
القوائم خريطة

القوائم قائمة
.قائمة آل ضمن المتوفرة العناصر التوضيحي الرسم هذا يعرض

إعداداتتقاريرالورق قائمةالطباعة مستلزمات

الطباعة مستلزمات استبدال

السماوي الحبر خرطوشة

األرجواني الحبر خرطوشة

األصفر الحبر خرطوشة

األسود الحبر خرطوشة

السماوي باللون التصوير وحدة

األرجواني باللون التصوير وحدة

األصفر باللون التصوير وحدة

األسود باللون التصوير وحدة

الحبر مسحوق نفايات زجاجة

الصهر جهاز

النقل وحدة

االفتراضي المصدر

الورق نوع/حجم

MP تهيئة

بديل حجم

الورق وزن

الورق تحميل

المخصصة األنواع

مخصصة أسماء

العام اإلعداد

القائمة إعدادات صفحة

الجهاز إحصائيات

االتصال شبكة إعداد صفحة

الشبكة] x[ إعداد صفحة

األوضاع قائمة

الطباعة خطوط

الطباعة دليل

الطباعة معاينة

األصول تقرير

العامة اإلعدادات

فالش أقراص محرك قائمة

الطباعة إعدادات

اإلعداد القائمة

اإلنهاء قائمة

الجودة قائمة

المهمة حساب قائمة

المساعدة األدوات قائمة

XPS قائمة

PDF قائمة

PostScript قائمة

PCL Emul Menu) محاآاة قائمة PCL(

HTML قائمة

الصور قائمة

تعليماتالمنافذ/االتصال شبكةاألمان

المتنوعة األمان إعدادات

السرية الطباعة

القرص مسح

األمان مراقبة سجل

والوقت التاريخ ضبط

نشطة) NIC( االتصال شبكة واجهة بطاقة

*قياسية اتصال شبكة

USB قياسي

]x [متوازي

]x [تسلسلي

SMTP إعداد

األدلة جميع طباعة

األلوان جودة

الطباعة جودة

الطباعة دليل

الوسائط دليل

الطباعة عيوب دليل

القوائم خريطة

المعلومات دليل

التوصيل دليل

النقل دليل

المستلزمات دليل

].x[ "اتصال شبكة "أو" السلكية اتصال شبكة "أو" قياسية اتصال شبكة "آـ هذا القائمة عنصر يظهر الطابعة، إعداد على بناًء *

الرئيسية الشاشة على التعرف
.ما إجراء لبدء الرئيسية الشاشة أزرار استخدم. الرئيسية الشاشة باسم إليها اإلشارة يتم أساسية شاشة عرض يتم الطابعة، تشغيل عند

.الرئيسية الشاشة تخصيص إلعدادات وفًقا الرئيسية الشاشة على تظهر التي األزرار تختلف قد :مالحظة
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الوصفالشاشة عنصر

تغييرها يتم لم ما التنشيط قيد وستبقى الشاشة، على مؤقت بشكل األساسية واللغة التقارير بتغيير للسماحاللغة تغيير1

وارتباطات المجلدات من شجرة شكل على عرض في وحفظها وتنظيمها) URL عناوين (مرجعية إشارات مجموعة بإنشاء للسماحالمرجعية اإلشارات2
.الملفات

المحجوزة المهام جميع لعرضالمحجوزة المهام3

4USBمحرك على الموجودة الملفات لعرض USB.

القوائم لعرضالقوائم5

مشغولة أو جاهزة أنها إما الحالية الطابعة حالة لعرض•الحالة رسالة شريط6
.الطابعة مهام من مهمة أية تنفيذ قبل جاهزة ظهور من تأآد :مالحظة

بالخرطوشة الحبر مستوى انخفاض أو الحبر مستوى انخفاض مثل الطابعة أحوال لعرض•
المعالجة لمتابعة للطابعة إرشادات ولتقديم التدخل رسائل لعرض•

المعالجة لمتابعة التدخل الطابعة تتطلب عندما خطأ رسائل أو تحذير رسائل لعرضالطباعة مستلزمات / الحالة7

.مسحها وآيفية الرسالة حول المعلومات من مزيد على للحصول الرسائل شاشة إلى للوصول الخيار هذا المس

.اللمس شاشة على للسياق حساسة" تعليمات "حول معلومات لفتحتلميحات8

."تلميحات "زر على القوائم آل تشتمل :مالحظة

:الرئيسية الشاشة على أيًضا هذا يظهر وقد

الوصفالشاشة عنصر

:البحث نتائج وإظهار التالية العناصر من أي في للبحثالمحجوزة المهام في البحث

السرية الطباعة مهام أو المحجوزة للمهام المستخدمين أسماء•

السرية الطباعة مهام باستثناء المحجوزة، بالمهام الخاصة المهام أسماء•

األوضاع أسماء•

الطباعة مهام أسماء أو المرجعية اإلشارات حاوية•

فقط المدعومة الملفات ألنواع الطباعة مهام أسماء أو USB حاوية•
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