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فحص املكونات

قم بالتأكد أن كل العنارص املوضحة باألسفل متضمنة يف املعلب .إذا تم التزويد بأي تغليف آخر ،تأكد من االحتفاظ به أيضا .يجب التعامل مع املكونات
بعناية.
املعلب ومواد تغليف املاسحة مطلوبني لتخزين أو نقل املاسحة .ال تقم بالتخلص منهم .إذا كان هناك أي ىشء مفقود أو تالف ،قم باالتصال مبركز بيع
ماسحات  FUJITSUأو مبركز خدمة معتمد ملاسحات .FUJITSU
][fi-7140

][fi-7240

ممر ورق ( ADFامللقم) (×)1

كابل (USB (×1

املاسحة (×)1

 ACمحول (×)1

 ACكابل (×)1
)Setup DVD-ROM (×1

احتياطات األمان (×)1
ملحوظة :قد تختلف املحتويات وفقا للدولة.
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معلومات األمان

 x64أو ( PaperStream IP (ISISلـ .fi-71xx/72xx

PaperStream Capturey y

دليل احتياطات األمان املرفق يحتوي عىل معلومات هامة حول
االستخدام اآلمن والصحيح للامسحة .تأكد من قرائته وفهمه قبل بدء
استخدام املاسحة.

هو تطبيق مسح ضويئ للصور يدعم (PaperStream IP (TWAIN
و ( PaperStream IP (ISISلـ  .fi-71xx/72xxمن خالل تحديد
إعدادات املسح الضويئ مثل ملفات تعريف املستندات ،ميكنك
تخصيص اإلعدادات وفقا لتفضيالتك.

الرموز التالية مستخدمة يف هذا الدليل.

هو تطبيق يقوم باملسح الضويئ للصور بإعدادات املسح الضويئ التي
تستخدم عىل وجه الحرص لـ ScanSnap Manager for fi Series
 .ويكون ( PaperStream IP (TWAINمطلوب الستخدام هذا
التطبيق .ميكن إنشاء  PDFأو  JPEGأو ملف صورة  PDFقابل
للبحث بزر واحد.
ميكنك تنزيل وتثبيت هذا التطبيق من صفحة الويب الخاصة
بالتنزيل.

الرموز املستخدمة يف هذا الدليل
الرمز

الوصف

هذه العالمة تحذر املستخدمني بأن هناك
عملية – إن مل تراقب بدقة – قد تتسبب يف
إصابة بالغة أو الوفاة.
هذه العالمة تحذر املستخدمني بأن هناك
عملية – إن مل تراقب بدقة – قد تتسبب
يف مخاطر السالمة لألفراد أو وقوع رضر
باملنتج.

إزالة التغليف الواقي

تم تأمني املاسحة برشيط برتقايل واقي .قم بإزالة الرشيط قبل بدء
استخدام املاسحة.

تثبيت الربنامج

ScanSnap Manager for fi Seriesy y

Scan to Microsoft SharePointy y

هو تطبيق يسمح لك بتحميل ملفاتك بسهولة من ScanSnap
 Manager for fi Seriesإىل موقع  .SharePointميكن استخدامه
للمسح الضويئ للصور بـ .ScanSnap Manager for fi Series
ميكنك تنزيل وتثبيت هذا التطبيق من صفحة الويب الخاصة
بالتنزيل.

™ABBYY FineReader for ScanSnapy y

مجمع لالستخدام مع  ،ScanSnap Manager for fi Seriesهذا
التطبيق يحول الصور املمسوحة ضوئيا إىل ملفات ®Microsoft
 .Office (Word/Excel®/PowerPoint®) ميكن استخدامه للمسح
الضويئ للصور بـ .ScanSnap Manager for fi Series
ميكنك تنزيل وتثبيت هذا التطبيق من صفحة الويب الخاصة
بالتنزيل.

الربامج املجمعة

y yدليل املستخدم

PaperStream IP (TWAIN(y y

Scanner Central Admin Agenty y

تم إرفاق الربامج التالية مع املاسحة:

يتوافق مع معايري  .TWAINيستخدم عندما تقوم بتشغيل املاسحة
باستخدام تطبيقات متوافقة مع  TWAINو 32بت.

PaperStream IP (TWAIN x64(y y

يتوافق مع معايري  .TWAINيستخدم عندما تقوم بتشغيل املاسحة
باستخدام تطبيقات متوافقة مع  TWAINو 64بت.
ميكن تثبيته يف أنظمة تشغيل  64بت.

