
Connection Guide) التوصيل دليل(

)Windows التشغيل نظام على (محلًيا الطابعة تثبيت

."طابعة إضافة معالج "استخدام فيجب ،"والمراجع البرامج" بـ الخاص المضغوط بالقرص مدعوًما التشغيل نظام يكن لم إذا محلًيا، متصلة طابعة تثبيت عند :مالحظة

.www.lexmark.com الويب شبكة على Lexmark موقع في الطابعة برنامج تحديثات تتوافر

المحلية؟ بالطباعة المقصود ما

ينبغي الطابعات، من النوع هذا إعداد عند). USB آابل طريق عن بالكمبيوتر مباشرة متصلة طابعة (محلًيا متصلة طابعة طريق عن الطباعة هي المحلية الطباعة
.للطابعة المصاحبة اإلعداد مراجع إلى ارجع المعلومات، من لمزيد. USB آابل توصيل قبل الطابعة برنامج تثبيت عليك

.Windows تشغيل أنظمة معظم على الضروري الطابعة برنامج لتثبيت والمراجع البرامج بـ الخاص المضغوط القرص استخدام يمكن

والمراجع البرامج المضغوط القرص باستخدام الطابعة تثبيت

:التالية التشغيل ألنظمة الطابعة برنامج تثبيت يمكن ،والمراجع البرامج المضغوط القرص باستخدام

•Windows 7

•Windows Vista وWindows Vista x64 Edition

•Windows Server 2008 R2 وWindows Server 2008 R2 x64 Edition

•Windows XP وWindows XP x64 Edition

•Mac OS X

•Red Hat Enterprise Linux WS 4 وRed Hat Enterprise Linux WS 5

•openSUSE Linux 11.4 وopenSUSE Linux 11.3 وopenSUSE Linux 11.2

•SUSE Linux Enterprise Desktop 11 وSUSE Linux Enterprise Desktop 10

•SUSE Linux Enterprise Server 11 وSUSE Linux Enterprise Server 10

•Debian GNU/Linux 5.0

•Ubuntu 10.10 وUbuntu 10.04 وUbuntu 9.10 وUbuntu 9.04

•Linpus Linux Desktop 9.6

•Red Flag Linux Desktop 6.0

•Fedora 14 وFedora 13 وFedora 14

.المفتوحة التطبيقات جميع أغلق1

.والمراجع البرامج المضغوط القرص أدخل2

:يدوًيا المضغوط القرص شغِّل دقيقة، بعد التثبيت شاشة ظهور عدم حالة في

.تشغيل فوق انقر ثم ،ابدأ فوق انقر أو  فوق انقرأ

DVD أقراص محرك أو المضغوطة األقراص محرك يمثل الذي الحرف هو D يكون حيث ،D:\setup.exe اآتب تشغيل، أو البحث بدء مربع منب
.لديك

.موافق فوق انقر أو ،Enter على اضغطج

.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم ،تثبيت فوق انقر3
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)Windows التشغيل نظام على" (طابعة إضافة معالج "باستخدام الطابعة تثبيت

.األحدث واإلصدارات Windows XP التشغيل لنظام" طابعة إضافة معالج "باستخدام الطابعة تثبيت دعم يتم :مالحظة

.المفتوحة البرامج جميع أغلق1

.والمراجع البرامج المضغوط القرص أدخل2

.التثبيت برنامج أغلق3

:طابعة إضافة4

.تشغيل فوق انقر ثم ابدأ فوق انقر أو,  فوق انقرأ

.control printers اآتب ،"تشغيل "أو" البحث بدء "مربع فيب

.موافق فوق انقر أو ،اإلدخال مفتاح على اضغطج

.طابعة إضافة فوق انقر ،"طابعة مهام "منطقة مند

.خاص قرص فوق انقر ثم بذلك، مطالبتك تتم عندما محلية طابعة تثبيت حدد5

.الطابعة برنامج موقع حدد6

.DVD أقراص أو المضغوطة األقراص محرك حرف إلى D الحرف يشير حيث ،\D:\Drivers\Print\GDI مع المسار يتشابه أن يجب :مالحظة

