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 التحذيرات
 

 

 
 

 

 

ال تسقط الماسح الضوئي. يحتوي الماسح الضوئي على مكونات 

 لعدة صدمات.عند التعرض قد تتعرض للتلف 

 

 
 

 

 

 توخَّ الحذر من تعليق أصابعك عند فتح الماسح الضوئي أو غلقه.

 

 
 

 

 

توخَّ الحذر من لمس الموصالت الكهربائية المكشوفة إذا تمت 

يوجد بالداخل أجزاء قابلة للصيانة من قبل إزالة األغطية. ال 

 المستخدم.

 

 
 

 

 

 احفظ الماسح الضوئي بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

 

 

 
 

 

 

 ال تعرض الماسح الضوئي للصدمات.

د الطاقةال تستخدم إال  ِّ  المرفق فقط. ُمزو 

 

 
 

 

 

 حافظ على الماسح الضوئي جافًا.

 

 

 
 

 

 بيئة التشغيل:

 

 %90% حتى 10النسبية من الرطوبة 

 

 درجة مئوية 35درجات مئوية حتى  10درجة الحرارة من 
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 إعالن المطابقة
 

 Global Scanning Suzhou Co. Ltd الشركة المصن عة 

#39 Dongjing Industrial Zone, #9 Dongfu Road, Suzhou Industrial Park, 

Suzhou, Jiangsu, 215123 

 الطراز:

 اسم الطراز:

 الوظيفة:

 الجهد المحدد:

 التيار المحدد:

د الطاقة ِّ  :ُمزو 

UD56T, UC56T 

L24ei, L36ei 

 ماسح ضوئي ذو تنسيقات عريضة

 فولت 19

 أمبير 3.42

FSP065-REBXX (X=0-9، A-Z )أو يكون فارًغا 

 Energy Star المطابقة إعالن

 S markاألرجنتين/

 C-Tickأستراليا/

 CBالوطنية/

 ICES-003 ،CULكندا/

 CCCالصين/

 BISالهند/

 VCCIاليابان/

 KCCكوريا/

 NOM-019-SCFIالمكسيك/

 EACروسيا/

 CEاالتحاد األوروبي/

 FCCالواليات المتحدة األمريكية/

 ULالواليات المتحدة األمريكية/

 :تحذير

ويتعين على المستخدم في هذه الحالة هذا المنتج من الفئة أ؛ األمر الذي يعني أنه قد يُسبب تداخالت السلكية في البيئات المنزلية، 

 اتخاذ التدابير الالزمة.
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 نظرة عامة حول الماسح الضوئي

 الميزات األساسية

 :الوظائف 

o  المسح الضوئي إلى رقاقة ذاكرةUSB. 

o .المسح الضوئي إلى كمبيوتر شخصي متصل بالشبكة 

o .النسخ 

o .النسخ والنسخ االحتياطي 

 .شاشة تعمل باللمس 

  نقطة لكل بوصة. 600الضوئية: الدقة 

 SingleSensor –  الصور الخطية الفريدة الحاصلة على براءة االختراع.مصفوفة 

  إضاءةLED .الجانبية المزدوجة للمستندات األصلية التي تحد من تأثيرات التظليل التي تحدث في ثنيات الرسومات وطياتها 

  ظهور التجاعيد.لسان تثبيت مستند خطي واحد للمساعدة في الحد من 

  :عرض الصور الممسوحة ضوئيًا مع توجيه الجزء األمامي ألعلىL24ei  =24 ( أو  610بوصة )ملمL36ei  =36  بوصة

 ملم(. 914)

  :الحد األقصى لعرض المستندL24ei  =26 ( أو  660بوصة )ملمL36ei  =38 ( 965بوصة .)ملم 

 .الماسح الضوئي خفيف الوزن جدًا 
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 تعريف األجزاء -الضوئي الماسح 

 ه ه   درج الورق    إرجاع المستند اتُموج ِّ  حجم المستند ُموج ِّ

 

 

 
 

 
ه ماسك درج الورق  ماسك درج الورق  الورق اتُموج ِّ

      

  فتحة رقاقةUSB ، ( واجهة المستخدمUI )–  شاشةLCD .تعمل باللمس 

 

     
 

 

 موصل إيثرنت الطاقة مفتاح الطاقة
 

  هيتم توفير زوج من الحافة المغناطيسية ويمكن وضعهما على درج الورق للمساعدة في محاذاة المستند ووضعه. يتم  اتُموج ِّ

 = يمين.R= يسار وLتحديدهما بعالمتي 
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 إخراج الماسح الضوئي من عبوته
 أو على منضدة كبيرة مناسبة، أزل الجزء العلوي من الصندوق الكرتوني. بوضع صندوق الماسح الضوئي على األرض 

 
 

 لمقوى داخل كيس أزل هدف المعايرة واحفظه في مكان آمن الستخدامه في المستقبل. )يتم حفظه داخل غالف أسطواني من الورق ا

 بالستيكي محكم الغلق(.

   
 

  أزل مواد التغليف من الجزء العلوي للماسح الضوئي وأخرج الماسح الضوئي من الكيس البالستيك الواقي وضعه على منضدة

 مناسبة.

   
 

  أزل شريط النقل من الماسح الضوئي. باستخدام الذراعين، افتح الماسح الضوئي بحذر وأخرج شريط التغليف اإلسفنجي من داخل

 كلتا الذراعين في موضع القفل.تستقر الماسح الضوئي. أغلق الماسح الضوئي عن طريق رفع درج الورق بيديك حتى 
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 محتويات الصندوق.

 لعناصر المهمة من صندوق التغليف.بقية في الصندوق وتحقق منها، بحيث ال تتخلص من اأخرج المحتويات المت 

 الكمية الوصف العنصر الكمية الوصف العنصر

 

 
 

  1 كبل إيثرنت

 

براغي ذو رأس نصف 

كروي مشقوق بتجويف 

 M4x10مسدس 

6 

 

 
 

  1 كبل الطاقة الرئيسي

 

 2 مسمار يُشد باإلبهام

 

 
 

د  ِّ   1 الطاقةُمزو 

 

 1 مشبك كبل

 

 
 

  1 ملم 3مفتاح سداسي 

 

دعامات تثبيت الماسح 

 الضوئي

 الجانب األيسر×  1

 الجانب األيمن×  1

2 

 

  1 هدف المعايرة

 

دليل البدء السريع 

للماسح الضوئي 

L24ei/L36ei 

2 

 

هات حافة الورق  ُموج ِّ

 )زوج(

 

1 

 

 

   

 

 
 

ه ه) ُموج ِّ ( اتُموج ِّ

 المستندإرجاع 

 L24eiللطراز  1

 

 L36eiللطراز  3

 

  



 

 Global Scanning UK Ltdمحفوظة لشركة  2019لعام © حقوق الطبع والنشر  11 1.10اإلصدار 

 

 تركيب الماسح الضوئي بالطابعة
o  دعامات تثبيت الماسح الضوئي على الطابعة.ثب ِّت 

 (.iPF 670/671/770/771 ،, TA-20/30/5200/5300, TM-200/300/5200/5300)الطابعات المدعومة: 

o  ر  الطابعة. كال جانبي  الخطوات التالية لكر ِّ

 

o  ملم المرفق. 3أزل البرغي باستخدام المفتاح السداسي 

 الجانب األيمن:      الجانب األيسر: 

 

     
 

o .أزل الغطاءين   

      
 

o  ملم المرفق. 3وحدة تثبيت الماسح الضوئي باستخدام البراغي الثالثة والمفتاح السداسي ثب ِّت 

      
 

o  الغطاء السفلي.أعد وضع 

      
o .أكمل إعداد وحدة تثبيت الماسح الضوئي اليسرى واليمنى 
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  الفجوات الموجودة على الجزء العلوي من  الماسح الضوئي بدعامات تثبيت الماسح الضوئي. ضع أقدام الماسح الضوئي فيثب ِّت

 وحدات تثبيت الماسح الضوئي واسحبه لألمام.

 
يُشدان باإلبهام المرفقين. قد يؤدي عدم القيام بهذه اإلجراءات إلى سقوط اللذين مهم: أحكم تثبيته في مكانه باستخدام المسمارين 

 الماسح الضوئي من وحدات التثبيت.
 

  بدعامة تثبيت الماسح الضوئي على الجانب األيمن.مشبك الكبل ثب ِّت 

 
 

  هثب ِّت  إرجاع مستند واحد بالجزء الخلفي للماسح الضوئي في المنتصف. ُموج ِّ

هثب ِّت ، L36eiللطراز بالنسبة   إرجاع المستند اإلضافية على كال الجانبين. اتُموج ِّ

هعلى  L24eiالطراز )يحتوي  هات بشكٍل إجمالي(. 3على  L36eiالطراز فيما يحتوي ، إرجاع مستند واحد ُموج ِّ  ُموج ِّ
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 توصيل الماسح الضوئي
 .وصل كبل اإليثرنت بالجزء الخلفي من الماسح الضوئي 

o .يجب أن تكون الطابعة مثبتة على الشبكة، ومتصلة  تتصل أداة التحكم في الماسح الضوئي بالطابعة عبر الشبكة(

النظام من بدء النسخ(. إذا لم تكن الطابعة على الشبكة، فاستخدام اتصال كبل اإليثرنت  باإلنترنت، وجاهزة حتى يتمكن

نظًرا ألن النظام لن يكون قادًرا على إجراء المسح  الً مفض   الً المباشر من الماسح الضوئي إلى الطابعة، لكنه ال يُعد اتصا

 الضوئي إلى الكمبيوتر.

 

 
 

o  الطابعة توصيالتiPF 

 

 

 

 

 إيثرنتمنفذ 

 

 

 USBمنفذ 

 

 

 

  ل كبل الطاقة بالجزء الخلفي وص ِّ

ل للماسح الضوئي و د الطاقةوص ِّ ِّ  ُمزو 

د الطاقةبمصدر الطاقة الرئيسي. ال تستخدم إال  ِّ المرفق فقط. مرر الكبالت عبر مشبك الكبل المثب ت على دعامة تثبيت الماسح  ُمزو 

 الضوئي على الجانب األيمن.
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 التشغيل

 الطاقة

 .يتم تشغيل/إيقاف تشغيل الماسح الضوئي باستخدام مفتاح الطاقة الموجود على الطرف األيمن 

 

  ،سيضيء عند تشغيلهLED  ،الكهرماني الموجودة على لوحة المفاتيح وبعد بضع ثواٍن، سيتحول لونه إلى اللون األزرق

 إغالق درج الورق بشكل صحيح(.، فتحقق من اكهرمانيً  LEDمتعددة. )إذا ظل لون  ارموزً  LCDوستعرض 

 

LED 
 

 مضاء.    

 

 

 وميض كل ثانية تقريبًا = المسح الضوئي.    

 ثواٍن = وضع السكون. 10وميض كل 

 

 

 فتح درج ورق الماسح الضوئي.    

 

 

 تعمل باللمس/التنقل في القائمة LCDشاشة 
 تعرض الصفحة الرئيسية ما يلي:

 

 USBالمسح الضوئي إلى  المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي،  النسخ، 

 
 إعدادات الماسح الضوئي  النسخ والنسخ االحتياطي، 
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 صفحة الوظيفة )النسخ(

 إخراج   إعدادات الوظيفة، ، بدء الوظيفة

 
 

 إعدادات الوظيفة )النسخ(
 

 تشغيل إعدادات المصنع االفتراضية للوظيفة:

، 1=(WP)، النقطة البيضاء 1=(BP)، النقطة السوداء 0نمط األلوان، الجودة القياسية، الحجم التلقائي، صورة شخصية، السطوع=

 .iPFX ،PCX%، نسخة واحدة، نوع الملف، 100إيقاف االقتصاص، مقياس النسخ 

 يمكن تغيير اإلعدادات االفتراضية إلى إعدادات الوظيفة التي تفضلها:

 حفظ إعدادات الوظيفة المفضلة كإعداد افتراضي للتشغيل –الوظيفة راجع 
 

 اضغط على رمز لدخول القائمة )يشير صندوق أبيض إلى أنه تم تحديده(.

  
 

 استخدم األسهم المتجهة نحو اليسار واليمين للتمرير لعرض خيارات إضافية إذا كان ذلك متاًحا.  

 الصفحة الرئيسية = االنتقال إلى الصفحة الرئيسية. يقوم بإلغاء أي تغييرات إذا كنت في قائمة إعدادات الوظيفة. 

 الرجوع إلى الخلف مستوى واحد. =الرجوع  

 عالمة االختيار = حفظ التحديد والرجوع إلى الخلف مستوى واحد. 
 

 تعد رموز إعدادات الوظائف الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة نشطة أيًضا وتعتبر اختصاًرا مباشًرا إلى تلك القائمة.
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 وضع السكون
 

  يتوافق الماسح الضوئي مع معيارEnergy Star دقيقة على عدم االستخدام لتوفير  15، لذلك سيدخل في وضع السكون بعد مرور

 الكهرباء. 

 )ال يمكن تغيير المدة أو تعطيل الميزة(.

 

  عند الدخول في وضع السكون، يستهلك الماسح الضوئي كمية طاقة قليلة جدًا. سيومضLED  األزرق الموجود على لوحة المفاتيح

 ثواٍن. 10كل 

 

 الشاشة اللمسيةع السكون، اضغط على إلنهاء وض. 

 

 رسائل المعلومات
 

 التشغيلالماسح الضوئي قيد  

 الماسح الضوئي مفتوح: درج الورق مفتوح، أغلق الماسح الضوئي. 

 .قم بتحميل مستند لم يتم تحميل مستند: 

ف الماسح الضوئيمتسخ: الماسح الضوئي    .نظ ِّ
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 تكوين لغة الماسح الضوئي
  مفتاح الطاقة على جانب الماسح الضوئي.شغ ل 

 

  شاشة حدد إعدادات الماسح الضوئي منHome )الصفحة الرئيسية(. 

