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نظرة عامة حول 
الماسحة الضوئية

كيفية استعمال ھذا الدليل

سالفھر
مقدمة

دليل المستخدم
شكراً لشرائكم منتجنا ماسحة الصور.

ھذا الدليل يشرح العمليات األساسية والمعالجة الخاصة بالماسحة.
.Quick Installation Sheetللمعلومات حول تثبيت وتوصيل الماسحة، راجع 

 Software Operationيشرح كيفية ضبط اإلعدادات في 
Panel.

يشرح عن استكشاف األخطاء وإصالحھا.

يشرح كيفية استبدال القطع المستھلكة.

يشرح كيفية تنظيف الماسحة.

يشرح طرق مختلفة للمسح الضوئي.

يشرح كيفية استخدام لوحة التشغيل.

يشرح كيفية تحميل المستندات على الماسحة.

يوضح أسماء ووظائف األجزاء وتشغيل الماسحة الضوئية 
األساسي.
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مقدمة
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المحتويات
أعلى

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام لوحة 
التشغيل

طرق متنّوعة إلجراء 
المسح الضوئي

اإلعدادات التشغيلية

استبدال القطع 
المستھلكة

نظرة عامة حول 
الماسحة الضوئية

العناية اليومية

استكشاف األخطاء 
وإصالحھا

كيفية استعمال ھذا الدليل
الفقرة التالية توضح النصائح عند استعمال ھذا الدليل.

 لعرض أو طباعة ھذا الدليل يلزم استعمال برنامجAdobe® Acrobat® أو 7.0 (اإلصدار 
 أو أحدث).7.0 (اإلصدار ®Adobe® Readerأحدث) أو 

 في ھذا الدليل، يمكنك استخدام أداة البحث فيAdobe® Acrobat®أو 
 Adobe® Reader®.

.®Adobe® Reader أو ®Adobe® Acrobatلمعرفة التفاصيل، راجع ملف مساعدة 
] استعمل مفتاحPage Up] للعودة إلى الصفحة السابقة، ومفتاح [Page Down للذھاب إلى [

الصفحة التالية.
 انقر على سلسلة األحرف الزرقاء أو شريط أو عنوان الفھرس/المحتويات (حيث يتغير شكل مؤشر الماوس

) لالنتقال إلى الرابط.إلى يشكل يشبه 

مشترك لكل الصفحات-

صفحة المحتويات-

صفحة الفھرس- ينتقل إلى أول صفحة من كل فصل.
ھذا التبويب موجود بكل صفحة.

أعلى: ينتقل إلى صفحة الغالف.
المحتويات: ينتقل إلى صفحة المحتويات.

الفھرس: ينتقل إلى صفحة الفھرس.
ھذا التبويب موجود بكل صفحة.

ينتقل إلى ھذه الصفحة.
انقر على سلسة األحرف الزرقاء لالنتقال

إلى الرابط.

انقر العنوان لالنتقال إلى الرابط.

انقر رقم الصفحة لالنتقال إلى الرابط.
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مقدمة
شكراً لشرائكم منتجنا ماسحة الصور.

حول ھذا المنتج
 صفحة في الدقي27ھذه الماسحة الضوئية تحقق سرعة مسح ضوئي تصل إلى 

 (وحدة تغذية المستندات التلADF)، وھي مزودة بـ 1 صورة في الدقيقة (*54
الذي يدعم المسح المزدوج.

.JPEG باستخدام ضغط dpi 300 بـ A4: عند المسح الضوئي لمستندات مقاس 1*

كتيبات دليل التشغيل
كتيبات دليل التشغيل التالية مرفقة مع ھذا المنتج. اقرأھا عند الحاجة.

الوصفالدليل

احتياطات السالمة
)PDF(ورق، 

يحتوي على معلومات ھامة حول االستخدام اآلمن ل
المنتج.

تأكد من قراءة ھذا الدليل قبل استخدام الماسحة.
 نسخة من الSetup DVD-ROMيتضمن قرص 

.PDFبتنسيق 

Quick Installation Sheet
(ورق)

يشرح عن تثبيت الماسحة وإعداداھا.

دليل المشغل
)PDF(ھذا الدليل) (

يزّودك بالمعلومات التفصيلية عن كيفية تشغيل وصي
الماسحة يومياً، وكيفية استبدال القطع المستھلكة، وكذ

etupاستكشاف المشاكل وحلھا. موجود في قرص 
DVD-ROM.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

قة/ 
قائية) 

ھذا 

دليل 

انة 
لك كيفية 

S 

 PaperStreamدليل المستخدم لـ 
Capture)  PDF(

، PaperStream Captureيقدم نظرة عامة حول 
ومعلومات تفصيلية حول التثبيت، وكيفية مسح المستندات، 

والتنشيط، وتشغيل المحطات المتعددة.
.Setup DVD-ROMموجود في قرص 

 Scannerدليل المستخدم لـ 
Central Admin)  PDF(

يشرح النظرة العامة على الماسحة، عملية التثبيت والتشغيل 
. موجود في Scanner Central Adminوكذلك صيانة 

.Setup DVD-ROMقرص 

Error Recovery Guide
)HTML(المساعدة 

يوضح حالة الماسحة بالتفصيل ويشرح كيفية حل المشكالت 
المصادفة.

يحتوي على لقطات فيديو لشرح تشغيل إجراءات التشغيل 
كعملية تنظيف الماسحة واستبدال القطع المستھلكة. موجود 

.Setup DVD-ROMفي قرص 

يشرح كيفية استعمال وضبط اإلعدادات لبرامج تشغيل المساعدة (برنامج تشغيل الماسحة)
الماسحة.

يمكن الرجوع إليه من كل برنامج تشغيل ماسحة.

يشرح كيفية استعمال وضبط اإلعدادات لبرامج التطبيق. المساعدة (التطبيق)
اقرأھا عند الحاجة. يمكن الرجوع إليه من كل تطبيق.

الوصفالدليل
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العالمات التجارية
ISIS ھي عالمة تجارية لصالح Open Text.

Adobeو Acrobatو Readerإما ھي عالمات تجارية م 
 في الوالياتAdobe Systems Incorporatedلصالح 

األخرى.
Intelو Pentiumو Intel Core ھي عالمات تجارية لشركة 

الشركات التابعة لھا في الواليات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
Reader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY و FineReader ھما عالمتان تجاريتان لصالح Ltd
والتي قد تكون مسجلة في بعض الدول.

ScanSnapو PaperStreamھي عالمات تجارية مس 
 في اليابان.PFU Limitedلصالح 

أسماء الشركات والمنتجات األخرى ھي عالمات تجارية مسجل
لصالح الشركات المالكة.

الشركة المصّنعة
PFU Limited

MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku,
Yokohama, Kanagawa, 220-8567, Japan

 ©PFU Limited 2016-2019
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

سجلة أو عالمات تجارية 
 المتحدة و/أو البلدان 

Intel Corporation أو 

ABBYY™ Fine
ABBYY Software,  .

جلة أو عالمات تجارية 

ة أو عالمات تجارية 

YOKOHAMA i-



طالحات  االص

5

ق
رد

ة
س
ات
أعلى

 لوحة 

 إلجراء 
ي

شغيلية

ع 

ول 
وئية

ة

خطاء 

االصطالحات
معلومات األمان

إن الدليل المرفق "احتياطات السالمة" يحتوي على معلومات ھا
الصحيح واآلمن لھذا المنتج. تأكد أنك قرأت وفھمت ھذا الدليل ق

الرموز المستخدمة في ھذا الدليل
العالمات التالية يتم استخدامھا في ھذا الدليل وذلك لتجنب أي ف
ضرر عليك، أو على من حولك، أو ممتلكاتك. عالمات التحذير
توضح الخطورة وبيان التحذير. فيما يلي شرح الرموز ومعانيھا

ھذه العالمة تحذر المستخدمين بأن ھناك عم
قد تتسبب في إصابة بالغة أو الوفاة.

ھذه العالمة تحذر المستخدمين بأن ھناك عم
قد تتسبب في مخاطر السالمة لألفراد أو وق

تحذير

تنبيه
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

مة حول االستخدام 
بل استخدام الماسحة.

رصة لوقوع حادث أو 
 تتكون من عالمات 

.

االختصارات المستخدمة في ھذا الدليل
فيما يلي أنظمة التشغيل والبرامج المذكورة في ھذا الدليل.

لية – إن لم تراقب بدقة – 

لية – إن لم تراقب بدقة – 
وع ضرر بالمنتج.

أنظمة التشغيل االسم
والبرامج

Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) ®Windows 
Server 2008 

R2 (*1) 

Windows 7 Home Premium (32-bit/64-bit) ®Windows 7 
*)1(

Windows 7 Professional (32-bit/64-bit) ®

Windows 7 Enterprise (32-bit/64-bit) ®

Windows 7 Ultimate (32-bit/64-bit) ®

Windows Server 2012 Standard (64-bit) ®Windows 
Server 2012 

*)1(

Windows Server 2012 R2 Standard (64-bit) ®Windows 
Server 2012 

R2 (*1) 

Windows 8.1 (32-bit/64-bit) ®Windows 8.1 
*)1(

Windows 8.1 Pro (32-bit/64-bit) ®

Windows 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) ®
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: ال يوجد تمييز بين اإلصدارات المختلفة الخاصة بأنظمة التشغيل ال1*
".Windowsالمصطلح العام "

األسھم في ھذا الدليل
) لفصل األيقونات أو خياراتستخدم رموز سھم لليسار (

تحديدھا بشكل متتابع.
 [لوحة التحكم].مثال: انقر قائمة [ابدأ] 

Windows 10 Home (32-bit/64-bit) ®

Windows 10 Pro (32-bit/64-bit) ®

Windows 10 Enterprise (32-bit/64-bit) ®

Windows 10 Education (32-bit/64-bit) ®

Windows Server 2016 Standard (64-bit) ®

Windows Server 2019 Standard (64-bit) ®

Microsoft Word®

Microsoft Office Word®

Microsoft ®Excel®

Microsoft Office ®Excel®

PaperStream IP (TWAIN) 

PaperStream IP (TWAIN x64) 

PaperStream IP (ISIS) Bundle

االسم
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

موضحة أعاله، ويتم استخدام

ت القائمة التي يجب عليك 

أمثلة لقطات الشاشة في ھذا الدليل
 Microsoft بترخيص من Microsoftتمت طباعة لقطات الشاشة التابعة لمنتج 

Corporation.
قد تتغير أمثلة لقطات الشاشة في ھذا الدليل دون سابق إنذار وذلك لصالح تطوير المنتج.

إذا كان ما يظھر على الشاشة الفعلية يختلف عن األمثلة الموجودة في ھذا الدليل، قم 
بتشغيل الماسحة الضوئية حسب ما يظھر فعلياً على الشاشة لديك مستعيناً بدليل المستخدم 

الخاص بتطبيق الماسحة الذي تستخدمه.
.PaperStream IPلقطات الشاشة المستخدمة في ھذا الدليل ھي من برنامج التشغيل 

. قد تختلف Windows 7لقطات الشاشة المستخدمة في ھذا الدليل خاصة بنظام تشغيل 
النوافذ والعمليات الفعلية حسب أنظمة التشغيل. الحظ أيضاً أنه قد تختلف عمليات التشغيل 

ولقطات الشاشة مع بعض طرازات الماسحات في ھذا الدليل وذلك عند قيامك بتحديث 
. في ھذه الحالة، راجع الدليل المرفق بجانب PaperStream IPبرنامج التشغيل 

تحديث برنامج التشغيل.

Windows 10 
*)1(

Windows 
Server 2016 

*)1(

Windows 
Server 2019 

*)1(

Word

Excel

برنامج التشغيل 
PaperStream 

IP

أنظمة التشغيل 
والبرامج
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المحتويات
...............................كيفية استعمال ھذا الدليل 

....................................................مقدمة 
...........................................االصطالحات 

.... نظرة عامة حول الماسحة الضوئية 1الفصل 
................................الميزات الرئيسية 1.1
...............................األجزاء والوظائف 1.2
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.............................تشغيل/إيقاف الطاقة 1.3
...............................كيفية القيام بالتشغيل
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...............................................................................................................13
...................................................................................................................................14
...................................................................................................................................15
...................................................................................................................................15
...................................................................................................................................16
...................................................................................................................................17

ADF(...........................................................................................................................18
...................................................................................................................................19
...................................................................................................................................19
...................................................................................................................................20

A ..............................................................................................................................21
...................................................................................................................................21

A................................................................................................................................21
...................................................................................................................................22
...................................................................................................................................23
...................................................................................................................................25
...................................................................................................................................26
...................................................................................................................................28
...................................................................................................................................28
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...................................................................................................................................30
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.....................تخصيص إعدادات الماسحة 4.4
.....استعمال زر بالماسحة لبدء المسح الضوئي

.................تجاھل التلقيم المتعدد لنمط معين

.............................العناية اليومية 5الفصل 
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ھذا الجزء يشرح الميزات الرئيسية لھذا المنتج.
الماسحة مجّھزة بالميزات التالية:

 ص54 صفحة في الدقيقة/ 27سرعة مسح ضوئي تصل إلى 
 صورة54 صفحة في الدقيقة/ 27يحقق سرعة مسح ضوئي تصل إلى 

) للمسح الضوئي المست2 ورقة مستند (*50يمكنك تحميل ما يصل إلى 
كبير من المستندات بسرعة.

شاشة رقم الوظيفة
يوجد بالماسحة شاشة رقم الوظيفة التي تعرض حالة الخطأ. يتم استخدا

بسھولة.

تحسين فاعلية العمل لما قبل المسح
يمكن للماسحة القيام بـ "مسح ضوئي لدفعة" والتي تسمح لك بمسح مست
مختلفة في وقت واحد. وھذا يقوم بتبسيط عملية ترتيب المستندات قبل ال

تقليل خسارة العمل بسبب حاالت التلقيم المتعدد
الماسحة مزّودة بأداة استشعار فوق صوتية للتلقيم المتعدد والتي تكشف 
عندما يتم تلقيم ورقتين أو أكثر في الماسحة الضوئية في وقت واحد. يم
التلقيم المتعدد ھذه حتى عند مسح دفعة مستندات مختلطة بمقاسات وأو

خسارة العمل.

وظيفة التلقيم المتعدد الذكي
عندما يكون ھناك ورق من نفس المقاس مرفق بمكان محدد على الصف
الذكية بتمكين الماسحة من التعرف على مكان المرفقات. ھذا يسمح لك 
المسح مؤقتاً بسبب كشف كل مرفق موجود بالورق كتلقيم متعدد. وأيضاً

من مخاطر تلف مستنداتك الھامة.

خاصية معالجة الصور المتقدمة
تقوم خاصية الكشف التلقائي بالماسحة الضوئية بإخراج الصور باأللوان

المستند.

الميزات الرئيسية1.1
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

)1ورة في الدقيقة (*
 في الدقيقة. عالوة على ذلك، 
مر مما يسمح لك بترقيم حجم 

مھا للتحقق من حالة الماسحة 

ندات بمقاسات وأوزان ورق 
مسح الضوئي.

بدقة أخطاء "التلقيم المتعدد" 
كن االعتماد على خاصية كشف 

زان مختلفة، لتفادي احتمالية 

حة، تقوم خاصية التلقيم المتعدد 
بمتابعة المسح بدالً من توقيف 

، خاصية "حماية الورق" ستقلل 

 أو أحادية اللون حسب محتوى 

القدرة على مسح الصور الفوتوغرافية، والقصاصات ومسح مستندات أكبر من مقاس 
A4/Letter

، وكذلك A4/Letterإن الورق كبير الحجم - المتاح كخيار - يسمح لك بمسح مستندات أكبر من مقاس 
أيضاً المستندات ذات المقاس غير القياسي مثل الصور الفوتوغرافية أو القصاصات. يمكنك تحميل عدد 

من األوراق كبيرة الحجم أو خلطھا بمستندات عادية في نفس الدفعة.

اإلدارة المركزية لماسحات متعددة
" المرفق إدارة عدد من الماسحات Scanner Central Admin Agentيسمح لك تطبيق "

الضوئية معاً. مثالً، يمكنك تحديث إعدادات الماسحة وبرامج التشغيل، وكذلك أيضاً مراقبة حالة التشغيل 
لكل ماسحة.

.Scanner Central Adminلمعرفة التفاصيل، راجع دليل مستخِدم 

.JPEG باستخدام ضغط dpi 300 بـ A4: عند المسح الضوئي لمستندات مقاس 1*

 رطل).20 (2 كغ/م80: عند استخدام مستندات في نطاق وزن الورقة 2*
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ھذا القسم يشرح أسماء أجزاء الماسحة.
الجزء األمامي

األجزاء والوظائف1.2

لوحة التشغيل
.LEDتتكون من شاشة رقم وظيفة، وأزرار، ومؤشر 

يمكن استخدامھا لتشغيل الماسحة أو لفحص الحالة.
كيفية استخدام لوحة  3"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

.)45" (صفحة التشغيل

2امتداد الحامل 
انزع االمتداد ليناسب طول المستند.

ADFحامل الورق (الملقم) 
يحتجز المستندات ليتم مسحھا ضوئياً.

ADFعروة تحرير وحدة 
.ADFاسحب ھذه العروة لفتح وحدة 

1امتداد الحامل 
انزع االمتداد ليناسب طول المستند.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

المكدس
يعبئ المستندات المخرجة.

ADF(وحدة تغذية المستندات التلقائية) 
تسحب وتلقم المستندات بمعدل ورقة في كل مرة من حامل الورق (الملقم) 

ADF.
افتح ھذه الوحدة الستبدال العناصر المستھلكة أو لتنظيف الجزء الداخلي 

للماسحة الضوئية.

األدلة الجانبية
 ADFيضع المستندات في مكانھا عند تحميل المستندات في حامل الورق 

(الملقم) أثناء تلقيمھا في الماسحة الضوئية.

امتداد المكدس
اسحب للخارج ليناسب طول المستند.
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الجزء الخلفي

USBموصل 
.USBُيستخدم لتوصيل الماسحة بكابل 

فتحة كابل األمان
ُيستخدم لتوصيل كابل أمان مانع السرقة (متوفّر في األسواق).

منفذ التھوية
عبارة عن فتحات للتھوية إلخراج الھواء الساخن من داخل الماسحة.

موصل الطاقة
ُيستخدم لتوصيل الماسحة بكابل الطاقة.

"كابل الطاقة" يشير إلى كابل التيار المتردد ومحول التيار المتردد متصال
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

ن معاً.



ق

نظرة عامة حول الماسحة الضوئية 1الفصل 

رد

ة
س
ات
أعلى

17

 لوحة 

 إلجراء 
ي

ة

خطاء 

شغيلية

ع 

ول 
وئية

األجزاء القابلة لإلزالة

بكرة االلتقاط

حامل الورق (الملقم)

بكرة
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

 ADF

 التوقيف
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DFالجزء الداخلي (وحدة تغذية المستندات التلقائية 

)2بكرة االلتقاط (× 

)2بكرة التلقيم (× 

)2بكرة اإلخراج (× 

)2بكرة اإليقاف (× 

)4البكرة البالستيكية الساكنة (× 

أداة استشعار المستندات
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

A(

)2الزجاج (× 
)2أداة االستشعار فوق الصوتية (× 
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ھذا الجزء يشرح كيفية تشغيل وإيقاف تشغيل الماسحة.

تشغيل/إيقاف الطاقة1.3

تلميح
يمكن تعيين طريقة لتشغيل/إيقاف تشغيل الماسحة بھا كالتالي:

] اضغط زرPowerالموجود على لوحة التشغيل [
استعمل شريط طاقة التيار المتناوب للتحكم في موفر الطاقة لألجھزة

الضوئية وفقا لطاقة الكمبيوتر.
.قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الماسحة الضوئية وفقاً لطاقة الكمبيوتر

طريقة تشغيل/إيقاف تشغيل الماسحة [ا"لمعرفة التفاصيل، راجع 
.)140(صفحة 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية القيام بالتشغيل

] الموجود على لوحة التشغيل.Powerاضغط زر [1

] يتم تشغيل الماسحة، ويضيئ زرPower.باللون األخضر [
 " 8أثناء عملية التھيئة، تتغير شاشة رقم الوظيفة الموجودة بلوحة التشغيل بالترتيب التالي: "

"P"  "0"  "1" 1". تكون الماسحة الضوئية مستعدة عندما تظھر شاشة رقم الوظيفة."

 الطرفية مثل الماسحة 

" لتحكم بمفتاح بالطاقة]

تلميح
 للحظة. الحظ أن ذلك بسبب الفحص LED]، يضيئ المؤشر Powerعند الضغط على زر [

المبدئي وليس خطأ.

Check

Function

Send to

Scan
/Stop

Power

]Powerزر [
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كيفية إيقاف تشغيل الطاقة

] الموجود على لوحة التشغيل لمدةPowerاضغط زر [1
] يتم إيقاف تشغيل الماسحة وينطفئ زرPower.[
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

 أطول من ثانيتين.
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ھذا الجزء يوضح كيفية فتح وإغالق وحدة تغذية المستندات الت
ADFكيفية فتح وحدة تغذية المستندات التلقائية 

 (الملقمADFقم بإزالة كافة المستندات من حامل الورق 1

DFاسحب عروة إفالت وحدة تغذية المستندات التلقائية 2

فتح/إغالق وحدة تغذية المستن1.4

 مفتوحة، قدADFحينما تكون وحدة 
كن حذرا أال تعلق أصابعك.

ADFعروة تحرير وحدة 

تنبيه

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

.ADFلقائية 

.(

A.تجاھك لفتح الوحدة 

ADFكيفية إغالق وحدة تغذية المستندات التلقائية 

.ADFأغلق وحدة تغذية المستندات التلقائية 1
 إلى األمام حتى تقفل في مكانھا.ADFادفع بمنتصف وحدة تغذية المستندات التلقائية 

ADFدات التلقائية 

 تنغلق عن طريق الخطأ. 

 على ADFانتبه كي ال تغلق وحدة تغذية المستندات التلقائية 
أصابعك.

تنبيه
 أثناء ADFتأكد من عدم وجود أي جسم غريب عالق داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

إغالقھا.

تنبيه
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عندما تبدأ في المسح، المستندات المحملة داخل حامل الورق (
 واحدة تلو األخرى.ADFفي وحدة تغذية المستندات التلقائية 

استعمال امتداد الحامل سيحافظ على المستندات مستقيمة وملقّم

اسحب امتداد الحامل.1

Fإعداد حامل الورق (الملقم) 1.5

تلميح
تأكد من إمساكك بالماسحة بيدك األخرى عند سحب امتدادات الحا

2امتداد الحامل 

1امتداد الحامل 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

 يتم تلقيمھا ADFالملقم) 

ة بسالسة.

AD

مل.
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عندما تبدأ في المسح، المستندات المحملة داخل حامل الورق (ا
من وحدة المكدس واحدة تلو األخرى.

استخدام المكدس وامتداد المكدس سيحافظ على المستندات مست

إعداد المكدس1.6
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

 يتم إخراجھا ADFلملقم) 

قيمة ومعبئة بشكل مرّتب.

أنزل المكدس من أعلى تجاھك.1

المكدس
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اسحب امتداد المكدس تجاھك.2

امتداد
المكدس
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض
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وضع حفظ الطاقة يقلل من استھالك الطاقة خاصة عندما ال يت
زمنية معينة.

تدخل في وضع حفظ الطاقة تلقائياً، إذا تم تركھا في وضع التش
(القيمة االفتراضية للمصنع) دقيقة دون استخدام.

عند دخول الماسحة وضع حفظ الطاقة، تنطفئ شاشة رقم الوظ
] مضاءاً باألخضر.Powerالتشغيل. يبقى زر [

لمتابعة العمل على الماسحة واخراجھا من وضع حفظ الطاقة، 
التالية:
 (الملقم) قم بتحميل مستند في حامل الورقADF
اضغط على أي زر في لوحة التشغيل

] ألكثر من ثانيتين سيقوم بإيقاPowerالحظ أن الضغط على زر [
قم بإجراء المسح الضوئي من خالل برنامج

تنطفئ الماسحة تلقائياً إذا تركت لفترة من الوقت دون استخدام، 
حتى قيامك بعملية المسح األخرى.

لتجنب انطفاء الماسحة تلقائياً، قم بإزالة تحديد خانة االختيار [إ
peration Panelزمنية معينة] في [إعدادات الجھاز] في 

وقت االنتظار للدخول في وضع حفظ الطاقة"التفاصيل، راجع 
139(.

erإلعادة التشغيل بعد التوقف عن العمل تلقائياً، اضغط زر [
" تشغيل/إيقاف الطاقة 1.3"التشغيل. لمعرفة التفاصيل، راجع 

وضع حفظ الطاقة1.7
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

م استخدام الماسحة لفترة 

 15غيل لمدة 

يفة الموجودة بلوحة 

قم بإجراء أحد الخيارات 

ف تشغيل الطاقة.

وھذا يقلل استھالك الطاقة 

يقاف التشغيل بعد مدة 
Software O لمعرفة .
" (صفحة  [حفظ الطاقة]

Pow الموجود في لوحة [
.)19(صفحة 

تنبيه
 قد ال تدخل الماسحة في وضع حفظ الطاقة إذا كان ھناك مستنداً متبقياً في مجرى الورق. في ھذه

الحالة، قم بإزالة المستند.
.)79" (صفحة انحشار الورق 7.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 بالنسبة لبعض التطبيقات، قد ال تتوقف الماسحة عن العمل حتى ولو كانت خانة اختيار [إيقاف
التشغيل بعد مدة زمنية معينة] محددة.

 إذا توقفت الماسحة تلقائياً أثناء استخدامك لتطبيق مسح الصور، قم بالخروج من التطبيق ثم قم
بتشغيل الماسحة.

تلميح
 من خالل استخدامSoftware Operation Panel يمكنك تغيير وقت االنتظار ،

للدخول في وضع حفظ الطاقة.
" وقت االنتظار للدخول في وضع حفظ الطاقة [حفظ الطاقة]"لمعرفة التفاصيل، راجع 

.)139(صفحة 
 كيفية استخدام لوحة التشغيل 3"الفصل لمعرفة التفاصيل حول لوحة التشغيل، راجع "

.)45(صفحة 
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ھذا الجزء يشرح ما ھية التدفق األساسي إلجراء عملية مسح 
إلجراء عملية مسح ضوئي، أنت بحاجة إلى برنامج تشغيل ما

للصور يدعم برنامج تشغيل الماسحة.
برامج التشغيل وتطبيقات المسح التالية مرفقة مع الماسحة:

برنامج تشغيل الماسحة
-PaperStream IP (TWAIN) 
-PaperStream IP (TWAIN x64) 
-PaperStream IP (ISIS) Bundle

تطبيق مسح الصور
-PaperStream Capture

التدفق األساسي لعملية المسح1.8

تلميح
لمعرفة التفاصيل حول برامج تشغيل الماسحة وتطبيقات مسح الصور، ر

.)28(صفحة 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

ضوئي.
سحة وتطبيق مسح ضوئي 

تختلف إجراءات المسح الضوئي والعمليات اختالفاً طفيفاً وفقاً لتطبيق مسح الصور.
للتفاصيل، راجع دليل تشغيل تطبيق المسح الضوئي للصور.

الفقرة التالية تشرح عملية المسح الضوئي االعتيادية.

ل الماسحة.1 شغِّ
.)19" (صفحة تشغيل/إيقاف الطاقة 1.3"لمعرفة التفاصيل، راجع 

.ADFحّمل مستندات في حامل الورق (الملقم) 2
.ADFقم بتحميل المستندات وجھھا ألسفل في حامل الورق (الملقم) 

.)32" (صفحة كيفية تحميل المستندات 2"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

قم ببدء تشغيل تطبيق المسح الضوئي للصور.3

قم بتحديد برنامج تشغيل ماسحة.4
قد ال يحتاج األمر إلى تحديد برنامج تشغيل مع بعض تطبيقات المسح الضوئي للصور.

 الضوئي

" البرامج المجمعة 1.9"اجع 
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قم بتحديد ماسحة.5
تأكد من اختيار طراز الماسحة المتصلة بالكمبيوتر.

قد ال يحتاج األمر إلى تحديد ماسحة مع بعض تطبيقات المسح الض

قم بضبط إعدادات المسح الضوئي في نافذة اإلعداد لبرنا6
قد ال تظھر نافذة اإلعداد لبرنامج تشغيل الماسحة مع بعض تطبيقات

قم بمسح المستندات ضوئيا من خالل تطبيق المسح الض7

تنبيه
عندما تكون الماسحة متصلة بالكمبيوتر - على سبيل المثال - أثنا

 أUSBإجراء قد يتسبب في قطع االتصال بينھما، مثل فصل كابل 
المستخدم.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

وئي للصور.

مج تشغيل الماسحة.
 المسح الضوئي الصور.

وئي للصور.

ء المسح، ال تقم بتنفيذ أي 
و تسجيل الخروج من حساب 
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نظرة عامة على البرامج المجمعة
تعتبر البرامج التالية مجمعة مع ھذا المنتج:

PaperStream IP driver
 ھو برنامج تشغيل ماسحة مPaperStream IPبرنامج التشغيل 

ISIS.
.PaperStream IPيوجد ثالثة أنواع من برامج التشغيل 

-PaperStream IP (TWAIN) 
. يتم استخدامه عند قيامك بتشTWAINمتوافق مع معيار 

TWAIN 32 -متوافقة مع نظام-bit.
-PaperStream IP (TWAIN x64) 

. يتم استخدامه عند قيامك بتشTWAINمتوافق مع معيار 
TWAIN 64 -متوافقة مع نظام-bit.

.bit-64 يمكن تثبيته على نظام التشغيل 
-PaperStream IP (ISIS) Bundle

. يتم استخدامه عند قيامك بتشغISISمتوافق مع معايير 
.ISISمتوافقة مع 

tream IPلمعرفة التفاصيل، راجع ملف مساعدة برنامج التشغيل 
Software Operation Panel

تسمح لك بتھيئة إعدادات متعددة مثل تشغيل الماسحة وإدارة القطع ا
am IP، أو PaperStream IP (TWAINتشغيل الماسحة ((

)TWAIN x64 أو ،( PaperStream IP (ISIS) Bundle
" (صفحة اإلعدادات التشغيلية 8"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

Error Recovery Guide
يوضح حالة الماسحة بالتفصيل ويشرح كيفية حل المشكالت المصاد

rStream IP، أو PaperStream IP (TWAINالماسحة ((
)TWAIN x64 أو ،( PaperStream IP (ISIS) Bundle
PaperStream Capture

AINھو تطبيق مسح الصور الذي يدعم كل من برنامج التشغيل (
. بمجرد تحديد إعدادات الم PaperStream IP (ISIS)وحزمة 

يمكنك تخصيص اإلعدادات حسب تفضيالتك.

 البرامج المجمعة1.9
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/WAINتوافق مع معيار 

ً تطبيقات غيل الماسحة مستخدما

ً تطبيقات غيل الماسحة مستخدما

ً تطبيقات يل الماسحة مستخدما

PaperS.

لمستھلكة. يتم تثبيته مع برنامج 
the PaperStre 

the.(
107(.

فة. يتم تثبيته مع برنامج تشغيل 
the Pape 

the.(

PaperStream IP (TW 
سح الضوئي كملفات التعريف، 

PaperStream Capture Pro(تجريبي) 
. PaperStream IP (TWAIN)ھو تطبيق مسح الصور الذي يدعم برنامج تشغيل 

. PaperStream Capture Proھو إصدار تجريبي من 
الستخدام اإلصدار الكامل، قم بشراء ترخيص وفّعله.

