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fi-748PRB | 1دلیل تشغیل أداة الختم 

مقدمة 
 . fi-748PRBشكراً لك على شرائك أداة الختم 

ھي وحدة اختیاریة تستخدم مع ماسحة الصور   fi-748PRBأداة الختم 
fi-7460/fi-7480 . 

ھذا الدلیل یشرح تثبیت وتوصیل والعملیات األساسیة والصیانة المنتظمة ألداة  
(یطلق علیھا من اآلن فالحقاً، أداة الختم). استخدم المنتج   fi-748PRBالختم 

 بشكل صحیح وفقاً لھذا الدلیل. 

(یطلق علیھا من اآلن   fi-7460/fi-7480لكیفیة استخدام ماسحة الصور 
"fi-7460/fi-7480اجع "دلیل تشغیل ماسحة الصور فالحقاً، الماسحة)، ر
 المرفق في العلبة.   DVD-ROMالمتضمن في إعداد 

 نأمل أن یمكنك ھذا الدلیل من تحقیق االستفادة القصوى من اداة الختم

 2022 فبرایر 

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

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

 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 
 فیما یلي أنظمة التشغیل والبرامج المذكورة في ھذا الدلیل. 

التشغیل  أنظمة االسم 
 والبرامج 

2008 R2 Standard ®Windows Server 
(64-bit) 

Windows Server 
2008 R2 *)1 ( 

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

Windows 7 *)1 (

2012 Standard ®Windows Server 
(64-bit) 

Windows Server 
2012  *)1 ( 

2012 R2 Standard ®Windows Server 
(64-bit) 

Windows Server 
2012 R2 *)1 ( 

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

Windows 8.1
*)1 (

bit)-bit/64-10 Home (32 ®Windows 
bit)-bit/64-10 Pro (32 ®Windows 
bit)-bit/64-10 Enterprise (32 ®Windows 
bit)-bit/64-10 Education (32 ®Windows 

Windows 10 *)1 (

bit)-2016 Standard (64 ®Windows Server Windows Server 
2016  *)1 ( 

bit)-2019 Standard (64 ®Windows Server Windows Server 
2019  *)1 ( 

bit)-2022 Standard (64 ®Windows Server Windows Server 
2022  *)1 ( 

bit)-11 Home (64 ®Windows 
bit)-11 Pro (64 ®Windows 
bit)-11 Enterprise (64 ®Windows 
bit)-11 Education (64 ®Windows 

Windows 11 *)1 (

PaperStream IP (TWAIN) 
PaperStream IP (TWAIN x64) 
PaperStream IP (ISIS) Bundle 

برنامج التشغیل  
PaperStream IP 

 أداة الختم  fi-748PRBأداة الختم  
 الماسحة الضوئیة fi-7460/fi-7480ماسحة الصور  

 دلیل المستخدم  fi-7460/fi-7480دلیل تشغیل ماسحة الصور  

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

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

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

Corporation . 
قد تتغیر أمثلة لقطات الشاشة في ھذا الدلیل دون سابق إنذار وذلك لصالح تطویر  

 المنتج. 
ل، قم  إذا كان ما یظھر على الشاشة الفعلیة یختلف عن األمثلة الموجودة في ھذا الدلی

بتشغیل الماسحة حسب ما یظھر فعلیاً على الشاشة لدیك مستعیناً بدلیل المستخدم  
 الخاص بتطبیق الماسحة الذي تستخدمھ. 

.  Windows 10أو  Windows 7لقطات الشاشة المستخدمة في ھذا الدلیل خاصة بـ  
قد تختلف  الحظ أیضاً أنھ قد تختلف النوافذ والعملیات الفعلیة حسب أنظمة التشغیل.  

عملیات التشغیل ولقطات الشاشة 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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 التجھیزات  1الفصل 

 . فحص محتویات العلبة 1.1

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

أو FUJITSUإذا كان ھناك أي شئ مفقود أو تالف، اتصل بموزع ماسحات 
 . FUJITSUبمركز خدمة معتمد لدى 

 وملحقاتھ بحرص. استخدم ھذا المنتج 

 . أسماء أجزاء المكونات1.2

 <وحدة أداة الختم> 

 الجھة األمامیة

 الجزء الخلفي 

 <أداة الختم مع ماسحة مثبتة>
 الجھة األمامیة

 الجزء الخلفي 

كابل خارجي
قفل

 ADF حامل الورق
(الملقم) 