  
 

 مرر ناحية اليسار وحدد اللغة.

  
 .حدد اللغة 

 

o  )نص باللغة اإلنجليزية )يقوم بتعيين وضع الشبكة = إضافي 

o  )نص باللغة اليابانية )يقوم بتعيين وضع الشبكة = قياسي 
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 تكوين وضع شبكة الماسح الضوئي
  شاشة حدد إعدادات الماسح الضوئي منHome )الصفحة الرئيسية(. 

  
 

 .)تطبيق المسح الضوئي( ScanAppوضع مرر وحدد 

  
 

  حدد وضعScanApp ( تطبيق)المسح الضوئي. 

 
 

إلضافة بعض  ScanApp Lei)اإلضافي( )االفتراضي للغة اإلنجليزية(. يُستخدم برنامج  Plusالوضع  

، فإنه ScanApp Leiالوظائف وزيادة اإلنتاجية. إذا كان هناك أكثر من جهاز كمبيوتر شخصي واحد يقوم بتشغيل برنامج 

 يمكن تعيين الكمبيوتر الشخصي اإلضافي المفضل.

يتم نقل بيانات المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي أثناء المسح الضوئي لجعل الماسح الضوئي متاًحا  –النسخ  (1)

بتخزين الوظائف وإرسال بيانات المسح الضوئي إلى  ScanApp Leiللمهمة التالية في أقرب وقت. يقوم برنامج 

 الطابعة.

. يتم إرسال بيانات المسح JPGو M-PDFو PDF/Aو PDFأنواع الملفات:  – USBالمسح الضوئي إلى  (2)

بضغط ملف المسح الضوئي وإرساله مرة أخرى إلى  ScanApp Leالضوئي إلى الجهاز عندما يقوم برنامج 

USB  في الماسح الضوئي. يُستخدم الوضع اإلضافي تلقائيًا عند اختيارPDF وPDF/A وM-PDF وJPG. 
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 ة اليابانية(. ليست هناك حاجة إلى جهاز كمبيوتر شخصي.)القياسي( )االفتراضي للغ Standardالوضع  

سيقوم الماسح الضوئي بنقل البيانات مباشرة إلى الطابعة. يجب أن ينتظر الماسح الضوئي حتى تنتهي  –النسخ  (1)

 الطابعة قبل البدء في المهمة التالية.

فقط. يتم تخزين بيانات المسح الضوئي داخليًا في الماسح الضوئي، ثم  TIFFملفات  – USBالمسح الضوئي إلى  (2)

 .USBيتم تحويلها إلى 

 

 

 على الوظائف التالية: ScanAppال يؤثر الوضع القياسي/اإلضافي لبرنامج 

يتم ارسال بيانات المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي. يقوم برنامج  -المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي  (1)

ScanApp Lei .بضغط ملف وحفظه 

 ScanAppيتم ارسال بيانات المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي. يقوم برنامج  -النسخ والنسخ االحتياطي  (2)

Le .بضغط وحفظ الملفات وإرسال بيانات المسح الضوئي إلى الطابعة 
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 تكوين اتصال شبكة الماسح الضوئي

DHCP 

  شاشة حدد إعدادات الماسح الضوئي منHome )الصفحة الرئيسية(. 

  
 

  مرر وحدد رمز شبكة الماسح الضوئي، ثمDHCP. 

  

o  بعد تحديدDHCP سيطلب الماسح الضوئي عنوان ،IP .من الخادم ثم سيعرضه تلقائيًا 

 

 استخدم زر الصفحة الرئيسية للخروج. 
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 ثابت IPعنوان 

  أو مُ الشبكة يجب أن يقوم مسؤول ِّ  ثابت وقناع الشبكة الفرعية وتكوينهما. IPد دعم تكنولوجيا المعلومات بإدخال عنوان زو 

  شاشة حدد إعدادات الماسح الضوئي منHome )الصفحة الرئيسية(. 

  
 

 .مرر وحدد رمز شبكة الماسح الضوئي 

  

 

 .حدد عنوانًا ثابتًا 
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o  حدد عنوانIP .أو قناًعا إلدخال القيم المطلوبة 

  
 

  
 

( إلزالة العنوان الحالي، ثم اكتب العنوان الجديد بما في ذلك جميع Deleteاستخدم مفتاح الحذف ) 

 ."األصفار"

 

 ( للحفظ.Enterاضغط مفتاح اإلدخال ) 

 

 الرجوع إلى الخلف مستوى واحد. إلغاء إدخال الرقم وإنهاء هذه القائمة. -إلغاء األمر  

 

. إلغاء إدخال الرقم وإنهاء هذه )الصفحة الرئيسية( Homeشاشة . قم بالعودة إلى الصفحة الرئيسية 

 القائمة.
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 ScanApp Leiتثبيت 
  

  www.mfpdownload.com    

 

  حدد أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتصلة بالشبكة لتثبيتScanApp Lei عليها. يلزم تشغيل الكمبيوتر الشخصي وScanApp 

Lei .للسماح للماسح الضوئي بإجراء المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي 

 على العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية. ScanApp Leiمالحظة: يمكنك تثبيت 
 

 عم للسماح بتشغيل التطبيق.إذا أظهر الكمبيوتر الشخصي الخاص بك تحذير التحكم في حساب المستخدم، فحدد ن 

 
 

  حدد لغةScanApp Lei .حدد  التي ترغب في تثبيتهاNext .)التالي( 

  
 

  حددNext " التالي(. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائية، وإذا وافقت على ما ورد بها، فحدد(I accept the terms of the 

license agreement الترخيص(، وحدد "" )أنا أقبل شروط اتفاقيةNext.)التالي( " 

  
  

http://www.mfpdownload.com/
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  حددNext  التالي(. حدد(Install (تثبيت.) 

  
 

 " انتظر حتى يتم تثبيت البرنامج، ثم حددFinish.)إنهاء( " 

  
 

  إذا كان الكمبيوتر الشخصي الخاص بك ال يحتوي على ملفاتVisual C++ Redistributable ®s’Microsoft فستظهر ،

 .التثبيت التاليةنوافذ 

)إذا لم تشاهد هذه النوافذ، فال يمثل هذا األمر أي مشكلة. حيث إن ذلك يعني أن الكمبيوتر الشخصي تم تثبيت هذه المكونات عليه 

 بالفعل(.
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  سيعملScanApp Lei  باعتباره تطبيقTray ®Windows  وسيبدأ تشغيله تلقائيًا في كل مرة يبدأ فيها تشغيل الكمبيوتر

عن طريق تحديد إظهار الرموز المخفية في الزاوية السفلية اليسرى لشاشة  ScanApp Leiالشخصي. يمكن عرض نافذة واجهة 

 الكمبيوتر الشخصي.

 
 

 

 
 

 .ScanApp Leiيمكنك النقر بزر الماوس األيمن فوق الرمز والنقر فوق استعادة لفتح نافذة 

ومنعه من استالم ملفات المسح الضوئي الناتجة عن المسح الضوئي إلى  ScanApp Leiتحديد خيار الخروج سيؤدي إلى إيقاف 

 الكمبيوتر الشخصي.
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 ScanApp Leiتشغيل 

  ابدأScanApp Lei. 
 

 
 

 

o جمانرب جاتحي ScanApp Lei مل اذإو .ليغشتلا ءدب دنع ةعباط ىلع ةكبشلا يف ثحبيسو ةموعدم ةعباطب لاصتالا ىلإ 

 ةصاخلا IP ناونع لاخدإ وأ ىرخأ ةرم ةلواحملا كنكميف ،اًيئاقلت تاعباطلا ىدحإ ىلع روثعلا نم جمانربلا نكمتي

 .ثحبلا لبق ةعباطلاب
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o  يتم عرض اسم المضيف للكمبيوتر الشخصي الذي يقوم بتشغيل برنامجScanApp Lei  على سبيل المثال(GS-UK-

LT-0009 يتم عرض اسم المضيف على الماسح الضوئي .)L24ei/L36ei  عند البحث عن أجهزة الكمبيوتر الشخصية

 التي تقوم بتشغيل هذا البرنامج.

o  يتم عرض عنوانIP  الذي يقوم بتشغيل برنامج للكمبيوتر الشخصيScanApp Lei  في هذه الحالة(

(. مالحظة: إذا كان لدى الكمبيوتر الشخصي أكثر من اتصال واحد بالشبكة، فمن الممكن أن يختار 192.168.1.173

مع تنشيط  ScanApp Leiللشبكة الفرعية الخاطئة. في هذه الحالة، ابدأ برنامج  IPعنوان  ScanApp Leiبرنامج 

بالشبكة الفرعية الصحيحة، يمكن بدء اتصاالت  ScanApp Leiل الشبكة المطلوبة فقط. بمجرد اتصال برنامج اتصا

 الشبكة األخرى.

o  يمكن لبرنامجScanApp Lei  عرض ملفاتPDF  ملفات عارض عند استالمها باستخدامPDF  االفتراضي الموجود

 على الكمبيوتر الشخصي.

 PDFتشغيل معاينة  

 PDFإيقاف معاينة  
 

o  .استعرض لتحديد مجلد وجهة المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي المفضل 

o .التوصيل بالسحابة. يرجى التأكد من تثبيت الطباعة والمشاركة المباشرة على الكمبيوتر الشخصي 

 اتصال السحابة معطل. 

 الطباعة والمشاركة المباشرة الجاهزة للتحميل.= يتم إرسال ملفات المسح الضوئي إلى  السحابةتم تمكين  

o  تقوم مهمة الطباعة بسرد النسخ التي يتم تخزينها من الماسح الضوئي عند النسخ في وضع الشبكة = إضافي. )إذا كان

ScanApp Lei  ،سيقوم الماسح الضوئي بالتخزين المؤقت للطباعة الخاص بها(. فحينهاال يعمل 
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o  ئي. تسرد جميع ماسحات معلومات الماسح الضوL24ei / L36ei .الضوئية المتاحة في الشبكة الفرعية 

 
 حدد الماسح الضوئي الذي ترغب في مراجعته.

 

 قم بتحديده 
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تحديث. إذا كان الماسح الضوئي غير مدرج في القائمة، فتأكد من أنه يعمل ومتصل بالشبكة، ثم اضغط على  

 زر التحديث لتحديث قائمة الماسحات الضوئية المتصلة.
 

قم بتنزيل ملف نصي يحتوي على معلومات الماسح الضوئي بما في ذلك جميع أرقام الكمبيوتر الشخصي  

 هو الجهاز المعين للتشغيل اإلضافي. 10ابعة. مالحظة: يعد الكمبيوتر الشخصي رقم المخصصة وأرقام الط

 
 

  أغلق النافذة وستظل قيد التشغيل كتطبيقWindows Tray. 
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 ScanApp Leiرسائل خطأ 
 

 إجراء المستخدم الرسالة

إلى طابعة واحدة مدعومة على األقل للتواجد على  ScanApp Leiسيحتاج  يرجى االتصال بطابعة مدعومة.

الشبكة والتحقق بشكل دوري عن الطابعة. لن يؤثر هذا عادة على استخدام النظام، 

 ولكن في بعض األحيان قد ترى هذه الرسالة.

إلزالة هذه الرسالة، قم بتشغيل الطابعة، ثم اضغط على زر التحديث في 

ScanApp Lei. 

 على ماسحات ضوئية. خطأ لم يتم العثور

 

 .أخطاء التشغيلاالتصال بالماسح الضوئي. راجع  ScanApp Leiيتعذر على 

 

 خطأ لم يتم العثور على طابعات.

 

 .أخطاء التشغيلاالتصال بالماسح الضوئي. راجع  ScanApp Leiيتعذر على 

 

 خطأ في اتصال اإلنترنت.

 

. إذا ظلت المشكلة ScanApp Leiل دورة الماسح الضوئي وأعد تشغيل شغ ِّ 

 قائمة، فاتصل بالخدمة.

 

 خطأ الملف غير صالح.

 

. إذا ظلت المشكلة ScanApp Leiل دورة الماسح الضوئي وأعد تشغيل شغ ِّ 

 قائمة، فاتصل بالخدمة.

 

 .PDFخطأ ملف 

 

. إذا ظلت المشكلة ScanApp Leiل دورة الماسح الضوئي وأعد تشغيل شغ ِّ 

 قائمة، فاتصل بالخدمة.

 

 خطأ في إعادة إرسال الملف.

 

. إذا ظلت المشكلة ScanApp Leiل دورة الماسح الضوئي وأعد تشغيل شغ ِّ 

 قائمة، فاتصل بالخدمة.
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 تكوين أجهزة الماسح الضوئي
طابعة مختلفة للنسخ، أو كمبيوتر شخصي للمسح الضوئي، لكل عملية على حدة. بشكٍل يمكن للماسح الضوئي اختيار  •

افتراضي، سيقوم الماسح الضوئي بالبحث التلقائي عن األجهزة المتوفرة على أساس النسخ/المسح الضوئي. يمكن للماسح 

 لشبكة الفرعية كحد أقصى.كمبيوتر شخصيًا على ا 15طابعة أو  15الضوئي إجراء البحث التلقائي لما يصل إلى 

من المستحسن تعيين جميع أرقام األجهزة وتعيين جهاز مفضل، لمنع الماسح الضوئي من الحاجة إلى إكمال البحث التلقائي  •

قبل كل عملية. لتحقيق ذلك، يجب على الماسح الضوئي أوالً اكتشاف األجهزة المتاحة وتعيين أرقام لها. يتم تخزين قائمة 

ي تم اكتشافها على الماسح الضوئي وإعادة إنشاء اتصال معها عند تشغيل الماسح الضوئي. تتكون هذه القائمة باألجهزة الت

جديد في المرة القادمة. يمكن  IPمما يعني أنه ال يهم إذا كان لدى الكمبيوتر الشخصي أو الطابعة عنوان  MACمن عناوين 

 أجهزة كمبيوتر شخصية على الشبكة الفرعية كحد أقصى. 9ات أو طابع 9للماسح الضوئي تعيين األرقام لما يصل إلى 

 

 تكوين الطابعات

البحث عن األجهزة المتاحة على الشبكة وتعيين رقم لها. يمكن بعد ذلك اختيار الطابعة  الً لتحديد الطابعات، يجب علينا أو •

 بواسطة هذا الرقم.

