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 ").الماسحة"والتي سیطلق علیھا من اآلن فصاعدا ( fi-6400/fi-6800شكرا لك على شرائك ماسحة الصور الملونة “

 .إجراءات التجھیزات الموضحة في ھذا الدلیلقم باتباع . ھذا الدلیل یوضح التجھیزات المطلوبة الستخدام الماسحة
 . المزود مع الماسحة قبل االستخدام" احتیاطات األمان"تأكد من قراءة مستند 

للمعلومات حول إجراءات عملیات الماسحة، والعنایة الیومیة، و تبدیل اللوازم،  DVD-ROMالمتضمن في إعداد ) PDF(قم بقراءة دلیل التشغیل 
 .وإصالحھاواكتشاف المشاكل 

 2017 مارس/آذار
 >العالمات التجاریة والعالمات التجاریة المسجلة<

Microsoft  وWindows  وWindows Server  وWindows Vista  وSharePoint  إما ھي عالمات تجاریة مسجلة أو عالمات تجاریة
 .أو البلدان األخرى/في الوالیات المتحدة و Microsoft Corporationلصالح 
ISIS  ھي عالمة تجاریة مسجلة لصالحEMC Corporation في الوالیات المتحدة. 

  PaperStream  ھي عالمة تجاریة مسجلة لصالحPFU Limited في الیابان. 
 .أسماء الشركات والمنتجات األخرى ھي عالمات تجاریة مسجلة أو عالمات تجاریة لصالح الشركات المالكة

 
© PFU Limited 2009-2017 

 المكوناتفحص 
احرص على التعامل مع . إذا تم توفیر أي تعبئة أخرى، احرص على االحتفاظ بھا كذلك. تأكد من أن كل العناصر الموضحة باألسفل متضمنة في العلبة

 .المكونات بعنایة
إذا كان ھناك أي شيء مفقود أو تالف، اتصل بمركز بیع ماسحات . بالرجاء عدم التخلص منھم. الصندوق ومواد التغلیفة مطلوبة لتخزین ونقل الماسحة

FUJITSU  أو بمركز خدمة معتمد لماسحاتFUJITSU. 
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 احتیاطات األمان
یحتوي على معلومات ھامة " احتیاطات السالمة"إن المستند المرفق 

قبل استخدام الماسحة، تأكد من قراءة . حول االستخدام اآلمن للماسحة
 ".احتیاطات األمان"وفھم المعلومات المقدمة في مستند 

 الرموز المستخدمة في ھذا الدلیل
 .ُتستخدم الرموز التالیة في ھذا الدلیل

 الوصف الرمز

 

ھذا الرمز ینبھ المستخدمین إلى عملیة، إذا لم یتم 
أو  مالحظتھا بحرص، قد تؤدي إلى إصابة بالغة

 .الوفاة

 
ینبھك ھذا الرمز بمعلومات ھامة على وجھ 

 .احرص على قراءة ھذه المعلومات. الخصوص

 

ھذا الرمز ینبھ المشغلین إلى نصائح مفیدة 
 .بخصوص التشغیل

 

 تثبیت البرنامج
 البرامج المجمعة

 
 :البرامج التالیة تأتي في حزمة واحدة مع الماسحة  

  برنامج التشغیل)PaperStream IP (TWAIN 
یتم استخدامھ عند قیامك بتشغیل . القیاسي TWAINیحول إلى 

  .TWAINالماسحة مستخدماً تطبیقات متوافقة مع 
  )PaperStream IP (TWAIN x64 

. یستخدم عندما تقوم بتشغیل TWAINیتوافق مع معاییر 
 بت. 64و TWAINالماسحة باستخدام تطبیقات متوافقة مع 

 بت. 64تھ في أنظمة تشغیل یمكن تثبی
  برنامج التشغیل)PaperStream IP (ISIS 

یتم استخدامھ عند قیامك بتشغیل . القیاسي ISISیحول إلى 
 .ISISالماسحة مستخدماً تطبیقات متوافقة مع 

   باركود ثنائي األبعاد لـPaperStream 
 . ھذا الخیار یستطیع التعرف على كود ثنائي األبعاد

 PaperStream IP(یمكن استخدامھ مع برنامج التشغیل 
(TWAIN  أو برنامج التشغیل)PaperStream IP (ISIS 

 .PaperStream Captureأو 
 الخاصة الویب صفحة من التطبیق ھذا وتثبیت تنزیل یمكنك

 .بالتنزیل
 Software Operation Panel 

العناصر تھئیة إعدادات متعددة مثل تشغیل الماسحة وإدارة 
 PaperStream IP (TWAIN(مثبتة مع . المستھلكة

 .PaperStream IP (ISIS(وبرنامج التشغیل 
 Error Recovery Guide 

مثبتة مع . یظھر حالة الخطأ والتدابیر المضادة عندما یحدث خطأ
)PaperStream IP (TWAIN  وبرنامج التشغیل
)PaperStream IP (ISIS. 