.موافق فوق انقر7

)Windows التشغيل نظام (اتصال شبكة على الطابعات تثبيت

االتصال؟ شبكة عبر بالطباعة المقصود ما

الطابعة برنامج تثبيت الطباعة طريقتي آال تتطلب. المشارآة خالل من للطباعة أو المباشرة للطباعة االتصال شبكة طابعات تهيئة يمكن ،Windows نظام بيئات في
.االتصال لشبكة منفذ وإنشاء

مثالالطباعة طريقة

IP بروتوآول عبر الطباعة

.Ethernet آابل مثل االتصال، شبكة آابل باستخدام االتصال بشبكة مباشرة الطابعة توصيل يتم•

.االتصال بشبكة متصل آمبيوتر جهاز آل على نموذجي بشكل الطابعة برنامج تثبيت يتم•

المشارآة خالل من الطباعة

آابل أو USB آابل مثل محلي، آابل باستخدام الطابعة على الموجودة الكمبيوتر أجهزة بأحد الطابعة توصيل يتم•
.متواٍز

.بالطابعة المتصل الكمبيوتر على الطابعة برنامج تثبيت يتم•

شبكة على الموجودة األخرى، الكمبيوتر أجهزة لتتمكن" مشترآة طابعة "على الطابعة تعيين يتم البرنامج، تثبيت أثناء•
.إليها الطباعة من االتصال،

سلكية شبكة على الطابعة تثبيت

.Ethernet وشبكات البصرية األلياف شبكات اتصاالت على اإلرشادات هذه تسري

.للطابعة المبدئي اإلعداد عملية من انتهيت أنك من تأآد :مالحظة
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Windows نظام لمستخدمي

.والمراجع البرامج المضغوط القرص أدخل1

.الترحيب شاشة تظهر حتى انتظر

:باآلتي فقم دقيقة، مرور بعد المضغوط القرص تشغيل بدء يتم لم إذا

.تشغيل فوق انقر ثم ،ابدأ فوق انقر أو  فوق انقرأ

DVD أقراص محرك أو المضغوطة األقراص محرك يمثل الذي الحرف هو D يكون حيث ،D:\setup.exe اآتب تشغيل، أو البحث بدء مربع منب
.لديك

.موافق فوق انقر أو ،Enter على اضغطج

.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم ،تثبيت فوق انقر2

أدوات > متقدمة خيارات حدد النصية، البرامج باستخدام الطابعات لتهيئة أو IPv6 بروتوآول باستخدام أو ثابت IP عنوان باستخدام الطابعة لتهيئة :مالحظة
.المسؤول

.متابعة فوق انقر ثم ،Ethernet اتصال حدد3

.لذلك توجيهك يتم عندما والطابعة بالكمبيوتر المناسب الكابل بتوصيل قم4

.متابعة فوق انقر ثم القائمة، من الطابعة حدد5

.البحث تعديل فوق فانقر القائمة، في تهيئتها تمت التي الطابعة تظهر لم إذا :مالحظة

.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع6

Macintosh نظام لمستخدمي

.للطابعة IP عنوان بتعيين بالشبكة الخاص DHCP لخادم اسمح1

:يمكنك. للطابعة IP عنوان على احصل2

.المنافذ/الشبكات قائمة ضمن TCP/IP القسم في أو الطابعة، تحكم للوحة الرئيسية الشاشة على الموجودة المعلومات عرضأ

.TCP/IP القسم في الموجودة المعلومات وحدد القائمة إعدادات صفحة أو شبكة إعداد صفحة اطبعب

.بالطابعة الخاصة تلك عن مختلفة فرعية شبكة على الموجودة الكمبيوتر ألجهزة الوصول بتهيئة قيامك حالة في IP عنوان إلى ستحتاج :مالحظة

.الطابعة إضافة ثم الطابعة، تشغيل برامج بتثبيت قم3

:الكمبيوتر على الطابعة تشغيل برنامج ملف بتثبيت قمأ

.للطابعة التثبيت برنامج حزمة فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،والمراجع البرامج المضغوط القرص أدخل1