 .سية()الصفحة الرئي Homeشاشة حدد إعدادات الماسح الضوئي من  •

  
 

 .#iPFمرر وحدد  •

 

  



 

 Global Scanning UK Ltdمحفوظة لشركة  2019لعام © حقوق الطبع والنشر  32 1.10اإلصدار 

 

 حدد "تلقائي" متبوًعا بـ "عالمة االختيار" لبدء البحث عن الطابعات المتاحة على الشبكة. •

  

المدعومة المتوفرة. حينها سيقوم الماسح الضوئي بسرد الطابعات  iPFانتظر أثناء قيام الماسح الضوئي بالبحث عن طابعات  •

 المتاحة حسب الطراز والرقم التسلسلي.

  

 تشير النقطة الخضراء إلى أنها متاحة. 

 تشير النقطة الحمراء إلى أنها غير متاحة. 

لتي ترغب بها من القائمة ليتم تعيينها كرقم "، ثم حدد الطابعة ا1ارجع إلى قائمة إعداد الطابعة لتعيين أرقام الطابعة. حدد " •

1. 
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"، ثم حدد الطابعة التي ترغب بها من القائمة ليتم تعيينها كرقم 2حدد "ارجع إلى قائمة إعداد الطابعة لتعيين أرقام الطابعة.  •

2. 

  

ترغب بها من القائمة ليتم تعيينها كرقم "، ثم حدد الطابعة التي 3حدد "ارجع إلى قائمة إعداد الطابعة لتعيين أرقام الطابعة.  •

3. 

  

 طابعات متاحة وقمنا بتعيينها على النحو التالي: 3في هذا المثال، لدينا 

  1رقم الطابعة  =iPF670 S/N BAFK2437 

  2رقم الطابعة  =iPF770 S/N BACR9493 

  3رقم الطابعة  =iPF770 S/N BAFK2455 
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 تكوين أجهزة الكمبيوتر الشخصية

البحث عن األجهزة المتاحة على الشبكة وتعيين رقم لها. يمكن بعد ذلك  الً لتحديد أجهزة الكمبيوتر الشخصية، يجب علينا أو •

 اختيار الكمبيوتر الشخصي بواسطة هذا الرقم.

 .)الصفحة الرئيسية( Homeشاشة حدد إعدادات الماسح الضوئي من  •

  
 

 مرر وحدد الكمبيوتر الشخصي#. •

 

 "تلقائي" متبوًعا بـ "عالمة االختيار" لبدء البحث عن الطابعات المتاحة على الشبكة.حدد  •
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. حينها سيقوم الماسح ScanApp Leiيرجى االنتظار بينما يبحث الماسح الضوئي عن كمبيوتر شخصي متاح يقوم بتشغيل  •

 الشخصي.الضوئي بسرد أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتاحة حسب اسم الكمبيوتر 

  

 تشير النقطة الخضراء إلى أنه متاح. 

 تشير النقطة الحمراء إلى أنه غير متاح. 

ارجع إلى قائمة إعداد الكمبيوتر الشخصي، ثم قم بالتمرير وحدد جهاز الكمبيوتر اإلضافي الذي يتم استخدامه لوظائف التشغيل  •

 اإلضافية عند وضع الشبكة = إضافي.

  

"، ثم حدد الكمبيوتر الشخصي الذي 1حدد "ارجع إلى قائمة إعداد الكمبيوتر الشخصي لتعيين أرقام الكمبيوتر الشخصي.  •

 .1ترغب به من القائمة ليتم تعيينه كرقم 
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ذي "، ثم حدد الكمبيوتر الشخصي ال2حدد "ارجع إلى قائمة إعداد الكمبيوتر الشخصي لتعيين أرقام الكمبيوتر الشخصي.  •

 .2ترغب به من القائمة ليتم تعيينه كرقم 

  

 من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتاحة وقمنا بتعيينها على النحو التالي: 2في هذا المثال، لدينا 

  = الكمبيوتر الشخصي اإلضافيGS-UK-WS-0010 

  1الكمبيوتر الشخصي رقم = GS-UK-WS-0010 

  2الكمبيوتر الشخصي رقم = DESKTOP-45SN6I6 
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 التشغيل

 تحميل المستندات في الماسح الضوئي

  تنبيه: سيتلف زجاج المسح الضوئي للماسح الضوئي بشكل دائم إذا حاولت إجراء المسح الضوئي للمستندات التي تحتوي على

وي على شريط الصق أو مالحظات دبابيس، أو مشابك ورق، أو أي أشياء مشابهة. تجنب إجراء المسح الضوئي للمستندات التي تحت

Post-It .حيث يمكن أن تلتصق المادة الصمغية بزجاج المسح الضوئي مما يؤدي إلى حدوث مشكالت في جودة الصورة 
 

  ًه، مثل هدف المعايرة، أزل اضوئيً  المسح المستندات األكثر سمك ه) ُموج ِّ  ( إرجاع المستند لجعل مسار الورق مستقيًما.اتُموج ِّ
 

  ألعلى في المنتصف.ُموجًها سيتم تحميل المستند األصلي في الماسح الضوئي بحيث يكون وجهه 

 إذا تم استخدام الحجم التلقائي، فلن يكون الموضع الدقيق ضروريًا.

 إذا تم استخدام أحجام ثابتة، فقم بالمحاذاة إلى العالمة المناسبة على شريط حجم المستند.

 ق السطر.فو ISO/DINيتم عرض أحجام 

 تحت السطر من الجانب األيسر فقط. ANSIيتم عرض أحجام 

 تحت السطر من الجانب األيمن فقط. ARCHيتم عرض أحجام 
 

 
 

  هات حافة الورق. 2أو  1يمكن تسهيل محاذاة المستند عن طريق تركيب  من ُموج ِّ
 

  بالقرب من حافة التوجيه بيديك، وشدهما إلى الخارج برفق لكي تجعل حافة توجيه المستند مستقيمة. كال جانبيه أمسك المستند من

بعد مرور مدة ضع حافة التوجيه في الماسح الضوئي األمر الذي من شأنه الحفاظ على حافة التوجيه متسقة مع أسطوانات التغذية. 

التغذية بإدخال المستندات تلقائيًا في الماسح الضوئي وتضعها في الموضع ثانية تقريبًا، ستقوم أسطوانات  0.5تأجيل تقدر بنحو 

 الصحيح حتى تصبح جاهزة إلجراء عمليات المسح الضوئي أو النسخ.

 

 

  ،يتم عرض "1.25-ويتم ضبط التسامح عند +/يعرض الماسح الضوئي حجم الورق الُمكتشف .%Custom Size حجم( "

 رى.مخصص( لجميع مقاسات العرض األخ
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أو المسح  يمكن إخراج المستند إلى الجزء الخلفي من الماسح الضوئي عن طريق الضغط على زر اإلخراج، والذي يتوفر في النسخ

 أو المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي أو صفحات النسخ والنسخ االحتياطي. USBالضوئي إلى 

 

 إخراج 

 

  يمكن إخراج المستند المنحشر من الجزء األمامي أو الخلفي  الضوئي وأخرج المستند بيدك.إذا انحشر مستند ما، افتح الماسح

 للماسح الضوئي حسب ما تفضله.

  الماسح الضوئيإغالق فتح/راجع 

 

 الماسح الضوئي إغالقفتح/

 .ال تترك الماسح الضوئي مفتوًحا لفترة طويلة 

 م فتح الماسح الضوئي بتحرير الذراعين في الوقت نفسه.يت 

 
 

  درج الورق ورفعهما حتى يستقر المزالجان في مكانهما. كال جانبي  أغلق الماسح الضوئي عن طريق مسك 
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 USB :TIFFالمسح الضوئي إلى 
 

  المسح الضوئي إلىUSB = نوع الملف :TIFF يتم تخزين بيانات المسح الضوئي داخليًا في الماسح الضوئي، ثم إرسالها إلى .

USB.ال حاجة إلى وجود كمبيوتر شخصي . 

 

  أدخل رقاقة ذاكرةUSB  من السلسلة  الماسح الضوئيفيLe يجب تنسيق رقاقة .USB  بتنسيقFAT32  يجب أن تحتوي كما

 .USB تستخدم كبل تمديد كحد أقصى. الجيجابايت  128على مساحة ال تتعدى 

 

  حيث إننا نجري المسح أدخل المستند في منتصف الماسح الضوئي تقريبًا مع توجيه وجهه لألعلى. ال يُعد الموضع الدقيق ضروريًا

 باستخدام الحجم التلقائي. الضوئي

  

  حدد وظيفة المسح الضوئي إلىUSB .من الصفحة الرئيسية 

  
 

  حدد إعدادات المسح الضوئي إلىUSB  = وحدد نوع الملفTIFF. 
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  اترك إعدادات المسح الضوئي إلىUSB :المتبقية مضبوطة افتراضيًا 

 ، وإيقاف االقتصاص.1، والنقاط البيضاء=1، والنقاط السوداء=0نمط األلوان، والدقة القياسية، والحجم التلقائي. السطوع=

 
 

  .اضغط على الزر األخضر لبدء الوظيفة 

 إلغاء األمر: سيؤدي الضغط على زر اإليقاف األحمر إلى إيقاف الماسح الضوئي في الحال. 

 

مع عرض  USBسيتم مسح المستند ضوئيًا إلى الذاكرة الداخلية وإخراجه. سينقل الماسح الضوئي بيانات المسح الضوئي إلى رقاقة 

 .USBلنسبة المئوية )%(. انتظر حتى تختفي الساعة الرملية، وبعد ذلك يمكن إزالة رقاقة نسبة اكتمال المهمة با

 أثناء عملية نقل البيانات إلى إتالف الصورة الممسوحة ضوئيًا. USBتحذير: ستؤدي إزالة رقاقة 

  
 

  أدخل رقاقةUSB  في أي كمبيوتر شخصي وافتح ملفScan000X  صور قياسي. سيبدأ عدد ملفات المسح عارض باستخدام أي

 .USBوبمعدل زيادة يعتمد على الملفات التي توجد بالفعل على رقاقة  0001بـ  USBعلى رقاقة الضوئي الموجودة 

 

  مالحظة: سوف يكون طابع الوقت/التاريخ لملف المسح الضوئي على رقاقةUSB  غير صحيح إذا كان الكمبيوتر الشخصي

 وقت المسح الضوئي. اإلضافي غير متاح في
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 M-PDFو JPGو PDF= اإلضافي(:  ScanApp)وضع  USBالمسح الضوئي إلى 

  المسح الضوئي إلىUSB :أنواع الملفات :PDF وM-PDF وJPG تُنقل بيانات المسح الضوئي مباشرة إلى الجهاز الشخصي .

في الماسح  USBبضغط ملف المسح الضوئي وإرساله مرة أخرى إلى  ScanApp Leiأثناء المسح الضوئي. ويقوم برنامج 

 الضوئي.

 

  تأكد من أنScanApp Lei .يعمل على الكمبيوتر الشخصي المعين لوظيفة التشغيل اإلضافية 

 تكوين أجهزة الكمبيوتر الشخصيةراجع 

 

  .تأكد أن وضع الشبكة = إضافي 

 تكوين وضع شبكة الماسح الضوئيراجع 

 

  أدخل رقاقة ذاكرةUSB  من السلسلة  الماسح الضوئيفيeL يجب تنسيق رقاقة .USB  بتنسيقFAT32  كما يجب أن تحتوي

 .USBال تستخدم كبل تمديد جيجابايت كحد أقصى.  128على مساحة ال تتعدى 

 

 حيث إننا نجري لمستند في منتصف الماسح الضوئي تقريبًا مع توجيه وجهه لألعلى. ال يُعد الموضع الدقيق ضروريًا أدخل ا

 باستخدام الحجم التلقائي. المسح الضوئي

  

 

  حدد وظيفة المسح الضوئي إلىUSB .من الصفحة الرئيسية 
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  حدد إعدادات المسح الضوئي إلىUSB  :وحدد نوع الملف المطلوبPDFو ،M-PDF وJPG. 

  
 

  اترك إعدادات المسح الضوئي إلىUSB :المتبقية مضبوطة افتراضيًا 

 ، وإيقاف االقتصاص.1، والنقاط البيضاء=1، والنقاط السوداء=0نمط األلوان، والدقة القياسية، والحجم التلقائي. السطوع=

 
 

  .اضغط على الزر األخضر لبدء الوظيفة 

مالحظة: إذا لم يتم تعيين الكمبيوتر الشخصي اإلضافي، فسيقوم الماسح الضوئي بالبحث عن أجهزة الكمبيوتر المتوفرة التي تقوم 

إلى . بمجرد تحديد كمبيوتر شخصي، ابدأ وظيفة المسح الضوئي USBأثناء عملية المسح الضوئي إلى  ScanApp Leiبتشغيل 

USB .مرة أخرى 

 إلغاء األمر: سيؤدي الضغط على زر اإليقاف األحمر إلى إيقاف الماسح الضوئي في الحال. 