لوحة التشغیل
・LCD
[القائمة]زر ・
]زر [/ ][زر ・
زر ・

]Scan/Enter[ 
]Stop/Clearزر [・
]Powerزر [・

ADF(وحدة تغذیة المستندات التلقائیة) 

المعبئ

غطاء خرطوشة الطباعة  قسم الطباعة



4 | 

 <من الداخل> 

غطاء خرطوشة الطباعة  حامل خرطوشة الطباعة
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 التثبیت  2الفصل 

 . تثبیت أداة الختم2.1
 قم بتثبیت أداة الختم كما یلي: 

 أوقف تشغیل الماسحة، وافصل كابل الطاقة.  .1

 قم بإزالة المعبئ من الماسحة.  .2

 تنبیھ 
یجب أن تقوم بإزالة المعبئ قبل تثبیت أداة الختم.  ●
ال تسحب بقوة، حیث أن ذلك قد یتلف المعبئ.  ●

 قم بتثبیت الماسحة داخل أداة الختم.  .3
ألداة الختم. قم بوضع الماسحة برفق في  قم بحمل الماسحة فوق الجزء الخلفي  

 قاعدة أداة الختم بینما تقوم بإنزالھا ودفعھا لألمام حتى تالمس أداة الختم. 

 تنبیھ 
 كن حذرا أال تعلق أصابعك. 

 ارفع األقفال (قفالن في الجزء الخلفي).  .4

. قم برفع المعبئ ألعلى كما ھو موضح باألسفل.1

. قم بسحب المعبئ للخارج مع دفع 3
ذراع واحد للداخل.

. قم بسحب الجانب اآلخر من 4
المعبئ.

. قم بمسك ذراع المعبئ.2

بعد التثبیت
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 الخلفي). لف األقفال للداخل (قفالن في الجزء  .5

قم بتوصیل الكابل الخارجي للموصل الموجود في الجزء الخلفي   .6
للماسحة. 

 تنبیھ 
أداة الختم لن تعمل إذا كان الكابل الخارجي غیر متصل بالماسحة. إجراء المسح الضوئي  
عندما یكون الكابل الخارجي غیر متصل سوف یتسبب في انحشار المستندات داخل أداة  

 الختم. 

 أعلى أداة الختم.  2قم بتثبیت المعبئ الذي تمت إزالتھ في اإلجراء رقم  .7

 قم بتوصیل كابل الطاقة بالماسحة.  .8

 . تحمیل خرطوشة الطباعة 2.2
 خرطوشة الطباعة كما یلي: قم بتحمیل 

 تنبیھ 
 عند تثبیت خرطوشة الطباعة قم بتثبیتھا بشكل صحیح. 

 قم بإیقاف تشغیل الماسحة.  .1

قم بوضع یدك في منتصف غطاء خرطوشة الطباعة وافتحھا كما ھو   .2
 موضح باألسفل. 

 قم بإزالة الشریط الذي یثبت حامل خرطوشة الطباعة.  .3

الطباعة عن طریق الضغط على الذراع  قم برفع حامل خرطوشة  .4
 بأصابعك كما ھو موضح باألسفل. 

 قم بإخراج خرطوشة الطباعة من الحقیبة.  .5

قم بتثبیت أحد األذرع.. 1

. ثم قم بجذب الذراع اآلخر عن 2
طریق دفعھ.
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 قم بإزالة الشریط الحامي من على خرطوشة الطباعة.  .6

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

الحامل بحیث یكون شریطھا مشیراً  قم بوضع خرطوشة الطباعة في  .7
 للیمین. 

 تنبیھ 
 كن حذر أال تسمح لخرطوشة الطباعة أن تمسك في فیلم دائرة الطباعة. 

قم بخفض ذراع حامل خرطوشة الطباعة ألسفل برفق حتى یقفل في   .8
 مكانھ وقم بتثبیت خرطوشة الطباعة في مكانھا. 

 مالئم. قم بتحریك خرطوشة الطباعة لموضع طباعة  .9
 یجب أن یتم تثبیت خرطوشة الطباعة في الموضع حیث سیمر المستند. 

 قم بإغالق غطاء خرطوشة الطباعة.  .10

 . اختبار الطباعة 2.3
بعد تحمیل خرطوشة الطباعة، تحقق مما إذا كانت عملیة الطباعة تعمل بشكل  

 طبیعي. 

