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القوائم خريطة

القوائم خريطة
:مالحظات

.الثابت الطابعة برنامج ومستوى طابعتك طراز بحسب القوائم تختلف قد•

أو http://support.lexmark.com/firmware إلى انتقل الثابت، الطابعة برنامج تحديث حول المعلومات من مزيد على للحصول•
.معه تتعامل الذي Lexmark بممثل اتصل

التفضيالت•جهاز

البعيد المشغل لوحة•

•Notifications )اإلخطارات(

•Power Management )الطاقة إدارة(

Lexmark إلى المرسلة المعلومات•

•Accessibility )الخاصة االحتياجات ذوي وصول إمآانية(

للمصنع االفتراضية اإلعدادات استعادة•

الصيانة•

•Visible Home Screen Icons )الشاشة على المرئية الرموز
)الرئيسية

•About This Printer )الطابعة هذه حول(

Print )التخطيط•)طباعة

•Finishing )اإلنهاء(

•Setup )إعداد(

الجودة•

المهام حساب•

•XPS

•PDF

•PostScript

•PCL

•HTML

صورة•

)الدرج تآوين( Tray Configuration•ورق

•Media Configuration )الوسائط تآوين(

•Bin Configuration )الحاوية تآوين(

)للنسخ االفتراضية اإلعدادات( Copy Defaultsنسخ

الفاآس وضع•فاآس

التناظري الفاآس إعداد•

الفاآس ملقم إعداد•

E‑mail )إلآتروني بريد(•E‑mail Setup )اإللآتروني البريد إعداد(

•E‑mail Defaults )اإللآتروني البريد إعدادات
)االفتراضية

ويب ارتباط إعداد•

FTPFTP Defaults )إعدادات FTP االفتراضية(

)فالش أقراص محرك من طباعة( Flash Drive Print•فالش أقراص محرك من ضوئي مسح•USB تشغيل برنامج

Network/Ports
)المنافذ/الشبآة(

•Network Overview )حول عامة نظرة
)االتصال شبآة

•Wireless )السلآي(

إيثرنت•

•TCP/IP

•IPv6

•SNMP

•IPSec

•802.1x

LPD تآوين•

HTTP/FTP إعدادات•

•]x [متوازي

•ThinPrint

•USB

Google سحابة من الطباعة•

7القوائم خريطة

http://support.lexmark.com/firmware/
http://support.lexmark.com/firmware/


Security )األمان(•Login Methods )الدخول تسجيل طرق(

•Schedule USB Devices )أجهزة جدولة
USB(

•Security Audit Log )األمان مراقبة سجل(

•Login Restrictions )تسجيل قيود
)الدخول

السري الطباعة إعداد•

•Disk Encryption )القرص تشفير(

المؤقتة البيانات ملفات مسح•

LDAP حلول إعدادات•

المحمول الهاتف خدمات إدارة•

•Miscellaneous )متنوع(

Reports )التقارير(•Menu Settings Page )إعدادات صفحة
)القائمة

جهاز•

•Print )طباعة(

االختصارات•

فاآس•

االتصال شبآة•

األدلة جميع طباعة•تعليمات

األلوان جودة دليل•

•Connection Guide )التوصيل دليل(

الدليل طباعة•

اإللآتروني البريد دليل•

الفاآس دليل•

•Information Guide )المعلومات دليل(

•Media Guide )الوسائط دليل(

•Moving Guide )النقل دليل(

الطباعة جودة دليل•

•Scan Guide )الضوئي المسح دليل(

•Supplies Guide )المستلزمات دليل(

األخطاء استآشاف
وإصالحها

Print Quality Test Pages )الطباعة جودة اختبار صفحات(
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جهاز

التفضيالت
الوصفالقائمة عنصر

Display Language )العرض لغة(

]اللغات قائمة[
.العرض شاشة على يظهر الذي النص لغة لتعيين

خاصة أجهزة تثبيت إلى تحتاج وقد. الطابعة ُطرز لآل متوفرة اللغات آل ليست: مالحظة
.اللغات لبعض

المنطقة/الدولة

]البالد قائمة[

.به للعمل الطابعة تهيئة جرت الذي البلد تحديد

Run Initial Setup )األولي اإلعداد تشغيل(
On )تشغيل(

Off )إيقاف*(

.اإلعداد معالج لتشغيل

مفاتيح لوحة

المفاتيح لوحة نوع
]اللغات قائمة[

.المفاتيح للوحة آنوع لغة لتحديد

Displayed information )المعروضة المعلومات(

Display Text 1 )1 العرض نص(

Display Text 2 )2 العرض نص(
Custom Text 1 )1 مخصص نص(

Custom Text 2 )2 مخصص نص(

.الرئيسية الشاشة على عرضها المطلوب المعلومات تحديد

والوقت التاريخ

تآوين
الحاليان والوقت التاريخ

يدوًيا والوقت التاريخ ضبط
Date Format )التاريخ تنسيق(

Time Format )الوقت تنسيق(

الزمنية المنطقة
)GMT جرينتش توقيت) (UTC (المنسق الدولي التوقيت بدء

)DST (الصيفي التوقيت بدء
)DST (الصيفي التوقيت نهاية

)DST (المنسق الدولي التوقيت بدء

الشبآة زمن بروتوآول
NTP تمآين

NTP ملقم
المصادقة تمآين

Key ID )الرئيسي المعّرف(

المرور آلمة

.الطابعة على والوقت التاريخ بتهيئة قم

:مالحظات

UTC (GMT): الطابعات ُطرز بعض في المضّمن الويب خادم في فقط يلي ما يظهر•
Offset )جرينتش توقيت (المنسق العالمي التوقيت مقابلة ((وDST Start )بدء
مقابلة( DST Offsetو) البدء / اإلنهاء تاريخ( End Startو) الصيفي التوقيت
).الصيفي التوقيت

تعيين حالة في فقط) المرور آلمة( Passwordو) الرئيسي المعّرف( Key ID يظهر•
Enable Authentication )المصادقة تمآين (على MD5 key )مفتاح MD5.(

الورق أحجام
U.S. )المتحدة الواليات نظام*(

Metric )المتري النظام(

.الورق أحجام قياس وحدة تحديد

تحديدها تم التي المنطقة أو الدولة على بناًء الورق لحجم األولي اإلعداد تحديد يتم: مالحظة
.األولي اإلعداد معالج في

Screen Brightness )الشاشة إضاءة(

*)100% (100 إلى 20 من

.العرض شاشة سطوع لضبط

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Flash Drive Access )المحمول األقراص محرك إلى الوصول(

Enabled )ممّآن*(
تعطيل

.المحمول األقراص محرك إلى الوصول تمآين

Allow Background Removal )الخلفية بإزالة السماح(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

البريد عبر اإلرسال أو الفاآس عبر اإلرسال أو النسخ مهام في الصورة خلفية بإزالة السماح
.USB إلى الضوئي المسح أو) FTP (الملفات نقل بروتوآول استخدام أو اإللآتروني

Allow Custom Job Scans )الضوئي بالمسح السماح
)المخصصة للمهام

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.مخصصة مهام من الضوئي بالمسح للسماح

One Page Flatbed Scanning )لصفحة الضوئي المسح
)مسطحة واحدة

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.مرة آل في فقط واحدة صفحة على الضوئية الماسحة زجاج من نسخ لتعيين

الصامت الوضع

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.الطابعة تحدثها التي الضوضاء آمية تعيين

.الطابعة أداء إبطاء إلى اإلعداد هذا تمآين يؤدي: مالحظة

Press Power Button )التشغيل زر على الضغط(

شيء ال

Sleep )السآون وضع*(

.التشغيل زر على المستخدم يضغط عندما الطابعة تتفاعل آيف تحديد

الطباعة مخرجات تفتيح
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.اإلخراج ضوء لتمآين

الشاشة توقف زمن

10-300 )60(*

تقوم أن قبل أو الرئيسية، للشاشة العرض شاشة عرض قبل بالثواني الخمول فترة بتعيين قم
.تلقائًيا المستخدمين حسابات أحد خروج بتسجيل الطابعة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

البعيد المشغل لوحة
الوصفالقائمة عنصر

External VNC Connection )اتصال VNC الخارجي(

Don’t Allow )السماح عدم*(

السماح

التحآم لوحة لتشغيل الخارجي) VNC (االفتراضية الشبآة حوسبة بعميل باالتصال للمستخدمين السماح
.ُبعد عن

المصادقة نوع

None )يوجد ال*(
Standard Authentication )القياسية المصادقة(

).VNC (االفتراضية الشبآة حوسبة عميل خادم إلى الوصول عند المصادقة نوع تعيين

VNC Password )مرور آلمة VNC(االفتراضية الشبآة حوسبة عميل بخادم لالتصال المرور آلمة تحديد) VNC.(

)المصادقة نوع( Authentication Type تعيين حالة في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة
).القياسية المصادقة( Standard Authentication على

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Notifications )اإلخطارات(
الوصفالقائمة عنصر

التلقائية المستندات تغذية وحدة تحميل صوت
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

التلقائية المستندات تغذية وحدة في الورق تحميل عند الصوت تمآين
)ADF.(

Alarm Control )اإلنذار في التحآم(

Off )إيقاف(

*مفردة
متتابع

تدخل الطابعة تتطلب عندما اإلنذار صوت فيها ينطلق التي المرات عدد تحديد
.المستخدم

الخطأ إضاءة
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الطابعة في خطأ حدوث عند التشغيل وضع إلى المؤشر ضوء لتعيين

.الطابعات طرازات بعض في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Supplies )المستلزمات(

الطباعة مستلزمات تقديرات عرض
Show estimates )التقديرات إظهار*(

التقديرات عرض عدم

.المقدرة المستلزمات حالة لعرض

Supplies )المستلزمات(

Cartridge Alarm )الخرطوشة إنذار(
Off )إيقاف*(

فردية

متتابع
الدبوس إنذار

Off )إيقاف*(

فردية

متتابع
Hole Punch إنذار

Off )إيقاف*(

فردية
متتابع

حالة تآون عندما اإلنذار صوت فيها يصدر التي المرات عدد لتعيين
.منخفضة المستلزمات

E‑mail Alerts Setup )االتصال جهات قائمة إلى اإللآتروني البريد تنبيهات إلرسال الطابعة لتهيئة)اإللآتروني البريد تنبيهات إعداد
.المستخدم تدخل الطابعة تتطلب عندما

Error Prevention )الخطأ حدوث منع(

Jam Assist )الورق انحشار من التخلص على المساعدة(
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

تلقائًيا جزئًيا مطبوعة صفحات أو فارغة صفحات إلخراج الطابعة لتعيين
.المنحشرة الصفحة إزالة بعد

Error Prevention )الخطأ حدوث منع(

Auto Continue )تلقائية متابعة(
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

حضور شروط مسح بعد تلقائًيا طباعتها أو مهمة معالجة تتابع الطابعة لجعل
.معّينة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Error Prevention )الخطأ حدوث منع(

Auto Reboot )التلقائي التشغيل إعادة(
Auto Reboot )التلقائي التشغيل إعادة(

Reboot when idle )السآون وضع في التشغيل إعادة(
Reboot always )دائًما التشغيل إعادة*(

Reboot never )مطلًقا التشغيل إعادة عدم(

.خطأ حدوث حال في التشغيل إلعادة الطابعة لتعيين

Error Prevention )الخطأ حدوث منع(

Auto Reboot )التلقائي التشغيل إعادة(
Max Auto Reboots )التلقائي التشغيل إعادة لمرات األقصى الحد(

1-20 )2(*

.تنفيذها للطابعة يمآن التي التلقائي التشغيل إعادة مرات عدد تعيين

Error Prevention )الخطأ حدوث منع(

Auto Reboot )التلقائي التشغيل إعادة(
Auto Reboot Window )التلقائي التشغيل إعادة نافذة(

1-525600 )720(*

.التلقائي التشغيل بإعادة القيام قبل الطابعة تستغرقها التي الثواني عدد تحديد

Error Prevention )الخطأ حدوث منع(

Auto Reboot )التلقائي التشغيل إعادة(
Auto Reboot Counter )التلقائي التشغيل إعادة عداد(

.التلقائي التشغيل إعادة بعداد الخاصة فقط القراءة معلومات عرض

Error Prevention )الخطأ حدوث منع(

Auto Reboot )التلقائي التشغيل إعادة(

Reset Auto Reboot Counter )التلقائي التشغيل إعادة عداد تعيين إعادة(
Cancel )إلغاء(

متابعة

.التلقائي التشغيل إعادة عداد تعيين إلعادة

Error Prevention )الخطأ حدوث منع(

Display Short Paper Error )قصير ورق خطأ عرض(
On )تشغيل(

Auto‑clear )تلقائي مسح*(

.القصير بالورق متعلق خطأ حدوث عند رسالة عرض على الطابعة تعيين

.تحميله يتم الذي الورق حجم إلى القصير الورق يشير: مالحظة

Error Prevention )الخطأ حدوث منع(

Page Protect )الصفحة حماية(
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.طباعتها قبل الذاآرة في بالآامل الصفحة معالجة على الطابعة تعيين

Jam Content Recovery )المنحشر المحتوى إصالح(
Jam Recovery )الورق انحشار إصالح(

Off )إيقاف(

On )تشغيل(
Auto )تلقائي*(

.المنحشرة الصفحات طباعة إعادة على الطابعة تعيين

Jam Content Recovery )المنحشر المحتوى إصالح(

Scanner Jam Recovery )الضوئية الماسحة في الورق انحشار إصالح(

Job level )المهمة مستوى(
Page level )الصفحة مستوى*(

.المنحشر الورق إصالح بعد الضوئي المسح مهمة بدء إعادة آيفية تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Power Management )الطاقة إدارة(
الوصفالقائمة عنصر

Sleep Mode Profile )السآون وضع تعريف ملف(

الشاشة تشغيل توقف لدى الطباعة

الطباعة عند الشاشة تشغيل
Allow printing with display off )تشغيل توقف عند بالطباعة السماح

)*الشاشة

.التشغيل عن متوقفة الشاشة تآون عندما الطباعة

.الطابعات طرازات بعض في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Timeouts )التوقف زمن(

السآون وضع

.السآون وضع في بالعمل الطابعة تبدأ أن قبل الخمول فترة لتعيين

.طابعتك طراز بحسب القيم تختلف قد: مالحظة

Timeouts )التوقف زمن(

Hibernate Timeout )اإلسبات وضع توقف زمن(

تعطيل
1 hour )واحدة ساعة(

2 hours )ساعتان(
3 hours )ساعات ثالث(

6 hours )ساعات ست(

يوم
2 days )يومان(

3 days )أيام ثالثة*(
1 week )واحد أسبوع(

أسبوعان

شهر

.اإلسبات وضع في الطابعة دخول قبل الزمنية الفترة لتعيين

Timeouts )التوقف زمن(

Hibernate Timeout on Connection )في اإلسبات وضع توقف زمن
)االتصال حالة

اإلسبات وضع

Do Not Hibernate )اإلسبات وضع استخدام عدم*(

Ethernet اتصال وجود حالة في حتى اإلسبات وضع في للدخول الطابعة عيِّن
.نشط

Eco-Mode )وضع Eco(

Off )إيقاف*(

Energy )الطاقة(
Energy/Paper )الورق/الطاقة(

ورق

.الخاصة الوسائط أو الورق أو الطاقة استهالك لتخفيض

الطابعة، أداء على الورق أو الطاقة إلى التوفير وضع تعيين يؤثر قد: مالحظة
.الطباعة نوعية على يؤثر لن أنه إال

الطاقة أوضاع جدولة

Schedules )الجدولة عمليات(

.اإلسبات أو السآون وضع في للدخول الطابعة جدولة

.الطابعات طرازات بعض في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Lexmark إلى المرسلة المعلومات
الوصفالقائمة عنصر

Lexmark إلى المرسلة المعلومات

)مجهول (والصفحات المستلزمات استخدام

)مجهول (الجهاز أداء
Device Interaction (Anonymous) (الجهاز تفاعل) مجهول((

None of the Above )سبق مما شيء ال(

.الهوية عن الآشف دون من Lexmark إلى الطابعة استخدام معلومات إرسال

اإلعداد عملية أثناء تحديدها يتم التي القيمة هي االفتراضية القيمة: مالحظة
.األولي

Information Send Time )المعلومات إرسال وقت(

Start Time )البدء وقت(
Stop Time )التوقف وقت(

User Information ‑ Level )المستوى - المستخدم معلومات(

Anonymous Session Information Only )المجهولة الجلسة معلومات
)فقط

Session Information with Generic User Information
)العامة المستخدم معلومات مع الجلسة معلومات(

Session Information with Actual User IDs )مع الجلسة معلومات
)الفعلية المستخدم معّرفات

Accessibility )الخاصة االحتياجات ذوي وصول إمآانية(
الوصفالقائمة عنصر

المتآررة المفاتيح لضغطات الفاصلة المدة

*)0( 5 إلى 0 من

مفاتيح لوحة على المتآررة المفاتيح ضغطات الطابعة فيها تتجاهل التي بالثواني الفاصلة المدة لتعيين
.مرفقة

المفتاح لتآرار األولي التأخير

*)1( 5 إلى 0,25 من

.بالتآرار تآرار مفتاح يبدأ أن قبل بالثواني األولية التأخير مدة لتعيين

.بالطابعة مفاتيح لوحة إرفاق عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

للمفتاح التآرار معدل
*)30( 30 إلى 0,5 من

.تآرار لمفتاح الثانية في الضغطات عدد لتعيين

.بالطابعة مفاتيح لوحة إرفاق عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Prolong Screen Timeout )توقف زمن تقليص
)الشاشة

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

من بدًال انتهائها عند الشاشة توقف مهلة مؤقت تعيين وإعادة نفسه الموقع في بالبقاء للمستخدم للسماح
.الرئيسية الشاشة إلى العودة

الرأس سماعات صوت مستوى

*)5( 10 إلى 1 من

.الرأس سماعة صوت مستوى لضبط

.بالطابعة الرأس سماعات إرفاق عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

رأس سماعة إرفاق عند الصوتي التوجيه تمآين
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.بالطابعة الرأس سماعات إرفاق عند الصوتي التوجيه لتمآين

PIN أرقام/المرور آلمات لفظ

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.عاٍل بصوت الشخصية التعريف أرقام أو المرور آلمات لقراءة الطابعة لتعيين

.بالطابعة الصوت مآبرات أو الرأس سماعات إرفاق عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

الآالم سرعة

للغاية بطيء
بطيء

Normal) *عادي(*

سريع
أسرع

للغاية سريع
متسارع

للغاية متسارع
سرعة أقصى

.الصوتي التوجيه آالم سرعة لتعيين

.بالطابعة الصوت مآبرات أو الرأس سماعات إرفاق عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

للمصنع االفتراضية اإلعدادات استعادة
الوصفالقائمة عنصر

Restore Settings )اإلعدادات استعادة(

Restore all settings )اإلعدادات آل استعادة(

Restore printer settings )الطابعة إعدادات استعادة(
Restore network settings )الشبآة إعدادات استعادة(

Restore fax settings )الفاآس إعدادات استعادة(
Restore app settings )التطبيقات إعدادات استعادة(

.للطابعة االفتراضية المصنع إعدادات استعادة

.األولي اإلعداد عملية أثناء تحديدها يتم التي القيمة هي االفتراضية القيمة: مالحظة

الصيانة

)التآوين( Configuration قائمة

الوصفالقائمة عنصر

USB تآوين

USB PnP

1*
2

آمبيوتر مع توافقها لتحسين بالطابعة الخاص USB تشغيل برنامج وضع تغيير
.شخصي

.الطابعات طرازات بعض في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

USB Scan to Local )مسح USB محلي موقع إلى ضوئًيا(

On )تشغيل*(

Off )إيقاف(

بسيط USB آجهاز USB جهاز تشغيل برنامج اعتبار تريد آنت إذا ما لتعيين
).متعددة واجهات (مرّآب USB آجهاز أو) واحدة واجهة(

USB تآوين

USB Speed )سرعة USB(
Full )ممتلئ(

Auto )تلقائي*(

الخاصة العالية السرعة إمآانيات وتعطيل الآاملة بالسرعة للعمل USB منفذ تعيين
.به

.الطابعات طرازات بعض في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Tray Configuration )الدرج تآوين(

الورق علبة ربط
*تلقائي

Off )إيقاف(

الورق وحجم الورق نوع إعدادات لها التي األدراج ربط إلى الطابعة تعيين
.نفسها

Tray Configuration )الدرج تآوين(

الدرج مقحمة رسالة عرض
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الدرج مقحمة الرسالة لعرض

Tray Configuration )الدرج تآوين(

A5 Loading )تحميل A5(
Short Edge )قصيرة حافة(

*طويلة حافة

.A5 بحجم ورق تحميل عند الصفحة اتجاه لتحديد

.الطابعات طرازات بعض في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Tray Configuration )الدرج تآوين(

Paper Prompts )الورق مطالبات(
Auto )تلقائي*(

Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(

يدوي ورق
Envelope Prompts )األظرف مطالبات(

Auto )تلقائي*(

Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(

لألظرف اليدوية التغذية

أو الورق بتحميل المطالبة عند بملئه المستخدم يقوم الذي الورق مصدر لتعيين
.األظرف

Configure بتعيين قم األغراض، متعددة التغذية وحدة تظهر لآي: مالحظة
MP )األغراض متعددة التغذية وحدة تآوين (إلى Cassette )قائمة من) العلبة

Paper )الورق.(

Tray Configuration )الدرج تآوين(
Action for Prompts )للمطالبات االستجابة(

Prompt user )المستخدم مطالبة*(

متابعة
Use current )الحالية اإلعدادات استخدام(

.األظرف أو الورق تغيير مطالبات معالجة إلى الطابعة تعيين

Reports )التقارير(

Menu Settings Page )القائمة إعدادات صفحة(

Event Log )األحداث سجل(
Event Log Summary )األحداث سجل ملخص(

الحالة فحص إحصائيات

الخاصة األحداث وسجالت وحاالتها الطابعة قوائم إعدادات حول تقارير طباعة
.بها

Supply Usage And Counters )والعدادات المستلزمات استخدام(

Clear Supply Usage History )المستلزمات استخدام محفوظات مسح(

المتبقية، واأليام الصفحات عدد مثل المستلزمات، استخدام محفوظات تعيين إلعادة
.االفتراضي المصنع مستوى إلى

Supply Usage And Counters )والعدادات المستلزمات استخدام(

Reset Maintenance Counter )الصيانة عداد تعيين إعادة(
.جديدة صيانة مجموعة ترآيب بعد العداد تعيين إلعادة

Supply Usage And Counters )والعدادات المستلزمات استخدام(

Tiered Coverage Ranges )بالمستويات المرتبطة التغطية نطاقات(
.المطبوعة الصفحة على التغطية لون آمية نطاق لضبط

.الطابعات طرازات بعض في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Printer Emulations )الطابعة في المحاآاة مرات(

PPDS محاآاة
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.واستخدامه PPDS بيانات دفق على للتعرف الطابعة تعيين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

ax Configuration )الفاآس تآوين(

Fax Low Power Support )المنخفضة الفاآس طاقة دعم(
Disable Sleep )السآون وضع تعطيل(

Permit Sleep )السآون بوضع السماح(
Auto )تلقائي*(

.ذلك إلى الضرورة الطابعة تحدد آلما السآون وضع في للدخول الفاآس لتعيين

ax Configuration )الفاآس تآوين(

الفاآس تخزين موقع

القرص
*NAND ذاآرة

.الفاآس رسائل لآل التخزين موقع لتعيين

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Print Configuration )الطباعة تآوين(

Black Only Mode )فقط األسود وضع(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.الرمادي بتدرج الملون المحتوى طباعة

Print Configuration )الطباعة تآوين(

Color Trapping )األلوان تراآب(

Off )إيقاف(
1

2*
3

4

5

.الطابعة في تسجيل خطأ عن التعويض بهدف المطبوع اإلخراج لتحسين

Print Configuration )الطباعة تآوين(
Font Sharpening )الخط توضيح(

0-150 )24(*

القيمة آانت إذا العالي التردد شاشات ُتستخدم التي النص نقاط حجم قيمة تعيين
.الخط بيانات طباعة عند منها أقل الحالية

أقل أو 24 بحجم التي الخطوط آل فإن ،24 هي القيمة آانت إذا المثال، سبيل على
.العالي التردد شاشات تستخدم

Device Operations )الجهاز عمليات(

الصامت الوضع
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الهادئ الوضع في تعمل لآي الطابعة لتعيين

Device Operations )الجهاز عمليات(

اللوحة قوائم
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.التحآم لوحة قوائم إلى الوصول لتمآين

Device Operations )الجهاز عمليات(

المخصصة المستلزمات مستويات
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

Embedded Web من وتعديلها القيم بقراءة printservice لخدمة السماح
Server.

