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مقدمة
.fi-760PRBشكراً لك على شرائك أداة الختم 
.fi-7600 هي وحدة اختيارية تستخدم مع ماسحة الصور fi-760PRBأداة الختم 

هذا الدليل يشرح تثبيت وتوصيل والعمليات األساسية والصيانة المنتظمة ألداة 
 (يطلق عليها من اآلن فالحقاً، أداة الختم). استخدم المنتج fi-760PRBالختم 

بشكل صحيح وفقاً لهذا الدليل.
، ارجع إلى fi-7600لمعرفة كيفية استخدام ماسحة الصور 

ن في fi-7600/fi-7700/fi-7700S"دليل المشغل ماسحة الصور  " الُمضمَّ
) الخاص باإلعداد DVD-ROMالقرص المضغوط بذاكرة للقراءة فقط (

والمرفق في العلبة.
نأمل أن يمكنك هذا الدليل من تحقيق االستفادة القصوى من اداة الختم.

2017يونيو 

معلومات األمان
يحتوي دليل "احتياطات السالمة" المزّود مع الماسحة على معلومات هامة حول 

الطريقة اآلمنة والصحيحة الستخدام هذا المنتج. تأكد أنك قرأت وفهمت هذا 
الدليل قبل استخدام هذا المنتج.

الشركة المصنّعة
PFU Limited

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

 ©PFU Limited 2017

العالمات التجارية
Microsoftو Windowsو Windows Server Vista إما هي عالمات 

 في Microsoft Corporationتجارية مسجلة أو عالمات تجارية لصالح 
الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.

PaperStream هي عالمة تجارية مسجلة لصالح PFU Limited في 
اليابان.

أسماء الشركات والمنتجات األخرى هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات 
تجارية لصالح الشركات المالكة.

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

: ال يوجد تمييز بين اإلصدارات المختلفة الخاصة بأنظمة التشغيل الموضحة 1*
".Windowsأعاله، ويتم استخدام المصطلح العام "

أنظمة التشغيل االسم
والبرامج

Windows Server® 2008 Standard
 (32-bit/64-bit)

Windows Server® 2008 R2 Standard
 (64-bit)

Windows 
Server 2008 

*)1(

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

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

Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit)

Windows 7 
*)1(

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 Pro (32-bit/64-bit)

Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit)

Windows 8.1 
*)1(

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 10 
*)1(

Windows Server® 2016 Standard
 (64-bit)

Windows 
Server 2016 

*)1(

PaperStream IP (TWAIN)
PaperStream IP (TWAIN ×64)
PaperStream IP (ISIS) Bundle

برنامج 
التشغيل 

PaperStream 
IP

أداة الختمfi-760PRBأداة الختم 

الماسحة fi-7600ماسحة الصور 
الضوئية

دليل المشغل ماسحة الصور 
fi-7600/fi-7700/fi-7700S

دليل المشغل
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رموز األسهم في هذا الدليل
تستخدم رموز سهم لليسار (→) لفصل األيقونات أو خيارات القائمة التي يجب 

عليك تحديدها بشكل متتابع.
انقر قائمة [ابدأ] ← [لوحة التحكم].

أمثلة لقطات الشاشة في هذا الدليل
 بترخيص من Microsoftتمت طباعة لقطات الشاشة التابعة لمنتج 

Microsoft Corporation.
قد تتغير أمثلة لقطات الشاشة في هذا الدليل دون سابق إنذار وذلك لصالح تطوير 

المنتج.
إذا كان ما يظهر على الشاشة الفعلية يختلف عن األمثلة الموجودة في هذا الدليل، 

قم بتشغيل الماسحة حسب ما يظهر فعلياً على الشاشة لديك مستعيناً بدليل 
المستخدم الخاص بتطبيق الماسحة الذي تستخدمه.

لقطات الشاشة المستخدمة في هذا الدليل هي من برنامج التشغيل 
PaperStream IP.

. قد تختلف Windows 7لقطات الشاشة المستخدمة في هذا الدليل خاصة بـ 
النوافذ والعمليات الفعلية حسب أنظمة التشغيل. الحظ أيضاً أنه قد تختلف عمليات 
التشغيل ولقطات الشاشة مع بعض طرازات الماسحات عن هذا الدليل وذلك عند 

. في هذه الحالة، راجع PaperStream IPقيامك بتحديث برنامج التشغيل 
الدليل المرفق بجانب تحديث برنامج التشغيل.
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التجهيزات 1الفصل 

فحص محتويات العلبة1.1

تحقق من قائمة محتويات العلبة والتي تكون مضمنة في صندوق علبة أداة الختم 
للتأكد من أن كل العناصر ُمضمنة في العلبة.

