة الطباعة؛ فیمكن 
 الطباعة أو ملقم الطباعة. أن يكون السبب ھو التطبیق أو برنامج تشغیل

 لعزل المشكلة:
 اطبع مستنًدا مماثًال من تطبیق آخر وابحث عن مشكالت جودة الطباعة المماثلة. .1

إذا كان ال يزال بالمستند نفس مشكالت جودة الطباعة؛ فمن المحتمل تكون المشكلة في برنامج  −
 .2خطوة الطباعة أو ملقم الطباعة. إذا استمرت المشكلة، فانتقل إلى ال

إذا تمت طباعة المستند بدون مشكالت جودة الطباعة؛ فیحتمل أن يكون السبب ھو التطبیق. أعد  −
تشغیل الطابعة وأعد تشغیل التطبیق واطبع المستند مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فانتقل إلى 

 .232في صفحة  إعادة تشغیل الطابعة. للحصول على التفاصیل؛ راجع 5الخطوة 
 تحقق من برنامج تشغیل الطباعة المستخدم لمھمة الطباعة. .2

a. :انتقل إلى قائمة الطابعات على جھاز الكمبیوتر 

>  اإلعدادات>  ابدأواألحدث، انقر فوق  SP1اإلصدار  Windows XPبالنسبة لنظام التشغیل  •
 .الطابعات والفاكسات

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

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

 .األجھزة والطابعات>  البدء، انقر فوق Windows 7بالنسبة لنظام التشغیل  •
b. .انقر بزر الماوس األيمن فوق اسم الطابعة 

c.  الخصائصمن القائمة المنسدلة، حدد. 

 تأكد من مطابقة اسم الطراز الموجود وسط برنامج التشغیل السم طراز الطابعة. •
 في حالة عدم مطابقة األسماء؛ قم بتثبیت برنامج تشغیل الطباعة المناسب للطابعة. •
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تحديد ن برنامج تشغیل الطباعة مناسبًا، ولضبط "وضع جودة الطباعة" و"تصحیح األلوان"، راجع إذا كا .3
 .75في صفحة  خیارات الطباعة

ن". −  اضبط "وضع جودة الطباعة" على "قیاسي" أو "ُمحسَّ
 التلقائیة". Xeroxلوان" على "ألوان اضبط "تصحیح األ −

 في حالة استمرار المشكلة؛ احذف برنامج تشغیل الطباعة ثم أعد تثبیته. .4

 إذا كانت المشكلة ال تزال قائمة؛ فتأكد من عدم قیامك بالطباعة من خالل ملقم طباعة. .5

جرِّب الطباعة من الطابعة مباشرًة. في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر اإلنترنت، 
 .www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supportانتقل إلى 

 

 استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھا في الطابعة

إذا كانت لديك مشكالت في جودة الطباعة عند طباعة "صفحة العرض التوضیحي" أو "تقرير التھیئة" من لوحة 
 نئٍذ في الطابعة.التحكم، فستكون المشكلة حی

 للبحث عن مصدر المشكلة:
على لوحة التحكم، اطبع "صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھا". للحصول على التفاصیل،  .1

 .267في صفحة  طباعة صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھاراجع 

 إذا كانت المطبوعات فاتحة جًدا لعرض تفاصیل الطباعة، فتحقق مما يلي: .2

 تحمیل الطابعة بورق مدعوم جاف، غیر تالف. −
 عدم انخفاض مستويات مسحوق الحبر بواحدة أو أكثر من خراطیش مسحوق الحبر بشكل كبیر. −

عة الصفحات بلون خالص، يمكن أن تكون واحدة أو أكثر من خراطیش األسطوانة معیبة. قم في حالة طبا .3
 بتصحیح المشكلة قبل المتابعة.

 في حالة عدم وفاء ألوان الصفحات بتطلعاتك، قم بتشغیل "معايرة الطباعة" بلوحة التحكم. .4

لواردة في "صفحات قارن مشكالت جودة الطباعة الموجودة بالمستند مع كل مثال من األمثلة ا .5
 استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھا".

في حالة العثور على تطابق في "صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصالحھا"، انظر في عمود 
 "الحلول" لمعرفة اإلجراء الذي يجب اتخاذه لحل المشكلة.

ت، انتقل إلى في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر اإلنترن
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support. 

 

 راء معايرة الطباعةتنفیذ إج
 .األدواتثم المس عالمة التبويب  حالة الجھازفي لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على زر  .1

 .التالي>  معايرة الطباعة>  المعايرة>  استكشاف األخطاء وإصالحھاالمس  .2

 اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة لتشغیل إجراء "معايرة الطباعة". .3
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 وحلولھامشكالت جودة الطباعة 

 استخدم الجدول التالي للبحث على حلول لمشكالت جودة الطباعة.

على  حالة الجھازلطباعة اإلجراءات المتعلقة بمشكالت جودة الطابعة وحلھا، اضغط على الزر مالحظة: 
صفحة استكشاف أخطاء جودة >  صفحات المعلومات>  معلومات الجھازلوحة التحكم. ثم المس 

 .طباعة > الطباعة وإصالحھا
 

 الحل المشكلة

 البقع واللطخات واألسطر
تظھر عالمات داكنة أو فاتحة على 

 المخرجات.

 

قم بإجراء مھمة طباعة تتكون من عدة صفحات فارغة من خالل الطابعة 
 إلزالة مسحوق الحبر المتراكم على المصھر.

االختبار للمساعدة على تحديد  إذا استمرت المشكلة، فاطبع صفحات
 المكون المسبب لمشكلة جودة الصورة.

 إذا حدث العیب في لون واحد فقط، فاستبدل وحدة التصوير المناظرة. •
أما إذا حدث العیب في كل األلوان وكان مرئیًا على كل صفحات  •

 االختبار؛ فاستبدل المصھر.
خالل الطابعة  قم بإجراء مھمة طباعة تتكون من عدة صفحات فارغة من

 إلزالة مسحوق الحبر المتراكم على المصھر.
إذا استمرت المشكلة، فاطبع صفحات االختبار للمساعدة على تحديد 

 المكون المسبب لمشكلة جودة الصورة.
 إذا حدث العیب في لون واحد فقط، فاستبدل وحدة التصوير المناظرة. •
على كل صفحات أما إذا حدث العیب في كل األلوان وكان مرئیًا  •

 االختبار؛ فاستبدل المصھر.

 تكرار النقاط أو الخطوط
تظھر النقاط أو الخطوط على فترات 

 زمنیة منتظمة بالمطبوعات.

 

لتحديد جزء الطابعة المسبب للمشكلة، اطبع صفحة "العیوب  .1
، ثم المس حالة الجھازة". على لوحة التحكم، اضغط على المتكرر

>  صفحات الدعم>  استكشاف األخطاء وإصالحھا > األدوات
 .طباعة>  صفحة العیوب المتكررة

لتحديد الجزء المسؤول عن تكرار النقاط أو الخطوط، اتبع اإلرشادات  .2
 الواردة بصفحة "العیوب المتكررة".

الطابعة المحدد على صفحة "العیوب لتصحیح المشكلة، استبدل جزء  .3
 المتكررة".

 تبدو األلوان غیر مناسبة
لم يتم تشغیل األلوان أو األلوان غیر 

 مناسبة بشكل كبیر.

 

 تحقق من وجود الطابعة على سطح ثابت ومستوٍ ومسطح. .1
، ثم حالة الجھازقم بتنفیذ إجراء "معايرة اللون". على لوحة التحكم،  .2

>  المعايرة>  استكشاف األخطاء وإصالحھا>  األدواتالمس 
 ، ثم اتبع اإلرشادات.التالي>  معايرة الطباعة
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 الحل المشكلة

 األلوان فاتحة جًدا أو داكنة جًدا
كثافة الطباعة أو اللون خفیفة جًدا، أو 

 مفقودة، أو الخلفیة ضبابیة.

