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 الدلیل ھذا استعمال كیفیة
 .الدلیل ھذا استعمال عند النصائح توضح التالیة لفقرة
 برنامج مطلوب الدلیل، ھذا طباعة أو لعرض ®Acrobat ®Adobe) 7.0 أو) أحدث أو 

 ®Reader® Adobe) 0.7 أحدث أو.( 
 بحث أداة استخدام یمكنك الدلیل، ھذا في ®Acrobat ®Adobe أو ®rReade ®Adobe. 

 .Reader ®Adobe® أو Acrobat ®Adobe® مساعدة راجع للتفاصیل،
 مفتاح استعمل ]Page Up [ومفتاح السابقة، الصفحة إلى للعودة  ]Page Down [الصفحة إلى للذھاب 

 .التالیة
 الماوس مؤشر شكل یتغیر حیث( الفھرس عنوان/المحتویات أو التبویب أو الزرقاء، األحرف سلسلة على انقر 

  .الرابط إلى لإلنتقال)  مثل لشكل

 المحتویات صفحة -

  
 الفھرس صفحة -

 .الرابط إلى لالنتقال العنوان انقر
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مقدمة
 .SP Series الملونة الصور ماسحة لشرائكم شكراً 

 المنتج ھذا حول

 و SP-1120 :الملونة الصور سحةلما التالیة طرازات الثالث إلى تشیر" المنتج ھذا"
SP-1125 وSP-1130. 

 على( المزدوج بالمسح تسمح والتي) ADF( التلقائیة المستندات تغذیة بوحدة مجھزة مساحة كل
 .USB واجھات تعتمد والتي ،)الوجھین
 .ماسحة طراز كل بین الفروق یوضح التالي الجدول

 لطرازا الماسحة نوع )1(* المسح سرعة

 SP-1120 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة دقیقة/صورة 40 دقیقة/صفحة 20

 SP-1125 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة دقیقة/صورة 50 دقیقة/صفحة 25

 SP-1130 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة دقیقة/صورة 60 دقیقة/صفحة 30
 

.JPEG بضغط dpi 300 بدقة A4 بمقاس مستندات مسح عند: 1*

 التشغیل دلیل كتیبات

  .الحاجة عند اقرأھا. المنتج ھذا مع مرفقة التالیة التشغیل دلیل كتیبات
 الدلیل الوصف

 .المنتج لھذا اآلمن االستخدام حول ھامة معلومات على یحتوي
  قرص یتضمن. الماسحة استخدام قبل الدلیل ھذا قراءة من تأكد

Setup DVD-ROM بتنسیق الدلیل من نسخة PDF. 

 السالمة احتیاطات
 )PDF الورق،(

 Quick Installation Sheet .الماسحة وضبط تثبیت كیفیة یشرح
 (الورقة)

یزّودك بالمعلومات التفصیلیة عن كیفیة تشغیل وصیانة الماسحة یومیاً، 
اكل وكیفیة استبدال العناصر المستھلكة، وكذلك كیفیة استكشاف المش

 .Setup DVD-ROMوحلھا. موجود في قرص 

 المستخدم دلیل
 )PDF) (الدلیل ھذا(

 لـ الصیانة وإجراء العملیات إجراء التثبیت، إجراء عامة، نظرة یقدم
Scanner Central Admin .قرص في موجود  

Setup DVD-ROM. 

 Scanner لـ المستخدم دلیل
PDF) Central Admin ( 

 .الماصدفة المشكالت حل كیفیة ویشرح بالتفصیل الماسحة ةحال یوضح
 العناصر واستبدال تنظیف كیفیة تشرح فیدیو ملفات على یحتوي

 .Setup DVD-ROM قرص في موجود. المستھلكة

Error Recovery Guide 

 )HTML المساعدة(

 .الماسحة تشغیل لبرامج اإلعدادات وضبط استعمال كیفیة یشرح

 .ماسحة تشغیل برنامج كل من إلیھ الرجوع كنیم

 )الماسحة تشغیل برنامج( المساعدة

 الرجوع یمكن. التطبیق لبرامج اإلعدادات وضبط استعمال كیفیة یشرح
 .تشغیل برنامج كل من إلیھ

 )التطبیق( المساعدة
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 التجاریة العالمات
ISIS لصالح تجاریة عالمة ھي Open Text. 

Adobe وAcrobat وReader أسماء أو تجاریة عالمات أو مسجلة تجاریة عالمات ھي إما 
 البلدان أو/و المتحدة الوالیات في Adobe Systems Incorporated لصالح تجاریة

 .األخرى
Intel وPentium وIntel Core لشركة تجاریة عالمات ھي Intel Corporation أو 

 .أخرى بلدان أو/و متحدةال الوالیات في لھا التابعة الشركات
ABBYY™ FineReader™ Sprint 

 .ABBYY 2014-2016© محفوظة، الحقوق كافة
ABBYY وFineReader لصالح تجاریتان عالمتان ھما ABBYY Software, Ltd .

 .الدول بعض في مسجلة تكون قد والتي
Presto!™ PageManager™ 

 .NewSoft Technology Corp ،2016-2002© محفوظة، الحقوق كافة
NewSoft، وPresto! كذلك وPageManager عالمات أو مسجلة تجاریة عالمات ھي إما 

 ..NewSoft Technology Corp لصالح تجاریة
PaperStream لصالح مسجلة تجاریة عالمة ھي PFU Limited الیابان في. 

 لصالح تجاریة عالمات أو مسجلة ریةتجا عالمات ھي األخرى والمنتجات الشركات أسماء
.المالكة الشركات

 المصّنعة الشركة
PFU Limited 

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

© PFU Limited 2015-2019 
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 االصطالحات
 األمان معلومات

 واآلمن الصحیح االستخدام حول ھامة معلومات على یحتوي" السالمة احتیاطات" قالمرف الدلیل إن
 .الماسحة استخدام قبل الدلیل ھذا وفھمت قرأت أنك تأكد. المنتج لھذا

 الدلیل ھذا في المستخدمة الرموز

 ،علیك ضرر أو حادث لوقوع فرصة أي لتجنب وذلك الدلیل ھذا في استخدامھا یتم التالیة العالمات
 وبیان الخطورة توضح عالمات من تتكون التحذیر عالمات. ممتلكاتك أو حولك، من على أو

  .ومعانیھا الرموز شرح یلي فیما. التحذیر
 تتسبب قد – بدقة تراقب لم إن – عملیة ھناك بأن المستخدمین تحذر العالمة ھذه
 .الوفاة أو بالغة إصابة في

 
   

 تتسبب قد – بدقة تراقب لم إن – عملیة ھناك بأن ینالمستخدم تحذر العالمة ھذه
 .بالمنتج ضرر وقوع أو لألفراد السالمة مخاطر في

 
 
 

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

والبرامج التشغیل أنظمة  االسم 

Windows Server 2008 
(*1) 

)bit-64bit/-32Standard ( 2008 ®ows ServerWind 

)bit-64Standard ( 2R 2008 ®Windows Server 

Windows 7 (*1) )bit-64bit/-32Home Premium ( 7 ®Windows 

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

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

)bit-64bit/-32(Ultimate  7 ®Windows 

Windows Server 2012 
(*1) 

)bit-64Standard ( 2012 ®Windows Server 

Windows Server 2012 
R2 (*1) 

)bit-64Standard ( 2R 2012 ®Windows Server 

Windows 8.1 (*1) )bit-64bit/-32( 8.1 ®Windows 

)bit-64bit/-32Pro ( 8.1 ®Windows 

)bit-64bit/-32Enterprise ( .18 ®Windows 
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والبرامج التشغیل أنظمة  االسم 

Windows 10 (*1) )bit-64bit/-32( Home 10 ®Windows 

)bit-64bit/-32( Pro 10 ®Windows 

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

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

Windows Server 2016 
(*1) 

)bit-64( Standard 2016 ®Server Windows 

Windows Server 2019 
(*1) 

)bit-64( Standard 9201 ®Server Windows 

Word Word ®Microsoft 

Office Word ®Microsoft 

Excel ®Excel ®Microsoft 

®Office Excel ®Microsoft 

Presto! PageManager Presto!™PageManager™ 

ABBYY FineReader  
Sprint 

ABBYY™ FineReader™ Sprint 

PaperStream IP driver PaperStream IP (TWAIN) for SP Series 

PaperStream IP (TWAIN x64) for SP Series 

PaperStream IP (ISIS) for SP Series 
 

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

 
 الدلیل ھذا في األسھم

 تحدیدھا علیك یجب التي القائمة خیارات أو األیقونات لفصل) ←( للیسار سھم رموز تستخدم
 .متتابع بشكل
 ].التحكم لوحة[ ← ]ابدأ[ قائمة انقر: مثال

 الدلیل ھذا في الشاشة لقطات أمثلة

 Microsoft من بترخیص Microsoft لمنتج التابعة الشاشة لقطات طباعة تمت
Corporation. 

 .المنتج تطویر لصالح وذلك إنذار سابق دون الدلیل ھذا في الشاشة لقطات أمثلة تتغیر قد
 بتشغیل قم الدلیل، ھذا في الموجودة األمثلة عن یختلف الفعلیة الشاشة على یظھر ما كان إذا
 الماسحة بتطبیق الخاص المستخدم بدلیل مستعیناً  لدیك الشاشة على فعلیاً  یظھر ما حسب ماسحةال

 .تستخدمھ الذي
 .PaperStream IP تشغیل ببرنامج خاصة الدلیل ھذا في المستخدمة الشاشة أمثلة

 قد ملیاتوالع الفعلیة النوافذ. Windows 7 بـ خاصة الدلیل ھذا في المستخدمة الشاشة لقطات
 تختلف قد - الماسحات طرازات بعض مع - أن الحظ أیضا. التشغیل نظام على بناء تختلف

 ھذه في. PaperStream IP التشغیل برنامج بتحدیث قیامك عند الدلیل بھذا والعملیات الشاشات
.التشغیل برنامج تحدیث بجانب المرفق الدلیل راجع الحالة،
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 الرئیسیة المیزات 1.1
 

 .المنتج لھذا الرئیسیة المیزات یشرح الجزء ھذا
 :التالیة بالمیزات مجّھزة الماسحة

 السرعة عالي مسح
  (*1) (SP-1120) الدقیقة في صورة 40/  الدقیقة في صفحة 20 بسرعة بالمسح تقوم

 في صورة 60/  الدقیقة في صفحة 30 أو ،(1*) (SP-1125) الدقیقة في صورة 50/  الدقیقة في صفحة 25 أو
 المسح إلجراء المستندات من ورقة 50 إلى یصل ما تحمل یمكنك ذلك، على عالوة). *SP-1130) (1( الدقیقة

 .سریع بشكل المستندات من كبیر عدد بترقیم لك یسمح والذي المستمر

 المسح قبل لما العمل فاعلیة تحسین
 عملیة وبتبسیط واحد، وقت في مختلفة بمقاسات مستندات بمسح لك تسمح والتي" دفعة مسح"بـ القیام للماسحة یمكن

 .المسح قبل المستندات ترتیب

 المتعدد التلقیم حاالت بسبب العمل خسارة تقلیل
 تلقیم یتم عندما المتعدد التلقیم أخطاء بدقة تكشف والذي المتعدد للتلقیم صوتیة فوق استشعار أداة بھا الماسحة
 مسح عند حتى ھذه المتعدد التلقیم كشف خاصیة على االعتماد یمكن. واحد وقت في الماسحة في أكثر أو ورقتین

 .العمل خسارة احتمالیة لتفادي مختلفة، بمقاسات مختلطة مستندات دفعة

 للماسحة المركزیة اإلدارة
 على. الماسحات من للعدید المركزیة باإلدارة یسمح" Scanner Central Admin Agent" المجمع التطبیق

 .بالماسحة الخاصة التشغیل حالة ومراقبة التشغیل وبرامج الماسحة إعدادات تحدیث یمكنك المثال، سبیل
 .Scanner Central Admin لـ المستخدم دلیل راجع للتفاصیل،

 
 .JPEG ضغطب dpi 300 بدقة A4 بمقاس مستندات مسح عند: *1
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 والوظائف األجزاء 1.2
 

 .الماسحة أجزاء أسماء یشرح القسم ھذا

 األمامي الجزء✠■

 المعبئ
 .المخرجة المستندات یعبئ

 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة
 الورق املح من مرة كل في ورقة بمعدل المستندات وتلقم تسحب

 .ADF) الملقم(
 الجزء لتنظیف أو المستھلكة العناصر الستبدال الوحدة افتح

 .للماسحة الداخلي

 الجوانب مرشد
) الملقم( ADF وحدة في الورق ممر في المستندات یرشد

 .الماسحة في تلقیمھا یتم بینما بالجوانب

 2 المعبئ امتداد
 طول لضبط ناحیتك ألعلى ارفع

 .المستند

 1 المعبئ ادامتد
 طول لضبط ناحیتك ألعلى ارفع

 .المستند

 التشغیل لوحة
 .ضوئیة ومؤشرات أزرار على تحتوي
 .الحالة من للتحقق أو الماسحة لتشغیل تستخدم

 "التشغیل لوحة استخدام كیفیة  3 الفصل" راجع للتفاصیل،
 .)38 صفحة(

 2 الحامل امتداد
 .المستند طول لتعدیل االمتداد انزع

 ADF) الملقم( الورق حامل
 .ضوئیاً  مسحھا لیتم المستندات یحتجز

 ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إفالت عروة
 .ADF وحدة لفتح العروة ھذه اسحب

 1 الحامل امتداد
 .المستند طول لتعدیل االمتداد انزع
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 الخلفي الجزء✠■

  

ل  USB موصِّ
 .USB بكابل الماسحة لتوصیل ُیستخدم

 األمان كابل منفذ
 ).األسواق في متوفّر( السرقة مانع أمان كابل لتوصیل ُیستخدم

ل  الطاقة موصِّ
 .الطاقة بكابل الماسحة لتوصیل ُیستخدم

ل المقبس إلى یشیر" الطاقة كابل"  .معاً  متصالن AC ومحوِّ
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 لإلزالة القابلة األجزاء✠■

   
 

 االلتقاط بكرة

 التوقیف بكرة

 ADF) الملقم( ورقال حامل
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 التشغیل إیقاف/التشغیل 1.3
 

  .الماسحة تشغیل وإیقاف تشغیل كیفیة یشرح الجزء ھذا

 التشغیل

 .ثانتین من أكثر لمدة التشغیل لوحة في الموجود Power زر على اضغط 1

  
 الطاقة مؤشر یومض التھیئة، وخالل الماسحة، تشغیل یتم. 

 . للمسح جاھزة الماسحة تكون تشغیل، وضع على الطاقة مؤشر یبقى عندما 
 ".االستعداد" بحالة ھذا إلى ویشار 

 
 تلمیح
 .الطاقة مؤشر ویضيء الفحص مؤشر ینطقيء لالستخدام، جاھزة الماسحة تكون عندما

 

 التشغیل إیقاف

 .ثانتین من أكثر لمدة التشغیل لوحة في الموجود الطاقة زر ىعل اضغط 1
 الطاقة مؤشر وكذلك الماسحة، تنطفئ. 

  مؤشر
 الطاقة

الطاقة زر  

  رمؤش
 الفحص
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 ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إغالق/فتح 1.4
 

 .ADF ئیةالتلقا المستندات تغذیة وحدة وإغالق فتح كیفیة یوضح الجزء ھذا

 ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة فتح كیفیة

 .ADF) الملقم( الورق حامل من المستندات كافة بإزالة قم 1

 .الوحدة لفتح تجاھك ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إفالت عروة اسحب 2

 

 .أصابعك على ADF ةالتلقائی المستندات تغذیة وحدة تغلق ال أن انتبھ

 
  

 
 ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إغالق كیفیة

 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة أغلق 1
 .نقرة صوت تسمع حتى ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة منتصف ادفع

    
 .أصابعك على ADF یةالتلقائ المستندات تغذیة وحدة تغلق ال أن انتبھ

 

 
 انتبھ
 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل عالق غریب جسم أي وجود عدم من تأكد

 

 المستندات تغذیة وحدة إفالت عروة
 ADF التلقائیة



 

18 

  

 ADF) الملقم( الورق حامل إعداد 1.5
 

 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة في تلقیمھا یتم ADF) الملقم( الورق حامل داخل المحملة المستندات
ADF األخرى تلو واحدة. 

 2و1 الحامل امتدادي استعمل ،A4 مقاس مستند مثل نسبًیا طویل لمستند ضوئي مسح إجراء عند
 .بسالسة ولتلقیمھا مستقیمة المستندات على الحفاظ یتم حتى أدناه مبین ھو كما

 .1 الحامل امتداد اسحب 1

  
 تلمیح

 .1 الحامل امتداد سحب عند الماسحة بإمساك قم
 

 .2 الحامل امتداد اسحب 2

 
 تلمیح

 .2 الحامل امتداد سحب عند الماسحة بإمساك قم
 

  

 1 الحامل امتداد

 2 الحامل امتداد
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 الُمعبئ إعداد 1.6
 

 تلو واحدة الُمعبئ على إخراجھا یتم ADF التلقائیة المستندات غذیةت وحدة داخل المحملة المستندات
 .األخرى
 .مرّتب بشكل ومعبئة مستقیمة المستندات على سیحافظ الُمعبئ وامتداد الُمعبئ استعمال

 .ناحیتك وافتحھ المعبئ من العلوي بالجانب باإلمساك قم 1

    

 .تجاھك 1 عبئالمُ  امتداد ارفع 2

    

 المعبئ

 1 المعبئ امتداد
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 .تجاھك 2 الُمعبئ امتداد ارفع 3

  

 
 

 2 المعبئ امتداد
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 الطاقة حفظ وضع 1.7
 

 زمنیة لفترة الماسحة استخدام یتم ال عندما خاصة الطاقة استھالك من یقلل الطاقة حفظ وضع
 .معینة
 .استخدام دون دقیقة 10 لمدة التشغیل وضع في تركھا تم إذا تلقائیاً، الطاقة حفظ وضع في لتدخ
 .مضاءاً  الطاقة مؤشر سیظل الطاقة، حفظ وضع في الماسحة دخول بعد حتى

 :التالیة الخیارات أحد بعمل قم الطاقة، حفظ وضع من واخراجھا الماسحة على العمل لمتابعة
 الملقم( الورق حامل في مستنداً  حّمل (ADF. 
 زر اضغط Scan/Stop التشغیل لوحة في الموجود. 
 البرنامج خالل من المسح بإجراء قم. 