 

 إذا كان نوع الملف  =M-PDF (PDF .فقم بإدراج الصفحة التالية عندما يطلب منك ذلك ،)متعدد الصفحات 

 
 

 الملف.عند إضافة جميع الصفحات، اضغط على زر اإليقاف األحمر إلغالق 
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  سيتم مسح المستند ضوئيًا إلىScanApp Lei .يقوم  بشكٍل مباشر عبر إيثرنت وسيتم إخراج المستندScanApp Lei  بضغط

في الماسح الضوئي. سيقوم الماسح الضوئي بنقل بيانات  USBثم يتم كتابة البيانات مرة أخرى على رقاقة ، الملف وتغيير نوعه

 .USB. انتظر حتى تختفي الساعة الرملية، وبعد ذلك يمكن إزالة رقاقة USBالمسح الضوئي إلى 

 أثناء عملية نقل البيانات إلى إتالف الصورة الممسوحة ضوئيًا. USBتحذير: ستؤدي إزالة رقاقة 

  
 

  أدخل رقاقةUSB  في أي كمبيوتر شخصي وافتح ملفScan000X  لمسح صور قياسي. سيبدأ عدد ملفات اعارض باستخدام أي

 .USBوبمعدل زيادة يعتمد على الملفات التي توجد بالفعل على رقاقة  0001بـ  USBعلى رقاقة الضوئي الموجودة 
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 المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي

  تأكد من أنScanApp Lei .يعمل على جهاز الكمبيوتر الذي ترغب في إرسال ملف المسح الضوئي إليه 

 تكوين أجهزة الكمبيوتر الشخصيةراجع 

 

  تأكد من أنه قد تم تكوينScanApp Lei .مع مجلد المسح الضوئي الذي اخترته 

 ScanApp Leiتشغيل راجع 

 

  حيث إننا نجري المسح أدخل المستند في منتصف الماسح الضوئي تقريبًا مع توجيه وجهه لألعلى. ال يُعد الموضع الدقيق ضروريًا

 باستخدام الحجم التلقائي. الضوئي

 
 

 .ادخل إلى قائمة المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي من الصفحة الرئيسية 

  

يتم عرض الكمبيوتر الشخصي الذي سيتم استخدامه إلجراء المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي في صفحة المسح الضوئي 

أن الماسح الضوئي يعني وهذا . PCXإلى الكمبيوتر الشخصي. يوضح هذا المثال الكمبيوتر الشخصي المحدد حاليًا باعتباره 

 كل عملية مسح ضوئي.إكمال الشخصي قبل بتحديد الكمبيوتر المستخدم سيُطالب و البحث التلقائي عن الكمبيوتر الشخصيسيكمل 

  الشخصي الكمبيوتر رقمحدد إعدادات المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي. مرر وحدد  .الشخصي الكمبيوتر رقملتغيير .

 استخدامه.ترغب في الذي  الشخصي الكمبيوتر رقمحدد 
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 المعين في الجزء العلوي من الشاشة. لرقم الكمبيوتر الشخصيمالحظة: يتم عرض اسم المضيف 

قيد  ScanApp Leiإذا تم عرض اسم المضيف باللون األحمر، حينها يكون هذا الكمبيوتر الشخصي ال يعمل أو ال يكون برنامج 

 التشغيل.

 يتم تحديث حالة االتصال فقط عند الدخول إلى القائمة.

 

 

  :حدد إعدادات المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي وحدد نوع الملف المطلوبPDFو ،M-PDF وJPG. 
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 :اترك إعدادات المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي المتبقية مضبوطة افتراضيًا 

 ، وإيقاف االقتصاص.1البيضاء=، والنقاط 1، والنقاط السوداء=0نمط األلوان، والدقة القياسية، والحجم التلقائي. السطوع=

 
 

  .اضغط على الزر األخضر لبدء الوظيفة 

 إلغاء األمر: سيؤدي الضغط على زر اإليقاف األحمر إلى إيقاف الماسح الضوئي في الحال. 

 

 إذا كان نوع الملف  =M-PDF (PDF .فقم بإدراج الصفحة التالية عندما يطلب منك ذلك ،)متعدد الصفحات 

 
 جميع الصفحات، اضغط على زر اإليقاف األحمر إلغالق الملف. عند إضافة
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  سيتم مسح المستند ضوئيًا إلىScanApp Lei  بشكٍل مباشر عبر إيثرنت وسيتم إخراج المستند. انتظر حتى يتم اكتمال نقل بيانات

 المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي واختفاء الساعة الرملية.

 
 

  سيقومScanApp Lei  بإظهار اكتمال المسح الضوئي على الكمبيوتر الشخصي. سيتم حفظ ملف المسح الضوئي في دليل المسح

 تلقائيًا PDFيتم فتح ملفات صور قياسي. عارض . افتح ملف المسح الضوئي باستخدام أي ScanApp Leiالضوئي المعين في 

 االفتراضي الموجود على الكمبيوتر الشخصي. PDFفي عارض ملفات 

  

 

 يتكون اسم ملف المسح الضوئي من التاريخ والوقت كما يلي:

 ثانية-دقيقة-ساعة-يوم-شهر-عام

2016-8-3-15-11-1 
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 وضع الشبكة = قياسي -النسخ 

  .الوضع القياسي 

  كمبيوتر شخصي.يتم تخزين بيانات المسح الضوئي داخليًا في الماسح الضوئي وتُرسل إلى الطابعة. ليست هناك حاجة إلى جهاز 

  تكوين وضع راجعScanApp للماسح الضوئي 

 

  .تأكد من اتصال الطابعة باإلنترنت وجاهزيتها للطباعة. أدخل المستند في منتصف الماسح الضوئي تقريبًا مع توجيه وجهه لألعلى

 باستخدام الحجم التلقائي. المسح الضوئي حيث إننا نجريال يُعد الموضع الدقيق ضروريًا 

 
 

 .ادخل إلى قائمة النسخ من الصفحة الرئيسية 

  

، iPFXيتم عرض الطابعة التي سيتم استخدامها للنسخ في صفحة النسخ. تعرض هذه الصورة الطابعة الحالية المحددة باعتبارها 

الطابعة قبل إكمال كل عملية مسح  سيُطالب المستخدم بتحديدة ومما يعني أن الماسح الضوئي سيكمل البحث التلقائي عن الطابع

 ضوئي.
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  لتغييرiPF#  حدد إعدادات النسخ. مرر إلىiPF#  ثم اضغط عليها. حددiPF# .التي ترغب في استخدمها وقم باختيارها 

  

 

إذا تم عرض الرقم المسلسل  مالحظة: يتم عرض الرقم المسلسل للكمبيوتر الشخصي المعين في الجزء العلوي من الشاشة.

 باللون األحمر، حينها تكون هذه الطابعة غير متاحة. يتم تحديث حالة االتصال فقط عند الدخول إلى القائمة.

 

 احفظ هذه اإلعدادات باعتبارها اإلعدادات االفتراضية للوظائف في قائمة إعدادات الماسح الضوئي. 

 حفظ إعدادات الوظيفة المفضلة كإعداد افتراضي للتشغيل –الوظيفة راجع 

  ،1، والنقاط السوداء=0والحجم التلقائي. السطوع=اترك إعدادات النسخ المتبقية مضبوطة افتراضيًا: نمط األلوان، والدقة القياسية ،

 .1%، والنُسخ=100، وإيقاف االقتصاص، والمقياس=1والنقاط البيضاء=

 

 
 

  .اضغط على الزر األخضر لبدء الوظيفة 
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 إلغاء األمر: سيؤدي الضغط على زر اإليقاف األحمر إلى إيقاف الماسح الضوئي في الحال. 

 

  سيتم مسح المستند ضوئيًا إلى الذاكرة الداخلية وإخراجه. ثم سينقل الماسح الضوئي بيانات المسح الضوئي إلى الطابعة. انتظر

 نقل بيانات المسح الضوئي إلى الطابعة. حتى يتم اكتمال

  
 

 .اجمع نُسختك من الطابعة 

 

  



 

 Global Scanning UK Ltdمحفوظة لشركة  2019لعام © حقوق الطبع والنشر  51 1.10اإلصدار 

 

 وضع الشبكة = إضافي -النسخ 

   .لجعل  يتم نقل بيانات المسح الضوئي مباشرة إلى الكمبيوتر الشخصي أثناء إجراء المسح الضوئيالوضع اإلضافي

 حينها بإرسال بيانات الطباعة إلى الطابعة. ScanApp Leiفي أقرب وقت. يقوم التالية الماسح الضوئي متاًحا للمهمة 

 تكوين وضع  راجعScanApp للماسح الضوئي 

 

  تأكد من اتصال الطابعة باإلنترنت وجاهزيتها للطباعة. أدخل المستند في منتصف الماسح الضوئي تقريبًا مع توجيه وجهه

 باستخدام الحجم التلقائي. حيث إننا نجري المسح الضوئيلألعلى. ال يُعد الموضع الدقيق ضروريًا 

 
 

 .ادخل إلى قائمة النسخ من الصفحة الرئيسية 

  

، iPFXيتم عرض الطابعة التي سيتم استخدامها للنسخ في صفحة النسخ. تعرض هذه الصورة الطابعة الحالية المحددة باعتبارها 

الطابعة قبل إكمال كل عملية مسح  سيُطالب المستخدم بتحديدمما يعني أن الماسح الضوئي سيكمل البحث التلقائي عن الطابعة و

 ضوئي.
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  لتغييرiPF#  حدد إعدادات النسخ. مرر إلىiPF#  ثم اضغط عليها. حددiPF# .التي ترغب في استخدمها وقم باختيارها 

  

مالحظة: يتم عرض الرقم المسلسل للكمبيوتر الشخصي المعين في الجزء العلوي من الشاشة. إذا تم عرض الرقم المسلسل باللون 

 تحديث حالة االتصال فقط عند الدخول إلى القائمة. األحمر، حينها تكون هذه الطابعة غير متاحة. يتم

 

 احفظ هذه اإلعدادات باعتبارها اإلعدادات االفتراضية للوظائف في قائمة إعدادات الماسح الضوئي. 

 حفظ إعدادات الوظيفة المفضلة كإعداد افتراضي للتشغيل –الوظيفة راجع 

  1، والنقاط السوداء=0والدقة القياسية، والحجم التلقائي. السطوع=إعدادات النسخ المتبقية مضبوطة افتراضيًا: نمط األلوان، اترك ،

 .1%، والنُسخ=100، وإيقاف االقتصاص، والمقياس=1والنقاط البيضاء=

 

 
 

 

  .اضغط على الزر األخضر لبدء الوظيفة 
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 إلغاء األمر: سيؤدي الضغط على زر اإليقاف األحمر إلى إيقاف الماسح الضوئي في الحال. 
 

  سيتم مسح المستند ضوئيًا إلىScanApp Lei  بشكٍل مباشر عبر إيثرنت وسيتم إخراج المستند. انتظر حتى يتم اكتمال نقل بيانات

 المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي اإلضافي واختفاء الساعة الرملية. الماسح الضوئي جاهز اآلن للمهمة التالية.

 
 

 ( تكوين أجهزة الكمبيوتر الشخصيفي حالة عدم تكوين الكمبيوتر الشخصي اإلضافي،)  أو كان غير متصل، فسيتحول الماسح

 = قياسي من أجل إكمال عملية النسخ. ScanAppالضوئي تلقائيًا إلى وضع 

  سوف يقومScanApp Lei يانات المسح الضوئي إلى بتخزين بيانات المسح الضوئي إلى الطابعة. انتظر حتى يتم اكتمال نقل ب

 الطابعة.
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 .اجمع نُسختك من الطابعة 
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 النسخ والنسخ االحتياطي

 لجعل الماسح الضوئي متاًحا للمهمة  يتم نقل بيانات المسح الضوئي مباشرة إلى الكمبيوتر الشخصي أثناء إجراء المسح الضوئي

 حينها بإرسال بيانات الطباعة إلى الطابعة وحفظ ملف المسح الضوئي. ScanApp Leiالتالية في أقرب وقت. يقوم برنامج 

 

  تأكد من أنScanApp Lei .يعمل على جهاز الكمبيوتر الذي ترغب في إرسال ملف المسح الضوئي إليه 

 ScanApp Leiتشغيل راجع 

 

  .تأكد من اتصال الطابعة باإلنترنت وجاهزيتها للطباعة. أدخل المستند في منتصف الماسح الضوئي تقريبًا مع توجيه وجهه لألعلى

 باستخدام الحجم التلقائي. حيث إننا نجري المسح الضوئيال يُعد الموضع الدقيق ضروريًا 

 
 

 ية.ادخل إلى قائمة النسخ والنسخ االحتياطي من الصفحة الرئيس 
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  يتم عرض الطابعة التي سيتم استخدامها في صفحة النسخ والنسخ االحتياطي. يوضح هذا المثال الطابعة الحالية المحددة باعتبارها

iPFXالطابعة قبل إكمال كل عملية مسح  سيُطالب المستخدم بتحديد، لذلك سيكمل الماسح الضوئي البحث التلقائي عن الطابعة و

، لذلك سيكمل الماسح الضوئي البحث التلقائي عن الكمبيوتر الشخصي PCXكمبيوتر الشخصي الحالي المحدد هو ضوئي. كما أن ال

 الكمبيوتر الشخصي قبل إكمال كل عملية مسح ضوئي. سيُطالب المستخدم بتحديدو

 

  لتغييرiPF#  حدد إعدادات النسخ والنسخ االحتياطي. مرر إلىiPF#  ثم اضغط عليها. حددiPF#  التي ترغب في استخدمها وقم

 باختيارها.

  
 

المعين في الجزء العلوي من الشاشة. إذا تم عرض الرقم المسلسل باللون األحمر،  #iPFمالحظة: يتم عرض الرقم المسلسل لـ 

 حينها تكون هذه الطابعة غير متاحة. يتم تحديث حالة االتصال فقط عند الدخول إلى القائمة.

