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الماسح الضوئي – معلومات
الشركة ال ُمصنِّّعة

Global Scanning UK Ltd
UNIT 3-5 BRUNEL COURT, BURREL ROAD, ST IVES, HUNTINGDON
 ،PE27 3LWالمملكة المتحدة

الطراز:
اسم المنتج:
الوظيفة:
الجهد المحدد:
التيار المحدد:
زود الطاقة:
ُم ّ ِّ
إعالن
التوافق

UG56T ،UH56T
Z36 ،Z24
ماسح ضوئي ذو تنسيقات عريضة
 19فولت تيار مباشر
 4.74أمبير
MW GST90A
،Cul/UL ،FCC(EMC) ،CE ،CB(62368-1) ،Energy Star
UL AR ،EMC +LOA ،BIS ،VCCI ،C-TICK ،EAC ،NOM-019 ،CCC

تحذير:

ينتمي هذا المنتج إلى الفئة أ؛ األمر الذي يعني أنه قد يُسبب تداخالت السلكية في البيئات المنزلية ،ويتعين على المستخدم في
هذه الحالة اتخاذ التدابير الالزمة.

الماسح الضوئي – تحذيرات
تجنّب إسقاط الماسح الضوئي.

احفظ الماسح الضوئي بعيدًا عن أشعة
الشمس المباشرة.

تو َّخ الحذر من احتباس أو تعليق أصابعك
عند فتح الماسح الضوئي أو إغالقه.

تجنّب تعريض الماسح الضوئي للصدمات.
زود الطاقة المرفق
احرص على استخدام ُم ّ ِّ
فقط.

تو َّخ الحذر :ستؤدي إزالة األغطية إلى
صالت الكهربائية ،عل ًما بأنه ال
كشف ال ُمو ِّ ّ
يوجد بالداخل أجزاء قابلة للصيانة من قِّبل
المستخدم.

حافظ على الماسح الضوئي جافًا.

لتجنّب وجود وحدة تحكم في النظام غير
قابلة للتمهيد ،يُحظر إزالة سلك الطاقة لحين
إيقاف تشغيل وحدة التحكم في النظام تما ًما.

بيئة التشغيل:
الرطوبة النسبية من  %10حتى %90
درجة الحرارة
 10درجات مئوية  35 -درجة مئوية (50
درجة فهرنهايت  95 -درجة فهرنهايت)
اسمح للماسح الضوئي بالتأقلم مع درجة
حرارة الغرفة المحيطة قبل إزالة تغليف
الماسح وتشغيله لتجنّب خطر التلف الناتج
عن التكثيف.

الماسح الضوئي  -تعريف األجزاء
 -1مزالج درج الورق
(واحد في كل جانب)
ُ -2مو ِّ ّجه ( ُمو ِّ ّجهات) إرجاع
المستند
 -3درج الورق
ُ -4مو ِّ ّجهات حافة الورق (في
اليسار واليمين)
ُ -5مو ِّ ّجه حجم المستند
 -6لوحة التحكم

لوحة التحكم
مؤشر بيان :LED
بنفسجي  -االستعداد
أزرق  -وضع االستعداد.
وميض أزرق كل  15ثانية  -وضع السكون.
وميض برتقالي كل ثانية – الغطاء مفتوح.
وميض بنفسجي كل ثانية  -وضع التغذية.
األزرار:




تقديم المستند
إرجاع المستند
اإليقاف  /التنشيط

وضع السكون للماسح الضوئي

يدخل الماسح الضوئي في وضع السكون بعد انقضاء  15دقيقة
على عدم االستخدام لتوفير الطاقة( .يبلغ الحدّ األقصى للوقت
حسب معيار  15 Energy Starدقيقة) .اضبط الوقت في
إعدادات البرامج .لتنشيط الماسح الضوئي من وضع السكون،
زر اإليقاف األحمر.
اضغط على ّ

الماسح الضوئي  -التوصيالت والفتح /اإلغالق
فتح /إغالق الماسح الضوئي
ال تترك الماسح الضوئي مفتو ًحا لفترات طويلة.
 -1مشبك الكبل.
افتح الماسح الضوئي برفع الذراعين في الوقت نفسه.
 -2مفتاح الطاقة.
صل الطاقة.
ُ -3مو ِّ ّ

أغلق الماسح الضوئي بدفع الغطاء لألسفل حتى يستقر
المزالجان في مكانهما.

صل .USB3
ُ -4مو ِّ ّ

زود الطاقة
ُم ِّ
زود الطاقة المرفق فقط.
احرص على استخدام ُم ّ ِّ

الماسح الضوئي  -تحميل مستند










يتعرض زجاج المسح الضوئي للماسح الضوئي للتلف بشكل دائم إذا كانت المستندات تحتوي على دبابيس أو مشابك ورق أو أشياء أخرى مماثلة .تجنّب إجراء المسح الضوئي للمستندات
تنبيهّ :
التي تحتوي على شريط الصق أو مالحظات الصقة؛ حيث يمكن أن تلتصق المادة الصمغية بزجاج المسح الضوئي مما يؤدي إلى حدوث مشكالت في جودة الصورة.
إلجراء مسح ضوئي للمستندات األكبر سم ًكا ،مثل هدف المعايرة ،أزل ُمو ِّ ّجه ( ُمو ِّ ّجهات) إرجاع المستند لجعل مسار الورق مستقي ًما.
سيتم تحميل المستند األصلي في الماسح الضوئي بحيث يكون وجهه متج ًها ألعلى في المنتصف .إذا تم استخدام الحجم التلقائي ،فلن يكون الموضع الدقيق ضروريًا.
أ ّما إذا تم استخدام أحجام ثابتة ،فيجب المحاذاة إلى العالمة المناسبة على شريط حجم المستند.
تُعرض أحجام  ISO/DINفوق السطر

وتُعرض أحجام  ANSIتحت السطر من الجانب األيسر فقط ،بينما تُعرض أحجام  ARCHتحت السطر من الجانب األيمن فقط.
ث ِّّبت ُمو ِّ ّجهات حافة الورق في اليسار و/أو اليمين للمساعدة في محاذاة المستند.
أمسك المستند من كال جانبيه بالقرب من حافة التوجيه بكلتا يديك ،وشدهما إلى الخارج برفق لكي تجعل حافة توجيه المستند مستقيمة .ضع حافة التوجيه في الماسح الضوئي بحيث تحافظ على
حافة التوجيه بشكل متسق مع أسطوانات التغذية .بعد مرور مهلة قصيرة ،ستقوم أسطوانات التغذية بإدخال المستندات تلقائيًا في الماسح الضوئي ومحاذاتها في الموضع الصحيح حتى تصبح
جاهزة إلجراء عمليات المسح الضوئي أو النسخ.
أثناء عملية المسح الضوئي ،قم بتوجيه المستند بحيث تتم تغذيته عبر الماسح الضوئي لمنع إعادة إدخال المستند األصلي في الماسح الضوئي.
الزر المناسب على الماسح الضوئي.
أخرج المستند إلى الجزء األمامي أو الخلفي من الماسح الضوئي عن طريق الضغط مع االستمرار على ِّ ّ
ضله.
في حال انحشار مستند ما داخل الماسح الضوئي ،افتح الماسح الضوئي وأخرج المستند بيدك .أخرج المستند المنحشر من الجزء األمامي أو الخلفي للماسح الضوئي وفقًا لما تُف ِّ ّ

معاينة التشغيل
يدعم برنامج  SmartWorks MFPوظائف النسخ والمسح الضوئي والطباعة والتحرير والنسخ والنسخ االحتياطي.
يستخدم التطبيق سير العمل الذي يشتمل على المسح الضوئي لمرة واحدة ومعاينة التحرير؛ األمر الذي يعني أن الصورة تُمسح ضوئيًا مرة واحدة وتُحرر على الشاشة الكبيرة ثم تُطبع (النسخ) أو ت ُحفظ (المسح الضوئي) فقط عندما تكون راضيًا عن الصورة ،وهو ما يؤدي إلى توفير
الوقت وكذلك الورق والحبر .ويعمل ذلك على حماية المستندات الرقيقة من مسحها ضوئيًا عدة مرات أثناء تجربة إعدادات مختلفة.