تلمیح 
 التشغیل المزود مع الماسحة. للتفاصیل حول لوحة التشغیل، راجع دلیل 

 ] بلوحة التشغیل بالماسحة. Powerقم بالضغط على زر [ .1

   یتم عرض شاشة [جاھز] علىLCD . 

 حّمل مستنًدا فارغاً في الماسحة.  .2

تلمیح 
. إذا كان مقاس الورقة أصغر  Double Letterأو  A3استخدم ورقة فارغة مقاس  ●

 ، قد ال تتم الطباعة بنجاح. Letterأو  A4من 
 تأكد أن خرطوشة الطباعة مثبتة في إطار عرض الورق.  ●

B
L
A
C
K

C
6
6
0
2
A

B
L
A
C
K

C
6
6
0
2
A

B
L
A
C
K

C
6
6
0
2
A
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]. Menuاضغط على زر [  .3

  یتم عرض شاشة [قائمة اإلعدادات] في شاشةLCD . 

]، وقم  ] أو زر  [ : اختبار الطباعة] بالضغط على زر  [3حدد [ .4
]. Scan/Enterبتأكید االختیار بالضغط على زر [ 

   یتم عرض شاشة [عدد الورق الممسوح ضوئیًا] على شاشةLCD . 
 تنبیھ 

إذا تم فصل أداة الختم أو عدم توصیلھا بشكل صحیح، یتم عرض [ال یمكن استخدام ھذه  
 . LCDالوظیفة ألن أداة الختم غیر متصلة.] على شاشة الـ 

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

: أوراق متعددة]، یتم إجراء الطباعة لكل األوراق  2ندما یتم تحدید [ ع
 الموضوعة في الماسحة. 

   یتم عرض شاشة [نمط الطباعة] في شاشةLCD . 

]، ثم قم بتأكید  ] أو زر [قم بتحدید نمط طباعة بالضغط على زر [ .6
]. Scan/Enterاالختیار بالضغط على زر [ 

تلمیح 
 بار الطباعة: توجد باألسفل أنماط اخت

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

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

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

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

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

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

 (صفر).  0" یزداد بمعدل زیادة واحد، بدءاً من  00000000الجزء الترقیمي "

   یتم عرض شاشة [اختبار الطباعة] في شاشةLCD . 

]، ثم قم بتأكید  ] أو زر [: نعم] بالضغط على زر [1حدد [ .7
]. Scan/Enterاالختیار بالضغط على زر [ 

   الختم بطباعة نمط  یتم تلقیم المستند الفارغ في الماسحة، وستقوم أداة
مم للداخل أو   4مم (بتفاوت  5اختبار طباعة تاركة فراغ مقاسھ 

 الخارج) من حافة المستند. 

] في لوحة تشغیل  Powerإلنھاء اختبار الطباعة، اضغط زر [  .8
 الماسحة إلیقاف تشغیلھا. 

Menu

Scan/Enter

Check

Power

Stop/Clear

 مم 5

اتجاه التلقیم

 عینة اختبار نمط طباعة

1

2
3

4
5

6
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 العملیات األساسیة  3الفصل 
 . تعیین موضع الطباعة 3.1

 قم بتعیین موضع الطباعة بالخطوات التالیة. 

 قم بفتح غطاء خرطوشة الطباعة.  .1

 قم بتحریك خرطوشة الطباعة لموضع طباعة مالئم.  .2
امسك خرطوشة الطباعة، كما باألسفل، وقم بسحبھا للیسار أو الیمین في حدود  

 ا في موضع مناسب لبدء الطباعة. عرض المستند لتثبیتھ

تلمیح 
الجزء البارز الذي على شكل مثلث في حامل خرطوشة الطباعة یشیر إلى رأس   ●

 الطباعة. استخدم الجزء البارز كدلیل لموضع الطباعة. 
عالمات مقاس المستند توجد في الجانب العلوي لخرطوشة الطباعة. استخدم   ●

 المستند. العالمات كدلیل لعرض 
قم بتحمیل المستند الفعلي في الماسحة وتأكد أن خرطوشة الطباعة مثبتة في إطار   ●

 عرض المستند. 

 قم بإغالق غطاء خرطوشة الطباعة.  .3

 . إعداد الطباعة 3.2
یمكنك ضبط اإلعدادات ألداة الختم باستخدام نافذة إعداد برنامج تشغیل  

 الماسحة. 