 أو FUJITSUإذا كان هناك أي شيء مفقود أو تالف، اتصل بموزع ماسحات 
.FUJITSUبمركز خدمة ماسحات معتمد لدى 

استخدم هذا المنتج وملحقاته بحرص.

أسماء أجزاء المكونات1.2
وحدة أداة الختم

الجهة األمامية

الجهة الخلفية

مرشد المرفق

أداة الختم مع ماسحة
الجهة األمامية

الجهة الخلفية

غطاء خرطوشة 
الطباعة

قسم الطباعة

قفل كابل خارجي

قفل

لوحة التشغيل
تحتوي الماسحة على لوحة 

تشغيل على كل جانب.
LCD
] زرMenu[
] زر] زر/[[
] زرStop/Clear[
] زرScan/Enter[
] زرPower[

ADF وحدة تغذية) 
المستندات التلقائية)

المعبئ

 (الملقم)ADFحامل الورق 

عندما يتم تركيب لوحة 
التشغيل في جانب الماسحة
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الجزء الداخلي

غطاء خرطوشة الطباعةحامل خرطوشة الطباعة

مرشد الورق
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التثبيت 2الفصل 

تثبيت أداة الختم2.1

قم بتثبيت أداة الختم كما يلي:

أوقف تشغيل الماسحة، وافصل كابل الطاقة.1

قم بإزالة المعبئ من الماسحة.2
تحقق أن المعبئ في الوضع السفلي.1

يمكنك خفض وضع المعبئ عن طريق إمالته ألعلى قليالً.

) المعبئ وقم بثنيه قليالً إلزالة الجانب األيمن أمسك بمركز (2

) للمعبئ من الفتحة في اتجاه السهم.(

قم بإرفاق مرشد المرفق بالماسحة.3
تأكد أن اتجاه مرشد المرفق هو نفس االتجاه الموضح في الشكل التالي.1

افحص الماسحة من األسفل للتحقق من وضع القضيب.2

قم بمحاذاة مرشد المرفق مع القضيب.3

ارفع مرشد المرفق من األسفل لربطه.4

تنبيه
ال تقم بتحريك الماسحة عندما تكون أداة الختم مثبتة. قد تتلف أداة الختم.

تنبيه
.يجب أن تقوم بإزالة المعبئ قبل تثبيت أداة الختم
.ال تسحب بقوة، حيث أن ذلك قد يتلف المعبئ

1
2

1

2

مرشد المرفق

ADF

ADFالقضيب

القضيب

مرشد المرفق
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قم بإرفاق الماسحة على أداة الختم.4
قم بحمل الماسحة فوق الجهة الخلفية ألداة الختم وقم بخفضها برفق على 

قاعدة أداة الختم حتى تستقر في مكانها.

ارفع األقفال (القفلين الموجودين في الجهة الخلفية).5

تنبيه
قم بتأكيد ما يلي بعد إرفاق مرشد المرفق.

.مرشد المرفق غير مائل
.مرشد المرفق مثبت في الماسحة الضوئية وغير متدّل

جيد: مرشد المرفق مثبت بشكل صحيح.

سيء: مرشد المرفق مائل.

سيء: مرشد المرفق متدّل.

تلميح
إزالة مرشد المرفق

إلزالة مرشد المرفق، اضغط بأصابعك على مرشد المرفق واسحبه ألسفل.

تنبيه
كن حذًرا أال تعلق أصابعك.

بعد التثبيت
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قم بلّف األقفال للداخل (القفلين الموجودين في الجهة الخلفية).6

قم بتوصيل الكابل الخارجي للموصل الموجود في الجهة الخلفية للماسحة.7

) في أداة 2قم بتثبيت المعبئ الذي تمت إزالته من الماسحة (في اإلجراء 8
الختم.

 أدخل الجزء البارز الموجود على الجانب األيمن للمعبئ في الفتحة 

 في اتجاه السهم.ثم قم بدفع الجانب األيسر للمعبئ بطول الفتحة 

قم بتوصيل كابل الطاقة بالماسحة.9

تحميل خرطوشة الطباعة2.2
قم بتحميل خرطوشة الطباعة كما يلي:

قم بإيقاف تشغيل الماسحة.1

قم بوضع يدك في منتصف خرطوشة الطباعة وافتحها كما هو موضح 2
باألسفل.

قم بإزالة الشريط الذي يحمل حامل خرطوشة الطباعة ومرشدات الورق.3

قم برفع حامل خرطوشة الطباعة عن طريق الضغط على الذراع بأصابعك 4
كما هو موضح باألسفل.

قم بإخراج خرطوشة الطباعة من الحقيبة.5

تنبيه
أداة الختم لن تعمل إذا كان الكابل الخارجي غير متصل بالماسحة. إجراء 
المسح الضوئي عندما يكون الكابل الخارجي غير متصل سوف يتسبب في 

انحشار المستندات داخل أداة الختم.