Device Operations )الجهاز عمليات(

اآلمن الوضع
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

مواصلة فيه الطابعة تحاول الذي الخاص، الوضع في تعمل لآي الطابعة تعيين
.معروفة مشآالت ظهور من الرغم على الوظائف، من ممآن قدر أآبر عرض

محرك يعمل ال حين في التشغيل وضع إلى اإلعداد تعيين عند المثال، سبيل على
على طباعة لمهمة واحد جانب على بالطباعة الطابعة تقوم الجانَبين، على الطباعة
.الجانبين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Device Operations )الجهاز عمليات(

Minimum Copy Memory )النسخ لذاآرة األدنى الحد(
*ميغابايت 80

ميغابايت 100

.النسخ مهام لتخزين األدنى الذاآرة تخصيص لتعيين

Device Operations )الجهاز عمليات(

Clear Custom Status )المخصصة الحالة مسح(

البديلة الرسائل أو االفتراضية للرسائل المستخدم من المحددة السالسل حذف
.المخصصة

Device Operations )الجهاز عمليات(

Clear all remotely‑installed messages )المثّبتة الرسائل آل مسح
)ُبعد عن

.ُبعد عن تثبيتها تم التي الرسائل حذف

Device Operations )الجهاز عمليات(

Automatically Display Error Screens )الخطأ شاشات عرض
)تلقائًيا

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

نشطة غير الطابعة بقاء بعد العرض شاشة على الموجودة الخطأ رسائل عرض
.الشاشة توقف مهلة إعداد تساوي الوقت من لفترة الرئيسية الشاشة على

Device Operations )الجهاز عمليات(

Honor orientation on fast path copy )نسخ أثناء باالتجاه االلتزام
)السريع المسار

On )تشغيل(

Off )إيقاف*(

النسخ مهام إرسال عند النسخ قائمة ضمن االتجاه إعداد الستخدام الطابعة تعيين
.السريع

Device Operations )الجهاز عمليات(

االختياري المتوازي المنفذ تمآين

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.اختياري متواٍز منفذ لتمآين

.الطابعة تشغيل إعادة تتم التشغيل، وضع إلى اإلعداد هذا تعيين عند: مالحظة

Toner patch sensor setup )الحبر مسحوق تصحيح مستشعر إعداد(

Calibration frequency preference )المعايرة تآرار تفضيل(

تعطيل
لّلون األدنى التعديل

لّلون أدنى تعديل
Normal) *عادي(*

Better color accuracy )الجيدة اللون دقة(

Best color accuracy )األفضل اللون دقة(

.األلوان تناسق على للحفاظ المناسبة الحبر مسحوق آمية إلدخال الطابعة تعيين

Toner patch sensor setup )الحبر مسحوق تصحيح مستشعر إعداد(

Full calibration )آاملة معايرة(

.الآاملة اللون معايرة تشغيل

Toner patch sensor setup )الحبر مسحوق تصحيح مستشعر إعداد(

Print TPS information page )معلومات صفحة طباعة TPS(
تصحيح استشعار أداة معايرة حول معلومات على تحتوي تشخيص صفحة لطباعة
.الحبر مسحوق

App Configuration )التطبيق تآوين(

LES Applications )تطبيقات LES(

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

).LES (المضّمنة Lexmark حلول تطبيقات تمآين

:مالحظات

.فقط الطابعات طرازات بعض في هذا القائمة عنصر يتوفر•

.المدمجة التطبيقات على يؤّثر لن التشغيل، وضع إلى اإلعداد تعيين عند•

Scanner Configuration )الضوئي الماسح تآوين(
Scanner Manual Registration )الضوئي الماسح دليل تسجيل(

Print Quick Test )السريع الطباعة اختبار(

.السريع لالختبار الهدف الصفحة لطباعة

على بالآامل منتظم الهدف الصفحة على الهامش تباعد أن من تأّآد: مالحظة
.الطابعة هوامش تعيين إعادة يلزم فقد منتظًما، يآن لم إذا. الهدف

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Scanner Configuration )الضوئي الماسح تآوين(

Scanner Manual Registration )الضوئي الماسح دليل تسجيل(
Front ADF Registration )التلقائية المستندات تغذية وحدة تسجيل

)األمامية

Rear ADF Registration )التلقائية المستندات تغذية وحدة تسجيل
)الخلفية

Flatbed Registration )المسطح التسجيل(

بعد يدوًيا التلقائية المستندات تغذية ووحدة المسّطحة الضوئية الماسحة لتسجيل
وحدة لوحة أو الضوئية الماسحة زجاج أو التلقائية المستندات تغذية وحدة استبدال
.التحآم

Scanner Configuration )الضوئي الماسح تآوين(

Edge Erase )الحافة مسح(
المسطحة الحافة مسح

0-6 )3(*
ADF Edge Erase )التلقائية المستندات تغذية وحدة حافة مسح(

0-6 )3(*

أو التلقائية المستندات تغذية وحدة حول بالميليمتر الطباعة عدم منطقة حجم لتعيين
.مسّطحة ضوئية ماسحة على ضوئي مسح مهمة

Scanner Configuration )الضوئي الماسح تآوين(

ADF Deskew )التلقائية المستندات تغذية وحدة في الحدود تصحيح(

ADF Mechanical Deskew )وحدة في الميآانيآية الحدود تصحيح
)التلقائية المستندات تغذية

Off )إيقاف(
On )تشغيل(

Auto )تلقائي*(

المستندات تغذية وحدة النحراف ميآانيآي ضبط بتنفيذ لتقوم الطابعة لتعيين
.التلقائية

Scanner Configuration )الضوئي الماسح تآوين(

الضوئية الماسحة تعطيل

Enabled )ممّآن*(
تعطيل

ADF معطل

.صحيح بشآل تعمل ال عندما الضوئية الماسحة لتعطيل

Scanner Configuration )الضوئي الماسح تآوين(
Tiff Byte Order )بتنسيق البايت ترتيب Tiff(

CPU Endianness )المرآزية المعالجة وحدة في التسلسلي الترتيب*(

Little Endian
Big Endian

.TIFF بتنسيق الضوئي المسح إلخراجات البايت ترتيب لتعيين

Scanner Configuration )الضوئي الماسح تآوين(

Exact Tiff Rows Per Strip )بتنسيق الفعلية الصفوف Tiff شريط لآل(

On )تشغيل*(
Off )إيقاف(

.TIFF بتنسيق الضوئي المسح لمخرجات RowsPerStrip عالمة قيمة تعيين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Out of Service Erase )الخدمة نطاق خارج المسح(

الوصفالقائمة عنصر

Memory Last Sanitized )للذاآرة تنظيف آخر(

الثابتة الذاآرة على الموجودة المعلومات آل تنظيف

Erase all printer and network settings )والشبآة الطابعة إعدادات آل مسح(
Erase all apps and app settings )التطبيقات وإعدادات التطبيقات آل مسح(

االختصارات وإعدادات االختصارات آل مسح

الثابت القرص في المخّزنة والتطبيقات اإلعدادات آل مسح
.بالطابعة
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الوصفالقائمة عنصر

الصلب للقرص األخير التصحيح

الصلب القرص على المعلومات آل تصحيح
.)إلخ ،PFO وإخراجات والخطوط الماآرو وحدات آل مسح (التنزيالت مسح

مؤقتًا المخّزنة المهام مسح

المحجوزة المهام مسح

.الصلب القرص في المخّزنة والمهام التنزيالت آل لمسح

Visible Home Screen Icons )الرئيسية الشاشة على المرئية الرموز(
الوصفقائمة

Visible Home Screen Icons )الرئيسية الشاشة على المرئية الرموز(

النسخ

E‑mail )إلآتروني بريد(
فاآس

الطباعة مستلزمات / الحالة
Job Queue )المهام انتظار قائمة(

اللغة تغيير

العناوين دفتر
Bookmarks )المرجعية اإلشارات(

المهام إيقاف
USB

FTP
Scan Profiles )الضوئي المسح تعريف ملفات(

App Profiles )التطبيقات تعريف ملفات(

.الرئيسية الشاشة على تظهر التي الرموز تحديد

.تستخدمها التي الطابعة طراز باختالف الرموز تختلف قد: مالحظة

About this Printer )الطابعة هذه حول(
الوصفالقائمة عنصر

.االتصال جهات ومعلومات وموقعها الطابعة اسم تحديداألصول عالمة

Printer’s Location )الطابعة موقع(

Contact )االتصال جهة(

Export Configuration File to USB )إلى التآوين ملف تصدير USB(محمول أقراص محرك إلى التآوين ملفات تصدير.

Export Compressed Logs to USB )إلى المضغوطة السجالت تصدير USB(محمول أقراص محرك إلى المضغوطة السجالت ملفات تصدير.
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Print )طباعة(

التخطيط
الوصفالقائمة عنصر

جوانب
*واحد جانب على

الجانَبين على

.الجانَبين على أم الصفحة من واحد جانب على الطباعة تريد آنت إذا ما لتحديد

القلب نمط

*طويلة حافة
Short Edge )قصيرة حافة(

الطباعة تنفيذ عند ربطه يتم أن تريد الذي) القصيرة الحافة أو الطوية الحافة (الورقة جانب لتحديد
.الجانَبين على

على المطبوعة المعلومات آل بإزاحة الطابعة تقوم تحديده، يتم الذي الخيار بحسب: مالحظة
.الصحيح بالشآل المهمة لربط تلقائًيا الصفحة

Blank Pages )فارغة صفحات(

Print )طباعة(
Do Not Print) *الطباعة عدم(*

.طباعة مهمة في المضمنة الفارغة الصفحات لطباعة

ترتيب
]*1,1,1,2,2,2 [إيقاف

]1,2,1,2,1,2 [تشغيل

من متعددة ُنسخ طباعة عند سيما ال تسلسلي بترتيب مآّدسة طباعة مهمة صفحات إلبقاء
.المهمة

Separator Sheets )الفاصلة األوراق(

None )يوجد ال*(
Between Copies )النسخ بين(

Between Jobs )المهام بين(
Between Pages )الصفحات بين(

.الطباعة عند فارغة فاصلة أوراق إلدخال

Separator Sheet Source )الفاصلة األوراق مصدر(

Tray [x]) 1) (الدرج] x([) 1(*

Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(

.الفاصلة للورقة الورق مصدر تحديد

تآوين( Configure MP بتعيين قم األغراض، متعددة التغذية وحدة تظهر لآي: مالحظة
).الورق( Paper قائمة من) العلبة( Cassette إلى) األغراض متعددة التغذية وحدة

وجه لآل الصفحات عدد
Off )إيقاف*(

2 pages per side )وجه لآل صفحتان(
3 pages per side )وجه لآل صفحات ثالث(

وجه لآل صفحات 4

وجه لآل صفحات 6
وجه لآل صفحات 9

وجه لآل صفحة 12

وجه لآل صفحة 16

.الورقة من واحد وجه على المتعددة الصفحات صور طباعة

Pages per Side Ordering )وجه لآل الصفحات ترتيب(

Horizontal) *أفقي(*

Reverse Horizontal )األفقي عآس(
رأسية

Reverse Vertical )الرأسي عآس(

لآل الصفحات( Pages per Side استخدام عند المتعددة الصفحات صور موضع تحديد
).وجه

.واتجاهها الصفحات صور عدد على الموضع تحديد يعتمد: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Pages per Side Orientation )وجه لآل الصفحات اتجاه(

Auto )تلقائي*(
عرضي

طولي

).وجه لآل الصفحات( Pages per Side استخدام عند الصفحات متعدد المستند اتجاه تحديد

Pages per Side Border )وجه لآل الصفحات حد(

None )يوجد ال*(
متواصل

).وجه لآل الصفحات( Pages per Side استخدام عند صفحة صورة آل حول حد طباعة

الُنسخ
1-9999 )1(*

.طباعة مهمة لآل الُنسخ عدد تحديد

Print Area )الطباعة منطقة(

Normal) *عادي(*
الصفحة مالءمة

Whole Page )الآاملة الصفحة(

.الورقة على طباعتها يمآن التي المساحة تعيين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Finishing )اإلنهاء(
الوصفالقائمة عنصر

Staple Job )التدبيس مهمة(

Off )إيقاف*(
1 staple, top left corner )الزاوية واحد، دبوس

)اليسرى العلوية
2 staples, left )،اليسار على دبوسان(

1 staple, top right corner )الزاوية واحد، دبوس
)اليمنى العلوية

2 staples, top )،ألعلى دبوسان(

1 staple, bottom left corner )الزاوية واحد، دبوس
)اليسرى السفلية

2 staples, bottom )،ألسفل دبوسان(

1 staple, bottom right corner )واحد، دبوس
)اليمنى السفلية الزاوية

2 staples, right )،اليمين على دبوسان(

.الطباعة مهام لآل الدبوس موضع تحديد

.التدبيس إنهاء وحدة ترآيب عند إال هذا القائمة عنصر يظهر ال: مالحظة

Staple Test )التدبيس اختبار(

بدء
.سليم نحو على تعمل التدبيس إنهاء وحدة آانت إذا ما تحديد

.التدبيس إنهاء وحدة ترآيب عند إال هذا القائمة عنصر يظهر ال: مالحظة

Hole Punch )الفتحات تثقيب(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.المطبوعة المخرجات حافة بطول فتحات تثقيب

.الفتحات وتثقيب التدبيس إنهاء وحدة ترآيب حال في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Hole Punch Mode )الفتحات تثقيب وضع(

2 holes )2 فتحات(

3 holes )3 فتحات(
4 holes )4 فتحات(

.المطبوعة للمخرجات الفتحات تثقيب وضع تعيين

:مالحظات

4 "إن. المتحدة الواليات في االفتراضي المصنع إعداد هو) ثقوب holes ")3 3 "إن•
holes") 4 العالمي االفتراضي المصنع إعداد هو) ثقوب.

.الفتحات وتثقيب التدبيس إنهاء وحدة ترآيب حال في فقط هذا القائمة عنصر يظهر•

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Offset Pages )اإلزاحة صفحات(

None )يوجد ال*(
Between Copies )النسخ بين(

Between Jobs )المهام بين(

.الطباعة مهمة من نسخة آل أو طباعة مهمة آل في المخرجات إزاحة

:مالحظات

في الطباعة مهمة من نسخة آل إزاحة على) الُنسخ بين( Between Copies اإلعداد يعمل•
اإلعداد تعيين تم إذا]. 1,2,1,2,1,2) [تشغيل( On إلى) ترتيب( Collate اإلعداد تعيين حال

Collate )ترتيب (إلى Off )من مجموعة آل إزاحة تتم فعندئٍذ ،]1,1,1,2,2,2) [إيقاف
الصفحات وجميع 1 بالرقم المرقمة الصفحات جميع المثال، سبيل على المطبوعة، الصفحات
.2 بالرقم المرقمة

عن النظر بغض بالآامل الطباعة لمهمة اإلزاحة وضع تعيين إلى" المهام بين "اإلعداد يؤدي•
.المطبوعة الُنسخ عدد

.التدبيس إنهاء وحدة ترآيب عند إال هذا القائمة عنصر يظهر ال•

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Setup )إعداد(
الوصفالقائمة عنصر

Printer Language )الطابعة لغة(

PCL Emulation )محاآاة PS(
PS Emulation) *محاآاة PCL(*

.الطابعة لغة لتعيين

لغة تستخدم التي الطباعة مهام إرسال من ما برنامج منع إلى افتراضية آلغة الطابعة لغة إعداد يؤدي ال: مالحظة
.أخرى طابعة

Job Waiting )مهمة انتظار(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.المفقودة المستلزمات تتطلب ال التي المهام طباعة لتمآين مستلزمات تتطلب التي الطباعة بمهام لالحتفاظ

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Job Hold Timeout )المهمة إيقاف زمن(

*)30( 255 إلى 0 من
متوفرة، غير موارد تتطلب التي الطباعة مهام إيقاف قبل المستخدم لتدّخل بالثواني الطابعة تنتظره الذي الوقت لتعيين

.الطباعة انتظار قائمة في أخرى مهام بطباعة واالستمرار

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

الطابعة استخدام

Max Speed )للسرعة األقصى الحد(
Max Yield )للناتج األقصى الحد*(

.الطباعة عند الحبر مسحوق من ناتج وأعلى للطباعة سرعة أقصى بين من االختيار

Download Target )التنزيل هدف(

RAM) *العشوائي الوصول ذاآرة(*

القرص

.الطابعة من تنزيلها تم التي الماآرو ووحدات الخطوط مثل الدائمة، الموارد آل حفظ موقع لتحديد

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Resource Save )المورد حفظ(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

أآبر حجًما تتطلب مهمة تتلقى عندما الماآرو، ووحدات الخطوط مثل تنزيلها، تم التي الموارد مع الطابعة وظيفة لتحديد
.المتوفر الذاآرة حجم من

:مالحظات

الذاآرة تصبح أن إلى تنزيلها تم التي بالموارد فقط الطابعة تحتفظ اإليقاف، وضع إلى اإلعداد تعيين عند•
.النشطة غير الطابعة بلغة المرتبطة الموارد حذف يتم. مطلوبة

إذا. اللغات لآل تنزيلها تم التي الدائمة الموارد بآل الطابعة تحتفظ التشغيل، وضع إلى اإلعداد هذا تعيين عند•
.الدائمة الموارد حذف من بدًال ممتلئة الذاآرة أن إلى تشير رسائل الطابعة تعرض األمر، لزم

Print All Order )الآّل طباعة ترتيب(

Alphabetical )أبجدي ترتيب*(

Newest First )أّوًال األحدث(
Oldest First )أّوًال األقدم(

).الآل طباعة( Print All تحديد عند والسرية المحجوزة المهام طباعة به تتم الذي الترتيب تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الجودة
الوصفالقائمة عنصر

Print Mode )الطباعة وضع(

وأسود أبيض

*ألوان

.الطباعة وضع تعيين

الطباعة دقة
4800 CQ

2400 الصورة جودة
بوصة لآل نقطة 1200

للمخرجات) CQ (اللون جودة أو) Image Q (الصورة جودة أو) dpi (بوصة لآل النقاط بوحدة الطباعة دقة لتعيين
.المطبوعة

.تستخدمها التي الطابعة طراز باختالف القيم تختلف قد: مالحظة

الحبر قتامة
*)5( 5 إلى 1 من

.قتامتها أو النصية الصور نصوع درجة تحديد

نصفية ألوان
Normal) *عادي(*

تفاصيل

.أدق وحوافها تجانًسا أآثر خطوطها تآون بحيث المطبوعة المخرجات لتحسين

األلوان موفر
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.والصور الرسومات لطباعة المستخدم الحبر مسحوق آمية تقليل

RGB Brightness )إضاءة RGB(

*)0( 6 إلى 6 -من

.الملونة المخرجات في األلوان وتشبع والتباين السطوع درجة ضبط

.CMYK ألوان سمات استخدام فيها يتم التي الملفات في اإلعداد هذا يؤثر ال: مالحظة

RGB Contrast )تباين RGB(

*)0( 5 إلى 0 من

RGB Saturation )تشبع RGB(

*)0( 5 إلى 0 من

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Advanced Imaging )المتقدم التصوير(

الوصفالقائمة عنصر

Color Balance )األلوان توازن(

سماوي

*)0( 5 إلى 5 -من
أرجواني

*)0( 5 إلى 5 -من

أصفر
*)0( 5 إلى 5 -من

أسود
*)0( 5 إلى 5 -من

Reset Defaults )اإلعدادات تعيين إعادة
)االفتراضية
بدء

.لون لآل المستخدمة الحبر مسحوق آمية ضبط

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

األلوان تصحيح

Off )إيقاف(
Auto )تلقائي*(

Manual )يدوي(

.المستندات لطباعة المستخدمة األلوان إعدادات تعديل

:مالحظات

.البرامج من األلوان تصحيح استالم على الطابعة بتعيين) إيقاف( Off اإلعداد يقوم•

آل على المختلفة األلوان تعريف ملفات تطبيق على الطابعة بتعيين) تلقائي( Auto اإلعداد يقوم•
.المطبوعة الصفحة على عنصر

تطبيقها يتم التي CMYK أو RGB ألوان تحويالت بتخصيص) يدوي( Manual اإلعداد يسمح•
.المطبوعة الصفحة في عنصر آل على

األلوان نماذج
Print Color Samples )الطباعة ألوان نماذج(

.الطابعة في المستخدمة CMYKو RGB ألوان تحويل جداول من لآل عينات صفحات لطباعة

األلوان ضبط
بدء

.المطبوعة المخرجات في األلوان تغييرات لضبط الطابعة معايرة

لأللوان الموضعي االستبدال

Set Custom CMYK )قيم تعيين CMYK
)مخصصة

.المعروفة الموضعية األلوان من لعشرين محددة CMYK قيم تعيين

.األصلي المستند ألوان مع المطبوع اإلخراج ألوان لمطابقةRGB استبدال

:مالحظات

.الحقيقي األسود اللون عرض جدول تحديد هذا القائمة عنصر منك يتطلب•

.المضّمن الويب خادم في فقط هذا القائمة عنصر يظهر•

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

المهام حساب
.صلب طابعة قرص ترآيب حالة في إال القائمة هذه تظهر ال: مالحظة

الوصفالقائمة عنصر

المهام حساب

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.تستلمها التي الطباعة بمهام سجل إلنشاء الطابعة تعيين

الحساب سجل تآرار
يومًيا

أسبوعًيا
Monthly )شهرًيا*(

.السجل لملف الطابعة إنشاء مرات عدد تحديد

التآرار نهاية عند السجل إجراء
None )يوجد ال*(

اإللآتروني البريد عبر الحالي السجل إرسال
وحذفه اإللآتروني البريد عبر الحالي السجل إرسال

الحالي السجل نشر

وحذفه الحالي السجل نشر

.التآرار حد صالحية انتهاء عند الطابعة استجابة تحديد

وقت) الحساب سجل تآرار( Accounting Log Frequency في المحددة القيمة ُتحدد: مالحظة
.اإلجراء هذا تنفيذ

Log Near Full Level )االمتالء على السجل يوشك(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

".االمتالء وشك إجراء سجل "الطابعة تنفذ أن قبل السجل ملف لحجم األقصى الحد لتحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

االمتالء وشك إجراء سجل

None )يوجد ال*(
اإللآتروني البريد عبر الحالي السجل إرسال

وحذفه اإللآتروني البريد عبر الحالي السجل إرسال

وحذفه اإللآتروني البريد عبر سجل أقدم إرسال
الحالي السجل نشر

وحذفه الحالي السجل نشر
وحذفه سجل أقدم نشر

الحالي السجل حذف
سجل أقدم حذف

الحالي باستثناء الآل حذف

السجالت آل حذف

.االمتالء على الطابعة في الثابت القرص يوشك عندما الطابعة استجابة تحديد

وقت) االمتالء على السجل يوشك( Log Near Full Level إعداد في المحددة القيمة ُتحدد: مالحظة
.اإلجراء هذا تنفيذ

االمتالء إجراء سجل
None )يوجد ال*(

وحذفه اإللآتروني البريد عبر الحالي السجل إرسال

وحذفه اإللآتروني البريد عبر سجل أقدم إرسال

وحذفه الحالي السجل نشر
وحذفه سجل أقدم نشر

الحالي السجل حذف
سجل أقدم حذف

الحالي باستثناء الآل حذف
السجالت آل حذف

).ميجابايت 100 (األقصى الحد إلى القرص استخدام وصول عند الطابعة استجابة تحديد

URL to Post Log )عنوان URL المهمة حساب سجالت الطابعة فيه تنشر الذي المآان تحديد)السجل لنشر.