 تدخل حتى الطاقة مؤشر یومض للمتابعة، الطاقة حفظ وضع من بالخروج الماسحة تقوم عندما
 .االستعداد حالة في الماسحة

 
 وضع في أنھا أثناء الطاقة استھالك من للتقلیل قائیاً تل تطفئ معینة، زمنیة لمدة الماسحة تعمل لم إذا

 .االستعداد
 في] معینة زمنیة مدة بعد التشغیل إیقاف[ االختیار خانة تحدید بإزالة قم الخاصیة، ھذه لتعطیل

 االنتظار وقت" راجع للتفاصیل،. Software Operation Panel في] الجھاز إعدادات[
 .)98 صفحة( "]الطاقة حفظ[ الطاقة حفظ وضع في للدخول
 لوحة في الموجود الطاقة زر اضغط تلقائیاً، العمل عن توقفت أن بعد الماسحة تشغیل إلعادة

 .)16 صفحة( "التشغیل إیقاف/التشغیل 1.3" راجع للتفاصیل،. التشغیل
 

 

 انتبھ
 الورق ممر في متبقي مستند ھناك مازال كان إذا الطاقة حفظ وضع في الماسحة تدخل ال قد. 

 .)63 صفحة" (الورق انحشار 7.1"  راجع مستند، إزالة كیفیة حول للتفاصیل
 بعد التشغیل إیقاف[ اختیار خانة كانت ولو حتى العمل عن الماسحة تتوقف ال قد المستخدم، التطبیق وحسب 

 .محددة] معینة زمنیة مدة
 الماسحة بتشغیل قیامك قبل التطبیق بإغالق قم الصور، مسح لتطبیق استخدامك أثناء تلقائیاً  الماسحة توقفت إذا 

 .أخرى مرة
  

 تلمیح
في الطاقة حفظ وضع في للدخول االنتظار وقت تغییر یمكن Software Operation Panel. 

 .)98 صفحة" (]الطاقة حفظ[ الطاقة حفظ وضع في للدخول االنتظار وقت" راجع للتفاصیل،
38 صفحة" (التشغیل لوحة استخدام فیةكی  3 الفصل" راجع التشغیل، لوحة حول للتفاصیل(. 
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 المسح لعملیة األساسي التدفق 1.8
 

 .ضوئي مسح عملیة إلجراء األساسي التدفق ھیة ما یشرح الجزء ھذا
 یعتمد الصور لمسح وتطبیق ماسحة تشغیل برنامج إلى بحاجة أنت ضوئي، مسح عملیة إلجراء
 .الماسحة تشغیل برنامج

 .الصور مسح تطبیقات وكذلك التالیة، التشغیل برامج على یحتوي المنتج ھذا
 الماسحة تشغیل برامج 

- PaperStream IP (TWAIN) for SP Series 
-  PaperStream IP (TWAIN x64) for SP Series 
-  PaperStream IP (ISIS) for SP Series 
 الصور مسح تطبیقات 

- PaperStream Capture Lite 
-  Presto! PageManager 
-  ABBYY FineReader Sprint 

 
 تلمیح

 .)24 صفحة" (المرفقة البرامج 1.9" راجع الصور، مسح وتطبیقات الماسحة تشغیل برامج حول للتفاصیل

 
 .المستخدم الصور مسح تطبیق حسب وذلك قلیالً  والعملیات الضوئي المسح إجراءات فتختل

 .الصور مسح تطبیق تشغیل دلیل راجع للتفاصیل،
 .االعتیادیة المسح عملیة تشرح التالیة الفقرة

ل 1  .الماسحة شغِّ
 .)16 صفحة" (التشغیل إیقاف/التشغیل 1.3" راجع للتفاصیل،

 .ADF) الملقم( الورق حامل في مستنداً  حّمل 2
 .ADF) الملقم( الورق حامل في ألسفل وجھھ مستنداً  حّمل

  
 .)27 صفحة" (المستندات تحمیل كیفیة  2 الفصل" راجع للتفاصیل،

  .الصور مسح تطبیق شغل 3

 .استخدامھ لیتم ماسحة تشغیل برنامج باختیار قم 4
 .الصور مسح تطبیقات بعض مع الماسحة تشغیل برنامج لتحدید حاجة ھناك یكون ال قد

 .الضوئي المسح إعدادات بضبط قم الماسحة، تشغیل برنامج إعداد نافذة في 5
 .الصور مسح تطبیقات بعض مع الماسحة تشغیل برنامج دإعدا نافذة تظھر ال قد
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 .الصور مسح تطبیق خالل من المستند بمسح قم 6

   
 انتبھ

 وضع في والكمبیوتر الماسحة تكون عندما المستخدم حساب خروج تسجل أو USB كابل تفصل ال
 .المثال سبیل على المسح أثناء أو االتصال،
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 المرفقة البرامج 1.9
 

 الماسحة مع المرفقة البرامج حول عامة نظرة

 .الماسحة مع مرفقة التالیة البرامج
 PaperStream IP drivers 

PaperStream IP drivers  ھي برامج تشغیل تتوافق مع معاییرTWAIN/ISIS. 
  .PaperStream IPھناك ثالثة أنواع من برامج تشغیل 

-  PaperStream IP (TWAIN) لـ SP Series 
 تطبیقات خالل من الماسحة لتشغیل استخدامھ یتم. القیاسي TWAIN مع متوافق ھذا الماسحة تشغیل برنامج

 .القیاسي TWAIN مع تتوافق والتي بت-32
-  PaperStream IP (TWAIN) x64 لـ SP Series 

 خالل من الماسحة لتشغیل استخدامھ یتم. القیاسي TWAIN مع متوافق ھذا الماسحة تشغیل برنامج
  .القیاسي TWAIN مع تتوافق والتي بت-64 تطبیقات

 .بت-64 تشغیل أنظمة في البرنامج ھذا تثبیت یمكن
-  PaperStream IP (ISIS) لـ SP Series 

 خالل من الماسحة لتشغیل استخدامھ یتم. القیاسي ISIS مع متوافق ھذا الماسحة تشغیل برنامج
 .القیاسي ISIS مع تتوافق تطبیقات

 .PaperStream IP تشغیل برنامج مساعدة ملف راجع للتفاصیل،
 Software Operation Panel 

 .المستھلكة العناصر وإدارة الماسحة تشغیل إعدادات مثل متنوعة إعدادات بضبط لك یسمح التطبیق ھذا
 .PaperStream IP التشغیل برنامج مع مثّبت

 .)85 صفحة" (التشغیلیة اإلعدادات  8 الفصل" راجع لتفاصیل،ل
 Error Recovery Guide 

 التشغیل برنامج مع مثّبت. تواجھھا التي المشكالت كل كیفیة ویشرح الماسحة حالة تفاصیل یعرض
PaperStream IP. 

 PaperStream Capture Lite 
.PaperStream IP (TWAIN) for SP Series تطبیق المسح الضوئي للصورة الذي یدعم 

 بمجرد تحدید إعدادات المسح الضوئي كملفات التعریف، یمكنك تخصیص اإلعدادات حسب
 تفضیالتك.

 Presto! PageManager 
 یسمح التطبیق ھذا .SP Series (TWAIN لـ PaperStream IP( یدعم ھذا الصور مسح تطبیق
 .المستندات بترتیب وأیضاً  المشاركة السھل، بالمسح

 .PageManager مساعدة وملف دلیل! Presto راجع للتفاصیل، 
 ABBYY FineReader Sprint 

. معتمد غیر WIA التشغیل برنامج. SP Series لـ PaperStream IP (TWAIN) یدعم التطبیق ھذا
 .Excel (*1) أو Word ملفات إلى الممسوحة الصور بتحویل لك یسمح التطبیق ھذا

 .ABBYY FineReader Sprint مساعدة راجع للتفاصیل، 
 الدلیل 

 تم تثبیت احتیاطات السالمة، ودلیل المشغل.
 Scanner Central Admin Agent 

 من العدید قبةمرا/المركزیة واإلدارة الماسحة في الثابت للبرنامج التلقائي بالتحدیث یسمح التطبیق ھذا
 .الماسحة معلومات من والتحقق الماسحة تشغیل حالة بمراقبة لك یسمح إنھ. الماسحات

 .العملیة لوضع وفقا تختلف المطلوبة التطبیقات 
 .Scanner Central Admin لـ المستخدم دلیل راجع للتفاصیل، 
 SP Series Online Update 

  بـ المتعلق الثابت والبرنامج للبرنامج تحدیث برنامج آخر وتطبیق من بالتحقق لك یسمح التطبیق ھذا
SP Series . 

 .SP Series Online Update مساعدة راجع للتفاصیل، 
 

 .Office ®Microsoft منتجات تثبیت یجب: 1*
 

 تطبیق مع المستندات من مختلفة أنواع مسح وكیفیة الماسحة إعدادات ضبط كیفیة حول للتفاصیل
 .)41 صفحة" (للمسح متعددة طرق  4 الفصل" عراج الصور، مسح
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 النظام متطلبات
  .أدناه موضحة ھي كما النظام متطلبات

 )1bit) (*-64bit/-32Standard ( 2008 ®Windows Server 
(*2) 

 )2)(*1) (*bit-64Standard ( 2R 2008 ®Windows Server 

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

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

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

 )bit-64bit/-32Ultimate ( 7 ®Windows 

 )3(*)2)(*1bit) (*-64Standard ( 2012 ®Windows Server 

 )2)(*1bit) (*-64ndard (Sta 2R 2012 ®Windows Server 
(*3) 

 )3(* bit)-bit/64-(32 8.1 ®Windows 

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

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

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

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

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

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

 )3(*)2)(*1(* bit)-64( Standard 2016 ®Server Windows 

 )3(*)2)(*1(* bit)-64( Standard 9201 ®Server Windows 

 التشغیل نظام

4 1.8 GHz ®Pentium ®Intel أعلى أو 
 معالجات باستثناء أعلى، أو تزغیغاھر i5 2.5 ™Core ®Intel: یستحسن(

 .)المحمولة األجھزة

 المركزیة المعالجة وحدة

 الذاكرة )أكثر أو غیغابایت 4: یستحسن( أكثر أو غیغابایت 1

 العرض دقة أكثر أو لون 65536 بكسل، 768×  1024 دقة

 القرص مساحة *)4( الحرة القرص مساحة من أكثر أو غیغابایت 2.2

 DVD أقراص محرك نامجالبر لتثبیت مطلوب

USB 2.0/1.1 الواجھة 
 

*:1 teiL erutpCa meatrerSpPa مدعوم غیر. 
69B*2 :Presto ال یعتمد !PageManager وABBYY FineReader Sprint. 

 البرنامج المرفق مع الماسحة یعمل كتطبیق سطح مكتب.: 3*
 .المسح عملیة أثناء حفظھا یتمس التي الملفات حجم على بناءً  مطلوبة الثابت القرص مساحة: 4*
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 المرفقة البرامج تثبیت كیفیة

 ".Setup DVD-ROM قرص" على الموجودة البرامج تثبیت كیفیة یشرح الجزء ھذا
 :التالیة البرامج تثبیت یمكن
 PaperStream IP (TWAIN) for SP Series 
 PaperStream IP (TWAIN x64) for SP Series 
 PaperStream IP (ISIS) for SP Series 
 Software Operation Panel 
 Error Recovery Guide 
 PaperStream Capture Lite 
 Presto! PageManager 
 ABBYY FineReader Sprint 
 الدلیل 
 Scanner Central Admin Agent 
 SP Series Online Update 

 
 انتبھ

 تثبیت إلغاء كیفیة حول للتفاصیل. االستمرار قبل تثبیتھا بإلغاء قم عل،بالف مثّبتة قدیمة إصدارات ھناك كان إذا
 .)104 صفحة" (البرنامج تثبیت إلغاءA.4 " راجع البرامج،

 

ل 1  .المسؤول بمزایا یمتّمع كمستخدم Windows إلى الدخول وسجل الكمبیوتر، شغِّ

 .DVD أقراص محرك في Setup DVD-ROM قرص لأدخ 2
 إعداد[ نافذة تظھر SP Series.[ 

 
 تلمیح

 الملف موقع لتحدید" الكمبیوتر جھاز" أو" المستكشف" استخدم ،]SP Series إعداد[ نافذة تظھر لم إذا
 .Setup DVD-ROM قرص في" Setup.exe" على المزدوج النقر ثم ومن

 

 ].مجالبرنا تثبیت[ زر انقر 3

  
 البرنامج معلومات نافذة تظھر. 

 ].التالي[ زر انقر ثم المعلومات من تحقق 4

 .تثبیتھ ترید الذي البرنامج زر انقر 5

  
.البرنامج بتثبیت للقیام النافذة في المعروضة التعلیمات اتبع 6
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 المستندات تحمیل كیفیة  2 الفصل

 .الماسحة على المستندات تحمیل كیفیة یشرح الفصل ھذا

324H2.1 325 ............................................................................................................................................... المستندات تحمیلH28 
326H2.2 327 ................................................................................................................................................. للمسح مستنداتH30 

328H 
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 المستندات تحمیل 2.1
.المستندات تحمیل كیفیة یشرح الجزء ھذا

 التحضیر

 تلمیح
 .)30 صفحة" (للمسح مستندات 2.2" راجع العادیة، للعملیات المطلوبة والجودة الورق مقاس حول للتفاصیل

 .متعددة أوراق بتحمیل متقو كنت إذا المستندات، من تحقق  1
 .مختلفة عرض مقاسات ذو أم العرض مقاسات بنفس لھا المحملة المستندات كانت إذا مما تحقق 1

 .ال أم العرض نفس تحمل كانت ما إلذا وفقا تختلف المستندات تحمیل طرق
 مستندات" و )35 صفحة" (مختلطةال الدفعة مسح شروط" راجع مختلف، المستندات عرض كان إذا

 .)43 صفحة(" مختلفة عرض بمقاسات
 .الورق عدد من بالتحقق قم  2

 المستندات رزمة وسماكة) رطل 20( 2م/غ 80 یبلغ ورق بوزن( ورقة 50 إلى یصل ما تحمیل یمكن
 ).مم 5 تحت

 .)33 صفحة" (التحمیل سعة" راجع فاصیل،للت

 المستندات تھویة   2
 .أقل أو مم 5 سمكھا یكون أن یجب والتي المستندات، من رزمة امسك 1
 .مرات عدة بتھویتھم وقم المستندات بطرفي امسك 2

 
 .الطریقة بنفس بتھویتھم وقم درجة 90 األخرى للناحیة الورق بتدویر قم 3
 .المستندات كافة مع 3 إلى 1 من الخطوات بإجراء قم 4
 .المستندات أطراف بمحاذاة قم 5

 تلمیح
 .Error Recovery Guide راجع المستندات، تھویة كیفیة حول التفاصیل من لمزید
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 المستندات تحمیل كیفیة

 .المستند طول حسب الحامل امتدادات اسحب  1
 .)18 صفحة" (ADF) الملقم( الورق حامل إعداد 1.5" راجع للتفاصیل، 

 .المستند طول حسب المعبئ وامتداد المعبئ ارفع  2
 .)19 صفحة" (الُمعبئ إعداد 1.6" راجع للتفاصیل،

 .ADF) الملقم( الورق حامل في المستند بتحمیل قم  3
 .ADF) الملقم( الورق حامل في ألسفل وجھھ مستنداً  حّمل

 

 انتبھ
 .المتعدد التلقیم في أو االلتقاط في خطأ حدث إذا الورق عدد قلل. الورق ودّباسات مشابك افةك بإزالة قم

 

 .المستند عرض على الجوانب مرشد بضبط قم  4
 .والمستند الجوانب مرشد بین مسافة تترك ال

 .منحرفة بزوایا المستند تلقیم یتم فقد وإال

 

 .الصور مسح تطبیق خالل نم المستند بمسح قم  5
 .الصور مسح تطبیق تشغیل دلیل راجع للتفاصیل،

 مرشد الجوانب
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 للمسح مستندات 2.2
 الورق مقاس

  :التالیة الورق مقاسات مسح یمكن

 legal ،)بوصة 11.7×  8.3/مم 297×  210( مقاس A4 portrait: األقصى الحد
  بوصة، 34×  8.5/مم 863×  216) (1(* طویلة صفحة ،)بوصة 14×  8.5(  مقاس
 )بوصة 120×  8.3/مم 3048×  210

 تغذیة وحدة
 المستندات
 التلقائیة

 )بوصة 2.9× * 2/مم 74×  52( مقاس A8: األدنى لحد

 كافیة غیر ذاكرة ھناك یكون قد ،)الورقة مقاس المثال سبیل على( الضوئي المسح إعدادات أو للتطبیق وفقا: 1*
 .الضوئي مسحال إلجراء
 .أقل أو dpi 200 على الدقة بضبط قم ،)بوصة 34( مم 863 من أطول مستندات لمسح