.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع2

.متابعة فوق انقر ثم وجهة، حدد3

.)تثبيت (Install فوق انقر ،)سهل تثبيت (Easy Install الشاشة من4

.)موافق (OK فوق انقر ثم المستخدم، مرور آلمة اآتب5
.الكمبيوتر على الالزمة البرامج جميع تثبيت تم

.التثبيت اآتمال عند )إغالق (Close فوق انقر6

:طابعة إضافةب

:IP عنوان عبر للطباعة•

األحدث اإلصدارات أو 10.5 اإلصدار Mac OS X التشغيل نظام في
:إلى انتقل ،Apple قائمة من1

System Preferences) النظام تفضيالت( < Print & Fax) والفاآس الطباعة(

.IP التبويب عالمة فوق انقر ثم ،+ فوق انقر2

.)إضافة (Add فوق انقر ثم ،)العنوان (Address حقل في للطابعة IP عنوان اآتب3
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األقدم اإلصدارات أو 10.4 اإلصدار Mac OS X نظام في
:إلى انتقل ،)الباحث (Finder من1

Applications) تطبيقات( < Utilities) مساعدة أدوات(

.)الطباعة مرآز (Print Center أو )الطابعة إلعداد المساعدة األداة (Printer Setup Utility فوق مزدوًجا نقًرا انقر2

.)IP عنوان ذات طابعة (IP Printer فوق انقر ثم )إضافة (Add فوق انقر ،)الطابعات قائمة (Printer List من3

.)إضافة (Add فوق انقر ثم ،)العنوان (Address حقل في للطابعة IP عنوان اآتب4

:AppleTalk عنوان عبر للطباعة•

.الطابعة على AppleTalk تنشيط من تأآد :مالحظة

األحدث اإلصدارات أو 10.5 اإلصدار Mac OS X التشغيل نظام في
:إلى انتقل ،Apple قائمة من1

System Preferences) النظام تفضيالت( < Print & Fax) والفاآس الطباعة(

:إلى انتقل ثم ،+ فوق انقر2
AppleTalk < القائمة من الطابعة حدد < Add) إضافة(

األقدم اإلصدارات أو 10.4 اإلصدار Mac OS X نظام في
:إلى انتقل ،)الباحث (Finder من1

Applications) تطبيقات( < Utilities) مساعدة أدوات(

.)الطباعة مرآز (Print Center أو )الطابعة إلعداد المساعدة األداة (Printer Setup Utility فوق مزدوًجا نقًرا انقر2

.)إضافة (Add فوق انقر ،)الطابعات قائمة (Printer List من3

.)أخرى طابعات (More Printers > )االفتراضي المستعرض (Default Browser التبويب عالمة فوق انقر4

.AppleTalk حدد األولى، المنبثقة القائمة من5

.)المحلية AppleTalk منطقة (Local AppleTalk zone حدد الثانية، المنبثقة القائمة من6

.)إضافة (Add فوق انقر ثم القائمة، من الطابعة حدد7

دعم عن المسئول بالشخص اتصل المعلومات، من لمزيد. IP عنوان باستخدام إضافتها إلى تحتاج فقد القائمة، في معروضة الطابعة تكن لم إذا :مالحظة
.النظام

شبكة على الطابعة مشارآة

.المفتوحة التطبيقات جميع أغلق1

.والمراجع البرامج المضغوط القرص أدخل2

.الترحيب شاشة تظهر حتى انتظر

:باآلتي فقم دقيقة، مرور بعد المضغوط القرص تشغيل بدء يتم لم إذا

.تشغيل فوق انقر ثم ،ابدأ فوق انقر أو  فوق انقرأ

DVD أقراص محرك أو المضغوطة األقراص محرك يمثل الذي الحرف هو D يكون حيث ،D:\setup.exe اآتب تشغيل، أو البحث بدء مربع منب
.لديك

.موافق فوق انقر أو ،Enter على اضغطج

.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم ،تثبيت فوق انقر3

.طابعة إضافة فوق انقر ثم بذلك، مطالبتك تتم عندما تثبيتها المطلوب الطابعة حدد4

.لتوك أضفته الذي الطابعة طراز بجوار + فوق انقر محددة، مكونات ضمن األيسر، الجزء من5