.المهمة حساب سجالت الطابعة إليه ترسل الذي اإللآتروني البريد عنوان تحديدالسجالت إلرسال اإللآتروني البريد عنوان

.السجل ملف السم المطلوبة البادئة تحديدالسجل ملف بادئة

.السجل لملف افتراضية آبادئة استخدامه يتم TCP/IP قائمة في المحدد الحالي المضيف اسم: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

XPS
الوصفالقائمة عنصر

الخطأ صفحات طباعة

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.XML عالمة أخطاء ذلك في بما األخطاء؛ حول معلومات على تحتوي اختبار صفحة طباعة

Minimum Line Width )السطر لعرض األدنى الحد(

1-30 )2(*
.بوصة لآل نقطة 1200 بمعدل مطبوعة مهمة أي في الآتابة لعرض األدنى الحد تعيين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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PDF
الوصفالقائمة عنصر

Scale to Fit )للمالءمة الحجم تغيير(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.المحدد الورق حجم يالئم لآي الصفحة محتوى حجم تغيير

اإليضاحية التعليقات
Print )طباعة(

Do Not Print) *الطباعة عدم(*

.PDF في اإليضاحية التعليقات طباعة من بد ال آان إذا ما تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

PostScript
الوصفالقائمة عنصر

PS طباعة في خطأ

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.®PostScript خطأ تصف صفحة لطباعة

مهمة باقي من التخلص ويتم خطأ، رسالة الطابعة وتطبع المهمة معالجة تتوقف خطأ، يحدث عندما: مالحظة
.الطباعة

Minimum Line Width )األدنى الحد
)السطر لعرض

1-30 )2(*

.األدنى الآتابة عرض لتعيين

:مالحظات

.مباشرًة القيمة بوصة لآل نقطة 1200 بدقة المطبوعة المهام تستخدم•

.القيمة نصف 4800 ألوان بجودة المطبوعة المهام تستخدم•

PS قفل بدء وضع

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.SysStart ملف تعطيل

الصورة تجانس

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.الدقة منخفضة الصور في والوضوح التباين تحسين

.أعلى أو بوصة لآل نقطة 300 إلى دقتها تصل التي الصور في اإلعداد هذا يؤثر ال: مالحظة

الخط أولوية

Resident) *دائم(*
Flash/Disk )قرص/مؤقت(

.الخطوط عن البحث ترتيب إنشاء

:مالحظات

أو فالش ذاآرة في البحث قبل المطلوب الخط عن ذاآرتها في للبحث الطابعة بتعيين" دائم "اإلعداد يقوم•
.بالطابعة الخاص الثابت القرص

بالطابعة الخاص الثابت القرص أو فالش ذاآرة في للبحث الطابعة بتعيين" قرص/فالش ذاآرة "اإلعداد يقوم•
.الطابعة ذاآرة في البحث قبل المطلوب الخط عن

.للطابعة صلب قرص أو فالش ذاآرة ترآيب عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر•

Wait Timeout )االنتظار مهلة(

Off )إيقاف(
)ثانية 40* (تشغيل

.الطباعة مهمة إلغاء قبل البيانات من المزيد على الحصول أجل من لالنتظار الطابعة تعيين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Print )27)طباعة



PCL
الوصفالقائمة عنصر

الخط مصدر
Resident) *دائم(*

القرص
تنزيل

محمولة ذاآرة

الآل

).الخط اسم( Font Name قائمة عنصر في المعروضة الخطوط مصدر تحديد

.مرور بآلمة والمحمول الثابت القرص حماية عدم من تأآد: مالحظة

الخط اسم
]المتاحة الخطوط قائمة[

.المحدد الخطوط مصدر من خط اختيار

:مالحظات

".خفيف "هو االفتراضي المصنع إعداد•

.تستخدمها التي الطابعة طراز باختالف المتاحة الخطوط تختلف قد•

الرموز مجموعة
]المتاحة الرموز مجموعة قائمة[

.خط آل السم الرموز مجموعة تحديد

:مالحظات

•10U PC‑8 هو الدولي االفتراضي المصنع إعداد. المتحدة الواليات في االفتراضي المصنع إعداد هو
12U PC‑850.

والرموز الترقيم وعالمات والرقمية األبجدية الحروف من مجموعة عن عبارة هي الرموز مجموعة•
بالنص الخاصة الرياضيات رموز مثل محددة برامج أو المختلفة اللغات الرموز مجموعات تدعم. الخاصة
.العلمي

.تستخدمها التي الطابعة طراز باختالف المتاحة الرموز مجموعات تختلف قد•

الميل درجة

0.08-100 )10(*

.الحجم لتغيير القابلة المسافة أحادية للخطوط الخط درجة لتحديد

:مالحظات

.أفقية بوصة لآل الثابتة المسافات ذات األحرف عدد إلى) الدرجة( Pitch تشير•

يتعذر ولآن العرض شاشة على الميل درجة تظهر الحجم، لتغيير القابلة غير المسافة أحادية للخطوط بالنسبة•
.تغييرها

Orientation )االتجاه(

Portrait) *طولي(*
عرضي

.الصفحة على والرسومات النص اتجاه تحديد

صفحة بآل األسطر

1-255 )60(*

.صفحة آل على طباعتها تتم التي األسطر عدد لتحديد

:مالحظات

القائمة عناصر إلى استناًدا) األسطر بين الرأسي التباعد (سطر آل بين المسافة مقدار بتعيين الطابعة تقوم•
Lines per Page )صفحة لآل السطور (وPaper Size )الورق حجم (وOrientation )االتجاه.(

.صفحة آل في األسطر تعيين قبل واالتجاه الورق حجم تحديد•

PCL5 Minimum Line Width )الحد
)PCL5 في السطر لعرض األدنى

1-30 )2(*

.بوصة لآل نقطة 1200 بمعدل مطبوعة مهمة أي في األولى الحروف في الآتابة لعرض األدنى الحد تعيين

PCLXL Minimum Line Width )الحد
)PCLXL في السطر لعرض األدنى

1-30 )2(*

A4 Width )عرض A4(

*مم 198
مم 203

.A4 بحجم ورق على الطباعة عند الصفحة عرض تعيين

.درجات 10 بحجم حرًفا ثمانين بطباعة تسمح بحيث الصفحة عرض تعيين في مم 203 اإلعداد يساهم: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Auto CR after LF  )تلقائي حرف إرجاع
)السطر تغذية بعد

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.السطر تغذية تحآم أمر بعد السطر أول إلى الرجوع على الطابعة تعيين

على األول الموضع إلى المؤشر موضع بتحرك للطابعة أوامر تعطي آلية هو السطر أول إلى الرجوع: مالحظة
.نفسه السطر

Auto LF after CR )بعد تلقائية سطر تغذية
)الحرف إرجاع

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.السطر أول إلى الرجوع تحآم أمر بعد سطر إضافة على الطابعة تعيين

على األول الموضع إلى المؤشر موضع بتحرك للطابعة أوامر تعطي آلية هو السطر أول إلى الرجوع: مالحظة
.نفسه السطر

Tray Renumber )الدرج ترقيم إعادة(

Assign MP Feeder )وحدة تخصيص
)األغراض متعددة تغذية

0-201 )200(*

]x [الدرج تعيين
0-201 )200(*

Assign Manual Paper )تخصيص
)اليدوي الورق

0-201 )200(*

اليدوية األظرف تعيين
0-201 )200(*

أو لألدراج مختلفة مصدر تعيينات تستخدم التي الطباعة تشغيل برامج أو تطبيقات باستخدام للعمل الطابعة تآوين
.التغذية وحدات

Tray Renumber )الدرج ترقيم إعادة(

االفتراضية المصنع إعدادات عرض
االفتراضية اإلعدادات استعادة

.استعادته أو تغذية وحدة أو درج لآل الُمعّين االفتراضي المصنع إعداد عرض

Print Timeout )الطباعة توقف زمن(

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.الوقت من المحددة للفترة الخمول وضع في البقاء بعد طباعة مهمة إلنهاء الطابعة لتعيين

.ثانية 90 على االفتراضي المصنع إعداد ضبط يتم ،)تشغيل( On على التعيين عند: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

HTML
الوصفالقائمة عنصر

الخط اسم
*)Times] (الخطوط قائمة[

.HTML لمستندات المستخدم الخط تعيين

Font Size )الخط حجم(

1-255 )12(*

.HTML لمستندات المستخدم الخط حجم تعيين

Scale )الحجم تغيير(

*)100% (400 إلى 1 من

.HTML مستندات حجم تغيير

Orientation )االتجاه(

Portrait) *طولي(*

عرضي

.HTML لمستندات الصفحة اتجاه لتعيين

Margin Size )الهوامش حجم(

*)19 (مم  255 إلى 8 من

.HTML لمستندات الصفحة هوامش لتعيين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Print )29)طباعة



الوصفالقائمة عنصر

Backgrounds )خلفيات(

الطباعة عدم
Print )طباعة*(

.HTML لمستندات الرسومات أو األساسية المعلومات طباعة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

صورة
الوصفالقائمة عنصر

"تلقائية مالءمة"

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.الصورة واتجاه الورق لحجم متاح إعداد أفضل تحديد

.للصورة واالتجاه الحجم ضبط إعدادات هذا القائمة عنصر يتجاوز ،)تشغيل( On على التعيين عند: مالحظة

Invert )تبديل(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الدرجة ثنائية اللون أحادية الصور لعآس

.JPEG أو GIF صور تنسيقات على هذا القائمة عنصر ينطبق ال: مالحظة

Scaling )الحجم ضبط(

Best Fit )مالءمة أفضل*(
Anchor Top Left )يسارًا أعلى إلى إرساء(

Anchor Center )الوسط في إرساء(
Fit Height/Width )العرض/االرتفاع تناسب(

Fit Height )االرتفاع تناسب(
Fit Width )العرض تناسب(

.طباعتها يمآن التي المساحة لمالءمة الصورة ضبط

المالءمة "على تلقائًيا" الحجم ضبط "تعيين يتم ،"تشغيل "على" التلقائية المالءمة "تعيين حالة في: مالحظة
".المثلى

Orientation )االتجاه(

Portrait) *طولي(*

عرضي
الطولي العآس

األفقي العآس

.الصفحة على والرسومات النص اتجاه تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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ورق

Tray Configuration )الدرج تآوين(
الوصفالقائمة عنصر

Default Source )االفتراضي المصدر(

Tray [x]) 1) (الدرج] x([) 1(*

Multipurpose Feeder )متعددة التغذية وحدة
)االستخدامات

يدوي ورق

لألظرف اليدوية التغذية

.الطباعة مهام لآل الورق مصدر تعيين

التغذية وحدة تآوين( Configure MP تعيين عند فقط األغراض متعددة التغذية وحدة تظهر: مالحظة
).العلبة( Cassette على) األغراض متعددة

Paper Size/Type )نوعه/الورق حجم(

Tray [x) [الدرج] x([
Multipurpose Feeder )متعددة التغذية وحدة

)االستخدامات

يدوي ورق
لألظرف اليدوية التغذية

.ورق مصدر آل في تحميله يتم الذي الورق نوع أو الورق حجم تحديد

Substitute Size )الحجم استبدال(

Off )إيقاف(

Statement/A5
Letter/A4

11 x 17/A3
All Listed )المعروض آل*(

.ورق مصدر أي في المطلوب الحجم تحميل يتم لم إذا محدد ورق حجم استبدال على الطابعة تعيين

:مالحظات

.المطلوب الورق حجم بتحميل المستخدم) إيقاف( Off اإلعداد يطالب•

مهام تحميل عند statement على A5 بحجم مستند بطباعة Statement/A5 اإلعداد يقوم•
statement بحجم مهام أو statement ورق حجم على A5 تحميل عند A5.

بحجم مهام أو letter مهام تحميل عند letter على A4 بحجم مستند بطباعة Letter/A4 اإلعداد يقوم•
letter ورق حجم على A4 تحميل عند letter.

بحجم ومهام x 17 11 تحميل عند x 17 11 على A3 بحجم مستند بطباعة x 17 11 اإلعداد يقوم•
11 x 17 ورق على A3 11 تحميل عند x 17.

.Letter/A4 محل) المعروض آل( All Listed اإلعداد يحل•

Configure MP )متعددة التغذية وحدة تهيئة
)األغراض

Cassette) *آاسيت(*

Manual )يدوي(
First )األول(

.األغراض متعددة التغذية وحدة في تحميله يتم الذي الورق اختيار وقت الطابعة تعيين

:مالحظات

.درًجا باعتبارها األغراض متعددة التغذية وحدة الطابعة تعامل ،)العلبة( Cassette إلى التعيين عند•

.يدوية تغذية آوحدة األغراض متعددة التغذية وحدة الطابعة تعامل ،)يدوي( Manual إلى التعيين عند•

تفرغ، حتى األغراض متعددة التغذية وحدة من الورق الطابعة تأخذ ،)األول( First إلى التعيين عند•
.المطلوب الورق حجم أو المطلوب الورق مصدر عن النظر بغض

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Media Configuration )الوسائط تآوين(

Universal Setup )العالمي اإلعداد(

الوصفالقائمة عنصر

Units of Measure )القياس وحدات(

بوصات

مليمترات

.العالمي الورق قياس وحدة تحديد

.المتحدة الواليات في االفتراضي المصنع. األمريآية المتحدة الواليات في االفتراضي اإلعداد هي البوصة: مالحظة
Millimeters )االفتراضي الدولي المصنع إعداد هو) ملم.

Portrait Width )الرأسي العرض(
*)8.50 (بوصة  52 إلى 3 من

*)216 (مم  1321 إلى 76 من

.العالمي للورق الرأسي العرض تعيين

Portrait Height )الرأسي االرتفاع(

*)14 (بوصة  52 إلى 3 من
*)356 (مم  1321 إلى 76 من

.العالمي للورق الرأسي االرتفاع تعيين

Feed Direction )التغذية اتجاه(

Short Edge) *قصيرة حافة(*

Long Edge )طويلة حافة(

.الطويلة الحافة إلى القصيرة الحافة اتجاه من الورق الختيار الطابعة تعيين

.المدعوم للعرض األقصى الحد من أقل حافة أطول آانت إذا فقط) الطويلة الحافة( Long Edge تظهر: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Custom Scan Sizes )المخصصة الضوئي المسح أحجام(

الوصفالقائمة عنصر

]x [المخصص الضوئي المسح حجم

Set Name and Type )والنوع االسم تعيين(
Scan Size Name )الضوئي المسح حجم اسم(

العرض

*)8.50 (بوصات  8.50 إلى 1 من

*)216 (مم  216 إلى 25 من

االرتفاع
*)14 (بوصة  25 إلى 1 من

*)356 (مم  635 إلى 25 من
Orientation )االتجاه(

Portrait) *طولي(*

عرضي
جانب لآل ضوئي مسح عمليتا

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.الضوئي المسح إعدادات وتآوين الضوئي المسح حجم اسم تعيين
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Media Types )الوسائط أنواع(

الوصفالقائمة عنصر

عادي ورق
بطاقات

شفاف ورق
تدويره معاد

مصقول ورق

ثقيل مصقول ورق
العناوين ورق

Vinyl العناوين ورق
فاخر ورق

ظرف

خشن ظرف
رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة
ملون ورق

خفيف
ثقيل

قطن/خشن

Custom Type )المخصص الورق نوع] (x[

.به الخاصة اإلخراج وحاوية تحميله واتجاه ووزنه تحميله يتم الذي الورق ملمس تحديد

:التالية الخيارات أحد حدد
Texture )الملمس(

Smooth )ناعم(

Normal) *عادي(*
Rough )خشن(

الوزن

خفيف
Normal) *عادي(*

ثقيل
Loading Orientation )التحميل اتجاه(

Off )إيقاف(

1 sided printing only )فقط واحد وجه على الطباعة(
الوجهين على

Send to Bin )الحاوية إلى إرسال(

Disabled )معّطل*(
قياسية حاوية

Bin [x) [الحاوية] x([

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Bin Configuration )الحاوية تآوين(
الوصفالقائمة عنصر

Output Bin )اإلخراج حاوية(

Standard Bin )القياسية الحاوية(*

Bin [x) [الحاوية] x([

.اإلخراج حاوية تحديد

Configure Bins )الحاويات تآوين(

Mailbox )البريد علبة*(
ارتباط

اختياري ارتباط
Type Assignment )النوع تعيين(

.اإلخراج لحاويات التشغيل وضع تآوين

:مالحظات

.فردي بشآل اختيارية حاوية وأي القياسية الحاوية بتحديد) البريد علبة( Mailbox تسمح•

.آبيرة واحدة حاوية آانت لو آما مًعا اإلخراج حاويات آل بربط) الربط( Link يسمح•

واحدة إخراج حاوية أنها على اإلخراج حاويات جميع) االختياري الربط( Link Optional يعالج•
.آبيرة

لآل مرتبطة حاويات مجموعة أو حاوية بتعيين) النوع تعيين( Type Assignment إعداد يقوم•
.الورق أنواع من نوع

Custom Bin Names )المخصصة الحاويات أسماء(

قياسية حاوية

Bin [x) [الحاوية] x([

.للحاوية اسم تعيين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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النسخ

Copy Defaults )للنسخ االفتراضية اإلعدادات(
الوصفالقائمة عنصر

Content Type )المحتوى نوع(

نص

Text/Photo )فوتوغرافية صورة/نص*(
Photo )فوتوغرافية صورة(

Graphics )رسومات(

.األصلي المستند محتوى إلى استناًدا المخرجات نتيجة تحسين

Content Source )المحتوى مصدر(

Black and White Laser )وأسود أبيض ليزر(
Color Laser )ألوان ليزر*(

Inkjet )الحبر نفث(
Photo/Film )فيلم/فوتوغرافية صورة(

Magazine )مجلة(

Newspaper )جريدة(

Press )صحيفة(
Other )ذلك غير(

.األصلي المستند مصدر إلى استناًدا المخرجات نتيجة تحسين

جوانب

1 sided to 1 sided )واحد وجه على واحد وجه*(
وجهين على واحد وجه

واحد وجه على وجهين
2 sided to 2 sided )وجهين على وجهان(

.األصلي المستند إلى استناًدا الضوئي المسح سلوك تحديد

Separator Sheets )الفاصلة األوراق(

None )يوجد ال*(

Between Copies )النسخ بين(
Between Jobs )المهام بين(

Between Pages )الصفحات بين(

.ال أم الطباعة عند فارغة فاصلة أوراق إدخال سيتم هل تحديد

Separator Sheet Source )الفاصلة األوراق مصدر(

Tray [x]) 1) (الدرج] x([) 1(*
Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(

.الفاصلة للورقة الورق مصدر تحديد

اللون
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(
Auto )تلقائي(

.باأللوان طباعتها ستتم الُنسخ آانت إذا ما لتحديد

وجه لآل الصفحات عدد
Off )إيقاف*(

الطولي باالتجاه صفحتان
الطولي باالتجاه صفحات 4

األفقي باالتجاه صفحتان
األفقي باالتجاه صفحات 4

.الورقة من واحد وجه على طباعتها المطلوب الصفحات صور عدد تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

للصفحات حدود طباعة

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.واحدة ورقة على الصفحات من العديد طباعة عند صورة آل حول حد وضع

ترتيب
]1,1,1,2,2,2 [إيقاف

On )1,2,1,2,1,2) [تشغيل*[

.تسلسلي بترتيب الُنسخ من العديد طباعة

"من النسخ "حجم

]الورق بأحجام قائمة[

.األصلي للمستند الورق حجم تعيين

:مالحظات

•Letter المتحدة الواليات في االفتراضي المصنع إعداد هو .A4 المصنع إعداد هو
.الدولي االفتراضي

