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مقدمة 
(من اآلن فصاعدا سوف یشار    fi-718PRشكرا لك على شراء خیار أداة الختم  

 . fi-7160/fi-7180إلیھا باسم "أداة الختم") لماسحة الصور الملونة 
ھذا الدلیل یوضح كیفیة تثبیت وتوصیل وتشغیل والعنایة الیومیة بأداة الختم.  

لمزید من التفاصیل حول الوظائف والعملیات الخاصة بماسحة الصور الملونة  
fi-7160/fi-7180  اعدا سوف یشار إلیھا باسم "الماسحة")،  (من اآلن فص

دلیل تشغیل ماسحة الصور الملونة   راجع 
“fi-7160/fi-7260/fi-7180/fi-7280  المضمن فيSetup 

DVD-ROM  .المزود مع الماسحة 
 نتمنى أن یكون ھذا الدلیل مفیدا الستخدامك المستقبلي ألداة الختم. 

2022 فبرایر 

معلومات األمان
المرفق "احتیاطات السالمة" یحتوي على معلومات ھامة حول  إن الدلیل  

االستخدام الصحیح واآلمن لھذا المنتج. تأكد أنك قرأت وفھمت ھذا الدلیل قبل  
 استخدام الماسحة. 

الشركة المصنّعة 
PFU Limited 

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

العالمات التجاریة 
PaperStream  ھي عالمة تجاریة مسجلة لصالحPFU Limited   في

 الیابان. 
أسماء الشركات والمنتجات األخرى ھي عالمات تجاریة مسجلة أو عالمات  

 تجاریة لصالح الشركات المالكة. 

االختصارات المستخدمة في ھذا الدلیل 
أنظمة التشغیل والبرامج المذكورة في ھذا الدلیل. فیما یلي 

أنظمة التشغیل والبرامج المنتج 
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أداة الختم fi-718PRأداة الختم  

الماسحة fi-7160/fi-7180ماسحة الصور الملونة  

دلیل تشغیل ماسحة الصور  
fi-7160/fi-7260/fi-7180/fi-7280

دلیل التشغیل

اإلصدارات المختلفة الخاصة بأنظمة التشغیل الموضحة  ال یوجد تمییز بین  : 1*
 ". Windowsأعاله، ویتم استخدام المصطلح العام " 

األسھم في ھذا الدلیل 
تستخدم رموز سھم للیسار (←) لفصل األیقونات أو خیارات القائمة التي یجب  

 علیك تحدیدھا بشكل متتابع. 
مثال: انقر القائمة [ابدأ] ← [لوحة التحكم].    
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 أمثلة لقطات الشاشة في ھذا الدلیل
بترخیص من    Microsoftتمت طباعة لقطات الشاشة التابعة لمنتج 

Microsoft Corporation  قد تتغیر أمثلة لقطات الشاشة في ھذا الدلیل دون .
 سابق إنذار وذلك لصالح تحسین المنتج. 

كانت الشاشة الفعلیة تختلف عن األمثلة الموجودة في ھذا الدلیل، قم بتشغیل إذا  
الماسحة حسب ما یظھر فعلیاً على الشاشة لدیك مستعیناً بدلیل المستخدم الخاص 

 بتطبیق الماسحة الذي تستخدمھ. 
أو     Windows 7خاصة بـ   یللقطات الشاشة المستخدمة في ھذا الدل 

Windows 10 .  نھ قد تختلف عملیات التشغیل ولقطات الشاشة  الحظ أیضاً أ
مع بعض طرازات الماسحات في ھذا الدلیل وذلك عند قیامك بتحدیث البرنامج.  

 في ھذه الحالة، راجع الدلیل المرفق عند تحدیث البرنامج. 
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 . التجھیزات1
 

 محتویات العلبة. فحص 1.1

عندما تقوم بفتح علبة أداة الختم، قم بالتعامل مع الوحدة األساسیة وملحقاتھا  
بعنایة.  

تأكد من أنھا تحتوي على كل األجزاء المدرجة في قائمة محتویات العلبة  
 المضمنة داخل علبة أداة الختم.  

