LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

خاص ،أو ملصقات ،أو ورق شفاف باستخدام نظام التشغيل
طباعة على ورق ّ
Windows

٢

.١

من القائمة ) Fileملف( في البرنامج ،انقر فوق Print
)طباعة(.

.٢

حدد المنتج ،ثم انقر فوق الزر ) Propertiesالخصائص(
أو ) Preferencesتفضيالت(.

خاص ،أو ملصقات ،أو ورق شفاف باستخدام نظام التشغيل Windows
طباعة على ورق ّ

ARWW

.٣

انقر فوق عالمة التبويب ) Paper/Qualityورق/جودة(.

.٤

من القائمة المنسدلة النوع  ،حدد نوع الورق الذي تستعمله
وانقر فوق الزر ) OKموافق(.
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دليل المرجع السريع

٣

ً
يدويا على الوجھين ) طباعة مزدوجة( باستخدام نظام التشغيل Windows
الطباعة

٤

.١

قم بتحميل الورق لألعلى في درج اإلدخال.

.٢

من القائمة ملف ضمن البرنامج ،انقر فوق طباعة.

.٣

حدد المنتج ،ثم انقر فوق ) Propertiesالخصائص( أو
فوق الزر ) Preferencesتفضيالت(.

ً
يدويا على الوجھين ) طباعة مزدوجة( باستخدام نظام التشغيل Windows
الطباعة
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.٤

انقر فوق عالمة التبويب ) Finishingإنھاء(.

.٥

حدد خانة االختيار Print on both
) (manually) sidesالطباعة على الوجھين ) ً
يدويا((.
انقر فوق الزر ) OKموافق( لطباعة الوجه األول من المھمة.

.٦

قم باسترداد الرزمة المطبوعة من حاوية اإلخراج واضبط
اتجاه الورق وضعه بحيث يكون الجانب المطبوع ً
متجھا
ألسفل في درج اإلدخال.

.٧

من جھاز الكمبيوتر ،انقر فوق الزر ) Continueمتابعة(
لطباعة الوجه الثاني من مھمة الطباعة.
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دليل المرجع السريع

٥

إنشاء كتيب باستخدام نظام التشغيل Windows

٦

.١

من القائمة ) Fileملف( في البرنامج ،انقر فوق Print
)طباعة(.

.٢

حدد المنتج ،ثم انقر فوق الزر ) Propertiesالخصائص(
أو ) Preferencesتفضيالت(.

.٣

انقر فوق عالمة التبويب ) Finishingإنھاء(.

إنشاء كتيب باستخدام نظام التشغيل Windows
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.٤

انقر فوق خانة االختيار Print on both
) (manually) sidesالطباعة على الوجھين ) ً
يدويا((.

.٥

في القائمة المنسدلة طباعة الكتيبات ،قم بتحديد خيار تجليد.
يتغير الخيار ) Pages per sheetعدد الصفحات في
ّ
ً
تلقائيا إلى  pages per sheet (2 2عدد
الورقة(
الصفحات في الورقة(.
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دليل المرجع السريع

٧

تصغير النسخ أو تكبيرھا )سلسلة الطابعات (M1130
.١

٨

قم بتحميل المستند في زجاج الماسحة الضوئية.

بشكل متكرر إلى أن يعمل

.٢

اضغط على الزر اإلعداد
الضوء التصغير/التكبير

.٣

لتصغير حجم النسخ ،أو اضغط
اضغط على سھم لألعلى
لتكبير حجم النسخ.
على سھم لألسفل

.٤

اضغط على الزر بدء النسخ

.

لبدء النسخ.

تصغير النسخ أو تكبيرھا )سلسلة الطابعات (M1130
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تصغير النسخ أو تكبيرھا )سلسلة الطابعات (M1210
.١

قم بتحميل المستند على زجاج الماسحة الضوئية أو في وحدة
تغذية المستندات.

.٢

ّمرة واحدة لفتح القائمة
اضغط على الزر إعدادات النسخ
) Reduce/Enlargeتكبير/تصغير(.

.٣

استخدم أزرار األسھم لتحديد خيار التصغير أو التكبير
الصحيح ،ثم اضغط على الزر ) OKموافق(.

.٤

اضغط على الزر بدء النسخ
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لبدء النسخ.

دليل المرجع السريع

٩

تغيير إعداد جودة النسخ )سلسلة الطابعات (M1210
.١

ّمرتين ،من ثم حدد
اضغط على الزر إعدادات النسخ
القائمة ) Copy Qualityجودة النسخة(.

.٢

استخدم أزرار األسھم لتحديد خيار جودة نسخ ،واضغط على
الزر ) OKموافق(.
مالحظة:
دقيقتين.

١٠

االفتراضية بعد
تعود اإلعدادات إلى قيمتھا
ّ

تغيير إعداد جودة النسخ )سلسلة الطابعات (M1210

ARWW

نسخ مستند أصلي ذي وجھين على مستند ذي وجھين
.١

قم بتحميل الصفحة األولى من المستند على زجاج الماسحة
الضوئية أو في وحدة تغذية )سلسلة الطابعات .(M1210

.٢

اضغط الزر بدء النسخ

.