 PaperStream، يتيح لك PaperStream Captureباإلضافة إلى الوظائف في 
Capture Pro.أيًضا إجراء عمليات المحطات المتعددة وإعدادات بيانات التعريف المتقدمة 

.PaperStream Captureلمعرفة التفاصيل، راجع دليل تشغيل 
ABBYY FineReader for ScanSnap™

).Excel*)  1 أو Wordيحول الصور الممسوحة ضوئًيا إلى ملفات لتطبيقات مثل 
PaperStream Captureيمكن استخدامه عندما تقوم بمسح مستندات بـ 

/PaperStream Capture Pro.قم بتنزيله من صفحة الويب الخاصة بالتنزيل وقم بتثبيته .
2D Barcode for PaperStream

بإمكان ھذا التطبيق التعرف على اثنين من رموز األبعاد.
  PaperStream IP (ISIS) أو  PaperStream IP (TWAIN)يمكن استخدامه مع 

Bundle أو PaperStream Capture.
إنه متوفر كخيار (يباع بشكل منفصل).

أدلة التشغيل
يتم تثبيت دليل التشغيل واالحتياطات األمنية.

Scanner Central Admin Agent
يسمح لك بتحديث البرنامج الثابت للعديد من الماسحات في وقت واحد وتركيز إدارة ومراقبة العديد 

من الماسحات. يمكن استخدامه لمراقبة حالة تشغيل الماسحات والتحقق من معلومات الماسحات.
التطبيقات المطلوبة تختلف وفقاً لنوع العملية.

.Scanner Central Adminلمعرفة التفاصيل، راجع دليل مستخِدم 
fi Series Online Update

 ويقوم بتطبيقھا.fi Seriesيتحقق من آخر تحديثات البرنامج والبرنامج الثابت لـ 
.fi Series Online Updateلمعرفة التفاصيل، راجع مساعدة 

.®Microsoft Office: يجب تثبيت منتجات 1*
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لمعرفة التفاصيل حول كيفية ضبط إعدادات الماسحة ومسح أن
طرق متن 4"الفصل مع تطبيق المسح الضوئي للصور، راجع 

.)48" (صفحة الضوئي
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واع مختلفة من المستندات 
ّوعة إلجراء المسح 

متطلبات النظام
فيما يلي متطلبات النظام:

 ® Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit)نظام تشغيل
)Service Pack 1(
Windows 7 Home Premium (32-bit/64-bit) ® 

)Service Pack 1(
Windows 7 Professional (32-bit/64-bit) ® 

)Service Pack 1(
Windows 7 Enterprise (32-bit/64-bit) ® 

)Service Pack 1(
Windows 7 Ultimate (32-bit/64-bit) (Service Pack 1) ®

Windows Server 2012 Standard (64-bit) ®*)  1(
Windows Server 2012 R2 Standard (64-bit) ®*)  1(
Windows 8.1 (32-bit/64-bit) ®*) (يتضمن التحديثات) 1(
Windows 8.1 Pro (32-bit/64-bit) ®*) (يتضمن التحديثات) 1(
Windows 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) ® يتضمن) 

)1التحديثات) (*
Windows 10 Home (32-bit/64-bit) ®*)  1(
Windows 10 Pro (32-bit/64-bit) ®*)  1(
Windows 10 Enterprise (32-bit/64-bit) ®*)  1(
Windows 10 Education (32-bit/64-bit) ®*)  1(
Windows Server 2016 Standard (64-bit)  ®*) 1(
Windows Server 2019 Standard (64-bit) ®*)  1(

وحدة المعالجة 
المركزية

Intel ®Pentium 4 1.8 GHz®أو أعلى 
 أو أعلى، ماعدا تلك الخاصة ®Intel ™Core i5 2.5 GHz(مستحسن: 

بأجھزة المحمول)

 غيغابايت أو أكثر)4 غيغابايت أو أكثر (مستحسن: 1الذاكرة

محرك األقراص 
الثابتة

 لفة في الدقيقة أو أكثر)7200 لفة في الدقيقة أو أكثر (مستحسن: 5400
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: البرنامج المجمع يعمل كتطبيق سطح مكتب.1*
: مساحة القرص المطلوبة للمسح الضوئي للمستندات تختلف وفقاً لمقا2*

36 بكسل أو أكثر، لون شاشة 768 × 1024دقة العرض

مساحة قرص 
الجھاز

 غيغا بايت أو أكثر (*11مطلوب مساحة فارغة 

محرك أقراص
DVD

مطلوب لتثبيت البرنامج

USB2.0/1.1الواجھة
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

س ملف الصور الممسوحة.

تثبيت البرنامج المجمع
 المجمع.DVD-ROMھذا القسم يشرح عن إجراء تثبيت البرنامج من إعداد 

الحظ أنه توجد طريقتان لتثبيت البرنامج المجمع: حدد [التثبيت (مستحسن)] لتثبيت كل 
البرامج المطلوبة لتشغيل الماسحة في وقت واحد، أو [التثبيت (مخصص)] لتحديد وتثبيت 

البرامج التي تحتاجھا.

التثبيت (مستحسن)■
عند تحديد [التثبيت (مستحسن)]، يتم تثبيت البرنامج التالي:

PaperStream IP (TWAIN) 
PaperStream IP (TWAIN x64) 
Software Operation Panel
Error Recovery Guide
PaperStream Capture
كتيبات دليل التشغيل
Scanner Central Admin Agent
fi Series Online Update

ل الكمبيوتر، وسجل الدخول إلى 1  كمستخدم يتمتَّع بمزايا المسؤول.Windowsشغِّ

.DVD في محرك األقراص DVD-ROMقم بإدخال إعداد 2
 تظھر نافذة [إعدادfi Series.[

655

2(

تنبيه
إذا كانت ھناك نسخة قديمة من البرنامج مثبتة من قبل، قم بإلغاء تثبيتھا أوالً. لمعرفة التفاصيل حول 

.)149" (صفحة إلغاء تثبيت البرنامج A.5"كيفية إلغاء تثبيت البرنامج، راجع 
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انقر فوق اسم طراز الماسحة الضوئية المراد استخدامه (3
اسم الطراز).

انقر زر [التثبيت (مستحسن)].4

قم بتثبيت البرنامج متبًعا التعليمات الظاھرة على الشاشة5

تلميح
]، افتح [المستكشف] fi Seriesفي حالة عدم ظھور نافذة [إعداد 

.Setup DVD-ROM] في Setup.exeمزدوجة فوق [
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المس

مقدم
الفھر
المحتوي
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المستندات
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طرق متنّوعة
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إذا تم عرض نافذة اختيار 

.

التثبيت (مخصص)■
, قم بإجراء الخطوات )30" (صفحة التثبيت (مستحسن)"بالطريقة نفسھا كما في 1

.3 الخطوة 1حتى 

انقر زر [التثبيت (مخصص)].2

تحقق من المحتويات الظاھرة وانقر فوق زر التالي [التالي].3

حدد مربعات االختيار للبرنامج الذي تريد تثبيته، وانقر زر [التالي].4

قم بتثبيت البرنامج متبًعا التعليمات الظاھرة على الشاشة.5

أو [الكمبيوتر] وانقر نقرة 
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ھذا الجزء يشرح كيفية تحميل المستندات في وحدة تغذية المست

التحضير

تحقق من المستندات، إذا كنت تقوم بتحميل أوراق متعدد1
تأكد ما إذا كانت المستندات التي سيتم تحميلھا بنفس مقاس العر1

تختلف طرق تحميل المستندات وفقا لما إذا كانت بنفس مقاس ال
شروط المسح ال"إذا كان عرض المستندات مختلف، راجع

" (صفمستندات بمقاسات عرض مختلفة"أو )41(صفحة 
تأكد من عدد الورق.2

 ر20 [² غ/م80 ورقة (بوزن 50يمكن تحميل عدد يصل إلى 
لرزمة المستندات).

.)38" (صفحة سعة التحميل"لمعرفة التفاصيل، راجع 

تحميل المستندات2.1

تلميح
"للتفاصيل حول مقاس الورق والجودة المطلوبة للعمليات العادية، راجع 

.)35(صفحة 
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي

ندات.

ة.
ض أو بمقاسات عرض مختلفة.

عرض أم ال.
" ضوئي للدفعة المختلطة

.)50حة 

 مم 5طل] وبسماكة أقل من 

قم بتھوية المستندات.2
 مم أو أقل.5أمسك رزمة من المستندات، والتي يجب أن يكون سمكھا 1
أمسك بطرفي المستندات وقم بتھويتھم عدة مرات.2

 درجة وقم بتھويتھا بنفس الطريقة.90قم بتدوير المستندات 3
 لكل المستندات.3 إلى 1قم بإجراء الخطوات من 4
قم بمحاذاة أطراف المستندات.5

" مستندات للمسح الضوئي 2.2

تلميح
.Error Recovery Guideلمزيد من التفاصيل حول كيفية تھوية المستندات، راجع 
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ات كيفية تحميل المستندات

اسحب امتدادات الحامل وفقا لطول المستندات.1
" ADFإعداد حامل الورق (الملقم)  1.5"لمعرفة التفاصيل، راجع 

أنزل المعبئ ألسفل، وقم بتمرير امتداد المعبئ وامتداد ال2
المستندات.

.)23" (صفحة إعداد المكدس 1.6"لمعرفة التفاصيل، راجع 

.ADFحّمل مستندات في حامل الورق (الملقم) 3
ADFقم بتحميل المستندات وجھھا ألسفل في حامل الورق (الملقم) 

تنبيه
.قم بإزالة كافة مشابك ودّباسات الورق
.قلل عدد الورق إذا حدث خطأ في االلتقاط أو في التلقيم المتعدد
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي

.)22(صفحة 

معبئ ناحيتك حسب طول 

.

قم بضبط األدلة الجانبية على عرض المستندات.4
ال تترك مسافة بين األدلة الجانبية والمستندات.

وإال فقد يتم تلقيم المستندات بزوايا منحرفة.

قم بمسح المستندات ضوئيا من خالل تطبيق المسح الضوئي للصور.5
للتفاصيل، راجع دليل تشغيل تطبيق المسح الضوئي للصور.

األدلة الجانبية
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مقاس الورق

ة ورق التالي ات ال وئي لمقاس ح الض ن المس :يمك

: *حسب التطبيق أو إعدادات المسح الضوئي لبرنامج تشغيل الما1*
ذاكرة كافية إلجراء المسح الضوئي.

المسح الضوئي للصفحات الطويلة يدعم المستندات بطول يص
 نقطة لكل بوصة أو أقل.200عند ضبط الدقة على 

مستندات للمسح الضوئي2.2

وحدة تغذية المستندات 
التلقائية

الحد األقصى للحجم (العرض × ا
-A4) (عمودي) 297 × 210
-Legal) ب14 × 8.5 مقاس 
)1صفحة طويلة (*-

34 × 8.5 مم/863 × 216(
 بوصة)220 × 8.5

الحد األدنى للحجم (العرض × ال
 بوص2 × 2 مم/50.8 × 50.8
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي

سحة الضوئية، قد ال تكون ھناك

 بوصة)220 مم (5588ل إلى 

الشروط

نوع الورق
ينصح باستخدام أنواع الورق التالية:

ورق خاٍل من الخشب
ورق يحتوي على خشب
 ورقPPC(معاد تصنيعه) 
البطاقات البالستيكية

عند استعمال أنواع ورق أخرى غير المذكورة أعاله، تأكد من إجراء اختبار لنفس نوع الورق أوالً 
للتأكد أن المستند يمكن مسحه ضوئياً.

وزن الورق (السماكة)
يمكن استعمال أوزان الورق التالية:

 رطل)56 إلى 11 (2 غ/م209 إلى 40من 

 رطل) لمقاس 56 إلى 34 (2 غ/م209 إلى 127من A8
0.76) بوصة) أو أقل للبطاقات البالستيكية (يمكن استخدام بطاقات منقوشة)0.03 مم 

االحتياطات
األنواع التالية من المستندات قد يتم مسحھا ضوئيا بنجاح:

(مثل: المغلفات أو المستندات التي تحتوي على مرفقات) مستندات ذات سماكة غير متساوية
مستندات مجعدة أو منحنية الحواف
مستندات مطوية أو مقطوعة
ورق رسم شفاف
ورق مصقول
ورق كربون
ورق حساس للضوء
مستندات مثقوبة
مستندات ذات أشكال غير مربعة أو مستطيلة
ًورق رفيع جدا
(ورق التصوير الفوتوغرافي) الصور الفوتوغرافية

لطول)
 بوصة)11.7 × 8.3 مم/

وصة)

 مم/5,588 × 216 بوصة، 

طول)
ة.



س

كيفية تحميل المستندات 2الفصل 

ق
رد

ة

أعلى

36

 لوحة 

 إلجراء 
ي

ة

خطاء 

شغيلية

ع 

ول 
وئية

ات األنواع التالية من المستندات ال يجب مسحھا ضوئياً:
قصاصات الورق أو المستندات المدّبسة
مستندات لم يجف الحبر عليھا بعد
 بوصة)2 × 2 مم (50.8 × 50.8المستندات األصغر من 
 بوصة)8.5 مم (216مستندات أعرض من 
مستندات أخرى غير الورق/البطاقات البالستيكية مثل القماش، وور

OHPوورق 

المستندات الھامة التي ال يجب أن تتلف أو تتلطخ ببقع

تنبيه
بما أن الورق الخالي من الكربون يحتوي على عناصر كيميائية قد ت

االلتقاط)، ضع في االعتبار النقاط التالية:
التنظيف: إذا تكرر حدوث انحشار الورق، قم بتنظيف بكرة اإليقاف 

 العناية اليومية" (صفح5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 
استبدال القطع المستھلكة: قد ينتھي العمر االفتراضي لبكرة اإليقاف 
مقارنة بالمسح الضوئي لورق يحتوي عل

عند المسح الضوئي لورق يحتوي على خشب، قد ينتھي العمر االفت
والتوقيف أسرع مقارنة بالمسح بورق خاٍل من الخشب.

قد تتلف بكرتي االلتقاط والتوقيف عند تالمس صورة فوتوغرافية/مذ
تلك األجزاء أثناء المسح الضوئي.

قد يتلف سطح المستند عند المسح الضوئي لورق مصقول مثل الصو
 قد ينعكس ضوءLEDبشكل ساطع عندما يتم المسح الضوئي لور 
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي

ق الرقائق المعدنية (فويل) 

ؤذي البكرات (مثل بكرة 

وبكرة االلتقاط. 
.)62ة 

وبكرة االلتقاط بشكل أسرع 
ى خشب.

راضي لبكرتي االلتقاط 

كرة الصقة موجودة بالمستند 

ر الفوتوغرافية.
ق مصقول.

:عند قيامك بمسح ضوئي لبطاقات بالستيكية، ضع في االعتبار النقاط التالية
يجب أن تكون مواصفات البطاقات البالستيكية على النحو التالي:-

ISO7810 ID-1نوع متوافق مع 
 مم53.98 × 85.6المقاس: 
 مم أو أقل (يمكن استخدام بطاقات منقوشة)0.76السماكة: 

 (بولي فينيل خالت الكلورايد)PVCA (بولي فينيل كلورايد) أو PVCالمادة: 
تأكد من التحقق من أن البطاقات من نوع قابل للتلقيم قبل مسحھا ضوئًيا.

، قم بتحميل بطاقة واحدة في كل مرة في حامل ADFعند المسح الضوئي للبطاقات من وحدة -
.ADFالورق (الملقم) بوحدة تغذية المستندات التلقائية 

يوصى بأن يتم تحميل البطاقة أفقًيا.-
.ADFينصح بتحميل البطاقة ووجھھا ألسفل في حامل الورق بوحدة تغذية المستندات التلقائية -
عند مسح بطاقة منقوشة، يوصى بتحميل البطاقة ووجھھا ألسفل في حامل الورق بوحدة تغذية -

 أفقًيا.ADFالمستندات التلقائية 
قد يتم انحراف البطاقات السميكة والصلبة التي يصعب احناءھا.-
إذا كان سطح البطاقة متسخاً بآثار دھنية (مثل بصمات األصابع)، قم بإجراء المسح الضوئي -

للبطاقة بعد مسح الَوَسخ من عليھا.
المسح الضوئي لمستندات سميكة مثل البطاقات البالستيكية سيتم كشفه كتلقيم متعدد.-

لمسح مثل تلك المستندات ضوئيا، استخدم خاصية عرض نافذة التلقيم المتعدد ببرنامج تشغيل 
الماسحة، أو استخدم خاصية التلقيم المتعدد الذكية، أو تعطيل إعداد كشف التلقيم المتعدد.

ABC
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تلميح
عند المسح الضوئي لمستندات نصف شفافة، قم بمضاعفة درجة الس

برنامج تشغيل الماسحة لتفادي تجاوز الھوامش.
عند المسح الضوئي لمستندات مكتوبة بقلم رصاص، تأكد من تنظيف

خالف ذلك، فسوف تتسخ البكرات مما قد يؤدي إلى ترك آثار سوداء 
التلقيم.

 العناية اليومية" (5"الفصل لمعرفة التفاصيل حول التنظيف، راجع 
إذا حدث بشكل متكرر تلقيم متعدد أو أخطاء في االلتقاط أو انحشار أ

.)84" (صفحة األخطاء وإصالحھا
 عند قيامك بمسح ضوئي لمستندات بوحدة تغذية المستندات التلقائية

المستندات موضوعة بشكل مسطح على حافة التوجيه. تأكد أن اإللتفا
المستندات باقية في خالل المدى التالي:

اتجاه التلقيم

جهة المسح الضوئي

30 مم أو أكثر
(1.18 بوصة اتجاه التلقيم

الحافة األمامية جهة المسح الضوئي

30 مم أو أكثر 
(1.18 بوصة)

5 مم أو أقل 
(0.20 بوصة)
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي

طوع للمسح الضوئي في 

 البكرات بشكل متكرر. 
على المستند أو تسبب أخطاء 

.)62صفحة 
استكشاف  7.3"وراق، راجع 

ADF يجب أن تكون كافة ،
فات على حافة توجيه 

الحافة األمامية

 
(

3 مم أو أقل 
(0.12 بوصة)
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ات سعة التحميل

ADFعدد الورق الذي يمكن تحميله في حامل الورق (الملقم) 

50

5

6060 60

50

40

30

20

0406480 750

السعة 
(األوراق)

A4مقاس 

وزن الورق (غ/م

الوحدة

2406475غ/م

111720رطل

34.45565كغ
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي

 محدد بمقاس ووزن الورق. انظر الرسم البياني أدناه.

4
38

31

19

9104127209
2(

التحويل

8090104127209

2124283456

697790110180
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ات منطقة ال يجب أن تكون مثقوبة

قد يحدث خطأ عندما يكون ھناك ثالثة ثقوب في المنطقة المظل
الشكل باألسفل.

1شكل 

تنبيه
يتم تطبيق الشرط الموضح أعاله عندما يتم إعداد المستند في منتصف ع

تلميح
 مم، يمكنك نقل35إذا كان ھناك أية ثقوب في عمود المنتصف العريض 

لتفادي حدوث خطأ.

الوسط

أعلى

الجانب األمامي

(الوحدة: مم)

أسفل

35
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي

لة باألزرق الفاتح في 

شروط كشف التلقيم المتعدد

التلقيم المتعدد ھو خطأ يحدث عند تلقيم أكثر من ورقة في وقت واحدة من خالل وحدة 
. عندما يتم الكشف عن طول مستند مختلف، فإن نتيجة ADFتغذية المستندات التلقائية 

الكشف تلك يطلق عليھا أيضاً تلقيم متعدد.
يتم تشغيل خاصية كشف التلقيم المتعدد سواء بالتحقق من تداخل المستندات، أو طول 

المستندات، أو كالھما. الشروط التالية مطلوبة إلجراء كشف دقيق.
الكشف من خالل التداخل

 0.002 مم/0.250 إلى 0.05 رطل) (من 56 إلى 11 (من 2 غ/م209 إلى 40وزن الورق: من 
 بوصة)0.010إلى 
 1شكل " بوصة) على منتصف المستند. راجع 1.97 مم (35ال تقم بعمل ثقوب في إطار "

. )39(صفحة 
 بوصة) على منتصف المستند. راجع 1.97 مم (50ال تقم بإرفاق مستندات أخرى في حدود 

.)40" (صفحة 2شكل "
الكشف من خالل الطول

 (الملقم) قم بتحميل مستندات بنفس الطول في حامل الورقADF.
% :أو أقل1نسبة التفاوت في طول المستندات 
 1شكل " بوصة) على منتصف المستند. راجع 1.97 مم (35ال تقم بعمل ثقوب في إطار "

.)39(صفحة 
الكشف من خالل التداخل والطول

 (الملقم) قم بتحميل مستندات بنفس الطول في حامل الورقADF.

 0.002 مم/0.250 إلى 0.05 رطل) (من 56 إلى 11 (من 2 غ/م209 إلى 40وزن الورق: من 
 بوصة)0.010إلى 
% :أو أقل1نسبة التفاوت في طول المستندات 
 1شكل " بوصة) على منتصف المستند. راجع 1.97 مم (35ال تقم بعمل ثقوب في إطار "

.)39(صفحة 
 بوصة) على منتصف المستند. راجع 1.97 مم (50ال تقم بإرفاق مستندات أخرى في حدود 

.)40" (صفحة 2شكل "

رض بكرة االلتقاط.

 المستند إلى اليسار أو اليمين 

النقطة المرجعية

اتجاه التلقيم
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ات 2شكل 

 

تنبيه
يتم تطبيق الشرط الموضح أعاله عندما يتم إعداد المستند في منتص
عندما تستخدم الكشف من خالل التداخل، فإن المسح الضوئي لمستند

البالستيكية سيتم كشفه كتلقيم متعدد.
لمسح مثل تلك المستندات ضوئيا، استخدم خاصية عرض نافذة التلقي
الماسحة، أو استخدم خاصية التلقيم المتعدد الذكية، أو تعطيل إعداد ك

الوسط

أعلى
النقطة المرج

اتجا

الجانب األمامي

(الوحدة: مم

أسفل

50
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي

ف عرض بكرة االلتقاط.
ات سميكة مثل البطاقات 

م المتعدد ببرنامج تشغيل 
شف التلقيم المتعدد.

عية

ه التلقيم

(

تلميح
.قد تنخفض دقة كشف التلقيم المتعدد مع بعض المستندات

 مم.30ال يمكن كشف التلقيم المتعدد لمستند أكثر من 
 يمكنك أيضاً تحديد طول معين لعدم كشف )40" (صفحة 2شكل "بالنسبة للمنطقة المظللة في ،

.Software Operation Panelالتلقيم المتعدد في 
.)132" (صفحة اإلعدادات المتعلقة بكشف التلقيم المتعدد 8.6"لمعرفة التفاصيل، راجع 



س

كيفية تحميل المستندات 2الفصل 

ق
رد

ة

أعلى

41

 لوحة 

 إلجراء 
ي

ة

خطاء 

شغيلية

ع 

ول 
وئية

ات شروط المسح الضوئي للدفعة المختلطة

يتم تطبيق الشروط التالية عند المسح الضوئي لدفعة مختلطة م
األوزان/معامالت االحتكاك/المقاسات.

تأكد من اختبار بعض األوراق أوالً للتأكد أن الدفعة المختلطة 
" (مستندات بمقاسات عرض مختلفة"لمعرفة التفاصيل، راجع 

اتجاه الورق
قم بمحاذاة اتجاه الورق مع اتجاه التلقيم.

وزن الورق (السماكة)
يمكن استعمال أوزان الورق التالية:

 رطل)56 إلى 11 (2 غ/م209 إلى 40من 
معامل االحتكاك

ينصح باستعمال نفس نوع الورق من نفس الشركة الُمصنِّعة.
عندما يكون الورق مختلط من مصنعين/ماركات مختلفة، يؤثر ذلك عل

في معامل االحتكاك يزيد.
ينصح بأن تكون معامالت االحتكاك على النحو التالي:

 (القيمة المرجعية لمعامل احتكاك الورق)0.60 إلى 0.35
وضع المستند

 مم لبكرة االلتقاط بالمنتص39استعمل ورق بمقاسات تناسب العرض 

بكرة االلتقاط

 مم39
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي

ن المستندات مختلفة 

من المستندات قابلة للمسح.
.)50صفحة 

ى أداء التلقيم كما أن االختالف 

ف.

مقاس الورق
عند قيامك بمسح ضوئي لدفعة مختلطة بمقاسات مختلفة، قد يتسبب عدم تلقيم المستندات بشكل مستقيم 

في مشكالت مثل انحشار بالورق أو فقدان جزء من الصورة.
ينصح بالتحقق من المستندات جيداً قبل إجراء المسح الضوئي وأيضاً التحقق من الصورة إن كان 

المستند منحرف الزوايا.

مستندات ال يمكن مسحھا ضوئيا في دفعة مختلطة
األنواع التالية من المستندات ال يمكن خلطھا في نفس الدفعة:

ورق خاٍل من الكربون
ورق خفيف
مستندات مثقوبة
ورق حراري
الورق الُمكربن
شريط الفيلم الشفاف
ورق رسم شفاف

تنبيه
 عند قيامك بمسح ضوئي لدفعة مختلطة بمقاسات مختلفة، تكون المستندات أكثر عرضة النحراف

زواياھا ألن األدلة الجانبية ال تالمس كل ورقة.
.ال تستعمل [فحص الطول] أو [فحص التداخل والطول] لكشف التلقيم المتعدد
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ات مجموعة مقاسات الورق القياسية في دفعة مختلطة
راجع الجدول الموضح أدناه إرشاد للمدى المتاح للمسح الضوئي لدفعة 
ولكن الحظ أن عدم تلقيم المستندات بشكل مستقيم قد يسبب في مشكالت
ينصح بالتحقق من المستندات جيداً قبل إجراء المسح الضوئي وأيضاً ال

LTR مقاس :Letter
)Pعمودي :(
)Lأفقي :(

 LTR (P) 4 (P)الحد األقصى للحجم
5 (L) 

216210)1العرض (مم) (*

الحد األدنى
للحجم

LTR (P) 216

A4 (P) 
A5 (L) 

المدى المتاح210

B5 (P) 
B6 (L) 

182

A5 (P) 
A6 (L) 

149

B6 (P) 
B7 (L) 

129

A6 (P) 
A7 (L) 

105

B7 (P) 
B8 (L) 

91

A7 (P) 
A8 (L) 

74.3

B8 (P) 64.3

A8 (P) 52.5
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي

مختلطة.
 مثل انحشار بالورق أو فقدان جزء من الصورة.

تحقق من الصورة إن كان المستند منحرف الزوايا.

A
A

B5 (P) 
B6 (L) 

A5 (P) 
A6 (L) 

B6 (P) 
B7 (L) 

A6 (P) 
A7 (L) 

B7 (P) 
B8 (L) 

A7 (P) 
A8 (L) 

B8 (P) A8 (P) 

1821491291059174.364.352.5
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ات : الشكل باألسفل يوضح كيفية تحميل أعرض وأضيق المستندات بالدف1*

تنبيه
 (أفقي) مع مقاسات A8 (عمودي) وB8ال يمكن إجراء مسح ضوئي لمقاس 

أقصى عرض

أدنى عرض

الوسط

مرشد الجوانب
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي ًعة بين األدلة الجانبية. شروط كشف مقاس الصفحة تلقائيا

[كشف مقاس الصفحة تلقائياً] ال يعمل مع أنواع المستندات التالية:
مستندات ليست مستطيلية الشكل

[كشف مقاس الصفحة تلقائياً] قد ال يعمل مع أنواع المستندات التالية:
) رطل] أو أقل)14 [2 غ/م52ورق رفيع 
مستندات بيضاء بحواف المعة
(رمادية) مستندات بحواف داكنة

أخرى من الورق.



س

كيفية تحميل المستندات 2الفصل 

ق
رد

ة

أعلى

44

 لوحة 

 إلجراء 
ي

ة

خطاء 

شغيلية

ع 

ول 
وئية

ات شروط استعمال الورق كبير الحجم

مقاس الورق■
يمكن المسح الضوئي لمقاسات الورق التالية:

) مم)297 × 216ورق كبير الحجم 
A3) 1 مم) (*420 × 297 مقاس(
A4) مم)297 × 210 مقاس 
A5) مم)210 × 148 مقاس 
A6) مم)148 × 105 مقاس 
B4) 1 مم) (*364 × 257 مقاس(
B5) مم)257 × 182 مقاس 
B6) مم)182 × 128 مقاس 
Post card) 2 مم) (*148 × 100 مقاس(
Business card) 2 مم) (*91 × 55 مم، 55 × 91 مقاس(
Letter) مم)279.4 × 216 بوصة/11 × 8.5 مقاس 
Double Letter) 431.8 × 279.4 بوصة/17 × 11 مقاس 
مقاس مخصص

 بوصة)8.5 إلى 1 مم (216 إلى 25.4العرض: 
 بوصة)11.69 إلى 1 مم (297 إلى 25.4الطول: 

: اطوھا نصفين إلجراء المسح الضوئي1*
am IP (TWAIN: يمكنك إجراء المسح الضوئي ببرنامج التشغيل (2*

PaperStream IP (TWAIN x64) .

الشروط■
نوع الورق

ينصح باستخدام نوع الورق التالي:
ورق المكتب القياسي

وزن الورق (السماكة)
يمكن استعمال أوزان الورق التالية:

 رطل)56 (2 غ/م209ما يصل إلى 
 رطل) عند طّيھا نصفين28 (2 غ/م104ما يصل إلى 
االحتياطات

ضع في االعتبار النقاط التالية:
 أوراق كبيرة الحجم في وقت واحد.3يمكن تحميل ما يصل إلى 
الفھر

الملح
المس

مقدم

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

كيفية تحميل 
المستندات

المحتوي

)1مم) (*

PaperStre أو 

 حسب كمية الذاكرة المستخدمة لتشغيل التطبيقات، قد ال يكون ھناك ذاكرة كافية للمسح الضوئي
لمستند صفحتان متقابلتان بالورق كبير الحجم بدقة عالية. في ھذه الحالة، عّين دقة أقل ثم حاول 

القيام بالمسح الضوئي مرة أخرى.
 .ال تلّون أو تلّطخ أو تقطع أو تكتب على النھاية بنمط أسود أو أبيض على الورق كبير الحجم

وإال فلن يتم التعرف على الورق كبير الحجم بشكل صحيح.
 ال تضع الورق كبير الحجم بوضع مقلوب. وإال قد يحدث انحشار في الورق وتلف الورق كبير

الحجم وكذلك المستند في الداخل.
 ال تترك مستندك في الورق كبير الحجم لفترة طويلة. وإال قد ينتقل الحبر بالمستند على الورق كبير

الحجم.
 لتفادي حدوث التشّوه، ال تستعمل أو تترك الورق كبير الحجم في أماكن عالية الحرارة مثل وضعه

تحت أشعة الشمس المباشرة أو جھاز التدفئة لفترة طويلة.
.ال تطوي أو تنزع الورق كبير الحجم
.ال تستعمل ورق كبير الحجم تالف ألنه قد يُتلِف أو يسبب خلل بالماسحة
.لتفادي حدوث التشّوه، دع الورق كبير الحجم على سطح مستوي دون أي شيء ثقيل عليه
.انتبه أن ال تجرح إصبعك بطرف الورق كبير الحجم
 ورقة من ورق 50إذا تكرر حدوث انحشار الورق، قم بتلقيم حوالي PPC (ورق معاد تصنيعه) قبل 

المسح الضوئي بالورق كبير الحجم.
 فارغ أو مطبوع.PPCيمكن أن يكون ورق 

 (مثل الصور والبطاقات البريدية) قد يحدث انحشار الورق عند قيامك بوضع عدة مستندات صغيرة
في الورق كبير الحجم إلجراء المسح الضوئي. ينصح بوضع مستند واحد في كل مرة في الورق 

كبير الحجم.
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التشغي

طرق 
المسح

العناية

استكشا
وإصال

اإلعدا

استبدا
المستھ

نظرة 
الماس
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لوحة التشغيل تتألف من شاشة رقم الوظيفة، وأزرار، ومؤشر 

األسماء والوظائف

لوحة التشغيل3.1

LEDمؤشر 
يضيئ باللون البرتقالي عند حدوث خطأ.