 
أو   FUJITSUإذا كان أي من المكونات مفقودا، قم باالتصال بموزع ماسحات  

 . FUJITSUبمركز الخدمة المعتمد لدى 

 . أسماء أجزاء المكونات 1.2

 <وحدة أداة الختم> 
 

 الجزء األمامي 

    
 الجزء الخلفي

 
 

   <أداة الختم مع ماسحة مثبتة>
 

 األمامي الجزء 

 
 

 الجزء الخلفي

 
 

 <الجزء الداخلي ألداة الختم>

 

 

 

 غطاء خرطوشة الطباعة  حامل خرطوشة الطباعة 

 غطاء خرطوشة الطباعة
 قسم الطباعة 

 قفل

 كابل خارجي (كابل أداة الختم)

 لوحة التشغیل 
● LCD 
 ]قائمة [زر ●
 ]  ]/ زر [ زر [  ●
 ] Scan/Enterزر [ ●
 ] Stop/Clearزر [ ●
 ] Powerزر [ ●

 ADF(وحدة تغذیة المستندات التلقائیة) 

 ADFحامل الورق 
 (الملقم)

 المعبئ

 أدلة الورق
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 . التثبیت 2
 

 . تثبیت أداة الختم2.1

 قم بتثبیت أداة الختم على النحو التالي. 

 تشغیل الماسحة، وافصل كابل الطاقة.  أوقف  .1

 باألسفل. قم بإزالة المعبئ من الماسحة كما ھو موضح  .2
 ) احمل الجزء األیسر من المعبئ بیدك الیسرى. 1

 
 ) قم بسحب المعبئ برفق بینما تقوم بدفع الماسحة بإصبعك.2

 
للمعبئ من الماسحة، قم بإزالة الذراع ) بمجرد أن یتم تحریر الذراع األیسر  3

 األیمن. 

 

 انتبھ 
 یجب أن تقوم بإزالة المعبئ قبل تثبیت أداة الختم. 

 

 قم بتثبیت الماسحة داخل أداة الختم.   .3

 
ألداة الختم، قم بتثبیت الماسحة بلطف   أثناء حمل الماسحة فوق الجانب الخلفي

 داخل أداة الختم بینما تقوم بخفضھا لألمام حتى تحدث اتصال مع أداة الختم.  

 انتبھ 
 انتبھ أن ال تعلق أصابعك.

 

 )  خلف الماسحة. x2قم برفع األقفال ( .4

 

 

 قم بسحب المعبئ للخارج بحذر.    

 قم بدفع الماسحة بإصبعك.  

 المعبئ 

 القفل

 بعد التثبیت 

 درجة   80حوالي  
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 قم بتدویر األقفال للداخل.  .5

 
   للموصل الموجود خلف الماسحة.الكابل الخارجي قم بتوصیل   .6

 
 

 انتبھ 
أداة الختم ال تعمل إذا كان الكابل الخارجي غیر متصل.  المسح الضوئي بدون الكابل  

 الخارجي متصل سوف یتسبب في انحشار األوراق داخل أداة الختم. 

) في الجانب 2المعبئ (الذي تمت إزالتھ في الخطوة    قم بتثبیت .7
    األمامي ألداة الختم. 

 
 

 قم بتوصیل كابل الطاقة بالماسحة.   .8

 . تحمیل خرطوشة الطباعة 2.2
 قم بتثبیت خرطوشة الطباعة على النحو التالي. 

 انتبھ 
 .ثبتھا بشكل صحیح عند تثبیت خرطوشة الطباعة،  

 قم بإیقاف تشغیل الماسحة.  .1

حھا كما ھو قم بفتضع یدك على الجزء وسط خرطوشة الطباعة و  .2
 . موضح باألسفل

 
قم بإزالة شریط التغلیف من على حامل خرطوشة الطباعة وأدلة   .3

 الورق.

حامل خرطوشة الطباعة عن طریق الضغط على رافعة   برفعقم  .4
  .تأمینھ ورفعھا بأصابعك، كما ھو موضح باألسفل

 
 قم بإخراج خرطوشة طباعة جدیدة. .5

 
 قم بإزالة الشریط الحامي من خرطوشة الطباعة.  .6

 
 

 انتبھ 
 ال تلمس الجزء المعدني من الخرطوشة وال تضع الشریط الحامي مرة أخرى. 

 أدلة الورق

 حامل خرطوشة الطباعة 

 قم بإدخال ذراع واحد.  ①

 قم بتمریر الذراع اآلخر برفق. ②
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خرطوشة الطباعة في الحامل كما ھو موضح باألسفل قم بوضع  .7
 بشریطھ مشیر للیمین.