 

تحقق من مناسبة نوع الورق الذي تستخدمه للطابعة ومن تحمیله  .1
في  الورق المدعومبالشكل السلیم. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .52صفحة 
مع النوع المحدد على لوحة تحقق من تطابق الورق المحمَّل بالدرج  .2

 التحكم وفي برنامج تشغیل الطباعة.
حالة لطباعة إجراءات حول حل مشكالت جودة الطابعة، اضغط على  .3

صفحات >  معلومات الجھازمن لوحة التحكم. ثم المس  الجھاز
صفحة استكشاف أخطاء جودة الطباعة >  المعلومات
 .طباعة>  وإصالحھا

األلوان" تبدو صحیحة، فإن الطابعة تطبع إذا كانت صفحة "مرجع 
بالشكل الصحیح. يمكن أن يؤدي التطبیق أو اإلعدادات غیر الصحیحة 

 ببرنامج تشغیل الطباعة إلى حدوث مشكالت جودة الطباعة.
في حالة عدم طباعة صفحة "مرجع األلوان" بالشكل الصحیح، قم  .4

، ثم ة الجھازحالبتنفیذ إجراء "معايرة اللون". على لوحة التحكم، 
>  المعايرة>  استكشاف األخطاء وإصالحھا>  األدواتالمس 

 ، ثم اتبع اإلرشادات.التالي>  معايرة الطباعة

لون  -خطوط أو أسطر بیضاء رأسیة 
 واحد

تظھر الخطوط واألسطر بلون واحد في 
 المخرجات.

 

 اطبع صفحات االختبار لتحديد اللون المتأثر. .1
لتنظیف إطار اللیزر الخاص باللون المتأثر، اسحب قضیب التنظیف  .2

للخارج حتى يتوقف، ثم حركه إلى الداخل حتى نھايته. كرر األمر ثالث 
أثر. للحصول على التفاصیل، مرات. ثم كرر ھذا اإلجراء لكل لون مت

 .203في صفحة  تنظیف إطارات اللیزرراجع 
لطباعة إجراءات حول حل مشكالت جودة الطابعة، اضغط على مالحظة: 

صفحات  > معلومات الجھازمن لوحة التحكم. ثم المس  حالة الجھاز
صفحة استكشاف أخطاء جودة الطباعة >  المعلومات
 .طباعة>  وإصالحھا

فقدان مسحوق الحبر أو سھولة إزالته 
 بالفرك

يبدو مسحوق الحبر مفقوًدا من الطباعة 
 أو تسھل إزالته بالفرك.

 

تحقق من مناسبة نوع الورق الذي تستخدمه للطابعة ومن تحمیله  .1
في  الورق المدعومبالشكل السلیم. للحصول على التفاصیل، راجع 

 .52صفحة 
قم بتنفیذ إجراء "معايرة نوع الورق". للحصول على التفاصیل، راجع  .2

 .43في صفحة  تحسین أداء الطابعة
 حدد ورق أثقل على لوحة التحكم. .3

 الورق من األخف إلى األثقل:مالحظة: 

بالنسبة للورق غیر المطلي: العادي، ومخزون البطاقات خفیفة الوزن،  •
 ومخزون البطاقات، ومخزون البطاقات ثقیلة الوزن.

مخزون البطاقات خفیفة الوزن الالمعة، بالنسبة للورق المطلي:  •
 ومخزون البطاقات الالمعة، ومخزون البطاقات ثقیلة الوزن الالمعة.
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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 فقط في النسخ التي 
 إنشاؤھا من وحدة تغذية المستندات.تم 

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.

ذة من زجاج توجد نقاط في النسخ المأخو
 المستندات.

توجد مخلفات على زجاج المستندات. عند إجراء المسح الضوئي 
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: استخدم إعدادات "جودة الصورة" للتفتیح أو التغمیق  • الصورة فاتحة جًدا أو غامقة جًدا.
 أو ضبط التباين.

المسح الضوئي: استخدم عالمة التبويب "اإلعدادات  •
 المتقدمة" للتفتیح أو التغمیق أو ضبط التباين.

 لضبط توازن األلوان.النسخ: استخدم إعدادات "جودة الصورة"  • األلوان غیر دقیقة.
المسح الضوئي: تأكد من ضبط "نوع المستند األصلي"  •

 الصحیح.

في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر اإلنترنت، انتقل إلى 
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support. 
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 مشكالت الفاكس

 يحتوي ھذا القسم على:

 273 ............................................................................................. مشكالت إرسال الفاكسات •
 274 ............................................................................................ مشكالت استالم الفاكسات •
 275 ..................................................................................................... طباعة تقارير الفاكس •

 

فتأكد من اتصالك بخط ھاتف تناظري معتمد.  إذا لم تتمكن من إرسال الفاكسات واستالمھا،مالحظة: 
حیث ال يمكن إرسال الفاكس أو استالمه عند االتصال مباشرة بخط ھاتف رقمي دون استخدام المرشح 

بت في الثانیة)". للحصول  4800التناظري. يمكن مطالبتك أيًضا بضبط معدل بدء الفاكس على "مفروض (
 على التفاصیل، راجع تحديد معدل البدء.

 

 مشكالت إرسال الفاكسات
 

 الحلول األسباب المحتملة األعراض

ال تتم تغذية المستند بشكل 
سلیم من خالل وحدة تغذية 

 المستندات.

المستند سمیك جًدا أو رفیع جًدا أو 
 صغیر جًدا.

 استخدم زجاج المستندات.

يتم مسح المستند ضوئیًا 
 بزاوية.

لم يتم ضبط موجھات العرض بوحدة 
المستندات لتالئم عرض تغذية 

 المستند.

اضبط موجھات العرض بوحدة تغذية 
 المستندات حتى تتالءم مع 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. فاتح جًدا.النص الموجود بالمستند 

تحقق من أن خط الھاتف يعمل، ثم  توجد مشكلة في اتصال الھاتف.
 أرسل الفاكس مرة أخرى.

قم بإنشاء نسخة للتحقق من إمكانیة  توجد مشكلة بأحد أجھزة الفاكس.
إنشاء الطابعة لُنسخ أو مطبوعات 
نظیفة. في حالة طباعة النسخة 

، اطلب من المستلم بالشكل الصحیح
التحقق من أن جھاز الفاكس الخاص 

 به يعمل بالشكل الصحیح.

الفاكس الذي استلمه 
 المستلم فارغ.

تم تحمیل المستند بشكل غیر 
 صحیح.

في حالة استخدام وحدة تغذية  •
المستندات، ضع المستند األصلي 

 مواجًھا ألعلى.
في حالة استخدام زجاج  •

األصلي المستندات، ضع المستند 
 مواجًھا لألسفل.

 تحقق من رقم الفاكس. رقم الفاكس غیر صحیح. لم يتم إرسال الفاكس.
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تحقق من اتصال خط الھاتف. في حالة  خط الھاتف متصل بشكل غیر صحیح.
 فصل خط الھاتف؛ قم بتوصیله.

توجد مشكلة في جھاز الفاكس لدى 
 المستلم.

 اتصل بالمستِل.

ُمثبَّتة أو غیر میزة الفاكس غیر 
 ُممكَّنة.

 تأكد من تثبیت میزة الفاكس وتمكینھا.

 تأكد من تعطیل فاكس الملقم. تم تمكین فاكس الملقم.

يلزم وجود رقم وصول لالتصال بخط 
 خارجي.

، PBXإذا كانت الطابعة متصلة بنظام 
فقد يكون الضروري إدخال رقم للوصول 

 إلى خط الھاتف الخارجي.

الفاكس إلى إيقاف مؤقت يحتاج رقم 
بین بادئة الخط الخارجي ورقم 

 الھاتف.

إلدراج إيقاف مؤقت، اضغط على الزر 
. تظھر التوقف المؤقت أثناء الطلب

 ) في الموقع المناظر.,فاصلة (

في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر اإلنترنت، انتقل إلى 
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support. 

 

 مشكالت استالم الفاكسات
 

 الحلول األسباب المحتملة األعراض

الفاكس الذي استلمه 
 المستلم فارغ.

توجد مشكلة باتصال الھاتف أو بجھاز 
 الفاكس لدى المرسل.

تأكد من إمكانیة إنشاء الطابعة لُنسخ 
نظیفة. إذا كان يمكنھا ذلك، فاطلب 

من المرسل إرسال المستند 
 بالفاكس مرة أخرى.

الصفحات قام المرسل بتحمیل 
 بشكل غیر صحیح.

 اتصل بالمرسل.