1
2

1
2

تنبيه
.عند تثبيت خرطوشة الطباعة قم بتثبيتها بشكل صحيح
 إذا كنت لن تستخدم أداة الختم لفترة طويلة، قم بإزالة خرطوشة الطباعة

من أداة الختم. سوف يتم استهالك الحبر في كل مرة يتم بها التشغيل حتى 
لو لم تتم أي طباعة.
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قم بإزالة الشريط الحامي من على خرطوشة الطباعة.6

مع كون العروة الموجودة على خرطوشة الطباعة موجهةً لليمين، قم 7
بوضع خرطوشة الطباعة في الحامل.

قم بخفض ذراع حامل خرطوشة الطباعة ألسفل برفق حتى يقفل في مكانه 8
وقم بتثبيت خرطوشة الطباعة في مكانها.

تأكد أن الماسكات (في كال الجانبين) على الذراع تنغلق على خرطوشة 
الطباعة بإحكام.

قم بتحريك خرطوشة الطباعة لموضع طباعة مالئم.9
يجب أن يتم تثبيت خرطوشة الطباعة في الموضع حيث سيمر المستند.

قم بإغالق غطاء خرطوشة الطباعة.10 تنبيه
ال تلمس الجزء المعدني من خرطوشة الطباعة وال تضع الشريط 

مرة أخرى.

تنبيه
كن حذًرا أال تسمح لخرطوشة الطباعة أن تمسك بفيلم دائرة الطباعة 

لتجنب تلف الفيلم.

فيلم دائرة الطباعة

الماسكات
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اختبار الطباعة2.3
بعد تحميل خرطوشة الطباعة، تحقق مما إذا كانت عملية الطباعة تعمل بشكل 

طبيعي.

] بلوحة التشغيل بالماسحة.Powerقم بالضغط على زر [1
 يتم عرض شاشة [جاهز] علىLCD.

حّمل مستنًدا فارًغا في الماسحة.2

].Menuاضغط على زر [3

 يتم عرض شاشة [قائمة اإلعدادات] علىLCD.

]، وقم بتأكيد ] أو زر [: اختبار طباعة] بالضغط على زر [3حدد [4
].Scan/Enterاالختيار بالضغط على زر [

 يتم عرض شاشة [عدد األوراق الممسوحة ضوئيا] علىLCD.

] : أوراق متعددة] بالضغط على زر [2: ورقة واحدة فقط] أو [1حدد [5
].Scan/Enter]، ثم قم بتأكيد االختيار بالضغط على زر [أو زر [

: أوراق متعددة]، يتم إجراء الطباعة لكل األوراق 2عندما يتم تحديد [
الموضوعة في الماسحة.

 يتم عرض شاشة [نمط الطباعة] علىLCD.

]، ثم قم بتأكيد ] أو زر [قم بتحديد نمط طباعة بالضغط على زر [6
].Scan/Enterاالختيار بالضغط على زر [

 يتم عرض شاشة [اختبار طباعة] علىLCD.

]، ثم قم بتأكيد االختيار ] أو زر [: نعم] بالضغط على زر [1حدد [7
].Scan/Enterبالضغط على زر [

 يتم تلقيم المستند الفارغ في الماسحة، وستقوم أداة الختم بطباعة
 مم للداخل 4 مم (بتفاوت 5نمط اختبار طباعة تاركةً فراًغا مقاسه 

أو الخارج) من حافة المستند.

] في لوحة تشغيل الماسحة Powerإلنهاء اختبار الطباعة، اضغط زر [8
إليقاف تشغيلها.

تلميح
للتفاصيل حول لوحة التشغيل، راجع دليل المشغل المزود مع الماسحة.

تلميح
 استخدم ورقة فارغة مقاسA3 أو Double Letter إذا كان مقاس .

الورقة أصغر، فقد ال تكتمل الطباعة بشكل ناجح.
.تأكد أن خرطوشة الطباعة مثبتة في إطار عرض الورق

تنبيه
إذا تم فصل أداة الختم أو عدم توصيلها بشكل صحيح، فيتم عرض 

.LCDيمكن استخدام هذه الوظيفة ألن أداة الختم غير متصلة.] على [ال

Menu

Scan/Enter

Check

Power

Stop/Clear

تلميح
توجد باألسفل أنماط اختبار الطباعة:

 (أفقي):1نمط الطباعة 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`00000000   

 (أفقي):2نمط الطباعة 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}¯ 00000000 

 (أفقي):3نمط الطباعة 
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000

 (رأسي):4نمط الطباعة 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`00000000 

 (رأسي):5نمط الطباعة 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}¯ 00000000 

 (رأسي):6نمط الطباعة 
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000

 (صفر).0" يزداد بمعدل زيادة واحد، بدءاً من 00000000الجزء الترقيمي "

تنبيه
ال تحرك أداة الختم أو تهزها أثناء الطباعة. قد تصبح الطباعة غير مرتبة.