 PaperStream Capture 
ق مسح ضوئي للصور یدعم برنامج التشغیل تطبی

)PaperStream IP (TWAIN  وبرنامج التشغیل
)PaperStream IP (ISIS . بتحدید إعدادات المسح

الضوئي كملفات تعریف المستندات، یمكنك تخصیص اإلعدادات 
 .وفًقا لتفضیالتك

 الدلیل 
 .یتضمن دلیل المستخدم و بدء االستخدام و احتیاطات األمان

 Scanner Central Admin Agent 
یستخدم لتركیز إدارة العدید من الماسحات الضوئیة، عن طریق 

السماح لك بتطبیق تحدیثات البرامج الثابتة في وقت واحد، 
الحظ أن . ومراقبة حالة التشغیل، والتحقق من معلومات الماسحة

 . التطبیقات المطلوبة ستختلف بناء على شكل العملیة
 Scanner Centralاجع دلیل مستخدم للتفاصیل، ر

Admin. 
 fi Series Online Update 

، ویقوم fi Seriesتطبیق یقوم بالتحقق من تحدیثات البرامج لـ 
 .بتشغیل التحدیثات

 لـ) قدیم( آخر برنامج fi-6800 
یتم أیضا تضمین برامج أخرى كانت في حزمة واحدة مع 

 .إصدارات أقدم من الماسحات
 برنامج التشغیل TWAIN 

یتم استخدامھ عند قیامك . القیاسي TWAINیحول إلى 
 .TWAINبتشغیل الماسحة مستخدماً تطبیقات متوافقة مع 

  برنامج التشغیلISIS 
یتم استخدامھ عند قیامك بتشغیل . القیاسي ISISیحول إلى 

 .ISISالماسحة مستخدماً تطبیقات متوافقة مع 
 خیار برنامج معالجة الصور 

بالبرنامج تقوم بتحویل الصورة الممسوحة ضوئیاً إلى خاصیة 
یمكن تثبیتھ مع برامج   .صورة ثنائیة اللون بشكل متقدم

 ).TWAIN/ISIS(تشغیل الماسحة 
 ScandAll PRO 

. TWAIN/ISISبرنامج مسح ضوئي للصور متوافق مع 
یمكنك تعریف إعدادات المسح الضوئي كحزمة ملفات تعریف 

بتعریف إعدادات المسح . لیات المتنوعةلتناسب متطلبات العم
الضوئي كحزمة ملفات تعریف، یمكنك إجراء عملیات مسح 

 بتنزیل قم .ضوئي بالتوافق مع متطلبات مختلفة للعملیات
 .بالتنزیل الخاصة الویب صفحة من البرنامج وتثبیت

  مسح إلىMicrosoft SharePoint 
 ScandAllھو برنامج یسمح لك بتحمیل ملفاتك بسھولة من 

PRO  إلى موقعSharePoint  . یمكن تثبیتھ مع
ScandAll PRO. 

یمكنك تنزیل ھذا التطبیق وتثبیتھ من صفحة ویب الخاصة 
 . بالتنزیل
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 متطلبات النظام
 

 .كالتالي ھي النظام متطلبات

 نظام التشغیل

  Windows® XP Home Edition  
 Service Pack 3((*1)أو أحدث(
  Windows® XP Professional  

 Service Pack 3( (*1)أو أحدث(
  Windows® XP Professional x64  

 Service Pack 2( (*1)أو أحدث(
  Windows® XP Home Edition  

 Service Pack 3( (*1)أو أحدث(
  Windows® Server 2003, 

Standard Edition  
(*1) (*2) (*3) (*5)  

 Windows® Server 2003, 
Standard x64 Edition  

(*1) (*2) (*3) (*5) 
 Windows® Server 2003 R2, 

Standard Edition  
 Service Pack 2( (*1) (*5)أو أحدث(
 Windows® Server 2003 R2, 

Standard x64 Edition  
 Service Pack 2( (*1) (*5)أو أحدث(
 Windows® Server 2008 

Standard (32-bit/64-bit)  
 Windows® Server 2008 R2 

Standard (64-bit) 
 Windows® Vista Ultimate 

(32-bit/64-bit) )أو أحدثService 
Pack 1( 

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

 )Service Pack 1أو أحدث(
 Windows® Vista Home Basic 

(32-bit/64-bit)  
 )Service Pack 1أو أحدث(
 Windows® Vista Business 

(32-bit/64-bit)  
 )Service Pack 1أو أحدث(
 Windows® Vista Enterprise 

(32-bit/64-bit)  
 )Service Pack 1أو أحدث(
 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 التشغیل