 مفتوحة.ADFيومض عندما تكون وحدة تغذية المستندات التلقائية 

شاشة رقم الوظيفة
تبين حالة الماسحة.

تنطفئ عند دخول الماسحة في وضع حفظ الطاقة.

]Send to) [2) (*1زر (*
يقوم بتشغيل البرنامج المرتبط بالماسحة.

يقوم بإزالة مؤشر الخطأ الظاھر.
يوقف عملية المسح الضوئي.

]Scan/Stop) [1زر (*
يقوم بتشغيل البرنامج المرتبط بالماسحة.

يقوم بإزالة مؤشر الخطأ الظاھر.
يلغي المسح الضوئي أثناء المسح الضوئي بالضغط على ھذا الزر.

يستأنف المسح الضوئي.

]Powerزر [
يقوم بتشغيل/إيقاف تشغيل الماسحة.

يضيئ باللون األخضر عندما تكون الماسحة في وضع التشغيل.

]Functionزر [
) للتطبيق الذي يتم تشغيله عند الضغط على C/9 إلى 1يقوم بتبديل الرقم (من 
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

LED.

Check

Function

Send to

Scan
/Stop

Power

].Send toزر [

] Scan/Stop: لمعرفة التفاصيل حول إعداد طريقة مسح ضوئي باستخدام زر [1*
استعمال "]، راجع ملف المساعدة لبرنامج تشغيل الماسحة أو Send toأو زر [

.)57" (صفحة زر بالماسحة لبدء المسح الضوئي
] عند المسح الضوئي لمستند، يوقف عملية المسح Send to: الضغط على زر [2*

الضوئي، بعد المسح الضوئي للمستند.
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تعليمات في شاشة رقم الوظيفة

الوصفالعرض
تظھر عندما تكون الماسحة تعمل.8
P.تشير إلى أن عملية التھيئة جارية بعد تشغيل الماسحة
تشير إلى أن عملية التھيئة جارية وأنھا قاربت على االنت0
جاھز لبدء المسح الضوئي.1

تشير إلى أن عملية التھيئة قد تمت بنجاح بعد تشغيل الم
ھذه الحالة ُيشار إليھا باسم "حالة االستعداد".

رقم
الوظيفة (مثل 

"1("
يومض

بعد كشف التلقيم المتعدد، رقم الوظيفة يومض.
وھذا يشير إلى أن عملية تحديد حفظ أو عدم حفظ نمط ا

تجاھل التلقيم المتعدد لنمط مع"لمعرفة التفاصيل، راجع 

c
يومض

 مفتوADFتشير إلى أن وحدة تغذية المستندات التلقائية 
 أيضاً يومض.LEDفي ھذه الحالة، مؤشر 

، تعودADFعند إغالق وحدة تغذية المستندات التلقائية 
")1.("

لمعرفة التفاصيل حول كيفية إغالق وحدة تغذية المستندا
فتح/إغالق وحدة تغذية المستندات التلقائية  1.4"راجع 

") حتى بعد1إذا لم تعود الشاشة إلى وضع االستعداد ("
، قم بإيقاف تشغيل الماسحة وأعد تشغيلھاADFالتلقائية 

 أو بمركFUJITSUالمشكلة، اتصل بموزع ماسحات 
FUJITSU.

P
يومض

] قد تم الضغط عليه لتوقيSent toيشير إلى أن زر [
] لمتابعة عملية المسح Scan/Stopاضغط على زر [

J
U

يشير إلى أن ھناك خطأ مؤقت قد حدث أثناء عملية الم
" وكذلك كود خطأ بالتناوب.U" أو "Jيظھر الحرف "

األخطاء الم"لمزيد من التفاصيل حول األخطاء، راجع 
] في ھSend to] أو زر [Scan/Stopاضغط زر [
").1االستعداد ("
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض ھاء بعد تشغيل الماسحة.

اسحة.

لتداخل جارية.
.)59" (صفحة ين

حة في حالة االستعداد.

 الشاشة إلى حالة االستعداد 

، ADFت التلقائية 
ADF 21" (صفحة(.

 إغالق وحدة تغذية المستندات 
 مرة أخرى. إذا استمرت 

ز خدمة معتمد لدى 

ف عملية المسح الضوئي مؤقتاً.
الضوئي المتوقفة.

سح الضوئي.

.)82" (صفحة ؤقتة
ذه الحالة للرجوع إلى حالة 

E
C
H
L

يشير إلى أن ھناك خطأ في جھاز ما (تنبيه) قد حدث أثناء عملية التھيئة أو المسح 
الضوئي.

" ورقم تنبيه بالتناوب.L" أو "H" أو"C" أو"F" أو"Eيظھر الحرف "
.)82" (صفحة أخطاء الجھاز"لمزيد من التفاصيل حول األخطاء، راجع 

] في ھذه الحالة للرجوع إلى حالة Send to] أو زر [Scan/Stopاضغط زر [
").1االستعداد ("

عند حدوث ھذا التنبيه، قم بإيقاف تشغيل الماسحة ثم أعد تشغيلھا مرة أخرى. إذا 
 أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUاستمرت المشكلة، اتصل بموزع ماسحات 

FUJITSU.
تنطفئ عند دخول الماسحة في وضع حفظ الطاقة.بدون

الوصفالعرض
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ھذا الفصل يشرح كيفية ضبط إعدادات الماسحة وا

.....................................ملخص 4.1

مسح ضوئي لمستندات من أنواع ومقاسا 4.2

.........................مسح ضوئي متقدم 4.3

..............تخصيص إعدادات الماسحة 4.4
كيفية ت
المستن

كيفية ا
التشغي

العناية

استكشا
وإصال

اإلعدا

استبدا
المستھ

نظرة 
الماس

طرق 
المسح

طرق متنّوعة إلجراء المسح الضوئي

لمسح الضوئي ألنواع مختلفة من المستندات مع تطبيق المسح الضوئي للصور.

......................................................................................................................49

50...........................................................................................................ت مختلفة

......................................................................................................................56

......................................................................................................................57
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الجزئية التالية تقوم بفھرسة الطرق الرئيسية لمسح المستندات 
مسح ضوئي لمستندات من أنواع ومقاسات مختلفة

"50" (صفحة مستندات بمقاسات عرض مختلفة(
" مستندات أكبر من مقاسA4 51" (صفحة(
"53" (صفحة المسح الضوئي للصور الفوتوغرافية والقصاصات(
"55" (صفحة مسح صفحة طويلة ضوئيا(

مسح ضوئي متقدم
" تلقيم المستندات يدوياً في وحدة تغذية المستندات التلقائيةADF) "

تخصيص إعدادات الماسحة
"57" (صفحة استعمال زر بالماسحة لبدء المسح الضوئي(
"59" (صفحة تجاھل التلقيم المتعدد لنمط معين(

للمعلومات حول طرق أخرى للمسح، راجع ملف المساعدة الخ
المساحة.

ملخص4.1
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

ضوئيا:

)56صفحة 

اص ببرنامج تشغيل 
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مستندات بمقاسات عرض مختلفة

قم بمحاذاة الجزء العلوي من المستندات.1

DFضع المستندات عند منتصف حامل الورق (الملقم) 2
الجوانب على أعرض مستند في الدفعة.

" (صفحكيفية تحميل المستندات 2"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

مسح ضوئي لمستندات من أن4.2

تنبيه
عند قيامك بمسح ضوئي لدفعة مختلطة بمقاسات عرض مختلفة، قد تنحر

. فADFالصغيرة أو قد ال يتم تلقيمھا في وحدة تغذية المستندات التلقائية 
المستندات حسب مقاسات العرض، ثم قم بمسحھم ضوئيا بدفعات مختلفة.

تلميح
لمعرفة التفاصيل حول الشروط الخاصة بالمستندات التي يمكن مسحھا 

.)41" (صفحة شروط المسح الضوئي للدفعة المختلطة"ارجع إلى 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

A ثم قم بضبط مرشد ،

.)32ة 

واع ومقاسات مختلفة

ف زوايا بعض المستندات 
ي ھذه الحالة، قم بترتيب 

ضوئًيا في الدفعة المختلطة، 

تنبيه
تأكد أن كل المستندات قد تم وضعھا تحت بكرة االلتقاط. وإال، قد ُتلقّم بعض المستندات بزوايا 

.ADFمنحرفة أو ال يتم تلقيمھا إلى وحدة تغذية المستندات التلقائية 

عرض بكرة االلتقاط

اتجاه 
صحيح

عرض بكرة االلتقاط

سيء
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قم بضبط المعبئ ليناسب أطول مستند.3
.)23" (صفحة إعداد المكدس"لمعرفة التفاصيل، راجع 

في برنامج تشغيل الماسحة الضوئية، قم بضبط إعدادات4
مقاس الورق تلقائياً.

للتفاصيل، راجع ملف مساعدة برنامج تشغيل الماسحة.

قم بمسح المستندات ضوئيا من خالل تطبيق المسح الض5
للتفاصيل، راجع دليل تشغيل تطبيق المسح الضوئي للصور.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

 المسح الضوئي لكشف 

وئي للصور.

A4مستندات أكبر من مقاس 

/A4يمكن استعمال الورق كبير الحجم للمسح الضوئي لمستندات أكبر من مقاس 
Letter مثل ،A3 أو B4 ،طي المستند إلى نصفين ومسحه ضوئيا بالوضع المزدوج .

يتم مزج الجھتين إلى صورة واحدة.

ضع المستند داخل الورق كبير الحجم.1
اطوي المستند إلى نصفين بحيث تكون الجھتين المراد مسحھما على الوجه الخارجي.1

اطوي المستند بثبات وقم بتسوية أي تجعيدات.
خالف ذلك، قد يحدث انحراف في زوايا المستند أثناء التلقيم.

تنبيه
قد ال يظھر جزء من الصورة حول المستند حيث تم طّيه. ال ننصح باستعمال طريقة المسح الضوئي ھذه 

للحصول على صورة بجودة عالية.

تلميح
 أو أصغر، وإخراج الصورة كصفحين A4يمكنك أيضاً المسح الضوئي لمستند بوجھين مقاس 

متقابلتين.
 أو أصغر في الورق كبير الحجم A4في ھذه الحالة، ضع المستند مزدوج األوجه والذي مقاسه 

.2الموضح في الخطوة 
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ضع المستند داخل الورق كبير الحجم.2
قم بمحاذاة خط الطي مع الحافة اليمنى للورق كبير الحجم ليتم ا

اليمنى.

تلميح
الجھة األمامية للورق كبير الحجم لھا خط رأسي سميك على الجھة اليمن

واألسود.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

حتواء المستند في أعلى الزاوية 
قم بتحميل الورق كبير الحجم مواجھاً ألسفل بحيث يكون الطرف الذي به نمط 2

.ADFأبيض وأسود موضوع على الحافة الرئيسية لحامل الورق (الملقم) 
أمِّن الورق كبير الحجم باألدلة الجانبية لتفادي انحراف الزوايا.

اضبط إعدادات الماسحة الستعمال الورق كبير الحجم في برنامج تشغيل الماسحة.3
للتفاصيل، راجع ملف مساعدة برنامج تشغيل الماسحة.

قد ال تظھر نافذة اإلعداد لبرنامج تشغيل الماسحة مع بعض تطبيقات المسح الضوئي الصور.

قم بمسح المستند ضوئيا من خالل تطبيق المسح الضوئي للصور.4
للتفاصيل، راجع دليل تشغيل تطبيق المسح الضوئي للصور.

ى للنمط األبيض 



طرق متنّوعة إلجراء المسح الضوئي 4الفصل 

ق
رد

ة
س
ات
أعلى

53

ة

خطاء 

شغيلية

ع 

ول 
وئية

 إلجراء 
ي

 لوحة 

يتم دمج الصور الموجودة بالجھة األمامية والخلفية في صورة وا

تنبيه
 قد يكون ھناك خط أو فتحة ظاھرة بين صور الجھة األمامية

عند قيامك بمسح أوراق سميكة ضوئيا أيضاً، قد تنحرف زوا
واليمين تجاه بعضھما البعض من الجھة العلوية.

قد تقل تلك األعراض عند قيامك باآلتي:
قم بطّي المستند بإحكام-
قم بمحاذاة حواف المستند بدقة مع حواف الورق كبير الح-
اقلب الورق كبير الحجم على الجھة األخرى (العكسية)-
عند تعيين [تلقائي] لـ [مقاس الورق]، يتم تحديد المقاس القياس

Double Letterمن نفس القائمة المنسدلة. الحظ أن مقا (
من مقاس المستند األصلي وذلك حسب نوع المستند الذي تم 

 محتوياته مطبوعA3مثال: يمكنك مسح مستند ضوئيا بمقاس 
المنتصف
 يتم إخراج الصورة بمقاسB4.

إلخراج الصور الممسوحة ضوئياً بالحجم األصلي للمستند، عّي
الورق].

قد ال يظھر جزء من الصورة حول المستند حيث تم طّيه. في ت
 مم من حافة الورق كبير ال1تكون حوافه إلى الداخل بمقدار 

عندما يتم تحديد [أبيض وأسود] لـ [نظام الصورة]، يظھر ظ
الذي يتم مسحه ضوئياً.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

المسح الضوئي للصور الفوتوغرافية والقصاصاتحدة.

استعمال الورق كبير الحجم يسمح لك بالمسح الضوئي لمستندات سھلة التعرض للتلف 
مثل الصور الفوتوغرافية بطريقة سھلة جداً، أو مستندات صعبة التحميل مثل الجرائد 

والقصاصات.

ضع المستند داخل الورق كبير الحجم.1
ضعه تجاه منتصف الجزء العلوي للورق كبير الحجم.

والخلفية.
يا الصور على كال اليسار 

جم

 أو B4 أو A3ي األقرب (
س الصورة قد يصبح أصغر 

مسحه ضوئيا.
 في A4ة لتناسب مقاس 

ن مقاس المستند على [مقاس 

لك الحالة، ضع المستند حيث 
حجم.

ل على الحواف حول المستند 
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قم بتحميل الورق كبير الحجم مواجھاً ألسفل بحيث يكون2
أبيض وأسود موضوع كالحافة الرئيسية لحامل الورق (ا

موضح باألسفل.
أمِّن الورق كبير الحجم باألدلة الجانبية لتفادي انحراف الزوايا.

اضبط إعدادات الماسحة الستعمال الورق كبير الحجم ف3
للتفاصيل، راجع ملف مساعدة برنامج تشغيل الماسحة.

قم بمسح المستند ضوئيا من خالل تطبيق المسح الضوئ4
للتفاصيل، راجع دليل تشغيل تطبيق المسح الضوئي للصور.

ABCABC
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

 الطرف الذي به نمط 
، كما ھو ADFلملقم) 

ي برنامج تشغيل الماسحة.

ي للصور.

تنبيه
.[مقاس الورق] يتم إخراج الصورة في منتصف الصفحة بالمقاس الذي تم تعيينه في
 عند تعيين [تلقائي] لـ [مقاس الورق]، يتم تحديد المقاس القياسي األقرب من نفس القائمة

المنسدلة. الحظ أن مقاس الصورة قد يصبح أصغر من مقاس المستند األصلي وذلك حسب 
نوع المستند الذي تم مسحه ضوئيا، أو أن قد ُيفقد جزء من الصورة.

.A4 في منتصف مستند بمقاس A5مثال: عندما يتم طباعة صورة بمقاس 
 يتم إخراج الصورة بمقاسA5.

إلخراج الصور الممسوحة ضوئياً بالحجم األصلي للمستند، عّين مقاس المستند على [مقاس 
الورق].

تلميح
في الحاالت التالية، ضع ورقة فارغة (بيضاء) تحت المستند عند القيام بالمسح الضوئي:

 ال يتم إخراج الصور الممسوحة ضوئياً بالمقاس الصحيح عند تحديد [تلقائي] في القائمة
المنسدلة [مقاس الورق]

.ًتظھر الظالل حول حواف الصورة الممسوحة ضوئيا
.تظھر خطوط سوداء حول الحواف المقصوصة بشكل فريد
.ًتظھر األلوان خارج المستند على الصورة الممسوحة ضوئيا

ورقة فارغة
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مسح صفحة طويلة ضوئيا

 م5588يمكن إجراء مسح ضوئي لمستندات بطول يصل إلى 
طريق مسح صفحة طويلة ضوئيا.

قد تختلف مقاسات المستندات القابلة للمسح الضوئي، وذلك حس
المسح الضوئي للصور.

للتفاصيل، راجع دليل تشغيل تطبيق المسح الضوئي للصور.

.ADFحّمل مستنداً في حامل الورق (الملقم) 1
" (صفحكيفية تحميل المستندات 2"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

تنبيه
 يجب تحميل المستندات ذات الصفحات الطويلة بمعدل ورقة

.ADFحامل الورق (الملقم) 
عند قيامك بمسح صفحات طويلة ضوئيا، ضع في االعتبار ا

التحميل-
 (الADFثّبت المستند بيدك كي ال يسقط من حامل الورق 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

 بوصة) عن 220م (

ب إعداد الدقة أو تطبيق 

.)32ة 

في برنامج تشغيل الماسحة، اضبط إعدادات المسح الضوئي لمسح مقاس ورق 2
الصفحات الطويلة.

للتفاصيل، راجع ملف مساعدة برنامج تشغيل الماسحة.
قد ال تظھر نافذة اإلعداد لبرنامج تشغيل الماسحة مع بعض تطبيقات المسح الضوئي الصور.

قم بمسح المستند ضوئيا من خالل تطبيق المسح الضوئي للصور.3
للتفاصيل، راجع دليل تشغيل تطبيق المسح الضوئي للصور.

واحدة في كل مرة في 

آلتي:

ملقم).

اإلزالة-
أمِّن مساحة كافية حول الُمعبئ لتفادي سقوط الورق المخَرج من المعبئ.

تلميح
، قم بعمل اآلتي:A4/Letterللمسح الضوئي لمستندات أطول من مقاس 

.اسحب امتدادات الحامل حتى نھايتھا
.)22" (صفحة ADFإعداد حامل الورق (الملقم)  1.5"لمعرفة التفاصيل، راجع 

.أنزل المعبئ ألسفل، وقم بتمرير امتداد المعبئ وامتداد المعبئ ناحيتك
.)23" (صفحة إعداد المكدس 1.6"لمعرفة التفاصيل، راجع 
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تلقيم المستندات يدوياً في وحدة تغذية المستندات التل

يمكن أيضاً تحميل المستندات يدوياً بمعدل ورقة في كل مرة ف
.ADFالتلقائية 

عادًة – في التلقيم التلقائي – تتوقف الماسحة عن المسح الضوئ
 قد تم مسحADFالمستندات المحّملة في حامل الورق (الملقم) 

اليدوي، تنتظر الماسحة المستند التالي ليتم تحميله في وقت مح
الضوئي طالما أن ھناك مستنداً آخراً محّمل في خالل الوقت الم

لم يكن ھناك مستنداً بھا.
باستخدام ھذه الطريقة، يمكنك إجراء المسح الضوئي بينما يمكن

تلو اآلخر.
التلقيم اليدوي عملي في الحاالت التالية:

.إمكانية إجراء المسح الضوئي والتأكد من محتويات كل ورقة
إمكانية المسح الضوئي للمستندات التي تسبب التلقيم المتعدد أو انح
إمكانية االستمرار في المسح الضوئي لمستندات مثل المجالت أو ق

تحميلھا معاً.

ware Operation Panelتمكين التلقيم اليدوي في 1
وقت االنتظار في وضع التلقيم اليدوي [ان"لمعرفة التفاصيل، راجع 

.)138(صفحة 

.ADFحّمل مستنداً في حامل الورق (الملقم) 2
" (صفحكيفية تحميل المستندات 2"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

مسح ضوئي متقدم4.3
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

ADFقائية 

ي وحدة تغذية المستندات 

ي بمجرد أن كافة 
ھا ضوئيا. في التلقيم 
دد. سيستمر المسح 

حدد، وتتوقف الماسحة إذا 

ك فحص المستند واحداً 

شار الورق عند تحميلھا معاً.
صاصات الجرائد والتي ال يمكن 

Soft.
" تھاء وقت التلقيم اليدوي]

.)32ة 

قم بمسح المستند ضوئيا من خالل تطبيق المسح الضوئي للصور.3
للتفاصيل، راجع دليل تشغيل تطبيق المسح الضوئي للصور.

 بعد أن يتم مسح المستند ضوئيا، تستمر البكرات داخل وحدة تغذية المستندات التلقائيةADF 
 Softwareبالدوران، في انتظار المستند التالي ليتم تحميله خالل الوقت المحدد في 

Operation Panel.

.ADFحّمل المستند التالي في حامل الورق (الملقم) 4
.تم مسح المستند ضوئيا

 حتى يتم مسح كافة المستندات ضوئيا.4كرر الخطوة 5
.ستتوقف عملية المسح الضوئي إذا لم يتم تحميل مستند خالل الوقت المحدد

تلميح
] الضغط على زرSend to بلوحة التشغيل أثناء انتظار الماسحة تحميل المستند [

التالي سيوقف عملية المسح الضوئي على الفور.
 عند تمكين [انتھاء وقت التلقيم اليدوي]، ستنتظر الماسحة الضوئية الوقت المحدد حتى

 (الملقم).ADFإذا بدأَت المسح الضوئي بدون مستند في حامل الورق 
 عند استخدامك خاصية التلقيم اليدوي على نحو متكرر، قد تقل دورة تبديل العناصر

المستھلكة.
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استعمال زر بالماسحة لبدء المسح الضوئي

] بلوحة التSend to[] وزر Scan/Stop[يمكن ضبط زر 
الضوئي بمجرد الضغط على الزر.

لضبط ھذا اإلعداد، أنت بحاجة أوالً إلى تعيين تطبيق يعمل بال
Stop] وزر [Send to.[

إعداد الكمبيوتر

تأكد أن الماسحة موّصلة بالكمبيوتر، بعد ذلك قم بتشغيل1
لمعرفة التفاصيل حول كيفية توصيل الماسحة الضوئية بالكمبيوتر، 

Sheet.
3"لمعرفة التفاصيل حول كيفية تشغيل الماسحة الضوئية، راجع 

.)19(صفحة 

قم بعرض نافذة [لوحة التحكم].2
Windows Server 2008 R2/Windows 7

 [لوحة التحكم].انقر قائمة [ابدأ] 
Windows Server 2012

انقر زر الماوس األيمن على شاشة البدء، وحدد [جميع الت
].Windows[لوحة التحكم] تحت [نظام 

Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
 [لوحة التحكم] تح] في أسفل يسار شاشة البدء انقر [

]، حرك مؤشر الماوس.إلظھار [
Windows Server 2016/Windows Server 2019

 [لوحة الت]  Windows [نظام انقر فوق قائمة [ابدأ] 

انقر [عرض األجھزة والطابعات].3
.[األجھزة والطابعات] تظھر النافذة

تخصيص إعدادات الماسحة4.4
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

شغيل إلجراء المسح 

/Scanضغط على زر [

 الماسحة.
 Quick Installationراجع 

" تشغيل/إيقاف الطاقة .1

طبيقات] في شريط التطبيقات 

].Windowsت [نظام 

Windows 10/
حكم].

انقر بزر الماوس األيمن على أيقونة الماسحة الضوئية، وحدد [خصائص المسح] 4
من القائمة المعروضة.

.تظھر نافذة خصائص الماسحة

انقر على تبويب [أحداث] وحدد حدث.5
من خالل القائمة المنسدلة [حدد أحد اإلجراءات]، قم بتحديد الحدث الذي تريده لتشغيل أحد 

التطبيقات.

يمكن تحديد األحداث التالية، في ھذه الخاصية:
]Scan Button[

]Scan/Stopاضغط زر [
 9] إلى [إرسال إلى 1[إرسال إلى[

)9 إلى 1] أثناء قيام شاشة رقم الوظيفة بعرض رقم من (Send toاضغط زر [
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حدد إجراء وتطبيق ليتم تشغيله بزر حدث الماسحة.6
انقر [تشغيل ھذا البرنامج] تحت [إجراءات]، ثم حدد التطبيق من الق

انقر زر [موافق].7
اكتمل اإلعداد الخاص بالكمبيوتر. تابع لتھيئة إعدادات الماسحة الض

تلميح
.7 إلى 4لتھيئة أحداث متعددة، كرر الخطوات من 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

ائمة المنسدلة بالجھة اليمنى.

وئية.

إعداد الماسحة الضوئية

 
] استخدام زرScan/Stop[

ما من إعدادات خاصة مطلوبة.
] اضغط على زرScan/Stop.لتشغيل التطبيق المحدد [
] استخدام زرSend to[

] لتغيير الرقم في شاشة رقم الوظيفة.Functionاضغط زر [
]).Send to 9] إلى [Send to 1طابق الرقم مع الحدث المكون في الكمبيوتر ([
".2]، تظھر شاشة رقم الوظيفة "2على سبيل المثال، لتشغيل الحدث [إرسال إلى 

] اضغط زرSend to.لتشغيل التطبيق المحدد [

تلميح
 كيفية استخدام لوحة التشغيل 3"الفصل لمعرفة التفاصيل حول لوحة التشغيل، راجع "

.)45(صفحة 
] في كل مرة تضغط على زرFunction" :9, ... 3, 2, 1]، تتغير الشاشة كالتالي ,C ,

1 ,2 ,3."... ,
 Send] إلى [Send to 1 يتطابق مع الحدث المكون في الكمبيوتر ([9 إلى 1الرقم من 

to 9.([
"C تتطابق مع "Software Operation Panel(ال يمكن تغيير اإلعدادات) .

Check

Function

Send to

Scan
/Stop

Power

]Send toزر [

]Scan/Stopزر [
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تجاھل التلقيم المتعدد لنمط معين

إذا حاولت مسح مستند ضوئيا به مرفقات مثل المالحظات المل
- أثناء تمكين خاصية كشف التلقيم المتعدد - قد تتعرف الماسح
ھذه المستندات كتلقيم متعدد وبعدھا يتوقف المسح الضوئي. لم

المستندات ضوئيا، تتوافر "وظيفة التلقيم المتعدد الذكي".
ھناك وضعان في ھذه الخاصية. في الوضع األول، يمكنك منع
باستخدام لوحة التشغيل في الماسحة. في الوضع اآلخر، يمكنك

تلقائياً بترك الماسحة تتذكر مكان وطول المرفقات.

مالحظة ملصقة

إيصال
أو صورة فوتوغرافية

المستند
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

صقة، الفواتير، أو الصور 
ة بشكل غير صحيح على 

سح ھذه األنواع من 

 حدوث التلقيم المتعدد 
 منع حدوث التلقيم المتعدد 

خاصية التلقيم المتعدد الذكية
األوضاع الثالثة التالية متاحة:

.Software Operation Panelحدد الوضع مستخدماً 
" تحديد منطقة لعدم كشف التلقيم المتعدد [وظيفة التلقيم المتعدد الذكي]"لمعرفة التفاصيل، راجع 

.)137(صفحة 

الوصفالوضع

الوضع اليدوي (تجاوز عن 
طريق زر اللوحة األمامية)

يقوم بالتأكد من وجود أي أوراق مرفقة في كل مرة يحدث فيھا التلقيم 
المتعدد، ثم يتابع المسح الضوئي.

 (تجاوز عن 1الوضع التلقائي 
طريق خليط من الطول 

والوضع)

يتم استخدامه للمسح الضوئي لمستندات أوراقھا لھا نفس المقاس 
ومثبتة بنفس المكان.

 (تجاوز عن 2الوضع التلقائي 
طريق الطول)

يتم استخدامه للمسح الضوئي لمستندات أوراقھا لھا نفس المقاس 
ومثبتة بأماكن مختلفة.

تنبيه
قد يتم إخراج صوراً غير اعتيادية عند حدوث التلقيم المتعدد.
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التحضير قبل استخدام ھذه الخاصية
قبل استخدام ھذه الخاصية، قم بضبط [فحص التداخل (موجات فوق ال
والطول] لطريق كشف التلقيم المتعدد من خالل القيام بأحد األمور التالي

.قم بضبط اإلعداد في برنامج تشغيل الماسحة
للتفاصيل، راجع ملف مساعدة برنامج تشغيل الماسحة.

 قم بتكوين اإلعداد فيSoftware Operation Panel.
تعيين طريقة كشف التلقيم المتعدد [تلقيم م"لمعرفة التفاصيل، راجع 

اإلجراء التشغيلي

 

 إلADFبعد حدوث خطأ في عملية التلقيم المتعدد، افتح 1

 مفتوحة، قدADFحينما تكون وحدة 
كن حذرا أال تعلق أصابعك.

Check

Function

Send to

Scan
/Stop

Power

]Scan/Stopزر [

]Functionزر [

شاشة رقم الوظيفة

]Send toزر [

تنبيه
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

صوتية)] أو [فحص التداخل 
ة:

.)132" (صفحة تعدد]

زالة المستند.

 إلزالة المستند، أغلقھا.ADFإذا فتحت وحدة تغذية المستندات التلقائية 2
.)21" (صفحة ADF فتح/إغالق وحدة تغذية المستندات التلقائية 1.4"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 مغلقة، يتغير المؤشر على شاشة رقم الوظيفة ADFعندما تكون وحدة تغذية المستندات التلقائية 
بلوحة التشغيل كالتالي:

عند حدوث تلقيم متعدد
" بالتناوب.2" و "Jيتم عرض "

عند إخراج المستند
يومض رقم الوظيفة.

 (الملقم).ADFحّمل المستندات مرة أخرى في حامل الورق 3
في حالة اكتشاف تلقيم متعدد بسبب االختالف في الطول،

] أو قم بإجراء مسح ضوئي من الكمبيوتر (ال تضغط زر Scan/Stopاضغط على زر [
]Function.([

إذا كان ھناك مرفق والذي على األرجح يسبب حدوث خطأ التلقيم المتعدد، قم بالخطوة التالية.

 تنغلق عن طريق الخطأ. 

 على ADFانتبه كي ال تغلق وحدة تغذية المستندات التلقائية 
أصابعك.

تنبيه
 مغلقة جيداً. وإال فإنه قد ال يتم تلقيم المستند داخل ADFتأكد أن وحدة تغذية المستندات التلقائية 

.ADFوحدة تغذية المستندات التلقائية 

تنبيه
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] وتأكد أن وميض رقم الوظيفة سريFunctionاضغط زر [4
]Scan/Stop.أو قم بإجراء مسح ضوئي من الكمبيوتر [

erمن ھذه النقطة، الحظ أن سرعة وميض رقم الوظيفة تتبدل بين "
]. عند إعداد سرعة الوميض على أسFunctionمرة تضغط زر [
النظامين كالتالي:

(تجنب عن طريق زر اللوحة األمامية) الوضع اليدوي
يقوم بمسح الورقة التالية ضوئيا بدون كشف التلقيم المتعدد، وبد
التلقيم المتعدد تبًعا لإلعدادات المھيئة في برنامج تشغيل الماسحة

Operation Panel.
 تجنب عن طريق الدمج بين الطول والوضعي1الوضع التلقائي) 

يتذكر طول ومكان المرفقات الورقية التي تم كشفھا كتلقيم متعدد
عند كشف مرفقات لھا نفس النمط، يتم منع كشف التلقيم المتعدد 

 (التجنب عن طريق الطول)2الوضع التلقائي 
يتذكر طول ومكان المرفقات الورقية التي تم كشفھا كتلقيم متعدد
عند كشف مرفقات لھا نفس الطول أو أقصر، يتم منع كشف التل

 أنماط تداخل في ھذا الوضع. عند تجاو8: يمكن تذكر 1*
األول الذي تم حفظه من الذاكرة.