.تستخدمها التي الطابعة طراز باختالف هذا القائمة عنصر يختلف قد•

"إلى النسخ "مصدر

Tray [x]) 1) (الدرج] x([) 1(*

Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(
تلقائًيا الحجم مطابقة

.النسخ لمهمة الورق مصدر تحديد

Temperature )الحرارة درجة(

*)0( 4 إلى 4‑ من

.سخونة أآثر أو برودة أآثر إخراج إنشاء لتحديد

Darkness )القتامة(

*)0( 4 إلى 4‑ من

.ضوئًيا الممسوحة الصورة قتامة ضبط

النسخ عدد
1-9999 )1(*

.الُنسخ عدد تحديد

الصفحة تذييل/رأس
العلوي األيسر الرآن

العلوي األوسط الجزء
العلوي األيمن الرآن

السفلي األيسر الرآن

السفلي األوسط الجزء
السفلي األيمن الرآن

.المطبوع لإلخراج تذييل أو رأس إلضافة

الصقة طبقة

Confidential )سري(
نسخ

مسودة

عاجل
مخصص

Off )إيقاف*(

.النسخ مهمة من صفحة آل على طباعته تتم الذي التراآب نص لتحديد

.مخصص تراآب نص لآتابةمخصص تراآب

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Advanced Imaging )المتقدم التصوير(

الوصفالقائمة عنصر

Color Balance )األلوان توازن(

*)0( 4 إلى 4‑ من

.لون لآل المستخدمة الحبر مسحوق آمية ضبط

Color Dropout )اللون سحب(

None )يوجد ال*(

Red )أحمر(
Green )أخضر(

Blue )أزرق(

Default Red Threshold )لألحمر االفتراضي الحد(

0-255 )128(*

Default Green Threshold )لألخضر االفتراضي الحد(
0-255 )128(*

Default Blue Threshold )لألزرق االفتراضي الحد(
0-255 )128(*

.اللون لذلك السحب إعداد وضبط الضوئي، المسح أثناء سحبه سيتم الذي اللون تحديد

Auto Color Detect )التلقائي اللون اآتشاف(

Color Sensitivity )اللون حساسية(

1-9 )5(*
Area Sensitivity )المنطقة حساسية(

1-9 )5(*

.األصلي المستند من الطابعة تآتشفها التي اللون آمية تعيين

Contrast )التباين(

Best for Content )للمحتوى األفضل*(
0

1
2

3
4

5

.المخرجات تباين لتحديد

Background Removal )الخلفية إزالة(

الخلفية اآتشاف
*المحتوى إلى مستند

ثابت

المستوى
*)0( 4 إلى 4‑ من

.ضوئًيا الممسوحة الصورة على الخلفية من المرئي القدر ضبط

إلى مستند إلى الخلفية اآتشاف فعّين األصلي، المستند من الخلفية لون إزالة أردت إذا: مالحظة
.ثابت إلى الخلفية اآتشاف فعّين ما، صورة من التشويش إزالة أردت إذا. المحتوى

تلقائي توسيط

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الصفحة منتصف في المحتوى محاذاة

Mirror Image )معآوسة صورة(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.األصلي المستند من معآوسة صورة إنشاء

Negative Image )سلبية صورة(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.األصلي المستند من سلبية صورة إنشاء

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Shadow Detail )الظل تفاصيل(

*)0( 4 إلى 4‑ من

.ضوئًيا الممسوحة الصورة على الظل تفاصيل من المرئي القدر ضبط

Scan Edge to Edge )حافة إلى حافة من ضوئي مسح(
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الحافة إلى الحافة من األصلي للمستند الضوئي المسح بإجراء السماح

Sharpness )الوضوح(

1-5 )3(*

.ضوئًيا الممسوحة الصورة حدة درجة ضبط

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Admin Controls )المسؤول تحآم عناصر(

الوصفالقائمة عنصر

Allow Color Copies )ملونة بُنسخ السماح(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.ملونة ُنسخ طباعة

Allow Priority Copies )األولوية ذات بالُنسخ السماح(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.مستند أو صفحة لنسخ طباعة مهمة مقاطعة

مخصصة لمهمة الضوئي المسح

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.افتراضي بشآل المخصصة للمهام الضوئي المسح لتشغيل

Allow Save as Shortcut )آاختصار بالحفظ السماح(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.آاختصارات المخصص النسخ إعدادات لحفظ

.نسخ نموذج طباعةنسخ عينة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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فاآس

الفاآس وضع
الوصفالقائمة عنصر

الفاآس وضع
Analog )تناظري*(

Fax Server )الفاآس خادم(
تعطيل

.الفاآس وضع تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

التناظري الفاآس إعداد

العامة الفاآس إعدادات

الوصفالقائمة عنصر

.الفاآس جهاز تحديدالفاآس اسم

.الفاآس رقم تحديدالفاآس رقم

الفاآس ُمعّرف

الفاآس اسم
Fax Number )الفاآس رقم*(

.الفاآس رقم أو الفاآس باسم الفاآس مستلمي إبالغ

يدوًيا الفاآس إرسال تمآين
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.يدوًيا الفاآس عبر لإلرسال الطابعة لتعيين

:مالحظات

.هاتف وسماعة خطوط توزيع وحدة اإلعداد هذا يتطلب•

.الفاآس رقم وطلب واردة فاآس مهمة على للرد عادي هاتف خط استخدام•

.الرقمية المفاتيح لوحة على 0و # المس اليدوية، الفاآس وظيفة إلى مباشرة لالنتقال•

الذاآرة استخدام
الآل استالم

لالستالم الذاآرة معظم
Equal )مآافئ*(

إرساًال األآثر

الآل إرسال

.الفاآس إلرسال المخصصة الداخلية الطابعة ذاآرة مقدار تعيين

.فاشلة فاآسات وجود دون ويحول المؤقت الذاآرة مخزن شروط اإلعداد هذا يتفادى: مالحظة

الفاآسات إلغاء
*السماح

السماح عدم

.طباعتها من االنتهاء قبل الواردة الفاآسات إلغاء أو إرسالها، قبل الصادرة الفاآسات إلغاء

المتصل معرف

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

بديل

.الفاآس بإرسال يقوم الذي الشخص هاتف رقم إظهار

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

الفاآس رقم تغطية

Off )إيقاف*(
From Left )اليسار من(

From Right )اليمين من(

.الصادر الفاآس رقم لتغطية المخصص التنسيق تحديد

تغطيتها تتم التي األرقام

0-58 )0(*

.الصادر الفاآس رقم في تغطيتها تتم التي األرقام عدد لتحديد

المتصل الخط اآتشاف لتمآين
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.بالطابعة متصًال الهاتف خط آان إذا ما تحديد

.مآالمة آل وقبل الطابعة تشغيل عند الآشف يحدث: مالحظة

Enable Line In Wrong Jack Detection )الخط تمآين
)الخاطئ المقبس عن الآشف أثناء

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الصحيح الطابعة بمنفذ متصًال الهاتف خط آان إذا ما تحديد

.مآالمة آل وقبل الطابعة تشغيل عند الآشف يحدث: مالحظة

Enable Extension in Use Support )الهاتف دعم تمآين
)المستخدم الداخلي

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.نفسه الخط على آخر هاتف مثل آخر جهاز قبل من مستخدًما الهاتف خط آان إذا ما تحديد

.الطابعة تشغيل بعد باستمرار اإلعداد هذا مراقبة تتم: مالحظة

.األخرى الفاآس أجهزة مع مثالي توافق على للحصول الطابعة في الفاآس وظيفة تآوينالفاآس توافق تحسين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Fax Send Settings )الفاآس إرسال إعدادات(

الوصفالقائمة عنصر

Resolution )الوضوح درجة(

Standard )قياسي*(

Fine )جيد(
Super Fine )ممتاز(

Ultra Fine )جًدا جيد(

.ضوئًيا الممسوحة الصورة وضوح درجة تعيين

.أآبر ذاآرة مساحة وتتطلب الفاآس إرسال مدة من العالية الوضوح درجة تزيد: مالحظة

Original Size )األصلي المستند حجم(

]الورق بأحجام قائمة[

.األصلي المستند حجم تحديد

A4. المتحدة الواليات في االفتراضي المصنع إعداد هو) المختلطة األحجام( Mixed Sizes: مالحظة
.الدولي االفتراضي المصنع إعداد هو

Orientation )االتجاه(

طولي

عرضي

.األصلي للمستند الصفحة اتجاه لتحديد

Sides) Duplex) (األوجه) الوجهين على الطباعة((

Off )إيقاف*(

Long Edge )طويلة حافة(
Short Edge )قصيرة حافة(

.ضوئًيا وجهين من مستند مسح عند والرسومات النص صفحة اتجاه تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Content Type )المحتوى نوع(

Text )نص*(
Text/Photo )فوتوغرافية صورة/نص(

Photo )فوتوغرافية صورة(
Graphics )رسومات(

.األصلي المستند محتوى إلى استناًدا المخرجات نتيجة تحسين

Content Source )المحتوى مصدر(

Black and White Laser )وأسود أبيض ليزر(

Color Laser )ألوان ليزر*(
Inkjet )الحبر نفث(

Photo/Film )فيلم/فوتوغرافية صورة(
Magazine )مجلة(

Newspaper )جريدة(

Press )صحيفة(
Other )ذلك غير(

.األصلي المستند مصدر إلى استناًدا المخرجات نتيجة تحسين

Darkness )القتامة(

1-9 )5(*
.ضوئًيا الممسوحة الصورة قتامة ضبط

Behind a PABX )خلف PABX(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الطلب نغمة على التعّرف انتظار دون الفاآس رقم لطلب الطابعة تعيين

وصول رقم بوجود تسمح هاتفية شبآة عن عبارة) PABX (الخاص التلقائي الفرعي التبادل: مالحظة
.الخارج من للمتصلين متعددة خطوط لتوفير فردي

Dial Mode )االتصال وضع(

Tone )النغمة*(

Pulse )النبض(

.الصادرة أو الواردة للفاآسات االتصال وضع تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Advanced Imaging )المتقدم التصوير(

الوصفالقائمة عنصر

Color Balance )األلوان توازن(

*)0( 4 إلى 4‑ من
.لون لآل المستخدمة الحبر مسحوق آمية ضبط

Color Dropout )اللون سحب(

None )يوجد ال*(
Red )أحمر(

Green )أخضر(
Blue )أزرق(

Default Red Threshold )لألحمر االفتراضي الحد(
0-255 )128(*

Default Green Threshold )لألخضر االفتراضي الحد(

0-255 )128(*

Default Blue Threshold )لألزرق االفتراضي الحد(

0-255 )128(*

.اللون لذلك السحب إعداد وضبط الضوئي، المسح أثناء سحبه سيتم الذي اللون تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Contrast )التباين(

Best for Content )للمحتوى األفضل*(
0

1
2

3
4

5

.المخرجات تباين تعيين

Background Removal )الخلفية إزالة(

*)0( 4 إلى 4‑ من
.ضوئًيا الممسوحة الصورة على الخلفية من المرئي القدر ضبط

Mirror Image )معآوسة صورة(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.األصلي المستند من معآوسة صورة إنشاء

Negative Image )سلبية صورة(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.األصلي المستند من سلبية صورة إنشاء

Shadow Detail )الظل تفاصيل(
*)0( 4 إلى 4‑ من

.ضوئًيا الممسوحة الصورة على الظل تفاصيل من المرئي القدر ضبط

Scan Edge to Edge )حافة إلى حافة من ضوئي مسح(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الحافة إلى الحافة من األصلي للمستند الضوئي المسح بإجراء السماح

Sharpness )الوضوح(

1-5 )3(*

.ضوئًيا الممسوحة الصورة وضوح ضبط

Temperature )الحرارة درجة(

*)0( 4 إلى 4‑ من
.احمراًرا أشد أو زرقة أآثر مخرجات إنشاء سيتم هل تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Admin Controls )المسؤول تحآم عناصر(

الوصفالقائمة عنصر

Automatic Redial )تلقائًيا االتصال إعادة(
0-9 )5(*

فاآس أجهزة نشاط مستويات إلى استناًدا االتصال إعادة محاوالت عدد ضبط
.المستلم

Redial Frequency )الطلب إعادة تآرار(

*)3 (دقيقة 200–1
الفاآس إرسال فرصة لزيادة االتصال إعادة محاوالت بين الزمنية المدة زيادة
.بنجاح

Enable ECM )تمآين ECM(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.الفاآس لمهام) ECM (الخطأ تصحيح وضع تنشيط

أثناء تظهر التي األخطاء) ECM (الخطأ تصحيح وضع يآتشف: مالحظة
وضعف الهاتف لخط المصاحبة الضوضاء عن والناتجة الفاآس إرسال عملية
.ويصححها اإلشارة قوة

Enable Fax Scans )للفاآس الضوئي المسح عمليات تمآين(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.بالفاآس الطابعة على ضوئًيا مسحها يتم التي المستندات إرسال

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Driver to Fax )الفاآس إلى التشغيل برنامج من(

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.الفاآس بإرسال الطباعة تشغيل لبرنامج السماح

Allow Save as Shortcut )آاختصار بالحفظ السماح(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.الطابعة في آاختصارات الفاآسات أرقام حفظ

Max Speed )للسرعة األقصى الحد(

33600*

14400
9600

4800

2400

.الفاآس إرسال لسرعة األقصى الحد تعيين

Adjust ADF Skew )التلقائية المستندات تغذية وحدة انحراف ضبط(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

التلقائية المستندات تغذية وحدة من ضوئًيا مسحها يتم التي المائلة الصور إصالح
)ADF.(

مخصصة لمهمة الضوئي المسح

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.افتراضي بشآل ضوئًيا مخصصة مهمة مسح لتمآين

الضوئي المسح معاينة
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.ضوئًيا الممسوحة للمستندات معاينات لتمآين

Enable Color Fax Scans )للفاآسات الضوئي المسح عمليات تمآين
)الملونة

Off by default )افتراضي بشآل إيقاف*(

On by default )افتراضي بشآل تشغيل(
Never use )مطلًقا االستخدام عدم(

Always use )دائًما االستخدام(

.الفاآس إلرسال الملونة الضوئي المسح عمليات تمآين

Auto Convert Color Faxes to Mono Faxes )التلقائي التحويل
)اللون أحادية فاآسات إلى الملونة للفاآسات
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.واألسود األبيض إلى الصادرة الملونة الفاآسات جميع تحويل

Confirm Fax Number )الفاآس رقم تأآيد(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.المستخدم من الفاآس رقم تأآيد طلب

Dial Prefix )الطلب بادئة تعيين)الطلب بادئة.

Dialing Prefix Rules )الطلب بادئة قواعد(
Prefix Rule [x) [البادئة قاعدة] x([

.هاتفي طلب بادئة قاعدة إنشاء

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Fax Receive Settings )الفاآس استالم إعدادات(

الوصفالقائمة عنصر

الفاآس مهمة انتظار
None )يوجد ال*(

الحبر مسحوق
والمستلزمات الحبر مسحوق

.الطباعة انتظار قائمة من متوفرة غير محددة موارد تتطلب التي الفاآس مهام إلزالة

Rings to Answer )عندها الرد يجب التي الرنات(

1–25 )3(*
.الوارد للفاآس الرنات عدد تعيين

Auto Reduction )تلقائي تقليل(

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.الصفحة حجم ليالئم الوارد الفاآس حجم تغيير

Paper Source )الورق مصدر(

Tray ]x) [الدرج] x([

Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(
Auto )تلقائي*(

.الوارد الفاآس لطباعة الورق مصدر تعيين

Sides) Duplex) (األوجه) الوجهين على الطباعة((

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الورقة وجَهي على الطباعة

Separator Sheets )الفاصلة األوراق(
Off )إيقاف*(

Before Job )المهمة قبل(

After Job )المهمة بعد(

.ال أم الطباعة عند فارغة فاصلة أوراق إدخال سيتم هل تحديد

Separator Sheet Source )الفاصلة األوراق مصدر(

Tray [x] )الدرج] x([) 1(*

Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(

.الفاصلة للورقة الورق مصدر تحديد

Output Bin )اإلخراج حاوية(

Standard Bin )القياسية الحاوية(*
Bin [x) [الحاوية] x([

.المستلمة الفاآسات إخراج حاوية تحديد

Fax Footer )الفاآس تذييل(

On )تشغيل(

Off )إيقاف*(

.المستَلم الفاآس صفحات من صفحة آل من السفلي الجزء في اإلرسال معلومات طباعة

Fax Footer Time Stamp )الفاآس تذييل في الوقت طابع(

Receive )استالم(*

Print )طباعة(

.المستَلم الفاآس صفحات من صفحة آل من السفلي الجزء في الزمني الطابع طباعة

Punch )تثقيب(

Off )إيقاف*(
2 holes )2 فتحات(

3 holes )3 فتحات(
4 holes )4 فتحات(

.المطبوعة المخرجات حافة بطول فتحات تثقيب

.الفتحات وتثقيب التدبيس إنهاء وحدة ترآيب حال في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Staple )تدبيس(

Off )إيقاف*(

1 staple )واحد دبوس(
2 staples )دبوسان(

.المطبوعة للمخرجات التدبيس خيار تعيين

.التدبيس إنهاء وحدة ترآيب عند إال هذا القائمة عنصر يظهر ال: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Holding Faxes )الفاآسات إيقاف(

Held Fax Mode )الموقوف الفاآس وضع(
Off )إيقاف*(

Always On )دوًما تشغيل(
Manual )يدوي(

Scheduled )مجدول(

.تحريرها يتم حتى المستََلمة الفاآسات طباعة إيقاف

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Admin Controls )المسؤول تحآم عناصر(

الوصفالقائمة عنصر

Enable Fax Receive )الفاآس استالم تمآين(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.الفاآسات الستالم الطابعة تعيين

Enable Color Fax Receive )باأللوان الفاآس استالم تمآين(

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.باأللوان الفاآس الستالم الطابعة تعيين

Enable Caller ID )المتصل معّرف تمآين(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.الوارد الفاآس يرسل الذي الرقم إظهار

Block No Name Fax )المجهولة الفاآسات استالم حظر(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

ف لها ليس أجهزة من المرسلة الواردة الفاآسات استالم حظر فاآس معّرف أو محطة ُمعرِّ
.محدد

Banned Fax List )المحظورة الفاآسات قائمة(

dd Banned Fax )محظور فاآس إضافة(

.حظرها تريد التي الهواتف أرقام تحديد

Answer On )عند الرد(

All Rings )الرنات آل*(

Single Ring Only )فقط مفردة رنات(
Double Ring Only )فقط مزدوجة رنات(

Triple Ring Only )فقط ثالثية رنات(

Single or Double Rings Only )فقط مزدوجة أو فردية رنات(
Single or Triple Rings Only )فقط ثالثية أو فردية رنات(

Double or Triple Rings Only )فقط ثالثية أو مزدوجة رنات(

.الوارد للفاآس مميز رنين نمط تعيين

Auto Answer )تلقائي رد(

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.تلقائًيا الفاآس الستالم الطابعة تعيين

Manual Answer Code )اليدوي الرد رمز(

0-9 )9(*
.الفاآس استالم لبدء يدوًيا الهاتف أرقام لوحة في رمز إدخال

:مالحظات

.الهاتف في الهاتف خط مع الطابعة تتشارك عندما إال هذا القائمة عنصر يظهر ال•

.يدوًيا الفاآس الستالم الطابعة تعيين عند إال هذا القائمة عنصر يظهر ال•

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

44فاآس



الوصفالقائمة عنصر

Fax Forwarding )الفاآسات توجيه إعادة(

Print )طباعة(
Print and Forward )توجيه وإعادة طباعة(

Forward )توجيه إعادة*(

.مستلم فاآس توجيه إعادة آيفية تحديد

Forward to )إلى توجيه إعادة(

Destination [x) [الوجهة] x([
Type )النوع(

Shortcut Number )المختصر الرقم(

.مستلم فاآس توجيه إعادة تتم أين تحديد

Confirmation E‑mail )فاآس توجيه إعادة نجاح عند للتأآيد إلآتروني بريد إرسال)للتأآيد إلآتروني بريد.

وجهات أو FTP إلى التوجيه إعادة عند إال اإللآتروني البريد إرسال يتم ال: مالحظة
.الشبآة عبر المشارآة

Max Speed )للسرعة األقصى الحد(

33600*

14400
9600

4800
2400

.الفاآس إرسال لسرعة األقصى الحد تعيين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Fax Cover Page )الفاآس غالف صفحة(

الوصفالقائمة عنصر

Fax Cover Page )الفاآس غالف صفحة(

Off by Default )افتراضي بشآل إيقاف*(

On by Default )افتراضي بشآل تشغيل(
Never Use )مطلًقا االستخدام عدم(

Always Use )دائًما االستخدام(

.الفاآس غالف لصفحة اإلعدادات تهيئة

Include To field )إلى حقل تضمين(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

Include From field )من حقل تضمين(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

From )من(

Include Message Field )الرسالة حقل تضمين(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

Message )الرسالة:(

Include Logo )شعار تضمين(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

Include Footer [x) [التذييل تضمين] x([

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

Footer [x) [التذييل] x([

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

الفاآس سجل إعدادات

الوصفالقائمة عنصر

اإلرسال سجل

Print log )السجل طباعة*(
السجل طباعة عدم

Print Only For Error )فقط األخطاء طباعة(

.اإلرسال في أخطاء ُتظهر التي أو الناجحة الفاآس إرسال لعمليات سجل طباعة

االستالم أخطاء سجل

Print Never )مطلًقا الطباعة عدم*(
خطأ حدوث عند تشغيل

.فشًال أظهرت التي الفاآس استالم لعمليات سجل طباعة

تلقائية طباعة سجالت
On )تشغيل*(

Off )إيقاف(

.الفاآس أنشطة آل طباعة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

السجل ورق مصدر

Tray [x]) 1) (الدرج] x([) 1(*
Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(

.السجالت لطباعة الورق مصدر تحديد

السجالت عرض
Remote Fax Name )البعيد الفاآس اسم*(

المطلوب الرقم

.الفاآس رقم أو البعيد الفاآس اسم طريق عن الُمرِسل تعريف

المهمة سجل تمآين
On )تشغيل*(

Off )إيقاف(

.الفاآس مهام بآل ملخص عرض

المآالمات سجل تمآين

On )تشغيل*(
Off )إيقاف(

.الفاآس طلبات بمحفوظات ملخص عرض

السجالت إخراج سلة
Standard Bin )القياسية الحاوية(*

Bin [x) [الحاوية] x([

.المطبوعة للسجالت اإلخراج حاوية تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

السماعة إعدادات

الوصفالقائمة عنصر

السماعة وضع
دوًما إيقاف

Always On )دوًما تشغيل(

On until Connected )التوصيل حتى تشغيل*(

.للفاآس الداخلي الصوت مآبر وضع تعيين

السماعة صوت
Low )منخفض(

High )عاٍل*(

.للفاآس الداخلي الصوت مآبر صوت مستوى ضبط

الجرس صوت مستوى

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.الرنين صوت مستوى تمآين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

الفاآس ملقم إعداد

العامة الفاآس إعدادات

الوصفالقائمة عنصر

.الفاآس مستلم تحديدتنسيق إلى

.الرقم قبل (#) الرقم عالمة فاآتب الفاآس، رقم استخدام تريد آنت إذا: مالحظة

.الفاآس إلرسال رد عنوان تحديدالرد عنوان

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

47فاآس



الوصفالقائمة عنصر

.الفاآس ورسالة موضوع تحديدالموضوع

الرسالة

Enable analog receive )التناظري االستالم تمآين(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.التناظرية الفاآسات الستالم الطابعة إعداد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Fax Server E‑mail Settings )الفاآس لخادم اإللآتروني البريد إعدادات(

الوصفالقائمة عنصر

البريد رسائل لنقل البسيط البرتوآول بملقم الخاص المضيف الجهاز اسم أو IP عنوان لآتابةالرئيسي SMTP مدخل
)SMTP (إلآتروني بريد رسالة إلرسال األولي.