تجیب الطابعة على االتصال 
 ولكنھا ال تطبع الفاكس.

لزيادة الذاكرة المتوفرة، احذف المھام  الذاكرة ممتلئة.
المخزنة وانتظر حتى تكتمل المھام 

 الموجودة.

تم تصغیر حجم الفاكس 
 المستلم.

ال تطابق مستلزمات الورق بالطابعة 
 المرَسل.حجم المستند 

قم بتأكید حجم المستندات األصلیة، 
ثم حّمِل حجم الورق المناسب في 

 الطابعة.

ال يتم استالم الفاكسات 
 تلقائیًا.

تم ضبط الطابعة على استالم 
 الفاكسات يدويًا.

اضبط الطابعة على استالم الفاكسات 
 تلقائیًا.

في حالة نفاد الورق من الطابعة،  الذاكرة ممتلئة.
أن تستنفد الفاكسات ومھام يمكن 

الطباعة ذاكرة الطابعة. حمِّل الورق 
 واطبع المھام المخزنة بالذاكرة.

تحقق من اتصال خط الھاتف. في  خط الھاتف متصل بشكل غیر صحیح.
 حالة فصل خط الھاتف؛ قم بتوصیله.
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توجد مشكلة في جھاز الفاكس لدى 
 المرسل.

قم بإنشاء نسخة للتحقق من إمكانیة 
إنشاء الطابعة لُنسخ أو مطبوعات 
نظیفة. في حالة طباعة النسخة 

بالشكل الصحیح، اطلب من المستلم 
التحقق من أن جھاز الفاكس الخاص 

 به يعمل بالشكل الصحیح.

في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر اإلنترنت، انتقل إلى 
www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support. 

 

 طباعة تقارير الفاكس

 يمكنك طباعة تقارير الفاكس التالیة من لوحة التحكم بالطابعة:
 تقرير النشاط •
 تقرير البروتوكول •
 تقرير دفتر عناوين الفاكس •
 تقرير الخیارات •
 تقرير المھام الُمعلقة •

 لطباعة تقرير فاكس:
 .األدواتثم المس عالمة التبويب  حالة الجھازفي لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على زر  .1

 .خدمة الفاكس>  عدادات الخدمةإالمس  .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: 
 .33في صفحة  تسجیل الدخول كمسؤول النظام على لوحة التحكم

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=tech&Language=Arabic
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 الحصول على التعلیمات

 يحتوي ھذا القسم على:

 276 ...................................................................................................... رسائل لوحة التحكم •
 277 ......................................................... استخدام أدوات استكشاف األخطاء وإصالحھا المدمجة •
 280 ....................................................................................................... مزيد من المعلومات •

العديد من األدوات المساعدة على التشخیص التلقائي لمساعدتك في الحفاظ على اإلنتاجیة  Xeroxتوفر 
 وجودة الطباعة.

 

 رسائل لوحة التحكم

توفر لوحة تحكم الطابعة المعلومات وتعلیمات استكشاف األخطاء وإصالحھا. عند حدوث حالة خطأ أو تنبیه، 
العديد من الحاالت، تعرض لوحة التحكم أيًضا رسًما متحرًكا تعرض لوحة التحكم رسالة إلعالمك بالمشكلة. في 

يوضح موقع المشكلة؛ مثل موقع انحشار الورق. أما بالنسبة للعديد من رسائل الحالة والتنبیه، يقدم الزر 
 "تعلیمات" الموجود على لوحة التحكم المزيد من المعلومات.

 

 تعلیمات لوحة التحكم

 .تعلیماتئل الخطأ أو الحالة على لوحة التحكم، المس الزر لعرض معلومات إضافیة حول رسا

 

 تشتمل معظم عناصر قائمة لوحة التحكم على نصوص تعلیمات مقترنة بھا توضح عنصر القائمة.
 

 عرض رسائل الخطأ والتنبیه على لوحة التحكم

التنبیه عند حدوث حالة خطأ أو تنبیه، تظھر رسالة على لوحة التحكم إلعالمك بالمشكلة. تعلمك رسائل 
بحاالت الطابعة التي تتطلب االنتباه، مثل انخفاض المستلزمات أو فتح األبواب. تحذرك رسائل األخطاء من 

حاالت الطابعة التي تحول دون قیام الطابعة بالطباعة أو التي تقلل من أداء الطباعة. في حالة حدوث أكثر من 
 حالة، تظھر واحدة فقط على لوحة التحكم.

 املة برسائل الخطأ والتنبیه النشطة:لعرض قائمة ك
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .الرسائل النشطةالمس عالمة التبويب  .2
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 .األخطاء والتنبیھاتأو  التنبیھاتأو  األخطاءوحدد  ألسفلالمس السھم  .3

 لعرض التفاصیل، المس الخطأ أو التنبیه. .4
 

 التحكمعرض محفوظات األخطاء على لوحة 

عند حدوث األخطاء، يتم تسجیلھا في ملف محفوظات األخطاء حسب التاريخ والوقت ورمز الخطأ. استخدم 
 ھذه القائمة لتحديد االتجاھات وحل المشكالت.

 لعرض محفوظات األخطاء:
 .حالة الجھازفي لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر  .1

 .الرسائل النشطةالمس عالمة التبويب  .2

 .ظات األخطاءمحفوالمس  .3

 تعرض الشاشة العدد والتاريخ والوقت وعدد الصور الخاصة بكل رمز خطأ.
 

 استخدام أدوات استكشاف األخطاء وإصالحھا المدمجة

الستكشاف مشكالت جودة الطباعة وانحشار الورق وإصالحھا، يمكنك استخدام العديد من األدوات المتكاملة، 
 .Internet Services ®WareCentre ®Xeroxمثل صفحات المعلومات و

 

 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: 
 

 تحديد الدرج المصدر لطباعة صفحات المعلومات
 .األدواتثم المس عالمة التبويب  حالة الجھازفي لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على زر  .1

 .إعدادات الدرج>  إدارة الورق>  إعدادات الجھازالمس  .2

ل النظام. للحصول على التفاصیل، راجع إذا لم تظھر ھذه المیزة، فقم بتسجیل الدخول كمسؤومالحظة: 
 .33في صفحة  تسجیل الدخول كمسؤول النظام على لوحة التحكم

 جراء آخر.حدد الدرج ذا أقل قیمة أولوية. إذا كان ھو الدرج الذي تريد استخدامه، فال يلزم اتخاذ أي إ .3

 المس الدرج المحدد الذي تريد من الطابعة استخدامه. .4

 بالنسبة لألولوية، المس الرقم. لضبط القیمة األقل، المس زر الناقص، أو استخدم لوحة المفاتیح األبجدية  .5
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 الرقمیة الموجودة على لوحة التحكم إلدخال قیمة أقل. .6

 أدنى أولوية. 99أعلى أولوية ويمثل  1حیث يمثل ، 99إلى  1تتراوح قیم أولوية األدراج من مالحظة: 

 .موافقالمس  .7

للعودة إلى  الصفحة الرئیسیة للخدماتأو المس  إغالقللعودة إلى عالمة التبويب "األدوات"، المس  .8
 الشاشة الرئیسیة.

 

 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: 
 .33في صفحة  تسجیل الدخول كمسؤول النظام على لوحة التحكم

. مسؤول النظام فقطلتقیید المستخدمین من طباعة تقرير التكوين وصفحات المعلومات، المس  .3
 .كل المستخدمینللسماح لجمیع المستخدمین بالوصول، المس 

 .اللمس . لتعطیل اإلعداد، انعملطباعة تقرير التكوين عند التشغیل، المس  .4

 .موافقالمس  .5
 

 طباعة تقرير التكوين

 تتم طباعة "تقرير التكوين" في كل مرة يتم تشغیل الطابعة فیھا.

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

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

 .إغالقطباعة التقرير، المس  بعد .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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 معلومات الفوترة واالستخدامعرض 
 .حالة الجھازفي 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 −
 تھا بھذا اللون المحدد.: ھي عدد الصفحات التي تمت طباعمطبوعات األلوان −
 : ھي إجمالي عدد مطبوعات األلوان باإلضافة إلى المطبوعات باللون األسود.إجمالي المطبوعات −

الصفحة ھي الوجه الواحد من الورقة التي يمكن طباعتھا على وجه واحد أو وجھین. تُعد الورقة  مالحظة:
 المطبوعة على الوجھین بمثابة مطبوعتین.