 
 

 انتبھ 
 أال تسمح لخرطوشة الطباعة أن تلمس أو تمسك في فیلم دائرة الطباعة.  اً كن حذر

 حامل خرطوشة الطباعة حتى یقفل في مكانھ.  زالقم بإن .8

 
قم بوضع حامل خرطوشة الطباعة في بطول المكان الذي سیمر  .9

 خاللھ المستند.

 
 قم بإغالق غطاء خرطوشة الطباعة.  .10

 

 
 . اختبار طباعة2.3

بعد تثبیت خرطوشة الطباعة، تحقق مما إذا كانت عملیة الطباعة یمكن  
 إتمامھا.  

 

 تلمیح 
 . ماسحةالمزود مع التشغیل الدلیل لتفاصیل حول لوحة التشغیل، راجع ل

 

 التشغیل في الماسحة.الموجود في لوحة ] Powerاضغط زر [ .1

 . LCDیتم عرض شاشة [جاھز] في  

 . ADFحّمل مستنداً فارغ في حامل الورق  .2

 تلمیح 
أو    A4. إذا كان مقاس الورق أصغر من  Letterأو    A4استخدم ورقة فارغة مقاس   ●

Letter   .قد ال تتم الطباعة بنجاح ، 
 تأكد أن خرطوشة الطباعة مثبتة في إطار عرض الورق.   ●

 

 ].Menuاضغط على زر [  .3

 
 

 . LCD] في  Main Menuیتم عرض شاشة [ 
 

Menu

Scan/Enter

Check

Power

Stop/Clear
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] واضغط  ] أو [بالضغط على زر [] Test Print: 3حدد [ .4
 ].Scan/Enterعلى زر [

 . LCD] في No. of Sheets Scannedیتم عرض شاشة [ 
 

 انتبھ 
 إذا كانت أداة الختم مفصولة أو غیر متصلة بشكل صحیح، یتم عرض  

[Cannot use this function because the Imprinter is not 
connected في  [.LCD . 

]  Multiple Sheets: 2أو [] Single Sheet Only: 1حدد [ .5
] واضغط على زر  ] أو زر [ بالضغط على زر [ 

]Scan/Enter .[ 

، یتم إجراء الطباعة لكل  Multiple Sheets]  :2عند تحدید [ 
 األوراق الموجودة في جیب التلقیم. 

 . LCD] في Print Patternیتم عرض شاشة [ 

]  واضغط على  ] أو زر [حدد نمط الطباعة بالضغط على زر [ .6
 ].Scan/Enterزر [

 

 تلمیح 
 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 

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

 
 . (صفر)  0، بدءاً من  (واحد)   1" یزید بمقدار زیادة  00000000قسم ترقیم البیانات "

 

 
 . LCDیتم عرض شاشة [اختبار الطباعة] في  

] واضغط على  ] أو زر [ بالضغط على زر [] Yes: 1حدد [ .7
 ].Scan/Enterزر [

ط  وتقوم أداة الختم بطباعة نم  الماسحة  في   فارغة ورقة الالیتم تلقیم    
للداخل أو   مم  4نطاق ب مم (  5  تاركة فراغ اختبار الطباعة 

   من حافة المستند.الخارج) 

الموجود في لوحة ] Powerإلیقاف اختبار الطباعة، اضغط زر [ .8
 التشغیل في الماسحة.

 

 

 
 

 مم  5

اتجاه التلقیم 
 

اختبار الطباعة   لمطبوعات نماذج
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 . العملیات األساسیة 3
 

 تعیین موضع الطباعة .3.1

 للطباعة: لتثبیت خرطوشة الطباعة  

 قم بفتح غطاء خرطوشة الطباعة.  .1

قم بتثبیت حامل خرطوشة الطباعة، كما باألسفل، وقم بتمریره للیسار أو   .2
 الیمین في نطاق عرض المستند لتثبیتھ كموضع بدء طباعة مناسب. 