 

 الشروط
 المستند نوع

 :التالیة الورق أنواع باستخدام ینصح
 الخشب من خالٍ  ورق 
  خشب على یحتوي ورق 
  ورق PPC )تصنیعھ معاد( 
  البالستیكیة البطاقات 

 أن للتأكد أوالً  الورق نوع لنفس اختبار إجراء من تأكد أعاله، مذكورةال غیر أخرى ورق أنواع استعمال عند
 .ضوئیاً  مسحھ یمكن المستند

 )المستند سماكة( الورق وزن
 :التالیة الورق أوزان استعمال یمكن
 50 رطل 56 إلى 13.4( ²م/غ 209 إلى( 
  127 لمقاس) رطل 56 إلى 34( ²م/غ 209 إلى A8 
  0.76 النوع مع المتوافقة( المزخرفة بالبطاقات مسموح( بالستیكیةال للبطاقات أقل أو مم ISO7810 

ID-1(( 
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 االحتیاطات
 :بنجاح مسحھا یتم قد المستندات من التالیة األنواع
 شفاف رسم ورق 
  مستطیلة أو مربعة غیر أشكال ذات مستندات 
  جدا رفیعة ورقة 

 :ضوئیاً  مسحھا یجب ال المستندات من التالیة األنواع
  المدّبسة المستندات أو الورق تقصاصا 
  بعد علیھا الحبر یجف لم مستندات 
  مقاس من أصغر مستندات )A8 (portrait 
  وورق) فویل( المعدنیة الرقائق وورق القماش، مثل البالستیكیة البطاقات/الورق غیر أخرى مستندات 

OHP 
  ببقع تتلطخ أو تتلف أن یجب ال التي الھامة المستندات 
  مرفقات على تحتوي التي المستندات المغلفات،: مثل( متساویة غیر سماكة تذا مستندات( 
  الحواف منحنیة أو مجعدة مستندات 
  مقطوعة أو مطویة مستندات 
  مصقول ورق 
  كربون ورق 
  الكربون من خالٍ  ورق 
  للضوء حساس ورق 
  مثقوبة مستندات 
  الفوتوغرافي التصویر ورق( الفوتوغرافیة الصور( 

 انتبھ
  قد ،)االلتقاط بكرة مثل( البكرات تؤذي قد كمیائیة عناصر على یحتوي الكربون من الخالي الورق أن ابم 

 .الماسحة تفشل
 مقارنة أسرع والتوقیف االلتقاط لبكرتي االفتراضي العمر ینتھي قد خشب، على یحتوي بورق المسح عند 

 .الخشب من خالٍ  بورق بالمسح
 تلك بالمستند موجودة الصقة مذكرة/فوتوغرافیة صورة تالمس عند فوالتوقی االلتقاط بكرتي تتلف قد 

 .المسح أثناء األجزاء
 الفوتوغرافیة الصور مثل مصقول ورق مسح عند مستند سطح یتلف قد. 

 انتبھ
  التالیة النقاط االعتبار في ضع بالستیكیة، بطاقات بمسح قیامك عند. 

 .ADF) الملقم( الورق حامل في مرة كل في واحدة ورقة بمعدل المستندات تحمیل یجب  -

 
 .ADF) الملقم( الورق حامل نحو ألسفل ووجھھا البطاقة بوضع ینصح  -
 :التالي النحو على البطاقات مواصفات تكون أن یجب  -

 ISO7810 ID-1 مع متوافق نوع
 مم 53.98×  85.6:  المقاس
 ))ISO7810 ID-1 النوع مع المتوافقة( المزخرفة البطاقاتب مسموح( أقل أو مم 0.76:  السماكة

 )الكلوراید خالت فینیل بولي( PVCA أو) كلوراید فینیل بولي( PVC : المادة
 .للمسح قابل نوع من البطاقة أن أوالً  تأكد

 .صحیح بشكل الصلبة البطاقات تلقیم یتم ال قد  -
 البطاقة بمسح قم وغیرھا،) األصابع اتبصم مثل( دھنیة بآثار متسخاً  البطاقة سطح كان إذا  -

 .علیھا من الَوَسخ مسح بعد
 تلقیم أنھ على خاطئ بشكل كشفھ سیتم البالستیكیة البطاقات مثل سمیكة مستندات مسح  -

 .متعدد
 .المتعدد التلقیم كشف خاصیة بتعطیل قم الحالة، ھذه في
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 تلمیح
  الھوامش تجاوز لتفادي للمسح السطوع درجة بمضاعفة قم شفافة، نصف مستندات مسح عند. 
  تتسخ فسوف ذلك، خالف. متكرر بشكل البكرات تنظیف من تأكد رصاص، بقلم مكتوبة مستندات مسح عند 

 .التلقیم أخطاء تسبب أو المستند على سوداء آثار ترك إلى یؤدي قد مما البكرات
 .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 فصلال" راجع التنظیف، حول للتفاصیل

  مشاكل 7.3" راجع الورق، انحشار أو االلتقاط في أخطاء أو متعددة تلقیمات متكرر بشكل حدث إذا 
 .)68 صفحة" (وإصالحھا األخطاء استكشاف

  التلقائیة المستندات تغذیة بوحدة نداتمست بمسح قیامك عند ADF، المستندات كافة تكون أن یجب 
 خالل في باقیة المستندات توجیھ حافة على اإللتفافات أن تأكد. التوجیھ حافة على مسطح بشكل موضوعة

 .التالي المدى
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التحمیل سعة
 .أدناه البیاني الرسم انظر. الورق ووزن بمقاس محدد ADF) الملقم( ورقال حامل في تحمیلھ یمكن الذي الورق عدد

 

 الوحدة التحویل

 ²م/غ 50 52 64 75 80 90 104 127 157 209

 رطل 13.4 14 17 20 21 24 28 34 42 56

 

افة
لكث

ا
 )

اق
ور

أ
( 

Legal 

 ²)م/غ( الورق وزن

A4/Letter أصغر أو 
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 مثقوبة تكون أن یجب ال منطقة
 مبّین ھو كما الفاتح باألزرق المظللة المنطقة في وبثق ثالثة ھناك یكون عندما خطأ یحدث قد

 .التالي بالشكل
 1 الشكل

 
 

 انتبھ
 .االلتقاط بكرة عرض منتصف في المستند إعداد یتم عندما أعاله الموضح الشرط تطبیق یتم

 

 تلمیح
 الیمین أو الیسار إلى المستند نقل یمكنك م،م 80 عرضھ یبلغ الذي المنتصف عمود في ثقوب أیة ھناك كان إذا

 .خطأ حدوث لتفادي

 
 المتعدد التلقیم كشف شروط

 تغذیة وحدة خالل من واحدة وقت في ورقة من أكثر تلقیم عند یحدث خطأ ھو المتعدد التلقیم
 .دقیق متعدد تلقیم كشف إلجراء مطلوبة التالیة الشروط. ADF التلقائیة المستندات
  مم 0.26 إلى 0.06) (رطل 56 إلى 13.4( ²م/غ 209 إلى 50 :الورق وزن( 
  34 صفحة( 1 الشكل انظر .المستند منتصف في مم 80 إطار في ثقوب بعمل تقم ال(. 
  34 صفحة( 1 الشكل انظر. تندالمس منتصف في مم 80 حدود في أخرى مستندات بإرفاق تقم ال(. 

 
 نتبھا

  االلتقاط بكرة عرض منتصف في المستند إعداد یتم عندما أعاله الموضح الشرط تطبیق یتم. 
  متعدد تلقیم أنھ على خاطئ بشكل كشفھ سیتم البالستیكیة البطاقات مثل سمیكة مستندات مسح. 

 .المتعدد التلقیم كشف خاصیة بتعطیل قم الحالة، ھذه في

 
 تلمیح

 .المستندات بعض مع متعددال التلقیم كشف دقة تقل قد
 .مم 30 من أعلى مستند ُیكشف أن یمكن ال المتعدد التلقیم

 

 وحدة: ممال

 أعلى
 النقطة المرجعیة

 الجھة األمامیة

 اتجاه التلقیم

 أسفل

 المنتصف
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 المختلطة الدفعة مسح شروط
 اختبار من تأكد. المقاسات مختلفة المستندات من مختلطة دفعة مسح عند التالیة الشروط تطبیق یتم

 .للمسح قابلة المستندات أن للتأكد أوالً  األوراق بعض
 .)43 صفحة" (مختلفة عرض بمقاسات مستندات" راجع التنظیف، حول للتفاصیل

 انتبھ
 .االحتكاك معامالت/األوزان مختلفة المستندات من مختلطة دفعة مسح یمكنك ال

 الورق اتجاه
 .التلقیم اتجاه مع الورق اتجاه بمحاذاة قم

 المستند وضح
 عند االلتقاط بكرة من) مم 40 عرض تقریبا( بأكملھ العرض فوق موضوعة المستندات كل أن من بالتأكد قم

 .المستندات تحمیل

 
 

 الورق مقاس
 انحشار یسبب قد خاطئة بزاویة دالمستن تلقیم فإن مختلفة، بمقاسات المستندات من مختلطة دفعة بمسح قیامك عند

 .الصورة من جزء فقدان أو بالورق
 .الزوایا منحرف المستند كان إن الصورة من التحقق وأیضاً  المسح إجراء قبل جیداً  المستندات من بالتحقق ینصح

 انتبھ
 مرشد ألن زوایاھا النحراف عرضة أكثر المستندات تكون مختلفة، بمقاسات المستندات من دفعة مسح عند

 .صحیح بشكل ورقة كل یالئم ال الجوانب

 

 مختلطة دفعة في مسحھا یمكن ال مستندات
 :الدفعة نفس في خلطھا یمكن ال المستندات من التالیة األنواع
  خفیف ورق 
  شفاف رسم ورق 

 مم 40
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 مختلطة دفعة في القیاسیة الورق مقاسات مجموعة
 .مختلطة دفعة لمسح المتاح للمدى إرشاد أدناه الموضح الجدول راجع
 .الصورة من جزء فقدان أو بالورق انحشار یسبب قد مستقیم بشكل المستندات تلقیم عدم أن الحظ ولكن

 .الزوایا منحرف المستند كان إن الصورة من التحقق وأیضاً  المسح إجراء قبل جیداً  المستندات من بالتحقق ینصح

B6 (P) 
B7 (L) 

 

A5 (P) 
A6 (L) 

B5 (P) 
B6 (L) 

A4 (P) 
A5 (L) 

LTR (P) 
 

 للحجم األقصى الحد

  )1) (*مم( العرض 216 210 182 149 129

     216 LTR (P) 

الحد
 

األدنى
 

للحجم
      210 A4 (P) 

A5 (L) 

 B5 (P) 182 المتاح المدى    
B6 (L) 

     149 A5 (P) 
A6 (L) 

     129 B6 (P) 
B7 (L) 

LTR: Letter size 

 .الجوانب مرشد بین بالدفعة المستندات وأضیق أعرض إعداد كیفیة توضح ةالتالی الصورة: 1*

 
 

 انتبھ
 .أخرى ورق مقاسات مع أقل أو A7 (landscape(و portrait) A6( مقاس مسح یمكن ال
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 الورق لمقاس التلقائي الكشف شروط
 :التالیة المستندات أنواع مع یعمل ال] تلقائیاً  الصفحة مقاس كشف[

 الشكل مستطیلیة لیست مستندات 
 

 :التالیة المستندات أنواع مع] تلقائیاً  الصفحة مقاس كشف[ یعمل ال قد أیضاً،
 رطل 13.4( ²م/غ50 من وزنا األخف المستندات( 
  المعة حواف ذات بیضاء مستندات 
  رمادیة( قلیالً  داكنة بحواف مستندات( 
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 التشغیل حةلو استخدام كیفیة  3 الفصل

 .التشغیل لوحة استخدام كیفیة یشرح الفصل ھذا

356H3.1 357 .................................................................................................................................................... التشغیل لوحةH39 
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 التشغیل لوحة 3.1
 

 .ئیةضو ومؤشرات أزرار من التشغیل لوحة تتكون

والوظائف األسماء

  
 

 ببرنامج الخاص المساعدة ملف راجع ،Scan/Stop زر على الضغط خالل من المسح كیفیة حول للتفاصیل: 1*
" المسح لبدء بالماسحة زر استعمال" أو) Setup DVD-ROM قرص في موجود الملف( الماسحة تشغیل

 .)46 صفحة(

 الفحص مؤشر
 .خطأ حدوث عند البرتقالي باللون یومض أو یضیئ

 Scan/Stop )(*1 زر
 .المتصل التطبیق تشغیل ببدء یقوم

 .المسح عملیة بإلغاء یقوم

  Power زر
 .سحةالما تشغیل إیقاف/بتشغیل یقوم

 الطاقة مؤشر
 .التشغیل وضع في الماسحة تكون عندما األخضر باللون یضیئ

 حفظ وضع من بھا العمل استكمال عند أو الماسحة تشغیل بعد الفور على المؤشر یومض
 .الطاقة
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 المؤشر في اإلشارات
 

 الفحص مؤشر الطاقة مؤشر الوصف

 .المعالجة تھئیة
 أو الطاقة حفظ وضع من االستئناف عند جاھزة الماسحة تكون حتى یستمر

 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إغالق بعد

التشغیل إیقاف یومض  

 .ستخدامھاا لیتم جاھزة الماسحة
 .بنجاح اكتملت قد التھئیة عملیة أن إلى یشیر
 .الطاقة حفظ وضع في الماسحة تكون عندما الطریقة بنفس المؤشرات تعمل

 التشغیل إیقاف تشغیل

 .المسح عملیة أثناء حدث قد مؤقت خطأ أن إلى یشیر
 .)66 صفحة" (ؤقتةالم األخطاء" راجع األخطاء، حول للتفاصیل

 تشغیل تشغیل

 أو التھئیة عملیة أثناء حدث قد) تنبیھ( ما جھاز في خطأ ھناك أن إلى یشیر
 .المسح

 .)67 صفحة" (الجھاز أخطاء" راجع األخطاء، حول للتفاصیل

 یومض لتشغی
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 للمسح متعددة طرق  4 الفصل

 .الصور مسح تطبیق مع المستندات من مختلفة أنواع لمسح الماسحة إعدادات ضبط كیفیة یشرح الفصل ھذا

362H4.1 363 ......................................................................................................................................................... الملخصH42 
364H4.2 365 ........................................................................................................................ مختلفة ومقاسات بأنواع تنداتمس مسحH43 

368H4.3 369 .............................................................................................................................................. مسح ضوئي متقدمH46 
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 الملخص 4.1
 

  .المستندات لمسح الرئیسیة الطرق بفھرسة تقوم التالیة الجزئیة
 مختلفة مقاساتو أنواع من مستندات مسح
 "43 صفحة" (مختلفة عرض بمقاسات مستندات( 
 "44 صفحة" (طویلة صفحة مسح( 

 
 مسح ضوئي متقدم

 "46 صفحة" (المسح لبدء ةبالماسح زر استعمال( 

 
 .المساحة تشغیل ببرنامج الخاص المساعدة ملف راجع للمسح، أخرى طرق حول للمعلومات
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 مختلفة ومقاسات بأنواع مستندات مسح 4.2
 

 مختلفة عرض بمقاسات مستندات
 

 انتبھ
 الصغیرة المستندات بعض زوایا تنحرف قد مختلفة، عرض بمقاسات المستندات من مختلطة دفعة سحبم قیامك عند
 مقاسات حسب المستندات بترتیب قم الحالة، ھذه في. ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة في تلقیمھا یتم ال قد أو

 .مختلفة بدفعات بمسحھم قم ثم العرض،

  
 تلمیح
 .)35 صفحة" (المختلطة الدفعة مسح شروط" راجع المستندات، من مختلطة دفعة مسح حول التفاصیل من لمزید

 .المستندات من العلوي الجزء حاذِ  1

  

 على الجوانب شدمر بضبط قم ثم ،ADF) الملقم( الورق حامل منتصف عند المستندات حّمل 2
 .الدفعة في مستند أعرض
 .)27 صفحة" (المستندات تحمیل كیفیة  2 الفصل" راجع للتفاصیل،

  

 انتبھ
 یتم ال أو نحرفةم بزوایا المستندات بعض ُتلقّم قد وإال،. االلتقاط بكرة فوق وضعھا تم قد المستندات كل أن تأكد

 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إلى تلقیمھا

 

 
   

 االلتقاط بكرة عرض

 اتجاه

االلتقاط بكرة عرض  

غیر اتجاه  
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 .الماسحة تشغیل برنامج في تلقائیاً  الورق مقاس لكشف المسح إعدادات بضبط قم 3
 .الماسحة تشغیل برنامج مساعدة ملف راجع للتفاصیل،

 .الصور مسح تطبیق خالل من المستند حبمس قم 4
 .الصور مسح تطبیق تشغیل دلیل راجع للتفاصیل،

 

 طویلة صفحة مسح

 .طویلة صفحة مسح طریق عن) بوصة 120( مم 3.048 إلى یصل بطول المستند مسح یمكن
 .الصور مسح تطبیق حسب وذلك مسحھا یمكن التي المستند مقاسات تختلف

 .الصور مسح تطبیق لتشغی دلیل راجع للتفاصیل،

 .ADF) الملقم( الورق حامل في مستنداً  حّمل 1
 .)27 صفحة" (المستندات تحمیل كیفیة  2 الفصل" راجع للتفاصیل، 