 PaperStream IP (ISIS(y yلـ fi-71xx/72xx

يتوافق مع معايري  .ISISيستخدم عندما تقوم بتشغيل املاسحة
باستخدام تطبيقات متوافقة مع .ISIS

Software Operation Panely y

تقوم بضبط إعدادات مختلفة مثل تشغيل املاسحة وإدارة
القطع املستهلكة .يثبت مع ( PaperStream IP (TWAINأو
( PaperStream IP (TWAIN x64أو ( PaperStream IP (ISISلـ
.fi-71xx/72xx

Error Recovery Guidey y

يوضح حالة الخطأ والتدابري الالزمة عندما يحدث خطأ .يثبت مع
( PaperStream IP (TWAINأو(PaperStream IP (TWAIN

يحتوي عىل احتياطات األمان وبدء االستخدام ودليل التشغيل ودليل
تشغيل أداة اإلظهار الرقمية .fi-718PR

تستخدم لتمركز إدارة العديد من املاسحات عن طريق السامح
لك بتطبيق تحديثات للربنامج الثابت يف وقت واحد ومراقبة حالة
التشغيل والتحقق من معلومات املاسحة.
الحظ أن التطبيقات املطلوبة ستختلف وفقا لشكل العملية.
للتفاصيل ،راجع دليل املستخدم لـ .Scanner Central Admin

fi Series Online Updatey y

هو تطبيق يستخدم للتحقق من أحدث برنامج تحديث للربنامج
والربنامج الثابت املتعلق بـ  fi seriesوالقيام بتحديثهم .للتفاصيل،
راجع .fi Series Online Update Help

y yبرامج أخرى (قدمية)

يتم تضمني برامج أخرى تم تجميعها مع إصدارات قدمية من املاسحة.
•ScandAll PRO
هو تطبيق مسح ضويئ للصور متوافق مع .TWAIN\ISIS
ميكنك تعيني إعدادات املسح الضويئ كملفات تعريف الدفعة
وإجراء مسح ضويئ بزر واحد باختيار ملف تعريف دفعة وفقاّ
لالستخدام الذي تنويه .ميكنك تنزيل وتثبيت هذا التطبيق من
صفحة الويب الخاصة بالتنزيل.

2

•Scan to Microsoft SharePoint
هو تطبيق يسمح لك بتحميل ملفاتك بسهولة من ScandAll
PRO
إىل موقع  .SharePointميكنك تنزيل وتثبيت هذا التطبيق من
صفحة الويب الخاصة بالتنزيل.

متطلبات النظام
متطلبات النظام تكون كام ييل.
	•Windows Vista® Home Basic
( ( )32-bit/64-bitأو أحدث)Service Pack 1
	•Windows Vista® Home Premium
( ( )32-bit/64-bitأو أحدث)Service Pack 1
	•Windows Vista® Business
( ( )32-bit/64-bitأو أحدث)Service Pack 1
	•Windows Vista® Enterprise
( ( )32-bit/64-bitأو أحدث)Service Pack 1
	•Windows Vista® Ultimate
( ( )32-bit/64-bitأو أحدث)Service Pack 1
	•Windows Server® 2008 Standard
()32-bit/64-bit
	•Windows Server® 2008 R2 Standard
()64-bit
	•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
نظام التشغيل
	•Windows Server® 2012 Standard
()64-bit) (*1
	•Windows Server® 2012 R2 Standard
()64-bit) (*1
(Windows® 8 (32-bit/64-bit) (*1
	•(Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit) (*1
	•Windows® 8 Enterprise
()32-bit/64-bit) (*1
	•(Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) (*1
	•(Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit) (*1
	•Windows® 8.1 Enterprise
)(32-bit/64-bit) (*1
	•)Windows® 10 Home (32-bit/64-bit) (*1
	•)Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit) (*1
	•Windows® 10 Enterprise
)(*1(32-bit/64-bit)
	•)(*1Windows® 10 Education (32-bit/64-bit)
	•Windows Server® 2016 Standard
()64-bit) (*1
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 Intel® Pentium® 4 1.8 GHzأو أعىل (مستحسن:
وحدة
 Intel® Core™ i5 2.5 GHzأو أعىل ،ما عدا
املعالجة
وحدات معالجة برامج الهاتف)
املركزية
 5,400دورة يف الدقيقة أو أكرث (مستحسن7,200 :
القرص الصلب
دورة يف الدقيقة أو أكرث)
 1غيغابايت أو أكرث (مستحسن 4 :غيغابايت أو
الذاكرة
أكرث)
دقة الشاشة  768 × 1024بكسل أو أكرث 65,536 ،لون أو أكرث
 11غيغابايت أو أكرث من مساحة القرص الخالية
مساحة
القرص الصلب (*)2
مشغل  DVDمطلوب لتثبيت الربنامج
1.1/USB 2.0
الواجهة
* :1يعمل الربنامج كتطبيق سطح مكتب.
*:2مساحة القرص املطلوبة تختلف وفقا لحجم امللف الخاص بالصور
املمسوحة ضوئيا.