عينة اختبار نمط طباعة

ميقلتلا هاجتا

1
2

3
4

5
6

 مم5
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العملية األساسية 3الفصل 

تعيين موضع الطباعة3.1

تعيين موضع الطباعة بالخطوات التالية:

قم بفتح غطاء خرطوشة الطباعة.1
قم بتحريك خرطوشة الطباعة لموضع طباعة مالئم.2

امسك خرطوشة الطباعة كما باألسفل، وقم بسحبها لليسار أو اليمين في 
حدود عرض المستند لتثبيتها في وضع مناسب لبدء الطباعة.

قم بإغالق غطاء خرطوشة الطباعة.3

استخدام مرشدات الورق3.2
عندما تشتمل المستندات على حواف مجعدة كتلك الموضحة أدناه، فاستخدم 

مرشدات الورق لمنع عمليات تزاحم الورق. 

حرك مرشدات الورق إلى األوضاع التي تمر من خاللها حواف المستندات 
بالخطوات التالية:

حّمل المستندات في الماسحة.1
قم بفتح غطاء خرطوشة الطباعة.2
مّرر مرشدات األوراق وقم بمحاذاتها مع حواف المستند.3 تلميح

 الجزء البارز الذي على شكل مثلث في حامل خرطوشة الطباعة يشير
إلى رأس الطباعة. استخدم الجزء البارز كدليل لموضع الطباعة.

 يمكنك العثور على عالمات مقاس المستند على أداة الختم أعلى
خرطوشة الطباعة. استخدم العالمات كدليل لعرض المستند.

 قم بتحميل المستند الفعلي في الماسحة وتأكد أن خرطوشة الطباعة مثبتة
في إطار عرض المستند.

تنبيه
احرص على عدم السماح لمرشدات الورق بمالمسة فيلم دائرة الطباعة 

لتجنب تلف الفيلم.

اتجاه تلقيم المستند

مرشدات الورق

فيلم دائرة الطباعة
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إزالة مرشدات الورق
إلزالة مرشدات الورق، اضغط على مرشد الورق بأصابعك واسحبه للخارج كما 

هو موضح أدناه.

إرفاق مرشدات الورق
ضع مرشد الورق كما هو موضح في الشكل أدناه.1

تأكد من وجود مرشد الورق أسفل اإلطار المعدني.

ادفع رأس مرشد الورق إلى أن يستقر بشكل جيد.2 تلميح
عندما ترغب في إجراء طباعة على الهامش األيمن أو األيسر من مستند 
عريض، فقد يكون مرشد الورق عائقًا لهذا. في هذه الحالة، أزل مرشد 

). الورق وأرفقه بمكان بالقرب من المركز تتوفر فيه مساحة (

).هذا، حرك خرطوشة الطباعة إلى الهامش األيمن أو األيسر (بعد
عندما يكون وضع الطباعة على الهامش األيمن

عندما يكون وضع الطباعة على الهامش األيسر

1
2

1

2

1

2

مرشد الورق

مرشد الورق

اإلطار المعدني

مرشد الورق
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إعداد الطباعة3.3
يمكنك ضبط اإلعدادات ألداة الختم باستخدام نافذة إعداد برنامج تشغيل الماسحة.

PaperStream IP (TWAIN)(مثال) 
اعرض الحوار العادي واضبط اإلعدادات في [أداة الختم] الخاصة بـ [أداة الختم].

استبدال خرطوشة الطباعة3.4
خرطوشة الطباعة هي إحدى اللوازم المستهلكة.

قم باستبدال خرطوشة الطباعة كما يلي:

قم بإيقاف تشغيل الماسحة.1
قم بوضع يدك في منتصف خرطوشة الطباعة وافتحها كما هو موضح 2

باألسفل.

قم برفع حامل خرطوشة الطباعة عن طريق الضغط على الذراع بأصابعك 3
كما هو موضح باألسفل.

تلميح
يمكن تحديد العناصر التالية. للتفاصيل، راجع ملف مساعدة برنامج 

.PaperStream IPالتشغيل 
(تعمل أم ال تعمل) حالة أداة الختم
ما إذا كان يتم عرض مربع حوار اإلعداد أم ال
 ما إذا كان برنامج التشغيلPaperStream IP تتم مزامنته مع أداة 

اإلظهار الرقمية
 ،إعدادات الطباعة (مثل نوع الخط، واالتجاه، وموضع بدء الطباعة

وسالسل األحرف التي تتم طباعتها، والقيم األولية والمتزايدة 
والمتناقصة للعداد)

تنبيه
 عندما تظهر الرسالة التالية، قم باستبدال خرطوشة الطباعة في أقرب

وقت ممكن. إذا تابعت الطباعة دون تبديل خرطوشة الطباعة، فسيصبح 
مخرج الطباعة لديك باهتًا.