 
 انتبھ
  مرة في حامل الورق (الملقم) یجب تحمیل المستندات ذات الصفحات الطویلة بمعدل ورقة واحدة في كل

ADF. 
 .عند قیامك بمسح صفحات طویلة، ضع في االعتبار اآلتي 

 التحمیل -
  .ADF) الملقم( الورق حامل من یسقط ال كي بیدك المستند ثّبت
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 اإلزالة -
 .الُمعبئ من المخَرج لورقا سقوط لتفادي علیھا یدك ضع ثم الُمعبئ حول كافیة مساحة أمِّن

   
 تلمیح
 :اآلتي بعمل قم ،A4/Letter مقاس من أطول مستندات لمسح
 .قم بسحب امتدادات الممر للخارج 

 .)18" (صفحة ADF) الملقم( الورق حامل إعداد 1.5"للتفاصیل، راجع 
 .قم برفع المعبئ وامتداد المعبئ ناحیتك 

  .)19" (صفحة الُمعبئ إعداد 1.6"للتفاصیل، راجع 

 .الماسحة تشغیل برنامج في طویلة صفحات لمسح الضوئي المسح إعدادات اضبط 2
 .لماسحةا تشغیل برنامج مساعدة ملف راجع للتفاصیل،

 .الصور مسح تطبیقات بعض مع الماسحة تشغیل برنامج إعداد نافذة تظھر ال قد

 .الصور مسح تطبیق خالل من المستند بمسح قم 3
 .الصور مسح تطبیق تشغیل دلیل راجع للتفاصیل،
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  مسح ضوئي متقدم 4.3
 

 المسح لبدء بالماسحة زر استعمال

 .المسح إلجراء بالماسحة scan/stop زر ضبط یمكن
 .scan/stop الزر خالل من تشغیلھ یبدأ تطبیق تعیین إلى أوالً  بحاجة أنت اإلعداد، ھذا لضبط

 الكمبیوتر إعداد

 .الماسحة بتشغیل قم ذلك بعد بالكمبیوتر، موّصلة الماسحة أن من تحقق 1
 .Quick Installation Sheet راجع ر،بالكمبیوت الماسحة توصیل كیفیة حول للتفاصیل
 .)16 صفحة" (التشغیل إیقاف/التشغیل 1.3" راجع الماسحة، تشغیل كیفیة حول للتفاصیل

 ].التحكمٍ  لوحة[ نافذة بعرض قم 2
 التشغیل أنظمة في Windows Server 2008/Windows 7 

 ].التحكم لوحة[ ←] ابدأ[ ائمةالق زر انقر
 التشغیل أنظمة في Windows Server 2012 

]  التحكم لوحة[ ← التطبیقات شریط في] التطبیقات جمیع[ حدد ثم البدء، شاشة على األیمن الفأرة زر انقر
 ].Windows نظام[ تحت
 التشغیل أنظمة في Windows Server 2012 R2/ Windows 8.1 

 ].Windows نظام[ تحت] التحكم لوحة[ ← البدء شاشة أسفل یسار على] ↓[ ألسفل سھم حدد
  .الماوس مؤشر حّرك ،]↓[ السھم إلظھار

 Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019 
 ].التحكم لوحة[ ← Windows] نظام[ ← ]ابدأ[ قائمة على انقر

 ].والطابعات األجھزة عرض[ انقر 3
 والطابعات ألجھزةا[ نافذة تظھر.[ 

 .الظاھرة القائمة من] المسح خصائص[ وحدد الماسحة، أیقونة على األیمن الفأرة زر انقر 4
 الماسحة خصائص حوار مربع یظھر. 

 .حدث وحدد] األحداث[ تبویب على انقر 5
 .التطبیقات أحد لتشغیل ترید الذي الحدث بتحدید قم ،]حدث حدد[ المنسدلة القائمة خالل من

  
 :الخاصیة ھذه في التالیة، األحداث تحدید یمكن

 زر على الضغط عند( المسح زر (Scan/Stop 
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 .الماسحة في الحدث بزر تشغیلھ لیتم وتطبیق إجراء حدد 6
 .الیمنى بالجھة المنسدلة القائمة من التطبیق حدد ثم ،]اإلجراءات[ تحت] البرنامج ھذا شغل[ انقر

  

 ].موافق[ زر انقر 7
 .الماسحة إعدادات لتھئیة تابع. بالكمبیوتر الخاص اإلعداد اكتمل

 الماسحة إعداد

  
 .مطلوب خاص إعداد من ما
 زر على الضغط عند المحدد التطبیق تشغیل یتم Scan/Stop. 

 
 تلمیح

 ).38 صفحة" (التشغیل لوحة استخدام كیفیة  3 الفصل" جعرا للتفاصیل،

 Scan/Stop زر
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  الیومیة العنایة  5 الفصل

 .الماسحة تنظیف كیفیة یشرح الفصل ھذا
 

 األتربة. الماسحة نظیفلت الكحول على یحتوي رش أي أو األیروسول رذاذ تستخدم ال
 أو فشل یسبب قد مما الماسحة إلى تدخل قد الرش من المنبعث القوي الھواء من المتطایرة

 .بالماسحة خلل

 .حرائق یسبب قد الكھربائیة الشحنات من المولّد الشرر أن أیضاً  اعلم

 

 

 

  
 

 استعمال أثناء جداً  ساخناً  یصبح ADF التلقائیة المستندات تغذیة لوحدة الداخلي الجزء
 .الماسحة

 الطاقة كابل وبنفصل الماسحة، تشغیل بإیقاف قمت أن تأكد الداخلي، بالتنظیف قیامك قبل
 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة زجاج یبرد حتى دقیقة 15 واالنتظار

 

 

    
 

414H5.1 415 .............................................................................................................. التنظیف تستدعي التي واألماكن التنظیف أدواتH49 
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418H420H5.3 421 ............................................................................................................................................. الداخل من التنظیفH52 
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 التنظیف تستدعي التي واألماكن التنظیف أدوات 5.1
 

 التنظیف أدوات
 

 االسم القطعة رقم مالحظات

 )مل 100( واحدة زجاجة
 ھذا مع التنظیف ورق أو رطبة قماش قطعة استعمل
 .الماسحة لنتظیف السائل

 كمیة استعمال حالة في لتجف طویالً  وقتاً  تستغرق قد
 التنظیف سائل امسح. قلیل مقدار منھ استعمل. مفرطة

 .تظیفھا تم التي القطع على منھ بقایا أي تترك وال كلیاً 

PA03950-0352 التنظیف سائلCleaner F1 

  
 )أوراق 10( واحدة عبوة

 التنظیف سائل مع المنسوج رغی الورق ھذا استعمل
Cleaner F1. 

CA99501-0012 التنظیف ورق 

  
 )عبوة 24( واحد صندوق
 یمكن. Cleaner F1 التنظیف بسائل مبللة منادیل

 وترطیبھا جافة قماش قطعة استعمال من بدالً  استعمالھا
 .Cleaner F1 التنظیف بسائل

PA03950-0419 التنظیف منادیل 

 
 

 قطنیة ممسحة متوفر باألسواق

 جاف قماش
 

 

 انتبھ
 .بعنایة منتج كل على المكتوبة االحتیاطات اقرأ صحیحة، وبطریقة بأمان التنظیف أدوات الستعمال

 
 خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات بموزع اتصل التنظیف، أدوات حول المعلومات من لمزید
 .FUJITSU لدى معتمد
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 والُمعّدل المكان
 

 المكان الُمعّدل

 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة التوقیف بكرة ورقة 3,000 كل

 االلتقاط بكرة

 الساكنة المطاطیة البكرة

 الزجاج

 الصوتیة فوق االستشعار أداة

 التلقیم بكرة

 اإلخراج بكرات
 
 

 انتبھ
 أنواع مسح عند متكررة بصفة بالتنظیف القیام یجب أیضاً،. المستندات حالة حسب لصیانةا دورات تختلف قد

 :التالیة المستندات
 المطلي أو المصقول الورق مثل أملس سطح ذات مستندات. 
 المستند سطح معظم تغطي والتي مطبوعة رسومات/بنصوص مستندات. 
 السیومالك كاربونات من كبیرة كمیة على تحتوي مستندات. 
 رصاص بقلم مكتوبة مستندات. 
 الكفایة فیھ بما الحبر بھا یندمج ال مستندات 
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 الخارج من التنظیف 5.2
 

 قماش بقطعة والمعبئ ADF) الملقم( الورق حامل متضمناً  للماسحة، الخارجي الجسم تنظیف یجب
 من بمندیل أو خفیف، تنظیف سائل/Cleaner F1 ظیفالتن بسائل مبللة قماش قطعة أو جافة،
  .التنظیف منادیل
 انتبھ
 أخرى عضویة مذیبات أي أو – ِتَنر – الطالء مرقق أبداً  تستعمل ال اللون، تغیر أو التشّوه لتجنب. 
 التنظیف أثناء الماسحة داخل ماء أو سائل أي یدخل ال أن حذراً  كن. 
 التنظیف سائل من مفرطة كمیة استعمال حالة في لتجف طویالً  وقتاً  تستغرق قد Cleaner F1/تنظیف سائل 

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

 

  
  

الِتَنر مادة  

التنظیف سائل  Cleaner F1 
خفیف تنظیف سائل أو  

قماش قطعة  

التنظیف منادیل  
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 الداخل من التنظیف 5.3
 

 )التنظیف بورق( ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة نظیفت

 التنظیف بسائل رطبة التنظیف ورق من بورقة ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة تنظیف یمكن
Cleaner F1. 

 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل الغبار سیتراكم المستندات، تلقیم في الماسحة تستمر بینما
ADF المسح أخطاء یسبب قد والذي. 
 التنظیف عملیات معدل أن الحظ. تقریباً  ورقة 3,000 حوالي مسح بعد بالتنظیف القیام یجب

 بصفة الماسحة بتنظیف القیام المثال، سبیل على. بمسحھا تقوم التي المستندات نوع حسب یختلف
  .كافیة بصورة الحبر بھا یتشّبع لم مستندات بمسح قیامك عند وذلك ضروریاً  یكون قد ةمتكرر
 انتبھ
 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة لتنظیف خفیف تنظیف سائل أو الماء تستعمل ال ADF. 
 التنظیف سائل من مفرطة كمیة استعمال حالة في لتجف طویالً  وقتاً  تستغرق قد Cleaner F1 .منھ لاستعم 

 .قلیل مقدار
 

ل 1  .الماسحة شغِّ
 .)16 صفحة" (التشغیل إیقاف/التشغیل 1.3" راجع للتفاصیل،

 .التنظیف ورقة على Cleaner F1 التنظیف سائل برش قم 2

 .اسحب امتدادات الحامل حسب طول ورقة النتظیف 3
 .)18 صفحة" (ADF) الملقم( الورق حامل إعداد 1.5" راجع للتفاصیل،

 .التنظیف ورقة طول حسب الُمعبئ امتداد وكذلك المعبئ ارفع 4
 .)19 صفحة" (الُمعبئ إعداد 1.6" راجع للتفاصیل،

 .ADF) الملقم( الورق حامل في التنظیف ورقة بتحمیل مق 5

  
 .التنظیف ورقة عرض على الجوانب مرشد بضبط قم 6

 .التنظیف وورقة الجوانب مرشد مسافة تترك ال
 .الزوایا منحرفة التنظیف ورقة تلقیم یتم قد ذلك، خالف

  
 مسح.عملیة تطبیق للمسح وقم بإجراء شّغل  7

 الجوانب مرشد
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 )قماش بقطعة( ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة تنظیف

 التنظیف بسائل رطبة قماش بقطعة ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة تنظیف یمكن
Cleaner F1، التنظیف بمندیل أو. 

 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل الغبار سیتراكم المستندات، تلقیم في الماسحة تستمر بینما
ADF المسح أخطاء یسبب قد والذي. 
 التنظیف عملیات معدل أن الحظ. تقریباً  ورقة 3,000 حوالي مسح بعد بالتنظیف القیام یجب

 بصفة الماسحة بتنظیف القیام المثال، سبیل على. بمسحھا تقوم التي المستندات نوع حسب یختلف
 .كافیة بصورة الحبر بھا یتشّبع لم مستندات بمسح قیامك عند وذلك ضروریاً  یكون قد متكررة

 
 أثناء جداً  ساخناً  یصبح ADF التلقائیة المستندات تغذیة لوحدة الداخلي الجزء

 .الماسحة استعمال
 وبنفصل الماسحة، تشغیل فبإیقا قمت أن تأكد الداخلي، بالتنظیف قیامك قبل

 المستندات تغذیة وحدة زجاج یبرد حتى دقیقة 15 واالنتظار الطاقة كابل
 .ADF التلقائیة

 

  
 انتبھ
 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة لتنظیف خفیف تنظیف سائل أو الماء تستعمل ال ADF. 
 التنظیف سائل من مفرطة كمیة استعمال حالة في لتجف طویالً  وقتاً  تستغرق قد Cleaner F1 .منھ استعمل 

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

 .األقل على دقیقة 15 وانتظر المساحة تشغیل بإیقاف قم 1
 .)16 صفحة" (التشغیل إیقاف/شغیلالت 1.3" راجع للتفاصیل،

 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة افتح 2
   .)17 صفحة" (ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إغالق/فتح 1.4" راجع للتفاصیل،

 .أصابعك على ADF التلقائیة مستنداتال تغذیة وحدة تغلق ال أن انتبھ

 

 .التنظیف بمنادیل أو التنظیف بسائل مبللة قماش بقطعة التالیة األماكن نظف 3

  
 

 )2(×  الصوتیة فوق االستشعار أداة

 )2(×  التلقیم بكرة

 )2(×  التوقیف بكرة

 )6(×  االلتقاط بكرة

 )2(×  اإلخراج بكرة

 )2(×  الزجاج

 المطاطیة البكرة
 )4(×  الساكنة
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 انتبھ
 .دالمستن استشعار أدوات تلف یسبب مما الداخلیة باألجزاء تتشابك ال القماش قطعة أن تأكد

   
 )2(×  التوقیف بكرة
 .الماسحة من البكرة بإزالة قم

 .)59 صفحة" (البكرات مجموعة استبدال 6.2" راجع التوقیف، بكرة إزالة عملیة حول للتفاصیل
 .برفق البكرة سطح امسح

  
 )6(×  االلتقاط بكرة

 البقایا ألن تماماً  نظیفة البكرة أن تأكد. البكرة سطح تتلف ال أن منتبھاً  یدویاً، البكرة تدویر أثناء برفق السطح امسح
 .التلقیم أداء على تؤثر سوف البكرة على الموجودة

 )4(×  الساكنة المطاطیة البكرة
 البقایا ألن تماماً  نظیفة البكرة أن تأكد. البكرة سطح تتلف ال أن منتبھاً  یدویاً، لبكرةا تدویر أثناء برفق السطح امسح

 .التلقیم أداء على تؤثر سوف البكرة على الموجودة
 )2(×  الزجاج
  .الزجاج سطح على من والغبار الَوَسخ برفق امسح

 انتبھ
 .متسخاً  زجاجال یكون عندما ضوئیاً  ممسوحة صورة على السوداء الخطوط تظھر قد

 المستند استشعار أداة 
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 )2(×  الصوتیة فوق االستشعار أداة
  .االستشعار أدوات سطح على من والغبار الَوَسخ برفق امسح
 تلمیح

 قطنیة ممسحة استعمل التنظیف، صعبة كانت إذا

  
 

 )2(×  اإلخراج بكرة)/2(×  التلقیم بكرة
 .للتنظیف اإلخراج/ تلقیمال بكرات لتدویر الماسحة تشغیل یجب
ل 1  .الماسحة شغِّ

 .)16 صفحة" (التشغیل إیقاف/التشغیل 1.3" راجع للتفاصیل،
 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة افتح االستعداد، حالة في التشغیل لوحة تكون عندما 2

 .)17 صفحة" (ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إغالق/فتح 1.4" راجع للتفاصیل،
 التلقیم بكرات تدور ثانیتین، من ألكثر التحكم لوحة في scan/stop زر على بالضغط تقوم عندما 3

 .واإلخراج

    
 التلقیم بكرات تدور ،Scan/Stop زر على بالضغط قیامك عند

 أثناء بیدك البكرات تلمس ال أن انتبھ. الوقت نفس في واإلخراج
  .دورانھا

 وقم البكرة، سطح عكس تنظیف مندیل أو Cleaner F1 التنظیف بسائل مبللة قماش قطعة بوضع قم 4
 .أفقي بشكل بالمسح

 .البكرات لتدویر scan/stop زر على الضغط خالل من بأكملھ السطح بمسح قم
 .التلقیم أداء على تؤثر سوف البكرة على الموجودة البقایا ألن تماماً  نظیفة البكرة أن تأكد

 الصوتیة فوق االستشعار أداة

 Scan/Stop زر
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 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة أغلق 4
   .)17 صفحة" (ADF التلقائیة داتالمستن تغذیة وحدة إغالق/فتح 1.4" راجع للتفاصیل،

 .أصابعك على ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة تغلق ال أن انتبھ

 
 

 انتبھ
 داخل المستندات تلقیم یتم ال قد فإن وإال. جیداً  مغلقة ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة أن من تحقق
 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة
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 المستھلكة العناصر استبدال  6 الفصل

 .للماسحة المستھلكة العناصر استبدال كیفیة یشرح الفصل ھذا

 ساخناً  یصبح ADF التلقائیة المستندات تغذیة لوحدة الداخلي الجزء
 .الماسحة استعمال أثناء جداً 
 الماسحة، تشغیل بإیقاف قمت أن كدتأ الداخلي، بالتنظیف قیامك قبل