تلمیح 
 . یقالماسحة وفقًا للتطب یلبرنامج تشغ یل تشغ یفیةتختلف ك

 . ھأو مساعدة البرنامج الذي تستخدم  یلتشغ یلراجع دل یل،التفاص لمعرفة

تلمیح 
یمكن تحدید العناصر التالیة. للتفاصیل، راجع ملف مساعدة برنامج التشغیل  

PaperStream IP . 
 الة أداة الختم  (تعمل أم ال تعمل)ح  ●
 تتم مزامنتھ مع أداة الختم الرقمیة  PaperStream IPما إذا كان برنامج التشغیل   ●
إعدادات الطباعة (مثل نوع الخط، واالتجاه، وموضع بدء الطباعة، وسالسل األحرف التي   ●

 تتم طباعتھا، والقیم األولیة والمتزایدة والمتناقصة للعداد)

 كیفیة استخدام عروة تحریر المعبئ . 3.3
 دم عروة تحریر المعبئ عندما یتعذر إخراج المستند بسالسة. استخ

 قم برفع المعبئ.  .1

 قم برفع عروات تحریر المعبئ (واحدة في كل جانب).  .2

 قم بإرجاع المعبئ.  .3

B
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 استبدال خرطوشة الطباعة . 3.4
 خرطوشة الطباعة مستھلكة. 

 خرطوشة الطباعة كما یلي: قم باستبدال 

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

استمررت في الطباعة بدون تبدیل خرطوشة الطباعة، سوف تصبح مخرجات الطباعة  
باھتة. 

صحیح. عند استبدال خرطوشة الطباعة بأخرى جدیدة، تأكد أنھا مثبتة بشكل  ●

 قم بإیقاف تشغیل الماسحة.  .1

قم بوضع یدك في منتصف خرطوشة الطباعة وافتحھا كما ھو موضح   .2
باألسفل. 

قم برفع حامل خرطوشة الطباعة عن طریق الضغط على الذراع   .3
 بأصابعك كما ھو موضح باألسفل. 

 قم بإزالة خرطوشة الطباعة القدیمة.  .4

 خرطوشة الطباعة الجدیدة. قم بإزالة الشریط الحامي من على  .5

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

قم بوضع خرطوشة الطباعة في الحامل بحیث یكون شریطھا مشیراً   .6
 للیمین. 

 تنبیھ 
 كن حذر أال تسمح لخرطوشة الطباعة أن تمسك في فیلم دائرة الطباعة. 

برفق حتى یقفل في مكانھ وقم بتثبیت  قم بخفض الذراع ألسفل  .7
 خرطوشة الطباعة في مكانھا. 
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 قم بتحریك خرطوشة الطباعة لموضع طباعة مالئم.  .8
 یجب أن یتم تثبیت خرطوشة الطباعة في الموضع حیث سیمر المستند. 

 تنبیھ 
عندما تقوم بالطباعة بالقرب من حافة المستند، انتبھ لموضع خرطوشة الطباعة حیث أن  

 طباعة قد تحدث خارج المستند. ال

 قم بإغالق غطاء خرطوشة الطباعة.  .9

 شغل الماسحة.  .10

 قم بإعادة تعیین عداد الحبر على النحو التالي.  .11

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

  ] اعرض نافذةSoftware Operation Panel .[ 

    Windows/Server 2008 R2Windows 7أنظمة التشغیل  
 ←]  [fi Series] ←جمیع التطبیقاتقائمة [ابدأ] ← [انقر فوق 

[Software Operation Panel] . 

   Windows Server 2012أنظمة التشغیل  
األیمن على شاشة البدء، ثم حدد [جمیع التطبیقات]   الماوس انقر زر  

تحت ]Software Operation Panelفي شریط التطبیقات ← [
]fi Series .[ 

Windows Server 2012 R2/Windows 8.1أنظمة التشغیل  
←  انقر فوق [↓] في الجانب السفلي األیسر من شاشة البدء وحدد 

]Software Operation Panel  تحت [.[fi Series] 
 إلظھار السھم [↓]، حرك مؤشر الماوس. 

Windows 106/Windows Server 201/ أنظمة التشغیل
 Windows Server 2019/Windows Server 2022 

 ←]   [fi Series[ابدأ] ←  قائمةانقر 
[Software Operation Panel] . 