هابتنا

	•إذا مل يتم استيفاء متطلبات النظام املذكورة باألعىل ،قد ال تعمل
املاسحة.
	•سوف تقل رسعة املسح الضويئ يف الحاالت التالية:
 وحدة املعالجة املركزية أو الذاكرة ال تحقق املواصفات املطلوبة. -إصدار منفذ  USBأو موزع  USBهي USB 1.1

حيملت

لقطات الشاشة املستخدمة يف هذا الدليل خاصة بـ .Windows® 7
قد تختلف النافذة الفعلية والعمليات وفقا لنظام التشغيل.
حيث ال يوجد متييز بني اإلصدارات املختلفة من نظام التشغيل
املوضح يف الجدول الخاص مبتطلبات النظام ،يتم استخدام املصطلح
العام .®Windows

تثبيت الربامج املجمعة
قم بتثبيت الربامج املجمعة من  Setup DVD-ROMكام هو موضح يف
اإلجراء التايل.
الحظ أنه توجد طريقتان لتثبيت الربامج
املجمعة :حدد [التثبيت (مستحسن)] ل
تثبيت كل الربامج املطلوبة لتشغيل ال
ماسحة ،أو [التثبيت (مستحسن)] لتحديد و
تثبيت الربنامج حسب الحاجة.

هابتنا

إذا كانت هناك نسخة قدمية من الربنامج مثبتة بالفعل ،قم بإلغاء
تثبيتها أوال.
للتفاصيل حول إجراءات إلغاء التثبيت ،راجع " A.5إلغاء تثبيت
الربنامج" يف دليل املستخدم.

■■التثبيت (مستحسن)

4.4اتبع التعليامت عىل الشاشة لتواصل عملية التثبيت.

PaperStream IP (TWAIN(y y
PaperStream IP (TWAIN x64(y y
Software Operation Panely y
Error Recovery Guidey y
PaperStream Capturey y
y yدليل املستخدم
Scanner Central Admin Agenty y
fi Series Online Updatey y

تثبيت املاسحة

يتم تثبيت الربامج التالية:

قم بتثبيت املاسحة يف اإلجراء التايل.

1.قم بوضع املاسحة يف املكان الذي ستثبتها فيه.

هابتنا

قم بحمل املاسحة عن طريق دعمها من األسفل.

1.قم بتشغيل الكمبيوتر وتسجيل الدخول يف ®swodniW
كمستخدم مبزايا مسؤول.

•fi-7140

2.2قم بإدخال  Setup DVD-ROMيف مشغّل .DVD

380
)(14.96
380

CCتظهر شاشة [إعداد .]fi Series

حيملت

300

163
)(6.42

إذا مل تظهر شاشة [إعداد  ،]fi Seriesانقر نقر مزدوج عىل
« »Setup.exeيف  DVD-ROMمن خالل Windows
 Explorerأو [كمبيوتر].

3.3انقر عىل الزر [التثبيت (مستحسن)].

األبعاد الخارجية
مساحة التثبيت

)170 (6.69
)700 (27.56

وحدة :مم (بوصة)
•fi-7240

300
)(11.81
400
)(15.75

األبعاد الخارجية
مساحة التثبيت

450
)(17.72

4.4اتبع التعليامت عىل الشاشة لتواصل عملية التثبيت.

■■التثبيت (تخصيص)

234
)(9.21

1.قم بإجراء الخطوات من 1إىل 2يف «التثبيت (مستحسن)»
(صفحة .)4

2.2انقر عىل الزر [التثبيت (تخصيص)].

)577(22.72
)800(31.50

وحدة :مم (بوصة)

3.3قم بتحديد مربع اختيار الربنامج الذي تريد تثبيته وانقر
عىل زر [التايل].
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300
400
)(11.81
)(15.75

2.2قم بفتح مبدل قفل النقل.

توصيل الكابالت

لـ  ،fi-7240توجد وحدة حاملة داخل املاسحة املسطحة والتي
تكون مثبتة مبكان ملنع التلف أثناء عملية النقل.
قم بإزالج مبدل قفل النقل يف األمام.