.عند استبدال خرطوشة الطباعة، تأكد أنها مثبتة بشكل صحيح
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قم بإزالة خرطوشة الطباعة القديمة.4

قم بإزالة الشريط الحامي من على خرطوشة الطباعة الجديدة.5

مع كون العروة الموجودة على خرطوشة الطباعة موجهةً لليمين، قم 6
بوضع خرطوشة الطباعة في الحامل.

قم بخفض ذراع حامل خرطوشة الطباعة ألسفل برفق حتى يقفل في مكانه 7
وقم بتثبيت خرطوشة الطباعة في مكانها.

تأكد أن الماسكات (في كال الجانبين) على الذراع تنغلق على خرطوشة 
الطباعة بإحكام.

قم بتحريك خرطوشة الطباعة لموضع طباعة مالئم.8
يجب أن يتم تثبيت خرطوشة الطباعة في الموضع حيث سيمر المستند.

قم بإغالق غطاء خرطوشة الطباعة.9

شغل الماسحة.10

تنبيه
ال تلمس الجزء المعدني من خرطوشة الطباعة وال تضع الشريط مرة أخرى.

تنبيه
كن حذًرا أال تسمح لخرطوشة الطباعة أن تمسك بفيلم دائرة الطباعة 

لتجنب تلف الفيلم.

فيلم دائرة الطباعة

تنبيه
وفقًا لموضع خرطوشة الطباعة، قد ال تتالءم الطباعة داخل المستند عندما 

تكون الطباعة قريبة من حافة المستند.

الماسكات
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قم بإعادة تعيين عداد الحبر على النحو التالي.11

].Software Operation Panelاعرض نافذة [1
Windows Server 2008/Windows 7

  [fi Series]  [كافة البرامج] انقر فوق قائمة [ابدأ] 
]Software Operation Panel.[

Windows Server 2012
انقر فوق زر الماوس األيمن على شاشة البدء، ثم حدد [جميع التطبيقات] في 

  [Software Operation Panel]شريط التطبيقات 
].fi Seriesضمن [

Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
 Software] في الجانب السفلي األيسر من شاشة البدء وحدد [انقر فوق [

Operation Panel] ضمن [fi Series.[
]، حرك مؤشر الماوس.إلظهار [

Windows 10/Windows Server 2016
  [fi Series] انقر فوق قائمة [ابدأ] 

]Software Operation Panel.[
انقر فوق [ضبط الجهاز] من القائمة على اليسار، ثم انقر فوق زر [إلغاء] 2

[ضبط الجهاز].لـ

 100يتم ضبط قيمة العّداد على.
].Software Operation Panelانقر فوق زر [موافق] في النافذة [3
تظهر رسالة. انقر فوق زر [موافق].4

] تنغلق نافذةSoftware Operation Panel ويتم مسح ،[
عداد الحبر.

إزالة المستندات المحشورة3.5
إذا انحشر مستند، قم بإزالة المستند المحشور كما يلي:

 (الملقم).ADFقم بإزالة المستندات من حامل الورق 1
امسك منتصف قسم الطباعة، وافتحه كما هو موضح بالشكل.2

.ADFافتح وحدة تغذية المستندات التلقائية 3

قم بإزالة المستند المحشور.4

تنبيه
تأكد من إعادة تعيين عداد الحبر بعد استبدال خرطوشة الطباعة.

تنبيه
 وقسم الطباعة إلزالة ADFقم بفتح وحدة تغذية المستندات التلقائية 

المستند المحشور. ال تقم بسحب المستند بالقوة.

تنبيه
 (وحدة تغذية المستندات التلقائية)، تأكد من فتح ADFعندما تقوم بفتح 

قسم الطباعة أوالً.

ADF

قسم الطباعة
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.ADFأغلق وحدة تغذية المستندات التلقائية 5

أمسك منتصف قسم الطباعة، وأغلقه كما هو موضح بالشكل.6

تنبيه
 تأكد أن وحدة تغذية المستندات التلقائيةADF مغلقة قبل أن تغلق قسم 

الطباعة.
.كن حذًرا أال تعلق أصابعك

ADF

قسم الطباعة
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العناية اليومية 4الفصل 

تنظيف خرطوشة الطباعة4.1

بقع الحبر الملتصقة بلوحة األفواه في خرطوشة الطباعة أو ترك أداة الختم دون 
استخدام لفترة قد يتسببان في جودة رديئة للطباعة بسبب انسداد الفوهة. إذا كانت 
أداة الختم الخاصة بك بها هذه األنواع من المشكالت، فقمأداة الختملوحة األفواه 

في خرطوشة الطباعة.