: لمحو أنماط تداخل تم حفظھا وكذلك أطول ط2*
]Function لخمس ثواٍن أو أكثر أثناء وميض [

المحو، تعرض شاشة رقم الوظيفة "□".
ھذا يسمح لك بمحو أنماط التلقيم المتعدد وكذلك أط
تذكرھم. انتبه عند القيام بذلك ألنه قد يتم محو كافة األ

تنبيه
" من خslower"  "fasterعند تبديل سرعة الوميض بين "

]Functionال تضغط لمدة خمس ثواٍن أو أكثر. القيام بذلك قد ،[
حد لطول للتداخل.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

كيفية استخدام
التشغيل

ع، ثم اضغط على زر 

slower"  "fast في كل "
رع، تعمل الماسحة على كال 

ًءا من الورقة الثانية، يتم كشف 
 Software الضوئية أو 

ة)
، ومن ثم يتابع المسح الضوئي. 

)2)(*1تلقائياً.(*

، ومن ثم يتابع المسح الضوئي. 
)2قيم المتعدد تلقائياً.(*

ز الحد المطلوب، يتم محو النمط

ول تداخل، اضغط على زر
رقم الوظيفة. بعد اكتمال عملية

ول طول تداخل غير المفترض
نماط المحفوظة.

الل الضغط على زر 
 يمحو نمط التداخل وأقصى 



الملحق
المسرد

مقدمة
سالفھر

المحتويات
أعلى

حميل 
دات

ستخدام لوحة 
ل

متنّوعة إلجراء 
 الضوئي

ف األخطاء 
حھا

دات التشغيلية

ل القطع 
لكة

عامة حول 
حة الضوئية

 اليومية

ال  5الفصل 

ف الماس ة تنظي رح كيفي ل يش ذا الفص ھ

أدوات التنظيف واألماكن التي تستدعي الت 5.1

.......................التنظيف من الخارج 5.2

........................التنظيف من الداخل 5.3

............تنظيف درج ورق كبير الحجم 5.4

ال تستعمل رش األيروسول أ
القوي المنبعث من الرش قد 
أيضاً الحظ أن الشرر المولّد

الزجاج الداخلي لوحدة تغذية
الماسحة.

قبل أن تبدأ تنظيف الجزء الد
 دقيقة 15الطاقة واالنتظار 

ADF.

تنبيه

تنبيه
كيفية ت
المستن

كيفية ا
التشغي

طرق 
المسح

استكشا
وإصال

اإلعدا

استبدا
المستھ

نظرة 
الماس

العناية

عناية اليومية

حة.

63..............................................................................................................نظيف

......................................................................................................................65

......................................................................................................................66

......................................................................................................................71

و أي رش يحتوي على مادة كحولية. إبعاد أتربة الورق بالھواء 
يدخل إلى الماسحة والذي قد يسبب فشل أو خلل بالماسحة.

 من الشحنات الكھربائية قد يسبب حرائق.

 يصبح ساخناً جداً أثناء استعمال ADF المستندات التلقائية 

اخلي، تأكد أنك قمت بإيقاف تشغيل الماسحة، وبفصل كابل 
حتى يبرد الجزء الداخلي لوحدة تغذية المستندات التلقائية 
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أدوات التنظيف

واألماكن التي أدوات التنظيف 5.1

رقم القطعةاالسم

 ملF1PA03950-0352100المنظف 
استعمل ق
التنظيف م
الماسحة.
قد تستغر
استعمال ك
ner F1
قليل. امس
أي بقايا من

 ورقةCA99501-001210ورق التنظيف
استعمل ھ
سائل التنظ

 حزمةPA03950-041924مناديل التنظيف
مناديل مبللة 
يمكن استعما
جافة وترطي

F1.

متوفر باألسواقممسحة قطنية

قماش جاف
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

استكشاف األ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

العناية اليومي

اإلعدادات الت

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

 أو FUJITSUلمزيد من المعلومات حول أدوات التنظيف، اتصل بموزع ماسحات 
.FUJITSUبمركز خدمة معتمد لدى 

تستدعي التنظيف

مالحظات

طعة قماش رطبة أو ورق 
ع ھذا السائل لتنظيف 

ق وقتاً طويالً لتجف في حالة 
مية مفرطة من سائل التنظيف 

Clea استعمل منه مقدار .
ح سائل التنظيف كلياً وال تترك 
ه على القطع التي تم تنظيفھا.

ذا الورق غير المنسوج مع 
.Cleaner F1يف 

. Cleaner F1بسائل التنظيف 
لھا بدالً من استعمال قطعة قماش 

 Cleanerبھا بسائل التنظيف 

تنبيه
الستعمال أدوات التنظيف بأمان وبطريقة صحيحة، اقرأ االحتياطات المكتوبة على كل منتج بعناية.
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المكان والُمعّدل

المكان

وحدة تغذية المستندات 
التلقائية

00كل بكرة التوقيف

بكرة االلتقاط

البكرة البالستيكية الساكنة

الزجاج

أداة االستشعار فوق الصوتية

بكرة التلقيم

بكرة اإلخراج

تنبيه
قد تختلف دورات الصيانة حسب حالة المستندات. أيضاً، يجب القيام بالتن

مسح ضوئي ألنواع المستندات التالية:
مستندات ذات سطح أملس مثل الورق المصقول أو المطلي
مستندات بنصوص/رسومات مطبوعة والتي تغطي معظم سطح الم
مستندات معالجة كيميائًيا مثل الورق خالي من الكربون
مستندات تحتوي على كمية كبيرة من كاربونات الكالسيوم
مستندات مكتوبة بقلم رصاص
مستندات ال يندمج بھا الحبر بما فيه الكفاية
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

استكشاف األ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

العناية اليومي

اإلعدادات الت

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

الُمعّدل

 ورقة3,0

ظيف بصفة متكررة عندما يتم 

ستند.
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يجب تنظيف الجسم الخارجي للماسحة، متضمناً حامل الورق 
سواء بقطعة قماش جافة، أو قطعة قماش مبللة بسائل التنظيف 

تنظيف خفيف، أو بمنديل من مناديل التنظيف.

التنظيف من الخارج5.2

تنبيه
لتجنب التشّوه أو تغير اللون، ال تستعمل أبداً مرقق الطالء – ِتَنر – أ
.كن حذراً أن ال يدخل أي سائل أو ماء داخل الماسحة أثناء التنظيف
قد تستغرق وقتاً طويالً لتجف في حالة استعمال كمية مفرطة من سائ

استعمل منه مقدار قليل. امسح سائل التنظيف كلياً وال تترك أي بقايا 
تنظيفھا.

مادة الِتَنر

F1المنظف 
أو سائل التنظيف المعتدل
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

استكشاف األ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

العناية اليومي

اإلعدادات الت

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

 والمعبئ ADF(الملقم) 
Cleaner F1 سائل/

و أي مذيبات عضوية أخرى.

/المعتدل. F1ل المنظف 
منه على القطع التي تم 

قطعة قماش

مناديل التنظيف



 لوحة 

 إلجراء 
ي

خطاء 

ع 

ة

شغيلية

العناية اليومية 5الفصل 

ق
رد

ة
س
ات
أعلى

66

ول 
وئية

 (باستADFتنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية 

 بورقة من ADFيمكن تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية 
.Cleaner F1التنظيف 

بينما تستمر الماسحة في تلقيم المستندات، سيتراكم الغبار داخل
 والذي قد يسبب أخطاء المسح الضوئي.ADFالتلقائية 

 ورقة3,000يجب القيام بالتنظيف بعد المسح الضوئي حوالي 
اإلرشادات تختلف حسب نوع المستندات التي تقوم بمسحھا ض
القيام بتنظيف الماسحة بصفة متكررة قد يكون ضرورياً وذلك 

لمستندات لم يتشّبع بھا الحبر بصورة كافية.

ل الماسحة.1 شغِّ
.)19" (صفحة تشغيل/إيقاف الطاقة 1.3"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 على ورقة التنظCleaner F1قم برش سائل التنظيف 2

اسحب امتدادات الحامل حسب طول ورقة التنظيف.3
" ADFإعداد حامل الورق (الملقم)  1.5"لمعرفة التفاصيل، راجع 

أنزل المعبئ ألسفل، وقم بتمرير امتداد المعبئ وامتداد ال4
ورقة التنظيف.

.)23" (صفحة إعداد المكدس 1.6"لمعرفة التفاصيل، راجع 

التنظيف من الداخل5.3

تنبيه
ال تستعمل الماء أو سائل تنظيف خفيف لتنظيف وحدة تغذية المستندا
قد تستغرق وقتاً طويالً لتجف في حالة استعمال كمية مفرطة من سائ

استعمل منه مقدار قليل.
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

استكشاف األ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

العناية اليومي

اإلعدادات الت

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

خدام ورقة التنظيف)

ورق التنظيف رطبة بسائل 

 وحدة تغذية المستندات 

 تقريباً. الحظ أن 
وئياً. على سبيل المثال، 

عند قيامك بالمسح الضوئي 

يف.

.)22(صفحة 

معبئ ناحيتك حسب طول 

.ADFقم بتحميل ورقة التنظيف في حامل الورق (الملقم) 5

قم بضبط مرشد الجوانب على عرض ورقة التنظيف.6
ال تترك مسافة بين مرشد الجوانب وورقة التنظيف.

خالف ذلك، قد يتم تلقيم ورقة التنظيف منحرفة الزوايا.

.ADFت التلقائية 
. Cleaner F1ل التنظيف 

األدلة الجانبية
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شغل تطبيقأً متاحاً للمسح الضوئي وقم بمسح ورقة التنظ7
.يتم تلقيم وإخراج ورقة التنظيف في المعبئ

قم بإعادة ضبط العداد الخاص بالورق الممسوح ضوئياً ب8
تشغيل البرنامج.

23" (صفحة إعادة تعيين عدادات الورق"لمعرفة التفاصيل، راجع 
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

استكشاف األ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

العناية اليومي

اإلعدادات الت

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

يف ضوئيا.

عد التنظيف في لوحة 

1(.

 (بقطعة قماش)ADFتنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية 

 بقطعة قماش رطبة بسائل التنظيف ADFيمكن تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية 
Cleaner F1.أو بمنديل التنظيف ،

بينما تستمر الماسحة في تلقيم المستندات، سيتراكم الغبار داخل وحدة تغذية المستندات 
 والذي قد يسبب أخطاء المسح الضوئي.ADFالتلقائية 

 ورقة تقريباً. الحظ أن 3,000يجب القيام بالتنظيف بعد المسح الضوئي حوالي 
اإلرشادات تختلف حسب نوع المستندات التي تقوم بمسحھا ضوئياً. على سبيل المثال، 

القيام بتنظيف الماسحة بصفة متكررة قد يكون ضرورياً وذلك عند قيامك بالمسح الضوئي 
لمستندات لم يتشّبع بھا الحبر بصورة كافية.

 دقيقة على األقل.15قم بإيقاف تشغيل الماسحة وانتظر 1
.)19" (صفحة تشغيل/إيقاف الطاقة 1.3"لمعرفة التفاصيل، راجع 

قم بفصل كابل الطاقة.2

 يصبح ساخناً جداً ADFالزجاج الداخلي لوحدة تغذية المستندات التلقائية 
أثناء استعمال الماسحة.

قبل أن تبدأ تنظيف الجزء الداخلي، تأكد أنك قمت بإيقاف تشغيل الماسحة، 
 دقيقة حتى يبرد الجزء الداخلي لوحدة 15وبفصل كابل الطاقة واالنتظار 

.ADFتغذية المستندات التلقائية 

تنبيه
 ال تستعمل الماء أو سائل تنظيف خفيف لتنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائيةADF.
 قد تستغرق وقتاً طويالً لتجف في حالة استعمال كمية مفرطة من سائل التنظيفCleaner F1 .

استعمل منه مقدار قليل. امسح سائل التنظيف كلياً وال تترك أي بقايا منه على القطع التي تم 
تنظيفھا.

تنبيه
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.ADFافتح وحدة تغذية المستندات التلقائية 3
فتح/إغالق وحدة تغذية المستندات ال 1.4"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 مفتوحة، قدADFحينما تكون وحدة 
حذرا أال تعلق أصابعك. تنبيه
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

استكشاف األ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

العناية اليومي

اإلعدادات الت

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

.)21" (صفحة ADFتلقائية 
 أو ورقة من مناديل التنظيف.F1نظف األماكن التالية بقطعة قماش مبللة بالمنظف 4

 تنغلق عن طريق الخطأ. كن 

)2الزجاج (× 
)ADF(أيًضا في حامل الورق 

بكرة االلتقاط
 ×)2(

)2أداة االستشعار فوق الصوتية  (× 
)ADF(أيًضا في حامل الورق  البكرة المطاطية الساكنة

 ×)4(

بكرة التلقيم
 ×)2(

)2بكرة اإلخراج (× 

)2بكرة اإليقاف (× 
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)2بكرة اإليقاف (× 
قم بإزالة البكرة من الماسحة.

 استبدال مجمو6.2"لمعرفة التفاصيل حول إزالة بكرة اإليقاف، راجع 
امسح أي أوساخ أو غبار على الحزوز برفق، منتبھاً أن ال تتلف سطح 

)2أداة االستشعار فوق الصوتية  (× 
امسح برفق األوساخ والغبار عن سطح أداة االستشعار فوق الصوتية. إذا

ممسحة قطنية.

تنبيه
عند التنظيف، احرص على عدم تلف أداة استشعار المستندات باستخدام ق

أداة استشعار المستند
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

استكشاف األ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

العناية اليومي

اإلعدادات الت

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

.)74عة البكرات" (صفحة 
البكرة.

 كانت صعبة التنظيف، استعمل 

)4البكرة البالستيكية الساكنة (× 
امسح أي أوساخ أو غبار برفق أثناء تدوير البكرة يدوياً، منتبھاً أن ال تتلف سطح البكرة. تأكد أنھا تم 

مسحھا بشكل صحيح ألن البقايا السوداء على البكرة سوف تؤثر على أداء التلقيم.
)2الزجاج (× 

امسح برفق الَوَسخ والغبار من على سطح الزجاج.

)2بكرة االلتقاط (× 
امسح أي أوساخ أو غبار على الحزوز برفق أثناء تدوير البكرة يدوياً، منتبھاً أن ال تتلف سطح البكرة. 

تأكد أنھا تم مسحھا بشكل صحيح ألن البقايا السوداء على البكرة سوف تؤثر على أداء التلقيم.
)2)/بكرة اإلخراج (× 2بكرة التلقيم (× 

يجب تشغيل الماسحة لتدوير بكرات التلقيم /اإلخراج.
قم بتوصيل كابل الطاقة وتشغيل الماسحة الضوئية.1

.)19" (صفحة تشغيل/إيقاف الطاقة 1.3"لمعرفة التفاصيل، راجع 
" على شاشة رقم الوظيفة بلوحة التشغيل، افتح وحدة تغذية المستندات التلقائية 1بعد ظھور "2

ADF.
" ADFفتح/إغالق وحدة تغذية المستندات التلقائية  1.4"لمعرفة التفاصيل، راجع 

.)21(صفحة 

ماش أو منديل التنظيف.

تنبيه
قد تظھر الخطوط السوداء على الصورة الممسوحة ضوئياً عندما تكون مناطق الزجاج متسخة.

 مفتوحة، قد تنغلق عن طريق الخطأ. ADFحينما تكون وحدة 
كن حذرا أال تعلق أصابعك. تنبيه
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] Scan/Stop] و[Send toعند قيامك بالضغط على أزرار [3
تدور بكرة التلقيم/اإلخراج بمقدار معين.

 أCleaner F1ضع قطعة من القماش مرطبة بسائل التنظيف 4
سطح البكرة، وقم بالمسح بشكل أفقي.

امسح األوساخ والغبار عن السطح بالكامل عن طريق الضغط 
]Scan/Stop.في نفس الوقت لتدوير البكرات [

تأكد أنھا تم مسحھا بشكل صحيح ألن البقايا السوداء على البكرة
can/Stop] و[Send toكإرشاد توجيھي، الضغط على زر [

ر بكرات التلقيم/اإلخراج دورة كاملة. سوف يدوِّ

.ADFأغلق وحدة تغذية المستندات التلقائية 5
فتح/إغالق وحدة تغذية المستندات ال 1.4"لمعرفة التفاصيل، راجع 

انتبه أن ال تلمس البكرات بيدك 

انتبه كي ال تغلق وحدة تغذية المستند
أصابعك.

تنبيه
 مغلقة جيداً. وإال فإنADFتأكد أن وحدة تغذية المستندات التلقائية 

.ADFوحدة تغذية المستندات التلقائية 

Check

Function

Send to

Scan
/Stop

Power

]Send toزر [

]Scan/Stopزر [

تنبيه

تنبيه
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

استكشاف األ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

العناية اليومي

اإلعدادات الت

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

بلوحة التشغيل في نفس الوقت، 

و منديل التنظيف مقابل اتجاه 

] وSend toعلى زر [

 سوف تؤثر على أداء التلقيم.
S سبع مرات في وقت واحد [

.)21" (صفحة ADFتلقائية 

قم بإعادة ضبط العداد الخاص بالورق الممسوح ضوئياً بعد التنظيف في لوحة 6
تشغيل البرنامج.

.)123" (صفحة إعادة تعيين عدادات الورق"لمعرفة التفاصيل، راجع 

أثناء دورانھا.

 على ADFات التلقائية 

ه قد ال يتم تلقيم المستند داخل 
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يمكن تنظيف الورق كبير الحجم بقطعة قماش جافة أو قطعة م
Cleaner F1.سائل تنظيف خفيف أو بمنديل التنظيف/

امسح برفق الَوَسخ والغبار من على سطح وداخل الورق كبير 
بينما تستمر في استعمال الورق كبير الحجم، سيتراكم الَوَسخ و

والداخل.
نّظفه بصورة منتظمة ألن عدم تنظيفه سيتسبب في أخطاء الم

تنظيف درج ورق كبير الحجم5.4

تنبيه
.ًتأكد أن الورق كبير الحجم ليس مجعدا
لتجنب التشّوه أو تغير اللون، ال تستعمل أبداً مرقق الطالء – ِتَنر – أ
.ال تستعمل القوة لمسح الورق كبير الحجم ألنه قد يتلف أو يتشوه
.ًبعد تنظيف الداخل، ال تغلق الورق كبير الحجم حتى يجف تماما
 عملية مسح تقريباً.500يجب استبدال الورق كبير الحجم بعد كل 

لمزيد من المعلومات حول شراء الورق كبير الحجم، اتصل بموزع 
.FUJITSUبمركز خدمة معتمد لدى 
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

استكشاف األ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

العناية اليومي

اإلعدادات الت

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

رطبة بسائل التنظيف 

الحجم.
الغبار على السطح 

سح الضوئي.

و أي مذيبات عضوية أخرى.

 أو FUJITSUماسحات 



الملحق
المسرد

مقدمة
سالفھر

المحتويات
أعلى

حميل 
دات

ستخدام لوحة 
ل

متنّوعة إلجراء 
 الضوئي

 اليومية

ف األخطاء 
حھا

دات التشغيلية

عامة حول 
حة الضوئية

ل القطع 
لكة

ا  6الفصل 

ھذا الفصل يشرح كيفية استبدال القطع المستھلكة لل

.....القطع المستھلكة و دورات االستبدال 6.1

................استبدال مجموعة البكرات 6.2

الزجاج الداخلي لوحدة تغذية
أثناء استعمال الماسحة.

قبل قيامك باستبدال القطع ال
الماسحة، وبفصل كابل الطاق
الداخلي لوحدة تغذية المستندا

تنبيه
كيفية ت
المستن

كيفية ا
التشغي

طرق 
المسح

العناية

استكشا
وإصال

اإلعدا

نظرة 
الماس

استبدا
المستھ

ستبدال القطع المستھلكة

ماسحة.

......................................................................................................................73

......................................................................................................................74

 يصبح ساخناً جداً ADF المستندات التلقائية 

مستھلكة، تأكد أنك قمت بإيقاف تشغيل 
 دقيقة حتى يبرد الجزء 15ة واالنتظار 
.ADFت التلقائية 
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ول 
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الجدول التالي يعرض القطع المستھلكة بالماسحة.

دورات االالقطع المستھلكة و 6.1

دوررقم القطعةاالسم

مجموعة بكرات
بكرة التوقيف

بكرة االلتقاط

-PA03706 
0001

بعد استعمال 
مرور عام
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استبدال القط
المستھلكة

تحتاج القطع المستھلكة إلى االستبدال بصفة دورية. ينصح بجعل مخزون احتياطي من 
القطع المستھلكة وتبديلھا قبل أن ينتھي عمرھا االفتراضي. تقوم الماسحة بتسجيل عدد 

الورق الممسوح ضوئياً بعد استبدال القطع المستھلكة (بكرة التوقيف/بكرة االلتقاط)، 
والتي تسمح لك بالتحقق من حالة كل قطعة.

.)122" (صفحة اإلعدادات المتعلقة بعدادات الورق 8.4"لمعرفة التفاصيل، راجع 
 مقاس A4الحظ أن دورة االستبدال المقترحة مجرد إرشادات في حالة استعمال ورق 

 رطل]) خاٍل من الخشب أو ورق يحتوي على خشب، نظًرا ألن تلك 20 [2 غ/م80(
الدورات تختلف حسب نوع المستند الممسوح ضوئياً وعدد المرات التي استخدمت فيھا 

الماسحة وتم تنظيفھا.

 أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUلشراء القطع، اتصل بموزع ماسحات 
FUJITSU.

ستبدال

ة االستبدال المقترحة

 ورقة أو بعد 200,000

تلميح
استعمل فقط القطع المستھلكة المخصصة.
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تتكون مجموعة البكرات من بكرة اإليقاف وبكرة االلتقاط.
قم باستبدال كل بكره على النحو التالي.

 دقيقة على األقل.15قم بإيقاف تشغيل الماسحة وانتظر 1
.)19" (صفحة تشغيل/إيقاف الطاقة 1.3"لمعرفة التفاصيل، راجع 

قم بفصل كابل الطاقة.2

 (الملقمADFقم بإزالة كافة المستندات من حامل الورق 3

.ADFافتح وحدة تغذية المستندات التلقائية 4
فتح/إغالق وحدة تغذية المستندات ال 1.4"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 استبدال مجموعة البكرات6.2

 مفتوحة، قدADFحينما تكون وحدة 
حذرا أال تعلق أصابعك. تنبيه
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استبدال القط
المستھلكة

.(

.)21" (صفحة ADFتلقائية 

استبدال بكرة اإليقاف.5
افتح الغطاء.1

أمسك طرفي الغطاء، ثم افتحه باتجاه السھم.

 تنغلق عن طريق الخطأ. كن 
الغطاء
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قم بإزالة بكرة التوقيف.2
ارفع الطرف األيمن للبكرة أوالً، ثم انزع عمود األسطوانة من ا

قم بإزالة بكرة التوقيف من عمود االسطوانة.3

1

عمود األسطوانة

بكرة التوقيف

عمود األسطوانة

بكرة التوقيف
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استبدال القط
المستھلكة

لفتحة بالطرف األيسر.
قم بتركيب بكرة توقيف جديدة في عمود األسطوانة.4

أدخل الجزء البارز في فتحة عمود األسطوانة.

قم بإرفاق عمود األسطوانة مجدًدا في الماسحة الضوئية.5
أدخل نھاية الطرف األيسر لعمود األسطوانة حسب شكل الفتحة، ثم قم بتركيب الطرف األيمن 

من العمود. 

الفتحة2

الجزء البارز

عمود األسطوانة

بكرة التوقيف

2

1

عمود األسطوانة

بكرة التوقيف
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أغلق الغطاء.6

استبدال بكرة االلتقاط.6
افتح دليل الورق.1

قم بزلق األدلة ا لجانبية حتى نھايتھا واسحب دليل الورق المفتو

تنبيه
تأكد أن بكرة التوقيف مثّبتة جيداً. خالف ذلك، قد يتسبب في حدو

الورق.

المنحدر

مرشد الورق

األدلة الجانبية
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استبدال القط
المستھلكة

ح من المنحدر.

قم بتدوير البطانة المعدنية باتجاه السھم.2

قم بإزالة بكرة االلتقاط.3
 مم)، قم بتحريكھا نحو البطانة 5قم برفع البطانة الموجودة بجانب بكرة االلتقاط برفق (حوالي 

وسحبه للخارج.

ث أخطاء التلقيم مثل انحشار 

تنبيه
احرص على عدم مالمسة الشحم الموجود على التروس الواقعة بالقرب من البطانة.

البطانة المعدنية

البطانة المعدنية

1

2
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قم بتركيب بكرة االلتقاط الجديدة في الماسحة الضوئية.4
أدخل الطرف األيسر لعمود األسطوانة في الفتحة، ثم أنزل الطر

قم بتدوير البطانة المعدنية باتجاه السھم.5

تنبيه
تأكد أن بكرة االلتقاط مثّبتة جيداً. خالف ذلك، قد يتسبب في حدو

الورق.

1

2

بكرة االلتقاط

البطانة المعدنية
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استبدال القط
المستھلكة

ف اآلخر تدريجياً.
أغلق مرشد الورق.6

تأكد من أن طرفا مرشد الورق مقفلين بإحكام.

.ADFأغلق وحدة تغذية المستندات التلقائية 7
.)21" (صفحة ADFفتح/إغالق وحدة تغذية المستندات التلقائية  1.4"لمعرفة التفاصيل، راجع 

قم بتوصيل كابل الطاقة وتشغيل الماسحة الضوئية.8
.)19" (صفحة تشغيل/إيقاف الطاقة 1.3"لمعرفة التفاصيل، راجع 

.Software Operation Panelأعد تعيين عداد الورق في 9
.)123" (صفحة إعادة تعيين عدادات الورق"لمعرفة التفاصيل، راجع 

ث أخطاء التلقيم مثل انحشار 

 على ADFانتبه كي ال تغلق وحدة تغذية المستندات التلقائية 
أصابعك. تنبيه



الملحق
المسرد

مقدمة
سالفھر

المحتويات
أعلى

حميل 
دات

ستخدام لوحة 
ل

متنّوعة إلجراء 
 الضوئي

 اليومية

دات التشغيلية

ل القطع 
لكة

عامة حول 
حة الضوئية

ف األخطاء 
حھا

 ا  7الفصل 

ھذا الفصل يشرح التدابير المضادة عند حدوث انح
الموجودة على الماسحة.

.............................انحشار الورق 7.1

......مؤشرات الخطأ على لوحة التشغيل 7.2

............استكشاف األخطاء وإصالحھا 7.3

قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الض 7.4

...............التحقق من ملصقات المنتج 7.5

تنبيه
لمعرفة التفاصيل حول األخطاء/المشكالت األخرى غير الم

Recovery Guideبرنامج تشغيل الماسحة الضوئية أو 
كيفية ت
المستن

كيفية ا
التشغي

طرق 
المسح

العناية

اإلعدا

استبدا
المستھ

نظرة 
الماس

استكشا
وإصال

ستكشاف األخطاء وإصالحھا

شار الورق والمشكالت األخرى، والعناصر التي يجب فحصھا قبل االتصال بمركز الخدمة، وكيفية قراءة وفھم الملصقات 

......................................................................................................................79

......................................................................................................................81

......................................................................................................................84

104...............................................................................................................وئية

....................................................................................................................106

ذكورة في ھذا الفصل، راجع ملف مساعدة 
Error .
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عندما ينحشر مستندك داخل الماسحة، قم بإزالة المستند بالطريقة التالية:

 (الملقم).ADFقم بإزالة كافة المستندات من حامل الورق 1

.ADFافتح وحدة تغذية المستندات التلقائية 2
ADFفتح/إغالق وحدة تغذية المستندات التلقائية  1.4"لمعرفة التفاصيل، راجع 

انحشار الورق7.1

ال تستخدم القوة لنزع المستند المنحشر وتأكد أنك فت
 أوالً.ADFتغذية المستندات التلقائية 

احذر أن ال تلمس األجزاء الحادة عند إزالة المستندا
احذر من حدوث تشابك ألشياء مثل الشعر أو رابطة

القالدة داخل الماسحة الضوئية.
 قد يصبح الجزء الداخلي لوحدةADFساخن جداً أثن 

 مفتوحة، قد تنغلق عن ADFحينما تكون وحدة 
حذرا أال تعلق أصابعك.

تنبيه

تنبيه
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

.)21" (صفحة 

قم بإزالة المستند المنحشر.3

.ADFأغلق وحدة تغذية المستندات التلقائية 4
.)21" (صفحة ADFفتح/إغالق وحدة تغذية المستندات التلقائية  1.4"لمعرفة التفاصيل، راجع 

حت وحدة 

ت المنحشرة.
 العنق أو 

اء التشغيل.

تنبيهطريق الخطأ. كن 
 تأكد من فحص المستندات ومجرى الورق جيداً. قم بإزالة أي أجسام معدنية مثل

المشابك الورقية أو الدباسات لتجنب انحشار الورق.
 احذر أن ال تتلف اسطح الزجاج ومرشد الورق عند إزالة المستندات التي بھا أجسام

معدنية مثل مشابك الورق أو الدبابيس.

 على ADFانتبه كي ال تغلق وحدة تغذية المستندات التلقائية 
أصابعك. تنبيه
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تنبيه
 تأكد أن وحدة تغذية المستندات التلقائيةADFمغلقة جيداً. وإ 

.ADFالمستند داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 
أحياناً عندما يكتمل أو يتم إلغاء المسح، تبقى المستندات في و

 دون ظھور أية رسائل خطأ. في ھذه الحالة، قADFالتلقائية 
.4 إلى 1الخطوات باألعلى من 

لمتابعة المسح الضوئي، تحقق أي صفحة تريد االستئناف منھا
 (الملقم) مرة أخرى.ADFحامل الورق 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

ال فإنه قد ال يتم تلقيم 

حدة تغذية المستندات 
م بإزالة المستندات باتباع 

، وقم بتحميل المستند في 
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 يضيئ باللون البLEDعند حدوث خطأ أثناء التشغيل، مؤشر 
باإلضافة إلى أن اإلشارة على شاشة رقم الوظيفة تتغير كالتالي

لألخطاء المؤقتة
" وكذلك كود خطأ بالتناوب.U" أو "Jيظھر الحرف "

ألخطاء الجھاز
" ورقم تنبيه بالتناوب.L" أو "H" أو "C" أو "Eيظھر الحرف "

يمكن للمستخِدم إصالح األخطاء المؤقتة، في حين أن أخطاء ال
الصيانة للقيام باستكشافھا وإصالحھا. عند ظھور خطأ مؤقت، 

]. الSend to] أو الزر [Scan/Stopبالضغط على الزر [
الورق تختفي بعد مرور وقت محدد إذا لم يكن ھناك أية مستندا

الماسحة.

مؤشرات الخطأ على لوحة الت7.2

Check

Function

Send to

Scan
/Stop

Power

]Send toزر [

]Scan/Stopزر [

شاشة رقم الوظيفة

LEDمؤشر 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

رتقالي.
:

جھاز تتطلب مھندس 
يمكنك مسح عرض الخطأ 

حظ أن رسالة انحشار 
]) في Readyت (حالة [

 Error مثبتاً على الكمبيوتر لديك، تظھر نافذة Error Recovery Guideإذا كان 
Recovery Guide عند بدء تشغيل Windows عند حدوث خطأ، تعرض نافذة .