 .عدادات االستخدامستخدام التفصیلیة، المس لعرض معلومات اال .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 الجھاز، اضغط على على لوحة التحكم .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 المستلزمات أخرىللحصول 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

 .ر مستلزمات الطباعةتقريلطباعة 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
 بر متصفح الويب.الطابعة. وھو يسمح لك بتھیئة وإدارة الطابعة ع

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

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

أو دلیل مسؤول  Internet Services ®CentreWare ®Xeroxول على التفاصیل، راجع "التعلیمات" في للحص
 النظام.

 

 مزيد من المعلومات
 

 الموقع المورد

 يأتي مرفًقا في العبوة مع الطابعة. دلیل التثبیت

  www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs • وثائق أخرى لطابعتك
• www.xerox.com/office/WC7220i_WC7225i_docs  

Recommended Media List  قائمة الوسائط)
 الموصى بھا)

  www.xerox.com/rmlnaلواليات المتحدة: ا
  www.xerox.com/rmleuاالتحاد األوروبي: 

ومات الدعم الفني لطابعتك، بما يتضمن معل
الدعم الفني عبر اإلنترنت ومساعد الدعم عبر 

 اإلنترنت وتنزيالت برامج التشغیل.

• www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support  
• www.xerox.com/office/WC7220i_WC7225i_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/WC7220_WC7225supplies • طلب المستلزمات لطابعتك
• www.xerox.com/office/WC7220i_WC7225i_supplies  

يتضمن األدلة مورد لألدوات والمعلومات، بما 
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
انتقل غلى صفحة المنتج مفتوحة المصدر والبنود والشروط، 

 عند:
• www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support  
• www.xerox.com/office/WC7220i_WC7225i_support  
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 خیارات وتھیئات الطابعة

 المیزات القیاسیة

 توفر الطابعة المیزات التالیة:
 نقطة لكل بوصة 600×  600الحد األقصى لدقة الطباعة:  •
 بوصة) 17×  11.7ملم ( 432×  297طباعة أحجام مستندات تصل إلى  •
 واإلرسال بالبريد اإللكتروني والمسح الضوئي وفاكس اإلنترنت وفاكس الخادمالنسخ والطباعة  •
 الطباعة والنسخ التلقائیین على الوجھین •
 الحد األقصى لسرعات النسخ والطباعة، باأللوان أو باألبیض واألسود: •

 متعددة الوظائف WorkCentre ®Xerox® 7220صفحة في الدقیقة على طابعة  20حتى  −
 متعددة الوظائف WorkCentre ®Xerox® 7225صفحة في الدقیقة على طابعة  25حتى  −

 ورقات 110وحدة تغذية المستندات سعة  •
 شاشة اللمس الملونة على لوحة تحكم •
 ورقة 520بسعات  2-1األدراج  •
 ورقة 50بسعة  5الدرج  •
 كبیرة السعة USBوالطباعة من أجھزة  USBالمسح الضوئي إلى  •
 جیجابايت 2) سعة RAMالعشوائي (ذاكرة الوصول  •
 جیجابايت 160القرص الثابت الداخلي سعة  •
 الطباعة اآلمنة •
• Ethernet 10/100/1000Base-TX 
 )USB 2.0الناقل التسلسلي العالمي ( •
 XPSو PCL 6و PCL 5المضمن من أجل  PDLدعم لغة  •
 المستند إلى العمیل XPSو PCLدعم  •
 PCLو Adobe PostScriptخطوط ودعم  •
 المحاسبة المستندة إلى المھمة •
 McAfeeأمان بیانات  •
 تثبیت برنامج التشغیل عن ُبعد •
 SAPو SSDPو Bonjourاكتشاف أجھزة تستخدم  •
 تنبیھات البريد اإللكتروني •
 التعبئة التلقائیة للمستلزمات •
 اإلدارة االستباقیة للمستلزمات •
• Internet Services ®CentreWare ®Xerox 
• Web ®CentreWare ®Xerox 
 Xeroxالنظام األساسي للواجھة القابلة للتوسعة من  •
 Earth Smartمیزات  •
 AirPrintدعم لـ  •
 Wi-Fi Directتقنیة  •
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 التكوينات المتوفرة
 

 WorkCentre 7220طابعة  المیزات
 متعددة الوظائف

 WorkCentre 7225طابعة 
 متعددة الوظائف

 2 2 األدراج القیاسیة

 2 2 األدراج االختیارية

سرعة الطباعة باأللوان أو باألبیض 
 واألسود

 صفحة في الدقیقة 25 صفحة في الدقیقة 20

 

 

 الخیارات والترقیات
 وحدة اإلنھاء المكتبیة المتكاملة •
 LXوحدة اإلنھاء المكتبیة  •
 LXالثقب بوحدة اإلنھاء المكتبیة  •
 LXوحدة إنشاء الكتیبات بوحدة اإلنھاء المكتبیة  •
 وحدة تدبیس مريحة •
 العمل القیاسي سطح •
 ورقة 520بسعات  4-3األدراج  •
 درج األظرف •
ن من  •  McAfeeمیزات األمان المحسَّ
 PDFو Adobe PS3المضمن من أجل  PDLدعم لغة  •
 PCLو PostScriptخطوط  •
 مھايئ الشبكة الالسلكیة •
 واجھة الجھاز الخارجیة •
 محاسبة الشبكة •
• Xerox نظام المعرف الموحد للوصول اآلمن 
• FreeFlow SMARTsend 
• Xerox® مجموعة تمكین بطاقة الوصول العام 
 ®Xeroxمساعد الناسخة  •
 Unicodeالطباعة باستخدام ترمیز  •
 من سطح المكتب LANفاكس شبكة  •
 مجموعات فاكس الخط الواحد والخط المزدوج •
-www.xerox.com/office/softwareحلول برامج المسح الضوئي. للحصول على التفاصیل، انتقل إلى  •

solutions. 
 

http://www.office.xerox.com/software-solutions/enus.html
http://www.office.xerox.com/software-solutions/enus.html
http://www.office.xerox.com/software-solutions/enus.html
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 المواصفات المادية

 تكوين القاعدة
 بوصة) 23مم ( 585العرض:  •
 بوصة) 25.2مم ( 640العمق:  •
 بوصة) 44.6ملم ( 1132الطول:  •
 رطالً) 257كجم ( 117الوزن:  •

 

 التكوين مع وحدة اإلنھاء المكتبیة المتكاملة
 بوصة) 23مم ( 585العرض:  •
 بوصة) 25.2مم ( 640العمق:  •
 بوصة) 44.6ملم ( 1132الطول:  •
 رطالً) 284كجم ( 129الوزن:  •

 

 ووحدة إنشاء الكتیبات LXالتكوين مع وحدة اإلنھاء المكتبیة 
 بوصة) 45.8مم ( 1164العرض:  •
 بوصة) 25.6(مم  651العمق:  •
 بوصة) 44.6ملم ( 1132الطول:  •
 رطالً) 319كجم ( 145الوزن:  •

 

 متطلبات الخلوص

 متطلبات الخلوص لتھیئة القاعدة
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 ووحدة إنشاء الكتیبات LXمتطلبات الخلوص للتكوين مع وحدة اإلنھاء المكتبیة 
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 ت البیئیةالمواصفا

 درجة الحرارة
 درجة فھرنھايت) 90-50درجة مئوية ( 32-10التشغیل: •
 فھرنھايت) 82-59درجة مئوية ( 28-15جودة الطباعة المثلى:  •

 

 الرطوبة النسبیة
 (بدون تكاثف) %85-15التشغیل:  •
 %70-20جودة الطباعة المثلى:  •

 

 الرفع

 قدم). 8200م ( 2500تقل عن للحصول على أداء أمثل، استخدم الطابعة على ارتفاعات 
 



 المواصفات

 

 287 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

 المواصفات الكھربیة

جھد مصدر اإلمداد 
 بالطاقة

 التیار المطلوب التردد

فولت من التیار  120
–108( %10-المتردد +/

فولت من التیار  132
 المتردد)

 ھرتز 3 -ھرتز+/ 50
 ھرتز 3 -ھرتز +/ 60

 أمبیر 12

فولت من التیار  220-240
-198( %10 -المتردد +/

فولت من التیار  264
 المتردد)

 ھرتز 3 -ھرتز+/ 50
 ھرتز 3 -ھرتز +/ 60

 أمبیر 8

 

 

 ENERGY STARالمنتج المؤھل من برنامج 
 
 
 
 

 

الخاصة  STAR ENERGYبموجب متطلبات برنامج  ®STAR ENERGYُيعد ھذا المنتج مؤھالً من 
 بأجھزة التصوير.