 
 تلمیح 
تشیر النتوء التي على شكل مثلث في رافعة القفل في حامل خرطوشة الطباعة إلى   ●

 الطباعة الحالي في الصفحة. موضع 
في أعلى الخلف لحامل خرطوشة الطباعة توجد عالمات مقاس المستند، استخدمھم   ●

 للضبط لمقاسات الورق ومواضع الطباعة. 
والتأكید أن خرطوشة الطباعة موضوعة   ADFقم بوضع المستند الفعلي في وحدة  ●

 في نطاق عرض المستند.

 

 

   األدلة الجانبیة. كیفیة استخدام 3.2

استخدم األدلة الجانبیة لمنع انحشار األوراق بسبب تجعدات في األطراف، كما  
 ھو مبین باألسفل. 

 
 قم بوضع أدلة الورق في األطراف حیث ستمر خاللھا أطراف الورق. 

 قم بتحمیل المستند في الماسحة.   .1

  قم بفتح غطاء خرطوشة الطباعة. .2

 بتمریر األدلة الورقیة للحواف الیمنى والیسرى للورقة.قم  .3

 
 انتبھ 

 كن حذر أال تسمح لدلیل الورق أن یلمس أو یمسك في فیلم دائرة الطباعة.

 
  

 اتجاه التلقیم

 أدلة الورق
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 تلمیح 
عندما ترغب في الطباعة على قسم قریب من حافة ورقة واسعة، قم بإزالة دلیل الورق  

 لخرطوشة الطباعة، وقم بتثبیت الدلیل الذي تمت إزالتھ في المركز. لكي تفتح مساحة 

 لطباعة الحافة الیمنى 

 
 لطباعة الحافة الیسرى

 

 

   إلزالة أدلة الورق><
 الضغط والحمل سویا بأصابعك، كما باألسفل، ارفع الدلیل ألعلى ثم اسحبھ. 

 
 لتثبیت أدلة الورق> <
 ضع أدلة الورق في أماكنھم كما ھو في الصورة على الیسار.  .1

 

 ادفع القسم العلوي من الدلیل لیتناسب بدقة.  .2

 

 . إعداد الطباعة3.3

 یمكنك ضبط اإلعدادات ألداة الختم باستخدام مربع حوار إعداد الماسحة. 
 

 تلمیح 
 . یقالماسحة وفقًا للتطب  یلبرنامج تشغ  یلتشغ یفیة تختلف ك 
 أو مساعدة البرنامج الذي تستخدمھ.  یلتشغ  یلراجع دل یل،التفاص لمعرفة

 

 تلمیح 
 PaperStreamیمكن تحدید العناصر التالیة.  للتفاصیل، راجع ملف مساعدة برنامج تشغیل 

IP. 
 حالة أداة الختم (تشغیل أو إیقاف التشغیل)  ●
 تمت مزامنتھ مع أداة الختم الرقمیة.   PaperStream IPما إذا كان برنامج تشغیل  ●
إعدادات الطباعة (مثل نوع الخط، االتجاه، موضع بدء الطباعة، سلسلة أحرف الطباعة،   ●

 والحرف األولي، القیم المرتفعة أو المنخفضة للعداد)
 

 

 دلیل الورق 

 دلیل الورق 

 دلیل الورق 
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 . استبدال خرطوشة الطباعة3.4

 مستھلك. خرطوشة الطباعة ھي 

 قم باستبدال خرطوشة الطباعة على النحو التالي. 

 انتبھ 
عندما تظھر الرسالة التالیة، قم باستبدال خرطوشة الطباعة في أقرب وقت ممكن. إذا  ●

  واصلت الطباعة بدون استبدال الخرطوشة، سوف تصبح مخرجات الطباعة باھتة. 

 
 . تأكد من تثبیتھا بشكل صحیح، بخرطوشة أخرى   عند استبدال خرطوشة الطباعة ●

 

 قم بإیقاف تشغیل الماسحة.  .1

حھا كما ھو قم بفتضع یدك على الجزء وسط خرطوشة الطباعة و  .2
 . موضح باألسفل

 
حامل خرطوشة الطباعة عن طریق الضغط على رافعة تأمینھ  رفع  قم ب .3

 باألسفل. ورفعھا بأصابعك، كما ھو موضح 

 
 قم بإزالة خرطوشة الطباعة.  .4

 

 قم بإزالة الشریط الحامي من خرطوشة الطباعة الجدیدة. .5

 
 انتبھ 

 ال تلمس الجزء المعدني من الخرطوشة وال تضع الشریط الحامي مرة أخرى. 