تختلف المزايا عند تمكين حسابات المستخدمين
المزايا القياسية:
المزايا االختيارية:
عند إدخال الدونجل (ترخيص برنامج األجهزة) في جهاز الكمبيوتر الشخصي.

في حالة تمكين حسابات المستخدمين ،قد ال تتوافر بعض المزايا لمستوى المستخدم المعني ،ولذا يُرجى االتصال بمسؤول برنامج
 SmartWorks MFPالمحلي.
 يدعم الماسح الضوئي من السلسلة  Zفقط؛ بينما ال يدعم الماسح الضوئي .SmartLF
 يلزم توفير طابعة لتمكين النظام.



يدعم الماسح الضوئي  SmartLFفقط؛ بينما ال يدعم الماسح الضوئي من السلسلة .Z
ليست هناك حاجة لوجود طابعة لتمكين النظام.

التشغيل  -الصفحة الرئيسية
 اإلعدادات  -تهيئة البرنامج.
 المساعدة  -هذا المستند.
 مساعدة الطابعة  -رابط إلى المساعدة عبر الويب للطابعة.
زر الطاقة مرة واحدة لتنشيط النظام.
القائمة المنسدلة:
 وضع السكون  -إدخال النظام في وضع السكون .المس الشاشة أو ّ
 إعادة التشغيل – إعادة تشغيل النظام.
 إيقاف التشغيل – إيقاف تشغيل النظام.
 تسجيل الخروج  -تسجيل خروج المستخدم الحالي وإعادة تعيين البرنامج( .في حالة تمكين المستخدمين).
 حول المنتج  -إصدار البرنامج.
انقر فوق األيقونة لفتح صفحة الوظيفة لضبط اإلعدادات قبل البدء في عملية المسح الضوئي:
 نسخ
 مسح ضوئي
الوظائف
(يمكن تخفيض عدد الوظائف
 نسخ ونسخ احتياطي (مجموعة من عمليات النسخ والمسح الضوئي)
المعروضة على الشاشة)
ستتطلب الوظائف التالية تحديد ملف:
 تحرير (الملفات أحادية الصفحات فقط TIFF .وأ  JPGوأ .)PDF
 طباعة (الملفات أحادية الصفحات فقط TIFF .وأ  JPGوأ .)PDF
إعادة تعيين فترة المهلة :بعد انقضاء حوالي دقيقتين من عدم وجود أي نشاط ،سيعود البرنامج تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسية ويُعاد تعيينه على
"( "Program Preferencesتفضيالت البرنامج) (اإلعدادات االفتراضية للتشغيل) .وفي حال تمكين ( User Accountsحسابات المستخدمين)،
فسيتم أيضًا تسجيل الخروج للمستخدم الحالي وتظهر شاشة تسجيل الدخول مرة أخرى .اضبط فترة المهلة في ""Settings-Program Preferences
(اإلعدادات  -تفضيالت البرنامج).

الصفحة الرئيسية  -وضع الماسح الضوئي والمستخدم والطابعة
وضع الماسح الضوئي

وضع االتصال /عدم االتصال
في حالة تحميل المستند ،يُعرض العرض الذي يقيسه الماسح الضوئي.

تسجيل دخول المستخدم (في حالة
تمكين المستخدمين)

مستوى المستخدم (مسؤول ،مستخدم متميز ،مستخدم) واسم المستخدم.

وضع الطابعة

االتصال /عدم االتصال ورسائل التحذير أو األخطاء.
يؤدي النقر فوق اسم الطابعة إلى إظهار الوسائط الحالية وحالة الحبر ومنفذ االتصاالت.

صفحة وظائف النسخ والمسح الضوئي والنسخ والنسخ االحتياطي
تحميل مستند
نوع الوسائط
الوسائط

التفضيالت

زر الوظيفة لعرض صفحة الوظيفة المناسبة.
أدخل المستند في الماسح الضوئي واضغط على ّ
زودة بأسطوانتين ،يُعرض نوع الوسائط والعرض .حدِّّد األسطوانة المطلوب استخدامها
إذا كانت الطابعة ُم َّ
في الطباعة.
إذا كانت هناك أسطوانتان بنفس نوع الوسائط ،ستقوم وظيفة "( "Auto Roll Selectتحديد األسطوانة
تلقائيًا) بتحديد األسطوانة وفقًا لحجم الصورة.

تحديد األسطوانة
تلقائيًا
استرجاع
تعمل هذه الوظيفة على قراءة المعلومات الخاصة بأنواع الوسائط الحالية والحجم من الطابعة.
معلومات الوسائط
درج اإلخراج

حدِّّد مكان إخراج الصورة من الطابعة إذا كانت الطابعة تدعم ذلك.

المعاينة

تعرض هذه الوظيفة الصورة الممسوحة ضوئيًا للسماح بالضبط قبل حفظ/طباعة الملف .إذا كانت وظيفة
"( "Previewمعاينة) قيد اإليقاف ،ستقوم وظيفة "( "Scanمسح ضوئي) أو "( "Copyنسخ)
بحفظ/طباعة الملف بدون عرض الصورة على الشاشة.

وضع الدفعة

يبدأ الماسح الضوئي تلقائيًا في كل مرة يتم فيها تحميل مستند جديد.

المجموعات
وضع المسح
الضوئي الطويل

قم بإجراء مسح ضوئي لمجموعة من الرسومات ثم حدِّّد ترتيب الطباعة للمجموعة ،وسيؤدي ذلك إلى تمكين
"( "Batch Modeوضع الدفعة) تلقائيًا( .النسخ فقط)
يعمل على تمكين إجراء مسح ضوئي للمستندات التي تصل إلى  50متر ( 1968.5بوصة) من حيث الطول
في ملفات  PDFبدقة  200نقطة في البوصة ،وسيؤدي ذلك إلى تعطيل وظيفة "( "Previewمعاينة)
و"( "Batch Modeوضع الدفعة) تلقائيًا( .المسح الضوئي فقط).
يُتبع

صفحة وظائف النسخ والمسح الضوئي والنسخ والنسخ االحتياطي
تحديد  /ضبط اإلعداد ال ُمسبق

حدِّّد "( "Presetاإلعداد ال ُمسبق) لنوع المستند المطلوب مسحه ضوئيًا.
اضبط إعدادات اإلعداد ال ُمسبق على النحو المطلوب .في حالة تغيير أحد اإلعدادات ،سيتغير اسم اإلعداد
المسبق إلى "ُ ( "Customمخصص) .عند الخروج من هذه الصفحة ،ستتم مطالبتك ع َّما إذا كنت تريد حفظ
ق جديد.
اإلعدادات الجديدة كإعدا ٍد ُمسب ٍ
الزر الرمادي :النظام غير جاهز  -لم يتم تحميل مستند في الماسح الضوئي أو الطابعة غير متوفرة.
ّ
الزر األخضر :البدء في عملية مسح ضوئي أو نسخ.
ّ
الزر األحمر :إلغاء الوظيفة الحالية.
ّ
الزر األزرق :إيقاف وضع الدفعة أو المستندات متعددة الصفحات أو المجموعات.
ّ

العودة إلى الصفحة الرئيسية.