 تغذیة وحدة زجاج یبرد حتى دقیقة 15 واالنتظار الطاقة كابل وبنفصل
 .ADF التلقائیة المستندات
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446H6.2 447 ...................................................................................................................................... البكرات مجموعة استبدالH59 
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 االستبدال ودورات المستھلكة العناصر 6.1
 

 .بالماسحة إلستھالكل القابلة العناصر تعرض التالي الجدول
 

 االسم رقم القطعة دورة االستبدال المقترحة

 مرور بعد أو ورقة 100,000 استعمال بعد
 عام

PA03708-0001 البكرات مجموعة 

 التوقیف بكرة •

  
 االلتقاط بكرة •  

   
 

 من احتیاطي بمخزون باالحتفاظ ینصح. دوریة بصفة ستبدالاال إلى المستھلكة العناصر تحتاج
 الورق عدد بتسجیل الماسحة تقوم. االفتراضي عمرھا ینتھي أن قبل لتبدیلھا الجدیدة اللوازم

 .العناصر حالة من بالتحقق لك تسمح والتي المستھلكة، العناصر استبدال بعد ضوئیاً  الممسوح
 .)96 صفحة" (الورق بعّداد المتعلقة اإلعدادات 8.4" راجع للتفاصیل،

 خالٍ  ])رطل 20[ 2م/غ A4 )80 مقاس الستعمال مؤشر ھي المقترحة االستبدال دورات أن الحظ
 الممسوح المستند نوع حسب تختلف الدورات تلك بینما خشب، على یحتوي ورق أو الخشب من

  .تنظیفھا وتم الماسحة فیھا استخدمت التي لمراتا وعدد ضوئیاً 
 تلمیح

 .المخصصة المستھلكة العناصر فقط استعمل

 
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات موزع اتصل القطع، لشراء



 

59 

  

 البكرات مجموعة استبدال 6.2
 

 .التالیة بالطریقة بكرة كل استبدل. التقاط وبكرة توقیف بكرة من تتكون البكرات مجموعة

 .ADF) الملقم( الورق حامل من المستندات كافة بإزالة قم 1

 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة افتح 2
 .)17 صفحة" (ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إغالق/فتح 1.4" راجع للتفاصیل،

 .أصابعك على ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة تغلق ال أن انتبھ

 

 .التوقیف بكرة بإزالة قم 3
 .السھم باتجاه الغطاء لفتح اإلیقاف بكرة لغطاء المعدنیة البطانة على بالضغط قم 1

  

 .الفتحة من العمود من األیمن الجانب اسحب ثم اإلیقاف، بكرة اسطوانة ودعم من األیسر الجانب بسحب قم 2

 .االسطوانة عمود من التوقیف بكرة بإزالة قم 4  

  

 الغطاء

المعدنیة البطانة  

1 

 التوقیف بكرة

2 

 التوقیف بكرة اسطوانة عمود

 التوقیف بكرة

 التوقیف بكرة اسطوانة عمود
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 .االسطوانة عمود في جدیدة توقیف بكرة بتركیب قم 5
 .طوانةاالس عمود فتحة في البارز الجزء أدخل

  

 .االسطوانة عمود بتركیب قم 6
 الطرف بتركیب قم ثم الیمین على الموجودة الفتحة في التوقیف، بكرة عمود في الموجودة الحز بتركیب قم 1

 .العمود في األیسر

  

 الغطاء. أغلق 2
 

 انتبھ
 .الورق انحشار مثل التلقیم أخطاء حدوث في یتسبب قد ذلك، خالف. جیداً  مثّبتة التوقیف بكرة أن تأكد

 
 .االلتقاط بكرة بإزالة قم 7

 الورق دلیل وافتح التجویف في إصبعك بوضع قم ثم. الجانبین لكال كامل بشكل الجوانب مرشد بفتح قم 1
 .السھم باتجاه

  

 التوقیف بكرة اسطوانة عمود

 البارز الجزء

 التوقیف بكرة
 حز

التوقیف بكرة  
1 

2 

الورق مرشد  
الجوانب مرشد  

 التجویف

الجوانب مرشد  

التوقیف بكرة اسطوانة عمود  
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 .القمة من وإزالتھا االلتقاط بكرة بإزالق قم 2

  

 

 .األسفل من جدیدة التقاط بكرة بتركیب قم 8
 .الفتحة في بإدخالھا وقم األصغر، البكرة وفي االلتقاط بكرة في الحز من تحقق 1

  
 .بإحكام مقفالن الطرفان أن تأكد. الورق مرشد أغلق 2

 
 انتبھ
 .الورق انحشار مثل التلقیم أخطاء حدوث في یتسبب قد ذلك، خالف. جیداً  مثّبتة التوقیف بكرة أن تأكد

 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة أغلق 9
 .)17 صفحة" (ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إغالق/فتح 1.4" راجع للتفاصیل،

 .أصابعك على ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة تغلق ال أن انتبھ

 
 
 .البكرات مجموعة عداد تعیین بإعادة قم 10  

 .العداد تعیین وإعادة Software Operation Panel تشغیل ببدء قم
.)97 صفحة" (رقالو عّداد تعیین إعادة" راجع للتفاصیل،

2 

1 
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 وإصالحھا األخطاء استكشاف  7 الفصل

 جودةالمو الملصقات وفھم قراءة وكیفیة الخدمة، بمركز االتصال قبل فحصھا یجب التي والعناصر األخرى، والمشكالت الورق انحشار حدوث عند المضادة التدابیر یشرح الفصل ھذا
 .الماسحة على

 
 انتبھ

 أو بالماسحة الخاص المساعدة ملف راجع الفصل، ھذا في المذكورة غیر المشكالت/األخطاء حول للتفاصیل
Error Recovery Guide. 

 
464H7.1 465 ................................................................................................................................................... الورق انحشارH63 
466H7.2 467 ............................................................................................................................ التشغیل لوحة على الخطأ مؤشراتH65 

468H7.3 469 ......................................................................................................................... وإصالحھا األخطاء استكشاف مشاكلH68 

470H7.4 471 ................................................................................................................................... الخدمة بمركز تتصل أن قبلH82 
472H7.5 473 ..................................................................................................................................... المنتج ملصقات من التحققH84 
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 الورق انحشار 7.1
 

 .التالیة بالطریقة المستند بإزالة قم الماسحة، داخل مستندك ینحشر عندما
 

 وحدة بفتح قم .المنحشر المستند إخراج في القوة تستخدم ال ADF إلزالة 
 .المستند

 قد بذلك القیام. المنحشرة المستندات إزالة عند الحادة األجزاء تلمس ال أن احذر 
 .إصابة في یتسبب
 داخل شعركِ  أو) القالدة أو العنق رابطة مثل( اكسسواراتك تنحشر ال أن احذر 

 .الماسحة
 لوحدة الداخلي الجزء یصبح قد ADF التشغیل ناءأث جداً  ساخن. 

 

 

 .ADF) الملقم( الورق حامل من المستندات كافة بإزالة قم 1

 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة افتح 2
 .)17 صفحة" (ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إغالق/فتح 1.4" راجع للتفاصیل،

 
 .أصابعك على ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة تغلق ال أن انتبھ

 
  

 .المنحشر المستند بإزالة قم 3

  
 

 انتبھ
 أسباب أحد ألنھم والدّباسة الورق مشابك كافة بإزالة وقم جیداً  الورق ومسار المستندات فحص من تأكد 

 .الورق انحشار
 دّباسة أو ورق مشابك بھا التي المستندات إزالة عند الورق ومرشد الزجاج سطح تتلف ال أن احذر. 
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 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة أغلق 4
 .)17 صفحة" (ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إغالق/فتح 1.4" راجع للتفاصیل،

 
 .أصابعك على ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة تغلق ال أن انتبھ

 
  

 انتبھ
 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة أن من تحقق ADF بشكل المستند تلقیم یتم ال فقد وإال. جیداً  مغلقة 

 .صحیح
 التلقائیة المستندات تغذیة وحدة في المستندات تبقى المسح، إلغاء یتم أو یكتمل عندما ADF ظھور ندو 

 .4إلى  1الخطوات باتباع المستندات بإزالة قم الحالة، ھذه في. خطأ رسائل أیة



 

65 

  

 التشغیل لوحة على الخطأ مؤشرات 7.2
 

 .أدناه موضح ھو كما لتشغیلا بلوحة المؤشرات تضیئ المسح، أثناء خطأ حدوث عند
 مؤقتة أخطاء 

 .یضيء الفحص مؤشر
 .تشغیل وضعھ على الطاقة مؤشر یبقى
 الجھاز أخطاء 

 .یومض الفحص مؤشر
 .مضئ الطاقة مؤشر یبقى

 
 للقیام الصیانة مھندس تتطلب الجھاز أخطاء أن حین في المؤقتة، األخطاء إصالح للمستخِدم یمكن

 .بالتصلیح
 

  

 Error نافذة تظھر لدیك، الكمبیوتر على مثبتاً  Error Recovery Guide كان إذا
Recovery Guide تشغیل بدء عند Windows .نافذة تعرض خطأ، حدوث عند Error 
Recovery Guide رقم( الخطأ وكود الخطأ اسم مثل بالخطأ المتعلقة المعلومات.( 

ن  استكشاف طرق من من للتحقق] المعلومات من مزید[ زر وانقر النافذة في ةالظاھر المعلومات دوِّ
 وإصالحھا األخطاء

  

 Scan/Stop زر
 الطاقة مؤشر
 الفحص مؤشر
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 المؤقتة األخطاء

 .كالتالي ُمجدولة إصالحھا للمستخِدم یمكن التي المؤقتة األخطاء
 .یضيء الفحص مؤشر مؤقت، خطأ حدوث عند

 العنصر الحل

 .المنحشر ستندالم بإزالة قم 1
 .)63 صفحة" (الورق انحشار 7.1" راجع للتفاصیل،

 .ADF بوحدة للمسح مناسب المستند كان إذا مما تحقق 2
.)30 صفحة" (للمسح مستندات 2.2" راجع للتفاصیل،

 الورق انحشار

 إخراج یتم التشغیل، بلوحة scan/stop زر على بالضغط قیامك عند
 .المستندات

 المتعدد التلقیم

 المستندات تغذیة وحدة غطاء .المستندات تحمیل أعد ثم ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة أغلق
 مفتوح ADF التلقائیة
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الجھاز أخطاء

 .كالتالي مجدولة وإصالحھا باستكشافھا المختص الصیانة مھندس قیام بتتطل والتي الجھاز أخطاء
 

 الفحص مؤشر الطاقة مؤشر العنصر الحل

 .الزجاجي القسم بتنظیف قم 1
 .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 الفصل" راجع التنظیف، حول للتفاصیل

 .أخرى مرة تشغیلھا أعد ثم الماسحة تشغیل بإیقاف قم 2
ن المشكلة، استمرت إذا  لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات بموزع اتصل ثم المؤشرات حالة دوِّ

FUJITSU. 

 مرتین یومض تشغیل )أمامي ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة( بصري خطأ

 مرات 3 یومض تشغیل )خلفي ADF تلقائیةال المستندات تغذیة وحدة( بصري خطأ

 .أخرى مرة تشغیلھا أعد ثم الماسحة تشغیل بإیقاف قم
ن المشكلة، استمرت إذا  لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات بموزع اتصل ثم المؤشرات حالة دوِّ

FUJITSU. 

 )مستمر( یومض تشغیل آخر خطأ
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 وإصالحھا األخطاء استكشاف مشاكل 7.3
 

 العناصر من تحقق رجاءً . الماسحة استخدام أثناء تحدیث قد التي للمشاكل الحلول یصف الجزء ھذا
 تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا. التصلیح تطلب أن قبل التالیة

 لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات بموزع اتصل ثم ،)82 صفحة" (خدمةال بمركز
FUJITSU. 

 .تواجھھا قد التي المشكالت من أمثلة تعرض التالي الجدول
 

 األعراض

 )69 صفحة" (.الماسحة تشغیل یمكن ال"

 )70 صفحة" (.یبدأ ال المسح"

 )71 صفحة" (.متسخة أو ردیئة الفوتوغرافیة الصور/للصور بالنسبة الصورة جودة"

 )72 صفحة" (.مرضیة غیر ضوئیاً  الممسوحة ورالسط أو النص جودة"

 )73 صفحة" (.واضحة غیر أو مشّوشة الصور"

 )74 صفحة" (.الممسوحة الصورة على تظھر سوداء خطوط"

 )75 صفحة" (.یومض أو یضيء التشغیل بلوحة الفحص مؤشر التشغیل، وضع في الماسحة تكون عندما"

 )76 صفحة" (.متكرر بشكل یحدث المتعدد التلقیم خطأ"

 " .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة في ملقم غیر المستند یكون عندما متكرر بشكل یحدث موقف"
 )77 صفحة(

 )78 صفحة" (.متكرر بشكل تحدث االلتقاط/الورق انحشار أخطاء"

 )79 صفحة" (.مستطیلة تصبح ضوئیاً  الممسوحة الصور"

 )80 صفحة" (.ضوئیاً  الممسوحة الصورة أسفل أو أعلى عند ظل یظھر"

 )81 صفحة" (.المستند على سوداء آثار ھناك"
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 .الماسحة تشغیل یمكن ال

 .صحیح بشكل الطاقة كابل وّصل
 

 ال
  صحیح؟ بشكل موّصل الطاقة كابل ھل

 

 نعم 
  

 
 .ثانتین من أكثر لمدة التشغیل لوحة في الموجود الطاقة زر على اضغط

 
 ال

 الماسحة؟ في التشغیل بلوحة Power زر على ضغطت ھل

 
  

 

 بموزع اتصل ثم ،)82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات

 

 نعم
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  .یبدأ ال المسح

 .صحیح بشكل ADF) الملقم( الورق حامل في المستند بتحمیل قم
 

 ال
 صحیح؟ بشكل ADF) الملقم( الورق حامل في المستند تحمیل تم ھل

 

 نعم 
  

 
 .بإحكام ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة أغلق

 المستندات تغذیة وحدة أغلقو المستند بإزالة قم ،ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة في عالق المستند كان إذا
 .ADF التلقائیة

 
 ال

  جیداً؟ مغلقة ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة ھل

 

 نعم 
  

 
ل  .جیداً  USB كابل وصِّ

 .Quick Installation Sheet راجع للتفاصیل،
 

 ال
 جیداً؟ موّصل USB كابل ھل

  

 نعم 
  

 
 .جیداً  موّصل أنھ وتأكد جدید كابل استعمل

 
 نعم

ل ھل  تالف؟ أو معّطل USB بكابل الموجود الُموصِّ

 

 ال 
  

 
 .صحیح بشكل تعمل الماسحة

 
 نعم

 تشغیلھا؟ وإعادة الماسحة تشغیل إیقاف بعد المسح یبدأ ھل

 
   

 بموزع اتصل ثم أوال، )82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا  
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات

 ال
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 .متسخة أو ردیئة الفوتوغرافیة الصور/للصور بالنسبة الصورة جودة
 

 رمادي تدرج في التي الفوتوغرافیة الصور/الصور تجعل ال لكي الماسحة تشغیل برنامج في اإلعدادات بضبط قم
  )1. (*أخرى مرة المسح بإجراء قم ثم ،)واألسود األبیض( اللون ثنائیة

 نعم
 الماسحة؟ تشغیل برنامج في واألسود األبیض تعیین تم ھل

 

 ال 
  

 
 .الداخل من ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة نظف

  .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 فصلال" راجع التنظیف، حول للتفاصیل
 ال

 نظیفة؟ ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل الزجاج أجزاء ھل

 
   

 بموزع اتصل ثم ،)82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا  
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات

 
 .واألسود باألبیض الفوتوغرافیة الصور أو الصور بمسح قمت إذا ملحوظ بشكل األصلیة الصورة عن ضوئیاً  الممسوحة الصورة تختلف قد: 1*

 نعم
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 .مرضیة غیر ضوئیاً  الممسوحة السطور أو النص جودة
 

 .الداخل من ADF التلقائیة المستندات تغذیة حدةو نظف
  .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 الفصل" راجع التنظیف، حول للتفاصیل

 ال
 نظیفة؟ ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل والبكرات الزجاج ھل

 

 نعم 
  

 
 .الماسحة تشغیل برنامج في أعلى دقة ّینع

 
 ال

 مالئمة؟ الدقة درجة ھل

 

 نعم 
  

 
 )1. (*أخرى مرة المسح بإجراء قم ثم الماسحة، تشغیل برنامج في واألسود األبیض حدد

 
 نعم

 الماسحة؟ تشغیل برنامج في ألوان أو رمادي تدرج تعیین تم ھل

 

 ال 
  

 
 .المستند ىعل من غریب جسم أي بإزالة قم
 .الصورة اتساخ في ویتسبب ،ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل الزجاج إلى ینتقل قد

 
 نعم

 المستند؟ على) الورق غبار الغبار، مثل( غریب جسم أي ھناك ھل

 
    

 بموزع اتصل ثم ،)82 صفحة" (الخدمة بمركز لتتص أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا  
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات

 
 .وصافیة نقیة الممسوحة الصورة تصبح ال قد اللون، أو الرمادي التدرج بطریقة المسح عند: 1*

 ال
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 .واضحة غیر أو مشّوشة الصور
 

 .الداخل من ADF ائیةالتلق المستندات تغذیة وحدة نظف
  .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 الفصل" راجع التنظیف، حول للتفاصیل