 عالمتین تجاريتین أمريكیتین مسجلتین. ENERGY STARوعالمة  ENERGY STARتُعد 

واليات المتحدة واالتحاد ھو جھد مشترك بین ال ENERGY STARإن برنامج أجھزة تصوير 
األوروبي والحكومات الیابانیة وصناعة األجھزة المكتبیة لتعزيز كفاءة استھالك الطاقة لكل من 
الناسخات والطابعات والفاكس واألجھزة متعددة الوظائف وأجھزة الكمبیوتر الشخصیة وأجھزة 

الدخاني واألمطار العرض. يساعد الحد من استھالك المنتج للطاقة على مكافحة الضباب 
الحمضیة والتغیرات المناخیة على المدى الطويل من خالل تقلیل االنبعاثات الناتجة عن تولید 

 الكھرباء.

في المصنع للتحول إلى وضع توفیر الطاقة بعد  ®Xeroxمسبًقا على الجھاز  STAR ENERGYيتم ضبط إعدادات 
 مرور دقیقتین على آخر عملیة نسخ أو طباعة. للحصول على التفاصیل، راجع إعداد وضع توفیر الطاقة.

 

 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.blauer وجھة التصنیع والتشغیل. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى:

engel.de. 
 

 

http://www.blauer-engel.de/
http://www.blauer-engel.de/
http://www.blauer-engel.de/
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 إعادة تدوير المستلزمات

إذا كنت ترغب في إعادة المستلزمات المستعملة إلعادة تدويرھا، فاتبع اإلرشادات المرفقة مع المستلزمات 
للحصول على المزيد من  www.xerox.com/gwaالجديدة. إذا لم تتوفر اإلرشادات أو ملصق الشحن، فانتقل إلى 

 المعلومات.
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=recyclesupplies&Language=Arabic
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 مواصفات األداء

 دقة الطباعة

 نقطة لكل بوصة 600×  600الحد األقصى للدقة: 
 

 سرعة الطباعة

 WorkCentre 7220حة في الدقیقة بالنسبة للطابعة صف 20تصل سرعات الطباعة للطباعة المستمرة إلى 
متعددة الوظائف. تُعد سرعات  WorkCentre 7225صفحة في الدقیقة بالنسبة للطابعة  25متعددة الوظائف و

 الطباعة متماثلة للطباعة باأللوان وباألبیض واألسود.

 تؤثر عوامل عديدة في سرعة الطباعة:
على للطباعة، قم بتحمیل على التغذية من الحافة الطويلة. حیث اتجاه الورق. للوصول إلى سرعات أ •

 يؤدي تحمیل الورق من الحافة القصیرة إلى خفض سرعات الطباعة.
ملم) في  297×  210(بحجم  A4بوصة) و 11×  8.5(بحجم  Letterحجم الورق. يشترك حجما الورق  •

 أعلى سرعة للطباعة. تخفض األحجام الكبیرة سرعات الطباعة.
زن الورق. تتم طباعة الورق خفیف الوزن بصورة أسرع عن الورق الثقیل، مثل مخزون البطاقات و •

 والملصقات.
 نوع الورق. تتم طباعة الورق العادي بصورة أسرع عن الورق الالمع. •

في اتجاه  Letter/A4يتم الوصول إلى الحد األقصى لسرعة الطباعة عند الطباعة على الورق العادي بحجم 
 ية من الحافة الطويلة.التغذ

صفحات في الدقیقة عند الطباعة على مخزون البطاقات الالمعة ثقیل  6تبلغ أدنى سرعة للطباعة حوالي 
 الوزن أو الملصقات ثقیلة الوزن للغاية كبیرة الحجم.

 



 المواصفات

 

 الوظائف متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 290
 المستخدم دلیل 
 

معلومات جھة االتصال الخاصة بالبیئة والصحة 
 والسالمة

ھذا والمستلزمات،  Xeroxوالصحة والسالمة فیما يتعلق بمنتج للحصول على مزيد من المعلومات حول البیئة 
 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_europeل إلى للحصول على معلومات سالمة المنتج في أوروبا، انتق
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=environmentna&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=environmenteu&Language=Arabic
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 يتضمن ھذا الملحق:

 292 .......................................................................................................... اللوائح األساسیة •
 299 ............................................................................................................... لوائح الفاكس •
 303 .................................................................................................... شھادة سالمة المنتج •
 304 .............................................................................................. 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. 
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 واجھة االتصال الالسلكي في االتحاد األوروبي
 

ُيعد ھذا منتًجا من الفئة أ. قد يسبب ھذا المنتج تداخالً لموجات الراديو في البیئة الداخلیة، الحالة تنبیه:  
 ذ التدابیر المناسبة.التي قد تتم فیھا مطالبة المستخدم باتخا

 

 

 

لتوجیھات االتحاد األوروبي  Xeroxالمستعملة على ھذا المنتج إلى إعالن مطابقة  CEترمز عالمة 
 التالیة المعمول بھا اعتباًرا من التواريخ المشار إلیھا:

 EC/2006/95: توجیه الجھد الكھربي المنخفض 2006ديسمبر،  12 •
 EC/2004/108الكھرومغناطیسي : توجیه التوافق 2004ديسمبر،  15 •
: توجیه األجھزة الطرفیة للراديو واالتصاالت السلكیة والالسلكیة 1999مارس،  9 •

1999/5/EC. 

ال تُعد ھذه الطابعة خطیرة على المستھلك وال على البیئة إذا ما تم استخدامھا بشكل سلیم وفًقا 
 لإلرشادات.

 استخدم كابالت واجھة معزولة.لضمان التوافق مع لوائح االتحاد األوروبي، 

 .Xeroxيمكن الحصول على نسخة موقعة من إعالن التوافق الخاص بھذه الطابعة من 
 

 لالتحاد األوروبي 4المعلومات البیئیة التفاقیة أجھزة التصوير الخاصة باللوط 

 المعلومات البیئیة التي توفر حلوالً بیئیة وتقلیالً في التكلفة

مات التالیة لمساعدة المستخدمین كما تم إصدارھا فیما يتعلق بتوجیه االتحاد األوروبي لقد تم تطوير المعلو
)EU الخاص بأجھزة التصوير. األمر الذي يتطلب  4) الخاص بالمنتجات ذات الصلة بالطاقة، خاصة دراسة اللوط

اد األوروبي بشأن من الجھات المصنعة تحسین األداء البیئي للمنتجات محل التركیز ودعم خطة عمل االتح
 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  51يبلغ الحد األقصى لسرعتھا أقل من منتجات التنسیق األلوان القیاسي التي  •

 الدقیقة.
 