اإلعدادات ال ُمسبقة  -أنواع المستندات

صورة ملونة

رسومات ملونة

خطوط ملونة

أبيض وأسود – نظيف

أبيض وأسود  -متسخ جدًا

صورة رمادية

رسومات رمادية

خطوط رمادية

أبيض وأسود – متسخ

الطبعة الزرقاء

مالحظة :ال تُعرض بعض اإلعدادات ال ُمسبقة إال عند تمكينها:




اإلعداد ال ُمسبق للمسح الضوئي = يتم تعيين نوع الملف في تنسيق  RAW TIFFعلى  RAW TIFFبدون
إدارة األلوان( .الستخدام المصنع فقط).
اإلعدادات ال ُمسبقة لوضع المسح الضوئي الطويل = يتم تعيين نوع الملف على تنسيق  ،PDFمع ضبط الجودة
مترا ( 164قدم و 1/2بوصة).
على  200نقطة في البوصة .يبلغ الحد األقصى لطول المسح الضوئي ً 50
اإلعداد ال ُمسبق للمسح الضوئي/النسخ = ال يوجد ُمر ّ
شِّحات ،يوجد به إدارة األلوان ،ولكن ال يتم استخدام أي
ُمر ّ
شِّحات للصور.

مثال على النسخ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

قم بتحميل المستند األصلي في منتصف
الماسح الضوئي مع توجيهه ألعلى.
حدِّّد وظيفة "( "Copyنسخ).
حدِّّد "( "Printer Mediaوسائط الطابعة)
المطلوب استخدامها مع الطابعات متعددة
األسطوانات.
قم بتغيير "( "Preferencesالتفضيالت)
إذا لزم األمر.
حدِّّد اإلعداد ال ُمسبق المراد استخدامه،
وسيؤدي ذلك إلى تحديد وضع األلوان
واإلعدادات األخرى.
اضبط أيًّا من إعدادات اإلعداد ال ُمسبق إذا
لزم األمر .على سبيل المثال ،قم بتغيير عدد
النُسخ أو وضع الجودة.
الزر األخضر.
اضغط على ّ

 -8سيتم عرض الصورة الممسوحة ضوئيًا في
حال تمكين وظيفة "( "Previewمعاينة).
ت على الصورة حسب
 -9قم بإجراء تغييرا ٍ
الحاجة( "Settings" :اإلعدادات) أو
"( "Layoutالتخطيط) أو
"( "Adjustmentsالتعديالت).
الزر األخضر لطباعة
 -10اضغط على ّ
زر "( "Homeالصفحة
الصورة ،أو ّ
الرئيسية) لإللغاء.

اإلعدادات ال ُمسبقة للنسخ
حجم الورق
تلقائي
التعديل التلقائي إلى أقرب معيار
ً
كامال
العرض
ثابت
عمودي/أفقي
ISO
ANSI
ARCH
JIS
المستخدم
النُسخ
موضع الطباعة

حجم المستند األصلي.
يكتشف الماسح الضوئي عرض المستند وطوله.
يقوم الماسح الضوئي باكتشاف عرض المستند وطوله ،ولكنه يُعدِّّل العرض إلى أقرب حجم قياسي
للورق.
يكون عرض المسح الضوئي  24بوصة للماسح الضوئي  Z24أو  36بوصة للماسح الضوئي
 .Z36يكتشف الماسح الضوئي طول المستند.
قم بتحميل المستند وفقًا للعالمات الموجودة على الماسح الضوئي.
اتجاه المستند.
A4/A3/A2/A1/A0
A/B/C/D/E/E+
A/B/C/D/E/E1
B4/B3/B2/B1/B0
المستخدم  .... 1المستخدم 6
(تتم التهيئة في "( "Settings – Program Preferences – Papers Displayedاإلعدادات
 تفضيالت البرنامج  -الورق المعروض))99…1
اليسار  /المنتصف  /اليمين

الجودة
المقياس
تعيين مقياس الطباعة تلقائيًا حسب
األسطوانة
%
ISO
ANSI
ARCH
JIS
حجم الورق
االقتصاص التلقائي
التدوير التلقائي للطباعة

مسودة/قياسية/مرتفعة
َّ
التصغير أو التكبير .يُحدِّّد المقياس حسب عرض حجم الورق.
تغيير الحجم بحيث تتناسب الطباعة مع العرض الكامل ألسطوانة الورق ال ُمحددة.
%100
اإلخراجA4/A3/A2/A1/A0 :
اإلدخالA4/A3/A2/A1/A0 :
اإلخراجA/B/C/D/E/E+ :
اإلدخالA/B/C/D/E/E+ :
اإلخراجA/B/C/D/E/E1 :
اإلدخالA/B/C/D/E/E1 :
اإلخراجB4/B3/B2/B1/B0 :
اإلدخالB4/B3/B2/B1/B0 :
اإلخراج :أي حجم قياسي
اإلدخال :أي حجم قياسي
تشغيل/إيقاف .اقتصاص حدّ من المسح الضوئي قبل الطباعة.
تشغيل/إيقاف .التدوير إلى الوضع األفقي إذا أمكن ذلك .في حالة توافر أسطوانتين ،يُحدِّّد النظام األسطوانة
األفضل لالستخدام .يتجاهل إعداد "( "Auto Scale to Rollتعيين مقياس الطباعة تلقائيًا حسب
األسطوانة) وظيفة "( "Auto Rotateتدوير تلقائي).

التفاصيل الدقيقة

تشغيل/إيقاف .يعمل هذا الخيار على تحييد (إضفاء اللون الرمادي على) هامش اللون الذي يمكن رؤيته
عادة ً فوق الخطوط الدقيقة والنص الممسوح ضوئيًا وأسفلهما.

معلومات اإلعداد ال ُمسبق

يعرض اإلعدادات الحالية.

مثال على المسح الضوئي
-1
-2
-3
-4
-5
-6

قم بتحميل المستند األصلي في منتصف
الماسح الضوئي مع توجيهه ألعلى.
حدِّّد وظيفة "( "Scanمسح ضوئي).
قم بتغيير "( "Preferencesالتفضيالت)
إذا لزم األمر.
حدِّّد اإلعداد ال ُمسبق المراد استخدامه،
وسيؤدي ذلك إلى تحديد وضع األلوان
واإلعدادات األخرى.
اضبط أيًّا من إعدادات اإلعداد ال ُمسبق إذا
لزم األمر .على سبيل المثال ،نوع الملف أو
وضع الجودة.
الزر األخضر.
اضغط على ّ

 -7سيتم عرض الصورة الممسوحة ضوئيًا في
حال تمكين وظيفة "( "Previewمعاينة).
ت على الصورة حسب
 -8قم بإجراء تغييرا ٍ
الحاجة( "Settings" :اإلعدادات) أو
"( "Layoutالتخطيط) أو
"( "Adjustmentsالتعديالت).
الزر األخضر لحفظ الصورة
 -9اضغط على ّ
مع التغييرات التي أُجريت عليها .اضغط
زر "( "Homeالصفحة الرئيسية)
على ّ
لحفظ المستند دون إجراء أي تغييرات ،أو
زر سلة المهمالت لحذف الملف.
ّ
 -10السترجاع الملفات الممسوحة ضوئيًا من
مجلد المسح الضوئي االفتراضي ،راجع
"مجلد المسح الضوئي  -المسح الضوئي
إلى مجلد محلي والوصول إليه عبر
بروتوكول ."HTTP

مثال على المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

قم بتحميل المستند األصلي في منتصف
الماسح الضوئي مع توجيهه ألعلى.
حدِّّد وظيفة "( "Scanمسح ضوئي).
قم بتغيير "( "Preferencesالتفضيالت)
إذا لزم األمر.
حدِّّد اإلعداد ال ُمسبق المراد استخدامه،
وسيؤدي ذلك إلى تحديد وضع األلوان
واإلعدادات األخرى.
قم بتمكين البريد اإللكتروني (يجب تمكين
هذه الميزة بواسطة المسؤول).
اضبط أيًّا من إعدادات اإلعداد ال ُمسبق إذا
لزم األمر .على سبيل المثال ،نوع الملف أو
وضع الجودة.
الزر األخضر.
اضغط على ّ

 -8سيتم عرض الصورة الممسوحة ضوئيًا في
حال تمكين وظيفة "( "Previewمعاينة).
الزر األخضر لحفظ الصورة.
 -9اضغط على ّ
 -10في نافذة البريد اإللكتروني ،أدخل كلمة
المرور للبريد اإللكتروني الخاص بحقل
"( "Fromال ُمرسِّل) (إذا لزم األمر)
وعنوان البريد اإللكتروني في حقل ""To
زري ""Keep
سل إليه) .استخدم ّ
(ال ُمر َ
(حفظ) و"( "Deleteحذف) إلدارة قائمة
عناوين البريد اإللكتروني ،التي تكون
ب من حسابات
فريدة لكل حسا ٍ
المستخدمين( .يجب تمكين حسابات
المستخدمين).
ونص
حرر موضوع البريد اإللكتروني
ّ
ّ -11
الرسالة حسب الحاجة ثم اضغط على
"( "OKموافق).