 أدخل خرطوشة الطباعة والقفل في الجانب األیمن.  .6

 
 

 انتبھ 
 الطباعة أن تلمس أو تمسك في فیلم دائرة الطباعة. كن حذر أال تسمح لخرطوشة 

 حامل خرطوشة الطباعة حتى یقفل في مكانھ. قم بإنزال  .7

 
 

قم بوضع حامل خرطوشة الطباعة بطول المكان الذي سیمر خاللھ   .8
 المستند. 

 
 انتبھ 

قد تتم طباعة جزء من    حافة المستند،أعلى  الطباعة على  دما تقوم الماسحة ب الحظ أنھ عن 
 خارج المستند وفقا لموضع الطباعة.   المحتوى

 

 حامل خرطوشة الطباعة
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قم بإغالق غطاء خرطوشة الطباعة.  .9

 شغل الماسحة.  .10

أعد تعیین عّداد الحبر.  .11

انتبھ
. تأكد من إعادة تعیین عداد الحبر بعد استبدال خرطوشة الطباعة

]. Software Operation Panelقم بعرض مربع الحوار [  

Server 2008 R2Windows /Windows 7
 ← ] fi Series] ← [ جمیع التطبیقات انقر قائمة [ابدأ]  ← [ 

[Software Operation Panel] . 
Windows Server 2012

] في شریط  جمیع التطبیقاتانقر زر الفأرة األیمن على شاشة البدء، ثم حدد [ 
 ]. fi Series]  تحت [Software Operation Panelالتطبیقات ← [ 

Windows 8.1/Windows Server 2012 R2
]  Software Operation Panel] في أسفل یسار شاشة البدء ← [ انقر [
 ]. fi Series[تحت 

 ]، قم بتحریك مؤشر الماوس. لعرض [

 Windows Server 2022/Windows Server
Windows Server 2016/Windows 10/2019

.]fi Series [ ] ←Software Operation Panelانقر قائمة [ابدأ] ← [ 

Windows 11
 ← ]fi Series] ← [كل التطبیقات انقر قائمة [ابدأ] ← [ 

[Software Operation Panel] . 
من القائمة على جھة الیسار، حدد [ضبط الجھاز].  

 انقر الزر [مسح] للحبر المتبقي.  

".  100تم تعیین العداد على " 

]. Software Operation Panelانقر زر [موافق] في مربع الحوار [  

تظھر رسالة.  

 انقر زر [موافق].  

تم حفظ اإلعدادات.  

. إزالة المستندات المحشورة 3.5

عندما یحدث انحشار أوراق، قم بإزالة المستند في اإلجراء التالي. 

انتبھ
ال تستخدم القوة لسحب المستند المحشور.  

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

لفتحھ كما ھو موضح  قسم الطباعة بالجانب األیمن  قم بوضع یدك على.2
. باألسفل

 انتبھ
. ADFتأكد من فتح قسم الطباعة قبل فتح 

.ADFافتح وحدة تغذیة المستندات التلقائیة .3

قم بإزالة المستند المنحشر. .4

 قسم الطباعة 

وحدة تغذیة المستندات  
ADFالتلقائیة 
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  .ADFأغلق وحدة تغذیة المستندات التلقائیة  .5

 
 

 قم بإغالق قسم الطباعة. .6

 
 

 انتبھ 
 مغلقة قبل إغالق قسم الطباعة. ADFتأكد أن وحدة تغذیة المستندات التلقائیة  ●

 انتبھ أن ال تعلق أصابعك. ●

 ال تحرك أداة الختم أو الماسحة أثناء الطباعة.   ●

عندما ال تستخدم أداة الختم لمدة طویلة، من المستحسن أن تقوم بإزالة خرطوشة   ●
 الطباعة.

 . تشغیل الماسحةیتم إجراء طباعة، مثل في حالة    لمسوف یتم إستھالك الحبر حتى لو  

 لمنع التلف، ال تقوم بنقل أداة الختم عندما تكون الماسحة مثبتة.  ●

 قسم الطباعة 

وحدة تغذیة المستندات  
 ADFالتلقائیة 
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 . العنایة الیومیة4
 

 . تنظیف خرطوشة الطباعة4.1
في لوحة األفواه  ر الحب دخول  یمكن أن تحدث طباعة ردیئة الجودة بسبب 

طویلة من   ةترك أداة الختم غیر مستخدمة لفترأو عند   بخرطوشة الطباعة
 . بخرطوشة الطباعة  قم بتنظیف لوحة األفواهحدوث ذلك  عند الزمن.