 
 

  لتغييرPC# الكمبيوتر رقم. حدد الشخصي الكمبيوتر رقمد إعدادات المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي. مرر وحدد حد 

 .الذي ترغب في استخدامه الشخصي
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المعين في الجزء العلوي من الشاشة. إذا تم عرض اسم المضيف باللون األحمر، حينها  #PCمالحظة: يتم عرض اسم المضيف لـ 

قيد التشغيل. يتم تحديث حالة االتصال فقط عند الدخول إلى  ScanApp Leiيكون هذا الكمبيوتر الشخصي ال يعمل أو يكون 

 القائمة.

 

 :حدد إعدادات النسخ والنسخ االحتياطي وحدد نوع الملف المطلوب PDF وM-PDF وJPG. 

 احفظ هذه اإلعدادات باعتبارها اإلعدادات االفتراضية للوظائف في قائمة إعدادات الماسح الضوئي. 

 حفظ إعدادات الوظيفة المفضلة كإعداد افتراضي للتشغيل –الوظيفة راجع 

  ،0والدقة القياسية، والحجم التلقائي. السطوع=اترك إعدادات النسخ والنسخ االحتياطي المتبقية مضبوطة افتراضيًا: نمط األلوان ،

 .1%، والنُسخ=100، وإيقاف االقتصاص، والمقياس=1، والنقاط البيضاء=1والنقاط السوداء=

 

 
 

  .اضغط على الزر األخضر لبدء الوظيفة 

 إلغاء األمر: سيؤدي الضغط على زر اإليقاف األحمر إلى إيقاف الماسح الضوئي في الحال. 

  



 

 Global Scanning UK Ltdمحفوظة لشركة  2019لعام © حقوق الطبع والنشر  58 1.10اإلصدار 

 

  سيتم مسح المستند ضوئيًا ثم إخراجه. سيتم إرسال بيانات المسح الضوئي إلىScanApp Lei  عبر إيثرنت. انتظر حتى يتم اكتمال

 فاء الساعة الرملية. الماسح الضوئي جاهز اآلن للمهمة التالية.نقل بيانات المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي اإلضافي واخت

 
 

  سيقومScanApp Lei  بإظهار استالم المسح الضوئي على الكمبيوتر الشخصي. سيتم حفظ ملف المسح الضوئي في دليل المسح

 تلقائيًا PDFيتم فتح ملفات صور قياسي. عارض . افتح ملف المسح الضوئي باستخدام أي ScanApp Leiالضوئي المعين في 

 الموجود على الكمبيوتر الشخصي. PDFفي عارض ملفات 

  

 

 يتكون اسم ملف المسح الضوئي من التاريخ والوقت كما يلي:

 ثانية-دقيقة-ساعة-يوم-شهر-عام

2016-8-3-15-11-1 

 

  سيقومScanApp Lei  بتخزين بيانات المسح الضوئي إلى الطابعة. انتظر حتى يتم اكتمال نقل بيانات المسح الضوئي إلى

 الطابعة.

 

 .اجمع نُسختك من الطابعة 
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 التشغيل: إعدادات الوظيفة
  في واجهة المستخدم الخاصة بالماسح الضوئي. التي ترغب في استخدامهاحدد الوظيفة 

 النسخ 

 المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي 

 USBالمسح الضوئي إلى  

 النسخ والنسخ االحتياطي )= النسخ باإلضافة إلى المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي في وظيفة واحدة( 

 

o ع حدد اإلعدادات التي سيتم تغييرها من صفحة الوظيفة. حدد القيمة الجديدة التي ترغب في استخدامها )ليست جمي

 إعدادات الوظائف متاحة لجميع الوظائف(.

o   .استخدم األسهم المتجهة نحو اليسار واليمين للتمرير لعرض خيارات إضافية إذا كان ذلك متاًحا 

o  .الصفحة الرئيسية = االنتقال إلى الصفحة الرئيسية. يقوم بإلغاء أي تغييرات إذا كنت في قائمة إعدادات الوظيفة 

o   حفظ التحديد والرجوع إلى الخلف مستوى واحد.عالمة االختيار = 

 

o  تعد رموز إعدادات الوظائف الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة نشطة أيًضا وتعتبر اختصاًرا مباشًرا إلى تلك

 القائمة.

 

 )عدد النُسخ )النسخ، والنسخ والنسخ االحتياطي فقط 

 1االفتراضي =  

         
 

  المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي، المسح الضوئي إلى( .حدد نوع ملف المسح الضوئيUSB )فقط 

 .PDFاالفتراضي =  
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M-PDF  =PDF :متعدد الصفحات 

 
 استمر في إدراج الصفحات إلضافتها إلى المستند.

 الملف.عند إضافة جميع الصفحات، اضغط على زر اإليقاف األحمر إلغالق 

 
 

 نمط األلوان 

 االفتراضي = ألوان 

 األبيض واألسود التدرج الرمادي،  ألوان،  

 

 نمط الجودة 

 االفتراضي = قياسي 

 األفضل عالي،  قياسي،  
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 حجم المستند األصلي 

 االفتراضي = تلقائي 

  Auto size (الحجم التلقائي) تحميله.. سيقوم هذا بتحديد حجم المستند أثناء 

 

 بوصة( والكشف التلقائي للطول. 36بوصة/ 24العرض الكامل للماسح الضوئي )   

 

 بدال من ذلك حدد إجراء المسح الضوئي لحجم محدد دون التقيد بحجم الورق المحمل.

 ISOأحجام       

 ANSIأحجام       

 ARCHأحجام       

 

ISO األبعاد ANSI األبعاد ARCH األبعاد 

A0 841  1189× ملم 

 ملم

E 34  44× بوصة 

 بوصة

ARCH 

E 

 48× بوصة  36

 بوصة

A1 841  594× ملم 

 ملم

D 34  22× بوصة 

 بوصة

ARCH 

D 

 24× بوصة  36

 بوصة

A2 594  420× ملم 

 ملم

C 22  17× بوصة 

 بوصة

ARCH 

C 

 18× بوصة  24

 بوصة

A3 297  420× ملم 

 ملم

B 17  11× بوصة 

 بوصة

ARCH 

B 

 12× بوصة  18

 بوصة

A4 297  210× ملم 

 ملم

A 11  8.5× بوصة 

 بوصة

ARCH 

A 

 9× بوصة  12

 بوصات

 

 )التوجيه )يستخدم مع األحجام المحددة فقط 

 )االفتراضي = صورة شخصية( 

 منظر طبيعي صورة شخصية،  
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 )عامل مقياس النسخ )النسخ، والنسخ والنسخ االحتياطي فقط 

 %100= االفتراضي  

 

 ضبط حجم النسخ بالنسبة المئوية 

 تصغير     

 بدون تغيير 

 تكبير      

 

 القياسية. ISOضبط حجم النسخ عن طريق تحديد أحجام اإلدخال واإلخراج لصفحة  

      حجم اإلدخال =  

      حجم اإلخراج =  
 

 القياسية. ANSIضبط حجم النسخ عن طريق تحديد أحجام اإلدخال واإلخراج لصفحة  

      حجم اإلدخال = 

      حجم اإلخراج =  
 

 القياسية. ARCHضبط حجم النسخ عن طريق تحديد أحجام اإلدخال واإلخراج لصفحة  

      حجم اإلدخال =  

      حجم اإلخراج =  
 

 ARCHأو  ANSIأو  ISOمثال لعامل مقياس النسخ: تحديد نظام حجم الورق: 
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 (A3إلى  A4حدد حجم اإلدخال للورقة، متبوًعا بحجم اإلخراج للورقة. )على سبيل المثال من 

  

ارجع إلى صفحة النسخ، التي سوف تظهر النسبة المئوية لعامل المقياس والتي سيتم استخدامها بناًء على اختيارك ألحجام 

 %(.141تظهر عامل مقياس يقدر بـ  A3إلى  A4إلى". )على سبيل المثال من  –الصفحة المحددة "من 

 

 

 السطوع. تتم زيادته لتفتيح الصورة، وتقليله لتعتيم الصورة. 

 0االفتراضي =  

 3إلى + 3-من         
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  تزيد من شدة األلوان البيضاء.الخلفية المتسخةالنقطة البيضاء. تتم زيادتها لتنظيف . 

 1االفتراضي =  

 6إلى + 0من         

 

  السوداء.النقطة السوداء. تتم زيادتها لتعتيم مناطق التظليل في الصورة. تزيد من شدة األلوان 

 1االفتراضي =  

 6إلى + 0من         

 

  ملم من جميع جوانب الصورة الممسوحة ضوئيًا. 3بنحو االقتصاص. يعمل على إزالة حدود 

 االفتراضي = إيقاف التشغيل 

 تشغيل إيقاف التشغيل،  

 

 iPF# )النسخ، والنسخ والنسخ االحتياطي فقط( 

 تقوم وظيفة النسخ بإرسال الطباعة إليها.حدد الطابعة التي تريد أن 

 
 

 وحددها تلقائيًا لكل عملية نسخ. iPF. ابحث عن طابعة iPFXاالفتراضي =  

 الكمبيوتر الشخصي المراد استخدامه لوضع الشبكة = إضافي 
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 PC# )المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي، والنسخ والنسخ االحتياطي فقط( 

 حدد الكمبيوتر الشخصي الذي ترغب في أن تتواصل وظيفة المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي معه.

 
 

 . ابحث عن الكمبيوتر الشخصي وحدده تلقائيًا لكل عملية مسح ضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي.PCXاالفتراضي =  

         
 

 

 افتراضي للتشغيلالتشغيل: حفظ إعدادات الوظيفة المفضلة كإعداد 

 :تحفظ هذه الوظيفة إعدادات الوظيفة الحالية باعتبارها افتراضية. يتم حفظ إعدادات الوظيفة التالية 

عدد النُسخ، نوع الملف، نمط األلوان، الجودة، حجم المستند، التوجيه، مقياس النسخ، السطوع، النقطة السوداء، النقطة البيضاء، 

 .iPFX ،PCXاالقتصاص، 

 

  واجهة المستخدم الخاصة بالماسح الضوئي، من الصفحة الرئيسية، حدد رمز إعدادات الماسح الضوئي.في 

 
 

 حدد رمز حفظ اإلعدادات في المجلد واضغط على موافق. سيتم عرض عالمة تجزئة إلظهار نجاح عملية حفظها.

 تم   حفظ إعدادات الوظيفة الحالية كافتراضي، 

 

 ع االفتراضية للوظيفة، حدد رمز إعادة تعيين اإلعدادات واضغط على موافق.الستعادة إعدادات المصن

 تم  استعادة إعدادات المصنع للوظيفة بشكٍل افتراضي،  
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 مالحظات االستخدام

 المستندات المجعدة بشدة

 قبل إجراء المسح الضوئي. قم بتسوية المستند حتى يصل إلى أفضل وضع ممكن 

  الضوئي، قم بتوجيه المستند بحيث تتم تغذيته عبر الماسح الضوئي لمنع إعادة إدخال المستند األصلي في الماسح أثناء عملية المسح

الضوئي. إذا تم السماح بإعادة إدخال المستند األصلي في الماسح الضوئي، فسيؤدي ذلك إلى حدوث انحشار الورق ومن المتوقع 

 أن يلحق بالمستند األصلي أضرار.

 

 لوظيفة المستحسنةإعدادات ا
 

بالنسبة للمستندات الفوتوغرافية األصلية التي تُعد 

 للغاية. امهمً  افيها دقة األلوان أمرً 

 

بالنسبة للرسومات ورسومات الخطوط التي تتطلب توفير 

 األلوان المميزة الدقيقة. )افتراضي(

 

 1السوداء =  والنقطة 1النقطة البيضاء =  0والنقطة السوداء =  0النقطة البيضاء = 
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 صفحات حامل المستند

  المستندات الرقيقة: يمكن إتالف المستندات القديمة الرقيقة جدًا بشكل كبير عند التغذية عبر الماسح الضوئي. لتجنب حدوث مثل

 الحماية الالزمة. هذه المشكالت، يمكن وضع هذه المستندات الرقيقة داخل ورقة حامل المستند قبل إجراء المسح الضوئي لتوفير

  
 

  ًعند إجراء المسح الضوئي لما يلي اأيضً  ايمكن أن يكون ورق حامل المستندات مفيد 

o .المستندات الشفافة لتحسين انعكاس الضوء وتوفير صورة كاملة بشكل أفضل 

o النسخ األصلية الالمعة للحفاظ عليها بدون أي خدوش 

o  اواحدً  اأجزاء المستندات المتعددة لمسحها ضوئيًا باعتبارها ملفً المستندات الممزقة أو غير منتظمة الشكل، أو. 

o .المستندات الملوثة إذ تقوم ورقة الحامل بحماية زجاج المسح الضوئي من األتربة المتراكمة 

o  مما قد يؤدي إلى ظهورها داخل النص في الجانب كال جانبيهما المستندات شبه الشفافة التي تحتوي على مطبوعات على

كسي. ويمكن أن يساعد مسح هذه المستندات ضوئيًا في ورقة حامل سوداء على تقليل الضوء المنعكس ومن ثم مقدار الع

 الشفافية.

 

 .اتصل ببائع التجزئة للحصول على مزيد من المعلومات عن ورق الحامل، وأسعارها، ومدى توفيره 
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 التخلص من النسخ المقصوصة

  ملم باعتباره حجم ثابت  594صلي بنحو أإذا أجريت المسح الضوئي لمستندA1 ملم. 594، فسيكون عرض الصورة 

 

  ملم، ال يمكن طباعة  594ملم على كال جانبيها ال يمكن الطباعة فيه. ذلك يعني أنه على األسطوانة  3الطابعة على هامش تحتوي

 588على عرض ورق قابل للطباعة بنحو  ملم 594ملم فقط. لذلك، فإن نسخ المستند الممسوح ضوئيًا األصلي بنحو  588إال 

 ملم( من الجانب البعيد. 3× 2ملم ) 6ملم وتم اقتصاص  3ملم سيعني أن الصورة تم نقلها إلى الجانب بنحو 

 

 
 

 

  من جميع جوانب المستند ملم  3حد يعني تمكين ميزة االقتصاص طباعة الصورة األصلية بشكل صحيح عن طريق اقتصاص

 الممسوح ضوئيًا قبل الطباعة.