حجم الورق
تلقائي
التعديل التلقائي إلى أقرب معيار

ً
كامال
العرض
ثابت
عمودي/أفقي
ISO
ANSI
ARCH
JIS
مالحظات:

اإلعدادات ال ُمسبقة للمسح الضوئي

حجم المستند األصلي.
يكتشف الماسح الضوئي عرض المستند وطوله.

نوع الملف
الجودة

يقوم الماسح الضوئي باكتشاف عرض المستند وطوله ،ولكنه يُعدِّّل العرض إلى أقرب حجم
قياسي للورق.

المجلد

 PDF/PDFمتعدد الصفحات TIFF/متعدد الصفحاتJPEG/TIFF/DWF/
مسودة/قياسية/مرتفعة
َّ
حدِّّد أحد المجلدات لحفظ الملفات الممسوحة ضوئيًا به.
إذا كانت حسابات المستخدمين قيد التشغيل ،يمكن تعيين المجلد على ""User’s Scan Folder
(مجلد المسح الضوئي للمستخدم).
يُعرض خيار "( "Eject USB Driveإخراج محرك أقراص  )USBفي حالة وجود محرك أقراص
.USB

بادئة اسم الملف

سيبدأ كل ملف مسح ضوئي بهذا االسم.

يُعيَّن عرض المسح الضوئي على  24بوصة للماسح الضوئي  Z24أو  36بوصة للماسح
الضوئي  .Z36يكتشف الماسح الضوئي طول المستند.
قم بتحميل المستند وفقًا للعالمات الموجودة على الماسح الضوئي.

تشغيل/إيقاف .تعمل هذه الوظيفة على إضافة الوقت والتاريخ في اسم ملف المسح الضوئي.
ختم تاريخ اسم الملف
تشغيل/إيقاف .يتم إرفاق نسخة من ملف المسح الضوئي برسالة بريد إلكتروني .أدخل عنوان البريد
المسح الضوئي إلى البريد
اتجاه المستند.
اإللكتروني
اإللكتروني الخاص بالمستلمين ،عل ًما بأنه يمكن االحتفاظ بهذا العنوان للمستخدم الحالي فقط.
تشغيل/إيقاف .يتم إرسال نسخة من ملف المسح الضوئي إلى برنامج الطباعة والمشاركة المباشرة
المسح الضوئي إلى سحابة
A4/A3/A2/A1/A0
ً
جاهزا لتحميله إلى السحابة التي يقع عليها اختيارك.
وسيكون
A/B/C/D/E/E+
تشغيل/إيقاف .يعمل هذا الخيار على تحييد (إضفاء اللون الرمادي على) هامش اللون الذي يمكن
الدقيقة
التفاصيل
رؤيته عادة ً فوق الخطوط الدقيقة والنص الممسوح ضوئيًا وأسفلهما.
A/B/C/D/E/E1
يعرض اإلعدادات الحالية.
معلومات اإلعداد ال ُمسبق
B4/B3/B2/B1/B0
في حالة تمكين حسابات المستخدمين ،قد ال تتوافر بعض المزايا لمستوى المستخدم المعني ،ولذا يُرجى االتصال بمسؤول برنامج  SmartWorks MFPالمحلي.
عند تمكين وضع المسح الضوئي الطويل ،قد ال تتوافر بعض المزايا.

مثال على النسخ والنسخ االحتياطي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

قم بتحميل المستند األصلي في منتصف
الماسح الضوئي مع توجيهه ألعلى.
حدِّّد وظيفة "( "Copy & Archiveنسخ
ونسخ احتياطي).
حدِّّد "( "Printer Mediaوسائط الطابعة)
المطلوب استخدامها مع الطابعات متعددة
األسطوانات؟
قم بتغيير "( "Preferencesالتفضيالت)
إذا لزم األمر.
حدِّّد اإلعداد ال ُمسبق المراد استخدامه،
وسيؤدي ذلك إلى تحديد األلوان واإلعدادات
األخرى.
اضبط أيًّا من إعدادات اإلعداد ال ُمسبق إذا
لزم األمر .على سبيل المثال ،قم بتغيير عدد
النُسخ أو نوع الملف.
الزر األخضر.
اضغط على ّ

 -8سيتم عرض الصورة الممسوحة ضوئيًا في
حال تمكين وظيفة "( "Previewمعاينة).
ت على الصورة حسب
 -9قم بإجراء تغييرا ٍ
الحاجة( "Settings" :اإلعدادات) أو
"( "Layoutالتخطيط) أو
"( "Adjustmentsالتعديالت).
الزر األخضر لحفظ وطباعة
 -10اضغط على ّ
الصورة مع التغييرات التي أُجريت عليها.
زر "( "Homeالصفحة
اضغط على ّ
الرئيسية) لحفظ المستند دون إجراء أي
زر سلة
تغييرات وبدون طباعة ،أو ّ
المهمالت لحذف الملف.

اإلعدادات ال ُمسبقة للنسخ والنسخ االحتياطي
حجم المستند األصلي.

المجلد

تلقائي

يكتشف الماسح الضوئي عرض المستند وطوله.

بادئة اسم الملف

التعديل التلقائي إلى أقرب معيار

يقوم الماسح الضوئي باكتشاف عرض المستند وطوله ،ولكنه يُعدِّّل العرض إلى أقرب حجم قياسي للورق.

ً
كامال
العرض

يُعيَّن عرض المسح الضوئي على  24بوصة للماسح الضوئي  Z24أو  36بوصة للماسح الضوئي .Z36
يكتشف الماسح الضوئي طول المستند.

ثابت
عمودي/أفقي
ISO

حجم الورق

ختم تاريخ اسم الملف

تشغيل /إيقاف .تعمل هذه الوظيفة على إضافة الوقت والتاريخ في اسم ملف المسح الضوئي.

المقياس
تعيين مقياس الطباعة تلقائيًا حسب
األسطوانة
%

التصغير أو التكبير.
تغيير الحجم بحيث تتناسب الطباعة مع العرض الكامل ألسطوانة الورق ال ُمحددة.
%100

قم بتحميل المستند وفقًا للعالمات الموجودة على الماسح الضوئي.
اتجاه المستند.
A4/A3/A2/A1/A0

ISO
ANSI
ARCH

اإلدخالA4/A3/A2/A1/A0 :
اإلدخالA/B/C/D/E/E+ :
اإلدخالA/B/C/D/E/E1 :

اإلخراجA4/A3/A2/A1/A0 :
اإلخراجA/B/C/D/E/E+ :
اإلخراجA/B/C/D/E/E1 :

ANSI

A/B/C/D/E/E+

JIS

اإلدخالB4/B3/B2/B1/B0 :

اإلخراجB4/B3/B2/B1/B0 :

ARCH

A/B/C/D/E/E1

حجم الورق

اإلدخال :أي حجم قياسي

اإلخراج :أي حجم قياسي

JIS
المستخدم
النُسخ
الجودة
التفاصيل الدقيقة
مالحظة

حدِّّد أحد المجلدات لحفظ الملفات الممسوحة ضوئيًا به.
يُعرض خيار "( "Eject USB Driveإخراج محرك أقراص  )USBفي حالة وجود محرك أقراص .USB
سيبدأ كل ملف مسح ضوئي بهذا االسم.