11 Windows   
 ←]  [fi Series] ←كل التطبیقاتانقر فوق قائمة [ابدأ] ← [

[Software Operation Panel] . 

  ] الجھاز] من القائمة على الیسار، ثم انقر زر [مسح]    ضبطانقر
 لـ [الحبر المتبقي]. 

 100یتم ضبط قیمة العدّاد على . 

  ] انقر زر [موافق] في النافذةSoftware Operation Panel .[ 

  .[موافق] تظھر رسالة. انقر زر 

  تنغلق نافذة[Software Operation Panel]  ویتم مسح عداد ،
 الحبر. 
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 إزالة المستندات المحشورة  . 3.5
 إذا انحشر المستند، قم بإزالة المستند المحشور كما یلي: 

 تنبیھ 
وقسم الطباعة إلزالة المستند المحشور. ال تقم   ADFقم بفتح وحدة تغذیة المستندات التلقائیة 

 بسحب المستند بالقوة. 

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

 امسك كال طرفي قسم الطباعة، وافتحھ كما ھو موضح بالشكل.  .2

 تنبیھ 
 ، تأكد من فتح قسم الطباعة أوالً. ADFعندما تقوم بفتح وحدة 

 . ADFافتح وحدة تغذیة المستندات التلقائیة  .3

 قم بإزالة المستندات المحشورة.  .4

 . ADFأغلق وحدة تغذیة المستندات التلقائیة   .5

 امسك كال طرفي قسم الطباعة، وأغلقھ كما ھو موضح بالشكل.  .6

 تنبیھ 
مغلقة قبل أن تغلق    ADFتأكد أن وحدة تغذیة المستندات التلقائیة  ●

قسم الطباعة. 
كن حذرا أال تعلق أصابعك.  ●
ال تحرك أداة الختم أو تھزھا أثناء الطباعة. قد تصبح الطباعة غیر   ●

مرتبة. 
إذا كنت لن تستخدم أداة الختم لفترة طویلة، قم بإزالة خرطوشة   ●

تم إستھالك الحبر في كل مرة یتم  الطباعة من أداة الختم. سوف ی
بھا التشغیل حتى لو لم تتم أي طباعة. 

ال تقم بتحریك الماسحة عندما تكون أداة الختم مثبتة. قد تتلف أداة   ●
الختم. 

ADF 

قسم الطباعة

ADF 

قسم الطباعة
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 العنایة الیومیة  4الفصل 

 الطباعة . تنظیف خرطوشة 4.1
الختم   أداة  ترك  أو  الطباعة  في خرطوشة  األفواه  بلوحة  الملتصقة  الحبر  بقع 
خروج   ثقوب  بسبب  للطباعة  ردیئة  جودة  في  یتسببا  قد  لفترة  استخدام  بدون 
الحبر المسدودة عند الفوھة. إذا كانت أداة الختم الخاصة بك تحتوي على ھذه  

 في خرطوشة الطباعة.  األنواع من المشاكل، قم بتنظیف لوحة األفواه 

 تنبیھ 
للتنظیف، استخدم قطعة قماش جافة خالیة من الوبر، وقم بمسح الوسخ برفق من على سطح  

 لوحة األفواه. (ال تستخدم مندیل.)

تلمیح 
إذا كانت ثقوب خروج الحبر ال تزال مسدودة بعد تنظیف خرطوشة الطباعة، قم باستبدالھا  

 بخرطوشة جدیدة. 

 تشغیل الماسحة. قم بإیقاف  .1

 قم بإزالة خرطوشة الطباعة.   .2
 .) ". استبدال خرطوشة الطباعة3.4"(راجع 

 تنبیھ 
الخاص باالتصال بیدك حیث أن ھذا قد  كن حذراً أال تلمس لوحة األفواه أو الجزء 

 یتسبب في جودة طباعة ردئیة أو أخطاء اتصال. 

 قم بمسح الوسخ من على لوحة األفواه برفق.  .3

تأكد أن الوسخ تمت إزالتھ ثم قم بإعادة تركیب خرطوشة الطباعة.   .4
 .) ". استبدال خرطوشة الطباعة3.4"(راجع 

 تنبیھ 
 عند تثبیت خرطوشة الطباعة قم بتثبیتھا بشكل صحیح. 