 

 انتبھ 
مسح أي وسخ أو بقع من لوحة  للتنظیف، قم باستخدام قطعة قماش جافة (ال تستخدم منایل)، وقم ب 

 األفواه برفق. 

 

 تلمیح 
خروج الحبر مازالت مسدودة بعد تنظیف خرطوشة الطباعة، قم باستبدالھا  إذا كانت ثقوب  
 .بأخرى جدىدة

 

 قم بإیقاف تشغیل الماسحة.  .1

 قم بإزالة خرطوشة الطباعة.  .2

 ) ". استبدال خرطوشة الطباعة3.4"(راجع 

 

 انتبھ 
 ن حذرا أال تلمس لوحة األفواه أو قسم االتصال مباشرة بالید. ك

 

 من لوحة األفواه برفق.  الحبرقم بمسح   .3

 
 

 بتثبیتھا.تأكد أن خرطوشة الطباعة نظیفة، ثم قم  .4

 ) ". استبدال خرطوشة الطباعة3.4"(راجع 

 انتبھ 
 . قم بتثبیتھا بشكل صحیحعند تثبیت خرطوشة الطباعة، 

 

 

 . تنظیف أداة الختم 4.2
بعد االستخدام المتكرر، سوف یبدأ الحبر المتبقي یتراكم على سطح قاعدة حامل  
خرطوشة الطباعة، والذي یمكن أن یلطخ المطبوعات.  دائما حافظ على سطح 

 القاعدة نظیفا.   

لضمان مطبوعات ذو جودة عالیة واستخدام أطول ألداة الختم، قم بإجراء  
 باألسفل. صیانة یومیة كما ھو موضح  

 انتبھ 
 .  ةقاعدالمسح الحبر من على سطح  استخدم قطعة قماش ممتصة لعند التنظیف، 

 إذا جف الحبر، قم بمسحھ برفق بقطعة قماش مرطبة بالماء حیث أن الحبر مائي المصدر.  

 قم بإیقاف تشغیل الماسحة.  .1

 قم بإزالة خرطوشة الطباعة.  .2

 ) ". استبدال خرطوشة الطباعة3.4"(راجع 

 قم بفتح قسم الطباعة. .3

 .  إلزالة الحبر قم بمسح سطح قاعدة خرطوشة الطباعة بقطعة قماش .4

 
 انتبھ 
 المعدنیة التي تقع خلف البكرات العلویة في قسم الطباعة. ن حذرا أال تلمس اإلطارات  ك
 

 
 

 تأكد أن قسم الطباعة نظیف، ثم قم بإغالقھ.  .5

 قم بإعادة تثبیت خرطوشة الطباعة وأغلق غطاء خرطوشة الطباعة. .6

 ) ". استبدال خرطوشة الطباعة3.4"(راجع 

 لوحة األفواه
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 . تنظیف البكرات.4.3
عندما یكون الحبر أو غبار الورق ملتصق بسطح بكرات التلقیم، قد ال یتم تلقیم 
 المستندات بسالسة. لمنع مشاكل التقیم، قم بتنظیف أسطح البكرات بشكل منتظم.

 تلمیح 
ورقة تقریباً. الحظ أن اإلرشادات تختلف حسب    1,000ف بعد مسح حوالي  یجب القیام بالتنظی 

 نوع المستندات التي تقوم بمسحھا. 

 قم بفتح قسم الطباعة. .1

  قم بتنظیف الست بكرات المطاطیة. .2

 مواقع البكرات موضحة باألسفل. 

 
بقطعة قماش مرطبة    قم بمسح الوسخ والغبار من على سطح البكرات

 . Cleaner F1بسائل التنظیف 
 

 انتبھ 
قد تستغرق وقتاً طویالً لتجف في حالة استعمال كمیة مفرطة من سائل التنظیف  

Cleaner F1  استعمل منھ مقدار قلیل. امسح سائل التنظیف كلیاً وال تترك أي بقایا .
 منھ على القطع التي تم تظیفھا. 