Error Recovery Guide المعلومات المتعلقة بالخطأ مثل اسم الخطأ وكود الخطأ 
(رقم).

ن المعلومات الظاھرة في النافذة وانقر زر [مزيد من المعلومات] لمعرفة المزيد من  دوِّ
طرق استكشاف األخطاء وإصالحھا.

شغيل
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األخطاء المؤقتة

األخطاء المؤقتة التي يمكن للمستخِدم إصالحھا ُمجدولة كالتالي

أخطاء تلقيم الورق■
" وكود خطأ بالتناوب.Jيظھر الحرف "

الغطاء مفتوح■
" وكود خطأ بالتناوب.Uيظھر الحرف "

الوصفالعرض

J1.قم بإزالة المستند ال1انحشر الورق
لمعرفة التفاصيل، 

.)79(صفحة 
تأكد مما إذا كان ال2

بوحدة تغذية المست
لمعرفة التفاصيل، 

" (صفحةالضوئي

J2.اضغط زر [حدث تلقيم متعددend to
المستندات.

الوصفالعرض

U4 وحدة تغذية المستندات التلقائية
ADF كانت مفتوحة أثناء 

عملية المسح الضوئي.

أغلق وحدة تغذية المس
تحميل المستندات.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

.

أخطاء الجھاز

أخطاء الجھاز والتي تتطلب قيام مھندس الصيانة المختص باستكشافھا وإصالحھا مجدولة 
كالتالي. 

األخطاء الداخلية والبصرية■
" ورقم تنبيه بالتناوب.Eيظھر الحرف " اإلجراء

منحشر.
" انحشار الورق 7.1"راجع 

مستند مناسًبا للمسح الضوئي 
 أم ال.ADFندات التلقائية 

مستندات للمسح  2.2"راجع 
 35(.

S بلوحة التشغيل إلخراج [

اإلجراء

 ثم أعد ADFتندات التلقائية 

اإلجراءالوصفالعرض

E2 حدث خطأ بصري (وحدة
تغذية المستندات التلقائية 

ADF.(أمامي 

نظف مناطق الزجاج.1
العناية  5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

.)62" (صفحة اليومية
قم بإيقاف تشغيل الماسحة ثم أعد تشغيلھا مرة 2

أخرى.
إذا استمرت المشكلة، دّون كود الخطأ الظاھر ثم 

 أو بمركز FUJITSUاتصل بموزع ماسحات 
.FUJITSUخدمة معتمد لدى 

E3 حدث خطأ بصري (وحدة
تغذية المستندات التلقائية 

ADF.(خلفي 

E6.قم بإيقاف تشغيل الماسحة ثم أعد تشغيلھا مرة حدث خطأ في لوحة التشغيل
أخرى.

إذا استمرت المشكلة، دّون كود الخطأ الظاھر ثم 
 أو بمركز FUJITSUاتصل بموزع ماسحات 

.FUJITSUخدمة معتمد لدى 

E7 حدث خطأ فيEEPROM.

E9 خطأ في القراءة والكتابة على
ذاكرة الصورة.
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خطأ في الرقاقة■
" ورقم تنبيه بالتناوب.Cيظھر الحرف "

خطأ في دائرة الموتور الكھربائية■
" ورقم تنبيه بالتناوب.Hيظھر الحرف "

الوصفالعرض

C0.قم بإيقاف تشغيل الماحدث خطأ بالذاكرة
أخرى.

إذا استمرت المشكلة، 
اتصل بموزع ماسحا

SUخدمة معتمد لدى 

C8 حدث خطأ اتصال داخلي
بالماسحة.

الوصفالعرض

H0.قم بإيقاف تشغيل الماحدث خطأ في دائرة الموتور
أخرى.

إذا استمرت المشكلة، 
اتصل بموزع ماسحا

SUخدمة معتمد لدى 

H7.حدث خطأ في دائرة المصباح
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

خطأ في أداة االستشعار■
" ورقم تنبيه بالتناوب.Lيظھر الحرف "

اإلجراء

سحة ثم أعد تشغيلھا مرة 

دّون كود الخطأ الظاھر ثم 
 أو بمركز FUJITSUت 

FUJIT.

اإلجراء

سحة ثم أعد تشغيلھا مرة 

دّون كود الخطأ الظاھر ثم 
 أو بمركز FUJITSUت 

FUJIT.

اإلجراءالوصفالعرض

L6.نظف أي غبار ورق حول أدوات االستشعار 1حدث خطأ في أداة االستشعار
فوق الصوتية.

قم بإيقاف تشغيل الماسحة ثم أعد تشغيلھا مرة 2
أخرى.

إذا استمرت المشكلة، دّون كود الخطأ الظاھر ثم 
 أو بمركز FUJITSUاتصل بموزع ماسحات 

.FUJITSUخدمة معتمد لدى 
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ھذا الجزء يصف اإلجراءات المتخذة للمشاكل التي قد تحدث أثناء استخدام الما
رجاًء تحقق من العناصر التالية قبل أن تطلب التصليح. إذا استمرت المشكلة، اف

)104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"عنصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUبموزع ماسحات 

الجدول التالي يعرض أمثلة من المشكالت التي قد تواجھھا.

استكشاف األخطاء وإصالحھا7.3

األعراض

)85" (صفحة ال يمكن تشغيل الماسحة."

)86" (صفحة ] أو كالھما.Powerتنطفئ شاشة رقم الوظيفة أو زر ["

)87" (صفحة المسح الضوئي ال يبدأ."

)88" (صفحة المسح الضوئي يستغرق وقتاً طويالً."

)89" (صفحة جودة الصورة سيئة."

)90" (صفحة جودة النص أو السطور الممسوحة ضوئياً غير مرضية."

)91" (صفحة الصور مشّوشة أو غير واضحة."

)92" (صفحة تظھر خطوط رأسية على الصورة الممسوحة ضوئًيا."

" أو حرف آخر أو رقم آخر) بالفعل في شاشة رقم الوظيفة بعد التشغEيظھر خطأ (حرف ""
)93(صفحة 

)94" (صفحة خطأ التلقيم المتعدد يحدث بشكل متكرر."

موقف يحدث بشكل متكرر عندما يكون المستند غير ملقم في وحدة تغذية المستندات التلقائية"
)96(صفحة 

)97" (صفحة أخطاء انحشار الورق/االلتقاط تحدث بشكل متكرر."
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

سحة. 
حص كل 

ثم اتصل  

" يل.

 ADF. "

)98" (صفحة الصور الممسوحة ضوئًيا تصبح مستطيلة."

)99" (صفحة يظھر ظل عند أعلى أو أسفل الصورة الممسوحة ضوئياً."

)100" (صفحة توجد آثار سوداء على المستند."

)101" (صفحة الورق كبير الحجم ال يلقم بسالسة./حدث انحشار ورق."

)103" (صفحة جزء من الصورة يظھر غير كامل في حالة استعمال الورق كبير الحجم."

األعراض
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ال يمكن تشغيل الماسحة.

ھل كابل الطاقة موّصل بشكل صحيح؟

نعم 

] بلوحة التشغيل؟Powerھل ضغطت على زر [

نعم 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

ال

وّصل كابل الطاقة بشكل صحيح.

ال

] الموجود على لوحة التشغيل.Powerاضغط زر [

 أوالً، )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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] أو كالPowerتنطفئ شاشة رقم الوظيفة أو زر [

ھل تركت الماسحة بدون تشغيل لمدة طويلة عندما كانت في وضع التشغي

ال 

] منطفئين حتى إذا قمت بإيقاPowerھل تظل شاشة رقم الوظيفة وزر [
تشغيل الماسحة مرة أخرى؟

نعم 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

ھما.

ل؟

نعم

الماسحة دخلت وضع حفظ الطاقة أو انطفأت تلقائياً.
إذا دخلت الماسحة وضع حفظ الطاقة

] مضاًء باللون األخضر.Powerتنطفئ شاشة رقم الوظيفة ولكن يظل ضوء زر [
تابع استخدام الماسحة من وضع حفظ الطاقة بأحد الطرق اآلتية:

ADFقم بتحميل مستند في حامل الورق (الملقم) -
اضغط على أي زر في لوحة التشغيل-

] ألكثر من ثانيتين سيقوم بإيقاف تشغيل الطاقة.Powerالحظ أن الضغط على زر [
قم بإجراء المسح الضوئي من خالل برنامج-
إذا توقف تشغيل الماسحة تلقائيا

ل الماسحة.Powerتنطفئ شاشة رقم الوظيفة وينطفئ ضوء زر [ ]. شغِّ
.)19" (صفحة تشغيل/إيقاف الطاقة 1.3"لمعرفة التفاصيل، راجع 

ف وإعادة 

ال

الماسحة تعمل بشكل صحيح.

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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المسح الضوئي ال يبدأ.

 بشكل صحيح؟ADFھل تم تحميل المستند في حامل الورق (الملقم) 

نعم 

 مغلقة جيداً؟ADFھل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

نعم 

 موّصل جيداً؟USBھل كابل 

نعم 

ل الموجود بكابل   معّطل أو تالف؟USBھل الُموصِّ

ال 

ھل يبدأ المسح الضوئي بعد إيقاف تشغيل الماسحة وإعادة تشغيلھا؟

ال 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

ال

.ADFأعد تحميل المستند في حامل الورق (الملقم) 

ال

 بإحكام.ADFأغلق وحدة تغذية المستندات التلقائية 
، قم بإزالة المستند وأغلق وحدة تغذية المستندات ADFإذا كان المستند عالق في وحدة تغذية المستندات التلقائية 

.ADFالتلقائية 

ال

ل كابل   جيداً.USBوصِّ
.Quick Installation Sheetللتفاصيل، راجع 

نعم

استعمل كابل جديد وتأكد أنه موّصل جيداً.

نعم

الماسحة تعمل بشكل صحيح.

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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المسح الضوئي يستغرق وقتاً طويالً.

ھل جھاز الكمبيوتر يحقق المتطلبات المستحسنة؟

نعم 

؟USB1.1 متصل بمنفذ USBھل كابل 

ال 

ھل قمت ببدء المسح الضوئي بينما كان جھاز الكمبيوتر غير مستقر (عل
المثال، مباشرة بعد بدء تشغيل الكمبيوتر أو تسجيل الدخول)؟

ال 

ھل البكرات نظيفة؟

نعم 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

ال

استخدم جھاز كمبيوتر يوافق وحدة التشغيل المركزية المستحسنة والذاكرة والمتطلبات األخرى.
.)29" (صفحة متطلبات النظام"لمعرفة التفاصيل، راجع 

نعم

 [الواجھة المتصلة حالياً]  من خالل اختيار [الواجھة] USB المتصل به كابل USBيمكنك التحقق من نوع منفذ 
 "لوحة تشغيل البرامج".Software Operation Panelفي [معلومات الجھاز] في 

.USB 2.0 بمنفذ USBقم بتوصيل كابل 

ى سبيل 

نعم

عندما تبدأ تسجيل الدخول في الكمبيوتر، انتظر قليالً قبل بدء المسح الضوئي.

ال

نظف البكرات.
.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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جودة الصورة سيئة.

: قد الصورة الممسوحة ضوئياً عن الصورة األصلية بشكل ملحوظ إذا ق1*

ھل قمت بضبط اإلعدادات في برنامج تشغيل الماسحة للمسح الضوئي ف
أبيض وأسود؟

ال 

 نظيفة؟ADFھل أجزاء الزجاج داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

نعم 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

مت بجعل الصور أو الصورة الفوتوغرافية "ثنائية اللون" (إخراج الصورة باألبيض واألسود).

ي وضع 

نعم

قم بضبط إعدادات المسح الضوئي التي ال تجعل الصورة "ثنائية اللون" (إخراج الصورة باألبيض واألسود) في 
)1برنامج تشغيل الماسحة، ثم قم بإجراء المسح الضوئي. (*

ال

.ADFقم بتنظيف الجزء الداخلي من وحدة 
.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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جودة النص أو السطور الممسوحة ضوئياً غير مر

: عند المسح الضوئي بطريقة التدرج الرمادي أو وضع لون، قد ال تصب1*

ADFھل أجزاء الزجاج والبكرات داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

نعم 

ھل درجة الدقة مالئمة؟

نعم 

ھل قمت بضبط اإلعدادات في برنامج تشغيل الماسحة للمسح الضوئي ف
تدرج رمادي أو وضع لون؟

ال 

ھل ھناك أي جسم غريب (مثل الغبار أو غبار الورق) على المستند؟

ال 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

ضية.

ح الصور الممسوحة ضوئياً نقية وصافية.

 نظيفة؟

ال

.ADFقم بتنظيف الجزء الداخلي من وحدة 
.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

ال

عّين دقة أعلى في برنامج تشغيل الماسحة.

ي وضع 

نعم

)1قم بضبط اإلعدادات في برنامج تشغيل الماسحة للمسح الضوئي في وضع أبيض وأسود. (*

نعم

قم بإزالة أي جسم غريب من على المستند.
، وقد يتسبب في اتساخ الصورة.ADFقد ينتقل جسم غريب إلى أجزاء الزجاج داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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الصور مشّوشة أو غير واضحة.

ADFھل أجزاء الزجاج والبكرات داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

نعم 

 مدفوعة نحو األسفل أثناء المسADFھل وحدة تغذية المستندات التلقائية 
Fالضوئي؟ أو ھل ھناك شيء ثقيل فوق وحدة تغذية المستندات التلقائية 

ال 

ھل المكان الذي قمت بإجراء المسح الضوئي عليه غير ثابت ومھتز؟

ال 

ھل الماسحة موضوعة على مكان مسطح؟ ھل األرجل المطاطية مرّكبة أ
الماسحة؟

نعم 

ھل توجد أي تجعيدات أو انحناءات في المستند؟

ال 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

 نظيفة؟

ال

.ADFقم بتنظيف الجزء الداخلي من وحدة 
.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

ح 
AD؟

نعم

 لألسفل، أو وضع أي شيء ثقيل على وحدة تغذية ADFال تدفع الجزء العلوي لوحدة تغذية المستندات التلقائية 
.ADFالمستندات التلقائية 

نعم

قم بإجراء المسح الضوئي على مكان ثابت ال يھتز.

سفل 

ال

إما أن تضع الماسحة على مكان مسطح، أو تقوم بتركيب األرجل المطاطية أسفل الماسحة.

نعم

قم بتسوية التجعيدات أو االنحناءات في المستند.

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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تظھر خطوط رأسية على الصورة الممسوحة ضوئًيا

ھل الخطوط تظھر دائماً في نفس المكان؟

ال 

ھل الخطوط الرأسية تختفي عند قيامك بتعيين دقة أقل؟

ال 

ھل ھناك أي جسم غريب (مثل الغبار أو غبار الورق) على المستند؟

ال 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

.

نعم

.ADFنّظف أجزاء الزجاج والبكرات داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 
.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

نعم

قم بتعيين دقة أقل.

نعم

قم بإزالة أي جسم غريب من على المستند.
، وقد يتسبب في ظھور خطوط ADFقد ينتقل جسم غريب إلى أجزاء الزجاج داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

رأسية على الصورة الممسوحة ضوئياً.

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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" أو حرف آخر أو رقم آخر) بEيظھر خطأ (حرف "
الوظيفة بعد التشغيل.

ھل يظل كود الخطأ ظاھر بعد إيقاف وإعادة التشغيل مرة أخرى؟

نعم 

D" يومض على شاشة رقم الوظيفة أثناء وميض مؤشر Cھل الحرف "

ال 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

الفعل في شاشة رقم 

ال

الماسحة تعمل بشكل صحيح.

LE؟

نعم

 بإحكام.ADFأغلق وحدة تغذية المستندات التلقائية 
.)21" (صفحة ADFفتح/إغالق وحدة تغذية المستندات التلقائية  1.4"لمعرفة التفاصيل، راجع 

، افحص ADF") مرة أخرى بعد إغالق وحدة تغذية المستندات التلقائية 1إذا لم يتحول المؤشر إلى حالة االستعداد ("
، ثم اتصل بموزع ماسحات )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"العناصر في 
FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSU.

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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خطأ التلقيم المتعدد يحدث بشكل متكرر.

"ھل المستندات تحقق المتطلبات المنصوص عليھا في "االحتياطات" في 
؟)35(صفحة 

نعم 

ھل تستعمل الورق كبير الحجم؟

ال 

في حالة تمكين خاصية كشف التلقيم المتعدد، ھل دفعة المستندات تفي بال
الخاصة بالكشف الدقيق؟

نعم 

ھل قمت بالمسح الضوئي لبطاقة بالستيكية أو أي مستند آخر سميك؟

ال 

ھل قمت بتھوية المستندات قبل تحميلھا؟

نعم 

ھل المستندات مطبوعة بماكينة طباعة أو طابعة ليزر؟

ال 

) مثبتة بشكل صحيح؟1ھل القطع المستھلكة (*

نعم  
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

" الشروط

ال

استعمل مستندات تفي بالمتطلبات.
.)35" (صفحة مستندات للمسح الضوئي 2.2"لمعرفة التفاصيل، راجع 

نعم

مستندات أكبر "في برنامج تشغيل الماسحة الضوئية، قم بضبط إعدادات المسح الضوئي الستخدام ورق كبير الحجم (
).)53" (صفحة المسح الضوئي للصور الفوتوغرافية والقصاصات" أو )51" (صفحة A4من مقاس 

شروط 

ال

يجب استيفاء الشروط إلجراء كشف تلقيم متعدد دقيق.
.)39" (صفحة شروط كشف التلقيم المتعدد"لمعرفة التفاصيل، راجع 

تعيين المنطقة لكشف التلقيم المتعدد [مواصفات منطقة التحقق "أيًضا حدد منطقة كشف التلقيم المتعدد إذا لزم األمر (
).)134" (صفحة من المستندات الكتشاف التلقيم المتعدد]

نعم

لمسح مثل ذلك المستند ضوئيا، استخدم خاصية عرض نافذة التلقيم المتعدد ببرنامج تشغيل الماسحة، أو استخدم 
خاصية التلقيم المتعدد الذكية، أو تعطيل إعداد كشف التلقيم المتعدد.

ال

قم بتھوية المستندات قبل تحميلھا.

نعم

قم بتھوية المستندات بضع مرات إلفراغ الشحنات الكھربائية.

ال

) بشكل صحيح.1قم بتثبيت القطع المستھلكة (*
.)72" (صفحة استبدال القطع المستھلكة 6"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 
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: تشير "القطع المستھلكة" إلى مجموعة البكرات (بكرة اإليقاف وبكرة ا1*
 متر مع اختيار [ت2,000: إذا تم استخدام الماسحة على ارتفاع أقل من 2*

نعم (مستمر) 

) نظيفة؟1ھل القطع المستھلكة (*

نعم

) تالفة؟1ھل القطع المستھلكة (*

ال 

 متر أو أكثر؟2,000ھل يتم استخدام الماسحة على ارتفاع 

ال 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

اللتقاط).
فعيل] لـ [الوضعية العمودية العالية]، فقد ال يتم كشف التلقيم المتعدد.

ال

).1نظف القطع المستھلكة (*
.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

نعم

قم بالتحقق من عداد القطع المستھلكة واستبدلھا إذا لزم األمر.
.)72" (صفحة استبدال القطع المستھلكة 6"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

نعم

.Software Operation Panel] في 2) في [إعداد الجھاز 2اختر [تفعيل] مع [الوضعية العمودية العالية] (*
.)131" (صفحة المسح الضوئي على ارتفاع عال [الوضعية العمودية العالية]"لمعرفة التفاصيل، راجع 

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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موقف يحدث بشكل متكرر عندما يكون المستند غير 
.ADFالمستندات التلقائية 

: تشير "القطع المستھلكة" إلى مجموعة البكرات (بكرة اإليقاف وبكرة ا1*

"ھل المستندات تحقق المتطلبات المنصوص عليھا في "االحتياطات" في 
؟)35(صفحة 

نعم 

؟ADFھل قمت بتھوية المستندات قبل تحميلھا في حامل الورق (الملقم) 

نعم 

 مثبتة بشكل صحيح؟)1(*ھل القطع المستھلكة 

نعم 

 نظيفة؟)1(*ھل القطع المستھلكة 

نعم 

) تالفة؟1ھل القطع المستھلكة (*

ال 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

ملقم في وحدة تغذية 

اللتقاط).

" الشروط

ال

استعمل مستندات تفي بالمتطلبات.
.)35" (صفحة مستندات للمسح الضوئي 2.2"لمعرفة التفاصيل، راجع 

ال

قم بتھوية المستندات قبل تحميلھا. أو قلل كمية المستندات.

ال

 بشكل صحيح.)1(*قم بتثبيت القطع المستھلكة 
.)72" (صفحة استبدال القطع المستھلكة 6"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

ال

.)1(*نظف القطع المستھلكة 
.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

نعم

قم بالتحقق من عداد القطع المستھلكة واستبدلھا إذا لزم األمر.
.)72" (صفحة استبدال القطع المستھلكة 6"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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أخطاء انحشار الورق/االلتقاط تحدث بشكل متكرر.

: تشير "القطع المستھلكة" إلى مجموعة البكرات (بكرة اإليقاف وبكرة ا1*

"ھل المستندات تحقق المتطلبات المنصوص عليھا في "االحتياطات" في 
؟)35(صفحة 

نعم 

؟ADFھل ھناك أي جسم غريب داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

ال 

) مثبتة بشكل صحيح؟1ھل القطع المستھلكة (*

نعم 

) نظيفة؟1ھل القطع المستھلكة (*

نعم 

) تالفة؟1ھل القطع المستھلكة (*

ال 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

اللتقاط).

" الشروط

ال

استعمل مستندات تفي بالمتطلبات.
.)35" (صفحة مستندات للمسح الضوئي 2.2"لمعرفة التفاصيل، راجع 

نعم

، ADF. إذا كان ھناك أي جسم غريب في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADFنظِّف وحدة تغذية المستندات التلقائية 
قم بإزالته.

.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

ال

) بشكل صحيح.1قم بتثبيت القطع المستھلكة (*
.)72" (صفحة استبدال القطع المستھلكة 6"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

ال

).1نظف القطع المستھلكة (*
.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

نعم

قم بالتحقق من عداد القطع المستھلكة واستبدلھا إذا لزم األمر.
.)72" (صفحة استبدال القطع المستھلكة 6"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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الصور الممسوحة ضوئًيا تصبح مستطيلة.

: تشير "القطع المستھلكة" إلى مجموعة البكرات (بكرة اإليقاف وبكرة ا1*

ھل البكرات نظيفة؟

نعم 

"ھل المستندات تحقق المتطلبات المنصوص عليھا في "االحتياطات" في 
؟)35(صفحة 

نعم 

) تالفة؟1ھل القطع المستھلكة (*

ال 

ھل قمت بضبط التكبير العمودي/أوفست؟

نعم 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

اللتقاط).

ال

نظف البكرات.
.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

" الشروط

ال

استعمل مستندات تفي بالمتطلبات.
.)35" (صفحة مستندات للمسح الضوئي 2.2"لمعرفة التفاصيل، راجع 

نعم

قم بالتحقق من عداد القطع المستھلكة واستبدلھا إذا لزم األمر.
.)72" (صفحة استبدال القطع المستھلكة 6"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

ال

 في اتجاه التلقيم (التكبير العمودي).offset، قم بضبط Software Operation Panelفي [ضبط الجھاز] في 
.)126" (صفحة ضبط وضع بدء المسح الضوئي [أوفست/ضبط التكبير العمودي]"لمعرفة التفاصيل، راجع 

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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يظھر ظل عند أعلى أو أسفل الصورة الممسوحة ض

ھل قمت بضبط األوفست (وضع بدء المسح أو إنھائه)؟

نعم 

ھل استعملت خاصية ملئ حافة الصفحة لمليء الظل الموجود حول الحا

نعم 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

وئياً.

ال

، قم بضبط األوفست في اتجاه المسح الفرعي.Software Operation Panelفي [ضبط الجھاز] في 
.)126" (صفحة ضبط وضع بدء المسح الضوئي [أوفست/ضبط التكبير العمودي]"لمعرفة التفاصيل، راجع 

فة؟

ال

، استعمل خاصية ملئ Software Operation Panel] في 2في برنامج تشغيل الماسحة أو في [ضبط الجھاز 
حافة الصفحة لمليء الظل الموجود حول الحافة.

إزالة الظالل/الخطوط التي تظھر حول الصورة الممسوحة [مزيل حدود الصفحات "لمعرفة التفاصيل، راجع 
)ADF[( صفحة) "127(.

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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توجد آثار سوداء على المستند.

ھل تقوم بمسح ضوئي لمستندات مكتوبة بلقم رصاص أو ورق كربون؟

ال 

ADFھل أجزاء الزجاج والبكرات داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

نعم 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

نعم

عند المسح الضوئي لمستندات مكتوبة بقلم رصاص، تأكد من تنظيف البكرات بشكل متكرر. خالف ذلك، فسوف تتسخ 
البكرات مما قد يؤدي إلى ترك آثار سوداء على المستند أو تسبب أخطاء التلقيم.

.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

 نظيفة؟

ال

.ADFقم بتنظيف الجزء الداخلي من وحدة 
.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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الورق كبير الحجم ال يلقم بسالسة./حدث انحشار ور

ھل تقوم بإجراء مسح ضوئي للورق كبير الحجم باستمرار؟

ال 

ھل الورق كبير الحجم نظيف؟

نعم 

ھل بدأت المسح الضوئي بعد تحميل الورق كبير الحجم في حامل الورق 
ADF؟

نعم 

ADFھل أجزاء الزجاج والبكرات داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

نعم 

) تالفة؟1ھل القطع المستھلكة (*

ال 

؟ADFھل ھناك أي جسم غريب داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

ال 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

ق.

نعم

 (ورق معاد تصنيعه) قبل المسح الضوئي بالورق كبير الحجم.PPC ورقة من نوع 50قم بتلقيم حوالي 
 فارغ أو مطبوع.PPCيمكن أن يكون ورق 

ال

قم بإجراء أحد ما يلي:
.قم بتنظيف الورق كبير الحجم

.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 
.قم باستبدال درج ورق كبير الحجم

 أو بمركز خدمة FUJITSUلمزيد من المعلومات حول شراء الورق كبير الحجم، اتصل بموزع ماسحات 
.FUJITSUمعتمد لدى 

(الملقم) 

ال

.ADFابدأ المسح بعد تحميل الورق كبير الحجم في حامل الورق (الملقم) 
المسح الضوئي للصور الفوتوغرافية " أو )51" (صفحة A4مستندات أكبر من مقاس "لمعرفة التفاصيل، راجع 

.)53" (صفحة والقصاصات

 نظيفة؟

ال

.ADFقم بتنظيف الجزء الداخلي من وحدة 
.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

نعم

قم بالتحقق من عداد القطع المستھلكة واستبدلھا إذا لزم األمر.
.)72" (صفحة استبدال القطع المستھلكة 6"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 

نعم

، ADF. إذا كان ھناك أي جسم غريب في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADFنظِّف وحدة تغذية المستندات التلقائية 
قم بإزالته.

.)62" (صفحة العناية اليومية 5"الفصل لمعرفة التفاصيل، راجع 
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: تشير "القطع المستھلكة" إلى مجموعة البكرات (بكرة اإليقاف وبكرة ا1*

ال  (يتبع) 

ھل وضعت مستند سميك داخل الورق كبير الحجم؟

ال 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

اللتقاط).

نعم

قد يكون بعض الورق سميك جداً ليتم وضعه داخل الورق كبير الحجم.
استعمل مستندات تفي بالمتطلبات.

.)44" (صفحة شروط استعمال الورق كبير الحجم"لمعرفة التفاصيل، راجع 

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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جزء من الصورة يظھر غير كامل في حالة استعمال 

ھل قمت بوضع مستندات صغيرة متعددة (مثل صور فوتوغرافية أو بطا
بريدية) في الورق كبير الحجم للمسح الضوئي؟

ال 

ھل خط طي المستند يقع خارج الورق كبير الحجم؟

ال 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

الورق كبير الحجم.

قات 

نعم

ضع مستنداً واحداً فقط في كل مرة في الورق كبير الحجم.

نعم

قد ال يظھر جزء من الصورة حول المستند حيث تم طّيه.
 مم إلى الداخل عند حافة الورق كبير الحجم.1ضع المستند حيث يكون خط طّيه حوالي 

أوالً،  )104" (صفحة قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية 7.4"إذا استمرت المشكلة، افحص العناصر في 
.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUثم اتصل بموزع ماسحات 
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Uرجاًء راجع العناصر التالية قبل االتصال بموزع ماسحات 
.FUJITSUالخدمة المعتمد لدى 

عام

قبل أن تتصل بمركز خدمة الم7.4

النتائجالعنصر

اسم طراز الماسحة
fi-7030مثال: 

التحقق م 7.5"لمعرفة التفاصيل، راجع 
106(.

الرقم التسلسلي
XXXX000001مثال: 

التحقق م 7.5"لمعرفة التفاصيل، راجع 
106(.

تاريخ الصنع
)2016 (أبريل 04-2016مثال: 

التحقق م 7.5"لمعرفة التفاصيل، راجع 
106(.

تاريخ الشراء

األعراض

تكرار المشكلة

الضمان
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

FUJITS حالة الخطأ أو بمركز

مشاكل االتصال في الكمبيوتر■

مشاكل التلقيم■

اسحة الضوئية

" (صفحة ن ملصقات المنتج

" (صفحة ن ملصقات المنتج

" (صفحة ن ملصقات المنتج

النتائجالعنصر

)Windowsنظام التشغيل (

رسالة خطأ

الواجھة
USBمثال: واجھة 

Interface controller

النتائجالعنصر

نوع الورق

الغرض األساسي من 
االستخدام

تاريخ آخر تنظيف

تاريخ استبدال العناصر 
المستھلكة

حالة لوحة التشغيل
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مشاكل جودة الصورة■

أخرى■

النتائجالعنصر

برنامج تشغيل الماسحة 
واإلصدار

Interface controller

)Windowsنظام التشغيل (

التطبيق
PaperStream Captureمثال: 

جھات المسح الضوئي
مثال: أمام، خلف، كالھما

الدقة
dpi ،  600  dpi  75 مثال: 

نظام الصورة
مثال: ألوان، تدرج رمادي، أبيض وأسو

النتائجالعنصر

ھل يمكنك إرسال الصورة 
المخرجة وكذلك صورة 

فوتوغرافية عن طريق البريد 
اإللكتروني أو الفاكس توضح 

حالة الورق؟
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا

د
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ھذا الجزء يشرح الملصقات الموجودة على الماسحة.

المكان

الملصق موجود في الجھة الخلفية للماسحة.

الملصق (مثال): ُيظھر معلومات الماسحة.

ملصقات المنتجالتحقق من 7.5

الملصق
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

استكشاف األ
وإصالحھا
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ل
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 الضوئي

 اليومية

ف األخطاء 
حھا

ل القطع 
لكة

عامة حول 
حة الضوئية

دات التشغيلية

ا  8الفصل 

ration Panelھذا الفصل يشرح كيفية استخدام 
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 مع برنامج التSoftware Operation Panelيتم تثبيت 
IP.

ھذا التطبيق يسمح لك بتھيئة إعدادات متعددة مثل تشغيل الماس
المستھلكة.

تأكد أن الماسحة موّصلة بالكمبيوتر، بعد ذلك قم بتشغيل1
لمعرفة التفاصيل حول كيفية توصيل الماسحة الضوئية بالكمبيوتر، 

Sheet.
1.3"لمعرفة التفاصيل حول كيفية تشغيل الماسحة الضوئية، راجع 

19(.

ration Panelبدء تشغيل 8.1

تنبيه
 ال تقم ببدء تشغيلSoftware Operation Panel أثناء المسح 
 في حالة إجراء تغيير في اإلعدادات الخاصة بـperation Panel

نافذة اإلعداد الخاصة ببرنامج تشغيل الماسحة، فقد ال تنطبق اإلعدادا
الممسوحة.