 ال
 نظیفة؟ ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل والبكرات الزجاجیة األجزاء ھل

 

 نعم 
  

 
 تغذیة وحدة على ثقیل شيء أي وضع أو لألسفل، ADF التلقائیة المستندات تغذیة لوحدة علويال الجزء تدفع ال

  .ADF التلقائیة المستندات
 نعم

 وحدة فوق ثقیل شيء ھناك ھل المسح؟ أثناء األسفل نحو مدفوعة ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة ھل
 ؟ADF التلقائیة المستندات تغذیة

 

 ال 
  

 
 .المسح أثناء للھز تتعرض الماسحة علتج ال

 
 نعم

 المسح؟ أثناء الماسحة ھز في یتسبب شيء أي ھناك ھل

 

 ال 
  

 
 .الماسحة أسفل المطاطیة األرجل بتركیب تقوم أو مسطح، مكان على الماسحة تضع أن إما

 
 ال

 الماسحة؟ أسفل مرّكبة المطاطیة األرجل ھل مسطح؟ مكان على موضوعة الماسحة ھل

 
   

 بموزع اتصل ثم ،)82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا  
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات

 

 نعم



 

74 

  .الممسوحة الصورة على تظھر سوداء خطوط

 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل والبكرات الزجاجیة األجزاء بتنظیف قم
 .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 الفصل" راجع التنظیف، حول للتفاصیل

 
 نعم

 المكان؟ نفس في دائماً  تظھر الخطوط ھل

 

 ال 
  

 
 .أقل دقة نبتعیی قم

 
 نعم

 أقل؟ دقة بتعیین قیامك عند تختفي الرأسیة الخطوط ھل

 

 ال 
  

 
 .المستند على من غریب جسم أي بإزالة قم
 تظھر سوداء خطوط ظھور في ویتسبب ،ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل الزجاجیة األجزاء إلى ینتقل قد

 .الممسوحة الصورة على

 
 نعم

 المستند؟ على) الورق غبار الغبار، مثل( غریب جسم أي ھناك ھل

 
    

 بموزع اتصل ثم ،)82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا  
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات

 

 ال
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  .یومض أو یضيء التشغیل بلوحة الفحص مؤشر التشغیل، وضع في الماسحة تكون ندماع

 .صحیح بشكل تعمل الماسحة
 

 ال
 مرة تشغیلھا وإعادة المساحة تشغیل إیقاف بعد یومض أو یضيء التشغیل بلوحة الفحص مؤشر ھل

 أخرى؟
  

   
 اإلجراءات باتخاذ وقم )65 صفحة" (التشغیل لوحة على الخطأ مؤشرات 7.2" لـ وفقا المؤشر حالة من بالتحقق قم  

 .الالزمة
 بموزع اتصل ثم أوال، )82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا

 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات

 

 نعم
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 .متكرر بشكل یحدث المتعدد التلقیم خطأ
 

  .)30 صفحة" (للمسح مستندات 2.2" راجع للتفاصیل، .بالمتطلبات تفي مستندات استعمل
 ال

 ؟)30 صفحة" (الشروط" في علیھا نصوصالم بالشروط تفي المستندات ھل

 

   نعم 
  

 
  .)34 صفحة" (المتعدد التلقیم كشف شروط" راجع للتفاصیل، .دقیق متعدد تلقیم كشف إلجراء الشروط استیفاء یجب

 ال
 دقیق؟ كشف إلجراء بالشروط تفي المستندات ھل ممكناً، المتعدد التلقیم كیف كان إذا

 

   نعم 
  

 
  .المتعدد التلقیم كشف تعطیل

 نعم
 سمیك؟ آخر مستند أي أو بالستیكیة بطاقة بمسح قمت ھل

 

   ال 
  

 
  المستندات تھویة

 ال
 ا؟تحمیلھ قبل المستندات بتھویة قمت ھل

 

   نعم 
  

 
  .الكھربائیة الشحنات إلفراغ مرات بضع المستندات بتھویة قم

 نعم
 لیزر؟ طابعة أو طباعة بماكینة مطبوعة المستندات ھل

 

   ال 
  

 
  .الورق كمیة قلل

 ال
 مم؟ 5 من بأقل رفیعة المستندات رزمة ھل

 

   نعم 
  

 
  .)57 صفحة" (المستھلكة العناصر استبدال  6 الفصل" راجع للتفاصیل، .صحیح بشكل )1(* المستھلكة العناصر بتثبیت قم

 ال
 صحیح؟ بشكل مثبتة) 1(* المستھلكة العناصر ھل

  
  

 نعم 

  .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 الفصل" راجع للتفاصیل، ).1(* المستھلكة العناصر نظف
 ال

 نظیفة؟) 1(* المستھلكة العناصر ھل

   

 نعم 
  

 
 صفحة" (المستھلكة العناصر استبدال  6 الفصل" راجع للتفاصیل، .األمر لزم إذا المستھلكة العناصر استبدل. المستھلكة العناصر عّداد من تحقق
57(. 

 
 نعم

 مكسورة؟) 1(* المستھلكة العناصر ھل

 
    

 أو FUJITSU ماسحات بموزع اتصل ثم أوال، )82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا  
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز

 
 ال

 .البكرات مجموعة إلى تشیر" المستھلكة العناصر: "1*
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 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة في ملقم غیر المستند یكون عندما متكرر بشكل یحدث موقف
 

 .بالمتطلبات تفي مستندات استعمل
 .)30 صفحة" (للمسح مستندات 2.2" راجع للتفاصیل،

 
 ال

 ؟)30 صفحة" (الشروط" في" االحتیاطات" في علیھا المنصوص بالشروط تفي المستندات ھل

 

 نعم 
  

 
 .المستندات كمیة قلل أو التحمیل، قبل المستندات بتھو.یة قم

 
 ال

 ؟ADF) الملقم( الورق حامل في تحمیلھا قبل المستندات تھویةب قمت ھل

 

 نعم 
  

 
 .صحیح بشكل) 1(* المستھلكة العناصر بتثبیت قم

 .)57 صفحة" (المستھلكة العناصر استبدال  6 الفصل" راجع للتفاصیل،
 

 ال
 صحیح؟ بشكل مثبتة) 1(* ستھلكةالم العناصر ھل

 

 نعم 
  

 
 ).1(* المستھلكة العناصر نظف

  .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 الفصل" راجع للتفاصیل،
 ال

 نظیفة؟) 1(* المستھلكة العناصر ھل

 

 نعم 
  

 
 .األمر لزم إذا المستھلكة العناصر استبدل. المستھلكة العناصر عّداد من تحقق

 .)57 صفحة" (المستھلكة العناصر استبدال  6 الفصل" راجع للتفاصیل،
 

 نعم
 مكسورة؟) 1(* المستھلكة العناصر ھل

 
    

 بموزع اتصل ثم أوال، )82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في لعناصرا من تأكد المشكلة، استمرت إذا  
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات

 
 .البكرات مجموعة إلى تشیر" المستھلكة العناصر: "1*

 ال
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 .متكرر شكلب تحدث االلتقاط/الورق انحشار أخطاء
 

 .بالمتطلبات تفي مستندات استعمل
 .)30 صفحة" (للمسح مستندات 2.2" راجع للتفاصیل،

 
 ال

 ؟)30 صفحة" (الشروط" في" االحتیاطات" في علیھا المنصوص بالشروط تفي المستندات ھل

 

 نعم 
  

 
 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة من غریب جسم أي إزالة أو بتنظیف قم

 .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 الفصل" راجع للتفاصیل،
 

 نعم
  ؟ADF التلقائیة المستندات یةتغذ وحدة داخل غریب جسم أي ھناك ھل

 

 ال 
  

 
 .صحیح بشكل) 1(* المستھلكة العناصر بتثبیت قم

 .)57 صفحة" (المستھلكة العناصر استبدال  6 الفصل" راجع للتفاصیل،
 

 ال
 صحیح؟ بشكل مثبتة) 1(* المستھلكة العناصر ھل

 

 نعم 
  

 
 ).1(* المستھلكة العناصر نظف

 .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 الفصل" راجع للتفاصیل،
 

 ال
 نظیفة؟) 1(* المستھلكة العناصر ھل

 

 نعم 
  

 
 .)57 صفحة" (المستھلكة العناصر استبدال  6 الفصل" راجع للتفاصیل،

 
 نعم

 مكسورة؟) 1(* المستھلكة العناصر ھل

 
    

 بموزع اتصل ثم أوال، )82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا  
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات

 
 .البكرات مجموعة إلى تشیر" المستھلكة العناصر: "1*

 ال
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 .مستطیلة تصبح ضوئیاً  الممسوحة الصور
 

 .البكرات نظف
 .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 الفصل" راجع للتفاصیل،

 
 ال

 نظیفة؟ البكرات ھل

 

 نعم 
  

 
 .بالمتطلبات تفي مستندات استعمل

 .)30 صفحة" (للمسح مستندات 2.2" راجع للتفاصیل،
 

 ال
 ؟)30 صفحة" (الشروط" في" االحتیاطات" في علیھا المنصوص بالشروط تفي المستندات ھل

 

 نعم 
  

  
 .األمر لزم إذا المستھلكة العناصر استبدل. المستھلكة العناصر عّداد من تحقق

 .)57 صفحة" (المستھلكة العناصر استبدال  6 الفصل" راجع للتفاصیل،
 

 نعم
 مكسورة؟) 1(* المستھلكة العناصر ھل

 
    

 بموزع اتصل ثم أوال، )82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا  
 .FUJITSU لدى معتمد دمةخ بمركز أو FUJITSU ماسحات

 
 .البكرات مجموعة إلى تشیر" المستھلكة العناصر: "1*

 ال
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 .ضوئیاً  الممسوحة الصورة أسفل أو أعلى عند ظل یظھر
 

 .الحافة حول الموجود الظل لملئ الحافة ملئ خاصیة استعمل الماسحة، تشغیل برنامج في
 

 ال
 الحافة؟ لحو الموجود الظل لملئ الحافة ملئ خاصیة استعملت ھل

  
    

 بموزع اتصل ثم أوال، )82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا  
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات

 

 نعم
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 .المستند على سوداء آثار ھناك
 

 البكرات تتسخ فسوف ذلك، خالف. متكرر بشكل البكرات تنظیف من تأكد رصاص، بقلم مكتوبة مستندات مسح دعن
 .التلقیم أخطاء تسبب أو المستند على سوداء آثار ترك إلى یؤدي قد مما

 .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 الفصل" راجع للتفاصیل،

 
 نعم

 كربون؟ ورق أو رصاص بقلم مكتوبة مستندات بمسح تقوم ھل

 

 ال 
  

 
 .الداخل من ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة نظف

 .)48 صفحة" (الیومیة العنایة  5 الفصل" راجع للتفاصیل،
 

 ال
 نظیفة؟ ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل والبكرات الزجاجیة األجزاء ھل

 
       

 بموزع اتصل ثم أوال، )82 صفحة" (الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4" في العناصر من تأكد المشكلة، استمرت إذا  
 .FUJITSU لدى معتمد خدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات

 
 

 نعم

 



 

82 

  

 الخدمة بمركز تتصل أن قبل 7.4
 

 المعتمد الخدمة بمركز أو FUJITSU ماسحات بموزع االتصال قبل التالیة العناصر راجع رجاءً 
 .FUJITSU لدى

 عام
 

 العنصر النتائج

 SP-1120: مثال
 .)84 صفحة" (المنتج ملصقات من التحقق 7.5" راجع للتفاصیل،

 الماسحة طراز اسم

 XXXX000001: مثال
 .)84 صفحة" (المنتج ملصقات من التحقق 7.5" راجع للتفاصیل،

 التسلسلي الرقم

 )2015 فبرایر( 02-2015 :مثال
 .)84 صفحة" (المنتج ملصقات من التحقق 7.5" راجع للتفاصیل،

 الصنع تاریخ

 الشراء تاریخ 

 األعراض 

 المشكلة تكرار 

 الضمان 

 
 

 الخطأ حالة 

 الكمبیوتر في االتصال مشاكل✠■
 

 العنصر النتائج

 )Windows( التشغیل نظام 

 خطأ رسالة 

 الواجھة USB واجھة: مثال

 Interface controller 

 

 التلقیم مشاكل✠■
 

 العنصر النتائج

 الورق نوع 

 االستخدام من األساسي الغرض 

 تنظیف آخر تاریخ 

 المستھلكة العناصر استبدال تاریخ 

 التشغیل لوحة حالة 
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 الصورة جودة مشاكل✠■
 

نتائجال  العنصر 

 واإلصدار الماسحة تشغیل برنامج 

 Interface controller 

 )Windows( التشغیل نظام 

 التطبیق PaperStream Capture Liteمثال: 

 المسح جھات مثال: أمامي، كالھما

 الحل  600dpi ،  dpi 75 مثال:

 الصورة نظام وأسود أبیض رمادي، تدرج ألوان،: مثال

 

 أخرى✠■
 

نتائجال  العنصر 

 وكذلك المخرجة الصورة إرسال یمكنك ھل 
 البرید طریق عن فوتوغرافیة صورة

 الورق؟ حالة توضح الفاكس أو اإللیكتروني
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 المنتج ملصقات من التحقق 7.5
 

 .الماسحة على الموجودة الملصقات یشرح الجزء ھذا

 المكان

 .أدناه ضحمو الملصق مكان

  

 .الماسحة معلومات ُیظھر: الملصق على مثال

  
 

 الملصق
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 التشغیلیة اإلعدادات  8 الفصل
 .الماسحة إعدادات لتھئیة Software Operation Panel استخدام كیفیة یشرح الفصل ھذا

 Software Operation Panel .................................................................................................................. 86تشغیل  8.1
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 94 ..................................................................................................................................................العناصر تكوین 8.3
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 98 ............................................................................................................................. االنتظار بوقت المتعلقة اإلعدادات 8.5
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  Software Operation Panelتشغیل  8.1
 

 .PaperStream IP التشغیل برنامج مع Software Operation Panel تثبیت یتم
  .المستھلكة العناصر وإدارة الماسحة  تشغیل مثل متعددة إعدادات بتھئیة لك یسمح التطبیق ھذا

 انتبھ
 عمل أثناء التشغیل لوحة تستخدم ال Software Operation Panel. 
 فقط ماسحة أول على التعرف سیتم الماسحات، من العدید توصیلب قمت إذا. 

 .المرة في واحدة ماسحة بتوصیل قم

 
 .الماسحة بتشغیل قم ذلك بعد بالكمبیوتر، موّصلة الماسحة أن من تحقق 1

 .)16 صفحة( "التشغیل إیقاف/التشغیل 1.3" راجع الماسحة، تشغیل كیفیة حول للتفاصیل
 

 ].Software Operation Panel[ نافذة عرض 2
 التشغیل أنظمة في Windows Server 2008/Windows 7  

 ].Software Operation Panel[ ← ثم] SP Series[ ←] البرامج كافة[ ←] ابدأ[ قائمة من حدد
 التشغیل أنظمة في Windows Server 2012 

 Software[ انقر ثم] التطبیقات جمیع[ انقر التطبیقات، شریط إلظھار البدء شاشة على األیمن الفأرة بزر انقر
Operation Panel [تحت ]SP Series.[ 

 التشغیل أنظمة في Windows Server 2012 R2/ Windows 8.1 
  تحت] Software Operation Panel[ ← البدء شاشة أسفل یسار على] ↓[ ألسفل سھم حدد

]SP Series.[ 
  .الماوس مؤشر حّرك ،]↓[ السھم إلظھار

 Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019 
 ].SP Series [← ]Software Operation Panel[ ←] ابدأ[ انقر قائمة
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 أیقونة عرض یتم Software Operation Panel تقوم  عندما تظھر التي القائمة في 

 .اإلعالم منطقة في   بالضغط
 األیقونة بسحب قم اإلعالم، منطقة في دائما معروضة Software Operation Panel أیقونة لتجعل

  .المھام شریط یمین أقصى عند اإلعالم منطقة تقع. اإلعالم منطقة في وإفالتھا

 
 في دائم بشكل معروض Software Operation Panel أن افتراضاً  شرحھا سیتم ھنا من اإلجراءات

 .اإلعالم منطقة
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 Software Operation Panel لـ مرور كلمة إعداد 8.2
 

 وضع[ في یعمل أن Software Operation Panel لبرنامج یمكن مرور، كلمة إعداد بمجرد
 .فقط الماسحة إعدادات بعرض للمستخدمین یسمح والذي] فقط العرض

 .مرور كلمة إعداد یتم لم إذا الماسحة إعدادات تغییر یمكن
 كلمة استخدام طریق عن المستخدم عمل تقیید یمكن لإلعدادات، الضروریة غیر التغییرات لتفادي
 .مرور

 

 مرور كلمة إعداد
 .التالي النحو على مرور كلمة بإعداد قم

 اإلعالم، بمنطقة Software Operation Panel أیقونة على األیمن الماوس بزر انقر 1
 ].المرور كلمة إعداد[ القائمة من حدد ثم

   
 المرور كلمة إعداد[ حوار مربع یظھر.[ 

  ].موافق[ زر انقر ثم للتأكید، أخرى مرة اأدخلھ ثم جدیدة مرور كلمة أدخل 2
 .المرور لكلمة حرف 32 إلى یصل ما استعمال یمكن
 .بھا المسموح ھي فقط) a to z, A to Z, 0 to 9( والعددیة األبجدیة األحرف أن الحظ

   
 تأكید رسالة تظھر. 

