
القوائم خريطة

اإلعدادات قائمة
:اإلعداداتالتقارير"الورق "قائمةالمستلزمات

Cyan Cartridge) مسحوق خرطوشة
)السماوي الحبر

Magenta Cartridge) مسحوق خرطوشة
)األرجواني الحبر

Yellow Cartridge) مسحوق خرطوشة
)األصفر الحبر

Black Cartridge) مسحوق خرطوشة
)األسود الحبر

Cyan Photoconductor Unit) وحدة
)السماوية الصور موصل

Magenta Photoconductor Unit
)األرجوانية الصور موصل وحدة(

Yellow Photoconductor Unit) وحدة
)الصفراء الصور موصل

سوداء ضوئية أسطوانة وحدة

تالفة حبر مسحوق زجاجة

الصهر جهاز

Transfer Module) النقل وحدة(

دبابيس خرطوشة

Hole Punch Box) مربع Hole
Punch(

Default Source) المصدر
)االفتراضي

الورق نوع/حجم

Configure MP) وحدة تهيئة
)األغراض متعددة التغذية

بديل حجم

الورق مادة

الورق وزن

Paper Loading) الورق تحميل(

Custom Types) األنواع
)المخصصة

مخصصة أسماء

المخصصة السلة أسماء

Universal Setup) العام اإلعداد(

Bin Setup) الحاوية إعداد(

Menu Settings Page) صفحة
)القوائم إعدادات

Device Statistics) إحصائيات
)الجهاز

اتصال شبكة إعداد صفحة

الشبكة] x[ إعداد صفحة

اإلعدادات قائمة

Print Fonts) الطباعة خطوط(

Print Directory) الطباعة دليل(

للطباعة التوضيحي العرض

Asset Report) األصول تقرير(

General Settings) اإلعدادات
)العامة

فالش أقراص محرك

)المساعدة الطابعة إعداد أداة(

المهمة حساب

اإلنهاء

الجودة

المساعدة األدوات

XPS

PDF

PostScript

PCL محاآاة

HTML

صورة

PictBridge

Security) األمان(المنافذ/االتصال شبكةHelp) التعليمات(

المتنوعة األمان إعدادات

السرية الطباعة

Disk Wiping) القرص مسح(

األمان مراقبة سجل

والوقت التاريخ ضبط

Active NIC) اتصال واجهة بطاقة
)نشطة شبكة

Network) اتصال شبكة(*

القياسي USB منفذ

]x [متواٍز

]x [تسلسلي

SMTP Setup Menu) قائمة
)SMTP إعداد

األدلة جميع طباعة

Color Quality) اللون جودة(

الطباعة جودة

Printing Guide) الطباعة دليل(

الوسيطة موجه

الطباعة عيوب دليل

Menu Map) القائمة خريطة(

Information Guide) دليل
)المعلومات

Connection Guide) دليل
)التوصيل

Moving Guide) النقل دليل(

Supplies Guide) المستلزمات دليل(

].x[ "اتصال شبكة "أو" السلكية اتصال شبكة "أو" قياسية اتصال شبكة "آـ القائمة هذه تظهر الطابعة، إعداد على بناًء *
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الرئيسية الشاشة على التعرف
.ما إجراء لبدء الرئيسية الشاشة ورموز أزرار استخدم. الرئيسية الشاشة باسم إليها ُيشار أساسية، شاشة العرض ُيظهر الطابعة، تشغيل عند

.لديك النشطة المضمنة والحلول اإلداري، واإلعداد الرئيسية، الشاشة تخصيص إعدادات حسب والرموز واألزرار الرئيسية شاشتك تختلف قد :مالحظة
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أجل منالمس

.للطابعة األساسية اللغة بتغيير قماللغة تغيير1

من تتألف شجرة عرض طريقة في وحفظها وتنظيمها) URL عناوين (المرجعية اإلشارات من مجموعة بإنشاء قمالمرجعية اإلشارات2
.والمجلدات الملفات ارتباطات

تكون ال آما ،والمفضلة النماذج ضمن إنشاؤها التي المرجعية اإلشارات الشجرة عرض طريقة تشمل ال :مالحظة
.والمفضلة النماذج داخل من لالستخدام قابلة الشجرة في الموجودة المرجعية اإلشارات

.حالًيا المحجوزة المهام جميع اعرضالمحجوزة المهام3

4USB أقراص محرك أو USB محمول أقراص محرك من طباعتها أو تحديدها أو المستندات أو الفوتوغرافية الصور بعرض قمالمحمول.

محمول أقراص محرك أو ذاآرة بطاقة توصيل أثناء الرئيسية الشاشة إلى الرجوع عند فقط الرمز هذا يظهر :مالحظة
.بالطابعة

.الطابعة لقوائم بالوصول قمالقوائم5

.جاهزة حالة في الطابعة تكون عندما فقط متاحة القوائم هذه تصبح :مالحظة

.مشغولة أو جاهزة مثل الحالية الطابعة حالة اعرض•الحالة رسالة شريط6

.بالخرطوشة الحبر مستوى انخفاض أو مفقودة الصهر وحدة مثل الطابعة أحوال اعرض•

.مسحها آيفية حول وإرشادات التدخل رسائل اعرض•

.المعالجة لمتابعة التدخل الطابعة تتطلب عندما خطأ رسالة أو تحذير رسالة اعرض•الطباعة مستلزمات / الحالة7

.مسحها وآيفية الرسالة، حول المعلومات من مزيد على للحصول الرسائل شاشة إلى بالوصول قم•

.اللمس شاشة على للسياق حساسة تعليمات معلومات افتحتلميحات8

:الرئيسية الشاشة على أيًضا هذا يظهر وقد

أجل منالمس

.حالًيا المحجوزة المهام في ابحثالمحجوزة المهام في البحث
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