 ال تستخدم لوحة التشغيل أثناء عملtware Operation Panel
إذا قمت بتوصيل عدة ماسحات ضوئية، لن يتم التعرف على الماسح

قم بتوصيل ماسحة واحدة كل مرة.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

 PaperStreamشغيل 

حة وإدارة القطع 

 الماسحة.
 Quick Installationراجع 

" (صفحة تشغيل/إيقاف الطاقة 

].Software Operation Panelاعرض نافذة [2
 أنظمة التشغيلWindows Server 2008 R2/Windows 7

  [fi Series]  [كافة البرامج] انقر فوق قائمة [ابدأ] 
]Software Operation Panel.[
 أنظمة التشغيلWindows Server 2012

 انقر بزر الماوس األيمن على الشاشة ابدأ وحدد [كافة التطبيقات] على شريط التطبيقات 
]Software Operation Panel] تحت [fi Series.[
 أنظمة التشغيلWindows Server 2012 R2/Windows 8.1

 Software Operation] في الجانب السفلي األيسر من الشاشة بدء وحدد [انقر فوق [
Panel] تحت [fi Series.[
]، حرك مؤشر الماوس.إلظھار [

Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019
. [fi Series]  [Software Operation Panel] انقر قائمة [ابدأ] 

Software Ope

الضوئي.
Software O أثناء ظھور 

ت المتغيرة على الصورة 

Sof.
ة الضوئية الثانية وما بعدھا.
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 تظھر أيقونةSoftware Operation Panelفي القائمة الت 

 في منطقة اإلعالم.أيقونة 
 ظاھرة دائSoftware Operation Panelلجعل أيقونة 

األيقونة وأفلتھا على منطقة اإلعالم. منطقة اإلعالم توجد في أق

ً أن أيقونة  anelاإلجراءات من ھناك سيتم شرحھا افتراضا
ظاھرة بشكل دائم في منطقة اإلعالم.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

ي تظھر عند النقر على 

ً في منطقة اإلعالم، اسحب ما
صى يمين شريط المھام.

Software Operation P
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peration Panelبمجرد إعداد كلمة مرور، يمكن لبرنامج 
في [وضع العرض فقط] والذي يسمح للمستخدمين بعرض إعد

يمكن تھئية إعدادات الماسحة إذا لم يتم إعداد كلمة مرور.
لتفادي التغييرات غير الضرورية لإلعدادات، يمكن تقييد عمل

استخدام كلمة مرور.

إعداد كلمة مرور

عين كلمة مرور على النحو التالي:

eration Panelانقر بزر الماوس األيمن على أيقونة 1
اإلعالم، ثم اختر [إعداد كلمة المرور] من القائمة.

.[إعداد كلمة المرور] تظھر النافذة

إعداد كلمة المرور8.2
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

Software O أن يعمل 
ادات الماسحة فقط.

 المستخدم عن طريق 

Software Op بمنطقة 

أدخل كلمة مرور جديدة ثم أدخلھا مرة أخرى للتأكيد، ثم انقر زر [موافق].2
 حرف لكلمة المرور.32يمكن استعمال ما يصل إلى 

) فقط ھي المسموح 9 إلى 0، من Z إلى A، من z إلى aالحظ أن األحرف األبجدية والعددية (من 
بھا.

.تظھر رسالة تأكيد

انقر زر [موافق].3
.تم إعداد كلمة المرور
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اإلعداد [وضع العرض فقط]

 على [نظام العرSoftware Operation Panelاضبط 

قم بإعداد كلمة مرور.1
.)110" (صفحة إعداد كلمة مرور"لمعرفة التفاصيل، راجع 

eration Panelانقر بزر الماوس األيمن على أيقونة 2
اإلعالم، ثم اختر [نظام العرض فقط] من القائمة.

 يدخلSoftware Operation Panelفي [وضع العرض ف 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

ض فقط] على النحو التالي:

Software Op بمنطقة 

قط].

تلميح
في [وضع العرض فقط]، تظھر عالمة االختيار بجانب [وضع العرض فقط] في القائمة التي 

 بمنطقة Software Operation Panelتظھر عند النقر بزر الماوس األيمن على أيقونة 
اإلعالم.
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إلغاء [وضع العرض فقط]

قم بإلغاء [نظام العرض فقط] على النحو التالي:

eration Panelانقر بزر الماوس األيمن على أيقونة 1
اإلعالم، ثم اختر [نظام العرض فقط] من القائمة.

.[إعداد كلمة المرور] تظھر النافذة

أدخل كلمة المرور الحالية ثم انقر زر [موافق].2
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

Software Op بمنطقة 

.تم إلغاء [نظام العرض فقط]، ويمكن إجراء تغييرات في إعدادات الماسحة الضوئية

تلميح
عند الخروج من [وضع العرض فقط]، تختفي عالمة االختيار الموجودة بجانب [وضع العرض 

 Softwareفقط] من القائمة التي تظھر عند النقر بزر الماوس األيمن على أيقونة 
Operation Panel.بمنطقة اإلعالم 
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تغيير كلمة المرور

قم بتغيير كلمة المرور على النحو التالي:

eration Panelانقر بزر الماوس األيمن على أيقونة 1
اإلعالم، ثم اختر [إعداد كلمة المرور] من القائمة.

.[إعداد كلمة المرور] تظھر النافذة

أدخل كلمة المرور الحالية ثم انقر زر [موافق].2

.[إعداد كلمة المرور] تظھر النافذة
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

Software Op بمنطقة 

أدخل كلمة مرور جديدة ثم أدخلھا مرة أخرى للتأكيد، ثم انقر زر [موافق].3
 حرف لكلمة المرور.32يمكن استعمال ما يصل إلى 

) فقط ھي المسموح 9 إلى 0، من Z إلى A، من z إلى aالحظ أن األحرف األبجدية والعددية (من 
بھا.

.تظھر رسالة تأكيد

انقر زر [موافق].4
.تم إعداد كلمة المرور
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إلغاء كلمة المرور

قم بإلغاء كلمة المرور على النحو التالي:

eration Panelانقر بزر الماوس األيمن على أيقونة 1
اإلعالم، ثم اختر [إعداد كلمة المرور] من القائمة.

.[إعداد كلمة المرور] تظھر النافذة

أدخل كلمة المرور الحالية ثم انقر زر [موافق].2

.[إعداد كلمة المرور] تظھر النافذة
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

Software Op بمنطقة 

اترك الحقالن فارغان ثم انقر زر [موافق].3

.تظھر رسالة تأكيد

انقر زر [موافق].4
.تم إلغاء كلمة المرور
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إعادة تعيين كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكن إعادة تعيينھا على النحو ال

eration Panelانقر بزر الماوس األيمن على أيقونة 1
اإلعالم، ثم اختر [إعداد كلمة المرور] من القائمة.

.[إعداد كلمة المرور] تظھر النافذة

"، fi-scannerأدخل كلمة المرور االفتراضية وھي "2

.[إعداد كلمة المرور] تظھر النافذة
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

تالي:

Software Op بمنطقة 

وانقر فوق زر [موافق].

أدخل كلمة مرور جديدة ثم أدخلھا مرة أخرى للتأكيد، ثم انقر زر [موافق].3
 حرف لكلمة المرور.32يمكن استعمال ما يصل إلى 

) فقط ھي المسموح 9 إلى 0، من Z إلى A، من z إلى aالحظ أن األحرف األبجدية والعددية (من 
بھا.

.تظھر رسالة تأكيد

انقر زر [موافق].4
.تم إعداد كلمة المرور
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 بتھيئة اإلعداداSoftware Operation Panelيسمح لك 
بالكمبيوتر:

ضبط الجھاز

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز].2

العناصر التي يمكن تكوينھا في النافذة أعاله موضحة في الصفحة ال

عناصر التھيئة8.3
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

ت التالية للماسحة الموصلة 

Software 108" (صفحة(.

تالية.
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الوصفالعنصر

عدد األوراق
)122(صفحة 

تحقق من العدادات لتحديد متى ستقوم باستبدال
وإجراء التنظيف.

استعمله أيضاً إلعادة تعيين العداد عند استبدال
إجراء تنظيف.

حفظ الطاقة
)139(صفحة 

حدد وقت االنتظار قبل أن تدخل الماسحة في 

إيقاف التشغيل بعد فترة زمنية محددة: حدد إل
تشغيل الماسحة تلقائياً في حالة ترك الماسحة ل

استخدام.
حدد المھلة للماسحة ليتم إيقاف تشغيلھا تلقائياً.

ضبط األوفست
)126(صفحة 

اضبط الموضع لبدء المسح الضوئي أو إنھاء ال
المحدد.

تعديل التكبير العمودي
)126(صفحة 

اضبط مستوى التكبير في اتجاه التلقيم لطريقة 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

ضبط المصنعالمعامل/القيمة

 القطع المستھلكة 

ك للقطع المستھلكة أو 

0)/بعد التنظيف/بكرة التوقيف/بكرة االلتقاطADFإجمالي إحصاء (

 دقيقة15)5 دقيقة. (بمعدل زيادة 115 إلى 5المدى: وضع حفظ الطاقة.

عداد الماسحة إليقاف 
فترة من الوقت دون 

محددخانة االختيار [إيقاف التشغيل بعد فترة زمنية محددة]

 ساعات8 ساعات/4ساعة/ساعتان/
(عند تحديد خانة االختيار [إيقاف التشغيل بعد فترة زمنية محددة])

 ساعات4

 (الجھة األمامية)/وحدة تغذية المستندات ADFالوحدة: وحدة تغذية المستندات التلقائية مسح على جانب المسح 
 (الجھة الخلفية)ADFالتلقائية 

 مم2- إلى 2رئيسي/فرعي/نھاية الصفحة: 
)0.5(بمعدل زيادة 

رئيسي/فرعي/نھاية 
 مم0الصفحة: 

الوحدة: وحدة تغذية المستندات التلقائيةالمسح المحددة.
)0.1 (بمعدل زيادة 3.1- إلى %3المدى: 

0%
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2ضبط الجھاز 

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

].2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2

] على النا2يتم فھرسة اإلعدادات المھّيئة الحالية في [ضبط الجھاز 
العناصر التي يمكن تكوينھا في النافذة أعاله موضحة في الصفحة ال
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

Software 108" (صفحة(.

حية اليمنى من النافذة.
تالية.

تلميح
 يمكن استعادة اإلعدادات االفتراضية للمصنع لـSoftware Operation Panel.

الستعادة إعدادات ضبط المصنع، انقر زر [افتراضي]. بعد ظھور رسالة، انقر زر 
[موافق].

الحظ أن اإلعدادات التي قمَت بتكوينھا سيتم إلغاؤھا.
 يمكن عمل نسخة احتياطية إلعداداتSoftware Operation Panel.

لعمل نسخة احتياطية من اإلعدادات، انقر زر [حفظ]، ثم حدد اسماً للملف ثم انقر زر [حفظ] 
في النافذة المعروضة.

 يمكنك استعمال ملف النسخة االحتياطية من إعداداتSoftware Operation Panel 
الستعادة اإلعدادات على ماسحات أخرى في حال أنھا من نفس النوع فقط.

الستعادة اإلعدادات، انقر زر [استعادة]، ثم حدد ملف النسخة االحتياطية ثم انقر زر [فتح] 
بالنافذة المعروضة. بعد ظھور رسالة، انقر زر [موافق].

الحظ أن عملية االستعادة ال يمكن إجراءھا على أنواع أخرى من الماسحات.
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العنصر
التلقيم المتعدد

)132(صفحة 
حدد طريقة لكشف التل
مراقبة التداخل، أو ط
ھذا اإلعداد يمكن أي

األولوية تعطى إلعداد

ملئ حافة الصفحة (وحدة تغذية المستندات التلقائية 
ADF(

)127(صفحة 

قم بتحديد عرض للھا
الھامش باللون األبي
ھذا اإلعداد يمكن أي

الحالة، يتم استخدام خ
تشغيل الماسحة على ا

تسرب اللون
)128(صفحة 

حدد لوناً ليتم إزالته م
نظام األبيض واألسود
ھذا اإلعداد يمكن أي

األولوية تعطى إلعداد
مواصفات منطقة فحص المستند لكشف التلقيم 

المتعدد
)134(صفحة 

حدد النطاق: حدد ھذا
تمكين/تعطيل (منتص
المتعدد في المنطقة الم
بداية (وسط): حدد و

األمامية للمستند.
نھاية (وسط): حدد و
الحافة األمامية للمستن
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

ضبط المصنعالمعامل/القيمةالوصف
قيم المتعدد. كشف التلقيم المتعدد عن طريق 

ول المستند أو كالھما.
ضاً تھيئته في برنامج تشغيل الماسحة. الحظ 

ات برنامج تشغيل الماسحة.

بدون / فحص التداخل (موجات فوق الصوتية) / فحص الطول / 
فحص التداخل والطول

/   15/10الطول (عندما يتم تحديد [فحص الطول]: حدد من بين 
 مم)20

بدون

 مم10الطول: 

مش حول الصورة الممسوحة ضوئياً لمليء 
ض.

ضاً تھيئته في برنامج تشغيل الماسحة. في ھذا 
اصية مزيل حدود الصفحات الموجودة ببرنامج 

لصورة المخرجة.

 مم15 إلى 0أعلى/يسار/يمين: 
 مم 7- إلى 7أسفل: من 

)1(بمعدل زيادة 

)A ،الصورة :B ،المنطقة الممتلئة :A+B(الصورة المخرجة :

أعلى/أسفل/يسار/يمين:
 مم0

ن الصورة الممسوحة ضوئياً (متاحة فقط في 
 أو التدرج الرمادي).

ضاً تھيئته في برنامج تشغيل الماسحة. الحظ 
ات برنامج تشغيل الماسحة.

أخضرأحمر / أخضر / أزرق / بدون

غير محددخانة االختيار [النطاق المحدد] العنصر لتقييد المنطقة لكشف التلقيم المتعدد.
ف): حدد سواء بتمكين أو تعطيل كشف التلقيم 

حددة.
تمكين/تعطيل

(عند تحديد [النطاق المحدد])
تعطيل

 مم0)2 مم (بمعدل زيادة 510 إلى 0ضع البداية للمنطقة في الطول (مم) بدًء من الحافة 

ضع النھاية للمنطقة في الطول (مم) بدًء من 
د.

 مم0)2 مم (بمعدل زيادة 510 إلى 0
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خاصية التلقيم المتعدد الذكية
)137(صفحة 

عند وجود ورقة بنفس المقاس مرفقة بمكان محدد في ا
ضبط الماسحة لتذكر مكان المرفق ولعدم كشفھا كتلقيم

المكان.
الحظ أنك أوالً بحاجة إلى تحديد [التحقق من التراكب 
الصوتية)] أو [مراجعة التراكب والطول] سواء في بر

تع"الماسحة الضوئية أو إعداد كشف التلقيم المتعدد في 
.)132" (صفحة كشف التلقيم المتعدد [تلقيم متعدد]

حدد إلزالة نمط التداخل (الطول، المكان) المحفوظة ف
التلقائي.

حدد تسجيل نمط التلقيم المتعدد في النافذة للتحقق من ال
كشفھا كتلقيم متعدد.

حدد سواء بحفظ أو عدم حفظ نمط التلقيم المتعدد عند إ
عدد محاوالت تلقيم الورق

)129(صفحة 
قم بتھيئة اإلعدادات لتغيير عدد محاوالت إعادة التلقيم 

في االلتقاط.
دورة التنظيف

)124(صفحة 
قم بتحديد دورة تنظيف الماسحة.

حدد ما إذا كان يتم عرض رسالة تعليمات التنظيف من
الماسحة أم ال.

إعدادات عداد العمر االفتراضي
)125(صفحة 

حدد دورة استبدال العناصر المستھلكة.

الكشف عن الخطوط الرأسية
)141(صفحة 

حدد سواء بتفعيل أو بتعطيل الكشف عن الخطوط الرأ
قم بالتفعيل للكشف عن الخطوط الرأسية (الوسخ الموج

DFالزجاج) عندما تقوم بإجراء مسح ضوئي بوحدة 
حساسية الخطوط الرأسية

)142(صفحة 
قم بتعيين مستوى الحساسية للكشف عن الخطوط الرأس
الموجود على أجزاء الزجاج) عندما يتم تفعيل الكشف 

الرأسية.

الوصفالعنصر
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

لصفحة، يمكنك 
 متعدد لھذا 

(الموجات فوق 
نامج تشغيل 
يين طريقة 

الوضع اليدوي2 / الوضع التلقائي 1الوضع اليدوي / الوضع التلقائي 

غير محددخانة االختيار [إزالة نمط التداخل]ي الوضع 

مربع االختيار [الحفظ التلقائي لنمط التلقيم المتعدد (فقط عندما يتم صورة التي تم 
عرض صور التلقيم المتعدد)]

غير محدد

ال تتذكرتذكر/ال تتذكريقاف التشغيل.
 مرات4يومض  مرة12 إلى 1عند حدوث خطأ 

 برنامج تشغيل 
 ورقة255,000 إلى 1,000

)1,000(بمعدل زيادة 
خانة االختيار [إظھار تعليمات التنظيف]

 ورقة3,000

غير محدد
بكرات االلتقاط / بكرات التوقيف:

 ورقة2,550,000 إلى 10,000
)10,000(بمعدل زيادة 

بكرات االلتقاط:
 ورقة200,000

بكرات التوقيف:
 ورقة200,000

سية.
ود على أجزاء 

A.

تعطيلتمكين/تعطيل

ية (الوسخ 
عن الخطوط 

عاديمنخفض/عادي/مرتفع

ضبط المصنعالمعامل/القيمة
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اقتصاص الحدود تلقائياً
)130(صفحة 

حدد سواء بتحسين أو 
الممسوحة ضوئياً.

مھلة التلقيم اليدوي
)138(صفحة 

حدد سواء بتعطيل أو 
وقت كشف إخراج الو

مفتاح التحكم بالطاقة
)140(صفحة 

حدد طريقة والتي بھا

نظام االرتفاع العالي
)131(صفحة 

حدد سواء بتمكين أو 
قم بالتمكين الستخدام 

وضع جودة الصورة
)131(صفحة 

تعيين وضع جودة ال
للحصول على جودة 

fi-6110الضوئي بـ 

العنصر
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

تحسينتحسين / تقليلعدم تحسين (تقليل/تزويد) كسور بيانات الصورة 

تعطيلإبطال/تمكينبتمكين التلقيم اليدوي.
 ثواٍن10 (ثواٍن)110، 100، 90، 80، 70، 60، 40، 30، 20، 10، 5رقة: حدد وقت االنتظار إللغاء التلقيم اليدوي.

تمكين مفتاح الطاقة/تعطيل مفتاح الطاقة/ يتم تشغيل/إيقاف تشغيل الماسحة.
USBتفعيل تلقيم طاقة 

تمكين مفتاح الطاقة

بتعطيل الوضعية العمودية العالية.
 متر أو أعلى.2000الماسحة على ارتفاع 

تعطيلتمكين/تعطيل

صورة.
صورة قريبة من جودة الصورة عند المسح 

، قم بتعيين وضع جودة الصورة.

fi-6110تعطيل/تعطيل

ضبط المصنعالمعامل/القيمةالوصف
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فحص وإعادة تعيين عدادات الورق

فحص عدادات الورق■
يمكن معاينة حالة كل عنصر مستھلك لتحديد متى يتم استبدال أ
يتغير لون العداد تدريجياً عندما تكون ھناك حاجة لتبديل قطعة 

لون كل عّداد كما يلي:
عداد بكرة اإليقاف/عداد بكرة االلتقاط

ھذه العدادات تتحول إلى اللون األصفر الفاتح عندما يصل عدد الصف
دورة استبدال القطع المستھلكة [إ" من القيمة المحددة في 95إلى %
، ويتحول إلى اللوSoftware Operation Panel في )125

.100الصفحات إلى %
[بعد التنظيف] عداد

يتحول ھذا العداد إلى اللون األصفر عندما يصل عدد الصفحات بعد
 ف)124" (صفحة دورة تنظيف الماسحة [دورة التنظيف]"المحدد لـ 
Panel.

اإلعدادات المتعلقة بعدادات الو8.4
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

و تنظيف القطع المستھلكة.
مستھلكة أو تنظيف. يتغير 

حات بعد تبديل القطع المستھلكة 
" (صفحة عداد منبه عداد الحياة]

ن األصفر عندما يصل عدد 

 التنظيف إلى عدد األوراق 
 Software Operationي 

.Software Operation Panelشّغل 1
.)108" (صفحة Software Operation Panelبدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز].2

في ھذه النافذة، يمكنك فحص العناصر التالية:

رق

الوصفالعنصر

إجمالي العد (وحدة تغذية 
)ADFالمستندات التلقائية 

العدد اإلجمالي التقريبي للورق الممسوح ضوئياً خالل 
ADFوحدة تغذية المستندات التلقائية 

العدد اإلجمالي التقريبي للورق الممسوح ضوئياً بعد بعد التنظيف
التنظيف

عدد األوراق الممسوحة ضوئياً بعد استبدال بكرة التوقيفبكرة التوقيف

عدد األوراق الممسوحة ضوئياً بعد استبدال بكرة االلتقاطبكرة االلتقاط
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تنبيه
إذا قمت بإيقاف تشغيل الماسحة بفصل كابل الطاقة، أو بتحديد [تع
إحصاء الورق الممسوح ضوئياً بعدد يصل إلى تسع ورقات في [ا

طريقة تشغيل/إيقاف ت"لمعرفة التفاصيل حول مفتاح الطاقة، راجع 
.)140" (صفحة بالطاقة]
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

إعادة تعيين عدادات الورق■
عند قيامك باستبدال أو تنظيف عنصر مستھلك، قم بإعادة تعيين العداد المقابل بالطريقة التالية:

إذا قمت باستبدال قطعة مستھلكة، انقر زر [إلغاء] للقطعة المستھلكة التي استبدلتھا. 1
إذا قمت بإجراء تنظيف، انقر زر [إلغاء] من [بعد التنظيف].

 0يتم إعادة تعيين العداد إلى.

انقر زر [موافق].2
.تظھر رسالة تأكيد

انقر زر [موافق].3
.تم حفظ اإلعدادات

طيل مفتاح الطاقة]، قد ال يتم 
لعدد الكلي].

شغيل الماسحة [التحكم بمفتاح 
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رسائل للتنظيف أو استبدال القطع المستھلكة■
قد تظھر الرسالة التالية أثناء استخدام الماسحة:

تحقق من الرسالة، وقم باستبدال القطعة المستھلكة أو إجراء الت

إذا قمَت بنقر زر [تجاھل]، تختفي الرسالة ويستمر المسح الض
باستبدال العنصر المستھلك في أقرب وقت ممكن.

إليقاف المسح الضوئي واستبدال القطعة المستھلكة في الحال، 

"للتفاصيل حول عملية استبدال القطع المستھلكة، راجع التالي 
.)74" (صفحة البكرات

العناية اليو 5"الفصل لمعرفة التفاصيل حول التنظيف، راجع 

رسالة الستبدال القطع المستھلكة

رسالة للتنظيف
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

نظيف وفقاً لذلك.

وئي. ولكن ننصحك 

انقر زر [إلغاء].

استبدال مجموعة  6.2

.)62" (صفحة مية

دورة تنظيف الماسحة [دورة التنظيف]

يمكن تحديد دورة تنظيف للماسحة.
يتحول لون خلفية عداد [بعد التنظيف] (في [إعداد الجھاز]) إلى اللون األصفر عندما 

يصل عد الصفحات بعد التنظيف إلى عدد األوراق المحدد لدورة التنظيف.
.)124(صفحة يمكنك أيًضا عرض رسالة تعليمات التنظيف 

.Software Operation Panelشّغل 1
.)108" (صفحة Software Operation Panelبدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 [دورة التنظيف].] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2

حدد قيمة لدورة التنظيف.3
).1,000 ورقة (بمعدل زيادة 255,000 إلى 1,000يمكن لنطاق القيمة أن يكون من 

حدد ما إذا كان يتم عرض رسالة تعليمات التنظيف أم ال.
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دورة استبدال القطع المستھلكة [إعداد منبه عداد ال

يمكن تعيين دورة استبدال لكل قطعة مستھلكة.
يتغير لون خلفية عداد بكرة التوقيف/بكرة االلتقاط (في [ضبط ال
عندما يصل عد الصفحات بعد استبدال العنصر المستھلك إلى 
0ھنا، ويتحول إلى األصفر عندما يصل عد الصفحات إلى %

.)124(صفحة تظھر أيًضا رسالة الستبدال القطع المستھلكة 

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 ] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

حياة]

جھاز]) إلى األصفر الفاتح 
 من القيمة المحددة %95
10.

Software 108" (صفحة(.

[إعداد منبه عداد الحياة].

حدد قيمة لدورة استبدال كل عنصر من القطع المستھلكة (بكرة التوقيف وبكرة 3
االلتقاط).

).10,000 ورقة (بمعدل زيادة 2,550,000 إلى 10,000يمكن لنطاق القيمة أن يكون من 
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ضبط وضع بدء المسح الضوئي
[أوفست/ضبط التكبير العمودي]

عندما يكون وضع الصورة الممسوحة ضوئياً غير صحيح أو أ
مستطيلة (رأسية)، قم بضبط أوفست وكذلك التكبير العمودي 

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز] وانقر 2

إعدادات متعلقة بالمسح الضو8.5

تنبيه
عادًة، يتوجب عليك أن ال تقوم بأي عمليات ضبط كما أن إعدادات ضبط

المالئمة.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

ن الصورة تظھر قصيرة/
على النحو التالي.

Software 108" (صفحة(.

الزر [أوفست].

قم بضبط مستوى أوفست/التكبير العمودي حسب الحاجة.3

ئي

 المصنع مھّيئة على القيم 

الوصفضبط األوفست

 (الجھة األمامية)] أو ADFحدد [وحدة تغذية المستندات التلقائية الوحدة
 (الجھة الخلفية)] كھدف ADF[وحدة تغذية المستندات التلقائية 

لضبط األوفست.

يضبط األوفست األفقي (العرض).رئيسي
).0.5+ مم (بمعدل زيادة 2- إلى 2يمكن أن تتراوح القيمة من 

يضبط أوفست (الطول) العمودي في أعلى الصفحة.فرعي
).0.5 مم (بمعدل زيادة +2 إلى -2يمكن أن تتراوح القيمة من 

يضبط أوفست (الطول) العمودي في نھاية الصفحة.نھاية الصفحة
).0.5 مم (بمعدل زيادة +2 إلى -2يمكن أن تتراوح القيمة من 
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الوصفتعديل التكبير العمودي

يكون ھدف ضبط التكبير العمودي ثابًتاالوحدة
].ADFالتلقائية 

تعديل التكبير العمودي
(فرعي: الطول)

يضبط التكبير العمودي (الطول).
- إلى 3.1يمكن أن تتراوح القيمة من 

).0.1(بمعدل زيادة 
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

إزالة الظالل/الخطوط التي تظھر حول الصورة الممسوحة
)]ADF[مزيل حدود الصفحات (

وفقا لحالة المستند الذي تقوم بمسحه ضوئياً، قد يظھر ظل المستند كخطوط سوداء.
مزيل في ھذه الحالة، يمكنك تحسين جودة الصورة حول حواف المستند باستخدام وظيفة "

حدود الصفحات" لملئ الحواف.

.Software Operation Panelشّغل 1
.)108" (صفحة Software Operation Panelبدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 [مزيل حدود ] 2من القائمة الموجودة على اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2
)].ADFالصفحات (

 لـ [وحدة تغذية المستندات 

+ مم %3.1
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حدد مقاس العرض لكل ھامش ليتم ملئ: أعلى/أسفل/يسا3

المنطقة المحددة مملوءة باللون األبيض.

تنبيه
الحظ أن النطاق ھدف مزيل حدود الصفحات عريض جداً، قد ال 

من الحافة.

تلميح
اللون الذي يتم استخدامه للمليء عادة ھو اللون األبيض. يمكن

برنامج تشغيل الماسحة.
للتفاصيل، راجع ملف مساعدة برنامج تشغيل الماسحة.

وفقاً للقيمة التي تم تحديدھا للھامش السفلي في [مزيل حدود ال
خاصية مزيل حدود الصفحة كما يلي:

 مم7 إلى 1من -
يملئ الھامش باللون األبيض، من أسفل الصفحة التي تم ك

- مم7- إلى 1-
ُيخرج الصورة بدون ھوامش مملوءة. (يخرج الصورة بال

تعيين وضع كشف نھاية الصفحة.)
"كشف أسفل الصفحة" يشير إلى الحافة السفلية للمستند الممس

بالماسحة.
ھذا اإلعداد يمكن أيضاً تھيئته في برنامج تشغيل الماسحة. ف

خاصية مزيل حدود الصفحات الموجودة ببرنامج تشغيل الما

L R

T

B

T = مم15 إلى 0: أعلى 
B- = مم7 إلى 7: أسفل 
R = مم15 إلى 0: يمين 
L = مم15 إلى 0: يسار 

(بزي

منطقة 
الصورة
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

ًر/يمين. إزالة لون من الصور الممسوحة ضوئيا
[تسرب اللون]

مع خاصية [اللون غير المطبوع]، يمكنك تحديد أي من األخضر، األحمر أو األزرق 
(األلوان األساسية) إلزالة تفاصيل اللون المحدد من الصورة الممسوحة ضوئياً.

مثالً، عند المسح الضوئي لمستند بحروف سوداء وخلفية خضراء، يمكنك فقط المسح 
الضوئي للحروف السوداء في المستند عن طريق تحديد اللون األخضر للون غير 

المطبوع.

تظھر بعض الحروف القريبة 

ك تغيير اللون إلى األسود في 

)]، تعمل ADFصفحة (

شفھا.

منطقة المحددة مضافة عند 

وح ضوئياً الذي تم كشفه 

ي ھذا الحالة، يتم استخدام 
سحة على الصورة المخرجة.

 مم)1ادات 
تنبيه

خاصية اللون غير المطبوع تعمل بكفاءة مع األلوان الفاتحة (منخفضة الكثافة)، أما األلوان الداكنة قد 
تظل متروكة.

تلميح
خاصية اللون غير المطبوع متاحة فقط في نظام األبيض واألسود أو التدرج الرمادي.
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.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 ] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2

حدد لوناً لتسرب اللون.3
أحمر، أخضر، أزرق: اللون المحدد ھو اللون المتسرب.

بدون: ال يوجد لون متسرب.

تنبيه
 يسمح لك باختيار اللون اSoftware Operation Panelإن 

فقط. لتسريب لون من اختيارك، قم بضبط اإلعدادات في برنامج ت
للتفاصيل، راجع ملف مساعدة برنامج تشغيل الماسحة.

تلميح
ھذا اإلعداد يمكن أيضاً تھيئته في برنامج تشغيل الماسحة. الحظ ا

برنامج تشغيل الماسحة.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

Software 108" (صفحة(.

[اللون غير المطبوع].

عدد إعادة محاوالت تلقيم الورق

قم بتھيئة اإلعدادات لتغيير عدد محاوالت إعادة التلقيم عند حدوث خطأ في االلتقاط.

.Software Operation Panelشّغل 1
.)108" (صفحة Software Operation Panelبدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 [عدد محاوالت إعادة تلقيم ] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2
الورق].