 
 البكرات المطاطیة بأكملھ بینما تقوم بتدویرھم یدویا. سطح قم بتنظیف 

 

 انتبھ 
أثناء التنظیف، كن حذرا أال تلمس اإلطارات المعدنیة التي تقع خلف البكرات العلویة في  

 قسم الطباعة.
 

 
 

 قم بتنظیف البكرتین الساكنتین (أسود).  .3

 تقع البكرات داخل قسم الطباعة كما ھو موضح باألسفل. 

 
عكس    Cleaner F1قم بوضع قطعة من القماش مرطبة بسائل التنظیف  

 اتجاه سطح البكرات، وقم بمسح البكرات برفق بینما تقوم بتدویرھم یدویا.

 تأكد أن البكرات نظیفة، ثم قم بإغالق قسم الطباعة.  .4

 
 . أدوات التنظیف 4.4

 مالحظات رقم القطعة  الوصف
  Cleaner F1سائل التنظیف 

 

PA03950-0352 100  مل 

 منادیل التنظیف 

 

PA03950-0419 24     عبوة
*)1*)(2 ( 

أو بمركز خدمة   FUJITSU: للمعلومات حول أدوات التنظیف، اتصل بموزع ماسحات  1*
 .FUJITSUمعتمد لدى  

یمكن استعمالھا بدالً من استعمال قطعة قماش . Cleaner F1: منادیل مبللة بسائل التنظیف 2*
 . Cleaner F1جافة وترطیبھا بسائل التنظیف 

 

 انتبھ 
الستعمال أدوات التنظیف بأمان وبطریقة صحیحة، اقرأ االحتیاطات المكتوبة على   ●

 كل منتج بعنایة. 
د تستغرق وقتاً طویالً لتجف في حالة استعمال كمیة مفرطة من سائل التنظیف  ق ●

Cleaner F1.   كلیاً وال تترك أي بقایا استعمل منھ مقدار قلیل. امسح سائل التنظیف
 منھ على القطع التي تم تظیفھا. 

 

 قسم الطباعة 

 الطباعة قسم 
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 . رسائل الخطأ 5
 

 ھذا الفصل یشرح رسائل خطأ أداة الختم.
 إلكتشاف المشكلة وإصالحھا.  الذي یتم عرضھراجع كود الخطأ .  لخطأ في لوحة التشغیل بالماسحةیتم عرض رسائل ا 

 

 تلمیح 
 المزود مع الماسحة. تشغیل اللمزید من التفاصیل حول رسائل الخطأ المعروضة في لوحة التشغیل وأخطاء أخرى، راجع دلیل 

 
 . LCDیتم عرض أكواد ورسائل الخطأ على الشاشة 

 جراء اإل رسالة الخطأ  كود الخطأ 
U5:4A (*1) Imprinter Cover Open  الختم، وتحمیل المستند مرة أخرى. قم بإغالق قسم الطباعة في أداة 

U6:B4 Print cartridge not installed 

 ال توجد خرطوشة طباعة مثبتة. 
 خرطوشة الطباعة بطریقة صحیحة.  ثبیتتأكد من ت

إذا استمرت المشكلة، قم بتدوین كود الخطأ المعروض ثم اتصل بموزع  
 . FUJITSUأو بمركز خدمة معتمد لدى   FUJITSUماسحات 

A0:B2 Imprinter error (RAM)  .حدث خطأ في أداة الختم 
 جرب التالي: 

تأكد أن الكابل الخارجي ألداة الختم موّصل بشكل صحیح بالموصل   . 1
 الجزء الخلفي للماسحة. الخارجي في 

 تأكد من تركیب خرطوشة الطباعة بطریقة صحیحة.  . 2
 قم بإیقاف تشغیل الماسحة ثم أعد تشغیلھا مرة أخرى.   . 3

المشكلة، قم بتدوین كود الخطأ المعروض ثم اتصل بموزع   استمرت إذا  
 . FUJITSUأو بمركز خدمة معتمد لدى   FUJITSUماسحات 

A1:B3 Imprinter error (communication timeout) 
A2:B5 Imprinter error (print head) 
A3:B6 Imprinter error (EEPROM) 

A4:B8 Imprinter error (ROM) 

H6:B1 Imprinter system error 

 حدث خطأ في أداة الختم. 
 قم بإیقاف تشغیل الماسحة ثم أعد تشغیلھا مرة أخرى. 