B4/B3/B2/B1/B0
المستخدم  .... 1المستخدم ( 6وفقًا للتهيئة ال ُمحدَّدة في اإلعدادات)

موضع الطباعة
االقتصاص التلقائي

اليسار  /المنتصف  /اليمين
تشغيل/إيقاف .اقتصاص حدّ من المسح الضوئي قبل الطباعة.

99…1
PDF/JPEG/TIFF/DWF
نوع الملف
مسودة/قياسية/مرتفعة
َّ
تشغيل/إيقاف .التدوير إلى الوضع األفقي إذا أمكن ذلك .في حالة توافر أسطوانتين ،يُحدِّّد النظام األسطوانة األفضل
تشغيل/إيقاف .يعمل هذا الخيار على تحييد (إضفاء اللون الرمادي على) هامش اللون الذي يمكن رؤيته عادة ً
لالستخدام .يتجاهل إعداد "( "Auto Scale to Rollتعيين مقياس الطباعة تلقائيًا حسب األسطوانة) وظيفة " Auto
التدوير التلقائي للطباعة
فوق الخطوط الدقيقة والنص الممسوح ضوئيًا وأسفلهما.
( "Rotateتدوير تلقائي).
في حالة تمكين حسابات المستخدمين ،قد ال تتوافر بعض المزايا لمستوى المستخدم المعني ،ولذا يُرجى االتصال بمسؤول برنامج  SmartWorks MFPالمحلي.

مثال على التحرير
 -1حدِّّد وظيفة "( "Editتحرير).
 -2حدِّّد الملف المطلوب تحريره عند ُمطالبتك
بذلك( .الملفات أحادية الصفحات فقط.
 TIFFوأ  JPGوأ .)PDF

 -3ستُعرض الصورة في نافذة ""Preview
(معاينة).
ت على الصورة حسب
 -4قم بإجراء تغييرا ٍ
الحاجة( "Settings" :اإلعدادات) أو
"( "Layoutالتخطيط) أو
"( "Adjustmentsالتعديالت).
الزر األخضر لحفظ الصورة
 -5اضغط على ّ
زر
مع التغييرات التي أُجريت عليها ،أو ّ
"( "Homeالصفحة الرئيسية) لإللغاء.

مثال على الطباعة
-1
-2
-3
-4
-5

حدِّّد وظيفة "( "Printطباعة).
حدِّّد الملف المطلوب طباعته عند ُمطالبتك
بذلك( .الملفات أحادية الصفحات فقط.
 TIFFوأ  JPGوأ .)PDF
حدِّّد "( "Printer Mediaوسائط الطابعة)
المطلوب استخدامها مع الطابعات متعددة
األسطوانات.
اضبط أيًّا من إعدادات الطباعة إذا لزم
األمر .على سبيل المثال ،قم بتغيير عدد
النُسخ أو وضع الجودة.
الزر األخضر.
اضغط على ّ

 -6ستُعرض الصورة في نافذة ""Preview
(معاينة).
ت على الصورة حسب
 -7قم بإجراء تغييرا ٍ
الحاجة( "Settings" :اإلعدادات) أو
"( "Layoutالتخطيط) أو
"( "Adjustmentsالتعديالت).
الزر األخضر لطباعة
 -8اضغط على ّ
زر "( "Homeالصفحة
الصورة ،أو ّ
الرئيسية) لإللغاء.

إعدادات الطباعة
الملف

تصفح (الملفات أحادية الصفحات فقط TIFF .وأ  JPGوأ .)PDF

النُسخ

99…1

موضع الطباعة
الجودة

اليسار  /المنتصف  /اليمين
مسودة/قياسية/مرتفعة
َّ

المقياس
تعيين مقياس الطباعة تلقائيًا
حسب األسطوانة
%
ISO
ANSI
ARCH
JIS
حجم الورق
التدوير التلقائي للطباعة

التصغير أو التكبير.
تغيير الحجم بحيث تتناسب الطباعة مع العرض الكامل ألسطوانة الورق ال ُمحددة.
%100
اإلخراجA4/A3/A2/A1/A0 :
اإلدخالA4/A3/A2/A1/A0 :
اإلخراجA/B/C/D/E/E+ :
اإلدخالA/B/C/D/E/E+ :
اإلخراجA/B/C/D/E/E1 :
اإلدخالA/B/C/D/E/E1 :
اإلخراجB4/B3/B2/B1/B0 :
اإلدخالB4/B3/B2/B1/B0 :
اإلخراج :أي حجم قياسي
اإلدخال :أي حجم قياسي
تشغيل/إيقاف .التدوير إلى الوضع األفقي إذا أمكن ذلك .إذا تم تحديد نوع الوسائط ،فسوف يُحدِّّد النظام
األسطوانة األفضل لالستخدام .يتجاهل إعداد "( "Auto Scale to Rollتعيين مقياس الطباعة تلقائيًا
حسب األسطوانة) وظيفة "( "Auto Rotateتدوير تلقائي).

إعدادات اإلعدادات ال ُمسبقة :التفاصيل الدقيقة.
يعمل هذا الخيار على تحييد (إضفاء اللون الرمادي على) هامش اللون الذي يمكن رؤيته عادة ً فوق الخطوط الدقيقة والنص الممسوح ضوئيًا وأسفلهما.

التفاصيل الدقيقة

تشغيل

إيقاف

صفحة المعاينة
ضبط الصورة

راجع إعدادات المعاينة
تكبير  /تكبير إلى الحدود  /تصغير.
قم بالتكبير والتصغير باستخدام إصبعين على الصورة أو التحريك باستخدام إصبع واحد على الصورة.
الزر األخضر .وسيؤدي هذا اإلجراء إلى إغالق
عندما تصبح راضيًا عن الشكل ،قم بالطباعة أو الحفظ باستخدام ّ
صفحة المعاينة والعودة إلى صفحة الوظيفة.
أو ً
بدال من ذلك ،وتحت قائمة اإلعدادات ،يمكنك تحديد حفظ نسخة/طباعة عينة واالستمرار في الضبط.
العودة إلى الصفحة الرئيسية.
المسح الضوئي  -يتم االحتفاظ بملف المسح الضوئي وفقًا لإلعدادات ال ُمسبقة األصلية (ال تُطبَّق أي تعديالت إضافية من
المعاينة).
النسخ  -ال يتم االحتفاظ بأي صورة.
العودة إلى الصفحة الرئيسية .تُحذف الصورة الممسوحة ضوئيًا( .المسح الضوئي فقط)

حفظ إعداد ُمسبق جديد
إعادة تعيين

أنشئ إعداد ُمسبق جديد باستخدام اإلعدادات الحالية.
احذف جميع ال ُمر ّ
شِّحات للعودة إلى قيم اإلعدادات ال ُمسبقة األصلية.

المعاينة  -اإلعدادات
النُسخ
الوسائط

99…1

طباعة عينة
حفظ نسخة
درج اإلخراج

أمامي/علوي

قم بتغيير عدد النُسخ( .النسخ/الطباعة فقط)
قم بتغيير وسائط الطباعة( .النسخ/الطباعة فقط)
قم بطباعة الصورة حسبما تكون معروضة واحتفظ بالصورة في
المعاينة( .النسخ/الطباعة فقط)
احفظ نسخة من الصورة حسبما تكون معروضة واحتفظ بالصورة في
المعاينة( .المسح الضوئي/التحرير فقط)
(فقط إذا كانت الطابعة تدعم اختيار الدرج .النسخ/الطباعة فقط)

المعاينة  -التخطيط :تعديل االنحراف .التدوير.
تعديل االنحراف

إعادة تعيين/تطبيق

حرك طرف ْي الخط على الشاشة إلى خطٍ في الصورة ترغب في جعله
ِّ ّ
حرك وكبِّّر الصورة عند الضرورة.
أفقيًاّ ِّ .