 . تنظیف أداة الختم4.2
حامل   بقاعدة  الحبر  یلتصق  سوف  الختم،  ألداة  المتكرر  االستخدام  مع 

 خرطوشة الطباعة مما یتسبب في تلطیخ الورق. 
من الصیانة الیومیة، قم بتنظیف قاعدة حامل خرطوشة الطباعة بإتباع  كجزء  

 اإلجراء باألسفل. 

 تنبیھ 
 عند التنظیف، استخدم قطعة قماش ماصة أو بالیة، وقم بمسح الوسخ برفق.  

إذا جف الحبر، قم بمسحھ برفق بقطعة قماش مرطبة. (حیث أن الحبر قابل للذوبان في الماء، 
 یمكن تنظیفھ بالماء.)

 قم بإیقاف تشغیل الماسحة.  .1

 قم بإزالة خرطوشة الطباعة.   .2
 .) ". استبدال خرطوشة الطباعة3.4"(راجع 

 قم بفتح قسم الطباعة.  .3

الطباعة بالضغط علیھا برفق بقطعة  قم بتنظیف قاعدة حامل خرطوشة   .4
 قماش أو قماشة بالیة لمسح الوسخ. 

 تنبیھ 
 عند التنظیف، كن حذراً أال تلمس اإلطارات المعدنیة التي تقع في قسم الطباعة. 

 تأكد أن الوسخ تمت إزالتھ ثم قم بإغالق قسم الطباعة.  .5

 قم بإعادة تثبیت خرطوشة الطباعة.   .6
 .) ". استبدال خرطوشة الطباعة3.4"(راجع 

 لوحة األفواه 
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 . تنظیف البكرات4.3
عندما یكون الحبر أو غبار الورق ملتصق بأسطح بكرات التلقیم بأداة الختم،  

 قد ال یتم تلقیم المستندات بسالسة. 
 مشاكل التقیم، قم بتنظیف أسطح البكرات بشكل منتظم. لمنع 

تلمیح 
ورقة. قد تكون دورة التنظیف الفعلیة أقصر وفقاً    5000دورة التنظیف المستحسنة ھي كل 

 لدرجة استخدام أداة الختم والمستندات. 

 قم بفتح قسم الطباعة.  .1

 قم بتنظیف البكرات المطاطیة.  .2

 (إجمالي عددھا ثمانیة) تحت قسم التلقیم. قم بتنظیف البكرات المطاطیة 

قم بمسح الوسخ والغبار برفق من على سطح البكرات بقطعة قماش  
 . Cleaner F1مرطبة بسائل التنظیف 

 تنبیھ 
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 تنظیفھا. 

 قم بتنظیف سطح البكرات المطاطیة بأكملھ أثناء تدویر البكرات یدویاً. 
 تنبیھ 
 التنظیف، كن حذراً أال تلمس اإلطارات المعدنیة التي تقع في قسم الطباعة. عند 

 قم بتنظیف البكرات البالستیكیة.  .3

 قم بتنظیف البكرتین البالستیكیتین (سوداء اللون) في قسم الطباعة. 

قم بتدویر البكرات یدویاً بینما تقوم بمسح الوسخ والغبار برفق من على  
 . Cleaner F1سطح البكرات بقطعة قماش مرطبة بسائل التنظیف 

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

 . مواد التنظیف4.4
مالحظات  رقم القطعة  االسم 

 Cleaner F1سائل التنظیف

PA03950-0352  :مل   100الحجم

 منادیل التنظیف 

PA03950-0419 24 عبوة
*)1*)(2 (

أو بمركز خدمة   FUJITSUلمعلومات حول مواد التنظیف، اتصل بموزع ماسحات   1*
 . FUJITSUمعتمد لماسحات 

. یمكن استعمالھا بدالً من استعمال قطعة قماش  Cleaner F1منادیل مبللة بسائل التنظیف   2*
.Cleaner F1جافة وترطیبھا بسائل التنظیف 

 تنبیھ 
الستعمال أدوات التنظیف بأمان وبطریقة صحیحة، اقرأ االحتیاطات   ●

المكتوبة على كل منتج بعنایة. 
قد تستغرق وقتاً طویالً لتجف في حالة استعمال كمیة مفرطة من سائل   ●

. استعمل منھ مقدار قلیل. امسح سائل التنظیف  Cleaner F1التنظیف 
كلیاً وال تترك أي بقایا منھ على القطع التي تم تنظیفھا. 

قسم الطباعة

قسم الطباعة
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 رسائل الخطأ  5الفصل 
 ھذا الفصل یشرح رسائل الخطأ بأداة الختم. 