 Windows Server® 2012 
Standard (64-bit) (*4)  

 Windows Server® 2012 R2 
Standard (64-bit) (*4)  

 Windows ® 8  
(32-bit/64-bit) (*4)  

 Windows ® 8 Pro  
(32-bit/64-bit) (*4)  

 Windows ® 8 Enterprise 
(32-bit/64-bit) (*4)  

 Windows ® 8.1  
(32-bit/64-bit) (*4)  

 Windows ® 8.1 Pro 
(32-bit/64-bit) (*4)  

 Windows ® 8.1 Enterprise 
(32-bit/64-bit) (*4)  

 Windows® 10 Home  
(32-bit/64-bit) (*4)  

 Windows® 10 Pro 
(32-bit/64-bit) (*4)  

 Windows® 10 Enterprise 
(32-bit/64-bit) (*4)  

 Windows® 10 Education 
(32-bit/64-bit) (*4)  

 Windows Server® 2016 
Standard (64-bit) (*4)  

DVD Drive ضروري لتثبیت البرنامج 

  Ultra-SCSI (50-pin)لـ  fi-6800 الواجھة
 USB2.0 )سرعة عالیة( 

 
*1 :fi-6400 مدّعم غیر 
*2 :Scanner Central Admin Agent غیر مدعم. 
*3 :ScandAll PRO  و مسح إلىMicrosoft SharePoint 

 .غیر مدعمان
 .البرنامج یعمل كتطبیقات سطح المكتب: 4*
*5 :PaperStream IP  وPaperStream Capture غیر

 .مدعمان

 
Windows Vista®  أمثلة الشاشة تستخدم لتوضیح

قد تختلف الشاشات والعملیات قلیال وفقا لنظام . العملیات
 .التشغیل الذي تستخدمھ

، حیث ال "®Windows"تم استخدام المصطلح العام ی
یوجد فرق بین اإلصدارات المختلفة ألنظمة التشغیل 

 .باألعلى الموجودة

 

 تثبیت البرامج المجمعة
 

في اإلجراء  Setup DVD-ROMقم بتثبیت البرامج المجمعة من 
 .التالي

تثبیت [اختر : الحظ أن ھناك طریقتان لتثبیت البرامج المجمعة
لتثبیت جمیع البرامج المطلوبة لتشغیل الماسحة، أو )] مستحسن(
 .لتحدید وتثبیت البرنامج حسب الحاجة)] مخصص(تثبیت [
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  إذا كان ھناك إصدار قدیم للبرنامج مثبت بالفعل، قم بإلغاء

إلغاء   A.5"لكیفیة إلغاء تثبیت البرنامج، راجع . تثبیتھ أوال
 .في دلیل المستخدم" تثبیت البرنامج

  المسؤول"قم بتسجیل الدخول كمستخدم یتمتع بمزایا "
 ).المسؤولین(

 

 )مستحسن(التثبیت ■ 
 :یتم تثبیت البرنامج التالي

  برنامج التشغیل)PaperStream IP (TWAIN 
 )PaperStream IP (TWAIN x64 
 لوحة تشغیل البرنامج 
 Error Recovery Guide 
 PaperStream Capture 
 الدلیل 
 Scanner Central Admin Agent 
 fi Series Online Update 

ل الكمبیوتر وسجل الدخول إلى  . 1 كسمتخدم  ®Windowsشغِّ
 .یمتّمع بمزایا المسؤول

في محرك أقراص  Setup DVD-ROMقم بإدخال  . 2
DVD. 
  إعداد [تظھر شاشةfi Series.[ 

 

 
، انقر نقر ]fi Seriesإعداد [إذا لم تظھر شاشة 

 Setupفي " Setup.exe"مزدوج على 
DVD-ROM  من خاللWindows Explorer 

 ].الكمبیوتر[أو 

 طراز الختیار نافذة ظھرت إذا( .انقر على طراز الماسحة. 3
 )الماسحة

 )].مستحسن(تثبیت [انقر الزر  . 4

 