التدوير

270/180/90/0

يعمل على تدوير الصورة.

المعاينة  -التخطيط :االقتصاص .المرآة.
االقتصاص

إعادة تعيين/تطبيق

يضبط المنطقة المراد طباعتها/حفظها .قم بتوسيع مربع االقتصاص
إلضافة حد للصورة الممسوحة ضوئيًا.

المرآة

تشغيل/إيقاف

تعمل على تبديل جميع وحدات البكسل أفقيًا.

المعاينة  -التعديالت :تغيير اللون .السطوع والتباين.
تغيير اللون
األحمر
األخضر
األزرق

2..1..0
2..1..0
2..1..0

(اللون فقط)
يضبط مستويات اللون األحمر في الصورة.
يضبط مستويات اللون األخضر في الصورة.
يضبط مستويات اللون األزرق في الصورة.

السطوع والتباين
السطوع
التباين
جاما

255..0..255100..0..1003..1..0.1

يجعل الصورة بأكملها أكثر إشراقًا أو قتامةً.
يُغيِّّر الفرق في اللون والسطوع بين أجزاء أخرى من الصورة.
يُغيِّّر الفارق بين األلوان القاتمة والفاتحة.

المعاينة  -التعديالت :حدة الصورة.
يؤكد إعداد حدة الصورة على الخطوط والنصوص الدقيقة.
الحدة
يُحدِّّد المقدار المطلوب لزيادة التباين بين الجوانب المضيئة والقاتمة من
100…0
المقدار
الخط/الحواف.
يُحدِّّد عدد وحدات البكسل المطلوب تغييرها على كل جانب من
20…0
نصف القطر
الخط/الحافة.
يُحدِّّد مستوى سطوع الخطوط/الحواف المطلوب تضمينها.
الحدّ
255…0
يؤكد إعداد "( "Sharpeningحدّة الصورة) على الخطوط الدقيقة والنص ،ولكنه ال يكون جيدًا بنفس القدر بالنسبة للصور؛ إذ قد
يتسبب في حدوث تأثير  Moiréعلى الشاشة أو نفث كتل مطبوعة من األلوان .استخدم مع هذا النوع من األصول اإلعدادات
ال ُمسبقة للصور أو الرسوم التي لها مستوى حدة أقل أو ليس لها أي حدة .ومن اإلعدادات األخرى التي قد تساعد في تقليل تأثير
 Moiréالتغييرات على دقة المسح الضوئي أو تغذية األصل عند زاوية مختلفة .ويُعد تأثير  Moiréمن أنماط التداخل غير
المرغوبة التي تنتج عن تكرارات متماثلة مع تعويضات بسيطة لصورة أصلية والماسح الضوئي .أمثلة ألصو ٍل مطبوع ٍة على
الشاشة.

 300نقطة في البوصة  -مع وبدون حدِّّة

 600نقطة في البوصة  -مع وبدون حدِّّة

المعاينة  -التعديالت :النقاط السوداء والبيضاء( .اإلعدادات ال ُمسبقة لأللوان/الرمادي)
النقاط السوداء والبيضاء
النوع
قياسي
الحدّ
النقاط السوداء والبيضاء
النقاط السوداء والبيضاء تلقائيًا
النقطة السوداء
النقطة البيضاء
المقدار (الحدّ فقط)

التحول السلس.
يحافظ على
ّ
يؤدي إلى خسارة األلوان.
تشغيل/إيقاف
254...0
255…1
5…1

يتم تعيين النقاط السوداء والبيضاء تلقائيًا حسب محتويات الصورة.
يحول المناطق المظلمة جدًا من الصورة إلى اللون األسود.
ّ ِّ
يحول المناطق الفاتحة جدًا من الصورة إلى اللون األبيض.
ّ ِّ
ستتحول بها األلوان التي تتجاوز النقطة البيضاء
يُحدِّّد مدى السرعة التي
ّ
إلى اللون األبيض.

المعاينة  -التعديالت :نوع النقاط السوداء والبيضاء( .اإلعدادات ال ُمسبقة لأللوان/الرمادي)
نوع النقاط السوداء والبيضاء :الحدّ  /قياسي
يُحدِّّد هذا اإلعداد الطريقة ال ُمستخدمة مع النقاط السوداء والبيضاء؛ حيث تعمل كلتا الطريقتين على إجبار األلوان التي تتجاوز قيم النقاط
السوداء والبيضاء تجاه اللون األسود أو اللون األبيض ،ولكنها تتعامل مع األلوان الموجودة ضمن هذه القيم بصورة مختلفة.
يؤدي اإلعداد "( "Standardقياسي) إلى تعديل األلوان األخرى للحفاظ على االنتقال السلس .ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى توفير صور
تبدو أكثر طبيعية.
ال يؤدي إعداد "( "Thresholdالحدّ) إلى تغيير األلوان األخرى؛ ولذلك فإنه يكون الخيار األفضل بالنسبة لدقة األلوان.

قياسي

الحدّ

المعاينة  -التعديالت :النقاط السوداء والبيضاء( .اإلعدادات ال ُمسبقة لألسود واألبيض)

الحدّ
النوع
بسيط
موائم
الحدّ  -البسيط
الحدّ  -الموائم

األصل

255...0
20…10-

يُحدِّّد القيمة التي يتم فيها تعيين وحدات البكسل إلى اللون األسود أو
األبيض .تُعيِّّن القيم األعلى عددًا أكبر من وحدات البكسل على اللون
األسود.
يُحدِّّد الحدّ البسيط قيمة واحدة للصورة بأكملها؛ ولذلك فإنه يعمل بصورة
جيدة مع النُسخ األصلية الواضحة.
يُغيِّّر الحدّ الموائم القيمة وفقًا للبيانات؛ ولذلك فإنه يعمل بصورة جيدة مع
األصول المتسخة وغير المتساوية.

الحدّ البسيط

الحدّ الموائم

المعاينة  -التعديالت :هدف العرض.
النقطة البيضاء
ال ُمطلقة  /النقطة
البيضاء النسبية

هدف العرض
(اللون فقط)

يُحدِّّد كيفية تفسير بيانات األلوان من الماسح الضوئي.

يُحدِّّد كيفية تفسير بيانات األلوان من الماسح الضوئي .يوفر إعداد "( "Relative White Pointنقطة بيضاء نسبية) ألوان بيضاء
أفضل للحصول على صور تميل إلى كونها أكثر طبيعية ونقا ًء ،بينما يؤدي إعداد "( "Absolute White Pointنقطة بيضاء
مطلقة) إلى إجراء تغييرات أقل على بيانات المسح الضوئي؛ وبالتالي فإنه يكون الخيار األفضل فيما يتعلق بدقة األلوان.

نسبية

مطلقة

المعاينة  -التعديالت :العكس.
تشغيل/إيقاف

العكس

األصل
إيقاف

اإلعدادات ال ُمسبقة لأللوان :يعمل على إنشاء صورة سلبية.
اإلعدادات ال ُمسبقة لألسود واألبيض :يعمل على تحويل الخطوط الفاتحة
على خلفية داكنة إلى خطوط داكنة على خلفية فاتحة.

عكس األسود واألبيض = تشغيل

عكس األسود واألبيض =

في حال تمكين حسابات المستخدمين ،تتوقف
القدرة على إجراء إعداد ُمسبق جديد على
االمتيازات الممنوحة لهذا المستخدم بواسطة
المسؤول المحلي.
هناك ثالث طرق لحفظ أحد اإلعدادات ال ُمسبقة
التي يتم إجراؤها.
 -1من إحدى صفحات الوظائف.
تغيير على اإلعداد الخاص
في حال إجراء
ٍ
باإلعداد ال ُمسبق الحالي ،يتغير اسم اإلعداد
ال ُمسبق إلى "ُ ( "Customمخصص) مع
االحتفاظ باسم اإلعداد ال ُمسبق القديم بين
قوسين.
زر "( "Homeالصفحة
عند الضغط على ّ
الرئيسية) ،يمكنك حفظ اإلعدادات الحالية
باسم اإلعداد ال ُمسبق الجديد.