 . راجع أكواد الخطأ ورسائل الخطأ المعروضة إلستكشاف األخطاء وإصالحھا. LCDیتم عرض أكواد خطأ ورسائل خطأ في شاشة  

تلمیح 
 الماسحة. للتفاصیل حول أكواد الخطأ ورسائل الخطأ، راجع دلیل التشغیل المزود مع 

اإلجراء  تفاصیل الخطأ كود الخطأ 
(1*)U5:4A  قم بإغالق قسم الطباعة بأداة الختم، وقم بتحمیل المستند مرة أخرى.  غطاء أداة الختم مفتوح 

U6:B4 خرطوشة الطباعة غیر مثبتة 

 ال توجد خرطوشة طباعة مثبتة. 
 تأكد من تثبیت خرطوشة الطباعة بطریقة صحیحة. 

بموزع ماسحات   ثم اتصل  الظاھر  الخطأ  كود  دّون  المشكلة،  استمرت  أو  FUJITSUإذا 
 . FUJITSUبمركز خدمة معتمد لدى 

A0:B2  (ذاكرة الوصول العشوائي) حدث خطأ في أداة الختم.  خطا في أداة الختم 
 جرب التالي: 

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

 . تأكد أن خرطوشة الطباعة مثبتة بشكل صحیح. 2
 . قم بإیقاف تشغیل الماسحة ثم أعد تشغیلھا مرة أخرى. 3

بموزع ماسحات   ثم اتصل  الظاھر  الخطأ  كود  دّون  المشكلة،  استمرت  أو  FUJITSUإذا 
 . FUJITSUبمركز خدمة معتمد لدى 

A1:B3  الختم (مھلة االتصال) خطا في أداة 
A2:B5  (رأس الطباعة) خطأ في أداة الختم 
A3:B6 ) خطا في أداة الختمEEPROM (

A4:B8  (ذاكرة الكتابة فقط) خطا في أداة الختم 

H6:B1  خطا في نظام أداة الختم 

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

بموزع ماسحات   ثم اتصل  الظاھر  الخطأ  كود  دّون  المشكلة،  استمرت  أو  FUJITSUإذا 
 . FUJITSUبمركز خدمة معتمد لدى 

م تعطیل األزرار  : عند فتح قسم الطباعة بأداة الختم عندما تكون الماسحة في وضع االستعداد، ستظھر رسالة خطأ واحدة دون كود الخطأ. الحظ أیًضا أنھ یت1*
 لوحة التشغیل أثناء فتح قسم الطباعة بأداة الختم. على 
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 المواصفات  6الفصل 

 المواصفات العنصر 
 الطباعة الحراریة النافثة للحبر  طریقة الطباعة 
 ما بعد الطباعة، طباعة السطح الخلفیة  توقیت الطباعة

 zإلى  a، من  Zإلى   Aمن  األبجدیة: الحروف  األحرف التي یمكن طباعتھا 
 9إلى  1، 0األحرف الرقمیة: 

‾] ^ _ ` { | }   ¥.  / : ; < = > ? @ [   -! " # $ % & ' ( ) * + , الرموز:  
رقم   43حد أقصى  الحد األقصى لألرقام بالسطر 

 (اتجاه رأسي)   90º،270º(اتجاه أفقي)،   º0 ،180º: عادي، عریض  اتجاه الطباعة 
 (اتجاه أفقي)  º0،180ºضیق: 

 بوصة (اتجاه أفقي)، 0.1110×  0.1146مم/ 2.82× عرض  2.91: ارتفاع عادي، عریض  مقاس الحرف 
 بوصة (اتجاه أفقي)،  0.1146×   0.1110مم/  2.91× عرض   2.82ارتفاع 

 بوصة (اتجاه أفقي)  0.0835×  0.1146مم/ 2.12× عرض  2.91ضیق: ارتفاع 
 مم (ضیق)   2.54)،  عادي، عریض مم ( 3.53 المسافة بین الحروف 

 عادي، عریض  نمط الخط 
، ضیقعادي، عریضعرض الحرف

المستندات التي یمكن مسحھا  
 ضوئیا

 المستندات التي یمكن مسحھا ضوئیا بالماسحة 
 للتفاصیل، راجع دلیل التشغیل المزود مع الماسحة. 