 مقدمة

لقد تم تطوير المعلومات التالیة لمساعدة المستخدمین كما تم إصدارھا فیما يتعلق بتوجیه االتحاد األوروبي 
)EU ذي يتطلب الخاص بأجھزة التصوير. األمر ال 4) الخاص بالمنتجات ذات الصلة بالطاقة، خاصة دراسة اللوط

من الجھات المصنعة تحسین األداء البیئي للمنتجات محل التركیز ودعم خطة عمل االتحاد األوروبي بشأن 
 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  51منتجات التنسیق األلوان القیاسي التي يبلغ الحد األقصى لسرعتھا أقل من  •

 الدقیقة.
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 الفوائد البیئیة للطباعة المزدوجة

الطباعة المزدوجة، المعروفة أيًضا بإمكانیة الطباعة على الوجھین. األمر الذي ب Xeroxتتمیز معظم منتجات 
ُيمكنك من الطباعة على كال جانبي الورقة تلقائیًا، ومن ثم فھي تساعد على الحد من استخدام الموارد 

لوظیفة  التمكین التلقائي 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 

صفحة أحادية اللون أو أكثر في الدقیقة، أثناء اإلعداد وتثبیت برنامج التشغیل. كما يمكن أيًضا تمكین الطباعة 
رعة أقل من نطاقات السرعة ھذه بضبط إعدادات الطباعة التي تتمیز بس Xeroxعلى الوجھین على بعض طرز 

على كال الوجھین كإعداد افتراضي عند التثبیت. إن مواصلة استخدام وظیفة الطباعة المزدوجة سوف يقلل 
من تأثیر عملك على البیئة. على الرغم من ذلك، إذا كنت تحتاج إلى الطباعة األحادية/على وجه واحد، 

 ت الطباعة في برنامج تشغیل الطباعة.فیمكنك تغییر إعدادا
 

 أنواع الورق

يمكن استخدام ھذا المنتج للطباعة على كٍل من الورق الُمعاد تدويره والخام، المعتمد وفًقا لمخطط اإلشراف 
 60أو معیار جودة مماثل. يمكن استخدام الورق األخف وزنًا ( EN12281البیئي، الذي يتوافق مع المعیار 

يحتوي على مادة خام أقل وبالتالي يساعد في الحفاظ على الموارد بكل طبعة، في تطبیقات )، الذي ²جم/م
 معینة. نحن نشجعك للتحقق مما إذا كان ذلك مناسبًا الحتیاجاتك من الطباعة.

 

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  والطُرز المؤھلة لبرنامجENERGY STAR  :على موقع الويب التالي
www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ  

 

 استھالك الطاقة ووقت التنشیط

تج على الطريقة التي يستخدم بھا الجھاز. فقد تم تصمیم ھذا تعتمد كمیة الكھرباء التي يستھلكھا المن
المنتج وتكوينه بحیث يمكنك من تقلیل تكالیف الكھرباء. لذلك فإنه يتحول إلى وضع االستعداد بعد الطبعة 

األخیرة. وفي ھذا الوضع يمكنه الطباعة مرة أخرى فوًرا إذا لزم األمر. وإذا لم يتم استخدام المنتج لفترة من 
الوقت، يقوم الجھاز بالتبديل إلى وضع توفیر الطاقة. ففي ھذه األوضاع، تظل الوظائف األساسیة فقط نشطة 

 وذلك لتمكین تقلیل استھالك المنتج للطاقة.

عند الخروج من وضع توفیر الطاقة، ستستغرق الطبعة األولى وقًتا أطول من الوقت الذي تستغرقه في وضع 
أخیر نتیجة لنظام "التنبیه" من وضع توفیر الطاقة وھو الحال في معظم منتجات االستعداد. ويكون ھذا الت

 التصوير المتوفرة باألسواق.

إذا كنت ترغب في تعیین وقت تنشیط أطول أو تريد تعطیل وضع توفیر الطاقة بالكامل، فیرجى الوضع في 
 ة أطول فقط أو ال يتحول على اإلطالق.االعتبار أن ھذا الجھاز قد يتحول حینئٍذ إلى مستوى طاقة أقل بعد فتر

في المبادرات المستدامة، يرجى زيارة موقع الويب التابع لنا على:  Xeroxلمعرفة المزيد حول مشاركة 
www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html  

 

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
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 ألمانیا

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 2.4ة المعلومات التنظیمیة لمھايئ الشبكة الالسلكیة بسرع

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 

) 2) ال يجوز أن يتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل ضار، و(1ز للشرطین التالیین: (يخضع تشغیل ھذا الجھا
يجب أن يتقبل ھذا الجھاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى التشغیل غیر 

 المرغوب فیه.

لى ھذا المنتج إلى إلغاء ع Xeroxقد يؤدي إجراء التغییرات والتعديالت غیر المعتمدة بشكل خاص من شركة 
 سلطة المستخدم في تشغیل ھذا الجھاز.

 

 تحرير غاز األوزون

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

 غرفة جیدة التھوية.
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في  .www.xerox.com/environmentللحصول على مزيد من المعلومات في الواليات المتحدة وكندا، انتقل إلى 
المحلي أو االنتقال إلى  Xeroxاألسواق األخرى، ُيرجى االتصال بممثل 
www.xerox.com/environment_europe. 

 

 لوائح النسخ

 الواليات المتحدة

يحظر الكونجرس، بموجب القانون، نسخ المواد التالیة في ظل ظروف معینة. يجوز فرض عقوبات بالغرامة أو 
 عملیات نسخ من ھذا القبیل.السجن على المذنبین الضالعین بإجراء 

 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. −
 الخزانة.سندات  −
 سندات االحتیاطي الفیدرالي. −
 السندات الجزئیة. −
 شھادات اإليداع. −
 العمالت الورقیة. −
)، وما إلى FHAالسندات وااللتزامات الخاصة ببعض الوكاالت الحكومیة، مثل إدارة اإلسكان الفیدرالیة ( −

 ذلك.
علق بالحمالت الخاصة السندات. يجوز فقط تصوير سندات التوفیر األمريكیة ألغراض الدعاية فیما يت −

 ببیع ھذه السندات.
طوابع الدمغة. في حالة ضرورة نسخ مستند قانوني يوجد علیه طابع دمغة ملغى، يجوز القیام بذلك  −

 شريطة إجراء نسخ المستند ألغراض قانونیة.
، طوابع البريد، الملغاة أو السارية. بالنسبة ألغراض ھواة جمع الطوابع، يجوز تصوير طوابع البريد −

من األبعاد الخطیة  %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.
القیمة، من أية فئة، والتي تم أو قد يتم إصدارھا بموجب أي قانون صادر الطوابع وغیرھا من ممثالت  −

 عن الكونجرس.
 شھادة التعويضات المعدلة لقدامى المحاربین في الحروب العالمیة. −

 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
النسخ ضمن "االستخدام العادل" أو أحكام حقوق النسخ بالمكتبات من قانون حقوق النشر. يمكن 
 الحصول على المزيد من المعلومات حول ھذه األحكام من مكتب حقوق النشر، مكتبة الكونجرس،

 .R21. طلب التعمیم D.C. 20559واشنطن العاصمة 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=environmentna&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=environmenteu&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=environmenteu&Language=Arabic
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 شھادة المواطنة أو الحصول على الجنسیة. يجوز تصوير شھادات الحصول على الجنسیة األجنبیة. .4

 جوازات السفر. يجوز تصوير جوازات السفر األجنبیة. .5

 مستندات الھجرة. .6

 بطاقات تسجیل الحواالت. .7

 ل أيًا من معلومات المسجل التالیة:أوراق استدعاء التجنید اإللزامي التي تحم .8

 العائدات أو الدخل. −
 محضر ضبط الجلسة. −
 الحالة البدنیة أو العقلیة. −
 حالة بدل اإلعالة. −
 الخدمة العسكرية السابقة. −
 استثناء: يجوز تصوير شھادات أداء الخدمة العسكرية بالواليات المتحدة. −

رات التي يحملھا أفراد الجیش أو أعضاء اإلدارات الشارات أو بطاقات الھوية أو جوازات المرور أو الشا .9
) والخزانة وما إلى ذلك (ما لم يتم طلب صورة FBIالفیدرالیة المختلفة مثل مكتب التحقیقات الفیدرالي (

 من قبل رئیس ھذا القسم أو المكتب).

 يحظر نسخ ما يلي أيًضا في حاالت معینة:
 تراخیص السیارات. •
 تراخیص القیادة. •
 یة السیارات.سندات ملك •

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 
 السجن على المذنبین الضالعین بإجراء عملیات نسخ من ھذا القبیل.