إذا استمرت المشكلة، قم بتدوین كود الخطأ المعروض ثم اتصل بموزع  
 . FUJITSUأو بمركز خدمة معتمد لدى   FUJITSUماسحات 

 
األزرار في   عندما تفتح قسم الطباعة في أداة الختم بینما تكون الماسحة في وضع االستعداد، سوف تظھر فقط رسالة خطأ بدون كود خطأ.  أیضا، الحظ أن  : 1*

 لوحة التشغیل تكون معطلة عندما یكون قسم الطباعة في أداة الختم مفتوح. 
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. المواصفات 6
المواصفات العنصر 

الطباعة الحراریة النافثة للحبر  طریقة الطباعة 
ما بعد الطباعة (الطباعة بعد المسح)  توقیت الطباعة

zإلى a، من Zإلى Aمن :الحروف األبجدیة األحرف التي یمكن طباعتھا 
9،  إلى 0  :األحرف الرقمیة 

" !:الرموز  $ # % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _‘ { | }¯
حرفا كحد أقصى 43الحد األقصى للحروف بالسطر 

،180º: عادي، عریض الطباعة اتجاه  0º  ،(اتجاه أفقي)270º، 90º (اتجاه رأسي)
،180ºضیق:  0º (اتجاه أفقي)

مم (اتجاه أفقي)، 2.82عرض × 2.91: ارتفاع عادي، عریض مقاس الحرف 
مم (اتجاه رأسي)   2.91عرض  × 2.82االتفاع  

مم (اتجاه أفقي)، 2.12عرض × 2.91ضیق: ارتفاع 
مم (ضیق) 2.54)،  عادي، عریض (  مم3.53المسافة بین الحروف 

عادي، عریض نمط الخط 
، ضیق عادي، عریضعرض الحرف 

المستندات التي یمكن مسحھا  
ضوئیا

المستندات التي یمكن مسحھا ضوئیا بالماسحة 
. الماسحةل المزود مع  تشغیالللتفاصیل راجع دلیل  

الحظ أن مقاس الورق ووزنھ كما یلي: 
الحد األقصي للمقاس (عرض × طول) -
مم 355.6× مم 216  
الحد األدني للمقاس (عرض × طول) -
مم   54× مم 50.8  
وزن الورق -
رطل) 34إلى 14(  2غ/م  127إلى 52  

انتبھ
الحرارة، والورق المصقول، وورق الفن تستغرق وقتا أطول حتى  المستندات ذو السطح الالمع مثل الورق الحراري، وورق نقل ●

یجف الحبر وقد تسبب سوء جودة الطباعة. یجب تنظیف أداة الختم بشكل دائم إذا كنت تستخدم أنواع الورق التالیة. 
ون أداة الختم مثبتة. ورق كبیر الحجم عندما تكالال یمكن المسح الضوئي لمستندات بالستیكیة سمیكة مثل البطاقات االئتمانیة و●

  
الطباعة منطقة 

انتبھ
مم من حافة المستند. 5ال تقم بالطباعة في نطاق 

التلقیم من نقطة البدء التجاه مم    4±دقة موضع الطباعة 
بوصة5.35(H(× 11.81×10.04(D)  (W)مم /H)300× 255(D)×)136(W)  :بدون الماسحة البعد 

بوصة8.91(H( × 11.81×10.47(D)  (W)مم /   H)300×266(D)×)208(W)  :بالماسحة 
والُمعبئ)ADF(بإستثاء كابل الواجھة، حامل الورق (الملقم) 

A B

C

D

منطقة الطباعة
(سوداء)

اتجاه التلقیم

A=5   مم
5=B   مم
5=C   مم
5=D   مم

بوصة) 0.20(
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 رطل) 5.95كغ ( 2.7 الوزن
 80إلى % 20، الرطوبة: من 95ºF)إلى   50(من  35ºCإلى   10درجة الحرارة: من  المحیطة البیئة 

 )P/N: CA00050-0262خرطوشة الطباعة ( العنصر المستھلك 
 قد تقل بناء على اختیار الخط)(حرفا  4,000,000عدد األحرف التي یمكن طباعتھا: 

 حرفا أو ستة أشھر بعد الفتح  4,000,000دورات االستبدال : 
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