قم بتثبيت كل كابل يف اإلجراء التايل.
كابل AC
موصل الطاقة

مقفل

غري مقفل

4

محول AC

4
2

3

مبدل قفل النقل

1

3.3قم بإرفاق ممر ورق ( ADFامللقم).
قم بإدخال األلسنة داخل الفتحات يف الجزء الخلفي للامسحة
باتجاه السهم  ،وقم بإمالة ممر ورق  ADFللخلف يف االتجاه
املوضح بالسهم  حتى ينغلق يف مكانه.
حامل الورق ADF
(امللقم)
لسان
أدلة جانبية

موصل USB
2

كابل USB

استخدم محول  ACاملرفق فقط .عدم القيام بذلك قد يتسبب يف
حدوث خلل يف املاسحة.
عالوة عىل ذلك ،ال تستخدم محول  ACاملرفق مع أجهزة أخرى.

1.تأكد أن الكمبيوتر قد توقف تشغيله.

2.2قم بتوصيل كابل  USBملوصل  USBالخاص باملاسحة
ومنفذ  USBالخاص بالكمبيوتر.

هابتنا

	•استخدم كابل  USBاملرفق.
	•إذا قمت بتوصيل املاسحة بـ  ،USB 2.0يتطلب ذلك أن
يكون منفذ  USBويكون املوزع متوافق مع .USB 2.0
تقل رسعة املسح الضويئ عندما تقوم بتوصيل املاسحة بـ
.USB 1.1
	•قم بتوصيله بعالمة  USBاملواجهة ألعىل.

هابتنا

قم بإدخال ممر ورق ( ADFامللقم) بثبات بحيث ال تتبقى
مساحة بني املاسحة.

عالمة USB

5

3.3قم بتوصيل كابل  ACملحول ( ACوالذي سيطلق عليه من
اآلن فصاعدا "كابل الطاقة").

2.2قم بتشغيل الكمبيوتر.
CCيتم الكشف عن املاسحة تلقائياً.

هابتنا
استخدم كابل الطاقة املرفق فقط.
ملنع الصدمة الكهربائية أو خلل يف املاسحة ،ال تقم بإجراء
التايل:
	•تستخدم كابل طاقة آخر.
	•تستخدم كابل الطاقة املرفق مع أجهزة أخرى.

4.4قم بتوصيل كابل الطاقة مبوصل الطاقة يف املاسحة ومنفذ
الطاقة.

حيملت

عندما تقوم بتوصيل الكابل يف مقبس الطاقة ،سوف يومض زر
[ ]Powerيف لوحة تشغيل املاسحة ومضة واحدة .الحظ أن
هذا تشخيص أويل وليس خلل.

إذا ظهر مربع الحوار [تم العثور عىل أجهزة جديدة]،
حدد [قم بتحديد موقع برنامج التشغيل ثم قم بتثبيته
(مستحسن)] ،واتبع اإلجراءات عىل الشاشة لتثبيت برنامج
التشغيل.

3.3قم بتحميل مستند يف املاسحة.
1.قم بسحب امتدادات الحامل وفقا لطول املستند.
2.قم بسحب املعبئ للخارج ،قم بتمرير امتداد املعبئ  1وامتداد
املعبئ  2ناحيتك وفقا لطول املستند ،وقم برفع املوقّف ألعىل.
3.قم بتحميل املستند مواجها ألسفل يف حامل الورق FDA
(امللقم).
4.قم بضبط األدلة الجانبية لتناسب عرض املستند.
•fi-7140

اختبار مسح ضويئ

اتبع اإلجراءات املوضحة باألسفل للتحقق من أن املستندات ميكن مسحها
ضوئيا بشكل صحيح باستخدام
( PaperStream Captureو .PaperStream IP (TWAIN

أدلة جانبية

امتداد الحامل 2
امتداد الحامل 1

1.اضغط عىل زر [ ]rewoPيف لوحة التشغيل.
مؤرش LED
شاشة رقم الوظيفة

حامل الورق
(امللقم) ADF

Check
Function

املعبئ

Send to
Scan
/Stop

زر []Power

Power

امتداد املعبئ 1
امتداد املعبئ 2

موقّف

•fi-7240

CCيتم تشغيل الماسحة ويضيئ زر [ ]Powerباللون
األخضر.
أثناء التهيئة ،تتغير شاشة رقم الوظيفة كما يلي:
« .»P» ← «0» ← «1« ← »8تكون الماسحة
جاهزة عندما يتم عرض «.»1

امتداد الحامل 2
امتداد الحامل 1
أدلة جانبية

هابتنا

حامل الورق
(امللقم) ADF

إذا مل يتم عرض « »1يف شاشة رقم الوظيفة ،راجع «الفصل 7
اكتشاف األخطاء وإصالحها» يف دليل التشغيل.