قم بإيقاف تشغيل الماسحة.1

قم بإزالة خرطوشة الطباعة.2
.))13" (صفحة استبدال خرطوشة الطباعة 3.4"(راجع 

قم بمسح الحبر الزائد من على لوحة األفواه برفق.3

تأكد أن الحبر الزائد تمت إزالته ثم قم بإعادة تركيب خرطوشة الطباعة.4
.))13" (صفحة استبدال خرطوشة الطباعة 3.4"(راجع 

تنظيف أداة الختم4.2
مع االستخدام المتكرر ألداة الختم، سوف يلتصق الحبر بقاعدة حامل خرطوشة 

الطباعة مما يتسبب في تلطيخ الورق.
كجزء من الصيانة اليومية، قم بتنظيف قاعدة حامل خرطوشة الطباعة باتباع 

اإلجراء باألسفل.

قم بإيقاف تشغيل الماسحة.1
قم بإزالة خرطوشة الطباعة.2

.))13" (صفحة استبدال خرطوشة الطباعة 3.4"(راجع 
قم بفتح قسم الطباعة.3
قم بتنظيف قاعدة حامل خرطوشة الطباعة بالضغط عليها برفق بقطعة 4

قماش أو قماشة بالية لمسح الحبر.

تأكد أن الحبر تمت إزالته ثم قم بإغالق قسم الطباعة.5
قم بإعادة تثبيت خرطوشة الطباعة.6

.))13" (صفحة استبدال خرطوشة الطباعة 3.4"(راجع 

تنبيه
للتنظيف، استخدم قطعة قماش جافة خالية من الوبر، وقم بمسح الحبر 

الزائد برفق من على سطح لوحة األفواه. (ال تستخدم منديالً.)

تلميح
إذا كانت الفوهة ال تزال مسدودة بعد تنظيف خرطوشة الطباعة، فقم 

باستبدالها بخرطوشة جديدة.

تنبيه
كن حذراً أال تلمس لوحة األفواه أو الجزء الخاص باالتصال بيدك حيث أن 

هذا قد يتسبب في جودة طباعة رديئة أو أخطاء اتصال.

تنبيه
عند تثبيت خرطوشة الطباعة قم بتثبيتها بشكل صحيح.

لوحة األفواه

الجزء الخاص باالتصال

تنبيه
عند التنظيف، استخدم قطعة قماش ماصة أو بالية، وقم بمسح الحبر برفق.

إذا جف الحبر، قم بمسحه برفق بقطعة قماش مرطبة. (حيث إن الحبر 
قابل للذوبان في الماء، فيمكن تنظيفه بالماء.)

تنبيه
عند التنظيف، كن حذراً أال تلمس اإلطارات المعدنية التي تقع في قسم الطباعة.
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تنظيف البكرات4.3
عندما يكون الحبر أو غبار الورق ملتصقًا بأسطح بكرات التلقيم بأداة الختم، فقد 

ال يتم تلقيم المستندات بسالسة.
لمنع مشاكل التلقيم، قم بتنظيف أسطح البكرات بشكل منتظم.

قم بفتح قسم الطباعة.1

قم بتنظيف البكرات المطاطية.2
قم بتنظيف البكرات المطاطية (إجمالي عددها ثماٍن) تحت قسم التلقيم.

قم بمسح الوسخ والغبار برفق من على سطح البكرات بقطعة قماش مرطبة 
.F1بالمنظف 

قم بتنظيف سطح البكرات المطاطية بأكمله أثناء تدوير البكرات يدوياً.

قم بتنظيف البكرات البالستيكية.3
قم بتنظيف البكرتين البالستيكيتين (باللون األسود) في قسم الطباعة.

قم بتدوير البكرات يدوياً بينما تقوم بمسح الوسخ والغبار برفق من على 
.F1سطح البكرات بقطعة قماش مرطبة بالمنظف 

تأكد أن الوسخ تمت إزالته ثم قم بإغالق قسم الطباعة.4

مواد التنظيف4.4

. يمكن استعمالها بدالً من استعمال قطعة قماش F1: مناديل مبللة بالمنظف 1*
.F1جافة وترطيبها بالمنظف 

 أو بمركز FUJITSUلمعلومات حول مواد التنظيف، اتصل بموزع ماسحات 
.FUJITSUخدمة معتمد لماسحات 

تنبيه
. F1قد تستغرق وقتاً طويالً لتجف في حالة استعمال كمية مفرطة من المنظف 

استعمل منه مقداًرا قليالً. امسح المنظف كلياً وال تترك أي بقايا منه على القطع 
التي تم تنظيفها.

تلميح
 ورقة. قد تكون دورة التنظيف 5,000دورة التنظيف المستحسنة هي كل 

الفعلية أقصر وفقاً لدرجة استخدام أداة الختم والمستندات.