.منفذ فوق انقر6

.افتراضي بشكل محدًدا LPT1 يكون. فعلًيا الطابعة به تتصل الذي المنفذ حدد األيمن، الجزء من

.مشترك حدد ثم مشترك، بجوار + فوق انقر7
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.األيمن الجزء في مشارآة اسم حقل في المشترآة الطابعة اسم اآتب ثم ،مشارآة اسم فوق انقر8

.األيمن الجزء في الصلة ذات المعلومات وأدخل النشط الدليل في الطابعة نشر فحدد لديك، الشبكة يناسب ذلك آان إذا9

.االفتراضي التشغيل برنامج فحدد االفتراضي، التشغيل برنامج هو الطابعة تشغيل برنامج جعل في ترغب آنت إذا10

.األيمن الجزء من التهيئة حدد ثم ،التشغيل برنامج تعريف ملف فوق فانقر والطابعة، التشغيل برنامج تعريف ملف بين ارتباط إنشاء في ترغب آنت إذا11

.الموقع > التعليقات فوق انقر للطابعة، محددة موقع معلومات أو مالحظات أية لتضمين12

.إنهاء فوق انقر ثم تثبيتها، تريد أخرى مكونات أية حدد13

.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع14

)Macintosh التشغيل نظام (محلًيا الطابعة تثبيت

)Macintosh التشغيل نظام (محلًيا الطابعة تثبيت قبل

المراجع إلى ارجع. USB آابل توصيل قبل أوًال البرنامج ثبِّت الطريقة، بهذه الطابعة إعداد عند. USB آابل باستخدام محلية اتصال بشبكة الطابعة توصيل يمكن
. المعلومات من لمزيد للطابعة المصاحبة

.الضروري الطابعة برنامج لتثبيت والمراجع البرامج المضغوط القرص استخدام يمكن

.www.lexmark.com العنوان على الويب على موقعنا من الطابعة تشغيل برنامج تنزيل أيًضا يمكنك :مالحظة

)Macintosh التشغيل نظام (الطباعة مرآز أو Printer Setup Utility المساعدة الطابعة إعداد أداة في انتظار قائمة إنشاء

:الطابعة انتظار قائمة إنشاء إلى بحاجة ستكون ،Macintosh التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر من محلًيا للطباعة

.الكمبيوتر على الطابعة تشغيل برنامج ملف ثبِّت1

.للطابعة التثبيت برنامج حزمة فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،والمراجع البرامج المضغوط القرص أدخلأ

.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبعب

.متابعة فوق انقر ثم وجهة، حددج

.تثبيت فوق انقر ،"سهل تثبيت "الشاشة مند

.)موافق (OK فوق انقر ثم المستخدم، مرور آلمة اآتبهـ

.الكمبيوتر على الالزمة البرامج جميع تثبيت تم

.التثبيت اآتمال عند إغالق فوق انقرو

:إلى انتقل ،)الباحث (Finder من2

Applications) تطبيقات( < Utilities) مساعدة أدوات(

.)الطباعة مرآز (Print Center أو )الطابعة إلعداد المساعدة األداة (Printer Setup Utility فوق مزدوًجا نقًرا انقر3

:الطباعة انتظار قائمة إنشاء من تحقق4

إلعداد المساعدة األداة (Printer Setup Utility من الخروج فعليك ،)الطابعات قائمة (Printer List في USB بمنفذ متصلة طابعة ظهرت إذا•
.)الطباعة مرآز (Print Center أو) الطابعة

وضع في الطابعة وأن الصحيحة بالطريقة موصل USB آبل أن من فتأآد) الطابعات قائمة (Printer List في USB بمنفذ الموصلة طابعتك تظهر لم إذا•
Print أو) الطابعة إلعداد المساعدة األداة (Printer Setup Utility من بالخروج فعليك ،)الطابعات قائمة (Printer List في الطابعة ظهور بعد. التشغيل