 .اتبع التعلیمات في الشاشة لمواصلة التثبیت . 5

 )مخصص(التثبیت ■ 
" )مستحسن(التثبیت "في . 3إلى  1قم بتنفیذ الخطوات من  . 1

 .)4صفحة (

 )].مخصص(تثبیت [انقر الزر  . 2

 

قم بتحدید مربع الحوار الخاص بالبرنامج لتثبیتھ واضغط الزر  . 3
 ].التالي[

 .اتبع التعلیمات في الشاشة لمواصلة التثبیت . 4

 تثبیت الماسحة
 .تثبیتھاقم بوضع الماسحة في مكان 

 
 

 
  یجب أال ). رطل 70.56(كغ  32وزن الماسحة ھو

 .تحملھا بمفردك
 قم بحمل الماسحة عن طریق دعمھا من األسفل. 

 

 توصیل الكابالت
التالي یوضح  كیفیة توصیل الكابالت بین الماسحة و الكمبیوتر 

 .الخاص بك
 

35033550

1630

860
460

(12.20)
310

460
(33.86)

(18.11) (64.17)

(16.93)

 394
 (15.51)

430

 )بوصة(مم : وحدة

 أبعاد الماسحة
 مكان التثبیت



5 

 

 .تأكد من أن الكمبیوتر متوقف التشغیل . 1

أو كابل  USBقم بتوصیل الماسحة بجھاز الكمبیوتر إما بكابل . 2
SCSI.(fi-6800)  

 .SCSI قبل من مّدعم fi-6800 فقط

 
  الیمكنك القیام بتوصیالت الكابالتUSB  و

SCSI في نفس الوقت. (fi-6800) 
  الیمكنك توصیل العدید من أجھزة الكمبیوتر

 .بالماسحة في الوقت نفسھ
  قم بإیقاف تشغیل الماسحة وجھاز الكمبیوتر

 .الخاص بك كلما قمت بتبدیل كابل الواجھة

 
 .فیما یلي توضیح لمتطلبات التوصیل بالكابالت الخاصة

  كابلUSB 
الذي یأتي كجھاز ملحق مع  USBتأكد من استخدام كابل   -

 .ھذه الماسحة
 USB، قم باستخدام موزع USBعند التوصیل بموزع   -

إذا قمت باستخدام . المرحلة األولى األقرب إلى الكمبیوتر
موزع مرحلة ثانیة أو أحدث، قد ال تعمل الماسحة بشكل 

 .صحیح
یجب أن  ،USB 2.0إذا قمت بتوصیل الماسحة باستخدام   -

. USB 2.0والموزع متوافقان مع  USBیكون منفذ 
تبطؤ سرعة المسح الضوئي عند توصیل الماسحة بـ 

USB 1.1. 
   كابل(fi-6800)SCSI 

 
كن حذرا بحیث ال تتلف أي طرف من موصل 

SCSI  عند توصیل الماسحة بجھاز الكمبیوتر
 .الخاص بك

 
، یجب شراء SCSIعند استخدام الماسحة مع واجھة   -

 .SCSIوبطاقة  SCSIاألنواع التالیة من كابل 
 :SCSIكابل 

الذي یتوافق موصلھ من ناحیة  SCSIاستخدم كابل 
المثبتة في  SCSIالكمبیوتر مع الموصل في بطاقة 

في ناحیة الماسحة، استخدم كابل . الكمبیوتر الخاص بك
SCSI  عالي الكثافة 50-من النوع طرف. 

 عالي الكثافة 50-النوع طرف: SCSI  1موصل 
 عالي الكثافة 68-النوع طرف: SCSI  2موصل 

 :SCSIبطاقة 
المستحسنة في موقع  SCSIستجد معلومات بطاقة 

Fujitsu (FAQ): 
http://www.fujitsu.com/global/support/

computing/peripheral/scanners/scsi/  
، قم بتوصیل الماسحة SCSIفي تشكیل السلسلة التعاقبّیة   -

 .بحیث تكون الجھاز المنتھي
إذا كان ]. 5[المعین في المصنع ھو  SCSI IDیكون   -

SCSI ID  الخاص بجھازSCSI  آخر معین على نفس
الخاص بالماسحة إلى رقم ما  SCSI IDر قم بتغیی IDالـ 

 ].6[إلى ] 0[بین 

قم بتوصیل كابل الطاقة إلى موصل الطاقة الخاص بماسحتك و  . 3
 .بمقبس الطاقة

 

 
 

 
الحاالت التالیة قد تسبب صدمة . تأكد من استخدام الكابل المزود

 .كھربیة أو خلل
 استخدام كابل طاقة غیر المزود. 
  المزود لتوصیل أجھزة أخرىاستخدام كابل الطاقة. 