كيفية إجراء إعداد ُمسبق جديد

 -2من صفحة المعاينة.
زر " Save New
عند الضغط على ّ
( "Presetحفظ إعداد ُمسبق جديد)،
يمكنك حفظ اإلعدادات الحالية باسم اإلعداد
ال ُمسبق الجديد.

 -3من صفحة اإلعدادات.
راجع اإلعدادات  -اإلعدادات ال ُمسبقة

المسح الضوئي إلى رقاقة USB
عند إدراج رقاقة  USBفي وحدة التحكم في النظام ،تُعرض إحدى الرسومات على الصفحة الرئيسية.
سيُعيَّن مجلد المسح الضوئي تلقائيًا على رقاقة  ،USBويمكنك تصفح المجلدات الفرعية.
اضغط على أيقونة  USBإلخراج رقاقة .USB
اضغط دائ ًما على أيقونة  USBوأخرج رقاقة  USBقبل إزالتها لضمان عدم تلف أي ملفات.

وضع المسح الضوئي الطويل

وضع المسح الضوئي الطويل

عند تمكين وضع المسح الضوئي الطويل ،يتم إيقاف وظيفة "( "Previewمعاينة) و"( "Batch Modeوضع
الدفعة) تلقائيًا وتظهر قائمة تتضمن إعدادات ُمسبقة خاصة بوضع المسح الضوئي الطويل تكون ذات مزايا
محدودة:
( Paper size حجم الورق) :يتم توسيع اإلعدادات "( "Autoتعديل تلقائي) و" Auto to Nearest
( "Standardالتعديل التلقائي إلى أقرب معيار) و"( "Full Widthالعرض بالكامل) ،التي تضبط
مترا (1968.5
الطول تلقائيًا ،إلضافة اإلعداد الخاص بالحدّ األقصى لطول المسح الضوئي البالغ ً 50
بوصة).
ً
 ضغط الملفات :يكون هذا اإلعداد قابال للتعديل بالنسبة للمسح الضوئي الطويل للملفات الملونة أو
ً
ومستقال عن اإلعدادات ال ُمسبقة األخرى؛ حيث تنتج النسبة األقل حجم ملف أصغر،
الرمادية المتدرجة
ولكن تنخفض جودة الصورة.
 الجودة :يتم تعيين عدد النقاط في البوصة للمسح الضوئي على  200نقطة في البوصة.
 نوع الملف.PDF :
 التفاصيل الدقيقة :إيقاف.
 المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني :إيقاف.
 المسح الضوئي إلى سحابة :إيقاف.

وضع الدفعة وعمليات المسح الضوئي متعددة الصفحات
-1
-2
-3
وضع الدفعة مع  /بدون المعاينة

-4
-5
-1
-2
-3
-4

عمليات المسح الضوئي متعددة
الصفحات

-5

أدخل مستندًا في الماسح الضوئي.
الزر األخضر لبدء عملية المسح الضوئي األولى.
اضغط على ّ
في حالة تمكين وضع المعاينة ،قم بتعديالت الصورة على النحو المطلوب( .تُطبَّق أي تعديالت على عملية
المسح الضوئي هذه فقط).
قم بتحميل المستند التالي .سيتم حفظ/طباعة عملية المسح الضوئي السابقة مع التعديالت الخاصة بها وستبدأ
عملية المسح الضوئي التالية تلقائيًا.
الزر األزرق للخروج من وضع الدفعة للمسح الضوئي .وسيؤدي الضغط على
ما عليك سوى الضغط على ّ
الزر األزرق إلى حفظ/طباعة المستند األخير.
ّ
أدخل الصفحة األولى في الماسح الضوئي.
الزر األخضر لبدء عملية المسح الضوئي األولى.
اضغط على ّ
في حالة تمكين وضع المعاينة ،قم بتعديالت الصورة على النحو المطلوب.
قم بتحميل المستند التالي .سيتم حفظ عملية المسح الضوئي السابقة مع التعديالت الخاصة بها وستبدأ عملية
المسح الضوئي التالية تلقائيًا.
الزر األزرق الستبدال إحدى الصفحات أو إغالق المهمة أو إلغائها.
ما عليك سوى الضغط على ّ
الزر األزرق واالستمرار).
أ -المسح الضوئي للصفحة التالية (إلغاء ّ
ب -إعادة المسح الضوئي للصفحة األخيرة (حذف الصفحة األخيرة واستبدالها بالمسح الضوئي
التالي).
ج -اإلنهاء (إغالق المستند متعدد الصفحات).
د -إلغاء المهمة (حذف جميع صفحات المستند متعدد الصفحات).

النسخ – المجموعات
تتم طباعة نُسخة من مجموعة المستندات بترتيب ُمحدد.

المجموعات

المجموعات :إيقاف المجموعات :تشغيل…123 ،…123 ،
مثال
 -1أدخل مستندًا في الماسح الضوئي.
الزر األخضر لبدء عملية المسح الضوئي األولى.
 -2اضغط على ّ
 -3في حالة تمكين وضع المعاينة ،قم بتعديالت الصورة على النحو المطلوب.
 -4قم بتحميل المستند التالي .سيتم حفظ عملية المسح الضوئي السابقة مع التعديالت الخاصة بها وستبدأ عملية
المسح الضوئي التالية تلقائيًا.
الزر األزرق الستبدال إحدى الصفحات أو طباعة المهمة أو إلغائها.
 -5ما عليك سوى الضغط على ّ
الزر األزرق واالستمرار).
أ -المسح الضوئي للصفحة التالية (إلغاء ّ
ب -إعادة المسح الضوئي للصفحة األخيرة (حذف الصفحة األخيرة واستبدالها بالمسح الضوئي
التالي).
ج -طباعة المجموعة ،اختيار ترتيب الطباعة ال ُمفضَّل للصفحات.
د -إلغاء المهمة (حذف جميع صفحات المجموعة).

صفحة اإلعدادات
المسؤول .يستطيع المستخدمون المتميزون الوصول إلى هذه الصفحة فقط عند تمكين االمتيازات المناسبة.
تفضيالت البرنامج

حدِّّد اإلعدادات االفتراضية لبرنامج .SmartWorks MFP

إعدادات الطابعة

حدِّّد الطابعة وحدِّّد عدد مرات االستقصاء عن حالة الطابعة.
حالة الطابعة وصيانتها.

إعدادات الماسح الضوئي

دقة الماسح الضوئي وسرعته وصيانته.

إعدادات الملف

مجلد المسح الضوئي االفتراضي ونسبة الضغط للملفات بصيغة .JPG/PDF

اإلعدادات ال ُمسبقة

قم بإنشاء اإلعدادات ال ُمسبقة وتحريرها وحذفها .اإلعدادات ال ُمسبقة للتصدير/االستيراد ال ُمحدَّدة من قِّبل المستخدم.

المسؤول فقط
حسابات المستخدمين

قم بإنشاء حسابات المستخدمين وتحريرها وحذفها وتعيين االمتيازات الممنوحة لهم .عرض عمليات تسجيل الدخول
لالستخدام.

إعدادات البريد اإللكتروني

إعدادات البريد اإللكتروني االفتراضية المطلوب استخدامها بما في ذلك الخادم والمنفذ.

إدارة النظام

اإلعدادات االفتراضية للمصنع وتحديث النظام واالسترداد وعنوان  IPلوحدة التحكم في النظام.

اإلعدادات – تفضيالت البرنامج
التفضيالت

المعاينة :يعرض الصورة الممسوحة ضوئيًا للسماح بتعديلها.
وضع الدفعة :يبدأ الماسح الضوئي تلقائيًا في كل مرة يتم فيها تحميل مستند جديد.

الوحدات

مم أو بوصة.