 ].موافق[ زر انقر 3
 المرور كلمة إعداد تم 
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 ]فقط العرض وضع[ اإلعدادات

 التالي. النحو على] فقط العرض وضع[ على Software Operation Panel إعداد

 .مرور كلمة بإعداد قم 1
 .)88 صفحة" (مرور كلمة إعداد" راجع للتفاصیل،

 اإلعالم، بمنطقة Software Operation Panel أیقونة على األیمن الماوس بزر انقر 2
 ].فقط العرض وضع[ القائمة من حدد ثم

  
  

 برنامج یدخل Software Operation Panel فقط العرض وضع[ في.[ 

   
 تلمیح

 تظھر التي القائمة في] فقط ضالعر وضع[ بجانب االختیار عالمة تظھر ،]فقط العرض وضع[ في
 .اإلعالم بمنطقة Software Operation Panel أیقونة على األیمن الماوس بزر النقر عند
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 ]فقط العرض وضع[ إلغاء

 .التالي النحو على] فقط العرض وضع[ بإلغاء قم

 اإلعالم، بمنطقة Software Operation Panel أیقونة على األیمن الماوس بزر انقر 1
 ].فقط العرض وضع[ القائمة من حدد ثم

   
 المرور كلمة إعداد[ حوار مربع یظھر.[ 

 ].موافق[ زر انقر ثم الحالیة المرور كلمة أدخل 2

  
  

 الماسحة إعدادات في ییراتتغ إجراء ویمكن ،]فقط العرض وضع[ إلغاء تم. 

   
 تلمیح

 من] فقط العرض وضع[ بجانب الموجودة االختیار عالمة تختفي ،]فقط العرض وضع[ من الخروج عند
 بمنطقة Software Operation Panel أیقونة على األیمن الماوس بزر النقر عند تظھر التي القائمة

 .اإلعالم
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 المرور كلمة تغییر

 .التالي النحو على المرور كلمة بتغییر قم

 اإلعالم، بمنطقة Software Operation Panel أیقونة على األیمن الماوس بزر انقر 1
 ].المرور كلمة إعداد[ القائمة من حدد ثم

   
 المرور مةكل إعداد[ حوار مربع یظھر.[ 

 ].موافق[ زر انقر ثم الحالیة المرور كلمة أدخل 2

   
 المرور كلمة إعداد[ حوار مربع یظھر.[ 

 ].موافق[ زر انقر ثم للتأكید، أخرى مرة أدخلھا ثم جدیدة مرور كلمة أدخل 3
 .المرور لكلمة حرف 32 إلى یصل ما استعمال یمكن
 .بھا المسموح ھي فقط) a to z, A to Z, 0 to 9( والعددیة األبجدیة حرفاأل أن الحظ

   
 تأكید رسالة تظھر. 

 ].موافق[ زر انقر 4
 المرور كلمة إعداد تم. 
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 المرور كلمة إلغاء

 التالي. النحو على المرور كلمة بإلغاء قم

 اإلعالم، بمنطقة Software Operation Panel أیقونة على األیمن الماوس بزر انقر 1
 ].المرور كلمة إعداد[ القائمة من حدد ثم

   
 المرور كلمة إعداد[ حوار مربع یظھر.[ 

 ].موافق[ زر انقر ثم الحالیة المرور كلمة أدخل 2

   
 المرور كلمة إعداد[ حوار مربع یظھر.[ 

 ].موافق[ زر انقر ثم فارغان الحقالن اترك 3

   
 تأكید رسالة تظھر. 

 ].موافق[ زر انقر 4
 المرور كلمة إلغاء تم. 
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 المرور كلمة تعیین إعادة

 .التالي النحو على تعیینھا إعادة یمكن المرور، كلمة نسیان حالة في

 اإلعالم، بمنطقة Software Operation Panel أیقونة على یمناأل الماوس بزر انقر 1
 ].المرور كلمة إعداد[ القائمة من حدد ثم

   
 المرور كلمة إعداد[ حوار مربع یظھر.[ 

 ].موافق[ زر وانقر ،"SP-Scanner" االفتراضیة المرور كلمة أدخل 2

   
 المرور كلمة إعداد[ حوار مربع یظھر.[ 

 ].موافق[ زر انقر ثم للتأكید، أخرى مرة أدخلھا ثم جدیدة مرور كلمة أدخل 3
 .المرور لكلمة حرف 32 إلى یصل ما استعمال یمكن
 .بھا المسموح ھي فقط) a to z, A to Z, 0 to 9( والعددیة األبجدیة األحرف أن الحظ

   
 تأكید رسالة تظھر. 

 ].موافق[ زر انقر 4
 المرور كلمة إعداد تم. 
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 العناصر تكوین 8.3
 

 الموصلة للماسحة التالیة اإلعدادات بتھئیة Software Operation Panel لك یسمح
 بالكمبیوتر.

 الجھاز إعدادات

ل 1  .Software Operation Panel شغِّ
 .)86 صفحة" (Software Operation Panelتشغیل  8.1" راجع للتفاصیل،

].الجھاز ضبط[ حدد الیسار، جھة على القائمة من 2
 

  
 .التالیة الصفحة في موضحة أعاله الحوار مربع في تكوینھا یمكن التي العناصر
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 العنصر الوصف القیمة/المعامل المصنع ضبط

 .المستھلكة العناصر باستبدال تقوم متى لتحدید العدادات من بفحص قم البكرات مجموعة)/ADF( اإلجمالي العد 0
 .المستھلكة العناصر استبدال بعد العدادات تعیین إلعادة استخدمھا أیضا

 األوراق عدد
 )96 صفحة(

 الطاقة حفظ .الطاقة حفظ وضع في الدخول قبل االنتظار وقت حدد )5 زیادة بمعدل. (دقیقة 115 إلى 5: المدى دقیقة 10
 )98 صفحة(

 الماسحة تشغیل إلیقاف الماسحة إلعداد حدد: محددة زمنیة فترة بعد التشغیل إیقاف ]محددة زمنیة فترة بعد التشغیل إیقاف[ االختیار خانة محدد
 .استخدام دون الوقت من لفترة الماسحة ترك حالة في تلقائیاً 
 ساعات 8/ساعات 4/ساعتان/ساعة ساعات 4 .تلقائیاً  تشغیلھا إیقاف لیتم للماسحة المھلة حدد

 ])محددة زمنیة فترة بعد التشغیل إیقاف[ االختیار خانة تحدید عند(
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 الورق بعّداد لقةالمتع اإلعدادات 8.4
 

 الورق عّدادات تعیین وإعادة فحص

 الورق عّدادات فحص✠■
 .المستھلكة العناصر استبدال یتم متى لتحدید مستھلك عنصر كل حالة فحص یمكن
 .قریبا االستبدال إلى یحتاج عندما المستھلك، للعنصر العداد خلفیة لون یتغیر

 إلى الممسوحة األوراق عدد یصل عندما الفاتح األصفر إلى البكرات مجموعة عّداد لون تحولی
 .100,000 إلى یصل عندما األصفر إلى ویتحول ،95,000
 " االستبدال ودورات المستھلكة العناصر 6.1" راجع االستبدال، دورات حول للتفاصیل

 .)58 صفحة(
ل 1  .Software Operation Panel شغِّ

 .)86 صفحة" (Software Operation Panelتشغیل  8.1" راجع للتفاصیل،

 ].الجھاز ضبط[ حدد الیسار، جھة على القائمة من 2

 
 

 :التالي الحوار مربع في التالیة العناصر فحص یمكنك

 العنصر الوصف

 المستندات تغذیة بوحدة ضوئیاً  الممسوح للورق التقریبي اإلجمالي العدد
 ADF التلقائیة

 تغذیة وحدة( العد إجمالي
 )ADF التلقائیة المستندات

 مجموعة استبدال بعد ضوئیاً  الممسوح للورق التقریبي اإلجمالي العدد
 البكرات

 .ورقة 500 زیادة بمعدل العدد یزداد

 البكرات مجموعة

 
 انتبھ

 ].العد إجمالي[ في األوراق عدد عد یتم ال قد الطاقة، كابل بفصل الماسحة تشغیل إیقاف حالة في
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 الورق عّداد تعیین إعادة✠■
 .تالیةال بالطریقة العّداد تعیین بإعادة قم المستھلك، العنصر تنظیف أو باستبدال قیامك بعد

 .باستبدالھ قمتَ  الذي المستھلك للعنصر] مسح[ زر انقر 1

  
 0 إلى العّداد تعیین إعادة یتم. 

  .Software Operation Panel في] موافق[ زر انقر 2
 تأكید رسالة تظھر. 

 ].موافق[ زر انقر 3
 اإلعدادات حفظ تم. 

 المستھلكة العناصر الستبدال رسالة✠■
 .الماسحة استعمال عند التالیة الرسالة تظھر
 المستھلكة العناصر الستبدال رسالة

   
 .لذلك وفقاً  المستھلك العنصر باستبدال وقم الرسالة اقرأ

 
 العنصر باستبدال ننصحك ولكن. المسح ویستمر الرسالة تختفي ،]تجاھل[ زر بنقر قمتَ  إذا

 .ممكن وقت أقرب في تھلكالمس
 ].األمر إلغاء[ زر انقر الحال، في المستھلك العنصر واستبدال المسح إلیقاف

 
 " البكرات مجموعة استبدال 6.2" راجع المستھلكة، العناصر استبدال حول للتفاصیل

 .)59 صفحة(
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 االنتظار بوقت قةالمتعل اإلعدادات 8.5
 

 ]الطاقة حفظ[ الطاقة حفظ وضع في للدخول االنتظار وقت

 .الطاقة حفظ وضع في للدخول للماسحة االنتظار وقت تحدید یمكن

ل 1  .Software Operation Panel شغِّ
 .)86 صفحة" (Software Operation Panelشغیل ت 8.1" راجع للتفاصیل،

 ].الجھاز ضبط[ حدد الیسار، جھة على القائمة من 2

  

 .الطاقة حفظ وضع في الدخول قبل االنتظار وقت لتحدید التمریر شریط استعمل 3
 ).5 زیادة بمعدل( دقیقة 115 إلى 5 من یكون أن القیمة لنطاق یمكن

  
 تلمیح
 حالة في تلقائیاً  الماسحة تشغیل إیقاف إلى یؤدي] معینة زمنیة مدة بعد التشغیل إیقاف[ االختیار مربع اختیار

 .استخدام دون الوقت من لفترة الماسحة ترك
 .ساعات 8/ساعات 4/ساعتین/ساعة من تلقائیاً  تنطفئ كي للماسحة المھلة تحدید یمكنك
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 الملحق

 .التالیة بالمعلومات یزّودك الملحق ھذا

 A.1100 ........................................................................................................................................ األساسیة المواصفات 
 A.2102 ............................................................................................................................................ التثبیت مواصفات 

 A.3103 ............................................................................................................................................. الخارجیة األبعاد 

 A.4104 ......................................................................................................................................... البرنامج تثبیت إلغاء 
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 A.1األساسیة المواصفات 
 

 العنصر المواصفات مالحظات

SP-1130 SP-1125 SP-1120 

 الماسحة عنو التلقائیة المستندات تغذیة وحدة -

- Single line CMOS-CIS × 2 
 )خلفي أمامي،(

 الصور مستشعر

 RGB-LED × 2 
 )خلفي أمامي،(

 الضوء مصدر

 المتاح الورق مقاس  (العرض × الطول) األدنى الحد )بوصة( 2.91×  2.05) / مم( 74×  52 -

  (العرض × الطول) األقصى الحد )بوصة( 14×  8.5) / مم( 355.6×  216 (1*)

 )رطل 56 إلى 13.4( ²م/غ 209 إلى 50 
 A8 لمقاس) رطل 56 إلى 34( ²م/غ 209 إلى 127
 ))ISO7810 ID-1 النوع مع المتوافقة( المزخرفة بالبطاقات مسموح( البالستیكیة للبطاقات أقل أو مم 0.76

 )المستند سماكة( الورق وزن

300 dpi الدقیقة/صفحة 30:   فردي 
 ةدقیق/صورة 60:  زوجي

 الدقیقة/صفحة 25:   فردي
 دقیقة/صورة 50:  زوجي

 الدقیقة/صفحة 20:   فردي
 دقیقة/صورة 40:  زوجي

 المسح سرعة )وأسود أبیض( اللون ثنائي
 (A4 portrait) 

 رمادي تدرج (2*)

 ألوان

 )رطل 20( ²م/غ 80: الورق وزن
 أقل أو مم 5: الكلیة السماكة

 )3(* التحمیل سعة ورقة 50

- 600 dpi البصریة الدقة 

 600 و 50 بین 1 بزیادة تعیینھ یمكن
dpi. 

1200 dpi برنامج من تعیینھا یمكن 
 .الماسحة تشغیل

 اإلخراج دقة )وأسود أبیض(اللون  ثنائي dpi 1200و ،dpi 600 إلى 50

 رمادي تدرج

 ألوان

 الرمادي لتدرجا درجة لون لكل بت-8 لون لكل بت-16 الداخلیة، للمعالجة
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 العنصر المواصفات مالحظات

SP-1130 SP-1125 SP-1120 

 الواجھة B )USB 2.0/1.1 (*4 نوع

 أخرى بالجھاز فوري JPEG ضغط -

 
 ).بوصة 120( مم 3048 إلى طولھا یصل التي المستندات یدعم الطویلة الصفحات : مسح1*

 .أقل أو dpi 200 على الدقة بضبط قم ،)بوصة 34( مم 863 من أطول مستندات لمسح
 .الفعلي المسح وقت إلى إضافتھ یتم والذي البیانات نقل وقت مثل بالبرنامج المعالجة وقت وكذلك الجھاز، قدرات حسبب تقیید مسألة أنھا : الحظ2*
 .)30 صفحة" (للمسح مستندات 2.2" راجع للتفاصیل،. الورق وزن حسب السعة تختلف :3*
 .الماسحة مع المرفق USB كابل استعمل :4*

 .بالكمبیوتر الموجود USB بمنفذ موّصل المشترك ھذا أن تأكد ،USB بمشترك التوصیل عند
 .USB 1.1 استخدام عند تقل المسح سرعة أن الحظ أیضا. USB 2.0 یدعم ومشترك USB منفذ یتطلب USB 2.0 طریق عن التوصیل

 .لىألع مواجھا USB شعار یكون بحیث USB كابل بتوصیل قم
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 A.2التثبیت مواصفات 
 

 العنصر المواصفات

 )1) (*الطول×  العمق×  العرض( الخارجیة األبعاد مم 133×  135×  298

 )2) (*الطول×  العمق×  العرض( التركیب/التثبیت مساحة مم 380×  670×  400

2.5 kg الوزن 

 اإلدخال طاقة الجھد ىمد V± 10% 240 إلى AC 100 متردد تیار

 واجھة واحدة واجھة

 التردد نطاق ھرتز ±3  50/60

 الطاقة استھالك معدل التشغیل أقل أو وات 18

 الطاقة حفظ أقل أو وات 1.6

 التشغیل إیقاف أقل أو وات 3.0

 المحیطة البیئة الحرارة درجة )فھرنھایت درجة° 140 إلى 4-( مئویة درجة° 60 لىإ 20-: استخدام بدون ،)فھرنھایت درجة° 95 إلى 41( مئویة درجة° 35 إلى 5: االستخدام عند

 الرطوبة درجة %90 إلى 10: استخدام بدون ،%80 إلى 20: االستخدام عند

15.5 kcal/Hr الحراریة القیمة التشغیل أقل أو 

1.38 kcal/Hr الطاقة حفظ أقل أو 

0.26 kcal/Hr التشغیل إیقاف أقل أو 

 )3(* النقل عند الوزن كجم 4 تقریبا

 دورة استبدال العناصر المستھلكة ورقة أو عام واحد 100.000

 قوة التحمل  ورقة 360.000

 .والُمعبئ ADF) الملقم( الورق حامل یتضمن ال العمق :1 *
 .A4 بمقاس مستندات لمسح مرجع عن عبارة للتثبیت المطلوبة المساحة:  2*
 .المرفقات حزمة بةعل وزن یتضمن:  3*
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 A.3الخارجیة األبعاد 
 

 :للماسحة الخارجیة األبعاد یلي فیما

  
 )بوصة( مم: وحدة
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 A.4البرنامج تثبیت إلغاء 
ل 1  .المسؤول بمزایا عیمتمّ  كسمتخدم إلى الدخول وسجل الكمبیوتر، شغِّ

 .تشغیلھا الجاري البرامج كل بإغالق قم 2

 ].التحكم لوحة[ نافذة بعرض قم 3
 التشغیل أنظمة في Windows Server 2008/Windows 7  

 ].التحكم لوحة[ ←] ابدأ[ قائمة اختر
 التشغیل أنظمة في Windows Server 2012  

 تحت]  التحكم لوحة[ ← التطبیقات شریط في] التطبیقات جمیع[ دحد ثم البدء، شاشة على األیمن الفأرة زر انقر
 ].Windows نظام[
 التشغیل أنظمة في Windows Server 2012 R2/Windows 8.1 یسار على] ↓[ ألسفل سھم حدد 

  .الماوس مؤشر حّرك ،]↓[ السھم إلظھار]. Windows نظام[ تحت] التحكم لوحة[ ← البدء شاشة أسفل
 Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019 

 ].التحكم لوحة[ ← Windows] نظام[ ← ]ابدأ[ قائمة على انقر

 ].البرنامج تثبیت إلغاء[ حدد 4
 المثبتة الحالیة بالبرامج قائمة مع] والمیزات البرامج[ الشاشة تظھر. 