Center) الطباعة مرآز(.
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)Macintosh التشغيل نظام (اتصال شبكة على الطابعات تثبيت

)Macintosh نظام (سلكية اتصال شبكة على الطابعة تثبيت

:التالية بالطريقة الكمبيوتر على التشغيل برنامج ثبِّت1

.للطابعة التثبيت برنامج حزمة فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،والمراجع البرامج المضغوط القرص أدخلأ

.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبعب

.متابعة فوق انقر ثم وجهة، حددج

.تثبيت فوق انقر ،"القياسي التثبيت "شاشة مند

.)موافق (OK فوق انقر ثم المستخدم، مرور آلمة اآتبهـ

.الكمبيوتر على الالزمة البرامج جميع تثبيت تم

.التثبيت اآتمال عند إغالق فوق انقرو

:طابعة إضافة2

:IP عنوان عبر للطباعة•

:األحدث اإلصدارات أو 10.5 اإلصدار Mac OS X التشغيل نظام في
:إلى انتقل ،Apple قائمة منأ

System Preferences) النظام تفضيالت( < Print & Fax) والفاآس الطباعة(

.IP التبويب عالمة فوق انقر ثم ،+ فوق انقرب

.)إضافة (Add فوق انقر ثم ،)العنوان (Address حقل في للطابعة IP عنوان اآتبج

األقدم اإلصدارات أو 10.4 اإلصدار Mac OS X نظام في
:إلى انتقل ،)الباحث (Finder منأ

Applications) تطبيقات( < Utilities) مساعدة أدوات(

.)الطباعة مرآز (Print Center أو )الطابعة إلعداد المساعدة األداة (Printer Setup Utility فوق مزدوًجا نقًرا انقرب

.)IP عنوان ذات طابعة (IP Printer فوق انقر ثم )إضافة (Add فوق انقر ،)الطابعات قائمة (Printer List منج

.)إضافة (Add فوق انقر ثم ،)العنوان (Address حقل في للطابعة IP عنوان اآتبد

:AppleTalk عنوان عبر للطباعة•

.الطابعة على AppleTalk تنشيط من تأآد :مالحظة

10.5 اإلصدار Mac OS X نظام في
:إلى انتقل ،Apple قائمة منأ

System Preferences) النظام تفضيالت( < Print & Fax) والفاآس الطباعة(

:إلى انتقل ثم ،+ فوق انقرب
AppleTalk < القائمة من الطابعة حدد < Add) إضافة(

األقدم اإلصدارات أو 10.4 اإلصدار Mac OS X نظام في
:إلى انتقل ،)الباحث (Finder منأ

Applications) تطبيقات( < Utilities) مساعدة أدوات(
.)الطباعة مرآز (Print Center أو )الطابعة إلعداد المساعدة األداة (Printer Setup Utility فوق مزدوًجا نقًرا انقرب

.)إضافة (Add فوق انقر ،)الطابعات قائمة (Printer List منج

.)أخرى طابعات (More Printers > )االفتراضي المستعرض (Default Browser التبويب عالمة فوق انقرد

.AppleTalk حدد األولى، المنبثقة القائمة منهـ

Connection Guide) التوصيل دليل(
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.)المحلية AppleTalk منطقة (Local AppleTalk zone حدد الثانية، المنبثقة القائمة منو

.)إضافة (Add فوق انقر ثم القائمة، من الطابعة حددز

دعم عن المسئول بالشخص اتصل المعلومات، من لمزيد. IP عنوان باستخدام إضافتها إلى تحتاج فربما القائمة، في معروضة الطابعة تكن لم إذا :مالحظة
.النظام

Macintosh التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر على أخرى برامج تثبيت

:والمراجع البرامج المضغوط القرص على Macintosh بقسم التالية المساعدة األدوات على العثور يمكن

•Printer File Loader (OS X(

)OS X( الطابعة حالة•

.للطابعة األولي اإلعداد أثناء للكمبيوتر الصلب القرص على والمراجع البرامج المضغوط القرص محتويات نسخ يتم

Connection Guide) التوصيل دليل(
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