 تشغيل االقتصاص 

 

  

 ملم 3حد 

 للطابعة

 تتم إزاحة الصورة بمقدار

 ملم واقتصاصها بمقدار 3

 ملم 6

 ملم 3حد 

 للطابعة
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 إعدادات الماسح الضوئي
  شاشة حدد إعدادات الماسح الضوئي منHome )الصفحة الرئيسية(. 

  
 

  واليمين وحدد اإلعداد الذي ترغب في تغييره، ثم حدد القيمة الجديدة المراد استخدامها.مرر تجاه اليسار 

 

 .المعلومات. ال يوجد شيء لتعديله 

 

 

 .حفظ إعدادات الوظيفة الحالية كافتراضي 

 ي للتشغيلحفظ إعدادات الوظيفة المفضلة كإعداد افتراض –الوظيفة راجع 

 
 

 .استعد إعدادات المصنع االفتراضية للوظيفة 

 حفظ إعدادات الوظيفة المفضلة كإعداد افتراضي للتشغيل –الوظيفة راجع 

  
 

  تحميل البرنامج الثابتتحميل البرنامج الثابت. راجع 

 
 

  المعايرةالمعايرة. راجع 
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  تعديل اإلدراجتعديل اإلدراج. راجع 

 
 

  تعديل طول المسح الضوئيطول المسح الضوئي. راجع 

 
 

  تكوين وضع شبكة الماسح الضوئيالوضع القياسي/اإلضافي راجع 

 

o  )الوضع اإلضافي )االفتراضي عند استخدام اللغة اإلنجليزية 

o  )الوضع القياسي )االفتراضي عند استخدام اللغة اليابانية 

 

 iPF#وئي إلى الكمبيوتر الشخصي.. قم بتعيين أرقام للطابعات التي ترغب في استخدامها لوظيفة المسح الض 

 

 ابحث عن الطابعات المتاحة.

         
 تكوين الطابعاتحدد أرقام الطابعة. راجع 

 

 PC# الكمبيوتر الشخصي.. قم بتعيين أرقام ألجهزة الكمبيوتر الشخصية التي ترغب في استخدامها لوظيفة المسح الضوئي إلى 

 

 ابحث عن أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتاحة. 

         
 تكوين أجهزة الكمبيوتر الشخصيةحدد أرقام الكمبيوتر الشخصي. راجع 

 

  تكوين اتصال شبكة الماسح الضوئيإعدادات الشبكة. راجع 
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o  إعداداتIP التلقائية 

 DHCP 

 

o  إعداداIP اليدوية 

 ثابت IPعنوان  

 قناع الشبكة ، IPعنوان    

 

 دنتسملا ةيذغتب كر حُملا مايقو يئوضلا حساملا يف دنتسملا عضو نيب ةلهملا .دنتسملا ليمحت ةلهم.  

 ةيناث 1.0 = يضارتفالا 

      

 فخنم نوكسلا عضو يف لوخدلا لبق طاشن نودب يئوضلا حساملا اهيف لظي يتلا ةدملا .يئوضلا حساملل نوكسلا عضو تقوم 

 .ةقاطلا

  ةقيقد 15 = يضارتفالا 

      

  تكوين لغة الماسح الضوئيحدد اللغة. راجع 

 

o  )نص باللغة اإلنجليزية )يقوم بتعيين وضع الشبكة = إضافي 

o  )نص باللغة اليابانية )يقوم بتعيين وضع الشبكة = قياسي 

 

  تتطلب كلمة مرور(. -فقط الصيانة قائمة المهندس. )الستخدام 
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 حفظ إعدادات الماسح الضوئي

  الخاصة بها:يتم حفظ إعدادات الماسح الضوئي تلقائيًا من خالل القوائم 

البرنامج الثابت، المعايرة، تعديل اإلدراج، طول المسح الضوئي، وضع الشبكة، أرقام الطابعة المعينة، أرقام الكمبيوتر الشخصي 

 المعين، إعدادات شبكة الماسح الضوئي، اللغة.

 .سجل األخطاءرقم المسح الضوئي/النُسخ، طول المسح الضوئي، 
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 الصيانة

 التنظيف

  الماسح الضوئي.افتح 

 
  على قطعة من القماش خالية من النسالة.% من محلول األيزوبروبيل 99برش قم 

 
 :استخدم قطعة القماش في تنظيف المكونات التالية 

 
o أسطوانات التشغيل العلوية 

o زجاج المسح الضوئي 

o لسان التثبيت 

o  كامل(.األسطوانات السفلية )قم بتدوير األسطوانات باليد لتنظيفها بشكل 
 

 المواد المستهلكة

  مستهلكة ويمكن شراؤها من المُ مواد تُعد األجزاء التي تتآكل وفقًا الستخدام المشغل ِّ د الخاص بك. فيما يلي يتم ذكر أجزاء زو 

 التي تُعد من المواد المستهلكة: eLالماسح الضوئي من السلسلة 

o .زجاج المسح الضوئي الفرعي 

o .لسان تثبيت الورق 

o ه  حافة الورق  اتُموج ِّ

  



 

 Global Scanning UK Ltdمحفوظة لشركة  2019لعام © حقوق الطبع والنشر  74 1.10اإلصدار 

 

 المعايرة.

  هأزل  إرجاع المستند لمنع تثبيت هدف المعايرة أثناء التحرك إلى األمام/الخلف الذي يكون مطلوبًا للمعايرة. اتُموج ِّ

 
 

 ف الماسح الضوئي  .نظ ِّ

 

  هأدخل هدف المعايرة )يجب أن يكون نظيفًا وبحالة جيدة( في منتصف الماسح الضوئي بحيث يكون وجهه ا ألعلى وأدخل ُموج ِّ

 .الً الطرف األسود أو

 
 

  شاشة حدد إعدادات الماسح الضوئي منHome )الصفحة الرئيسية(. 
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  (.التطبيع)المعايرة مرر وحدد 

  

 

  حدد رمز عالمة االختيار وسيتم مسح هدف المعايرة ضوئيًا للخلف ولألمام حتى يكتمل. يُرجى االنتظار حتى يعود الماسح الضوئي

. ستستغرق هذه العملية بضع دقائق. قم بإرجاع هدف المعايرة في غطائه الواقي لحفظه في )الصفحة الرئيسية( Homeشاشة إلى 

 مكان آمن.

  مع توجيه وجهها ألعلى، وإدخال الطرف  -مالحظة: لن يتم بدء المعايرة )التطبيع( حتى يتم تحميل ورقة المعايرة باالتجاه الصحيح

 .الً األسود أو
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 تعديل اإلدراج

  هأزل جميع  إرجاع المستند لمنع تثبيت هدف المعايرة أثناء التحرك إلى األمام/الخلف الذي يكون مطلوبًا للمعايرة. اتُموج ِّ

 
 

 ف الماسح الضوئي  .نظ ِّ

 

  هأدخل هدف المعايرة )يجب أن يكون نظيفًا وبحالة جيدة( في الماسح الضوئي بحيث يكون وجهه ال الطرف ا ألعلى وإدخُموج ِّ

 .الً األسود أو

 

 

  شاشة حدد إعدادات الماسح الضوئي منHome )الصفحة الرئيسية(. 
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 .مرر وحدد إدراج تلقائي 

  

 

  حدد رمز عالمة االختيار وسيتم مسح هدف المعايرة ضوئيًا للخلف ولألمام حتى يكتمل. يُرجى االنتظار حتى يعود الماسح الضوئي

. ستستغرق هذه العملية بضع دقائق. قم بإرجاع هدف المعايرة في غطائه الواقي لحفظه في )الصفحة الرئيسية( Homeشاشة إلى 

 مكان آمن.

  مع توجيه وجهها ألعلى، وإدخال الطرف  -مالحظة: لن يتم بدء اإلدراج التلقائي حتى يتم تحميل ورقة المعايرة باالتجاه الصحيح

 .الً األسود أو
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 المسح الضوئي )تلقائيًا(تعديل طول 

 .يتم تعديل طول الماسح الضوئي تلقائيًا عند االنتهاء من تعديل اإلدراج 

 

 تعديل طول المسح الضوئي

  ،انسخ المستند وقم بقياس طول الرسم لكل ٍ من المستند األصلي والنسخة. يجب لتصحيح طول النُسخ الممسوحة ضوئيًا أو النُسخ

ملم، يتراوح النطاق المقبول ما بين  500% من المستند األصلي. لذلك بالنسبة للرسم بحجم 0.2أن تكون النسخة ضمن نطاق 

 ملم. لتعديل طول النسخة: 501ملم و 499

 

o  حيث إننا أدخل المستند في منتصف الماسح الضوئي تقريبًا مع توجيه وجهه لألعلى. ال يُعد الموضع الدقيق ضروريًا

 لحجم التلقائي. سننسخ المستند ونقوم بقياس طول كل ٍ من المستند األصلي والنسخة.باستخدام ا نجري المسح الضوئي

 

 
 

o .حدد وظيفة النسخ من الصفحة الرئيسية 

  
 

o  :1، النقاط السوداء=0نمط األلوان، الجودة القياسية، الحجم التلقائي، السطوع=استخدم إعدادات النسخ االفتراضية ،

 1%، النُسخ=100االقتصاص، المقياس=، إيقاف 1النقاط البيضاء=

o .ابدأ النسخ 

o  الماسح الضوئي بيانات المسح الضوئي إلى الطابعة. انتظر حتى يتم اكتمال نقل بيانات المسح الضوئي بعد ذلك سينقل

إلى الكمبيوتر الشخصي عند اختفاء الساعة الرملية وسيتم إخراج المستند األصلي من الماسح الضوئي. اجمع نُسختك 

 ن الطابعة.م
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o  قم بقياس طول الرسم لكٍل من المستند األصلي والنسخة. احسب نسبة التعديل عن طريق قسمة طول المستند األصلي

 على طول النسخة.

 

 0.9910=  ملم 885 : طول الرسم األصلي   نسبة التعديل =

 ملم 893 طول الرسم المنسوخ:

 

 المستند األصلي  النسخة

  
 

o  شاشة حدد إعدادات الماسح الضوئي منHome )الصفحة الرئيسية(. 

  
 

o .مرر وحدد تعديل طول المسح الضوئي 

  

 

o ( استخدم زر الحذفDelete( إلزالة القيمة الحالية، واكتب رقم التعديل. اضغط مفتاح اإلدخال )Enter.للحفظ ) 
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 تحميل البرنامج الثابت

  حدد مكان ملف البرنامج الثابت المضغوط ورقاقةUSB التي يجب تنسيقها بتنسيق ،FAT32  كما يجب أن تحتوي على مساحة

 .جيجابايت كحد أقصى 128تتعدى ال 

 
  في الكمبيوتر الشخصي، استخدمWindows Explorer®  لفك ضغط ملفات البرنامج الثابت المضغوطة إلى جذر رقاقة ذاكرة

USB. 

 

 
 

  أدخل رقاقةUSB .في الماسح الضوئي 

 
 

o  إذا اكتشف الماسح الضوئي وجود برنامج ثابت للماسح الضوئي على رقاقةUSB فسيقوم تلقائيًا بفتح قائمة تحميل ،

 البرنامج الثابت.

o شاشة قائمة تحميل البرنامج الثابت يدويًا، حدد إعدادات الماسح الضوئي من  لتحديدHome )الصفحة الرئيسية(. 
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o .مرر وحدد تحميل برنامج ثابت 

 

o .حدد رمز عالمة االختيار وستبدأ الطابعة بتحميل البرنامج الثابت وتشير إلى مقدار التقدم 

  
 

o  ال توقف تشغيل الماسح الضوئي أثناء عملية تحميل البرنامج الثابت ألن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث تلف دائم بالماسح

 المستخدم النسبة المئوية إلكمال المهمة أثناء تحميل البرنامج الثابت في الماسح الضوئي. الضوئي. ستعرض واجهة

o .ل دورة الماسح الضوئي إلكمال العملية  انتظر حتى يتم تحميل البرنامج الثابت، سيستغرق ذلك بضع دقائق. شغ ِّ
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 اكتشاف األخطاء وإصالحها

 األخطاءرموز 

رمز 

 الخطأ
 إجراءات المستخدم الرسالة الرمز

  

 
 

 أغلق الماسح الضوئي. الماسح الضوئي مفتوح

  

 
 

 .مستندقم بتحميل  لم يتم تحميل مستند

1 

 

 أعد دورة التشغيل. إذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بالخدمة. طراز غير صالح

2 

 المعايرة مطلوبة

أعد دورة التشغيل. إذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بإجراء 

 .المعايرة

 .إدراجإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بإجراء عملية 

 إذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بالخدمة.

3 

 

 الذاكرة: غير مدرجة

 أعد دورة التشغيل. إذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بالخدمة.