.٣

اقلب الورقة األصليةّ ،ثم أعد تحميلھا على زجاج الماسحة
الضوئية أو في وحدة تغذية المستندات.

.٤

أخرج الصفحة المنسوخة من حاوية اإلخراج وضعھا في درج
اإلدخال مع توجيه وجھھا نحو األسفل.

.٥

اضغط الزر بدء النسخ

.٦

ارفع الصفحات التي تم نسخھا من حاوية اإلخراج ،ثم دعھا
جانبا من أجل ترتيبھا ً
ً
يدويا.

.٧

كرر الخطوات من  ١إلى  ،٦باتباع ترتيب صفحات المستند
األصلي ،حتى يتم نسخ كافة صفحات المستند األصلي.
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.

دليل المرجع السريع

١١

جودة المسح الضوئي
تتجمع مع الوقت بقع األوساخ على زجاج الماسح الضوئي وعلى ظھره البالستيكي األبيض ،مما قد يؤثر على أدائه .استخدم اإلجراء التالي
قد ّ
لتنظيف زجاج الماسح الضوئي والظھر البالستيكي األبيض.
.١

استخدم مفتاح الطاقة إليقاف تشغيل المنتج ،ثم افصل سلك
الطاقة عن المقبس الكھربائي.

.٢

افتح غطاء الماسح الضوئي.

.٣

قم بتنظيف زجاج الماسح الضوئي والظھر البالستيكي
األبيض بواسطة قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة تم ترطيبھا
بواسطة منظف للزجاج ال يحتوي على مواد كاشطة.
تنبيه :ال تستخدم مواد كاشطة ،أو أسيتون ،أو بنزين ،أو
أمونيا ،أو كحول إيثيلي ،أو رابع كلوريد الكربون ،على أي
جزء من الجھاز ،ألن من شأن ھذا أن يتلف الجھاز .ال تضع
السوائل مباشرة على الزجاج أو السطح .ألنھا قد تتسرب تحته
وتتلف المنتج.

.٤

قم بتجفيف الزجاج والبالستيك األبيض بواسطة إسفنجة من
تكون البقع.
الشامواه أو السليلوز لمنع ّ

.٥

قم بتوصيل المنتج ،ثم استخدم مفتاح الطاقة لتشغيله.

١٢

جودة المسح الضوئي
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استخدم لوحة التحكم إلنشاء دفتر ھاتف فاكس وتعديله.
.١

على لوحة التحكم ،اضغط على الزر اإلعداد

.٢

استخدم أزرار األسھم لتحديد القائمة ) Phone Bookدفتر
الھاتف( ،ثم اضغط على الزر ) OKموافق(.

.٣

استخدم أزرار األسھم لتحديد القائمة ) Add/Editإضافة/
تحرير( ،ثم اضغط على الزر ) OKموافق(.

.٤

أدخل رقم الفاكس واالسم ،ثم اضغط على الزر ) OKموافق(.
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.

دليل المرجع السريع

١٣

فاكس من الماسحة الضوئية المسطحة
.١

ضع المستند مع توجيه الوجه ألسفل على السطح الزجاجي
الخاص بالماسحة الضوئية.

.٢

اضغط الزر اإلعداد

.٣

حدد القائمة ) Phone Bookدفتر الھاتف( ثم اضغط على
الزر ) OKموافق( .

.٤

من القائمة ،حدد إدخال دفتر الھاتف .في حال عدم وجود أي
إدخال ،استخدم لوحة المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم
لطلب الرقم.

.٥

على لوحة التحكم ،اضغط على الزر إرسال فاكس
المنتج مھمة الفاكس.

١٤

.

فاكس من الماسحة الضوئية المسطحة

 .يبدأ

ARWW

إرسال فاكس من وحدة تغذية المستندات
.١

أدخل الصفحات األصلية في وحدة تغذية المستندات بحيث
يكون الوجه نحو األعلى.
مالحظة :تبلغ سعة وحدة تغذية المستندات  ٣٥ورقة كحد
أقصى من الوسائط بوزن  ٧٥غ/م ٢أو  ٢٠رطالً.
ً
مستندا
تنبيه :لتجنب إلحاق الضرر بالمنتج ،ال تستخدم
ً
أصليا يحتوي على شريط تصحيح أو سائل تصحيح ،أو
ً
أيضا بتحميل صور
مشابك ورق ،أو دبابيس .ال تقم
فوتوغرافية ،أو مستندات أصلية صغيرة الحجم أو سريعة
العطب في وحدة تغذية المستندات.

.٢

قم بضبط الموجھات لتكون ملتصقة ً
تماما بحواف الورق.

.٣

اضغط الزر اإلعداد

.٤

حدد القائمة ) Phone Bookدفتر الھاتف( ثم اضغط على
الزر ) OKموافق(.

.٥

من القائمة ،حدد إدخاالً من دفتر الھاتف .إذا لم يكن ھناك
إدخال ،فاستخدم لوحة المفاتيح في لوحة التحكم لطلب الرقم.

.٦

.

على لوحة التحكم ،اضغط على الزر إرسال فاكس
المنتج مھمة الفاكس.
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 .يبدأ

دليل المرجع السريع

١٥

١٦

إرسال فاكس من وحدة تغذية المستندات
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