حدد عدد محاوالت إعادة تلقيم الورق.3
 مرة.12 إلى 1يمكن لنطاق القيمة أن يكون من 

ألحمر أو األخضر أو األزرق 
شغيل الماسحة.

ألولوية تعطى إلعدادات 
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حدود اقتصاص الصورة
[حدود القطع التلقائي]

قد تتولد بعض البيانات الجزئية في الصور أثناء عملية المسح ا
تضمين أو استبعاد تلك البيانات الجزئية باستخدام وظيفة "حدو

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 ] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

لضوئي. يمكنك تحديد إما 
د القطع التلقائي".

Software 108" (صفحة(.

[حدود القطع التلقائي].

حدد سواء بتضمين أو استبعاد البيانات الجزئية.3
حدد [محّسن] لتفادي أي تضمين للبيانات الجزئية من الصور الممسوحة ضوئياً.

تنبيه
 على الرغم من أن تحديد [محّسن] ُيمّكن من تفادي فقدان البيانات، فقد تتكّون أيضاً ظالل

بالقرب من الحافة اليمنى.
 عند قيامك بمسح ضوئي لمستند يحتوي على نصوص قريبة من الحافة اليمنى أثناء تحديد

[اقتطاع]، قد ُتفقد بعض بيانات البكسل من الصورة.
 لمعرفة التفاصيل حول إعداد اكتشاف مقاس الصفحة التلقائي، راجع ملف مساعدة برنامج

تشغيل الماسحة الضوئية.

تلميح
يتم تطبيق ھذا اإلعداد فقط في نظام األبيض واألسود.
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المسح الضوئي على ارتفاع عال [الوضعية العمودية

حدد سواء بتمكين أو بتعطيل الوضعية العمودية العالية.
الضغط المنخفض في االرتفاع العالي، قد يسبب إنخفاض في دق

خالل أداة االستشعار فوق الصوتية.
تمكين الوضعية العمودية العالية يسمح لك باستخدام الماسحة عل

أعلى.

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 ] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2
العالية].

حدد سواء بتمكين أو بتعطيل الوضعية العمودية العالية.3
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

 العالية]

ة كشف التلقيم المتعدد من 

 متر أو 2,000ى ارتفاع 

Software 108" (صفحة(.

[الوضعية العمودية 

تعيين جودة الصور للمسح الضوئي [وضع جودة الصورة]

تعيين وضع جودة الصورة.
، fi-6110للحصول على جودة صورة قريبة من جودة الصورة عند المسح الضوئي بـ 

قم بتعيين وضع جودة الصورة.

.Software Operation Panelشّغل 1
.)108" (صفحة Software Operation Panelبدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 [وضع جودة الصورة].] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2

.fi-6110حدد ما إذا كنت تحصل على جودة صورة قريبة من جودة الصورة مع 3
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تعيين طريقة كشف التلقيم المتعدد 
[تلقيم متعدد]

التلقيم المتعدد ھو خطأ يحدث عند تلقيم أكثر من ورقة في وقت واحدة من خالل و
. عندما يتم الكشف عن طول مستند مختلف، فإن نتADFتغذية المستندات التلقائية 

الكشف تلك يطلق عليھا أيضاً تلقيم متعدد.
عدم مالحظة أخطاء التلقيم المتعدد أثناء المسح الضوئي قد يتسبب لك في فقدان بيان

ھامة من الصور الممسوحة ضوئياً.
يمكن استعمال خاصية كشف التلقيم المتعدد لتفادي ھذه المشكالت. عندما يتم تمكين
الخاصية، تظھر رسالة خطأ بمجرد كشف تلقيم متعدد، ومن ثم يتوقف المسح الضو

 مم من الحافة األمامية للمستند.30الحظ أن التلقيم المتعدد ال يمكن كشفه في خالل 
.Software Operation Panelشّغل 1

8" (صفحة Software Operation Panelبدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

اإلعدادات المتعلقة بكشف التلقيم المتعدد8.6
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

حدة 
يجة 

ات 

 ھذه 
ئي. 

10(.

 [التلقيم المتعدد].] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2

حدد طريقة كشف.3

الوصفالطريقة

ال يكشف التلقيم المتعدد.بدون
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فحص التداخل 
(موجات فوق 

صوتية)

يكشف التلقيم المتعدد عن طريق تداخل المستندات.
عند تحديد ھذه الخاصية، يمكنك أيضاً تعيين الخياريين التاليين:

 حدد نطاق الكشف من خالل الطول من أعلى المستند. تابع إلى
تعيين المنطقة لكشف التلقيم المتعدد [مواصفات منطقة التحقق من "

 لمزيد من )134" (صفحة المستندات الكتشاف التلقيم المتعدد]
التفاصيل.

 تجاھل التلقيم المتعدد عندما يكون ھناك ورقة مرفقة بنفس المقاس
تجاھل التلقيم المتعدد لنمط "إلى مكان محدد في الصفحة. تابع إلى 

 لمزيد من التفاصيل.)59" (صفحة معين

يكشف التلقيم المتعدد عن طريق اختالف أطوال المستندات.مراجعة الطول
الحظ أن التلقيم المتعدد ال يمكن كشفه بدقة عندما يتم المسح الضوئي

لدفعة مختلطة لمقاسات مختلفة.

فحص التداخل 
والطول

يكشف التلقيم المتعدد من خالل الجمع بين [فحص التداخل (موجات فوق
صوتية)] و[فحص الطول].

الحظ أن التلقيم المتعدد ال يمكن كشفه بدقة عندما يتم المسح الضوئي
لدفعة مختلطة لمقاسات مختلفة.

عند تحديد ھذه الخاصية، يمكنك أيضاً تعيين الخياريين التاليين:
 حدد نطاق الكشف من خالل الطول من أعلى المستند. تابع إلى

تعيين المنطقة لكشف التلقيم المتعدد [مواصفات منطقة التحقق من "
 لمزيد من )134" (صفحة المستندات الكتشاف التلقيم المتعدد]

التفاصيل.
 تجاھل التلقيم المتعدد عندما يكون ھناك ورقة مرفقة بنفس المقاس

تجاھل التلقيم المتعدد لنمط "إلى مكان محدد في الصفحة. تابع إلى 
 لمزيد من التفاصيل.)59" (صفحة معين

الوصفالطريقة
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

 مم عند كشف تلقيم متعدد عن10/15/20قم بتحديد فرق طول من الطول
طريق اختالف في طول المستندات. لن يتم كشف أي طول تحت القيمة

المحددة كتلقيم متعدد.

تنبيه
.[(موجات فوق صوتية) فحص التداخل] للمسح الضوئي لمستندات بأطوال مختلفة، عّين
 عندما تكون مرفقات مثل المالحظات الملصقة أو الفواتير أو الصورة الفوتوغرافية مرفقة

مع المستند، قد يتم كشف المستند كتلقيم متعدد بصورة وھمية في جزئية التداخل إذا تم تعيين 
[فحص التداخل (موجات فوق صوتية)]. في ھذه الحالة، عّين [فحص الطول].

الحظ أنه بالرغم من ذلك يمكنك استخدام [فحص التداخل (موجات فوق صوتية)] بتحديد 
نطاق الكشف.

.ال يمكن كشف التلقيم المتعدد عند استخدام الورق كبير الحجم

تلميح
ھذا اإلعداد يمكن أيضاً تھيئته في برنامج تشغيل الماسحة. الحظ األولوية تعطى إلعدادات 

برنامج تشغيل الماسحة.

الوصفالطريقة
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تعيين المنطقة لكشف التلقيم المتعدد
[مواصفات منطقة التحقق من المستندات الكتشاف التلقيم المتعدد]

اإلعداد التالي متاح فقط عند قيامك بتعيين [التحقق من التراكب(الموجات فوق الصوتية)] 
أو [مراجعة التراكب والطول].

 [مواصفات منطقة التحقق ] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 1
من المستندات الكتشاف التلقيم المتعدد].

حدد خانة االختيار [المجال الذي تم اختياره] بالنافذة.
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

حدد نطاق الكشف.2

الوصفالمدى

حدد خانة االختيار لتعيين نطاق الكشف (الملّون باألزرق النطاق المحدد
الفاتح) كما ھو موضح في الصورة.

حدد خانة االختيار لتفعيل اإلعداد بالنافذة. قم بإلغاء تحديد خانة 
االختيار لتعطيل اإلعداد. إلغاء تحديد خانة االختيار يجعل كالً 

"، ليتم كشف المستند في التلقيم 0من نقطة البدء واإلنھاء "
المتعدد.

يتم تطبيق الشرط الموضح أعاله عندما يتم إعداد المستند في 
منتصف عرض بكرة االلتقاط.

 مم.30ال يمكن كشف التلقيم المتعدد لمستند أكثر من 

تعطيل
(وسط)

ال يكشف التلقيم المتعدد للمنطقة المحددة.

تمكين
(وسط)

يكشف التلقيم المتعدد للمنطقة المحددة.

التلقيم 

الوحدة: مم

المدى

المستند

وسط
50

اتجاه



اإلعدادات التشغيلية 8الفصل 

ق
رد

ة
س
ات
أعلى

135

 لوحة 

 إلجراء 
ي

ة

طاء 

ع 

ول 
وئية

شغيلية

بداية
(وسط)

يعرض نقطة البدء للكشف عن طريق الطول من الحافة 
األمامية للمستند.
 مم، 2 مم، بمعدل زيادة 510 إلى 0المدى: النطاق: 

بداية<نھاية

إنھاء
(وسط)

يعرض نقطة النھاية للكشف عن طريق الطول من الحافة 
األمامية للمستند.
 مم، 2 مم، بمعدل زيادة 510 إلى 0المدى: النطاق: 

بداية<نھاية

تلميح
" يتم إجراء كشف التلقيم المتعدد للمنطقة 0عندما يكون كالً من [بدء] و [إنھاء] معين على ،"

كلھا سواء كانت ممّكنة أو معّطلة.
" 0لتعطيل كشف التلقيم المتعدد للمستند بأكمله، حدد [تعطيل] واضبط نقطة البدء على "

وكذلك نقطة اإلنھاء الذي يساوي طول المستند أو أطول.
 إذا قمَت بإعداد قيمة أكبر من طول المستند لنقطة البدء، تحديد [تعطيل] يكشف طول المستند

بأكمله وتحديد [تفعيل] يعطل كشف التلقيم المتعدد.
 مم طول على األقل.5لكشف التلقيم المتعدد، يجب أن يكون نطاق الكشف 

 مم أو أكثر.6قم بتھيئة اإلعداد كي تكون قيمة نقطة النھاية سالب قيمة نقطة البداية  
:يمكنك أيضاً إعداد نقاط البداية أو النھاية بالطرق التالية

اسحب منطقة بالماوس على الصورة المعروضة.-
اسحب مقابض النقاط [بداية] و[نھاية] على الصورة المعروضة.-

الوصفالمدى
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

:1مثال 
الوضع: وسط

 مم200 مم، نھاية = 50المجال الذي تم اختياره = تفعيل، بدء = 

يتم كشف التلقيم المتعدد فقط خالل المنطقة الظاھرة باللون األزرق الفاتح.

50

50

200

الوحدة: مم

التلقيم 
اتجاه
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:2مثال 
الوضع: وسط

 300 مم، نھاية = 0المجال الذي تم اختياره = تفعيل، بدء = 

يتم كشف التلقيم المتعدد فقط خالل المنطقة الظاھرة باللون األ

تلميح
عند استخدامك الكشف عن طريق التراكب، قد تنخفض دقة كشف التلقيم ا

ملصقة بإحكام أو ملتصقة ببعضھا البعض بسبب الشحنات الكھربائية.

50

300

الوحدة: مم

التلقيم 
اتجاه
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

مم

زرق الفاتح.

: (مثال سيئ)3مثال 
الوضع: وسط

 مم102 مم، نھاية = 100المجال الذي تم اختياره = تفعيل، بدء = 

 مم، فإنه ال يمكن كشف التلقيم المتعدد بصورة 5حيث أن نطاق الكشف (الطول) أقل من 
دقيقة.

لمتعدد في حالة أن المستندات 

50

300 

2

100 

الوحدة: مم

التلقيم 
اتجاه
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تحديد منطقة لعدم كشف التلقيم المتعدد
[وظيفة التلقيم المتعدد الذكي]

عند وجود ورقة بنفس المقاس مرفقة بمكان محدد في الصفحة،
المرفقات وإمكانية تھيئتھا كي ال يتم كشفھا كتلقيم متعدد لھذا ال
بحاجة إلى تحديد [التحقق من التراكب (الموجات فوق الصوتي
والطول] سواء في برنامج تشغيل الماسحة الضوئية أو إعداد ك

32" (صفحة تعيين طريقة كشف التلقيم المتعدد [تلقيم متعدد]"

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 ] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2
الذكي].
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

 تقوم الماسحة بتذكر مكان 
مكان. الحظ أنك أوالً 

ة)] أو [مراجعة التراكب 
شف التلقيم المتعدد في 

1(.

Software 108" (صفحة(.

[وظيفة التلقيم المتعدد 

عّين نظام العملية.3

" (صفحة تجاھل التلقيم المتعدد لنمط معين"لمعرفة التفاصيل حول اإلجراء بعد ھذه الخطوة، راجع 
59(.

الوصفالوضع

ال يحفظ المقاس أو المكان الخاص بالمرفقات عند كشف التلقيم الوضع اليدوي
المتعدد.

يتجاھل التلقيم المتعدد عند قيامك بتحميل المستندات مجدداً في 
 ADFحامل الورق (الملقم) بوحدة تغذية المستندات التلقائية 

ومسحھم ضوئياً مرة أخرى.

يحفظ المقاس والمكان الخاص بالمرفقات عند كشف التلقيم 1الوضع التلقائي 
المتعدد. النمط المحفوظ يتم تجاھله بدًء من عملية المسح 

الضوئي التالية.

يحفظ المقاس الخاص بالمرفقات عند كشف التلقيم المتعدد.2الوضع التلقائي 
النمط المحفوظ (متضمن أي طول أقل من طول المرفقات) يتم

تجاھله بدًء من عملية المسح الضوئي التالية.

تلميح
 يمكنك محو أنماط التراكب (الطول، الوضع) التي تم حفظھا في الوضع التلقائي، من خالل

تحديد خانة االختيار [إلغاء نمط التراكب].
 باختيار مربع االختيار [الحفظ التلقائي لنمط التلقيم المتعدد (فقط عندما يتم عرض صور

التلقيم المتعدد)]، يمكنك تسجيل نمط التلقيم المتعدد في النافذة للتحقق من صورة تم اكتشافھا 
كتلقيم متعدد.

 يمكنك تحديد سواء باالحتفاظ أو عدم االحتفاظ بنمط التلقيم المتعدد عند إيقاف التشغيل، في
[تذكر نمط التلقيم المتعدد عند فصل الطاقة]. يمكنك استعمال ثمان أنماط استعملت مؤخراً 

عند تشغيل الماسحة في المرة التالية، عند قيامك بتحديد [تذكر].
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وقت االنتظار في وضع التلقيم اليدوي
[انتھاء وقت التلقيم اليدوي]

عند قيامك بالمسح الضوئي بالتحميل اليدوي ورقة كل مرة، يم
(الفاصل الزمني) لتحميل المستند التالي في حامل الورق (الملقم
المسح الضوئي المستمر طالما أنك تقوم بتحميل المستند خالل 
إذا تم تخطي الوقت المحدد، تنتھي عملية المسح الضوئي تلقائي

اليدوي.
] بلوحة التSend toالحظ أنه يمكنك أيضاً الضغط على زر [

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

اإلعدادات المتعلقة بوقت االنت8.7
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

كنك تعيين وقت االنتظار 
 (ADF ھذا يقوم بتمكين .

الوقت المحدد.
اً وسيتم إلغاء التلقيم 

شغيل إللغاء التلقيم اليدوي.

Software 108" (صفحة(.

 [مھلة التلقيم اليدوي].] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2

حدد سواء بتفعيل أو إبطال [انتھاء وقت التلقيم اليدوي].3
إذا قمت بتحديد [تمكين]، قم أيضاً بتحديد المدة الزمنية التي تنتظرھا الماسحة لتأكيد أنه ال توجد 

، والتي ھي الفاصل الزمني بين الوقت الذي قامت ADFمستندات محملة في حامل الورق (الملقم) 
الماسحة فيه بمسح آخر مستند والوقت الذي تتحقق فيه الماسحة مما إذا كان تم تحميل المستند التالي 

الذي سيتم مسحه، في [وقت اكتشاف انتھاء الورق].

ظار

تلميح
عند تمكين [انتھاء وقت التلقيم اليدوي]، ستنتظر الماسحة الضوئية الوقت المحدد حتى إذا بدأَت 

 (الملقم).ADFالمسح الضوئي بدون مستند في حامل الورق 
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وقت االنتظار للدخول في وضع حفظ الطاقة [حفظ ال

يمكن تحديد وقت االنتظار للماسحة للدخول في وضع حفظ الط

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز].2

استعمل شريط التمرير لتحديد وقت االنتظار قبل أن تدخ3
الطاقة.

5 دقيقة (بمعدل زيادة 115 إلى 5يمكن لنطاق القيمة أن يكون من 

تلميح
تحديد خانة االختيار [إيقاف الطاقة بعد مدة محددة من الزمن] يقوم

الضوئية تلقائياً في حالة ترك الماسحة لفترة بدون استخدام.
يمكنك تحديد المھلة للماسحة كي تنطفئ تلقائياً بـ [ساعة]/[ساعتين
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

طاقة]

اقة.

Software 108" (صفحة(.

ل الماسحة في وضع حفظ 

.(

 بإيقاف تشغيل الماسحة 

 ساعات].8 ساعات]/[4]/[
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التحكم بمفتاحطريقة تشغيل/إيقاف تشغيل الماسحة [

يمكن تعيين طريقة لتشغيل/إيقاف تشغيل الماسحة بھا كالتالي:
] اضغط زرPowerالموجود على لوحة التشغيل [
استعمل شريط طاقة التيار المتناوب للتحكم في موفر الطاقة لأل

الضوئية وفقا لطاقة الكمبيوتر.
.قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الماسحة الضوئية وفقاً لطاقة الكمبيوتر

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 ] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2

اإلعدادات المتعلقة بالتشغيل/إي8.8
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

 بالطاقة]

جھزة الطرفية مثل الماسحة 

Software 108" (صفحة(.

[التحكم بمفتاح الطاقة].

حدد واحدة من اآلتي:3
] الموجود على لوحة التشغيل.Power[تفعيل مفتاح الطاقة]: اضغط زر [

[إبطال مفتاح الطاقة]: استعمل شريط طاقة التيار المتناوب للتحكم في موفر الطاقة لألجھزة الطرفية 
مثل الماسحة الضوئية وفقا لطاقة الكمبيوتر.

]: قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الماسحة الضوئية وفقاً لطاقة الكمبيوتر.USB[تفعيل تلقيم طاقة 

قاف التشغيل

تنبيه
 عند تحديدك [إبطال مفتاح الطاقة]، لن تنطفئ الماسحة حتى لو تم تحديد خانة االختيار

 Software[إيقاف الطاقة بعد مدة محددة من الزمن] في [ضبط الجھاز] في 
Operation Panel.

 بعض أنواع أجھزة الكمبيوتر ومشتركاتUSB تظل تغذي بالطاقة إلى USB حتى بعد 
إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

] بشكل صحيح.USBفي ھذه الحالة، قد ال يعمل وضع [تفعيل تلقيم طاقة 
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الكشف عن الخطوط الرأسية  [الكشف عن الخطوط 

حدد سواء بتفعيل أو بتعطيل الكشف عن الخطوط الرأسية.
بعد تفعيل ھذا اإلعداد، ال تتم مالحظة نتيجة الكشف في الكمبي
احتمالية حدوث خطوط رأسية في الصور التي تم مسحھا عبر 

وقم تنظيف أجزاء الزجاج.
العناية اليو 5"الفصل لمعرفة التفاصيل حول التنظيف، راجع 

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 ] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2
الرأسية].

إعدادات متعلقة بصيانة الماس8.9
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

الرأسية]

وتر عندما تكون ھناك 
ADF تحقق من اإلشعار .

.)62" (صفحة مية

Software 108" (صفحة(.

[الكشف عن الخطوط 

حدد سواء بتفعيل أو بتعطيل الكشف عن الخطوط الرأسية.3
عندما تحدد [تفعيل]، تقوم الماسحة بالكشف عن الخطوط الرأسية (الوسخ الموجود على الزجاج) 

.ADFأثناء المسح الضوئي بوحدة 

حة
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تعيين مستوى الحساسية للكشف عن الخطوط الرأسي
[حساسية الخطوط الرأسية]

قم بتعيين مستوى الحساسية للكشف عن الخطوط الرأسية (الو
الزجاج) عندما يتم تفعيل الكشف عن الخطوط الرأسية.

حدد [منخفضة] فقط للكشف عن كميات كبيرة من الوسخ على 
[عالية] أيضاً للكشف عن كميات صغيرة من الوسخ على أجزا

.Software Operation Panelشّغل 1
Operation Panel بدء تشغيل  8.1"لمعرفة التفاصيل، راجع 

 ] 2من القائمة على جھة اليسار، حدد [ضبط الجھاز 2
الرأسية].
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األخ
وإصالحھا

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

اإلعدادات الت

ة

سخ الموجود على أجزاء 

أجزاء الزجاج. حدد 
ء الزجاج.

Software 108" (صفحة(.

[حساسية الخطوط 

قم بتعيين مستوى الحساسية للكشف عن الخطوط الرأسية.3
منخفضة: يقلل مستوى الحساسية لكشف الوسخ الموجود على أجزاء الزجاج.

عادية: يراقب الوسخ الموجود على أجزاء الزجاج بحساسية عادية.
استمر على ھذا اإلعداد الستخدام عادي.

عالية: يرفع مستوى الحساسية لكشف الوسخ الموجود على أجزاء الزجاج.
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 A.1المواصفات األساسية

العنصر

ADFنوع الماسحة

 (أمام،  CIS  ×   2   لونمستشعر الصور

 RGB3 LED   لونمصدر الضوء

الحد األدنى للحجممنطقة المسح
(العرض × الطول)

 مم50.8 × 50.8

الحد األقصى للحجم
(العرض × الطول)

 مم355.6 × 216

 غ/م209 إلى 40من وزن الورق (السماكة)
 غ209 إلى 127من 

 بو0.03 مم (0.76

سرعة المسح
)A4 

landscape (
*)3(

 صفحة في27فردي: ثنائي اللون (أبيض وأسود)
 صورة/د54مزدوج: 

تدرج رمادي

ألوان

 ورقة50)4سعة التحميل (*

dpi   600الدقة البصرية

 ، وdpi   600 إلى 50ثنائي اللون (أبيض وأسود)دقة اإلخراج

تدرج رمادي

ألوان
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

مالحظاتالمواصفات

-

- خلف)

- (أمام، خلف)  2  ×  

-

*)1(

 رطل)56 إلى 11 (2
A8 رطل) لمقاس 56 إلى 34 (2/م

)2صة) أو أقل للبطاقات البالستيكية (يمكن استخدام بطاقات منقوشة) (*

-

 الدقيقة
قيقة

dpi   300 

 رطل)20 (2 غ/م80وزن الورق: 
 بوصة) أو أقل0.2 مم (5السماكة اإلجمالية: 

-

dpi  1200 إلى 50من dpi  600 يمكن تھيئته بمعدل زيادة :
dpi  1
dpi  1,200
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8: المسح الضوئي للصفحات الطويلة يدعم المستندات بطول يصل إلى 1*
، قم بتحميل ADF: عند المسح الضوئي للبطاقات البالستيكية من وحدة 2*

 أفقًيا.ADFألسفل في حامل الورق بوحدة تغذية المستندات التلقائية 
: الحظ أنھا مسألة تقييد بحسب قدرات الجھاز، وكذلك وقت المعالجة بال3*
: تختلف السعة حسب وزن الورق.4*

5" (صفحة مستندات للمسح الضوئي 2.2"لمعرفة التفاصيل، راجع 
 المزود مع الماسحة.USB: استخدم كابل 5*

B، تأكد من توصيله بموزع USB بموزع USBعند توصيل كابل 
 ومشترك يدعم USB يتطلب منفذ USB 2.0التوصيل عن طريق 

 مستوى 256درجة التدرج الرمادي

 (5*)  0/1.1.الواجھة

العنصر
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

 نقطة لكل بوصة أو أقل.200 بوصة) عند ضبط الدقة على 220 مم (558
. عند مسح بطاقة منقوشة، يوصى بتحميل البطاقة ووجھھا ADFبطاقة واحدة في كل مرة في حامل الورق (الملقم) بوحدة تغذية المستندات التلقائية 

برنامج مثل وقت نقل البيانات والذي يتم إضافته إلى وقت المسح الضوئي الفعلي.

3(.

US المتصل بمنفذ USB.الخاص بالكمبيوتر 
USB 2.0 الحظ أيضاً أن سرعة المسح الضوئي تبطئ عند استخدام .USB 1.1.

-بت) أثناء المعالجة 10 مستوى تدرج (1024تدرج
الداخلية

USB 2  النوعB

مالحظاتالمواصفات
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: العمق واالرتفاع ال يتضمنان حامل الورق (الملقم) بوحدة تغذية المستن1*
: تعتبر القيم الخاصة بمساحة التركيب المطلوبة مرجًعا للقيم الخاصة بم2*
: متضمناً وزن العلبة حزمة المرفقات.3*

 A.2مواصفات التثبيت

العنصر

 الطول) × العمق ×األبعاد الخارجية (العرض 
*)1(

90

90)2مساحة التثبيت/التركيب (العرض × العمق × الطول) (*

9.الوزن

تيامدى الجھدطاقة اإلدخال

واواجھة

60نطاق التردد

17عند االستخداممعدل استھالك الطاقة

1.حفظ الطاقة

15إيقاف التشغيل

عنددرجة الحرارةالبيئة المحيطة
)4

عنددرجة الرطوبة

62عند االستخدامالقيمة الحرارية

95حفظ الطاقة

13إيقاف التشغيل

5.)3الوزن عند النقل (*

 5فترة الدعم
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

 والمعبئ.ADFدات التلقائية 
.A4سح المستندات بحجم 

المواصفات

 مم130 × 146 × 2

 مم430 × 750 × 3

 رطل)6.4 كغ (2

±10 فولت %240 إلى 100ر متردد 

جھة واحدة

-4+ ، %2 ھرتز، %/50

 واط أو أقل

 واط أو أقل1

 واط أو أقل.0

°درجة مئوية 60- إلى 20° درجة فھرنھايت، بدون استخدام: 95 إلى 41° درجة مئوية (35 إلى 5 االستخدام: 
°درجة فھرنھايت))140- إلى 

95 إلى %8، بدون استخدام: 80 إلى %20 االستخدام: 

 كالوري/ساعة أو أقل.14

 كالوري/ساعة أو أقل.0

 كالوري/ساعة أو أقل.0

 رطل)9.9 كغ (4

سنوات
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فيما يلي األبعاد الخارجية للماسحة:

 A.3األبعاد الخارجية

290
(11.42)
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

الوحدة: مم (بوصة)

212
(8.35)

13
0

(5
.1

2)

146
(5.75)

337
(13.27)

19
6

(7
.7

2)
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لمعرفة التفاصيل حول شراء خيارات الماسحة ومزيد من المعل

 A.4 الماسحةخيارات

رقم القطعةاالسم

PA03360-0013الورق كبير الحجم
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

.FUJITSU أو بمركز خدمة معتمد لدى FUJITSUومات، اتصل بموزع ماسحات 

الوصف

، وكذلك المستندات ذات المقاسات غير القياسية مثل الصور الفوتوغرافية A4/Letterاستعمل ھذه اإلمكانية لمسح مستندات أكبر من مقاس 
والقصاصات.

، والمسح الضوئي للمستندات التي B4 وA3 مثل A4/Letterاستعمال الورق كبير الحجم يسمح لك بمسح ضوئي لمستندات أكبر من مقاس 
يمكن أن تتلف بسھولة مثل الصور الفوتوغرافية، والمسح الضوئي لمستندات يصعب تحميلھا مباشرة مثل الجرائد مقطتفات الصحف.

 ورقات).5عندما يكون الورق كبير الحجم تالف تماماً وال يصلح لالستخدام، يمكن شراءه على حدٍة (المجموعة تحتوي على 
 عملية مسح تقريباً.500يجب استبدال الورق كبير الحجم بعد كل 

ولكن، قم فقط باستبداله عندما يكون التلف أو الَوَسخ واضح.
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ل الكمبيوتر، وسجل الدخول إلى 1  كمستWindowsشغِّ

قم بالخروج من كافة البرامج الحالية.2

قم بعرض نافذة [لوحة التحكم].3
Windows Server 2008 R2/Windows 7

 [لوحة التحكم].انقر قائمة [ابدأ] 

Windows Server 2012
انقر زر الماوس األيمن على شاشة البدء، وحدد [جميع التطب

].Windows[لوحة التحكم] تحت [نظام 
Windows Server 2012 R2/Windows 8.1

 [لوحة التحكم] تحت [ن] في أسفل يسار شاشة البدء انقر [

]، حرك مؤشر الماوس.إلظھار [
  Windows Server 2016 /Windows Server 2019

 [لوحة التحك]  Windows [نظام انقر فوق قائمة [ابدأ] 

انقر فوق [إلغاء تثبيت البرنامج].4
يظھر مربع حوار [البرامج والميزات] مع قائمة بالبرامج المثبت

حدد برنامج ليتم إلغاء تثبيته.5
 عند إلغاء تثبيت برنامج التشغيلPaperStream IP

اختر أحد ما يلي:
-PaperStream IP (TWAIN) 
-PaperStream IP (TWAIN x64) 
-PaperStream IP (ISIS) Bundle
 عند إلغاء تثبيتSoftware Operation Panel

].Software Operation Panelاختر [
 مع برنامج التشSoftware Operation Panelيتم تثبيت 

 عند إلغاء تثبيتError Recovery Guide
].fi-7030 لـ Error Recovery Guideاختر [

 A.5إلغاء تثبيت البرنامج
كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

نظرة عامة ح
الماسحة الض

خدم يتمتع بمزايا المسؤول.

يقات] في شريط التطبيقات 

].Windowsظام 

Windows 10 /
م].

ة حالياً.

.PaperStream IPغيل 

 عند إلغاء تثبيتPaperStream Capture Pro/PaperStream Capture 
 (تجريبي)

].PaperStream Captureاختر [
 عند إلغاء تثبيتABBYY FineReader for ScanSnap™

]. ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)اختر [
عند إلغاء تثبيت أدلة التشغيل اختر

]fi Series manuals for fi-7030.[
 عند إلغاء تثبيتScanner Central Admin Agent

].Scanner Central Admin Agentاختر [
 عند إلغاء تثبيتfi Series Online Update

].fi Series Online Updateاختر [

انقر زر [إلغاء التثبيت] أو زر [إلغاء التثبيت/التغيير].6

في حالة ظھور رسالة تأكيد، انقر [موافق] أو [نعم].7
.تم إلغاء تثبيت البرنامج
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كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام لوحة 
التشغيل

طرق متنّوعة إلجراء 
المسح الضوئي

العناية اليومية

استكشاف األخطاء 
وإصالحھا

اإلعدادات التشغيلية

استبدال القطع 
المستھلكة

نظرة عامة حول 
الماسحة الضوئية

االتصال لالستفسارات
االتصال لالستفسارات

ارجع لقائمة جھات االتصال في الصفحة األخيرة من
دليل احتياطات السالمة.