 تتعذر القراءةالذاكرة:  4

 الذاكرة: تتعذر الكتابة 5

 الذاكرة: ممتلئة 6

 الذاكرة: غير منسقة 7

 الذاكرة: ليست مغلقة 8

9 

 

USBغير مدرجة : 
ب واحدة أخرى.USBأعد وضع رقاقة   ، أو جر 

 جيجا بايت كحد أقصى(. Fat32 ،128)تنسيق = 
10 USBتتعذر القراءة : 

11 USB الكتابة: تتعذر 

12 USBب رقاقة  : ممتلئة  أخرى. USBاحذف الملفات، أو جر 

13 USBأعد وضع رقاقة  : تعذر الحذفUSB.ب واحدة أخرى  ، أو جر 

 : ليست مغلقةUSB 14 (.جيجا بايت كحد أقصى Fat32 ،128)تنسيق = 

15  

 
 

 لم يتم العثور على الطابعة

 .أخطاء التشغيلراجع اكتشاف األخطاء وإصالحها: 

16 
 خطأ في الطابعة

17  

 
 

لم يتم العثور على الكمبيوتر 

 الشخصي

 خطأ في الكمبيوتر الشخصي 18

19 
 

 
 

 خطأ في اإلدراج
أعد دورة التشغيل. إذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بإجراء عملية 

 إدراج.

20 
 خطأ في التطبيع

أعد دورة التشغيل. إذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بإجراء 

 .المعايرة

 . إذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بالخدمة.أعد دورة التشغيل LEDخطأ في معايرة  21

22  

 
 

 البرنامج الثابتخطأ في 
تحميل فقم بإجراء  . إذا ظلت المشكلة قائمة،أعد دورة التشغيل

 البرنامج الثابت

23  

 
 

  خطأ توقف المسح الضوئي المتوسط

لم يتم العثور على الكمبيوتر  24

 الشخصي اإلضافي

يعمل على الكمبيوتر الشخصي  ScanApp Leiتأكد من أن 

 اإلضافي.
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 أخطاء التشغيل

 لم تتم تغذية المستند بشكل صحيح.

  لم تتم تغذية المستند بشكل مستقيم في الماسح الضوئي. أمسك المستند األصلي بيديك وقم بتغذيته في الماسح الضوئي حتى تشعر

أسطوانات التغذية. إذا لم يكن المستند مستقيًما، فافتح الماسح الضوئي إلزالة المستند  كال جانبي  بوجود مقاومة متساوية على 

ل المستند في منتصف الماسح الضوئي.  األصلي، وأغلق الماسح الضوئي وحاول مرة أخرى. حم 

  هضع  المستند للمساعدة في محاذاة المستند وتوجيهه. كال جانبي  إرجاع المستند على  اتُموج ِّ

 ن إغالق الماسح الضوئي بشكل صحيح واستقرار كال المزالجين في مكانهما.تحقق م 

 .ينتمي المستند إلى الحجم الخاطئ للماسح الضوئي. تأكد من أن المستند يلبي المواصفات التي يُسمح بها للماسح الضوئي 
 

 .ةحيحصلا ةميقلا يطعي ال يئوضلا حساملا يف يئاقلتلا مجحلا

  نع ًاثحب دنتسملا ةيادب ىلع ريغص طيرش حسم قيرط نع دنتسملا ضرع سايقب يئوضلا حساملا موقي ،دنتسم ليمحت دن 

 .ىنميلاو ىرسيلا نيتفاحلا

 فشتكي دقو طئاسولا عاونأ ضعب عم دنتسملا ةفاح ديدحت اًمئاد يئوضلا حساملا عيطتسي ال ذإ ؛دنتسملا ىلع يئاقلتلا مجحلا دمتعي 

 .ةيسيئرلا ةفاحلا ىلإ لصي ىوتحم نمضتي دنتسملا ناك اذإ ةفئاز فاوح نايحألا ضعب يف

 فيظنت بجي .هترياعم متت مل وأ اًخستم تادنتسملا تيبثت ناسل وأ يئوضلا حساملا جاجز ناك اذإ اًضيأ ةفئاز ةفاح فاشتكا نكمي 

 .خستم يئوض حسامل ةرياعملا ءارجإ رظُحيو .ةلكشملا رارمتسا ةلاح يف ةرياعملا ءارجإو يئوضلا حساملا

 نلف ،يئوضلا حسملا تارعشتسمل ىوصقلا دودحلا جراخ دنتسملا يتفاح اتلك وأ يتفاح ىدحإ تناكو دنتسم ليمحت ةلاح يف 

 نمو ؛"لماكلاب ضرعلا = ةحفصلا مجح" دادعإلا مادختسا بجي ،تالاحلا كلت لثم يفو .دنتسملا ةفاح فاشتكا ماظنلا عيطتسي

 .اًيئاقلت دنتسملا لوط فاشتكاو لماكلاب يئوضلا حساملا ضرعب يئوض حسم ءارجإ ىلإ يدؤي نأ كلذ نأش

 .مضيءالماسح الضوئي غير الخاص ب LEDمؤشر 

  د الطاقةلم يتم توصيل أي طاقة للماسح الضوئي. تحقق من تشغيل الماسح الضوئي، وتشغيل ِّ الرئيسي، وتوصيل كبل الطاقة  ُمزو 

 بمحول الطاقة بشكل صحيح وتوصيل كبل محول الطاقة بالماسح الضوئي بشكل صحيح.

 

 الماسح الضوئي برتقاليًا عند التشغيل.الخاص ب LEDيظل لون 

  درج الورق في مكانهما.مزالجا غطاء الماسح الضوئي مفتوح. أغلق الماسح الضوئي، بحيث يستقر 
 

 سوح ضوئيًا أو المنسوخ فارغ.المستند المم

 .تأكد مما إذا تمت تغذية المستند األصلي في منتصف الماسح الضوئي وتوجيه وجهه ألعلى 

 

 .ال يعمل USBالمسح الضوئي إلى 

  تأكد من تنسيق رقاقة ذاكرةUSB  بتنسيقFAT 32  كحد أقصى. تأكد من أنها تحتوي جيجابايت  128مساحة وأنها تحتوي على

 فارغة كافية للمسح الضوئي. يتطلب وضع جودة المسح الضوئي المنخفضة مساحة أقل. على مساحة

  قم بتعيين نوع الملف في المسح الضوئي إلىUSB  علىTIFF  حيث تحدث هذه الوظيفة داخل الماسح الضوئي. إذا أدى ذلك إلى

 الضوئي إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي. ، فتحقق من وظيفة المسحJPGأو  PDFحل ِّ المشكلة ولم يتم حلها مع نوع الملف 
 

 ال يوجد إخراج للمسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي.

  يجب أن يتم تشغيلScanApp Lei  المحدد. الشخصي الكمبيوتر رقمعلى 

o  حاول البحث عن أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتاحة التي تحتوي علىScanApp Lei. 

o  تحقق من أن عنوانIP  المعروض فيScanApp Lei  موجود في الشبكة الفرعية نفسها كما في الماسح الضوئي

 )راجع صفحة معلومات الماسح الضوئي(.
 

 ال يوجد إخراج نسخ.

  يجب أن تكون الطابعة التي تمتلكiPF# .الصحيح المحدد متاحة وجاهزة للطباعة 

o .حاول البحث عن الطابعات المتاحة 
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 اختبار التوصيل

  تواجه مشكالت في وظائف النسخ أو المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي، فأزل الماسح الضوئي وإذا كنت ال تزالScanApp 

Lei  باعتبارهما سبب المشكلة عن طريق االختبار باستخدام اتصال إيثرنت مباشر. تم وضع هذه الخطوة باعتبارها خطوة تشخيصية

 فقط وال يوصى بها باعتبارها تكويًنا دائًما.

 ل كبل إيثرنت بين الماسح الضوئي والطابعة باستخدام عناوين وص ِّ  - النسخIP  َّح أدناه.الثابتة كما هو موض 

  ل كبل إيثرنت بين الماسح الضوئي والكمبيوتر الشخصي باستخدام عناوين وص ِّ  -المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصيIP 

 الكمبيوتر الشخصي بشبكة السلكية أخرى.ح أدناه. تأكد أيًضا من عدم اتصال الثابتة كما هو موضَّ 

 

 

  كان ذلك يعمل، فإن الماسح الضوئي وإذاScanApp Lei  يعمالن على النحو المطلوب. إذا لم يعمل النظام بشكل صحيح عند

(، فذلك يعني أن المشكلة تكمن في تكوين الشبكة. DHCPالمطلوبة )ثابتة أو  IPاالتصال عبر الشبكة المحلية باستخدام عناوين 

 بتكوينات الشبكة، يُرجى االتصال بمسؤول الشبكة المحلي الخاص بك. للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة

 

 معلومات لمسؤولي الشبكات.

 عبر الشبكة. Leiيجب أن توفر نشرة المعلومات هذه نظرة عامة وفهًما أوسع لكيفية تواصل الماسحات الضوئية من السلسلة 

 المنافذ والبروتوكوالت: -النسخ 

 بعة عن طريق إصدار حزمة بحث يبحث الماسح الضوئي عن الطاSNMP  على منفذUDP  ويتوقع تلقي الرد على  161رقم

 .161المنفذ 

o  ثواٍن. 10-5يتم تجربة ثالث محاوالت بقيمة مهلة 

o  في حالة عدم تلقي استجابة. 15يتم عرض الخطأ رقم 

 

  عندما يتلقى الماسح الضوئي استجابةSNMP فإنه سيحاول التواصل بصورة مباشرة مع الطابعة عبر بروتوكول ،CPCA  على

  UDPمنفذ 

 .47545رقم 

o .يستفسر الماسح الضوئي عن وضع النوم وحالة الورق 

o   16تؤدي أي مشكلة تتعلق بهذا التواصل إلى الخطأ رقم. 
 

  عند التواصل مع طابعاتIVEC (TA-20/30/5200/5300, TM-200/300/5200/5300) فإن الماسح الضوئي سيحاول ،

 .80رقم  TCPعلى منفذ  HTTPالُمدمجة في الطابعات عبر بروتوكول  HMIالحصول على المعلومات من قاعدة بيانات 

o  أيًضا. 16تؤدي أي مشكلة تتعلق بهذا التواصل إلى الخطأ رقم 
 

  بإعداد وظيفة طباعة عبر بروتوكول إذا كان وضع الطابعة والتواصل ما يزاال "جيدين"، فسيقوم الماسح الضوئيLPR  على منفذ

TCP  9100رقم. 

o  أيًضا. 16تؤدي أي مشكلة تتعلق بهذا التواصل إلى الخطأ رقم 

 

IP الماسح الضوئي  =

192.168.001.010 

الشبكة الفرعية = 

255.255.255.000 

IP الكمبيوتر الشخصي  =

192.168.001.012 

 255.255.255.000الشبكة الفرعية = 

IP 192.168.001.011=  الطابعة 

 255.255.255.000الشبكة الفرعية = 
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 المنافذ والبروتوكوالت: -المسح الضوئي 

  يبحث الماسح الضوئي عن الكمبيوتر الشخصي عن طريق إصدار حزمة بحث محمية بحقوق ملكية على منفذUDP  706رقم. 

o .يتم تجربة ثالث محاوالت بقيمة مهلة ثانية واحدة 

 

  عندما يتلقى الماسح الضوئي استجابة من الكمبيوتر الشخصي، فإنه سيحاول فتح اتصالTCP  710على المنفذ رقم. 

o  .هناك قيمة مهلة مقدارها ثانية واحدة في هذا اإلجراء 

 

 المنافذ والبروتوكوالت: -معلومات عن الماسح الضوئي 

  يبحث برنامجScanApp Lei  عن الماسح الضوئي عن طريق إصدار حزمة بحث محمية بحقوق ملكية على منفذUDP  رقم

704. 

 

 التكوينات المدعومة

  تعد ماسحاتL24ei  أوL36ei  المتعددة، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تقوم بتشغيلScanApp Lei  وطابعات

iPF67x/77x, TA-20/30/5200/5300, TM-200/300/5200/5300 .مدعومة في شبكة واحدة 
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 جودة الصورة

 .توضح الصورة التالية الممسوحة ضوئيًا أخطاء الصورة المتوقعة واإلجراءات المطلوبة إلصالحها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماسح  سيعمل تنظيف

 الضوئي على إزالة معظم الخطوط الرأسية.

 التنظيفراجع 

 

  

( ملم 200) بوصات 8 تبلغ التي األجزاء فوق األلوان تفاوت

 .المعايرة - األجزاء هذه في الرأسية األشرطة أو تقريبًا،

الخطوط الرأسية = وجود أتربة على زجاج 

تنظيف  -المسح الضوئي أو معايرة رديئة 

الماسح الضوئي. قم بإجراء المعايرة إذا ظلت 

 المشكلة قائمة.