 .إلغاؤه لیتم برنامج حدد 5
 :PaperStream IP driver 

PaperStream IP (TWAIN) for SP Series 
- PaperStream IP (TWAIN x64) for SP Series 
- PaperStream IP (ISIS) for SP Series 
 :Software Operation Panel 

]Software Operation Panel[ 
 .PaperStream IP التشغیل برنامج مع Software Operation Panel تثبیت یتم
 :Error Recovery Guide 

]Error Recovery Guide for SP Series[  
 :PaperStream Capture Lite 

]PaperStream Capture Lite[ 
 :ABBYY FineReader Sprint 

]ABBYY FineReader XX Sprint[ 
XX اإلصدار إلى تشیر. 
 :Presto! PageManager 

]Presto! PageManager XX[ 

XX اإلصدار إلى تشیر. 
 

 تشغیلال دلیل كتیبات: 
 ]SP Series تشغیل دلیل كتیبات[
 Scanner Central Admin Agent: 

]Scanner Central Admin Agent[ 
 SP Series Online Update: 

]SP Series Online Update[ 

 ].التغییر/التثبیت إلغاء[ زر أو] التثبیت إلغاء[ زر انقر 6

 ].نعم[ أو] موافق[ الزر انقر تأكید، رسالة ظھور حالة في 7
 البرنامج تثبیت إلغاء تم.
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 العمالء دعم
 وإصالحھا األخطاء استكشاف

 راجع األوراق، انحشار مثل بالماسحة، المتعلقة للمشاكل
 .ولللحل )62 صفحة" (وإصالحھا األخطاء استكشاف  7 الفصل"

 لالستفسارات

 :التالي الموقع راجع ،ABBYY FineReader Sprin لبرنامج
http://www.abbyy.com 

 
 :التالي الموقع راجع ،Presto! PageManager لبرنامج

http://www.newsoftinc.com/support/index.php 
http://uk.newsoft.eu.com/support/index.php 

 
 :التالي الموقع راجع بالماسحة، المتعلقة األخرى لالستفسارات

http://imagescanner.fujitsu.com/sp.html 
 

 .Fujitsu بمكتب واتصل مناسب Fujitsu بمكتب االتصال معلومات على لالطالع التالیة الویب صفحة بزیارة قم باألعلى، الموضحة الویب صفحات إلى الرجوع بعد مشكلتك حل من تتمكن لم إذا
https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html 

 التنظیف أدوات/  القطع لشراء االتصال

https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/contacts/fi-series-contact.html 
 

http://www.abbyy.com/
http://www.newsoftinc.com/support/index.php
http://uk.newsoft.eu.com/support/index.php
http://imagescanner.fujitsu.com/sp.html
https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html
https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/contacts/fi-series-contact.html
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المصطلحات
 

 أ
 إخراج صور متعددة

 أخطاء الجھاز
 أداة استشعار المستند

 أداة االستشعار فوق الصوتیة

 إزالة الضوضاء

 استخراج الحافة
 اإلعدادات االفتراضیة

 التلقیم المتعدد
 الحل

 الخطأ المؤقت
 السطوع

 الفلتر
 فةالكثا

 اللون غیر المطبوع
 الواجھة

 ألوان نصفیة
 انحشار الورق
 أنماط التموج

 ب
 برنامج التشغیل
 بكرات اإلخراج

 بكرة االلتقاط
 بكرة التلقیم

 بكرة التوقیف
 بكسل

 بیئة التشغیل
 ت

 تخطي الصفحة الفارغة
 تدرج رمادي

 تنعیم
 توزیع الخطأ

 ث
 ثبات األلوان

 ع
 عكس

 غ
 غاما

 ك
 كشف االنحراف/التحجیم التلقائي

 ل
 لوحة التشغیل

 م
 ما قبل االلتقاط

 مسح زائد
 معالجة الحافة

 معالجة الصورة
 معیار الوضوح

 A4مقاس 
 A5مقاس 
 A6مقاس 
 A7مقاس 
 A8مقاس 

 و
 ورقة المرجع البیضاء
 وضع المسح الفردي

 وضع المسح المزدوج
 وقت بدء االلتقاط

 أخرى
 ADF(وحدة تغذیة المستندات التلقائیة) 

CCD  (جھاز مزدوج الشحنة) أداة
 استشعار الصورة

dpi )البوصة في نقطة( 

ISIS 
Landscape 
Letter size 

OCR (ًالتعرف على الحروف بصریا) 
Portrait 
TWAIN 

USB 
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 أ
 متعددة صور إخراج

 .واحد وقت في واألسود وباألبیض رمادي تدرج/باأللوان صورة بإخراج تقوم خاصیة ھي

 الجھاز أخطاء
 .المختص الصیانة مھندس قبل من وإصالح استكشاف إلى تحتاج التي األخطاء ھي

 المستند استشعار أداة
 .المستندات مرور مراقبة طریق عن الورق وانحشارات المتعددة التلقیمات مثل الورق تلقیم أخطاء كشف یتم.  مستند خالل من المرسل الضوء كمیة في التغییرات یكتشف مستشعر ھو

 الصوتیة فوق االستشعار أداة
 عبر تنتقل التي الصوتیة فوق الموجات بكمیة الموجودة االختالفات مراقبة طریق عن المتعدد التلقیم بكشف تقوم. الصوتیة فوق الموجات یقطر عن المتعدد التلقیم أخطاء تكشف استشعار أداة ھي

 .المستندات

 الضوضاء إزالة
 ).العكس أو( البیضاء المناطق في سوداء كنقاط تظھر التي الضوضاء إزالة خالل من الصورة جودة تحّسن خاصیة ھي

 الحافة خراجاست
 .الصورة معالم الستخراج واألسود األبیض مناطق بین الحدود تتعقب وظیفة ھي

 االفتراضیة اإلعدادات
 )الجھاز(

 .المصنع من سلفاً  المعّدة القیم

 )البرنامج(
 البرنامج تثبیت عند إعدادھا تم التي القیم

 المتعدد التلقیم
 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة في واحد وقت في ورقة من أكثر تلقیم عند یحدث خطأ ھو المتعدد التلقیم

 الحل
 الصورة نفس كانت إذا –) بكسل( الصغیرة النقاط من مجموعة عن عبارة ھي الصورة بیانات أن بما. بالبوصة البكسل عدد خالل من الدقة عرض یتم. الصورة) نقاء( جودة إلى لإلشارة مقیاس ھو

 .النقاء عالیة صورة تعني الدقة، عالیة الصورة فإن لذلك،. أفضل تفاصیل إظھار یمكنھا أكثر نطاق بھا التي الصورة فإن – لبكسلا من مختلف عدد على تحتوي
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 المؤقت الخطأ
 .تصلیحھ للمستخدم یمكن خطأ ھو

 السطوع
 .ضوئیاً  الممسوحة الصورة سطوع درجة إلى یشیر

 الفلتر
 .الممسوحة للصور فلترة عملیة بتنفیذ تقوم خاصیة ھي

 :متاحة الفالتر من التالیة األنواع

 :الرقمیة الختم أداة
 .الممسوحة الصورة بیانات على رقمیة أحرف سلسلة تضیف

 :الصفحة حافة ملئ
 .معّین بلون ضوئیاً  الممسوحة الصورة ھوامش بملئ یقوم

 الكثافة
 .الصورة في اللون عمق إلى یشیر

 المطبوع غیر اللون
 .ضوئیاً  الممسوحة الصورة من المحدد اللون لةبإزا تقوم وظیفة ھي

 الواجھة
 .والكمبیوتر الماسحة بین باالتصال یسمح الذي التوصیل ھو

 نصفیة ألوان
 .واألسود باألبیض فوتوغرافیة صور مسح عند فعالة الطریقة ھذه. النقطي النمط باستخدام واألسود باألبیض اللون كثافة بإنشاء تقوم

 الورق انحشار
 .المستند انزالق بسبب توقف قد التلقیم أن أو الورق مجرى داخل المستند انحشار خطأ إلى تشیر

 التموج أنماط
 .للزوایا الخاطئة اإلعدادات بسبب الممسوحة الصور على المتكررة األنماط تظھر
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 ب

 التشغیل برنامج
 .جھازال مع التفاعل بتمكین تقوم والتي التشغیل، ألنظمة خصیصاً  مصمم برنامج ھو

 اإلخراج بكرات
 .المعبئ إلى ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة من المستندات تلقم التي البكرات ھي

 االلتقاط بكرة
 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة إلى وبتلقیمھا ،ADF) الملقم( الورق بحامل الملقم المستند من واحدة ورقة بالتقاط تقوم بكرة ھي

 التلقیم بكرة
 .ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة في المستند تلّقم التي البكرة ھي

 التوقیف بكرة
 .واحد وقت في ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل ورقة من أكثر تلقیم بمنع تقوم بكرة ھي

  بكسل
 .ضوئیاً  الممسوحة الصورة تكّون التي النقاط ھي

 التشغیل بیئة
 .الماسحة لتخزین أو لتشغیل مطلوبة) والرطوبة الحرارة ةدرج مثل( المحیطة الحالة

 
 ت

 الفارغة الصفحة تخطي
 .المستندات بدفعة الموجودة) سوداء أو بیضاء( الفارغة الصفحات تلقائیاً  وتحذف تكشف خاصیة عن عبارة ھي

 رمادي تدرج
  .الفوتوغرافیة الصور لمسح ممالئ. مستوى 256 في األبیض إلى األسود من) الكثافة( تدرج إلى تشیر طریقة ھي
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 تنعیم
 .OCR تطبیقات في شائع بشكل تستخدم معالجة طریقة وھي والمنحنیات، المائلة والخطوط المنتظمة غیر األشیاء إزالة إلى یشیر

 الخطأ توزیع
 للبكسالت وكذلك للبكسل البصریة الكثافة بتجمیع تقوم. وأسود أبیض اللون ثنائي الصورة بكسل جعل أساس على مبنیة خاصیة ھي) وسیط رمادي تدرج( النصفي باللون الصور معالجة طریقة

 البكسالت كثافة جعل یمكن األخرى، البكسالت على الخطأ توزیع خالل فمن. ضوئیاً  والممسوحة المخرجة الصور بین االختالف لتقلیل الكثافة ترتیب حسب السوداء البكسل إیجاد ثم المجاورة،
 .الرمادي تدرجھا إنشاء بإعادة تقوم ثم ومن الجرائد، مثل اللون نصفیة النقطیة للصور المموجة األنماط تمنع الخاصیة ھذه. للونا ثنائیة المجاورة

 

 ث
 األلوان ثبات

 بالرمادي مقارنةً  أقل ذاكرة إلى الطریقة ھذه تحتاج. مسبقاً  دةمحد نقطیة أنماط تھئیة طریق عن الرمادي التدرج كثافة تكوین یتم. الرمادي التدرج كثافة لتكوین النقاط من مجموعة ترتیب عملیة ھي
 . المستویات متعدد

 

 ع
 عكس

 .معكوسة وسوداء بیضاء أجزاء بھا صور مسح طریقة ھي

 

 غ
 غاما

 معدل كان إذا. بالصور الخاصة السطوع درجة وكذلك) الشاشاتو الماسحات: مثل( أجھزة إلى الكھربي اإلدخال طاقة خاصیة بأنھا وصفھا یتم. الصورة سطوع بدرجة التغییرات إلى تشیر وحدة ھي
 .1 على غاما معدل بضبط قم الفعلي، المستند سطوع درجة نفس لتكون مستند سطوع درجة لتكوین. والعكس الصورة سطوع درجة تزید ،1 من أكبر غاما
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 ك
 التلقائي التحجیم/االنحراف كشف

 :الصفحة نھایة كشف
 .المستند طول وبمسح حةالصف نھایة بكشف یقوم

 :الورق لمقاس التلقائي الكشف
 .المقاس بنفس الصورة بیانات وبإخراج الصفحة مقاس بكشف یقوم

 

 ل
 التشغیل لوحة

 .اإلعدادات وتغییر الخواص اختیار وكذلك المسح بعملیات للقیام استخدامھا یتم. وأزرار شاشة على تحتوي لوحة ھي

 

 م
 االلتقاط قبل ما

 .المسح بدء لیتم موضع في المستند لقیمت إلى یشیر
 زائد مسح

 .المحدد المقاس من أكبر بمقاس المستند بمسح تقوم خاصیة ھي

 الحافة معالجة
 ".ناعمة" صوراً  یكّون وأیضاً  ورةبالص الموجودة النقاط إزالة على یساعد الخاصیة ھذه قیمة تزوید. السوداء المناطق حول) األبیض اللون باستثناء( الفاتحة األلوان كثافة تقلل وظیفة ھي

 الصورة معالجة
 .معینة مسح معامالت طریق عن الصور وإخراج معالجة إلى تشیر

 الوضوح معیار
 .المحددة القیمة حسب األسود أو األبیض إلى بكسل كل تحویل یتم. رمادي بتدرج الصور مسح یتم كي الوضوح معیار قیمة تھئیة یجب. أسود أو أبیض كان سواء معین لون لتحدید تستخدم قیمة ھي
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 .البدء موضع إلى المستند وتلقیم المستند إعداد بین الفواصل بتقصیر یقوم
 A4 مقاس

 ).بوصة 11.7×  8.27( مم 297×  210 یكون القیاسي الورق مقاس

 A5 مقاس
 ).بوصة 8.27×  5.83( مم 210×  148 یكون القیاسي الورق مقاس

 A6 مقاس
 ).بوصة 5.83×  4.13( مم 148×  105 یكون القیاسي الورق مقاس

 A7 مقاس
 ).بوصة 4.13×  2.91( مم 105×  74 یكون القیاسي الورق مقاس

 A8 مقاس
 ).بوصة 2.91×  2.05( مم 74×  52 یكون القیاسي الورق مقاس

 

 و
 البیضاء المرجع ورقة

 .لذلك وفقاً  األخرى المناطق لكافة السطوع درجة ضبط یتم كي بیضاء، كمنطقة الماسحة فھاتعرّ  والتي ADF التلقائیة المستندات تغذیة وحدة داخل یكون األبیض الجزء

 الفردي المسح وضع
 )المزدوج المسح وضع ). (الخلفیة أو األمامیة الجھة( لمستند واحدة جھة مسح وضع ھو

 االلتقاط بدء وقت
 .التقاطھ یتم حتى الخالیة التلقیم جیب استشعار بأداة یمر أن منذ تحمیلھ تم الذي للمستند زمنیة فترة ھي

 المزدوج المسح وضع
 )الفردي المسح وضع . (واحد وقت في المستند جھتي لمسح وضع ھو
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 أخرى
 ADF) التلقائیة المستندات تغذیة وحدة(

 .الوقت نفس في الورق متعددة مستندات بمسح تسمح والتي الورق تلقیم آلیة عن عبارة ھي
CCD )الصورة استشعار أداة) شحنةال مزدوج جھاز  

 واألجھزة الرقمیة والكامیرات الضوئیة، الماسحات في الجودة عالیة الصورة على الحصول أساس ھي CCD تكنولوجیة إن. رقمیة ھیئة إلى ویحّولھ المستند من المنعكس الضوء یحس مستشعر ھو
 .األخرى

dpi )البوصة في نقطة( 
 .أعلى دقة أي أعلى dpi. والطابعات للماسحات المستخدم الدقة مقیاس ھو

ISIS 
ISIS أو )Image Scanner Interface Specification (معاییر أحد ھي API أو )Application Program Interface (الصور مسح ألجھزة )الرقمیة والكامیرات الماسحات مثل (
 تشغیل برنامج تثبیت یجب المعاییر، بھذه تعمل أجھزة الستخدام .1990 سنة سابقاً  EMC Corporation (Pixel Translations( أقسام أحد وھو ،Captiva قبل من تطویرھا تم والتي

 .القیاسیة ISIS معاییر یدعم الذي الماسحة

Landscape 
 .التلقیم التجاه موازیة تكون كي المستند من القصیرة الجھة توجیھ ھو

Letter size 
 ).بوصة 11×  8.5( األخرى والبلدان المتحدة تالوالیا في یستخدم قیاسي ورق مقاس ھو

OCR )بصریاً  الحروف على التعرف( 
 من المنعكس الضوء في الموجودة اإلختالفات خالل من الحروف شكل على التعرف یتم. تعدیلھا یمكن بیانات ھیئة على نص إلى وتحویلھ بالمستند النص على بالتعرف تقوم تكنولوجیا أو جھاز

 .المستند

  Portrait 
 .التلقیم التجاه موازیة تكون كي المستند من الطویلة الجھة توجیھ ھو

 .عمودي بشكل معروضة/معینة الصور/المستندات

 TWAIN 
TWAIN أو )Technology Without Any Interesting Name (معاییر أحد ھي API أو )Application Program Interface (الصور مسح ألجھزة )لكامیراتوا الماسحات مثل 

 .القیاسیة TWAIN معاییر یدعم الذي الماسحة تشغیل برنامج تثبیت یجب المعاییر، بھذه تعمل أجھزة الستخدام. TWAIN Working Group قبل من تطویرھا تم والتي) الرقمیة
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USB 
USB أو )Universal Serial Bus (یمكن. الواجھة ھذه خالل من جھاز 127 إلى یصل ما توصل ویمكن. والماسحات اتیحالمف لوحة مثل أجھزة لتوصیل المستخدمة للواجھات قیاسي معیار ھو 

 .األجھزة تشغیل إیقاف بدون فصلھ أو توصیلھ
 .عالیة سرعة وضع في میغابایت 480 إلى یصل أقصى وحد كاملة، بسرعة میغابایت 12 و بطیئة، بسرعة میغابایت 1.5 ھو البیانات إرسال معدل یكون ،USB 2.0 لـ
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