الرئيسي SMTP مدخل منفذ
1-65535 )25(*

.األولي SMTP بملقم الخاص المنفذ رقم أدخل

.االحتياطي أو الثانوي SMTP لملقم المضيف الجهاز اسم أو بالملقم الخاص IP عنوان اآتبالثانوي SMTP مدخل

الثانوي SMTP مدخل منفذ
1-65535 )25(*

.االحتياطي أو الثانوي SMTP بملقم الخاص الملقم منفذ رقم إلدخال

SMTP مهلة

5-30 )30(*

.SMTP خادم يستجب لم إذا الطابعة وقت ينتهي أن قبل الوقت تعيين

.الفاآس إلرسال رد عنوان تحديدالرد عنوان

دائًما SMTP بـ الخاص االفتراضي الرد عنوان استخدام

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.الفاآس إلرسال SMTP بـ الخاص الرد عنوان لتحديد

SSL/TLS استخدام

Disabled )معّطل*(

تفاوض
مطلوب

.مشفر ارتباط باستخدام فاآس إرسال يمآن هل تحديد

Require Trusted Certificate )موثوقة بشهادة المطالبة(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.SMTP خادم إلى الوصول عند موثوقة شهادة تحديد

SMTP ملقم المصادقة

No authentication required )مصادقة تلزم ال*(

Login / Plain )عادي / الدخول تسجيل(
NTLM

CRAM‑MD5

Digest‑MD5
Kerberos 5

.SMTP لخادم المصادقة نوع تعيين

الجهاز يبَدُؤه إلآتروني بريد
None )يوجد ال*(

للجهاز SMTP اعتماد بيانات استخدام

.الجهاز يبَدُؤه الذي اإللآتروني للبريد مطلوبة االعتماد بيانات هل تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

المستخدم يبَدُؤه إلآتروني بريد

None )يوجد ال*(
للجهاز SMTP اعتماد بيانات استخدام

ف استخدام مرورها وآلمة الجلسة مستخدم ُمعرِّ

مرورها وآلمة للجلسة اإللآتروني البريد عنوان استخدام
المستخدم مطالبة

.المستخدم يبَدُؤه الذي اإللآتروني للبريد مطلوبة االعتماد بيانات هل تحديد

النشط الدليل جهاز اعتماد بيانات استخدام

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.SMTP بخادم لالتصال المجموعة ووجهات المستخدم اعتماد بيانات تمآين

.SMTP بخادم لالتصال المرور وآلمة المستخدم معّرف تحديدالجهاز مستخدم ُمعرِّف

الجهاز مرور آلمة

Kerberos 5 REALMتحديد realm مصادقة لبروتوآول Kerberos 5.

.NTLM أمان لبروتوآوا المجال اسم تحديدNTLM مجال

"SMTP ملقم إعداد يتم لم "خطأ تعطيل

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

".SMTP ملقم إعداد يتم لم "الخطأ رسالة إلخفاء

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Fax Server Scan Settings )الفاآس لخادم الضوئي المسح إعدادات(

الوصفالقائمة عنصر

الصورة تنسيق
TIFF ).tif(

PDF ).pdf*(
XPS ).xps(

TXT ).txt(
RTF ).rtf(

DOCX ).docx(

.ضوئًيا الممسوحة للصورة الملف تنسيق تحديد

Content Type )المحتوى نوع(

نص
Text/Photo )فوتوغرافية صورة/نص*(

Photo )فوتوغرافية صورة(
Graphics )رسومات(

.األصلي المستند محتوى إلى استناًدا المخرجات نتيجة تحسين

Content Source )المحتوى مصدر(

Black and White Laser )وأسود أبيض ليزر(

Color Laser )ألوان ليزر*(
Inkjet )الحبر نفث(

Photo/Film )فيلم/فوتوغرافية صورة(

Magazine )مجلة(
Newspaper )جريدة(

Press )صحيفة(

Other )ذلك غير(

.األصلي المستند مصدر إلى استناًدا المخرجات نتيجة تحسين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

الفاآس دقة

Standard )قياسي*(
Fine )جيد(

Super Fine )ممتاز(
Ultra Fine )جًدا جيد(

.الفاآس دقة تعيين

Darkness )القتامة(

1-9 )5(*
.لإلخراج الحبر مسحوق قتامة تعيين

Orientation )االتجاه(

Portrait) *طولي(*

عرضي

.الصفحة على والرسومات النص اتجاه تحديد

Original Size )األصلي المستند حجم(

]الورق بأحجام قائمة[
.األصلي للمستند الورق حجم تعيين

:مالحظات

•Mixed Sizes )المتحدة الواليات في االفتراضي المصنع إعداد هو) المختلطة األحجام .A4 هو
.الدولي االفتراضي المصنع إعداد

.تستخدمها التي الطابعة لطراز وفًقا اإلعداد هذا يختلف قد•

الصفحات متعددة TIFF ملفات استخدام

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.TIFF بتنسيق الصفحات متعددة وملفات واحدة صفحة ذات ملفات بين اختيار

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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إلآتروني بريد

E‑mail Setup )اإللآتروني البريد إعداد(
الوصفالقائمة عنصر

بريد رسالة إلرسال األولي SMTP بملقم الخاص المضيف الجهاز اسم أو IP عنوان لآتابةالرئيسي SMTP مدخل
.إلآتروني

الرئيسي SMTP مدخل منفذ
1-65535 )25(*

.األولي SMTP بملقم الخاص المنفذ رقم أدخل

.االحتياطي أو الثانوي SMTP لملقم المضيف الجهاز اسم أو بالملقم الخاص IP عنوان اآتبالثانوي SMTP مدخل

الثانوي SMTP مدخل منفذ
1-65535 )25(*

.االحتياطي أو الثانوي SMTP بملقم الخاص الملقم منفذ رقم إلدخال

SMTP مهلة

*)30 (ثانية 30–5

.SMTP خادم يستجب لم إذا الطابعة وقت ينتهي أن قبل الوقت تعيين

.اإللآتروني البريد في رد عنوان تحديدالرد عنوان

دائًما SMTP بـ الخاص االفتراضي الرد عنوان استخدام

On )تشغيل*(
Off )إيقاف(

.دائًما SMTP ملقم في االفتراضي الرد عنوان الستخدام

SSL/TLS استخدام

Disabled )معّطل*(

تفاوض
مطلوب

.مشفر ارتباط باستخدام إلآتروني بريد إرسال يمآن هل تحديد

Require Trusted Certificate )موثوقة بشهادة المطالبة(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.SMTP خادم إلى الوصول عند موثوقة بشهادة المطالبة

SMTP ملقم المصادقة

No authentication required )مصادقة تلزم ال*(

Login / Plain )عادي / الدخول تسجيل(
NTLM

CRAM‑MD5

Digest‑MD5
Kerberos 5

.SMTP لخادم المصادقة نوع تعيين

الجهاز يبَدُؤه إلآتروني بريد
None )يوجد ال*(

للجهاز SMTP اعتماد بيانات استخدام

.الجهاز يبَدُؤه الذي اإللآتروني للبريد مطلوبة االعتماد بيانات هل تحديد

المستخدم يبَدُؤه إلآتروني بريد
None )يوجد ال*(

للجهاز SMTP اعتماد بيانات استخدام

ف استخدام مرورها وآلمة الجلسة مستخدم ُمعرِّ

مرورها وآلمة للجلسة اإللآتروني البريد عنوان استخدام
المستخدم مطالبة

.المستخدم يبَدُؤه الذي اإللآتروني للبريد مطلوبة االعتماد بيانات هل تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

النشط الدليل جهاز اعتماد بيانات استخدام

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.SMTP بخادم لالتصال المجموعة وتعيينات المستخدم اعتماد بيانات تمآين

.SMTP بخادم لالتصال المرور وآلمة المستخدم معّرف تحديدالجهاز مستخدم ُمعرِّف

الجهاز مرور آلمة

Kerberos 5 REALMتحديد realm مصادقة لبروتوآول Kerberos 5.

.NTLM أمان لبروتوآول المجال اسم تحديدNTLM مجال

"SMTP ملقم إعداد يتم لم "خطأ تعطيل

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

".SMTP ملقم إعداد يتم لم "الخطأ رسالة إلخفاء

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

E‑mail Defaults )االفتراضية اإللآتروني البريد إعدادات(
الوصفالقائمة عنصر

.اإللآتروني البريد ورسالة موضوع تحديدالموضوع

الرسالة

.ضوئًيا الممسوحة للصورة الملف اسم لتحديدالملف اسم

تهيئة
PDF ).pdf*(

TIFF ).tif(
JPEG ).jpg(

XPS ).xps(
TXT ).txt(

RTF ).rtf(

DOC ).docx(

.ضوئًيا الممسوحة للصورة الملف تنسيق تحديد

األحرف على الضوئي للتعرف العامة اإلعدادات

المعروفة اللغات
تلقائي تدوير

األلوان تسوية

التلقائي التباين تحسين

).OCR (األحرف على الضوئي التعرف إعدادات لتهيئة

.وتثبيته األحرف على الضوئي التعرف حّل بشراء قمت حال في هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

PDF إعدادات

PDF إصدار
1.3

1.4
1.5*

1.6
1.7

Archival Version )أرشيفي إصدار(

A‑1a*
A‑1b

عالية لدرجة مضغوط
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

"تأمين"
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

للبحث قابل
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

)PDF/A (أرشيفي
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.ضوئًيا الممسوحة للصورة PDF تنسيق تعيين

Content Type )المحتوى نوع(
نص

Text/Photo )فوتوغرافية صورة/نص*(

Photo )فوتوغرافية صورة(
Graphics )رسومات(

.األصلي المستند محتوى إلى استناًدا المخرجات نتيجة تحسين

Content Source )المحتوى مصدر(

*وأسود أبيض ليزر

ألوان ليزر
Inkjet )الحبر نفث(

Photo/Film )فيلم/فوتوغرافية صورة(
Magazine )مجلة(

Newspaper )جريدة(

Press )صحيفة(
Other )ذلك غير(

.األصلي المستند على بناًء اإلخراج نتيجة تحسين

اللون

وأسود أبيض

رمادي
*ألوان

Auto )تلقائي(

.ضوئًيا ما صورة مسح عند اللون تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Resolution )الوضوح درجة(

بوصة لآل نقطة 75
*بوصة لآل نقطة 150

بوصة لآل نقطة 200
بوصة لآل نقطة 300
بوصة لآل نقطة 400
بوصة لآل نقطة 600

.ضوئًيا الممسوحة الصورة وضوح درجة تعيين

Darkness )القتامة(
*)0( 4 إلى 4 -من

.ضوئًيا الممسوحة الصورة قتامة ضبط

Orientation )االتجاه(

Portrait) *طولي(*

عرضي

.الصفحة على والرسومات النص اتجاه تحديد

Original Size )األصلي المستند حجم(

]الورق بأحجام قائمة[

.األصلي للمستند الورق حجم تعيين

).مختلطة أحجام( Mixed Sizes هو االفتراضي المصنع إعداد: مالحظة

جوانب
Off )إيقاف*(

Long Edge )طويلة حافة(
Short Edge )قصيرة حافة(

.ضوئًيا وجهين من مستند مسح عند والرسومات النص صفحة اتجاه تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Advanced Imaging )المتقدم التصوير(

الوصفالقائمة عنصر

Color Balance )األلوان توازن(
*)0( 4 إلى 4 -من

.لون لآل المستخدمة الحبر مسحوق آمية ضبط

Color Dropout )اللون سحب(

Color Dropout )اللون سحب(

None )يوجد ال*(
Red )أحمر(

Green )أخضر(
Blue )أزرق(

Default Red Threshold )لألحمر االفتراضي الحد(

0-255 )128(*
Default Green Threshold )لألخضر االفتراضي الحد(

0-255 )128(*
Default Blue Threshold )لألزرق االفتراضي الحد(

0-255 )128(*

.اللون لذلك السحب إعداد وضبط الضوئي، المسح أثناء سحبه سيتم الذي اللون تحديد

Auto Color Detect )التلقائي اللون اآتشاف(

Color Sensitivity )اللون حساسية(

1-9 )5(*
Area Sensitivity )المنطقة حساسية(

1-9 )5(*

.األصلي المستند من الطابعة تآتشفها التي اللون آمية تعيين

).تلقائي( Auto إلى) اللون( Color تعيين عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

JPEG جودة

Best for content )للمحتوى األفضل*(
5-95

.ضوئًيا الممسوحة JPEG بتنسيق الصورة جودة تعيين

:مالحظات

.الصورة جودة يقلل ولآنه الملف، حجم 5 اإلعداد يقلل•

.الحجم آبير ملًفا ُينشئ ولآنه للصورة جودة أفضل 95 اإلعداد يقدم•

Contrast )التباين(

Best for content )للمحتوى األفضل*(

0
1

2
3

4

5

.المخرجات تباين لتحديد

Background Removal )الخلفية إزالة(

الخلفية اآتشاف

*المحتوى إلى مستند
ثابت

المستوى

*)0( 4 إلى 4‑ من

.ضوئًيا الممسوحة الصورة على الخلفية من المرئي القدر ضبط

إلى مستند إلى الخلفية اآتشاف فعّين األصلي، المستند من الخلفية لون إزالة أردت إذا: مالحظة
.ثابت إلى الخلفية اآتشاف فعّين ما، صورة من التشويش إزالة أردت إذا. المحتوى

Mirror Image )معآوسة صورة(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.األصلي المستند من معآوسة صورة إنشاء

Negative Image )سلبية صورة(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.األصلي المستند من سلبية صورة إنشاء

Shadow Detail )الظل تفاصيل(

*)0( 4 إلى 4‑ من
.ضوئًيا الممسوحة الصورة على الظل تفاصيل من المرئي القدر ضبط

Scan Edge to Edge )حافة إلى حافة من ضوئي مسح(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.الحافة إلى الحافة من األصلي للمستند الضوئي المسح بإجراء السماح

Sharpness )الوضوح(

1-5 )3(*
.ضوئًيا الممسوحة الصورة حدة درجة ضبط

Temperature )الحرارة درجة(

*)0( 4 إلى 4‑ من

.سخونة أآثر أو برودة أآثر إخراج إنشاء لتحديد

Blank Pages )فارغة صفحات(

الفارغة الصفحة إزالة
الفارغة الصفحة استشعار

.فارغة صفحات تضمين سيتم آان إذا ما لتحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Admin Controls )المسؤول تحآم عناصر(

الوصفالقائمة عنصر

Max E‑mail Size )اإللآتروني للبريد حجم أقصى(

0-65535 )0(*

.إلآتروني بريد لآل به المسموح الملف حجم تعيين

.به المسموح الملف حجم إلآتروني بريد يتجاوز عندما الطابعة ترسلها خطأ رسالة تحديدالحجم أخطاء رسالة

.حرًفا 1024 إلى يصل ما آتابة يمآنك: مالحظة

Limit Destinations )المحددة المجاالت أسماء بقائمة اإللآتروني البريد إرسال لحصر)الوجهات تحديد.

.المجاالت بين للفصل فاصلة استخدام: مالحظة

لي نسخة إرسال
Never appears )مطلًقا الظهور عدم*(

On by Default )افتراضي بشآل تشغيل(
Off by Default )افتراضي بشآل إيقاف(

Always On )دوًما تشغيل(

.نفسك إلى اإللآتروني البريد من نسخة إرسال

Limit E‑mail Recipients )اإللآتروني البريد مستلمي من الحد(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.اإللآتروني البريد مستلمي عدد من الحد

:مخفية نسخة:/نسخة استخدام

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.اإللآتروني البريد في مخفية مماثلة ونسخة مماثلة نسخة تمآين

الصفحات متعددة TIFF ملفات استخدام

On )تشغيل*(
Off )إيقاف(

.TIFF بتنسيق الصفحات متعددة وملفات واحدة صفحة ذات ملفات بين اختيار

TIFF ضغط

LZW*

JPEG

.TIFF لملفات الضغط خيار تعيين

للنص االفتراضي اإلعداد
5-95 )75(*

.ضوئًيا ممسوحة لصورة النص جودة تعيين

الفوتوغرافية صورة/نص للوضع االفتراضي اإلعداد
5-95 )75(*

.ضوئًيا ممسوحة لصورة الصورة أو النص جودة تعيين

الفوتوغرافية للصورة االفتراضي اإلعداد

5-95 )50(*

.ضوئًيا ممسوحة لصورة الصورة جودة تعيين

اإللآتروني للبريد بت عمق
بت 1

8 bit) 8 بت*(

حجًما أصغر ملفات ينتج بأن) فوتوغرافية صورة/نص( Text/Photo لوضع السماح
.بت 1 بعمق صورة باستخدام

).رمادي( Gray إلى) اللون( Color تعيين عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

اإلرسال سجل

Print log )السجل طباعة*(
السجل طباعة عدم

Print Only For Error )فقط األخطاء طباعة(

.اإللآتروني للبريد الناجحة اإلرسال بعمليات سجل طباعة

السجل ورق مصدر

Tray [x]) 1) (الدرج] x([) 1(*
Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(

.السجالت لطباعة الورق مصدر تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

مخصصة لمهمة الضوئي المسح

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.افتراضي بشآل المخصصة للمهام الضوئي المسح لتشغيل

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

الضوئي المسح معاينة
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.العرض شاشة على الضوئي المسح معاينة لعرض

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Allow Save as Shortcut )آاختصار بالحفظ السماح(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.آاختصارات اإللآتروني البريد عناوين لحفظ

Save As زر يظهر ال ،)إيقاف( Off على اإلعداد هذا تعيين حالة في: مالحظة
Shortcut )آاختصار حفظ (شاشة على Destination )بالبريد الخاصة) الوجهة
.اإللآتروني

شآل على اإللآتروني البريد عبر الصور إرسال

Attachment )مرفق*(
الويب ارتباط

.إلآتروني بريد في الصور إرسال آيفية تحديد

اإلرسال بعد اإللآتروني البريد معلومات تعيين إعادة

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.إلآتروني بريد إرسال بعد االفتراضية اإللآتروني البريد معلومات الستعادة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

ويب ارتباط إعداد
الوصفالقائمة عنصر

.ويب آارتباط اإللآتروني البريد إلرسال الطابعة تعيينملقم

الدخول تسجيل

المرور آلمة

المسار

الملف اسم

الويب ارتباط
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FTP

FTP Defaults )إعدادات FTP االفتراضية(
الوصفالقائمة عنصر

تهيئة
PDF ).pdf*(

TIFF ).tif(
JPEG ).jpg(

XPS ).xps(

TXT ).txt(
RTF ).rtf(

DOCX ).docx(

.ضوئًيا الممسوحة للصورة الملف تنسيق تحديد

.طابعتك طراز بحسب القائمة عناصر تختلف قد: مالحظة

األحرف على الضوئي للتعرف العامة اإلعدادات

المعروفة اللغات
تلقائي تدوير

األلوان تسوية

التلقائي التباين تحسين

).OCR (األحرف على الضوئي التعرف إعدادات لتهيئة

.وتثبيته OCR حّل شرائك حال في فقط القائمة هذه تظهر: مالحظة

PDF إعدادات

PDF إصدار

1.3
1.4

1.5*
1.6

1.7

Archival Version )أرشيفي إصدار(
A‑1a*

A‑1b
"تأمين"

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

)PDF/A (أرشيفي

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.ضوئًيا الممسوحة للصورة PDF تنسيق تعيين

Content Type )المحتوى نوع(

نص

Text/Photo )فوتوغرافية صورة/نص*(
Graphics )رسومات(

Photo )فوتوغرافية صورة(

.األصلي المستند محتوى إلى استناًدا المخرجات نتيجة تحسين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Content Source )المحتوى مصدر(

Black and White Laser )وأسود أبيض ليزر(
Color Laser )ألوان ليزر*(

Inkjet )الحبر نفث(
Photo/Film )فيلم/فوتوغرافية صورة(

Magazine )مجلة(
Newspaper )جريدة(

Press )صحيفة(

Other )ذلك غير(

.األصلي المستند مصدر إلى استناًدا المخرجات نتيجة تحسين

اللون

وأسود أبيض
رمادي

*ألوان
Auto )تلقائي(

.ضوئًيا ما صورة مسح عند اللون تحديد

Resolution )الوضوح درجة(

بوصة لآل نقطة 75

*بوصة لآل نقطة 150
بوصة لآل نقطة 200

بوصة لآل نقطة 300
بوصة لآل نقطة 400
بوصة لآل نقطة 600

.ضوئًيا الممسوحة الصورة وضوح درجة تعيين

Darkness )القتامة(

*)0( 4 إلى 4 -من

.ضوئًيا الممسوحة الصورة قتامة ضبط

Orientation )االتجاه(

Portrait) *طولي(*
عرضي

.الصفحة على والرسومات النص اتجاه تحديد

Original Size )األصلي المستند حجم(

]الورق بأحجام قائمة[
.األصلي للمستند الورق حجم تعيين

:مالحظات

•Letter المتحدة الواليات في االفتراضي المصنع إعداد هو .A4 االفتراضي المصنع إعداد هو
.الدولي