 -خلفية "بيضاء" متفاوتة/ملوثة 

 المعايرة.
اإلدراج  -الخطوط المتقطعة 

 التلقائي.
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 .ستعمل معايرة الماسح الضوئي على إزالة األشرطة وتنظيف الخلفية البيضاء 

 واألسود.تُعدل المعايرة الحساسية البصرية لكل بكسل في المستشعر لتوفير المستويات المناسبة من األبيض 

 المعايرةراجع 

 
 

 .قم بإجراء اإلدراج التلقائي للماسح الضوئي لمحاذاة الخطوط المتقطعة 

يُعدل اإلدراج التلقائي المحاذاة اإللكترونية لجميع شرائح مستشعر المسح الضوئي لكٍل من المحاذاة من األمام إلى الخلف ومن 

 ين للحد من ظهور "أخطاء اإلدراج" عند كل تقاطع.اليسار إلى اليم

 تعديل اإلدراجراجع 

 

 

 

 طول المستند الممسوح ضوئيًا أو المنسوخ غير صحيح

 لطول المستند األصلي نفسه. الً ال يُعد طول الرسم لملف المسح الضوئي أو النسخة مماث 

 عملية تعديل طول المستند الممسوح ضوئيًا.يمكن تصحيحه باستخدام 

 تعديل طول المسح الضوئيراجع 

 المستند األصلي     النسخة

 

 

 المواصفات
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 L24ei, L36ei االسم

 )جميع المناطق( الطرازات 
إال من الطباعة على طابعات  L24ei / L36eiال يتمكن الماسح الضوئي للطابعات متعددة المهام 

L24ei/671/770/771, TA-20/30/5200/5300, TM-200/300/5200/5300 فقط 

 متعددة ومزدوجة الجانبين LEDالذي يتميز بإضاءة  SingleSensor تكنولوجيا المسح الضوئي

 LED 96: مصابيح LED 64، L36ei: مصابيح L24ei اإلضاءة

الدقة الضوئية )نقطة لكل 

 بوصة(
 نقطة لكل بوصة. 600

 نقطة لكل بوصة 200/300/600قياسية/عالية/األفضل =  دقة وضع المسح الضوئي

دقة وضع النسخ )المسح 

 الضوئي/الطباعة(
 نقطة لكل بوصة 600/600، 300/600، 300/300قياسية/عالية/األفضل = 

 مسار الورق
 المستند إال لألمام فقط.توجيه وجه الورق ألعلى، المخرج الخلفي. ال يُحرك 

هتم إدراج  ه) ُموج ِّ  ( إرجاع المستند. اتُموج ِّ

عرض المسح الضوئي 

 )بالبوصة(
 بوصة 36بوصة و 24

الحد األدنى لعرض المسح 

 الضوئي
 L36eiسم( لـ  15بوصات ) 6، وL24eiسم( لـ  16بوصات ) 6.2

 بوصة 38بوصة و 26 عرض المستند )بالبوصة(

المسح  الحد األقصى لطول

 الضوئي
 ملم( 2768بوصات ) 109

 وزن الماسح الضوئي
L24ei  =5.28 ( ه إرجاع المستند 11.6كجم  رطالً( دون ُموج ِّ

L36ei  =6.56 ( ه إرجاع المستند 14.5كجم  رطالً( دون ُموج ِّ

 ملم L36ei  =1238ملم، و L24ei  =935 عرض األبعاد

 ملم 131 ارتفاع األبعاد

 عمق األبعاد

ه إرجاع المستند بدون   ملم 146درج الورق المطوي:  -ُموج ِّ

ه إرجاع المستند   ملم 193درج الورق المستوي:  -بدون ُموج ِّ

ه إرجاع المستند   ملم 206درج الورق المطوي:  -بُموج ِّ

ه إرجاع المستند   ملم 253درج الورق المستوي:  -بُموج ِّ

الحد األقصى واألدنى لسمك 

 المستند

 .Canon iPFلطابعة  CADتم تصميمه إلجراء المسح الضوئي لورق 

 ملم 0.07الحد األدنى = 

 ملم 0.5الحد األقصى = 

 بكسل 1-% +/0.2دقة  دقة المسح الضوئي

د الطاقة ِّ   ُمزو 
 هرتز 60إلى  50فولت، من  240إلى  100( الخارجية: دخل: من PSUوحدة التزويد بالطاقة )

 فولت. 19 أمبير عند 3.42خرج: 

 الحد األقصى الستهالك الطاقة

 واط 0.6االستعداد )السكون(: 

 واط 11.70الخمول: 

 واط 17.50المسح الضوئي: 

 التوافق

Energy Star 

 S markاألرجنتين/

 C-Tickأستراليا/

 CBالوطنية/

 ICES-003 ،CULكندا/

 CCCالصين/

 BISالهند/

 VCCIاليابان/

 KCCكوريا/

 NOM-019-SCFIالمكسيك/

 EACروسيا/

 CEاالتحاد األوروبي/

 FCCالواليات المتحدة األمريكية/

 ULالواليات المتحدة األمريكية/
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الحد األقصى لسرعة المسح 

 الضوئي )بوصة/الثانية( 

 النسخ
 بوصات لكل ثانية )لون واحد( 3نقطة لكل بوصة = بوصة واحدة لكل ثانية )عدة ألوان(، و 300/300القياسي 

 بوصات لكل ثانية )لون واحد( 3نقطة لكل بوصة = بوصة واحدة لكل ثانية )عدة ألوان(، و 600/300العالي 

 بوصات لكل ثانية )لون واحد( 1.5بوصات لكل ثانية )عدة ألوان(، و 0.5نقطة لكل بوصة =  600/600األفضل 

 

 المسح الضوئي
 بوصات لكل ثانية )لون واحد( 3ن(، ونقطة لكل بوصة = بوصة واحدة لكل ثانية )عدة ألوا 200القياسي 

 بوصات لكل ثانية )لون واحد( 1.5بوصات لكل ثانية )عدة ألوان(، و 5نقطة لكل بوصة =  300العالي 

 بوصة لكل ثانية )عدة ألوان(، وبوصة واحدة لكل ثانية )لون واحد( 0.33نقطة لكل بوصة =  600األفضل 

 .FAT32وبتنسيق جيجابايت  128بمساحة ، USB USB2المسح الضوئي إلى 

 -المسح الضوئي إلى الشبكة 

ScanApp Lei 

 يقوم بتعيين دليل المسح الضوئي. -دليل المسح الضوئي 

 

ميجابايت  100شبكة إيثرنت بسرعة . • بت Windows - 32® 7/8/10• الحد األدنى لمواصفات الكمبيوتر الشخصي: 

، أو معالج بتقنية توازي تشغيل مؤشرات Core-2-Duo، أو Core-Duo، أو Intel® Celeronمعالج • لكل ثانية. 

محرك أقراص • يجابايت ج 2 ذاكرة وصول عشوائي بنحو•  Core-Dual ®AMD، أو جيجاهرتز  HT( 2.8(الترابط 

يجابايت ج 2دورة في الدقيقة مع وجود مساحة فارغة  7200إلى بسرعة عالية تصل  Serial ATA (SATA)ثابت 

 . جيجابايت للصور كحد أدنى 20للتطبيقات و

 

 ميجابايت 100بسرعة شبكة إيثرنت . • 64bit -7/8/10  ®Windows• المواصفات المقترحة للكمبيوتر الشخصي: 

 6.0بسرعة  USB3SATA •  جيجابايت 4بنحو ذاكرة وصول عشوائي •  i7، أو i5، أو i3 ®Intelمعالج • لكل ثانية 

في دورة  7200جيجابايت و 6.0بسرعة  SATAالثانية على اللوحة األم ووحدة تحكم في محرك أقراص ثابت /جيجابايت

 الدقيقة. 

 ScanApp Leiبرنامج 
 فقط. L36eiو L24eiسوى ُطرز الماسحات الضوئية  ScanApp Leiال يدعم 

 ال يمكن بدء المسح الضوئي عن بُعد.

 األوضاع

)ال يوجد  TIFFاألحمر واألخضر واألزرق/التدرج الرمادي/األبيض واألسود،  - USBالمسح الضوئي إلى 

ScanApp Lei) 

 M-PDFو JPG،و PDFاألحمر واألخضر واألزرق/التدرج الرمادي/األبيض واألسود، و - USBالمسح الضوئي إلى 

 (ScanApp Lei)ال يوجد 

، Tiffزرق/التدرج الرمادي/األبيض واألسود، واألحمر واألخضر واأل -المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي 

 M-PDFو TiffG4، وPDF، وJPEGو

 األحمر واألخضر واألزرق/التدرج الرمادي/األبيض واألسود -النسخ 

 )توجد مجموعة من عمليات النسخ والمسح الضوئي أعاله( -النسخ والنسخ االحتياطي 

 اعة المباشرة. يتم إجراء التوصيل بالسحابة باستخدام المشاركة والطب

اللغات المتوفرة لـ 

L24ei/L36ei 
 اللغة اإلنجليزية/اللغة اليابانية

 ScanAppاللغات المتوفرة لـ 

Lei 

اإلنجليزية/الفرنسية/األلمانية/اإليصالية/اإلسبانية/الصينية المبسطة/الصينية 

 التقليدية/الكورية/الروسية/البرتغالية/اليابانية/التشيكية/البولندية

 البيئة
 درجة مئوية 35إلى  10درجة الحرارة: من 

 %90إلى  10الرطوبة: من 

 الضوضاء الصوتية
L36ei -  ديسيبل 50.6الرمادي عند المسح الضوئي باللون 

L24ei -  ديسيبل 48.4عند المسح الضوئي باللون الرمادي 

 

 .إخطارمالحظة: تُعد المواصفات صحيحة في وقت الكتابة وتخضع للتغيير دون 
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 مسرد المصطلحات

 جيجابايت. حجم الذاكرة. 128 ج.ب 128

ANSI .المعهد القومي األمريكي للقياس. تحديد حجم الورق القياسي 

ARCH .أحجام ورق الرسم المعماري. تحديد حجم الورق القياسي 

 اإلدراج التلقائي
لكٍل من المحاذاة من األمام إلى يُعدل المحاذاة اإللكترونية لجميع شرائح مستشعر المسح الضوئي 

 الخلف ومن اليسار إلى اليمين للحد من ظهور "أخطاء اإلدراج" عند كل تقاطع.

 تتم زيادتها لتعتيم مناطق التظليل في الصورة. تزيد من شدة األلوان السوداء. النقطة السوداء

 المستويات المناسبة من األبيض واألسود.تُعدل الحساسية البصرية لكل بكسل في المستشعر لتوفير  المعايرة

DHCP  يزود بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف جهاز الشبكة بعنوانIP .الخاص به تلقائيًا 

DPI .النقاط لكل بوصة. عدد بكسل المسح الضوئي/الطباعة لكل بوصة خطية 

FAT32  نظام ملفات جدول تخصيص الملفات. يحددFAT32 .بيانات البنية المحفوظة في الذاكرة 

 عنوان بروتوكول إنترنت. يحتوي كل جهاز موجود على الشبكة على تسمية عددية مختلفة لتحديده. IP عنوان

ISO .المنظمة الدولية للمعايير. تحديد حجم الورق القياسي 

JPEG 
يُعد تنسيق الملف مجموعة خبراء التصوير المشتركة طريقة الضغط مع فقدان البيانات الشائع 

 استخدامها لضغط الصور الرقمية )يتم التخلص من البيانات إلنتاج ملفات أقل حجًما(. 

 صمام ثنائي باعث للضوء. مصدر ضوء ساطع فع ال طويل األمد. LEDإضاءة 

 البلوري السائل. شاشة واجهة المستخدم.شاشة العرض  LCDشاشة 

PDF 
عن الجهاز أو البرنامج. عادة  الً ، والذي يُعد مستقISOمعيار تنسيق المستند المنقول الذي حددته 

 .JPEGما يتم دمج صور المسح الضوئي كملفات 

 .DHCPعنوان بروتوكول إنترنت ثابت تم تعيينه في الجهاز وال يمكن تغييره بواسطة  ثابت IPعنوان 

 قناع الشبكة الفرعية
بال  IPإلى عنوان شبكة وعنوان مضيف. بدون قناع الشبكة الفرعية، يكون عنوان  IPيقسم عنوان 

 أي معنى.

TIFF 
نسيق ملف غير مضغوط تنسيق ملف صور ذي عالمات. يتم حفظ الصورة الممسوحة ضوئيًا بت

 وبدون فقدان البيانات. وينتج عن ذلك ملف بأحجام أكبر، لكن بدون فقدان البيانات.

USB  الناقل التسلسلي العالمي. يتم توصيل رقاقات الذاكرة في األجهزة باستخدام منفذUSB. 

UI .واجهة المستخدم 

 تزيد من شدة األلوان البيضاء.. الخلفية المتسخةتتم زيادتها لتنظيف  النقطة البيضاء

Windows® تطبيق 

Tray 
 تطبيق برنامج صغير يعمل في الخلفية ويعرض الرسائل للمستخدم. 
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 إعدادات الوظيفة: – L24ei / L36eiدليل رموز 
 

  :األبيض واألسود التدرج الرمادي،  ألوان،     نمط األلوان 

   :األفضل عالي،  قياسي،    نمط الجودة 

    العرضx بوصة  36بوصة/ 24   الطول التلقائيx الطول التلقائي 

  ISOأحجام  

 ANSIأحجام  

  ARCHأحجام  

  :منظر طبيعي صورة شخصية،     التوجيه 

   :النسبة    عامل مقياس النسخ

 المئوية:

o   أحجامISO :  حجم اإلدخال 

 حجم اإلخراج 

o   أحجامANSI:  حجم اإلدخال 

 حجم اإلخراج 

o   أحجامARCH:  حجم اإلدخال  

 حجم اإلخراج 

  :3إلى + 3-من     السطوع 

   .6إلى + 0من    النقطة البيضاء 

  :6إلى + 0من    النقطة السوداء 

  :من الحدود(ملم  3يقوم بإزالة تشغيل ) إيقاف،     االقتصاص 

   تحديدiPF:  

   :تحديد الكمبيوتر الشخصي  

نسخ  ، USBمسح ضوئي إلى  مسح ضوئي إلى كمبيوتر شخصي،   نسخ، 

 حتياطياونسخ 
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 إعدادات الماسح الضوئي: – L24ei / L36eiدليل رموز 

  .معلومات الماسح الضوئي 

  .حفظ إعدادات الوظيفة الحالية كافتراضي 

  .استعادة إعدادات المصنع االفتراضية للوظيفة 

  .تحميل البرنامج الثابت 

  .المعايرة 

  .تعديل اإلدراج 

  .تعديل طول المسح الضوئي 

   :إضافي. قياسي،   وضع الشبكة 

   تحديدiPF#:  

   تحديدPC# :  

   :إعدادات الشبكة  DHCP ،   

  دنتسملا ليمحت ةلهم        

  حساملا نوكس تقوم        

  :اللغة اليابانية نص باللغة اإلنجليزية،    اللغة 

  .تستخدم من قبل المهندس المختص فقط 

 

 رسائل المعلومات:

 

   التشغيل.الماسح الضوئي قيد 

  .الماسح الضوئي مفتوح: أغلق الماسح الضوئي 

  قم بتحميل مستند.: لم يتم تحميل مستند 

   ف الماسح الضوئيمتسخ: الماسح الضوئي  .نظ ِّ