 األوراق النقدية المتداولة أو العمالت الورقیة المتداولة •
 أو بنكالسندات أو األوراق المالیة الخاصة بحكومة  •
 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 
العالمات أو العالمات التجارية أو األختام أو األغلفة أو التصمیمات المستخدمة من قِبل أو بالنیابة عن  •

ة حكومة كندا أو المقاطعة، أو حكومة دولة بخالف كندا أو إدارة أو مجلس أو لجنة أو وكالة أنشأتھا حكوم
 كندا أو اإلقلیم أو حكومة دولة أخرى بخالف كندا

الطوابع الالصقة أو المدموغة المستخدمة بغرض إدرار عائد من قبل حكومة كندا أو اإلقلیم أو من قبل  •
 حكومة دولة بخالف كندا

 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
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العالمات التجارية أو المواد المحمیة بموجب حقوق النشر بأي طريقة أو نوع دون موافقة صاحب حقوق  •
 النشر أو العالمات التجارية

أي تحمل  لقد تم تقديم ھذه القائمة لتوفر لك الراحة والمساعدة، ولكنھا لیست شاملة، ولیس ھناك
 للمسؤولیة عن اكتمالھا أو دقتھا. في حالة مساورتك الشكوك، استشر محامیك.

 

 الدول األخرى

قد ُيعد نسخ بعض المستندات أمًرا غیر قانوني في دولتك. ويجوز فرض عقوبات بالغرامة أو السجن على من 
 تثبت إدانتھم بإجراء عملیات نسخ من ھذا القبیل.

 األوراق النقدية •
 ق النقدية والشیكات المصرفیةاألورا •
 السندات واألوراق المالیة البنكیة والحكومیة •
 جوازات السفر وبطاقات الھوية •
 مواد حقوق النشر أو العالمات التجارية بدون موافقة المالك •
 طوابع البريد واألوراق القابلة للتداول •

ھا. في حالة مساورتك الشكوك، اتصل ھذه القائمة غیر شاملة ولیست ھناك أية مسؤولیة عن اكتمالھا أو دقت
 بمستشارك القانوني.
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 لوائح الفاكس

 الواليات المتحدة

 متطلبات عنوان إرسال الفاكس

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 

قت إرسالھا وتعريف الشركة أو أسفل كل صفحة ُمرسلة أو في الصفحة األولى من اإلرسال فضالً عن تاريخ وو
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 
  تكالیف اإلرسال بعید المدى.

للحصول على إرشادات حول برمجة معلومات عنوان إرسال الفاكس، ارجع إلى قسم دلیل مسؤول النظام في 
 "ضبط اإلعدادات االفتراضیة لإلرسال".

 

 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، ACTAاري للملحقات الطرفیة (اإلد

 . يجب تقديم ھذا الرقم لشركة الھاتف إذا طلبت ذلك.US:AAAEQ##TXXXXعلى معرّف المنتج بالتنسیق 

تف بالمبنى مع الفقرة يجب أن يتوافق القابس والمقبس المستخدمان لتوصیل ھذا الجھاز بأسالك وشبكة الھا
) والمتطلبات التي أقرھا المجلس اإلداري للملحقات الطرفیة. يتم FCCمن 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: 
 (مع القوابس المعیارية) المتوفر مع مجموعة التركیب. راجع إرشادات التركیب للتعرف على التفاصیل.

لھا بخط ھاتف. قد تؤدي زيادة ) لتحديد عدد األجھزة التي يمكن توصیRENُيستخدم الرقم المكافئ للجرس (
األرقام المكافئة للجرس على أحد خطوط الھواتف إلى عدم رنین األجھزة كاستجابة للمكالمة الواردة. وفي 

). للتأكد من عدد 5.0معظم المناطق ولیس جمیعھا، يجب أال يتجاوز مجموع األرقام المكافئة للجرس خمسة (
نحو المحدد بواسطة األرقام المكافئة للجرس، اتصل بشركة الھاتف  األجھزة التي يمكن توصیلھا بالخط، على

، ُيعد الرقم المكافئ للجرس جزًءا من معرف المنتج 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  03لة عشرية (على سبیل المثال فاص
 إظھار الرقم المكافئ للجرس بشكل منفصل على الملصق.

 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 
الذي يتصل به الجھاز مؤقًتا. إذا لم يكن اإلشعار المسبق مجديًا، فستعلمك شركة الھاتف بقطع الخدمة في 

ك بحقك في رفع شكوى إلى أسرع وقت ممكن. إذا قطعت شركة الھاتف الخدمة عنك، فإنھا يمكن أن تنصح
 لجنة االتصاالت الفیدرالیة إذا كنت تعتقد بضرورة ذلك.

قد تغیر شركة الھاتف منشآتھا أو أجھزتھا أو عملیاتھا أو إجراءاتھا، األمر قد يؤثر على تشغیل الجھاز. إذا قامت 
ديالت الضرورية للحفاظ شركة الھاتف بتغییر شيء يؤثر على تشغیل الجھاز، فیحب علیھا إعالمك إلجراء التع

 على عدم انقطاع الخدمة.

ھذا، فُیرجى االتصال بمركز الخدمة المناسب إلصالحه أو للحصول على  ®Xeroxإذا واجھت مشكلة في جھاز 
معلومات الضمان. توجد معلومات االتصال في قائمة "حالة الجھاز" بالطابعة وعلى الجزء الخلفي من قسم 

ھا" في دلیل المستخدم. إذا كان الجھاز يسبب ضرًرا لشبكة الھاتف، فیجوز "استكشاف األخطاء وإصالح
 لشركة الھاتف مطالبتك بفصل الجھاز حتى يتم حل المشكلة.

المعتمد الشخصین المصرح لھم فقط بإجراء اإلصالحات في  Xeroxأو موفر خدمة  Xeroxُيعد ممثل خدمة 
ن الخدمة أو بعدھا. إذا تم تنفیذ عملیة إصالح غیر معتمدة، الطابعة. ينطبق ھذا على أي وقت أثناء فترة ضما

 فستصبح الفترة المتبقیة من الضمان ملغاة وباطلة.

يجب أال يستخدم ھذا الجھاز على الخطوط المشتركة. يخضع التوصیل بخط مشترك للتعريفات التي تحددھا 
مات العامة أو لجنة الشركات للحصول على الدولة. اتصل بلجنة المرافق العامة التابعة للدولة أو لجنة الخد

 المعلومات.

قد يكون للمكتب الخاص بك جھاز إنذار متصل سلكیًا بشكل خط بخط الھاتف. تأكد من عدم تعطیل تركیب جھاز 
Xerox® .ھذا لجھاز اإلنذار 

 ركیب مؤھالً.إذا كانت لديك استفسارات حول ما يمكن أن يعطل جھاز اإلنذار، فاستشر شركة الھاتف أو فني ت
 

 كندا

 يفي ھذا المنتج بالمواصفات الفنیة الصناعیة المعمول بھا في كندا.

يجب على الممثل المخصص من قبل المورد تنسیق عملیات إصالح األجھزة المعتمدة. قد تدفع اإلصالحات أو 
لى مطالبتك بفصل التغییرات التي يجريھا المستخدم على ھذا الجھاز، أو أعطال الجھاز، شركة االتصاالت إ

 الجھاز.

لحماية المستخدم، تأكد من تأريض الطابعة بشكل صحیح. يجب أن تكون الوصالت األرضیة الكھربیة لمرفق 
الكھرباء وخطوط الھاتف وأنظمة أنابیب المیاه المعدنیة الداخلیة متصلة ببعضھا البعض، إن وجدت. قد يكون ھذا 

 التنبیه حیويًا في المناطق الريفیة.
 

ال تحاول إنشاء ھذه التوصیالت بنفسك. اتصل بھیئة التفتیش الكھربي المناسبة أو بالكھربائي تحذير:  
 إلنشاء وصلة األرضي.

المعین لكل جھاز طرفي إشارة بالحد األقصى لعدد األجھزة الطرفیة المسموح يوفر الرقم المكافئ للجرس 
بتوصیلھا بواجھة ھاتف. قد تتكون المجموعة الطرفیة الموجودة على الواجھة من أي مجموعة من األجھزة. 