.طابعتك طراز بحسب القائمة عناصر تختلف قد•

جوانب

Off )إيقاف*(
Long Edge )طويلة حافة(

Short Edge )قصيرة حافة(

.ضوئًيا وجهين من مستند مسح عند والرسومات النص صفحة اتجاه تحديد

.ضوئًيا الممسوحة للصورة الملف اسم تحديدالملف اسم

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Advanced Imaging )المتقدم التصوير(

الوصفالقائمة عنصر

Color Balance )األلوان توازن(

*)0( 4 إلى 4 -من
.الضوئي المسح مخرجات في لون لآل المستخدمة الحبر آمية ضبط

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Color Dropout )اللون سحب(

Color Dropout )اللون سحب(
None )يوجد ال*(

Red )أحمر(
Green )أخضر(

Blue )أزرق(
Default Red Threshold )لألحمر االفتراضي الحد(

0-255 )128(*

Default Green Threshold )لألخضر االفتراضي الحد(
0-255 )128(*

Default Blue Threshold )لألزرق االفتراضي الحد(
0-255 )128(*

.اللون لذلك السحب إعداد وضبط الضوئي، المسح أثناء سحبه سيتم الذي اللون تحديد

Auto Color Detect )التلقائي اللون اآتشاف(
Color Sensitivity )اللون حساسية(

1-9 )5(*

Area Sensitivity )المنطقة حساسية(
1-9 )5(*

.األصلي المستند من الطابعة تآتشفها التي اللون آمية تعيين

).تلقائي( Auto إلى) اللون( Color تعيين عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

JPEG جودة

Best for content )للمحتوى األفضل*(

5-95

.JPEG بتنسيق الصورة جودة تعيين

:مالحظات

.الصورة جودة يقلل ولآنه الملف، حجم 5 اإلعداد يقلل•

.الحجم آبير ملًفا ُينشئ ولآنه للصورة جودة أفضل 90 اإلعداد يقدم•

Contrast )التباين(

Best for content )للمحتوى األفضل*(

0
1

2
3

4

5

.المخرجات تباين لتحديد

Background Removal )الخلفية إزالة(

الخلفية اآتشاف
*المحتوى إلى مستند

ثابت

المستوى
*)0( 4 إلى 4‑ من

.ضوئًيا الممسوحة الصورة على الخلفية من المرئي القدر ضبط

إلى مستند إلى الخلفية اآتشاف فعّين األصلي، المستند من الخلفية لون إزالة أردت إذا: مالحظة
.ثابت إلى الخلفية اآتشاف فعّين ما، صورة من التشويش إزالة أردت إذا. المحتوى

Mirror Image )معآوسة صورة(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.األصلي المستند من معآوسة صورة إنشاء

Negative Image )سلبية صورة(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.األصلي المستند من سلبية صورة إنشاء

Shadow Detail )الظل تفاصيل(
*)0( 4 إلى 4‑ من

.ضوئًيا الممسوحة الصورة على الظل تفاصيل من المرئي القدر ضبط

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Scan Edge to Edge )حافة إلى حافة من ضوئي مسح(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.الحافة إلى الحافة من األصلي للمستند الضوئي المسح بإجراء السماح

Sharpness )الوضوح(

1-5 )3(*
.ضوئًيا الممسوحة الصورة حدة درجة ضبط

Temperature )الحرارة درجة(

*)0( 4 إلى 4‑ من

.سخونة أآثر أو برودة أآثر إخراج إنشاء لتحديد

Blank Pages )فارغة صفحات(

الفارغة الصفحة إزالة
الفارغة الصفحة استشعار

.فارغة صفحات تضمين سيتم آان إذا ما لتحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Admin Controls )المسؤول تحآم عناصر(

الوصفالقائمة عنصر

للنص االفتراضي اإلعداد
5-95 )75(*

.ضوئًيا ممسوحة لصورة النص جودة تعيين

الفوتوغرافية صورة/نص للوضع االفتراضي اإلعداد
5-95 )75(*

.ضوئًيا ممسوحة لصورة الفوتوغرافية الصورة أو النص جودة تعيين

الفوتوغرافية للصورة االفتراضي اإلعداد

5-95 )50(*

.ضوئًيا ممسوحة لصورة الفوتوغرافية الصورة جودة تعيين

الصفحات متعددة TIFF ملفات استخدام

On )تشغيل*(
Off )إيقاف(

.TIFF بتنسيق الصفحات متعددة وملفات واحدة صفحة ذات ملفات بين اختيار

TIFF ضغط

LZW*
JPEG

.TIFF لملفات الضغط خيار تعيين

اإلرسال سجل
Print Log )السجل طباعة*(

السجل طباعة عدم
Print Only For Error )فقط األخطاء طباعة(

.الناجحة FTP عبر الضوئي المسح إرسال بعمليات سجل طباعة

السجل ورق مصدر
Tray [x]) 1) (الدرج] x([) 1(*

Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(

.FTP سجالت لطباعة الورق مصدر تحديد

FTP لـ بت عمق
بت 1

8 bit )8 بت*(

باستخدام حجًما أصغر ملفات ينتج بأن) فوتوغرافية صورة/نص( Text/Photo لوضع السماح
.بت 1 بعمق صورة

).رمادي( Gray إلى) اللون( Color تعيين عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

مخصصة لمهمة الضوئي المسح

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.افتراضي بشآل المخصصة للمهام الضوئي المسح لتشغيل

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

الضوئي المسح معاينة

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.العرض شاشة على الضوئي المسح معاينة لعرض

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Allow Save as Shortcut )آاختصار بالحفظ السماح(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.آاختصارات المخصصة FTP إعدادات حفظ

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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USB تشغيل برنامج

فالش أقراص محرك من ضوئي مسح
الوصفالقائمة عنصر

تهيئة
PDF ).pdf*(

TIFF ).tif(
JPEG ).jpg(

XPS ).xps(

.ضوئًيا الممسوحة للصورة الملف تنسيق تحديد

.تستخدمها التي الطابعة لطراز وفًقا اإلعدادات هذه تختلف قد: مالحظة

األحرف على الضوئي للتعرف العامة اإلعدادات

المعروفة اللغات
تلقائي تدوير

األلوان تسوية

التلقائي التباين تحسين

).OCR (األحرف على الضوئي التعرف إعدادات لتهيئة

.وتثبيته OCR حّل شرائك حال في فقط القائمة هذه تظهر: مالحظة

PDF إعدادات
PDF إصدار

1.3

1.4
1.5*

1.6
1.7

Archival Version )أرشيفي إصدار(

A‑1a*
A‑1b

"تأمين"
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

)PDF/A (أرشيفي
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.ضوئًيا الممسوحة للصورة PDF تنسيق تعيين

Content Type )المحتوى نوع(

نص
Text/Photo )فوتوغرافية صورة/نص*(

Graphics )رسومات(
Photo )فوتوغرافية صورة(

.األصلي المستند محتوى إلى استناًدا المخرجات نتيجة تحسين

Content Source )المحتوى مصدر(

Black and White Laser )وأسود أبيض ليزر(

Color Laser )ألوان ليزر*(
Inkjet )الحبر نفث(

Photo/Film )فيلم/فوتوغرافية صورة(
Magazine )مجلة(

Newspaper )جريدة(

Press )صحيفة(
Other )ذلك غير(

.األصلي المستند مصدر إلى استناًدا المخرجات نتيجة تحسين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

اللون

وأسود أبيض
رمادي

*ألوان
Auto )تلقائي(

.ضوئًيا ما صورة مسح عند اللون تحديد

Resolution )الوضوح درجة(

بوصة لآل نقطة 75

*بوصة لآل نقطة 150
بوصة لآل نقطة 200

بوصة لآل نقطة 300
بوصة لآل نقطة 400
بوصة لآل نقطة 600

.ضوئًيا الممسوحة الصورة وضوح درجة تعيين

Darkness )القتامة(

1-9 )5(*
.ضوئًيا الممسوحة الصورة قتامة ضبط

Orientation )االتجاه(

Portrait) *طولي(*
عرضي

.الصفحة على والرسومات النص اتجاه تحديد

Original Size )األصلي المستند حجم(

]الورق بأحجام قائمة[
.األصلي للمستند الورق حجم تعيين

:مالحظات

•Letter المتحدة الواليات في االفتراضي المصنع إعداد هو .A4 االفتراضي المصنع إعداد هو
.الدولي

.تستخدمها التي الطابعة طراز باختالف هذا القائمة عنصر يختلف قد•

جوانب

Off )إيقاف*(
Long edge )طويلة حافة(

Short edge )قصيرة حافة(

.ضوئًيا وجهين من مستند مسح عند والرسومات النص صفحة اتجاه تحديد

.ضوئًيا الممسوحة للصورة الملف اسم تحديدالملف اسم

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Advanced Imaging )المتقدم التصوير(

الوصفالقائمة عنصر

Color Balance )لون لآل المستخدمة الحبر مسحوق آمية ضبط)األلوان توازن.

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Color Dropout )اللون سحب(

Color Dropout )اللون سحب(
None )يوجد ال*(

Red )أحمر(
Green )أخضر(

Blue )أزرق(
Default Red Threshold )لألحمر االفتراضي الحد(

0-255 )128(*

Default Green Threshold )لألخضر االفتراضي الحد(
0-255 )128(*

Default Blue Threshold )لألزرق االفتراضي الحد(
0-255 )128(*

.اللون لذلك السحب إعداد وضبط الضوئي، المسح أثناء سحبه سيتم الذي اللون تحديد

Auto Color Detect )التلقائي اللون اآتشاف(
Color Sensitivity )اللون حساسية(

1-9 )5(*

Area Sensitivity )المنطقة حساسية(
1-9 )5(*

.األصلي المستند من الطابعة تآتشفها التي اللون آمية تعيين

).تلقائي( Auto إلى) اللون( Color تعيين عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

JPEG جودة

Best for content )للمحتوى األفضل*(

5-95

.JPEG بتنسيق الصورة جودة تعيين

:مالحظات

.الصورة جودة يقلل ولآنه الملف، حجم 5 اإلعداد يقلل•

.الحجم آبير ملًفا ُينشئ ولآنه للصورة جودة أفضل 90 اإلعداد يقدم•

Contrast )التباين(

Best for content )للمحتوى األفضل*(

0
1

2
3

4

5

.المخرجات تباين لتحديد

Background Removal )الخلفية إزالة(

الخلفية اآتشاف
*المحتوى إلى مستند

ثابت

المستوى
*)0( 4 إلى 4‑ من

.ضوئًيا الممسوحة الصورة على الخلفية من المرئي القدر ضبط

إلى مستند إلى الخلفية اآتشاف فعّين األصلي، المستند من الخلفية لون إزالة أردت إذا: مالحظة
.ثابت إلى الخلفية اآتشاف فعّين ما، صورة من التشويش إزالة أردت إذا. المحتوى

Mirror Image )معآوسة صورة(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.األصلي المستند من معآوسة صورة إنشاء

Negative Image )سلبية صورة(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.األصلي المستند من سلبية صورة إنشاء

Shadow Detail )الظل تفاصيل(
*)0( 4 إلى 4‑ من

.ضوئًيا الممسوحة الصورة على الظل تفاصيل من المرئي القدر ضبط

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Scan Edge to Edge )حافة إلى حافة من ضوئي مسح(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.الحافة إلى الحافة من األصلي للمستند الضوئي المسح بإجراء السماح

Sharpness )الوضوح(

1-5 )3(*
.ضوئًيا الممسوحة الصورة حدة درجة ضبط

Temperature )الحرارة درجة(

*)0( 4 إلى 4‑ من

.سخونة أآثر أو برودة أآثر إخراج إنشاء لتحديد

Blank Pages )فارغة صفحات(

الفارغة الصفحة إزالة
الفارغة الصفحة استشعار

.فارغة صفحات تضمين سيتم آان إذا ما لتحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Admin Controls )المسؤول تحآم عناصر(

الوصفالقائمة عنصر

للنص االفتراضي اإلعداد
5-95 )75(*

.ضوئًيا ممسوحة لصورة النص جودة تعيين

الفوتوغرافية صورة/نص للوضع االفتراضي اإلعداد
5-95 )75(*

.ضوئًيا ممسوحة لصورة الصورة أو النص جودة تعيين

الفوتوغرافية للصورة االفتراضي اإلعداد

5-95 )75(*

.ضوئًيا ممسوحة لصورة الصورة جودة تعيين

الصفحات متعددة TIFF ملفات استخدام

On )تشغيل*(
Off )إيقاف(

.TIFF بتنسيق الصفحات متعددة وملفات واحدة صفحة ذات ملفات بين اختيار

TIFF ضغط

LZW*
JPEG

.TIFF لملفات الضغط تعيين

الضوئي للمسح بت عمق
بت 1

8 bit )8 بت*(

1 بعمق صورة باستخدام حجًما أصغر ملفات ينتج بأن) فوتوغرافية صورة/نص( Text/Photo لوضع السماح
.بت

).رمادي( Gray إلى) اللون( Color تعيين عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

مخصصة لمهمة الضوئي المسح

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.افتراضي بشآل المخصصة للمهام الضوئي المسح لتشغيل

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

الضوئي المسح معاينة

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.العرض شاشة على الضوئي المسح معاينة لعرض

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Flash Drive Print )فالش أقراص محرك من طباعة(
الوصفالقائمة عنصر

النسخ عدد
1-9999 )1(*

.الُنسخ عدد تحديد

Paper Source )الورق مصدر(

Tray [x]) 1) (الدرج] x([) 1(*
Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(

يدوي ورق

لألظرف اليدوية التغذية

.الطباعة لمهمة الورق مصدر تحديد

اللون
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.باأللوان الطباعة تتم هل تحديد

ترتيب

)1،1،1) (2،2،2*(
)1,2,3) (1,2,3(

.تسلسلي بترتيب الُنسخ من العديد طباعة

Sides) Duplex) (األوجه) الوجهين على الطباعة((

1‑Sided )واحد وجه على*(

الوجهين على

.عليه الطباعة تتم الورقة من وجه أي تحديد

Staple )تدبيس(

Off )إيقاف*(

1 staple, top left corner )اليسرى العلوية الزاوية واحد، دبوس(
2 staples, left )،اليسار على دبوسان(

1 staple, top right corner )اليمنى العلوية الزاوية واحد، دبوس(
2 staples, top )،ألعلى دبوسان(

1 staple, bottom left corner )السفلية الزاوية واحد، دبوس
)اليسرى

2 staples, bottom )،ألسفل دبوسان(

1 staple, bottom right corner )السفلية الزاوية واحد، دبوس
)اليمنى

2 staples, right )،اليمين على دبوسان(

.الطباعة مهام لآل الدبوس موضع تحديد

.التدبيس إنهاء وحدة ترآيب عند إال هذا القائمة عنصر يظهر ال: مالحظة

Hole Punch )الفتحات تثقيب(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.المطبوعة المخرجات حافة بطول فتحات تثقيب

أو الفتحات تثقيب إنهاء وحدة ترآيب حال في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة
.المواضع متعددة تدبيس وحدة

Hole Punch Mode )الفتحات تثقيب وضع(

2 holes )فتحتان(
3 holes )3 فتحات(

4 holes )4 فتحات(

.المطبوعة للمخرجات الفتحات تثقيب وضع تعيين

:مالحظات

.المتحدة الواليات في االفتراضي المصنع إعداد هو) ثقوب holes ")3 3 "إن•
.العالمي االفتراضي المصنع إعداد هو) ثقوب holes") 4 4 "إن

أو الفتحات تثقيب إنهاء وحدة ترآيب حال في فقط هذا القائمة عنصر يظهر•
.المواضع متعددة تدبيس وحدة

Offset Pages )اإلزاحة صفحات(

None )يوجد ال*(
Between Copies )النسخ بين(

Between Jobs )المهام بين(

.الطباعة مهمة من نسخة آل أو طباعة مهمة آل في المخرجات إزاحة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Duplex Binding )الوجهين على الطباعة ورق تجليد(

*طويلة حافة
Short Edge )قصيرة حافة(

على الطباعة توجيه يتم وآيف الوجهين ذات الصفحات تجليد بها يتم التي الطريقة تحديد
.الصفحة من األمامية الجهة على بالطباعة يتعلق فيما الصفحة من الخلفية الجهة

:مالحظات

الحافة (الطويلة الحافة من الصفحات تجليد إلى" الطويلة الحافة "إعداد يؤدي•
).العرضي لالتجاه العلوية والحافة الطولي لالتجاه اليسرى

القصيرة الحافة امتداد على الصفحات تجليد إلى القصيرة الحافة إعداد يؤدي•
).العرضي لالتجاه اليسرى والحافة الطولي لالتجاه العلوية الحافة (للصفحة

وجه لآل الصفحات عدد

Off )إيقاف*(
واحدة ورقة في صفحتان

واحدة ورقة في صفحات 3
واحدة ورقة في صفحات 4
واحدة ورقة في صفحات 6
واحدة ورقة في صفحات 9

واحدة ورقة في صفحة 12

واحدة ورقة في صفحة 16

.الورقة من واحد وجه على المتعددة الصفحات صور طباعة

Pages per Side Ordering )وجه لآل الصفحات ترتيب(
Horizontal) *أفقي(*

Reverse Horizontal )األفقي عآس(

Reverse Vertical )الرأسي عآس(

رأسية

الصفحات( Pages per Side استخدام عند المتعددة الصفحات صور موضع تحديد
).وجه لآل

.واتجاهها الصفحات صور عدد على الموضع تحديد يعتمد: مالحظة

Pages per Side Orientation )وجه لآل الصفحات اتجاه(

Auto )تلقائي*(

عرضي
طولي

لآل الصفحات( Pages per Side استخدام عند الصفحات متعدد المستند اتجاه تحديد
).وجه

Pages per Side Border )وجه لآل الصفحات حد(

None )يوجد ال*(

متواصل

لآل الصفحات( Pages per Side استخدام عند صفحة صورة آل حول حد طباعة
).وجه

Separator Sheets )الفاصلة األوراق(

Off )إيقاف*(

Between Copies )النسخ بين(
Between Jobs )المهام بين(

Between Pages )الصفحات بين(

.ال أم الطباعة عند فارغة فاصلة أوراق إدخال سيتم هل تحديد

Separator Sheet Source )الفاصلة األوراق مصدر(

Tray [x]) 1) (الدرج] x([) 1(*
Multipurpose Feeder )االستخدامات متعددة التغذية وحدة(

.الفاصلة للورقة الورق مصدر تحديد

Configure MP بتعيين قم األغراض، متعددة التغذية وحدة تظهر لآي: مالحظة
Paper قائمة من) العلبة( Cassette إلى) األغراض متعددة التغذية وحدة تآوين(
).الورق(

Blank Pages )فارغة صفحات(

Do Not Print) *الطباعة عدم(*

Print )طباعة(

.الطباعة مهمة في فارغة صفحات إدخال من بد ال آان إذا ما تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Network/Ports )المنافذ/الشبآة(

Network Overview )االتصال شبآة حول عامة نظرة(
الوصفالقائمة عنصر

Active Adapter )نشط مهايئ(

Auto )تلقائي*(

]االتصال شبآات ببطاقات قائمة[

.الشبآة اتصال آيفية تحديد

.الطابعة شبآة اتصال حالة عرض"االتصال شبآة حالة"

الطابعة على االتصال شبآة حالة عرض

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.الشاشة على االتصال شبآة حالة عرض

Speed, Duplex )،الحالية النشطة االتصال شبآة بطاقة سرعة عرض)الوجهين على السرعة.

IPv4عنوان عرض IPv4.

All IPv6 Addresses )عناوين آل IPv6(عناوين آل عرض IPv6.

