
الليزر طابعة
السريع المرجع

الخاصة والوسائط الورق تحميل

500 سعة االختيارية أو األساسية األدراج تحميل
ورقة
ويمكن ،)2و 1 الدرجان (ورقة 500 سعة أساسين درجين على الطابعة تشتمل
500 سعة األدراج آافة تدعم. ورقة 500 سعة أآثر أو واحد اختياري بدرج تزويدها
الحافة اتجاه من األدراج في الورق تحميل يمكن. الورق وأنواع أحجام نفس ورقة

.القصيرة أو الطويلة

.للخارج بالكامل الدرج اسحب1

لحجم الصحيحة األوضاع إلى وحرآها والطول العرض موجهات على اضغط2
.بتحميله تقوم الذي الورق

.تجعيده أو الورق بطي تقم ال. بتهويته قم ثم لتفكيكه، واألمام للخلف الورق بثني قم3
.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم

قم. لألعلى به الموصى الطباعة وجه توجيه مع الورق مجموعة بتحميل قم4
.بالشكل الموضح النحو على القصيرة أو الطويلة الحافة اتجاه من الورق بتحميل

:مالحظات

.القصيرة الحافة اتجاه من A4 من األآبر األحجام بتحميل قم•
درج بحافة الموجود األقصي التحميل حد لخط الورق تجاوز عدم من تأآد•

تلف احتمال أو الورق انحشار إلى زائد بشكل الدرج تحميل يؤدي قد. الورق
.الطابعة

.الورق حواف مع الورق موجهات محاذاة إحكام من تأآد5

.الدرج بإدخال قم6

قم الدرج، في تحميله سبق الذي النوع عن مختلف ورق نوع تحميل حالة في7
.الدرج لهذا" الورق نوع "إعداد بتغيير
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الورق انحشار إزالة

201 إلى 200 من المناطق في الورق انحشار
.الباب وخفض ألعلى التحرير مزالج دفع طريق عن A الباب افتح1

لتقليل. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد :ساخن سطح تنبيه
.لمسه قبل يبرد حتى السطح اترك ساخن، مكون بسبب اإلصابة خطر

.وباتجاهك ألعلى المحشور الورق اسحب2

ادفع. السحب عن فتوقف الفور، على المحشور الورق يتحرك لم إذا :مالحظة
من تأآد. سهولة أآثر االنحشار إزالة تجعل حتى األخضر الذراع واسحب ألسفل
.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة

.A الباب أغلق3

202 المنطقة في الورق انحشار

A المنطقة من االنحشار إزالة
.الباب وخفض ألعلى التحرير مزالج دفع طريق عن A الباب افتح1

لتقليل. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد :ساخن سطح تنبيه
.لمسه قبل يبرد حتى السطح اترك ساخن، مكون بسبب اإلصابة خطر

.وباتجاهك ألعلى المحشور الورق اسحب2

ادفع. السحب عن فتوقف الفور، على المحشور الورق يتحرك لم إذا :مالحظة
من تأآد. سهولة أآثر االنحشار إزالة تجعل حتى األخضر الذراع واسحب ألسفل
.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة

.A الباب أغلق3

B المنطقة من االنحشار إزالة
.B الباب افتح1

.وباتجاهك ألعلى المحشور الورق اسحب2

.B الباب أغلق3
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231-230 ،203 بالمناطق الورق انحشار

203 المنطقة في الورق انحشار
.الباب وخفض ألعلى التحرير مزالج دفع طريق عن A الباب افتح1

لتقليل. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد :ساخن سطح تنبيه
.لمسه قبل يبرد حتى السطح اترك ساخن، مكون بسبب اإلصابة خطر

.ألسفل الباب وخفض الفتح مزالج دفع خالل من" هـ "الباب افتح2

.ألعلى المحشور الورق اسحب3

."هـ "الباب أغلق4

.A الباب أغلق5

230 المنطقة في الورق انحشار
."د "الباب افتح1

.االنحشار بإزالة قم2

."د "الباب أغلق3

.الباب وخفض ألعلى التحرير مزالج دفع طريق عن A الباب افتح4

لتقليل. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد :ساخن سطح تنبيه
.لمسه قبل يبرد حتى السطح اترك ساخن، مكون بسبب اإلصابة خطر
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.ألسفل الباب وخفض الفتح مزالج دفع خالل من" هـ "الباب افتح5

.ألعلى المحشور الورق اسحب6

."هـ "الباب أغلق7

.A الباب أغلق8

231 المنطقة في الورق انحشار
."د "الباب افتح1

.االنحشار بإزالة قم2

."د "الباب أغلق3

.الباب وخفض ألعلى التحرير مزالج دفع طريق عن A الباب افتح4

لتقليل. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد :ساخن سطح تنبيه
.لمسه قبل يبرد حتى السطح اترك ساخن، مكون بسبب اإلصابة خطر

.وباتجاهك ألعلى المحشور الورق اسحب5

ادفع. السحب عن فتوقف الفور، على المحشور الورق يتحرك لم إذا :مالحظة
من تأآد. سهولة أآثر االنحشار إزالة تجعل حتى األخضر الذراع واسحب ألسفل
.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة

.A الباب أغلق6
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24x المنطقة في الورق انحشار

1 الدرج في الورق انحشار
.الطابعة من 1 الدرج بإخراج قم1

.االنحشار بإزالة قم2

.1 الدرج أدخل3

االختياري الدرج في انحشار
.الخارج إلى الدرج اسحب1

.االنحشار بإزالة قم2

.الدرج بإدخال قم3

"أ "الباب من المحشور الورق إزالة
.الباب وخفض ألعلى التحرير مزالج دفع طريق عن A الباب افتح1

لتقليل. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد :ساخن سطح تنبيه
.لمسه قبل يبرد حتى السطح اترك ساخن، مكون بسبب اإلصابة خطر

.وباتجاهك ألعلى المحشور الورق اسحب2

ادفع. السحب عن فتوقف الفور، على المحشور الورق يتحرك لم إذا :مالحظة
من تأآد. سهولة أآثر االنحشار إزالة تجعل حتى األخضر الذراع واسحب ألسفل
.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة

.A الباب أغلق3
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"ب "الباب من المحشور الورق إزالة
.B الباب افتح1

.وباتجاهك ألعلى المحشور الورق اسحب2

.B الباب أغلق3

241 المنطقة في الورق انحشار
.C الباب افتح1

.وباتجاهك ألعلى المحشور الورق اسحب2

.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة من تأآد :مالحظة

.C الباب أغلق3

.الدرج من متجعد ورق أي بإزالة قم ثم ،1 الدرج افتح4

.1 الدرج أدخل5

250 المنطقة في الورق انحشار
.األغراض متعددة التغذية وحدة من الورق بإزالة قم1

الورق بطي تقم ال. بتهويته قم ثم بعضه، من لتفكيكه والخلف لألمام الورق حرك2
.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم. تجعيده أو

.األغراض متعددة التغذية وحدة في الورق بتحميل قم3

.الورق حواف عند طفيف بشكل يستقر بحيث الورق موجه اضبط4
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282–280 المنطقة في الورق انحشار

281-280 المنطقتين في الورق انحشار
.الباب وخفض ألعلى التحرير مزالج دفع طريق عن A الباب افتح1

لتقليل. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد :ساخن سطح تنبيه
.لمسه قبل يبرد حتى السطح اترك ساخن، مكون بسبب اإلصابة خطر

.وباتجاهك ألعلى المحشور الورق اسحب2

ادفع. السحب عن فتوقف الفور، على المحشور الورق يتحرك لم إذا :مالحظة
من تأآد. سهولة أآثر االنحشار إزالة تجعل حتى األخضر الذراع واسحب ألسفل
.المحشورة الورق أجزاء جميع إزالة

.A الباب أغلق3

."و "الباب افتح4

.االنحشار بإزالة قم5

."و "الباب أغلق6

282 المنطقة في الورق انحشار
."و "الباب افتح1

.االنحشار بإزالة قم2

."و "الباب أغلق3

289و 283 المنطقتين في الدبابيس انحشار

283 المنطقة في الورق انحشار
."ح "الباب ارفع1

.االنحشار بإزالة قم2

."ح "الباب أغلق3

 

7



التدبيس في خطأ 289
."ز "الباب افتح1

ناحية الحامل بتحريك وقم الدبابيس، خرطوشة حامل على الموجود بالذراع أمسك2
.اليمين

.الدبابيس خرطوشة إلزالة الملون اللسان بإحكام اسحب3

.للخارج الدبابيس مجموعة اسحب ثم الدبابيس، واقي لرفع المعدني اللسان استخدم4
.بالكامل اللوح من تخلص

انحشار عدم من للتأآد الخرطوشة حامل قاع في الشفاف الغطاء خالل من انظر5
.اإلدخال فتحة في دبابيس أية

.مكانه في بالكامل تثبيته يتم حتى الدبابيس موجه على ألسفل اضغط6

في استقراره صوت تسمع حتي التدبيس وحدة في بإحكام الخرطوشة حامل ادفع7
.مكانه

."ز "الباب أغلق8
على التحضير يعمل. )الدباسة تحضير (Priming Stapler الرسالة تظهر
.سليم نحو على تعمل الدباسة أن من التأآد
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28x المنطقة في الورق انحشار

284 المنطقة في الورق انحشار
."و "الباب افتح1

.االنحشار بإزالة قم2

."و "الباب أغلق3

."ز "الباب افتح4

.االنحشار بإزالة قم5

."ز "الباب أغلق6

."ح "الباب ارفع7

.االنحشار بإزالة قم8

."ح "الباب أغلق9

286-285 المنطقتين في الورق انحشار
."ح "الباب ارفع1

.االنحشار بإزالة قم2

."ح "الباب أغلق3

 

9



288-287 المنطقتين في الورق انحشار
."و "الباب افتح1

.االنحشار بإزالة قم2

."و "الباب أغلق3

."ز "الباب افتح4

.االنحشار بإزالة قم5

."ز "الباب أغلق6
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