ABBYY FineReader for ScanSnap™
-Windows Server 2008 R2/Windows 7

  [كافة البرامج] حدد قائمة [ابدأ] 
[ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) ]  [دليل المستخدم]  

[الدعم الفني].
-Windows Server 2012

انقر بزر الماوس األيمن على شاشة "ابدأ"، وحدد [كافة التطبيقات] على شريط التطبيقات، 
]  ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)ثم حدد [دليل المستخدم] تحت [

.[الدعم الفني] 
-Windows Server 2012 R2/Windows 8.1

] بأسفل يسار شاشة "ابدأ"، ثم حدد [دليل المستخدم] تحت انقر فوق [
[ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) ] .[الدعم الفني] 

]، حرك مؤشر الماوس.إلظھار [
-Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019

حدد قائمة [ابدأ]  [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)] 
. [الدعم الفني][دليل المستخدم]   

 ماسحة الصورfi Series
لالستفسارات األخرى فيما يخص الماسحة، راجع صفحة الويب اآلتية:

http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html

إذا تعّذر اكتشاف حل مشكلتك على صفحة الويب بأعلى، راجع معلومات االتصال الخاص 
 الخاص بك على صفحة الويب اآلتية:Fujitsuبمكتب 

https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop /
computing/peripheral/scanners/index.html

االتصال لشراء القطع المستھلكة أو أدوات التنظيف

https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral /
scanners/contacts/fi-series-contact.html

https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html
https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/contacts/fi-series-contact.html
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المسرد
A

ADF(وحدة تغذية المستندات التلقائية) 

C
CIS(أداة استشعار صورة التالمس) 

D
dpi(نقطة في البوصة) 

I
ISIS

O
OCR(التعرف على الحروف بصرًيا) 

T
TWAIN

U
USB

أ
أخطاء الجھاز

أداة استشعار المستند

أداة االستشعار فوق الصوتية

أفقي

ألوان نصفية

أنماط التموج

إ
إزالة التشوي

ا
استخراج ال

اإلعداد االفت

التلقيم المتعد

الخطأ المؤق

الدقة

السطوع

الكثافة

الواجھة

الورق كبير 

انحشار الور

ب
برنامج التش

بكرة اإلخرا

بكرة االلتقاط

بكرة التلقيم

بكرة التوقي

بكسل

بيئة التشغيل
مقدم

الملح
المس

الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

ش

حافة

راضي

د

ت

الحجم

ق

غيل

ج

ف

ت
تأكيد

تحجيم تلقائي/اكتشاف االنحراف

تخطي الصفحة الفارغة

تدرج رمادي

تنعيم

توزيع الخطأ

ث
ثبات األلوان

خ
خاصية التلقيم المتعدد الذكية

ش
شريط الرموز الفاصل

ص
صور متعددة

ع
عامل التصفية

عكس

عمودي

غ
غاما

ف
فاصل المھام

ل
لوحة التشغيل

م
مسح زائد

معالجة الصورة

معيار الوضوح

A4مقاس 

A5 مقاس

A6مقاس 

A7مقاس 

A8مقاس 

Double Letterمقاس 

Legalمقاس 

Letterمقاس 

و
ورقة المرجع البيضاء

وضع المسح الفردي

وضع المسح المزدوج

وقت بدء االلتقاط



ة

رد  المس

ق
رد

س
ات
أعلى

152

 لوحة 

 إلجراء 
ي

ة

خطاء 

شغيلية

ع 

ول 
وئية

A

ADF(وحدة تغذية المستندات التلقائية) 
ھي عبارة عن آلية تلقيم الورق والتي تسمح بمسح ضوئي لمس

C

CIS(أداة استشعار صورة التالمس) 
ھو مستشعر يحس الضوء المنعكس من المستند باستخدام مصا
الحصول على الصورة عالية الجودة في الماسحات الضوئية، 

D

dpi(نقطة في البوصة) 
 أعلى أdpiھو مقياس الدقة المستخدم للماسحات والطابعات. 

I

ISIS
ISIS) أو age Scanner Interface Specification

، وCaptivaوالكاميرات الرقمية) والتي تم تطويرھا من قبل 
المعايير، يجب تثبيت برنامج تشغيل الماسحة الذي يدعم معايي

O

OCR(التعرف على الحروف بصرًيا) 
جھاز أو تكنولوجيا تقوم بالتعرف على النص بالمستند وتحويله

الضوء المنعكس من المستند.
مقدم

الملح
المس

الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

تندات متعددة الورق كورقة واحدة في المرة.

 ھي أساس CIS ومصفوفة أداة استشعار خفيفة االستقبال ويحّوله إلى ھيئة رقمية. إن تكنولوجيا LEDبيح 
والكاميرات الرقمية واألجھزة األخرى.

ي دقة أفضل.

Im ھي أحد معايير (API) أو Application Program Interface ألجھزة مسح الصور (مثل الماسحات (
. الستخدام أجھزة تعمل بھذه 1990 سابقاً سنة EMC Corporation (Pixel Translationsھو أحد أقسام (

 القياسية.ISISر 

 إلى نص على ھيئة بيانات يمكن تعديلھا. يتم التعرف على شكل الحروف من خالل اإلختالفات الموجودة في 
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T

TWAIN
TWAIN) أو y Without Any Interesting Name

للصور (مثل الماسحات والكاميرات الرقمية) والتي تم تطوير
 القياسية.TWAINالماسحة الذي يدعم معايير 

U

USB
USB) أو Universal Serial Busھو معيار قياسي لل (

خالل ھذه الواجھة. يمكنك توصيله أو فصله دون الحاجة إلى
، يكون معدل نقل البيانات في السرعة اUSB 2.0بالنسبة لـ 

السرعة القصوى.

أ

أخطاء الجھاز
أخطاء تتطلب قيام مھندس الخدمة باستكشافھا وإصالحھا.

أداة استشعار المستند
ھي أداة استشعار تكشف التغييرات في كمية نقل خفيفة. أخطا

أداة االستشعار فوق الصوتية
ھي أداة استشعار تكشف أخطاء التلقيم المتعدد عن طريق المو

التي تنتقل عبر المستندات.

أفقي
ھو توجيه الجھة القصيرة من المستند كي تكون موازية التجا

ألوان نصفية
تقوم بإنشاء كثافة اللون باألبيض واألسود باستخدام النمط النق
مقدم

الملح
المس

الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

Technolog ھي أحد معايير (API) أو Application Program Interface ألجھزة المسح الضوئي (
. الستخدام أجھزة تعمل بھذه المعايير، يجب تثبيت برنامج تشغيل TWAIN Working Groupھا من قبل 

 جھاز من 127واجھات المستخدمة لتوصيل أجھزة مثل لوحة المفاتيح والماسحات. ويمكن توصيل ما يصل إلى 
 إيقاف تشغيل األجھزة.

 ميغابايت/ثانية كحد أقصى في وضع 480 ميغابايت/ثانية في السرعة الكاملة، و12 ميغابايت/ثانية، و1.5لبطيئة 

ء لتقيم الورق مثل التلقيم المتعدد وانحشار الورق تم كشفھا عن طريق مراقبة المستندات المارة.

جات فوق الصوتية. تقوم بكشف التلقيم المتعدد عن طريق مراقبة االختالف الموجود بكمية الموجات فوق الصوتية 

ه التلقيم.

طي. ھذه الطريقة فعالة عند المسح الضوئي لصور فوتوغرافية باألبيض واألسود.
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أنماط التموج
تظھر األنماط المتكررة على الصور الممسوحة بسبب اإلع

إ

إزالة التشويش
ھي خاصية تحّسن جودة الصورة من خالل إزالة التشويش

ا

استخراج الحافة
خاصية تتعقب الحدود بين المناطق البيضاء والسوداء، ثم ت

اإلعداد االفتراضي
(الجھاز)

القيم المعّدة سلفاً من المصنع.

(البرنامج)
القيم التي تم إعدادھا عند تثبيت البرنامج.

التلقيم المتعدد
التلقيم المتعدد ھو خطأ يحدث عند تلقيم أكثر من ورقة في 

الكشف تلك يطلق عليھا أيضاً تلقيم متعدد.

الخطأ المؤقت
ھو خطأ يمكن للمستخدم تصليحه.

الدقة
ھي قياس يشير إلى (نقاء الصورة). يتم عرض الدقة من خ
مختلف من البكسل – فإن الصورة التي بھا نطاق أكثر يمك

السطوع
تشير إلى درجة سطوع الصورة الممسوحة ضوئياً.

الكثافة
تشير إلى عمق اللون في الصورة.
مقدم

الملح
المس

الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

دادات الخاطئة للزوايا.

 الذي يظھر كنقاط سوداء في المنطقة البيضاء (أو العكس).

قوم باستخراجھا كمخططات تفصيلية.

. عندما يتم الكشف عن طول مستند مختلف، فإن نتيجة ADFوقت واحد من خالل وحدة تغذية المستندات التلقائية 

الل عدد البكسل بالبوصة. الصورة ھي مجموعة من النقاط الصغيرة (بكسل). إذا كانت نفس الصورة تحتوي على عدد 
نھا إظھار تفاصيل أفضل. لذلك، فإن الصورة عالية الدقة، تعني صورة عالية النقاء.
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اللون غير المطبوع
ھي وظيفة تقوم بإزالة اللون المحدد من الصورة الممسوحة ضوئياً.

الواجھة
ھو التوصيل الذي يسمح باالتصال بين الماسحة والكمبيوتر.

الورق كبير الحجم
ھو عبارة عن ورق بالستيكي شفاف مصمم للمسح الضوئي لمستند

انحشار الورق
تشير إلى خطأ انحشار المستند داخل مجرى الورق أو أن التلقيم قد 

ب

برنامج التشغيل
ھو برنامج مصمم خصيصاً ألنظمة التشغيل، والتي تقوم بتمكين الت

بكرة اإلخراج
ھي البكرات التي تلقم المستندات من وحدة تغذية المستندات التلقائية

بكرة االلتقاط
ھي مجموعة بكرات تقوم بنقل ورقة واحدة من المستند الملقم بحام

بكرة التلقيم
DFھي البكرة التي تلقّم المستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية 

بكرة التوقيف
ھي بكرة تقوم بمنع تلقيم أكثر من ورقة داخل وحدة تغذية المستندا

بكسل
ھي النقاط التي تكّون الصورة الممسوحة ضوئياً.

بيئة التشغيل
الظروف (مثل درجة الحرارة والرطوبة) المطلوبة لتشغيل أو لتخز
مقدم

الملح
المس

الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

.A4/Letterات أكبر من مقاس 

توقف بسبب انزالق المستند.

فاعل مع الجھاز.

 ADF.إلى المعبئ 

.ADF، وبتلقيمھا إلى وحدة تغذية المستندات التلقائية ADFل الورق (الملقم) 

A.

 في وقت واحد.ADFت التلقائية 

ين الماسحة.
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ت

تأكيد
ھي وظيفة تقلل كثافة األلوان الفاتحة (باستثناء اللون األبيض)

"ناعمة".

تحجيم تلقائي/اكتشاف االنحراف
كشف نھاية الصفحة:

يقوم بكشف نھاية الصفحة وبالمسح الضوئي لطول المستند.

شروط كشف مقاس الصفحة تلقائياً:
يقوم بكشف مقاس الصفحة وبإخراج بيانات الصورة بنفس الم

تخطي الصفحة الفارغة
ھي عبارة عن خاصية تكشف وتحذف تلقائياً الصفحات الفار

تدرج رمادي
ھي الطريقة التي تشير إلى تدرج (الكثافة) من األسود إلى األ

تنعيم
يشير إلى إزالة المخالفات في الخطوط القطرية والمنحنيات. 

توزيع الخطأ
طريقة معالجة الصور باللون النصفي (تدرج رمادي وسيط) 
وكذلك للبكسالت المجاورة، ثم إيجاد البكسل السوداء حسب ت
األخرى، يمكن جعل كثافة البكسالت المجاورة ثنائية اللون. ھ

الرمادي.

ث

ثبات األلوان
ھي عملية ترتيب مجموعة من النقاط لتكوين كثافة التدرج الر

أقل مقارنًة بالرمادي متعدد المستويات.
مقدم

الملح
المس

الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

 حول المناطق السوداء. تزويد قيمة ھذه الخاصية يساعد على إزالة النقاط الموجودة بالصورة وأيضاً يكّون صوراً 

قاس.

غة (بيضاء أو سوداء) الموجودة بدفعة المستندات.

 مستوى. مالئم لمسح الصور الفوتوغرافية.256بيض في 

.OCRھي طريقة معالجة تستخدم بشكل شائع في تطبيقات 

ھي خاصية مبنية على أساس جعل بكسل الصورة ثنائي اللون أبيض وأسود. تقوم بتجميع الكثافة البصرية للبكسل 
رتيب الكثافة لتقليل االختالف بين الصور المخرجة والممسوحة ضوئياً. فمن خالل توزيع الخطأ على البكسالت 
ذه الخاصية تمنع األنماط المموجة للصور النقطية نصفية اللون مثل الجرائد، ومن ثم تقوم بإعادة إنشاء تدرجھا 

مادي. يتم تكوين كثافة التدرج الرمادي عن طريق تھيئة أنماط نقطية محددة مسبقاً. تحتاج ھذه الطريقة إلى ذاكرة 
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خ

خاصية التلقيم المتعدد الذكية
ھي خاصية تستبعد أنماط معينة لتداخل المستندات التي يتم كشفھا كتلقيم متعدد
على سبيل المثال، عندما تكون ھناك ورق من نفس الحجم مرفقة إلى مكان م

متعدد لھذا المكان.

ش

شريط الرموز الفاصل
ھو كود من نوع خاص لجعل الماسحة تتعرف على بداية ونھاية كل مھمة أو 

ص

صور متعددة
ھي خاصية تقوم بإخراج الصورة باأللوان/تدرج رمادي وباألبيض واألسود ف

ع

عامل التصفية
ھي خاصية تطبق نوع من التصفية على الصورة الممسوحة ضوئياً.

أنواع التصفية كاآلتي:

أداة الختم الرقمية:
تضيف سلسلة أحرف رقمية على بيانات الصورة الممسوحة ضوئياً.

مزيل حدود الصفحات:
يقوم بملئ ھوامش الصورة الممسوحة ضوئياً بلون معّين.
مقدم

الملح
المس

الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

، وذلك من خالل ترك الماسحة تتذكر نمط التداخل.
حدد على الصفحة، الماسحة بدورھا تتذكر مكان المرفقات ويمكن تھيئتھا كي ال يتم كشفھا كتلقيم 

نظام صورة.

ي وقت واحد.
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عكس
ھي طريقة مسح صور بھا أجزاء بيضاء وسوداء معكوسة.

عمودي
ھو توجيه الجھة الطويلة من المستند كي تكون موازية التجاه التل

المستندات/وضع الصور/معروضة بشكل عمودي

غ

غاما
ھي وحدة تشير إلى التغييرات بدرجة سطوع الصورة. يتم وصف

، تزيد درجة سطوع الصورة والع1إذا كان معدل غاما أكبر من 

ف

فاصل المھام
عبارة عن ورقة يتم إدخالھا بين المستندات في دفعة للفصل بين ا

األنواع التالية من فواصل المھام متاحة:

فاصل المھام مع أشرطة رموز فاصل:
ورقة مطبوع بھا أشرطة رموز فاصل.

فاصل المھام مع باركود:
ورقة مطبوع بھا باركود.

ل

لوحة التشغيل
ھي لوحة تحتوي على شاشة وأزرار. يتم استخدامھا للقيام بعمليا
مقدم

الملح
المس

الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

قيم.

ھا بأنھا خاصية طاقة اإلدخال الكھربي إلى أجھزة (مثل ماسح وشاشة) وكذلك درجة السطوع الخاصة بالصور. 
 عند إعادة إنتاج نفس درجة السطوع األصلية.1كس. عادًة، قم بتحديد معدل غاما إلى 

لمھام المختلفة.

ت المسح الضوئي وكذلك اختيار الخواص وتغيير اإلعدادات.
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مسح زائد
ھي خاصية تقوم بالمسح الضوئي للمستند بمقاس أكبر من ا

معالجة الصورة
يشير إلى معالجة وإخراج الصورة الممسوحة ضوئياً عن 

معيار الوضوح
ھي قيمة تستخدم لتحديد لون معين سواء كان أبيض أو أسو

األسود حسب القيمة المحددة.

A4مقاس 
 × 8.27 مم (297 × 210مقاس الورق القياسي يكون 

A5 مقاس
 × 5.83 مم (210 × 148مقاس الورق القياسي يكون 

A6مقاس 
 × 4.13 مم (148 × 105مقاس الورق القياسي يكون 

A7مقاس 
3 × 2.91 مم (105 × 74مقاس الورق القياسي يكون 

A8مقاس 
91. × 2.05 مم (74 × 52مقاس الورق القياسي يكون 

Double Letterمقاس 
ھو مقاس ورق قياسي يستخدم في الواليات المتحدة والبلدا

Legalمقاس 
ھو مقاس ورق قياسي يستخدم في الواليات المتحدة والبلدا

Letterمقاس 
ھو مقاس ورق قياسي يستخدم في الواليات المتحدة والبلدا
مقدم

الملح
المس

الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

لمقاس المحدد.

طريق معامالت مسح ضوئي معينة.

د. يجب تھيئة قيمة معيار الوضوح كي يتم مسح الصور ضوئياً بتدرج رمادي. يتم تحويل كل بكسل إلى األبيض أو 

 بوصة).11.7

 بوصة).8.27

 بوصة).5.83

 بوصة).4.1

 بوصة).2

 بوصة).17 × 11ن األخرى (

 بوصة).14 × 8.5ن األخرى (

 بوصة).11 × 8.5ن األخرى (
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ورقة المرجع البيضاء
الجزء األبيض يكون داخل وحدة تغذية المستندات التلقا

وضع المسح الفردي
ھو وضع مسح جھة واحدة للمستند (الجھة األمامية أو 

وضع المسح المزدوج
 وھو وضع لمسح جھتي المستند في وقت واحد. (

وقت بدء االلتقاط
ھي الفترة الزمنية بين وضع المستند حتى يبدأ التقاطه 
مقدم

الملح
المس

الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

 والتي تعّرفھا الماسحة كأبيض، كي يتم ضبط درجة السطوع لكافة المناطق األخرى وفقاً لذلك.ADFئية 

 وضع المسح المزدوج)الخلفية). (

ضع المسح الفردي)

بعد مرور المستند بمستشعر مخزن الورق الفارغ.
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سالفھر
ا

...............................................دوات التنظيفأ
.................................................إعداد المكدس

.......................... (الملقم)ADFإعداد حامل الورق 
Software Operation Panelإعداد كلمة المرور لـ 

............................إعدادات متعلقة بالمسح الضوئي
............................إعدادات متعلقة بصيانة الماسحة

..........................................إلغاء تثبيت البرنامج
.....................................ستبدال القطع المستھلكةا

...................................استبدال مجموعة البكرات
...............................استكشاف األخطاء وإصالحھا

..............................................األبعاد الخارجية
...........................................األجزاء والوظائف

..............................األماكن التي تستدعي التنظيف
.................اإلعدادات المتعلقة بالتشغيل/إيقاف التشغيل

..........................اإلعدادات المتعلقة بعدادات الورق
....................اإلعدادات المتعلقة بكشف التلقيم المتعدد

...........................اإلعدادات المتعلقة بوقت االنتظار
.......................................االتصال لالستفسارات

.................................................االصطالحات
..............................................البرامج المجمعة

......................................................التحضير
.........................................التحكم بمفتاح الطاقة

......................التدفق األساسي لعملية المسح الضوئي
.................................................التلقيم اليدوي

..........................................التنظيف من الخارج
..........................................التنظيف من الداخل

.................................................العناية اليومية
..............................................القطع المستھلكة

...................................................المواصفات
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

....................... 63

....................... 23

....................... 22
.................... 110
..................... 126
..................... 141
..................... 149

....................... 72

....................... 74
........... 13 ,78 ,84

..................... 147
....................... 15
....................... 63
..................... 140
..................... 122
..................... 132
..................... 138
..................... 150

......................... 5
....................... 28
....................... 33
..................... 140

....................... 26

....................... 56

....................... 65

....................... 66

....................... 62

....................... 73
..................... 144

14 ....................................................................الميزات الرئيسية
14 .......................................................الميزات الرئيسية لھذا المنتج

148 .................................................................الورق كبير الحجم
79 .......................................................................انحشار الورق

ب
Software Operation Panel............................... 108بدء تشغيل 

ت
34, 32 ..............................................................تحميل المستندات

57 ........................................................تخصيص إعدادات الماسحة
71 ..........................................................تنظيف الورق كبير الحجم

66 ....... (باستخدام ورقة التنظيف)ADFتنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية 
67 ................... (بقطعة قماش)ADFتنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية 

خ
148 ............................................................................خيارات

د
73 ....................................................................دورات االستبدال

ز
Scan/Stop[................................................................ 57زر [
Send to[.................................................................... 57زر [

ش
41 ...........................................شروط المسح الضوئي للدفعة المختلطة



سالفھر 

ق
رد

ة
س
ات
أعلى

162

 لوحة 

 إلجراء 
ي

ة

خطاء 

شغيلية

ع 

ول 
وئية

ط
......................طرق متنّوعة إلجراء المسح الضوئي

ع
................................................عناصر التھيئة

ق
..............قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئي

ك
........ADFكيفية إغالق وحدة تغذية المستندات التلقائية 

....................................كيفية إيقاف تشغيل الطاقة
.....................................كيفية استخدام ھذا الدليل
...................................كيفية التنظيف من الخارج
....................................كيفية التنظيف من الداخل

..........................................كيفية القيام بالتشغيل
.............................كيفية تنظيف الورق كبير الحجم

 باستخداADFكيفية تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية 
 بقطعة ADFكيفية تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية 

...........ADFكيفية فتح وحدة تغذية المستندات التلقائية 

ل
.................................................لوحة التشغيل

م
.........................مؤشرات الخطأ على لوحة التشغيل

.......................................مزيل حدود الصفحات
.....................................مستندات للمسح الضوئي

........مسح ضوئي لمستندات من أنواع ومقاسات مختلفة
............................................مسح ضوئي متقدم

..........................................................مقدمة
........................................................ملخص

.................................................ملصق المنتج
............................................مواصفات التثبيت
الملح
المس

مقدم
الفھر
المحتوي

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام
التشغيل

طرق متنّوعة
المسح الضوئ

العناية اليومي

استكشاف األ
وإصالحھا

اإلعدادات الت

استبدال القط
المستھلكة

نظرة عامة ح
الماسحة الض

....................... 48

..................... 116

..................... 104

....................... 21

....................... 20
......................... 2
....................... 65
....................... 66
....................... 19
....................... 71

66 .....م ورقة التنظيف
67 ...............قماش

....................... 21

................. 45 ,46

....................... 81
..................... 127

....................... 35

....................... 50

....................... 56
......................... 3
....................... 49
..................... 106
..................... 146

ن
13 ................................................نظرة عامة حول الماسحة الضوئية

و
25 ...................................................................وضع حفظ الطاقة



 

الملحق
المسرد

مقدمة
سالفھر

المحتويات
أعلى

كيفية تحميل 
المستندات

كيفية استخدام لوحة 
التشغيل

طرق متنّوعة إلجراء 
المسح الضوئي

العناية اليومية

استكشاف األخطاء 
وإصالحھا

اإلعدادات التشغيلية

استبدال القطع 
المستھلكة

نظرة عامة حول 
الماسحة الضوئية

fi-7030الماسحة الضوئية للصور 

دليل المستخدم

P3PC-5992-04ARZ0

2019تاريخ اإلصدار: ديسمبر 

PFU Limitedصادر عن: 

.قد تتغير محتويات ھذا الدليل دون سابق إنذار

 إنPFU Limited.ال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن استخدام ھذا المنتج، وكذلك أي شكاوى من أي طرف ثالث 

.ممنوع نسخ محتويات ھذا الدليل، بالكامل أو جزء منه، وكذلك تطبيقات الماسحة بموجب قانون حقوق الطبع والنشر


	كيفية استعمال هذا الدليل
	مقدمة
	الاصطلاحات
	المحتويات
	الفصل 1 نظرة عامة حول الماسحة الضوئية
	1.1 الميزات الرئيسية
	1.2 الأجزاء والوظائف
	الجزء الأمامي
	الجزء الخلفي
	الأجزاء القابلة للإزالة
	الجزء الداخلي (وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF)

	1.3 تشغيل/إيقاف الطاقة
	كيفية القيام بالتشغيل
	كيفية إيقاف تشغيل الطاقة

	1.4 فتح/إغلاق وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF
	كيفية فتح وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF
	كيفية إغلاق وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF

	1.5 إعداد حامل الورق (الملقم) ADF
	1.6 إعداد المكدس
	1.7 وضع حفظ الطاقة
	1.8 التدفق الأساسي لعملية المسح الضوئي
	1.9 البرامج المجمعة
	نظرة عامة على البرامج المجمعة
	متطلبات النظام
	تثبيت البرنامج المجمع


	الفصل 2 كيفية تحميل المستندات
	2.1 تحميل المستندات
	التحضير
	كيفية تحميل المستندات

	2.2 مستندات للمسح الضوئي
	مقاس الورق
	الشروط
	سعة التحميل
	منطقة لا يجب أن تكون مثقوبة
	شروط كشف التلقيم المتعدد
	شروط المسح الضوئي للدفعة المختلطة
	شروط كشف مقاس الصفحة تلقائياً
	شروط استعمال الورق كبير الحجم


	الفصل 3 كيفية استخدام لوحة التشغيل
	3.1 لوحة التشغيل
	الأسماء والوظائف
	تعليمات في شاشة رقم الوظيفة


	الفصل 4 طرق متنوّعة لإجراء المسح الضوئي
	4.1 ملخص
	4.2 مسح ضوئي لمستندات من أنواع ومقاسات مختلفة
	مستندات بمقاسات عرض مختلفة
	مستندات أكبر من مقاس A4
	المسح الضوئي للصور الفوتوغرافية والقصاصات
	مسح صفحة طويلة ضوئيا

	4.3 مسح ضوئي متقدم
	تلقيم المستندات يدوياً في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF

	4.4 تخصيص إعدادات الماسحة
	استعمال زر بالماسحة لبدء المسح الضوئي
	تجاهل التلقيم المتعدد لنمط معين


	الفصل 5 العناية اليومية
	5.1 أدوات التنظيف والأماكن التي تستدعي التنظيف
	أدوات التنظيف
	المكان والمُعدّل

	5.2 التنظيف من الخارج
	5.3 التنظيف من الداخل
	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF (باستخدام ورقة التنظيف)
	تنظيف وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF (بقطعة قماش)

	5.4 تنظيف درج ورق كبير الحجم

	الفصل 6 استبدال القطع المستهلكة
	6.1 القطع المستهلكة و دورات الاستبدال
	6.2 استبدال مجموعة البكرات

	الفصل 7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	7.1 انحشار الورق
	7.2 مؤشرات الخطأ على لوحة التشغيل
	الأخطاء المؤقتة
	أخطاء الجهاز

	7.3 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	لا يمكن تشغيل الماسحة.
	تنطفئ شاشة رقم الوظيفة أو زر [Power] أو كلاهما.
	المسح الضوئي لا يبدأ.
	المسح الضوئي يستغرق وقتاً طويلاً.
	جودة الصورة سيئة.
	جودة النص أو السطور الممسوحة ضوئياً غير مرضية.
	الصور مشوّشة أو غير واضحة.
	تظهر خطوط رأسية على الصورة الممسوحة ضوئيًا.
	يظهر خطأ (حرف "E" أو حرف آخر أو رقم آخر) بالفعل في شاشة رقم الوظيفة بعد التشغيل.
	خطأ التلقيم المتعدد يحدث بشكل متكرر.
	موقف يحدث بشكل متكرر عندما يكون المستند غير ملقم في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF.
	أخطاء انحشار الورق/الالتقاط تحدث بشكل متكرر.
	الصور الممسوحة ضوئيًا تصبح مستطيلة.
	يظهر ظل عند أعلى أو أسفل الصورة الممسوحة ضوئياً.
	توجد آثار سوداء على المستند.
	الورق كبير الحجم لا يلقم بسلاسة./حدث انحشار ورق.
	جزء من الصورة يظهر غير كامل في حالة استعمال الورق كبير الحجم.

	7.4 قبل أن تتصل بمركز خدمة الماسحة الضوئية
	عام
	حالة الخطأ

	7.5 التحقق من ملصقات المنتج
	المكان


	الفصل 8 الإعدادات التشغيلية
	8.1 بدء تشغيل Software Operation Panel
	8.2 إعداد كلمة المرور
	إعداد كلمة مرور
	الإعداد [وضع العرض فقط]
	إلغاء [وضع العرض فقط]
	تغيير كلمة المرور
	إلغاء كلمة المرور
	إعادة تعيين كلمة المرور

	8.3 عناصر التهيئة
	ضبط الجهاز
	ضبط الجهاز 2

	8.4 الإعدادات المتعلقة بعدادات الورق
	فحص وإعادة تعيين عدادات الورق
	دورة تنظيف الماسحة [دورة التنظيف]
	دورة استبدال القطع المستهلكة [إعداد منبه عداد الحياة]

	8.5 إعدادات متعلقة بالمسح الضوئي
	ضبط وضع بدء المسح الضوئي [أوفست/ضبط التكبير العمودي]
	إزالة الظلال/الخطوط التي تظهر حول الصورة الممسوحة [مزيل حدود الصفحات (ADF)]
	إزالة لون من الصور الممسوحة ضوئياً [تسرب اللون]
	عدد إعادة محاولات تلقيم الورق
	حدود اقتصاص الصورة [حدود القطع التلقائي]
	المسح الضوئي على ارتفاع عال [الوضعية العمودية العالية]
	تعيين جودة الصور للمسح الضوئي [وضع جودة الصورة]

	8.6 الإعدادات المتعلقة بكشف التلقيم المتعدد
	تعيين طريقة كشف التلقيم المتعدد [تلقيم متعدد]
	تعيين المنطقة لكشف التلقيم المتعدد [مواصفات منطقة التحقق من المستندات لاكتشاف التلقيم المتعدد]
	تحديد منطقة لعدم كشف التلقيم المتعدد [وظيفة التلقيم المتعدد الذكي]

	8.7 الإعدادات المتعلقة بوقت الانتظار
	وقت الانتظار في وضع التلقيم اليدوي [انتهاء وقت التلقيم اليدوي]
	وقت الانتظار للدخول في وضع حفظ الطاقة [حفظ الطاقة]

	8.8 الإعدادات المتعلقة بالتشغيل/إيقاف التشغيل
	طريقة تشغيل/إيقاف تشغيل الماسحة [التحكم بمفتاح بالطاقة]

	8.9 إعدادات متعلقة بصيانة الماسحة
	الكشف عن الخطوط الرأسية [الكشف عن الخطوط الرأسية]
	تعيين مستوى الحساسية للكشف عن الخطوط الرأسية [حساسية الخطوط الرأسية]


	الملحق
	A.1 المواصفات الأساسية
	A.2 مواصفات التثبيت
	A.3 الأبعاد الخارجية
	A.4 خيارات الماسحة
	A.5 إلغاء تثبيت البرنامج

	الاتصال للاستفسارات
	المسرد
	الفهرس
	ا
	ب
	ت
	خ
	د
	ز
	ش
	ط
	ع
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	و



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /MEA ()
    /ENU <FEFF005b004200610073006500640020006f006e002000270073007400640020006f006e002000730063007200650065006e0020004900440027005d002000660072006f006d0020005b0053006d0061006c006c006500730074002000460069006c0065002000530069007a0065005d000d0066006f007200200053006f006e00790020006f006e002000730063007200650065006e0020005000440046000d00770069007400680020004100630072006f00620061007400200058002c00200049006e00440065007300690067006e0020004300530035002e0035>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