الطباعة ملقم تشغيل إعادة

بدء

.بالطابعة النشطة الشبآة اتصاالت جميع تعيين إعادة

.الشبآة تآوين إعدادات جميع اإلعداد هذا يزيل: مالحظة

Network Job Timeout )الشبآة مهمة توقف زمن(

Off )إيقاف(

On )ثانية 90)* (تشغيل(

.االتصال شبآة على طباعة مهمة الطابعة تلغي أن قبل الوقت لتعيين

شعار صفحة
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.شعار صفحة طباعة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Wireless )السلآي(
.السلآية اتصال شبآة مهايئ على تحتوي بطابعات أو السلآية اتصال بشبآة المتصلة الطابعات في فقط القائمة هذه تتوفر: مالحظة

الوصفالقائمة عنصر

الالسلآي االتصال إعداد

Network Name )االتصال شبآة اسم(

الشبآة وضع
Infrastructure) *األساسية البنية(

Ad hoc
Wireless Security Mode )األمان وضع

)الالسلآي
Disabled )معّطل*(

"WEP"

WPA2/WPA - Personal
WPA2 - Personal

802.1x - Radius

.الطابعة بها ستتصل التي الالسلآية االتصال شبآة تحديد

Network/Ports )69)المنافذ/الشبآة



الوصفالقائمة عنصر

Wi‑Fi Protected Setup إعداد

تلقائًيا WPS اآتشاف
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

زر بضغطة النسخ طريقة بدء
Start PIN Method أسلوب

.االتصال شبآة أمان بتمآين وقم السلآية اتصال شبآة أنشئ

:مالحظات

بشبآة الطابعة يصل) زر بضغطة النسخ طريقة بدء( Start Push Button Method اإلعداد•
الوصول ونقطة الطابعة من بآل الموجودة األزرار على الضغط طريق عن السلآية اتصال

ه( .محددة زمنية فترة خالل) الالسلآي الموجِّ

اتصال بشبآة الطابعة يصل) الشخصي التعريف رقم طريقة بدء( Start PIN Method اإلعداد•
.الوصول لنقطة الالسلآية اإلعدادات في الطابعة على الموجود PIN رمز بإدخال السلآية

الشبآة وضع

)األساسي الخدمة ضبط( BSS نوع
Infrastructure) *األساسية البنية(

Ad hoc

المفضلة القناة رقم
Auto )تلقائي*(

1–11

.االتصال شبآة وضع لتحديد

وضع إلى) األساسي الخدمة ضبط( BSS نوع تعيين حالة في فقط المفضلة القناة رقم يظهر: مالحظة
.المباشر االتصال

Wi‑Fi Direct تمآين

On )تشغيل(

Off )إيقاف*(

.Wi-Fi على تحتوي التي األجهزة مع مباشرة لالتصال الطباعة تعيين

التوافق

802.11 b/g
802.11b/g/n*

802.11a/b/g/n
802.11a/n

802.11a/b/g/n/ac

.الالسلآية االتصال لشبآة الالسلآي المعيار لتحديد

Enable Wi‑Fi إعداد تعطيل حالة في فقط 802.11a/nو 802.11a/b/g/n اختيار يمآن: مالحظة
Direct )تمآين Wi‑Fi Direct.(

Wireless Security Mode )األمان وضع
)الالسلآي

Disabled )معّطل*(

"WEP"

WPA2/WPA-Personal
WPA2-Personal

.الالسلآية باألجهزة الطابعة لتوصيل األمان نوع تعيين

WEP Authentication Mode )المصادقة وضع
WEP(

Auto )تلقائي*(

فتح
مشترك

.الطابعة تستخدمه الذي) WEP (الالسلآي التشفير بروتوآول نوع تحديد

األمان وضع( Wireless Security Mode تعيين عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة
.WEP على) الالسلآي

.آمن السلآي اتصال لضمان WEP مرور آلمة تحديدWEP مفتاح تعيين

WPA-PSK Encryption Mode )تشفير وضع
WPA-PSK(

AES

).WPA (محمي Wi-Fi وصول خالل من الالسلآي األمان تمآين

األمان وضع( Wireless Security Mode تعيين حالة في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة
.WPA2-Personal أو WPA2/WPA-Personal على) الالسلآي

.آمن السلآي اتصال لضمان المرور آلمة تعيين)سابًقا المشارك المفتاح( Pre‑Shared Key تعيين

WPA2-PSK التشفير وضع

AES
.WPA2 خالل من الالسلآي األمان تمآين

األمان وضع( Wireless Security Mode تعيين حالة في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة
.WPA2-Personal أو WPA2/WPA-Personal على) الالسلآي
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802.1x التشفير وضع

WPA+
WPA2*

.802.1x معيار خالل من الالسلآي األمان تمآين

األمان وضع( Wireless Security Mode تعيين حالة في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة
.802.1x - Radius على) الالسلآي

"االتصال شبآة عنوان"

UAA

LAA

.الشبآة عناوين اعرض

PCL Smartswitch

On )تشغيل*(

Off )إيقاف*(

الطابعة لغة عن النظر بغض ذلك، طباعة مهمة تتطلب عندما تلقائًيا PCL محاآاة إلى لتنتقل الطابعة لتعيين
.االفتراضية

الواردة البيانات بفحص الطابعة تقوم لن ،PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف حال في: مالحظة
).إعداد( Setup قائمة في المحددة االفتراضية الطابعة لغة وستستخدم

PS Smartswitch

On )تشغيل*(
Off )إيقاف*(

الطابعة لغة عن النظر بغض ذلك، طباعة مهمة تتطلب عندما تلقائًيا PS محاآاة إلى لتنتقل الطابعة لتعيين
.االفتراضية

الواردة البيانات بفحص الطابعة تقوم لن ،PS SmartSwitch تشغيل إيقاف حال في: مالحظة
).إعداد( Setup قائمة في المحددة االفتراضية الطابعة لغة وستستخدم

NPA Mode )وضع NPA(

Auto )تلقائي*(
Off )إيقاف(

يحددها التي لالصطالحات وفًقا االتجاه ثنائي لالتصال الالزمة الخاصة المعالجة ألداء الطابعة تعيين
.NPA بروتوآول

.اإلعداد تغيير بعد الطابعة تشغيل إعادة تتم: مالحظة

Job Buffering )للمهمة المؤقت التخزين(

On )تشغيل(

Off )إيقاف*(

.الطباعة قبل الصلب الطابعة قرص على مؤقتًا الطباعة مهام لتخزين

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

MAC PS الثنائي
Auto )تلقائي*(

On )تشغيل(
Off )إيقاف(

.الثنائية Macintosh PostScript طباعة مهام لمعالجة الطابعة لضبط

:مالحظات

.البسيطة الثنائية PostScript طباعة مهام معالجة على" تشغيل "اإلعداد يعمل•

.القياسي البروتوآول باستخدام الطباعة لمهام تصفية آعامل" إيقاف"اإلعداد يعمل•

إيثرنت
الوصفالقائمة عنصر

.نشط اتصال شبآة مهايئ سرعة عرضالشبآة سرعة

IPv4

DHCP تمآين
On )تشغيل*(

Off )إيقاف(

).DHCP بروتوآول (للمضيف الديناميآية التهيئة بروتوآول تمآين

وتهيئته IP بعنوان المتعّلقة المعلومات بتوزيع ما لخادم يسمح قياسًيا بروتوآوًال DHCP بروتوآول ُيعّد: مالحظة
.للعمالء

IPv4
ثابت IP عنوان تعيين

IP عنوان

Netmask )الشبآة قناع(
Gateway )مدخل(

.بطباعتك الخاص الثابت IP عنوان لتعيين

"االتصال شبآة عنوان"

UAA

LAA

إدارته تتم وعنوان) LAA (محلًيا إدارته تتم عنوان): MAC (الوسائط إلى الوصول في التحآم عنصر عناوين عرض
).UAA (عالمًيا

.يدوًيا بالطابعة الخاص LAA تغيير يمآنك: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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PCL SmartSwitch

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

الطابعة لغة عن النظر بغض ذلك، طباعة مهمة تتطلب عندما تلقائًيا PCL محاآاة إلى لتنتقل الطابعة لتعيين
.االفتراضية

لغة وستستخدم الواردة البيانات بفحص الطابعة تقوم لن ،PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف حال في: مالحظة
).إعداد( Setup قائمة في المحددة االفتراضية الطابعة

PS SmartSwitch

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

الطابعة لغة عن النظر بغض ذلك، طباعة مهمة تتطلب عندما تلقائًيا PS محاآاة إلى لتنتقل الطابعة لتعيين
.االفتراضية

لغة وستستخدم الواردة البيانات بفحص الطابعة تقوم لن ،PS SmartSwitch تشغيل إيقاف حال في: مالحظة
).إعداد( Setup قائمة في المحددة االفتراضية الطابعة

Job Buffering )للمهمة المؤقت التخزين(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.الطباعة إجراء قبل الصلب الطابعة قرص على مؤقًتا المهام لتخزين

:مالحظات

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر•

.الطابعات طرازات بعض في فقط هذا القائمة عنصر يظهر•

MAC PS الثنائي
Auto )تلقائي*(

On )تشغيل(
Off )إيقاف(

.الثنائية Macintosh PostScript طباعة مهام لمعالجة الطابعة لضبط

:مالحظات

.البسيطة الثنائية PostScript طباعة مهام معالجة على" تشغيل "اإلعداد يعمل•

.القياسي البروتوآول باستخدام الطباعة لمهام تصفية آعامل" إيقاف"اإلعداد يعمل•

الطاقة توفير في آفاءة ذات إيثرنت

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.Ethernet اتصال شبآة من بيانات أي الطابعة تتلقى ال عندما الطاقة استهالك لتخفيض

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

TCP/IP
.الطباعة بخوادم المرفقة الطابعات أو االتصال شبآات طابعات في فقط القائمة هذه تظهر: مالحظة

الوصفالقائمة عنصر

.TCP/IP لعنوان الحالي المضيف اسم لتعيينالمضيف اسم تعيين

Domain Name )المجال اسم تعيين)المجال اسم.

.الطابعات طرازات بعض في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Allow DHCP/BOOTP to update NTP server )السماح
)NTP خادم بتحديث DHCP/BOOTP لـ

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.للطابعة NTP إعدادات بتحديث BOOTPو DHCP لعمالء السماح

.zero configuration لشبآة خدمة اسم تحديدZero Configuration اسم

.الطابعات طرازات بعض في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Enable Auto IP )تمآين IP تلقائي(
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.تلقائًيا IP عنوان تعيين

DNS Server Address )ملقم عنوان WINS(الحالي المجال اسم نظام خادم عنوان تعيين) DNS.(

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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.االحتياطي DNS خادم عناوين تحديداالحتياطي DNS ملقم عنوان

2 االحتياطي DNS ملقم عنوان

3 االحتياطي DNS ملقم عنوان

Domain Search Order )مختلفة مجاالت في الموجودة ومصادرها الطابعة موقع لتحديد المجاالت بأسماء قائمة تحديد)المجال بحث طلب
.الشبآة على

.الطابعات طرازات بعض في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

DDNS تمآين
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.الديناميآي DNS إعدادات لتحديث

DDNS TTLإعدادات تحديد DDNS الحالية.

TTL االفتراضي

DDNS Refresh Time )تحديث وقت DDNS(

Enable mDNS )تمآين mDNS(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.المتعدد للبث DNS إعدادات تحديث

WINS Server Address )ملقم عنوان WINS(لخدمة الخادم عنوان تحديد Windows Internet Name Service (WINS.(

BOOTP تمآين

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.للطابعة IP عنوان بتعيين BOOTP لـ السماح

.TCP التصاالت IP عنوان تحديدالمقيدة الملقم قائمة

:مالحظات

.IP عناوين بين للفصل فاصلة استخدام•

.IP عنوان 50 حتى إضافة يمآنك•

Restricted Server List Options )الخادم قائمة خيارات
)المقيدة

Block All Ports )المنافذ آل حظر*(

Block Printing Only )فقط الطباعة حظر(
Block Printing and HTTP Only )و الطباعة حظرHTTP

)فقط

.الطابعة وظائف إلى الوصول القائمة في IP لعناوين يمآن آيف تحديد

MTUلإلرسال حد أقصى وحدة معلمة تحديد) MTU (التصاالت TCP.

Raw Print Port )البسيطة الطباعة منفذ(

1–65535 )9100(*

.شبآة على المتصلة للطابعات بسيط منفذ رقم تحديد

Outbound Traffic Maximum Speed )لنقل سرعة أقصى
)الصادرة البيانات

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.للطابعة نقل معدل أقصى تمآين

Enhanced TLS Security )أمان TLS المحّسن(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.البيانات وتآامل الطابعة خصوصية تحسين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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.الطباعة بخوادم المتصلة الطابعات أو االتصال شبآات طابعات في فقط القائمة هذه تظهر: مالحظة

الوصفالقائمة عنصر

IPv6 تمآين

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.الطابعة في IPv6 بتمآين قم

DHCPv6 تمآين

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.الطابعة في DHCPv6 بتمآين قم

Stateless Address Autoconfiguration )الحالة محدد غير تلقائي تآوين
)للعنوان

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

التي التلقائية IPv6 عنوان تآوين إدخاالت لقبول الشبآة مهايئ تعيين
.الموّجه يوفرها

DNS Server Address )ملقم عنوان WINS(ملقم عنوان لتحديد DNS.

Manually Assigned IPv6 Address )عنوان IPv6 عنوان لتعيين)يدوًيا المعين IPv6.

Manually Assigned IPv6 Router )موّجه IPv6 موّجه لتعيين)يدوًيا المعين IPv6.

Address Prefix )العنوان بادئة(

0–128 )64(*

.العنوان بادئة لتحديد

All IPv6 Addresses )عناوين آل IPv6(عناوين آل عرض IPv6.

All IPv6 Router Addresses )موّجه عناوين آل IPv6(موّجه عناوين آل لعرض IPv6.

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

SNMP
.الطباعة بخوادم المتصلة الطابعات أو االتصال شبآات طابعات في فقط القائمة هذه تظهر: مالحظة

الوصفالقائمة عنصر

SNMP 2و 1 اإلصدارانc

تمآين
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

SNMP لمجموعة السماح

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

Enable PPM MIB )تمآين PPM MIB(

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

SNMP مجتمع

2c و 1 اإلصداران) SNMP (البسيط الشبآة إدارة بروتوآول تآوين
.وتطبيقاتها الطابعة تشغيل برامج لتثبيت

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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SNMP 3 اإلصدار

تمآين
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(
Set Read/Write Credentials )الآتابة / القراءة اعتماد بيانات تعيين(

:"المستخدم اسم"

المرور آلمة
Set Read‑only Credentials )فقط القراءة اعتماد بيانات تعيين(

:"المستخدم اسم"
المرور آلمة

Authentication Hash )المصادقة تجزئة(
"MD5"

SHA1*

Minimum Authentication Level )للمصادقة مستوى أدنى(
No Authentication, No Privacy )خصوصية توجد ال مصادقة، توجد ال(

Authentication, No Privacy )خصوصية توجد ال مصادقة، توجد(
Authentication, Privacy )خصوصية توجد مصادقة، توجد*(

Privacy Algorithm )الخصوصية خوارزمية(

DES

AES‑128*

.وتحديثه الطابعة أمان لتثبيت 3 اإلصدار SNMP تآوين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

IPSec
.الطباعة بخوادم المتصلة الطابعات أو االتصال شبآات طابعات في فقط القائمة هذه تظهر: مالحظة

الوصفالقائمة عنصر

IPSec تمآين
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

).IPSec (اإلنترنت بروتوآول أمان تمآين

Base Configuration )أساسي تآوين(

Default )افتراضية إعدادات*(
التوافق

"تأمين"

.األساسي IPSec تآوين تعيين

)IPSec تمآين( Enable IPSec تعيين عند إال هذا القائمة عنصر يظهر ال: مالحظة
).تشغيل( On على

IPSec Device Certificate )جهاز شهادة IPSec(شهادة تحديد IPSec.

التآوين( Base Configuration تعيين عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة
).التوافق( Compatibility إلى) األساسي

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Pre‑Shared Key Authenticated Connections
)ُمسبًقا الُمشاَرك المفتاح باستخدام المصادقة االتصاالت(

Host [x) [المضيف] x([

Address )العنوان(

Key )المفتاح(

.للطابعة المصادقة االتصاالت تآوين

سجل تمآين( Enable Job Log تعيين عند إال هذه القائمة عناصر تظهر ال: مالحظة
).تشغيل( On على) المهمة

Certificate Authenticated Connections )االتصاالت
)للشهادة المصادقة

Host [x] Address[/subnet[

Address[/subnet[

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

802.1x
.الطباعة بخوادم المتصلة الطابعات أو االتصال شبآات طابعات في فقط القائمة هذه تظهر: مالحظة

الوصفالقائمة عنصر

نشط

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.بالوصول السماح قبل المصادقة تتطلب التي االتصال شبآات إلى باالنضمام للطابعة للسماح

).المضمن الويب ملقم( Embedded Web Server إلى بالوصول قم هذا، القائمة عنصر إعدادات لتهيئة: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

LPD تآوين
.الطباعة بخوادم المتصلة الطابعات أو االتصال شبآات طابعات في فقط القائمة هذه تظهر: مالحظة

الوصفالقائمة عنصر

LPD مهلة

*)90 (ثانية 65535–0
أجل إلى الصالحة غير أو المعلقة الطباعة مهام انتظار عن) LPD (الخطوط لطابعة الخفي البرنامج خادم إليقاف التوقف زمن قيمة تعيين
.مسمى غير

LPD شعار صفحة

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.LPD طباعة مهام لجميع شعار صفحة طباعة

مهمة طلب ُمنشئ ولتعريف الطباعة مهام بين آفاصل المستخدمة الطباعة مهمة من األولى الصفحة هي الشعار صفحة: مالحظة
.الطباعة

LPD فيلم صفحة

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.LPD طباعة مهام لجميع ملحقة صفحة طباعة

.الطباعة مهمة في األخيرة الصفحة هي الملحقة الصفحة: مالحظة

LPD إرجاع حرف تحويل

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.السطر أول إلى الرجوع تحويل تمآين

.نفسه السطر على األول الموضع إلى المؤشر موضع بتحرك للطابعة أوامر تعطي آلية هو السطر أول إلى الرجوع: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

HTTP/FTP إعدادات
.الطباعة بخوادم المرفقة الطابعات أو االتصال شبآات طابعات في فقط القائمة هذه تظهر: مالحظة
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Enable HTTP Server )ملقم تمآين HTTP(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.وإدارتها الطابعة لمراقبة المضّمن الويب خادم إلى الوصول

HTTPS تمآين

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

).HTTPS (التشعبية للنصوص اآلمن النقل برتوآول إعدادات تآوين

FTP/TFTP تمآين

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.FTP باستخدام ملفات إرسال

.FTPو HTTP لخادم مجاالت أسماء تحديدمحلية مجاالت

.FTPو HTTP خادم إعدادات تآوينHTTP لـ الوآيل IP عنوان

:مالحظات

.HTTP لبروتوآول االفتراضي المصنع منفذ هي 80•

.FTP لبروتوآول االفتراضي المصنع منفذ هي 21•

FTP لـ الوآيل IP عنوان

HTTP Default IP Port )منفذ IP لـ االفتراضي HTTP(

HTTPS Device Certificate )جهاز شهادة HTTPS(

FTP Default IP Port )منفذ IP لـ االفتراضي FTP(

Timeout for HTTP/FTP Requests )طلبات وقت انتهاء HTTP/FTP(

*)30 (ثانية 1-299
.الخادم اتصال توقف قبل الوقت تحديد

Retries for HTTP/FTP Requests )طلبات محاوالت إعادة HTTP/FTP(

1-299 )3(*

.HTTP/FTP بخادم االتصال إعادة محاوالت عدد تعيين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

]x [متوازي
.اختيارية متوازية بطاقة ترآيب عند فقط القائمة هذه تظهر: مالحظة

لـاستخدام

PCL SmartSwitch

On )تشغيل*(
Off )إيقاف(

النظر بغض تسلسلي، منفذ عبر استالمها يتم طباعة مهمة ذلك تتطلب عندما PCL محاآاة إلى تلقائًيا للتبديل الطابعة لتعيين
.للطابعة االفتراضية اللغة عن

الطابعة لغة وستستخدم الواردة البيانات بفحص الطابعة تقوم لن ،PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف حال في: مالحظة
).إعداد( Setup قائمة في المحددة االفتراضية

PS SmartSwitch

On )تشغيل*(

Off )إيقاف(

عن النظر بغض تسلسلي، منفذ عبر استالمها يتم طباعة مهمة ذلك تتطلب عندما PS محاآاة إلى تلقائًيا للتبديل الطابعة لتعيين
.للطابعة االفتراضية اللغة

الطابعة لغة وستستخدم الواردة البيانات بفحص الطابعة تقوم لن ،PS SmartSwitch تشغيل إيقاف حال في: مالحظة
).إعداد( Setup قائمة في المحددة االفتراضية

NPA Mode )وضع NPA(

On )تشغيل(

Off )إيقاف(
Auto )تلقائي*(

.NPA بروتوآول يحددها التي لالصطالحات وفًقا االتجاه ثنائي لالتصال الالزمة الخاصة المعالجة ألداء الطابعة تعيين

.اإلعداد تغيير بعد الطابعة تشغيل إعادة تتم: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Network/Ports )77)المنافذ/الشبآة



لـاستخدام

المتقدمة الحالة

On )تشغيل*(
Off )إيقاف(

.المتوازي المنفذ عبر االتجاه ثنائي االتصال تمآين

Protocol )بروتوآول(

قياسي

Fastbytes )أسرع بايت*(

.المتوازي المنفذ بروتوآول لتخصيص

التشغيل بدء قبول
On )تشغيل(

Off )إيقاف*(

.الآمبيوتر من األجهزة تشغيل بدء طلبات لقبول الطابعة لتعيين

أجهزة من العديد يقوم. المتوازي المنفذ من التشغيل بدء إشارة تنشيط طريق عن التشغيل بدء بطلب الآمبيوتر يقوم: مالحظة
.الآمبيوتر تشغيل فيها يتم مرة آل في التشغيل بدء إشارة بتنشيط الشخصية الآمبيوتر

Parallel Mode 2 )الوضع
)2 المتوازي
On )تشغيل(

Off )إيقاف*(

.الزائدة أو الخلفية المصباح حافة على المتوازي المنفذ بيانات تمثيل سيتم آان إذا ما لتحديد

MAC PS الثنائي

On )تشغيل(
Off )إيقاف(

Auto )تلقائي*(

.الثنائية Macintosh PostScript طباعة مهام لمعالجة الطابعة لضبط

:مالحظات

.البسيطة الثنائية PostScript طباعة مهام معالجة على" تشغيل "اإلعداد يعمل•

.القياسي البروتوآول باستخدام الطباعة لمهام تصفية آعامل" إيقاف"اإلعداد يعمل•

.خارجي طباعة لملقم االتصال شبآة عنوان معلومات لتعيين:"ENA عنوان"

.متواٍز منفذ عبر خارجي طباعة بملقم الطابعة اتصال حالة في فقط متاحة تآون القائمة هذ: مالحظة

ENA Netmaskخارجي طباعة لملقم الشبآة قناع معلومات لتعيين.

.متواٍز منفذ عبر خارجي طباعة بملقم الطابعة اتصال حالة في فقط متاحة تآون القائمة هذ: مالحظة

.خارجي طباعة لملقم البوابة معلومات لتعيينENA مدخل

.متواٍز منفذ عبر خارجي طباعة بملقم الطابعة اتصال حالة في فقط متاحة تآون القائمة هذ: مالحظة

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

ThinPrint
الوصفالقائمة عنصر

ThinPrint تمآين

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.ThinPrint باستخدام الطباعة

المنفذ رقم

4000-4999 )4000(*

.ThinPrint لخادم المنفذ رقم تعيين

Bandwidth (bits/sec) (الترددي النطاق) ث/بت((

100-1000000 )0(*

.ThinPrint بيئة في البيانات إرسال سرعة تعيين

Packet Size (kbytes) (الحزمة حجم) آيلوبايت((
0-64000 )0(*

.البيانات إلرسال الحزمة حجم تعيين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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USB
.فقط الطابعات طرازات بعض في القائمة هذه تظهر: مالحظة

الوصفالقائمة عنصر

PCL SmartSwitch

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

النظر بغض ،USB منفذ عبر استالمها يتم طباعة مهمة ذلك يتطلب عندما PCL محاآاة إلى التحويل يتم لآي الطابعة تعيين
.للطابعة االفتراضية اللغة عن

الطابعة لغة وستستخدم الواردة البيانات بفحص الطابعة تقوم لن ،PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف حال في: مالحظة
).إعداد( Setup قائمة في المحددة االفتراضية

PS SmartSwitch
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

النظر بغض ،USB منفذ عبر استالمها يتم طباعة مهمة ذلك يتطلب عندما PS محاآاة إلى التحويل يتم لآي الطابعة تعيين
.للطابعة االفتراضية اللغة عن

الطابعة لغة وستستخدم الواردة البيانات بفحص الطابعة تقوم لن ،PS SmartSwitch تشغيل إيقاف حال في: مالحظة
).إعداد( Setup قائمة في المحددة االفتراضية

Job Buffering )المؤقت التخزين
)للمهمة

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الطباعة إجراء قبل الصلب الطابعة قرص على مؤقًتا المهام لتخزين

.فقط صلب قرص ترآيب عند هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

MAC PS الثنائي

On )تشغيل(
Auto )تلقائي*(

Off )إيقاف(

.الثنائية Macintosh PostScript طباعة مهام لمعالجة الطابعة لضبط

:مالحظات

الآمبيوتر أجهزة من بسيطة ثنائية PostScript طباعة مهام بتنفيذ الطابعة تقوم التشغيل، وضع إلى تعيينه عند•
.Macintosh التشغيل نظام باستخدام

التشغيل أنظمة باستخدام الآمبيوتر أجهزة من الطباعة مهام بمعالجة الطابعة تقوم التلقائي، الوضع إلى تعيينه عند•
Windows أو Macintosh.