. 5جرس عن يتمثل التقیید الوحید لعدد األجھزة في المتطلبات التي تلزم بعدم تجاوز مجموع األرقام المكافئة لل
 بالنسبة لقیمة الرقم المكافئ للجرس الكندية، ُيرجى الرجوع إلى الملصق الموجود على الجھاز.
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 االتحاد األوروبي

 توجیه األجھزة الالسلكیة واألجھزة الطرفیة لالتصاالت

أوروبا  بخصوص االتصال أحادي الطرف في جمیع أنحاء 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 (
 بنجاح. PSTNطرفیة لشبكة 

 االتصال بالموزع المحلي الُمعتمد.في حالة مصادفة مشكلة، يجب علیك 

لألجھزة الطرفیة الخاصة  ES 203 021-1 ،-2 ،-3تم اختبار ھذا الجھاز وثبت أنه متوافق مع المواصفات 
باالستخدام على شبكات الھاتف المحولة تناظريًا في المنطقة االقتصادية باالتحاد األوروبي. يوفر ھذا المنتج 

المستخدم لرمز الدولة. يجب تعیین رمز الدولة قبل توصیل ھذا المنتج بالشبكة.  إعداًدا قابال للضبط من قِبل
 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: 
متعددة الترددات) (الطنین)، إال أننا نوصیك باستخدام إرسال اإلشارة  (النغمة المزدوجة DTMF(النبض) أو 
لضمان الحصول على إعداد مكالمات أكثر موثوقیة وسرعة. سیؤدي إدخال تعديالت على  DTMFعن طريق 

 ®Xeroxھذا المنتج أو االتصال ببرنامج تحكم خارجي أو االتصال بجھاز تحكم خارجي غیر مصرح به من قِبل 
 طال شھادته.إلى إب

 

 نیوزيلندا
بتوافق العنصر مع  Telecomإن منح تصريح اتصال ألي عنصر باألجھزة الطرفیة يشیر فقط إلى قبول شركة  .1

للمنتج، وال يوفر أي نوع من  Telecomالحد األدنى لشروط االتصال بشبكتھا. وال يشیر إلى مصادقة شركة 
. واألھم Telecomالضمان 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 
 لصناعة المختلفة.األجھزة الحاصلة على تصريح االتصال ذات الطراز أو ا

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 33.6تقیید االتصاالت بسرعة 

أية مسؤولیة عن  Telecomن تتحمل شركة ). لPSTNببعض عملیات التنفیذ في شركات االتصاالت العامة (
 العقبات التي تنشأ في ظل ھذه الظروف.

 افصل الجھاز فوًرا إذا تعرض للتلف المادي، ثم قم بالترتیب للتخلص منه أو إصالحه. .2

 اآلخرين. Telecomيجب عدم استخدام ھذا المودم بأي طريقة قد تشكل مصدر إزعاج لعمالء  .3

في الطلب بالنغمة المزدوجة متعددة  Telecomالنبضي، بینما يتمثل معیار  تم تزويد ھذا الجھاز بالطلب .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
مما يؤدي إلى حالة رد زائفة. إذا واجھت ھذه المشكالت، فال تتصل بخدمة  الجرس" أو صدور ضوضاء

 .Telecomاألعطال لشركة 

) األسلوب المفضل ألنه أسرع من الطلب DTMFُيعد أسلوب الطلب بالنغمات المزدوجة متعددة الترددات ( .6
 لندا تقريبًا.النبضي (العشري) كما أنه يتوفر بسھولة في جمیع السنتراالت الھاتفیة في نیوزي
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' أو االتصاالت األخرى من ھذا الجھاز أثناء انقطاع التیار 111يمكن إجراء االتصاالت على الرقم 'تحذير:  
 الكھربي الرئیسي.

 الخط. قد ال يوفر ھذا الجھاز إمكانیة فعالة لتحويل المكالمة إلى جھاز آخر متصل بنفس .7

على الجھاز (الكمبیوتر)  Telecomتعتمد بعض المعلمات المطلوبة للتوافق مع متطلبات تصريح اتصال  .8
المقترن بھذا الجھاز. يجب ضبط الجھاز المقترن على التشغیل ضمن الحدود التالیة للتوافق مع مواصفات 

Telecom: 

 بالنسبة لتكرار المكالمات على نفس الرقم:
دقیقة بالنسبة لبدء  30محاوالت لالتصال بنفس الرقم في غضون أي مدة قدرھا  10 لن 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:

ن المباعدة بین االتصاالت التلقائیة بأرقام مختلفة حتى تتوفر مدة ال تقل عن يجب ضبط الجھاز لضما
 خمس ثواٍن بین نھاية محاولة االتصال وبداية األخرى.

للتشغیل الصحیح، يجب أال يتجاوز إجمالي أرقام الجرس الخاصة بجمیع األجھزة المتصلة بخط فردي في  .9
 أي وقت خمسة أرقام.
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 شھادة سالمة المنتج

) NCB)/ھیئات إصدار الشھادات الوطنیة (NRTLالجھاز معتمد من معامل االختبارات المعترف بھا دولیًا ( ھذا
 بالتوافق مع معايیر السالمة التالیة:

• UL60950-1/CSA22.2 (الواليات المتحدة/كندا) 1-60950، رقم 
• IEC60950-1  نظام)CB( 
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 أوراق بیانات سالمة المواد

 بیانات سالمة المواد التي تتعلق بالطابعة، انتقل إلى: للحصول على معلومات حول
  www.xerox.com/msdsأمريكا الشمالیة:  •
  www.xerox.com/environment_europeاالتحاد األوروبي:  •

 .www.xerox.com/office/worldcontactsقام ھواتف مركز دعم العمالء، انتقل إلى لمعرفة أر
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&PgName=msdsna&Language=Arabic
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=WorkCentre+WC7220_WC7225&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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 يتضمن ھذا الملحق:
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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 لتحديد ما إذا كان منتج (Xerox  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+WC7220_WC7225&PgName=environmentna&Language=Arabic
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 االتحاد األوروبي

 قد تُستخدم بعض األجھزة في تطبیقات محلیة/منزلیة وتطبیقات أعمال/احترافیة.
 

 بیئة المحلیة/المنزلیةال

 

ُيعد استخدام ھذا الرمز على الجھاز تأكیًدا على ضرورة عدم التخلص من 
 الجھاز في مجرى النفايات المنزلیة العادية.

األجھزة الكھربیة واإللكترونیة التي انتھت أعمارھا االفتراضیة الخاضعة وفًقا للتشريعات األوروبیة، يجب فصل 
 للتخلص عن النفايات المنزلیة.

يمكن لألسر الخاصة الموجودة داخل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إرجاع األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة 
ال بالسلطة المحلیة للتخلص من األجھزة المستخدمة إلى منشآت التجمیع المخصصة مجانًا. ُيرجى االتص

 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

 

ُيعد استخدام ھذا الرمز على الجھاز تأكیًدا على ضرورة التخلص من ھذا 
 الجھاز وفًقا لإلجراءات الوطنیة المتفق علیھا.

وفًقا للتشريعات األوروبیة، تجب إدارة المعدات الكھربیة واإللكترونیة التي تخضع لعملیة التخلص في إطار 
 رھا االفتراضي.اإلجراءات المتفق علیھا في نھاية عم

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 
أنه يجب عدم خلط المنتجات الكھربیة واإللكترونیة والبطاريات المستخدمة 

 مع النفايات المنزلیة العامة.

ريات لتوفیر المعالجة السلیمة واستعادة المنتجات القديمة والبطا
المستعملة وإعادة تدويرھا، يرجى نقلھا إلى نقاط التجمیع المالئمة، وفًقا 

 .EC/2006/66و EC/2002/96للتشريعات والتوجیھات الوطنیة 



 منه والتخلص المنتج تدوير إعادة

 

 309 لوظائفا متعددة 7220/7220i/7225/7225i  ®WorkCentre ®Xeroxاأللوان الطابعة 
 المستخدم دلیل 
 

من خالل التخلص من ھذه المنتجات والبطاريات بشكل صحیح، ستساعد 
في الحفاظ على الموارد الثمینة كما ستحول دون حدوث أيه آثار سلبیة 

لة على صحة اإلنسان والبیئة والتي قد تنجم عن التعامل غیر محتم
 المناسب مع النفايات.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تجمیع المنتجات والبطاريات 
القديمة وإعادة تدويرھا، يرجى االتصال بالبلدية المحلیة أو خدمة التخلص 

 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

إذا كنت ترغب في التخلص من األجھزة الكھربیة واإللكترونیة، فیرجى االتصال بالوكیل أو المورد للحصول على 
 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 
 إلى التوافق مع المتطلبات المنصوص علیھا في التوجیه.

 

 

 إخراج البطارية

 المصنعة.-يجب أال يتم استبدال البطاريات إال بواسطة مركز صیانة معتمد من الشركة
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