املكدس

حيملت

عندما تقوم بالضغط عىل زر [ ،]Powerيومض مؤرش LED
مرة واحدة .الحظ أن هذا تشخيص أويل وليس خلل.

موقّف
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4.4بدء تشغيل .PaperStream Capture
•Windows Vista®/Windows Server® 2008/Windows® 7
P
حدد قائمة [ابدأ] ← ] aperStream
[PaperStream Capture] ← [Capture
•Windows Server® 2012/Windows® 8
انقر بزر املاوس األمين عىل شاشة البدء ،حدد [كافة التطبيقات]
يف رشيط التطبيقات ،ثم حدد []PaperStream Capture
تحت [.]PaperStream Capture
•Windows Server® 2012 R2/Windows® 8.1
انقر [↓] في أسفل يسار شاشة البدء ،وحدد
[ ]PaperStream Captureتحت
[.]PaperStream Capture
لعرض [↓] ،حرك مؤشر الماوس.
•Windows®/Windows Server® 2016
حدد قائمة [ابدأ] ← ] aperStream
P
[PaperStream Capture] ← [Capture

انقر عىل زر [ ]Scanيف منطقة القامئة.

هابتنا

عندما يحدث خطأ يف املاسحة ،يكون املؤرش عىل شاشة
رقم الوظيفة كالتايل:
	•لألخطاء املؤقتة
يظهر بالتناوب الحروف « »Jأو « »Uو «كود خطأ».
	•ألخطاء الجهاز
يظهر بالتناوب الحروف « »Eأو « »Fأو « »Cأو « »Hأو
« »Aأو « »Lو«رقم تنبيه» .

يف هذه الحالة ،راجع «الفصل  7استكشاف األخطاء
وإصالحها» يف دليل التشغيل.

للتفاصيل حول ميزات املسح الضويئ األخرى ،راجع «الفصل  7طرق
متعددة للمسح الضويئ» يف دليل التشغيل.

التواصل لالستفسارات

راجع قامئة االتصال يف آخر صفحة يف دليل احتياطات األمان.

 ABBYY FineReadery yلـ ™ScanSnap

5.5انقر عىل واحد من ثالثة أنواع من ملفات تعريف
املستندات املجهزة مسبقا.
باألسفل مثال عىل حالة النقر عىل ملف تعريف املستند
[.]Black and White

CCيتم املسح الضويئ للمستند ويتم عرض الصورة املمسوحة ضوئيا.

•Windows Vista®/Windows Server® 2008/Windows® 7
حدد قائمة [ابدأ] ← [ABBYY FineReader
لـ [ ← ])TM) ScanSnapدليل المستخدم] ←
[الدعم الفني].
•Windows Server® 2012/Windows® 8
قم بالنقر بزر الماوس األيمن على شاشة البدء،
حدد [كافة التطبيقات] في شريط التطبيقات،
ثم حدد [دليل المستخدم] تحت [ABBYY
 FineReaderلـ ← ])TM) ScanSnap
[الدعم الفني].
•Windows Server® 2012 R2/Windows® 8.1
انقر [↓] في أسفل يسار شاشة البدء ،ثم حدد [دليل
المستخدم] تحت [ ABBYY FineReaderلـ
[ ← ])TM) ScanSnapالدعم الفني].
لعرض [↓] ،حرك مؤشر الماوس.
•Windows®/Windows Server® 2016
حدد قائمة [ابدأ] ← [ABBYY FineReader
لـ [ ← ])TM) ScanSnapدليل المستخدم] ←
[الدعم الفني].

•ماسحة الصور امللونة fi Series

الستفسارات أخرى بخصوص املاسحة ،راجع صفحة الويب التالية:
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
إذا مل تجد حل ملشكلتك يف صفحة الويب املذكورة أعاله ،راجع
معلومات االتصال مبكتب  Fujitsuيف صفحة الويب التالية:
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html
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االتصال لرشاء لوازم أو مواد تنظيف
_http://www.fujitsu.com/global/shop/computing/IMAGE
index.html

ملحوظة

y yيحظر نسخ محتويات هذا املستند كليا أو جزئيا ونسخ
تطبيق املاسحة مبوجب قانون حقوق الطبع والنرش.
y yمحتويات هذا املستند قابلة للتغيري بدون إخطار.

طراز إداري P3670A/P3670C
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