.القياسي البروتوآول باستخدام PostScript طباعة مهام بتصفية الطابعة تقوم اإليقاف، وضع إلى تعيينه عند•

Enable USB Port )منفذ تمآين
USB(

Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.القياسي USB منفذ تمآين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Google سحابة من الطباعة
الوصفالقائمة عنصر

Registration )التسجيل(

Register )تسجيل(
.Google سحابة خادم في الطابعة تسجيل

خيارات
Enable Google Cloud Print )سحابة من الطباعة تمآين Google(

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.Google حساب من مباشرًة الطباعة

خيارات
Enable Local Discovery )المحلي االآتشاف تمآين(

Off )إيقاف(
On )تشغيل*(

.البيانات إلرسال أآبر ترددي بنطاق السماح

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

خيارات

Enable SSL Peer Verification )نظير من التحقق تمآين SSL(
Off )إيقاف(

On )تشغيل*(

.بك الخاص Google بحساب لالتصال النظير شهادة أصالة من التحقق

خيارات

دائًما آصورة الطباعة
Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.صور ملفات في ضوئًيا الممسوح اإلخراج حفظ

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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Security )األمان(

Login Methods )الدخول تسجيل طرق(

Manage Permissions )األذونات إدارة(

الوصفالقائمة عنصر

الوظيفة إلى الوصول

Modify Address Book )العناوين دفتر تعديل(
Create Profiles )تعريف ملفات إنشاء(

Manage Bookmarks )المرجعية اإلشارات إدارة(
Flash Drive Print )فالش أقراص محرك من طباعة(

Flash Drive Color Printing )المحمول األقراص محرك من ملونة طباعة(
Held Jobs Access )الموقوفة المهام إلى الوصول(

User Profiles )المستخدمين تعريف ملفات(

الجهاز في مهام إلغاء
اللغة تغيير

Internet Printing Protocol (IPP) (اإلنترنت من الطباعة بروتوآول(
B/W Print )واألسود باألبيض طباعة(

Color Print )باأللوان طباعة(

.الطابعة وظائف إلى الوصول في التحآم

اإلدارة قوائم

)األمان( Security قائمة
)المنافذ/االتصال شبآة( Network/Ports قائمة

Paper Menu )الورق قائمة(

القائمة
)الوظائف تآوين( Function Configuration قوائم

)الطباعة مستلزمات( Supplies قائمة

"الخيارات بطاقة "قائمة

SE Menu )قائمة PDF(

)الجهاز( Device قائمة

.الطابعة قوائم إلى بالوصول للتحآم

األجهزة إدارة
Remote Management )ُبعد عن اإلدارة(

Firmware Updates )الثابتة البرامج تحديثات(
التطبيقات تهيئة

Operator Panel Lock )المشّغل لوحة تأمين(

اإلعدادات آل تصدير / استيراد
Out of Service Erase )الخدمة نطاق خارج المسح(

.الطابعة إدارة خيارات إلى الوصول في التحآم

Apps )التطبيقات(

New Apps )جديدة تطبيقات(

شرائح عرض
الخلفية تغيير

التوقف شاشة

والمفضلة النماذج
Eco-Settings )التوفير إعدادات(

.الطابعة تطبيقات إلى بالوصول للتحآم

Embedded من الممّآنة التطبيقات بحسب القائمة تختلف قد: مالحظة
Web Server )المضمن الويب ملقم.(
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Local Accounts )المحلية الحسابات(

الوصفالقائمة عنصر

Manage Groups/Permissions )األذونات/المجموعات إدارة(

مجموعة إضافة

Import Access Controls )الوصول في التحآم عناصر استيراد(
الوظيفة إلى الوصول

اإلدارة قوائم

األجهزة إدارة
Apps )التطبيقات(

All Users )المستخدمين جميع(
Import Access Controls )الوصول في التحآم عناصر استيراد(

الوظيفة إلى الوصول

اإلدارة قوائم
األجهزة إدارة

Apps )التطبيقات(

المسئول

وإعدادات وتطبيقاتها الطابعة وظائف إلى مستخدم أو مجموعة وصول في التحآم
.بها األمان

Add User )مستخدم إضافة(

"المرور آلمة/المستخدم اسم"

:"المستخدم اسم"
المرور آلمة

PIN رقم

.الطابعة وظائف إلى الوصول إلدارة محلية حسابات إنشاء

User Name/Password Accounts )المرور آلمة/المستخدم اسم حسابات(

Add User )مستخدم إضافة(

User Name Accounts )المستخدم اسم حسابات(

Add User )مستخدم إضافة(

Password Accounts )المرور آلمة حسابات(

Add User )مستخدم إضافة(

PIN Accounts )حسابات PIN(

Add User )مستخدم إضافة(

Schedule USB Devices )أجهزة جدولة USB(
الوصفالقائمة عنصر

Schedules )الجدولة عمليات(

Add New Schedule )جديد جدول إضافة(
.USB منافذ إلى الوصول جدولة

Security Audit Log )األمان مراقبة سجل(
الوصفالقائمة عنصر

التدقيق تمآين

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.البعيد النظام وسجل اآلمن المراقبة سجل في األحداث تسجيل

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

بعد عن النظام سجل تمآين

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.بعيد خادم إلى المراقبة سجالت إرسال

.ومنفذه البعيد النظام سجل خادم تحديدالبعيد النظام سجل ملقم

البعيد النظام سجل منفذ
1-65535 )514(*

البعيد النظام سجل طريقة

Normal UDP )UDP عادي*(

Stunnel

.بعيد خادم إلى المسجلة األحداث إلرسال نظام سجل طريقة تحديد

بعد عن النظام سجل إنشاء أداة
0 ‑ Kernel Messages )رسائل Kernel(

1 ‑ User‑Level Messages )المستخدم مستوى رسائل(
2 ‑ Mail System )البريد نظام(

3 ‑ System Daemons )للنظام الخفي البرنامج(
4 ‑ Security/Authorization Messages )التخويل/ األمن رسائل*(

5 ‑ Messages Generated Internally by Syslogs )إنشاؤها يتم التي الرسائل
)النظام سجالت طريق عن داخلًيا

6 ‑ Line Printer Subsystem )الخط لطابعة الفرعي النظام(

7 ‑ Network News Subsystem )الشبآة ألخبار الفرعي النظام(

8 ‑ UUCP Subsystem )لـ الفرعي النظام UUCP(
9 ‑ Clock Daemon )للساعة الخفي البرنامج(

10 ‑ Security/Authorization Messages )التخويل/ األمن رسائل(
11 ‑ FTP Daemon )لـ الخفي البرنامج FTP(

12 ‑ NTP Subsystem )لـ الفرعي النظام NTP(

13 ‑ Log Audit )السجل مراقبة(
14 ‑ Log Alert )السجل تنبيه(

15 ‑ Clock Daemon )للساعة الخفي البرنامج(
)local0( 0 محلي استخدام ‑ 16

)local1( 1 محلي استخدام ‑17
)local2( 2 محلي استخدام ‑ 18

)local3( 3 محلي استخدام ‑ 19

)local4( 4 محلي استخدام ‑ 20

)local5( 5 محلي استخدام ‑ 21
)local6( 6 محلي استخدام ‑ 22

)local7( 7 محلي استخدام ‑ 23

خادم إلى سجل أحداث إرسال عند الطابعة تستخدمها إنشاء أداة رمز تحديد
.بعيد

السجل إلى بالنسبة األحداث أهمية

0 ‑ Emergency )طوارئ(
1 ‑ Alert )تنبيه(

2 ‑ Critical )مهم(
3 ‑ Error )خطأ(

4 ‑ Warning )تحذير*(
5 ‑ Notice )إشعار(

6 ‑ Informational )معلومات(

7 ‑ Debug )تصحيح(

.التسجيل وأحداث لرسائل األولوية مستوى انقطاع تحديد

:مالحظات

بينما. خطورة األآثر) طوارئ( Emergency ‑ 0 إعداد ُيعد•
.خطورة األقل) تصحيح( Debug ‑ 7 إعداد ُيعد

.منه أعلى مستويات وأي المحدد الخطورة مستوى تسجيل يتم•
إلى) تحذير( Warning ‑ 4 تحديد يؤدي المثال، سبيل على

.4 إلى 0 من الخطورة مستويات تسجيل

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Remote Syslog Non‑Logged Events )في تسجيلها يتم ال التي األحداث
)البعيد النظام سجل

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

الخادم إلى الخطورة مستوى عن النظر بغض األحداث آل إرسال
.البعيد

Admin’s E‑mail Address )المسؤول إلى المسجلة باألحداث اإللآتروني بالبريد إخطار إرسال)للمسؤول اإللآتروني البريد عنوان.

E‑maiL Log Cleared Alert )مسحه تم الذي اإللآتروني البريد سجل تنبيه(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

إدخال حذف عند المسؤول إلى اإللآتروني بالبريد إخطار إرسال
.بالسجل

E‑maiL Log Wrapped Alert )الملتف اإللآتروني البريد سجل تنبيه(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

السجل يصبح عندما المسؤول إلى اإللآتروني بالبريد إخطار إرسال
.القديمة اإلدخاالت فوق الآتابة في ويبدأ مآتمًال

Log Full Behavior )بالآامل اإلجراءات تسجيل(

Wrap Over Older Entries )األقدم اإلدخاالت حول التفاف*(
E‑mail Log Then Delete All Entries )ثم اإللآتروني بالبريد السجل إرسال

)اإلدخاالت آل حذف

.له المخصصة الذاآرة السجل يمأل عندما السجل تخزين مشآالت حل

E‑maiL % Full Alert )اإللآتروني البريد باآتمال تنبيه(% 

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

الذاآرة السجل يمأل عندما المسؤول إلى اإللآتروني بالبريد إخطار إرسال
.له المخصصة

 %Full Alert Level )اإللآتروني البريد بمستوى تنبيه(% 

1–99 )90%(*

E‑maiL Log Exported Alert )اإللآتروني البريد سجل بتصدير تنبيه(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.سجل تصدير عند المسؤول إلى اإللآتروني بالبريد إخطار إرسال

E‑maiL Log Settings Changed Alert )البريد سجل إعدادات بتغيير تنبيه
)اإللآتروني

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

Enable تعيين عند المسؤول إلى اإللآتروني بالبريد إخطار إرسال
Audit )المراقبة تمآين.(

Log Line Endings )السجل أسطر نهايات(

LF (\n*(

CR (\r(
CRLF \)r\n(

.سطر آل نهاية في السجل ملف ينتهي آيف تحديد

Digitally Sign Exports )الرقمية التوقيعات تصدير(

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.تصديره يتم سجل ملف آل إلى رقمي توقيع إضافة

Clear Log )السجل مسح(

بدء

.المراقبة سجالت آل حذف

التصدير سجل
Syslog )النظام سجل) (RFC 5424(

Syslog )النظام سجل) (RFC 3164(
CSV

.محمول أقراص محرك إلى األمان سجل تصدير

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Security )84)األمان



Login Restrictions )الدخول تسجيل قيود(
الوصفالقائمة عنصر

الدخول تسجيل فشل
1-10 )3(*

.المستخدم حساب تأمين يتم أن قبل الفاشلة الدخول تسجيل محاوالت عدد تحديد

الفشل وقت إطار

*)5 (دقيقة 1-60

.المستخدم حساب تأمين يتم أن قبل الفاشلة الدخول تسجيل محاوالت بين الزمني اإلطار تحديد

التأمين وقت
*)5 (دقيقة 1-60

.الحساب تأمين مدة تحديد

Web Login Timeout )الشبآة إلى الدخول تسجيل وقت انتهاء(

*)10 (دقيقة 1-120
.تلقائًيا المستخدم خروج تسجيل يتم أن قبل ُبعد عن الدخول لتسجيل التأخير تحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

السري الطباعة إعداد
الوصفالقائمة عنصر

Max Invalid PIN )لرقم األقصى الحد PIN الصالح غير(

2–10

.صالح غير PIN رقم إدخال فيها يتم التي المرات عدد تعيين

:مالحظات

.اإلعداد هذا إيقاف إلى صفر القيمة تؤدي•

.PIN ولرمز هذا المستخدم السم الطباعة مهام حذف يتم الحد، بلوغ عند•

.صلب قرص ترآيب يتم عندما فقط هذا القائمة عنصر يظهر•

Confidential Job Expiration )السرية المهمة فترة انتهاء(

Off )إيقاف*(
1 hour )واحدة ساعة(

4 hours )4 ساعات(
24 hours )24 ساعة(

1 week )واحد أسبوع(

.السرية الطباعة مهام انتهاء فترة تعيين

:مالحظات

أو الطابعة ذاآرة في سرية طباعة مهام وجود أثناء هذا القائمة عنصر تغيير حالة في•
القيمة إلى تتغير ال هذه الطباعة بمهام الخاصة االنتهاء فترة فإن للطابعة، الثابت القرص

.الجديدة االفتراضية

السرية الطباعة مهام جميع حذف حينئٍذ يتم فإنه الطابعة، تشغيل إيقاف حالة في•
.الطابعة ذاآرة في المحفوظة

Repeat Job Expiration )المهمة فترة انتهاء تآرار(

Off )إيقاف*(
1 hour )واحدة ساعة(

4 hours )4 ساعات(
24 hours )24 ساعة(

1 week )واحد أسبوع(

.تآرارها تريد التي الطباعة مهمة انتهاء فترة تعيين

Verify Job Expiration )المهمة فترة انتهاء من التحقق(

Off )إيقاف*(
1 hour )واحدة ساعة(

4 hours )4 ساعات(
24 hours )24 ساعة(

1 week )واحد أسبوع(

الُنسخ طباعة قبل جودتها ليفحص للمستخدم نسخة بطباعة الطابعة قيام انتهاء فترة تعيين
.المتبقية

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Security )85)األمان



الوصفالقائمة عنصر

Reserve Job Expiration )المهمة فترة انتهاء حفظ(

Off )إيقاف*(
1 hour )واحدة ساعة(

4 hours )4 ساعات(
24 hours )24 ساعة(

1 week )واحد أسبوع(

.الحق وقت في طباعتها ستتم التي الطباعة لمهام الطابعة تخزين انتهاء فترة تعيين

Require All Jobs to be Held )المهام آل تعليق يتطلب(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.الطباعة مهام آل لتعليق الطابعة تعيين

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Disk Encryption )القرص تشفير(
.صلب طابعة قرص ترآيب حالة في إال القائمة هذه تظهر ال: مالحظة

الوصفالقائمة عنصر

Status )الحالة(

تمآين

تعطيل

.القرص تشفير تمآين تم قد آان إذا ما لتحديد

.بها الخاص الصلب القرص أو الطابعة سرقة تمت حال في الحساسة البيانات فقدان لمنعالتشفير بدء

بدء قبل الطابعة من احتياطًيا المهمة البيانات فانسخ األمر، لزم إذا. الصلب القرص محتويات آل مسح إلى القرص تشفير تمآين يؤدي: مالحظة
.التشفير

المؤقتة البيانات ملفات مسح
الوصفالقائمة عنصر

Stored in onboard memory )الذاتية الذاآرة في ُمخّزن(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.الطابعة ذاآرة على الُمخّزنة الملفات جميع حذف

Stored on hard disk )الثابت القرص على ُمخّزن(

1 Pass Erase )المرور مسح*(

3 Pass Erase )المرور مسح(
7 Pass Erase )المرور مسح(

.للطابعة الثابت القرص على الُمخّزنة الملفات آل حذف

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

LDAP حلول إعدادات
لـاستخدام

LDAP إحاالت اتباع

Off )إيقاف*(

On )تشغيل(

.الدخول بتسجيل قام الذي المستخدم حساب عن المجال في مختلفة ملقمات في للبحث

Security )86)األمان



لـاستخدام

LDAP شهادة من التحقق

*ال
نعم

.LDAP شهادات من التحقق لتمآين

المحمول الهاتف خدمات إدارة
لـاستخدام

AirPrint

Print )طباعة(
ضوئي مسح

فاآس

.AirPrint البرنامج ميزة في الوظائف لتمآين

Miscellaneous )متنوع(
الوصفالقائمة عنصر

Protected Features )محمية ميزات(
*عرض

إخفاء

األمان إذن عن النظر بغض) FAC (الوظائف إلى بالوصول التحّآم إعداد يحميها التي الميزات آل لعرض
.المستخدم يملآه الذي

أو محددة ووظائف قوائم إلى الوصول إدارة على الوظائف إلى بالوصول التحّآم إعداد يعمل: مالحظة
.بالآامل يعّطلها

Print Permission )طباعة إذن(

Off )إيقاف*(
On )تشغيل(

.الطباعة قبل الدخول بتسجيل للمستخدم للسماح

Default Print Permission Login )تسجيل
)االفتراضي الطباعة إذن إلى الدخول

.الطباعة إذن إلى االفتراضي الدخول تسجيل لتعيين

األمان تعيين إعادة رابط

Enable “Guest” access )وصول تمآين
")*الضيف"

تأثير بال

.األمان تعيين إعادة رباط استخدام تأثير تحديد

:مالحظات

.التحآم لوحة على القفل رمز بجوار الرباط يوجد•

.الدخول يسّجلوا لم الذين للمستخدمين بالوصول الآامل التحّآم" الضيف "وصول تمآين يوّفر•

.الطابعة أمان تآوين على تأثير لها ليس التعيين إعادة أن) تأثير بال( No Effect إعداد يعني•

Minimum Password Length )األدنى الحد
)المرور آلمة لطول

0-32 )0(*

.المرور لآلمة بها المسموح لألحرف األدنى الحد لتحديد

.للمصنع االفتراضي اإلعداد إلى القيمة بجوار الموجودة (*) النجمة عالمة تشير: مالحظة

Security )87)األمان



Reports )التقارير(

Menu Settings Page )القائمة إعدادات صفحة(
الوصفالقائمة عنصر

Menu Settings Page )الطابعة قوائم على يحتوي تقرير طباعة)القائمة إعدادات صفحة.

جهاز
الوصفالقائمة عنصر

Device Information )الطابعة بخصوص معلومات على يحتوي تقرير طباعة)الجهاز معلومات.

Device Statistics )المستلزمات وحالة الطابعة استخدام بخصوص تقرير طباعة)الجهاز إحصائيات.

Profile List )الطابعة في المخزنة التعريف بملفات قائمة طباعة)التعريف ملفات قائمة.

Asset Report )بها الخاص الطراز واسم للطابعة التسلسلي الرقم على يحتوي تقرير طباعة)األصول تقرير.

Print )طباعة(
الوصفالقائمة عنصر

Print Fonts )الطباعة خطوط(

PCL خطوط
PS خطوط

.الطابعة لغات من آل في المتوفرة الخطوط حول ومعلومات نماذج لطباعة

Print Directory )الصلب الطابعة قرص أو فالش أقراص محّرك على المخّزنة الموارد لطباعة)الطباعة دليل.

.للطابعة صلب قرص أو فالش أقراص محرك ترآيب عند فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

االختصارات
الوصفالقائمة عنصر

All Shortcuts )الطابعة في المخزنة االختصارات يسرد تقرير طباعة)االختصارات آل.

Fax Shortcuts )الفاآس اختصارات(

Copy Shortcuts )النسخ اختصارات(

E‑mail Shortcuts )اإللآتروني البريد اختصارات(

FTP بروتوآول اختصارات

االتصال شبآة مجلد اختصارات

فاآس
الوصفالقائمة عنصر

Fax Job Log )الفاآس مهام من مآتملة مهمة 200 آخر بخصوص تقرير طباعة)الفاآس مهام سجل.

).تشغيل( On على) المهمة سجل تمآين( Enable Job Log تعيين عند إال هذا القائمة عنصر يظهر ال: مالحظة
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الوصفالقائمة عنصر

Fax Call Log )وحظرها واستالمها إجراؤها محاولة تمت مآالمة 100 آخر بخصوص تقرير طباعة)الفاآس مآالمات سجل.

).تشغيل( On على) المهمة سجل تمآين( Enable Job Log تعيين عند إال هذا القائمة عنصر يظهر ال: مالحظة

االتصال شبآة
الوصفالقائمة عنصر

Network Setup Page )الطابعة على الُمآّونة الالسلآية واإلعدادات الشبآة إعدادات تعرض صفحة طباعة)الشبآة إعداد صفحة.

.الطباعة بملقمات المتصلة الطابعات أو االتصال شبآات طابعات في فقط هذا القائمة عنصر يظهر: مالحظة

Reports )89)التقارير



تعليمات

تعليمات
الوصفالقائمة عنصر

.الورق موجهات آافة طباعةاألدلة جميع طباعة

األلوان جودة مشآالت حل حول معلومات توفراأللوان جودة دليل

Connection Guide )(محلًيا الطابعة توصيل حول معلومات يوفر)التوصيل دليل USB (بشبآة توصيلها أو

اإلعدادات وتهيئة نسخة إجراء حول معلومات يوّفرالدليل طباعة

اإلعدادات وتهيئة إلآتروني بريد رسالة إرسال حول معلومات يوّفراإللآتروني البريد دليل

اإلعدادات وتهيئة فاآس رسالة إرسال حول معلومات يوّفرالفاآس دليل

Scan Guide )اإلعدادات وتهيئة ضوئًيا مستند مسح حول معلومات يوّفر)الضوئي المسح دليل

Information Guide )الطابعة حول معلومات يوّفر)المعلومات دليل

Media Guide )الخاصة والوسائط الورق تحميل حول معلومات يوفر)الوسائط دليل

Moving Guide )شحنها أو موقعها تحديد أو الطابعة نقل حول معلومات يوفر)النقل دليل

الطباعة جودة مشآالت حل حول معلومات توفرالطباعة جودة دليل

Supplies Guide )المستلزمات طلب حول معلومات يوفر)المستلزمات دليل
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وإصالحها األخطاء استآشاف

وإصالحها األخطاء استآشاف
الوصفالقائمة عنصر

Print Quality Test Pages )الطباعة جودة عيوب وتصحِّح لتحدد صفحات نماذج اطبع)الطباعة جودة اختبار صفحات.
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