تنبيه
عند التنظيف، كن حذراً أال تلمس اإلطارات المعدنية التي تقع في قسم 

الطباعة.

قسم الطباعة

البكرات المطاطية

مالحظاترقم القطعةاالسم

-F1PA03950المنظف 
0352

 مل100الحجم: 

-PA03950منديل التنظيف
0419

 عبوة24
*)1(

تنبيه
الستعمال أدوات التنظيف بأمان وبطريقة صحيحة، اقرأ االحتياطات 

المكتوبة على كل منتج بعناية.

قسم الطباعة

البكرات البالستيكية
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رسائل الخطأ 5الفصل  

هذا الفصل يشرح رسائل الخطأ بأداة الختم.

. راجع أكواد الخطأ ورسائل الخطأ المعروضة الستكشاف األخطاء وإصالحها.LCDيتم عرض أكواد خطأ ورسائل خطأ على شاشة 

: عند فتح قسم الطباعة بأداة الختم عندما تكون الماسحة في وضع االستعداد، ستظهر رسالة خطأ واحدة دون كود الخطأ. الحظ 1*
أيًضا أنه يتم تعطيل األزرار على لوحة التشغيل أثناء فتح قسم الطباعة بأداة الختم.

تلميح
للتفاصيل حول أكواد الخطأ ورسائل الخطأ، راجع دليل المشغل المزود مع الماسحة.

اإلجراءتفاصيل الخطأكود الخطأ

J1:5A(أداة الختم) جرب التالي:تزاحم الورق
قم بإزالة المستند المتزاحم من أداة الختم..1
تأكد أن المستند مناسب للمسح باستخدام أداة الختم..2
قم بتنظيف البكرات..3

U5:4A*) 1(قم بإغالق قسم الطباعة بأداة الختم، وقم بتحميل المستند مرة أخرى.غطاء أداة الختم مفتوح

U6:B4ال توجد خرطوشة طباعة مثبتة.خرطوشة الطباعة غير مثبتة
تأكد من تثبيت خرطوشة الطباعة بطريقة صحيحة.

U7:B9قم بتعديل وضع بدء الختم وسالسل أداة الختم لتالئم منطقة الختم في المستند.خطأ في منطقة الطباعة

A1:B3(انتهاء مهلة االتصال) حدث خطأ في أداة الختم.خطأ في الطابعة
جرب التالي:

تأكد أن الكابل الخارجي ألداة الختم متصل بشكل صحيح بالموصل الخارجي في الجزء الخلفي .1
للماسحة.

تأكد من تثبيت خرطوشة الطباعة بطريقة صحيحة..2
قم بإيقاف تشغيل الماسحة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى..3

 أو بمركز FUJITSUإذا استمرت المشكلة، دّون كود الخطأ الظاهر ثم اتصل بموزع ماسحات 
.FUJITSUخدمة ماسحات معتمد لدى 

A3:B6) خطأ في الطابعةEEPROM(

A4:B8) خطأ في الطابعةROM(

A2:B5(رأس الطباعة) حدث خطأ في أداة الختم.خطأ في أداة الختم
جرب التالي:

تأكد أن الكابل الخارجي ألداة الختم متصل بشكل صحيح بالموصل الخارجي في الجزء الخلفي .1
للماسحة.

تأكد من تثبيت خرطوشة الطباعة بطريقة صحيحة..2
إذا كانت لديك خرطوشة طباعة جديدة، فاستبدل خرطوشة الطباعة القديمة بخرطوشة طباعة .3

جديدة.
قم بإيقاف تشغيل الماسحة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى..4

 أو بمركز FUJITSUإذا استمرت المشكلة، دّون كود الخطأ الظاهر ثم اتصل بموزع ماسحات 
.FUJITSUخدمة ماسحات معتمد لدى 

H6:B1حدث خطأ في أداة الختم.خطأ في نظام الطبع
قم بإيقاف تشغيل الماسحة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

 أو بمركز FUJITSUإذا استمرت المشكلة، دّون كود الخطأ الظاهر ثم اتصل بموزع ماسحات 
.FUJITSUخدمة ماسحات معتمد لدى 
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المواصفات 6الفصل 
المواصفاتالعنصر

الطباعة الحرارية النافثة للحبرطريقة الطباعة

ما بعد الطباعة، طباعة السطح الخلفيتوقيت الطباعة

z إلى a، من Z إلى Aالحروف األبجدية: من األحرف التي يمكن طباعتها
9 إلى 1، 0األحرف الرقمية: 

الرموز: ! " # $ % & ' ( ) * + , - .  / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` { | } ¯

 رقًما43حد أقصى الحد األقصى لألرقام بالسطر

° (رأسي)270°، 90 (أفقي)، °180، °0عادية، عريض:اتجاه الطباعة
 (أفقي)°180، °0ضيق:

 بوصة (اتجاه أفقي)، 0.1110 × 0.1146 مم/2.82 × عرض 2.91ارتفاع عادية، عريض:مقاس الحرف
 بوصة (اتجاه رأسي)0.1146 × 0.1110 مم/2.91 × عرض 2.82ارتفاع 

 بوصة (اتجاه أفقي)0.0835 × 0.1146 مم/2.12 × عرض 2.91ارتفاع ضيق:

 بوصة (ضيق)0.10 مم/2.54 بوصة (عادي، عريض)، 0.1390 مم/3.53المسافة بين الحروف

عادي، عريضنمط الخط

عادي، عريض، ضيقعرض الحرف

المستندات التي يمكن مسحها 
ضوئيًا

المستندات التي يمكن مسحها ضوئيا بالماسحة
للتفاصيل، راجع دليل المشغل المزود مع الماسحة.

 رطل).34 إلى 14 (من 2 غ/م128 إلى 52الحظ أن وزن الورق يجب أن يكون من 

منطقة الطباعة
5  = Aمم 
5  = Bمم 
5  = Cمم 
5  = Dمم 
 بوصة)0.20      (

 مم من نقطة البدء التجاه التلقيم4±دقة موضع الطباعة

 (عرض) × 14.17 (ارتفاع) (مم)/228 (عمق) × 435 (عرض) × 360بدون الماسحة: البعد
 (ارتفاع) (بوصة)8.98 (عمق) × 17.13

 (عرض) × 14.17 (ارتفاع) (مم)/264 (عمق) × 435 (عرض) × 360بالماسحة: 
 (ارتفاع) (بوصة)10.39 (عمق) × 17.13

(باستثناء كابل الواجهة، حامل الورق (الملقم) 
ADF(والمعبئ 

 رطل)9.26 كغم (4.2الوزن

%80 إلى 20 درجة فهرنهايت)، الرطوبة: من 95 إلى 50 درجة مئوية (من 35 إلى 10درجة الحرارة: من الظروف المحيطة

.))21" (صفحة االتصال لشراء اللوازم المستهلكة أو مواد التنظيف") (راجع CA00050-0262خرطوشة الطباعة (الجزء رقم: عنصر اللوازم المستهلكة
 حرف (يختلف عدد الحروف التي يمكن طباعتها وفقاً للحروف التي سيتم طباعتها.)4,000,000عدد األحرف التي يمكن طباعتها: 

 حرف أو ستة أشهر بعد الفتح (خرطوشة الطباعة لها تاريخ صالحية محدد، وفترة الصالحية تختلف ما إذا كانت العبوة 4,000,000دورة االستبدال:
مفتوحة أم ال. ابدأ استخدام خرطوشة الطباعة قبل تاريخ الصالحية المدون على العبوة.)

تنبيه
 المستندات ذات السطح الالمع مثل الورق الحراري، وورق النقل الحراري، والورق المصقول، وورق الفن تستغرق وقتًا أطول

حتى يجف الحبر وقد تسبب سوء جودة الطباعة. يجب تنظيف أداة الختم بشكل دائم إذا كنت تستخدم هذه األنواع من الورق.
.ال يمكن المسح الضوئي للمستندات السميكة البالستيكية مثل البطاقات االئتمانية والورق كبير الحجم عندما تكون أداة الختم مثبتة

D

C

A B

منطقة الطباعة
(الخلف)

ميقلتلا هاجتا

تنبيه
 مم من حافة المستند.5ال تقُم بإجراء الطباعة في إطار 
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التواصل لالستفسارات

راجع قائمة االتصال في آخر صفحة بدليل احتياطات السالمة.

 ماسحة الصورfi Series
لالستفسارات األخرى بخصوص الماسحة، راجع صفحة 

الويب التالية:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html

إذا لم تجد حالً لمشكلتك في صفحة الويب الموجودة 
باألعلى، فارجع إلى معلومات االتصال لمكتب 

Fujitsu:في صفحة الويب التالية 
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html

االتصال لشراء اللوازم المستهلكة أو مواد التنظيف
http://www.fujitsu.com/global/shop/computing/

IMAGE_index.html
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.قد تتغير محتويات هذا الدليل دون سابق إنذار
 إنPFU Limited ال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن استخدام هذا المنتج، وكذلك 

أي شكاوى من أي طرف ثالث.
 ممنوع نسخ محتويات هذا الدليل، بالكامل أو جزء منه، وكذلك تطبيقات الماسحة بموجب

قانون حقوق الطبع والنشر.

fi-760PRBأداة الختم 
دليل المشغل

P3PC-6112-01AR
2017تاريخ اإلصدار: يونيو 

PFU Limitedصادر عن: 
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