 یلي: الحظ أن مقاس الورق ووزنھ كما 
 الحد األقصي للمقاس (عرض × طول) -
 مم  431.8× مم  304.8 
 الحد األدني للمقاس (عرض × طول) -
 مم  69× مم  50.8 
 وزن الورق  -
 رطل) 34إلى  14( 2غ/م 127إلى  52  

 تنبیھ 
تستغرق وقتا أطول حتى یجف الحبر وقد  المستندات ذو السطح الالمع مثل الورق الحراري، وورق نقل الحرارة، والورق المصقول، وورق الفن  ●

 تسبب سوء جودة الطباعة. یجب تنظیف أداة الختم بشكل دائم إذا كنت تستخدم أنواع الورق التالیة. 
 ال یمكن المسح الضوئي للمستندات السمیكة البالستیكیة مثل البطاقات االئتمانیة والورق كبیر الحجم عندما تكون أداة الختم مثبتة.  ●

 منطقة الطباعة 

 تنبیھ 
 مم من حافة المستند.  5ال تقوم بإجراء الطباعة في إطار  

 مم من نقطة البدء التجاه التلقیم   4± دقة موضع الطباعة 
 (ارتفاع) (بوصة)   5.91(عمق) ×   11.73(عرض) ×  15.71(ارتفاع) (مم) /    150(عمق) ×   298(عرض) ×  399بدون الماسحة:  البعد 

 (ارتفاع) (بوصة)  9.13(عمق) ×   11.73(عرض) ×   15.71(ارتفاع) (مم) /    232(عمق) ×   298(عرض) ×  399بالماسحة:  
 والمعبئ)  ADF(باستثناء كابل الواجھة، حامل الورق (الملقم) 

رطل)   7.72كغ ( 3.5الوزن 
%80إلى  20، الرطوبة: من )ºF 95إلى  50(من  ºC 35إلى  10درجة الحرارة: من  الظروف المحیطة 

5 = A   مم 
5 = B   مم
5 = C  مم
5 = D  مم

بوصة)  0.20(

اتجاه التلقیم

منطقة الطباعة
(الخلف)

A
 

D

C 

B
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 "االتصال لشراء القطع المستھلكة أو مواد التنظیف".)  18) (انظر صفحة  CA00050-0262خرطوشة الطباعة (الجزء رقم:  العنصر المستھلك 
 حرف (یختلف عدد الحروف التي یمكن طباعتھا وفقاً للحروف التي سیتم طباعتھا.)  4000000عدد األحرف التي یمكن طباعتھا: 

رة الصالحیة تختلف ما إذا  حرف أو ستة أشھر بعد الفتح (خرطوشة الطباعة لھا تاریخ صالحیة محدد، وفت  4000000دورات االستبدال : 
 كانت العبوة مفتوحة أم ال. ابدأ استخدام خرطوشة الطباعة قبل تاریخ الصالحیة المدون على العبوة.) 
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 التواصل لالستفسارات 
 

 راجع قائمة االتصال على صفحة الویب التالیة: 
https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/ 

 
 

 fi Seriesماسحة الصور الملونة 
 لالستفسارات األخرى بخصوص الماسحة، راجع صفحة الویب التالیة: 

https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/fi/ 
 

 في صفحة الویب التالیة:  Fujitsuدة باألعلى، راجع معلومات االتصال لمكتب إذا لم تجد حل لمشكلتك في صفحة الویب الموجو
https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html 

 
 االتصال لشراء القطع المستھلكة أو مواد التنظیف

https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/ 
 


	مقدمة
	الفصل 1 التجهيزات
	1.1. فحص محتويات العلبة
	1.2. أسماء أجزاء المكونات

	الفصل 2 التثبيت
	2.1. تثبيت أداة الختم
	2.2. تحميل خرطوشة الطباعة
	2.3. اختبار الطباعة

	الفصل 3 العمليات الأساسية
	3.1. تعيين موضع الطباعة
	3.2. إعداد الطباعة
	3.3. كيفية استخدام عروة تحرير المعبئ
	3.4. استبدال خرطوشة الطباعة
	3.5. إزالة المستندات المحشورة

	الفصل 4 العناية اليومية
	4.1. تنظيف خرطوشة الطباعة
	4.2. تنظيف أداة الختم
	4.3. تنظيف البكرات
	4.4. مواد التنظيف

	الفصل 5 رسائل الخطأ
	الفصل 6 المواصفات
	التواصل للاستفسارات