 

 اختبار مسح ضوئي للمستندات 
، یمكنك إجراء اختبار مسح PaperStream Captureباستخدام 

 .ضوئي للمستندات للتحقق مما إذا كانوا قد تم مسحھم بشكل صحیح
 :فیما یلي توضیح لكیفیة إجراء اختبار مسح ضوئي لمستند

ل الماسحة . 1  .شغِّ
مفتاح الطاقة الرئیسي بالجزء  من"|" اضغط على الجانب  . 1

 .الخلفي من الماسحة
یتم تشغیل . اضغط على زر الطاقة من الجھة األمامیة للماسحة . 2

الماسحة، یضئ زر الطاقة باللون األزرق، وتظھر لوحة 
 ].جاھز) [LCD(العرض سائلة البلور 

 

 SCSI (fi-6800)موصل 
  USBموصل 

 كابل الطاقة  
 SCSI (fi-6800)كابل 

 USBكابل 

1

2

3

SCSI ID�
(fi-6800)

http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/scsi/
http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/scsi/
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إذا وجدت مؤشر خطأ آخر غیر ما ذكر أعاله في الـ 

LCD استكشاف األخطاء  سابعالفصل ال"، راجع
 .في دلیل المستخدم "وإصالحھا

 

 

قم باستبدال غطاء لوحة التشغیل الحالي بذلك الخاص باللغة  . 2
التي ستستخدم، وقم بتحدید اللغة التي سیتم عرضھا في الـ 

LCD. 
الفصل "لكیفیة استبدال الغطاء وتحدید إعداد اللغة، راجع 

 .في دلیل المستخدم" كیفیة استخدام لوحة التشغیل ثالثال

 .قم بتشغیل جھاز الكمبیوتر . 3

 
، قم بتشغیل الماسحة وتأكد أن الـ SCSIالتصال 

LCD  ثم، قم بتشغیل جھاز ]. جاھز[تظھر
 .الكمبیوتر

تم [یتم اكتشاف الماسحة بشكل آلي، ویظھر مربع الحوار  . 4
حدد موقع برنامج التشغیل [اختر ]. العثور على أجھزة جدیدة

لتثبیت برنامج التشغیل متبعا التعلیمات )] مستحسن(وتثبیتھ 
 .الموجودة على الشاشة

 .قم بتحمیل ورقة في الماسحة . 5
في دلیل " تحمیل المستندات 2.1"لتحمیل ورقة، راجع 

 .المستخدم

 .PaperStream Captureقم ببدء تشغیل  . 6

 Windows® XP/Windows® Vista /Windows® 
Server 2008/Windows® 7 

  [كافة البرامج] ← [ابدأ[حدد قائمة ← [PaperStream 
PaperStream Capture] ←[Capture.[ 

 Windows Server® 2012/Windows® 8 
] جمیع التطبیقات[انقر بالزر األیمن على شاشة البدء، وحدد 

 PaperStream[في شریط التطبیقات، ثم اختر 
Capture [ تحت]PaperStream Capture.[ 

 Windows Server® 2012 R2/Windows® 8.1 
في أسفل الجزر األیسر من شاشة البدء، ثم اختر [↓] انقر 

]PaperStream Capture [ تحت]PaperStream 
Capture.[ 

 .، قم بتحریك مؤشر الماوس[↓]لعرض  

 Windows® 10/Windows Server® 2016 
 [PaperStream Capture]] ← ابدأ[حدد قائمة 

←.[PaperStream Capture]  

 .في منطقة القائمة] Scan[انقر زر  . 7

انقر على واحد من الثالث أنواع من ملفات تعریف المستند  . 8
 .المعدة مسبقا

 باألسفل یوجد مثال للنقر على ملف تعریف مستند 
]Black and White.[ 

 
 
  یتم مسح المستند ضوئیا، وعرض الصورة الممسوحة

 .ضوئیا

 
 

 
" استكشاف األخطاء وإصالحھا سابعالفصل ال"راجع 

في دلیل المستخدم، إذا وجدت أي أحرف غیر متوقعة 
 .LCDعلى الـ 

 
طرق  رابعالفصل ال"لمعلومات حول میزات المسح الضوئي، راجع 

 .في دلیل المستخدم" متعددة للمسح الضوئي

 التواصل لالستفسارات
راجع قائمة االتصال الموجودة في الصفحة األخیرة من مستند 

 ".احتیاطات األمان"
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