اللغة

لغة برنامج .SmartWorks MFP

وقت إعادة تعيين البرنامج

الوقت الذي ال يكون فيه أي نشاط ،والذي يقوم البرنامج بعده بإعادة التعيين إلى تفضيالت البرنامج ويُس ِّ ّجل خروج
المستخدم الحالي ويضع وحدة التحكم في النظام في وضع الخمول( .يبلغ الحدّ األقصى للوقت حسب معيار Energy
زر الطاقة مرة واحدة لتنشيط النظام.
 15 Starدقيقة) .المس الشاشة أو ّ

الوظائف المعروضة

الوظائف المتاحة في الصفحة الرئيسية.

الورق المعروض

أحجام الورق القياسية المطلوب استخدامها .حدِّّد  6أحجام من أحجام الورق المستخدم.
اضبط مقدار التفاوت في أحجام الصفحات ال ُمستخدم في إعداد "( "Auto to Nearest Standardالتعديل التلقائي
إلى أقرب معيار).
حدِّّد حجم الهامش الذي يزيله إعداد "( "Auto Cropاالقتصاص التلقائي) من المسح الضوئي قبل الطباعة.

لون الخلفية

داكن أو فاتح.

القوائم المنزلقة

يمكن االنتقال إلى قوائم الجانب األيمن في صفحات الوظائف واإلعدادات ببطء أو على الفور عند التنقل بين القوائم
الفرعية.

اإلعدادات  -إعدادات الطابعة
إعداد الطابعة

قم بتغيير المنفذ أو إنشاء منفذ جديد لطابعة ُمثبَّتة ُمسبقًا.
حدِّّد طابعة مختلفة ُمثبَّتة ُمسبقًا.

تثبيت طابعة جديدة

قم بتثبيت طابعة جديدة .سيبحث النظام عن الطابعة ويتواصل معها؛ لذا يجب أن تكون الطابعة في وضع االتصال.

حذف طابعة

احذف إحدى الطابعات ال ُمثبَّتة من القائمة.

األحبار

يعرض وضع الحبر الحالي.

صيانة الطابعة

تنظيف الطابعة أو إخراج طبعات االختبار.

مراقب الطابعة

التحقق من الطابعة :يُحدِّّد مدى تكرار اتصال البرنامج بالطابعة.
يقوم برنامج  SmartWorks MFPبالتواصل بصورة منتظمة مع الطابعة من أجل الحصول على معلومات الحالة.
وإذا حالت الشبكة دون إجراء هذا النشاط المنتظم ،فيجب تعيين إعداد "( "Printer Monitorمراقب الطابعة) على
الزر
"( "Offإيقاف) .عند إيقاف التشغيل ،يتواصل البرنامج فقط مع الطابعة في بداية البرنامج أو عند الضغط على ّ
زر "( "Updateتحديث).
األخضر أو الضغط على ّ

تحديث جدول الوسائط المحلية

عند تحميل ملف معلومات وسائط جديد في الطابعة أو عند إضافة نوع وسائط جديد ،يتعين عليك تحديث جدول
الوسائط.
يُتبع

اإلعدادات  -إعدادات الطابعة
إعداد الطابعة
 -11حدِّّد طابعة من القائمة .يُعرض المنفذ
الحالي.

 -12لتغيير اتصال الطابعة ،استخدم " Set
( "Portتحديد المنفذ).
 -13حدِّّد المنفذ أو أدخل عنوان  IPلمنفذ جديد.

( Show Queue -14إظهار قائمة االنتظار):
يُظهر هذا اإلعداد قائمة انتظار الطابعة
ال ُمحددة.

 -15تأكد من ظهور خيار " Use Printer
( "Offlineاستخدام الطابعة في وضع
عدم االتصال) على النحو ال ُمبيَّن (أي غير
ُمحدد) .وعند تحديد هذا الخيار ،فإنه يوقف
قائمة االنتظار من الطباعة.
 -16مالحظة :ال تُستخدم خصائص الطابعة
ال ُموضَّحة في هذه القائمة وال يكون لها أي
تأثير على الطباعة.

اإلعدادات – تثبيت طابعة جديدة
تثبيت طابعة جديدة
 -1حدِّّد طراز الطابعة.
 -2حدِّّد نوع المنفذ.

TCP/IP
 -3قم بتعيين منفذ جديد حسب عنوان  ،IPعل ًما
بأنه يجب أن تكون الطابعة قيد التوصيل
التعرف
ومتصلة باإلنترنت .انتظر حتى يتم
ّ
على الطابعة.

USB
 -4يجب أن تكون الطابعة قيد التوصيل
ومتصلة باإلنترنت .انتظر حتى يتم
التعرف على الطابعة.
ّ
زودة بمنفذ
مالحظة :يمكن تركيب طابعة ُم َّ
 USBواحدة فقط في كل مرة.

اإلعدادات  -إعدادات الماسح الضوئي والصيانة
النقاط في كل بوصة ()DPI
سرعة المسح الضوئي

ما بعد المسح الضوئي

"مسودة وقياسية ومرتفعة".
اضبط دقة الماسح الضوئي (النقاط في كل بوصة) إلعدادات الجودة
َّ
عدِّّل سرعة المسح الضوئي على النحو التالي = %100 :سرعة كاملة 1/2 = %50 ،سرعة 1/3 = %33 ،سرعة،
 1/4 = 25سرعة .استخدم سرعات أبطأ لمسح المستندات الرقيقة أو لمنع إيقاف/بدء المسح الضوئي في أنماط الجودة
العالية.
حدِّّد ما يحدث للمستند بعد اكتمال عملية المسح الضوئي.
حرا لكي يتمكن المستخدم من
 إخراج الوسائط  -يخرج المستند من البكرات الخلفية للماسح الضوئي ويكون ً
إزالته.
زر " Advance
 تعليق الوسائط  -سيتم تعليق المستند في البكرة الخلفية .إلزالة المستند ،اضغط على ّ
( "Documentتقديم المستند) الموجود على الماسح الضوئي .يجب تحرير المستند قبل البدء في المسح
الضوئي التالي.

يُتبع

اإلعدادات  -إعدادات الماسح الضوئي والصيانة
صيانة الماسح الضوئي
وقت توفير الطاقة:

المعايرة:

البرنامج الثابت:
قائمة المهندس
(يلزم وجود كلمة مرور -
راجع دليل الخدمة):

المدة التي يظل فيها الماسح الضوئي بدون نشاط قبل الدخول في وضع السكون؛ حيث يكون الوقت االفتراضي هو 15
دقيقة( ،يبلغ الحدّ األقصى للوقت حسب معيار  15 Energy Starدقيقة).
المعايرة واإلدراج التلقائي باستخدام الهدف ال ُمرفق من الورق المقوى.
ِّ ّ
نظف الماسح الضوئي.

 قم بإزالة ُمو ِّ ّجهات إرجاع المستند.
 أدخل هدف المعايرة في منتصف الطرف األسود للماسح الضوئي مع توجيهه ألعلى.
(يجب أن يكون في حالة نظيفة وجيدة)
 ستتم تغذية هدف المعايرة ذهابًا وإيابًا لبضع دقائق.
آمن ال يكون عرضة فيه للتلف.
 أخرج الهدف واحتفظ به في
مكان ٍ
ٍ
اعرض إصدار البرنامج الثابت أو أرسل البرنامج الثابت إلى الماسح الضوئي.




تعديل ُمعلمات الماسح الضوئي :سرعة المحرك ،مهلة التحميل ،اإلدراج اليدوي ،ترحيل الورق.
استعادة ُمعلمات الماسح الضوئي من مجموعة محفوظة ُمسبقًا( .تُحفظ قيم الماسح الضوئي تلقائيًا).

صيانة الماسح الضوئي  -التنظيف
( )1تحت الغطاء
 oزجاج المسح الضوئي.
 oصفا عجالت التوجيه( .سيؤدي الضغط على واحدة
من بكرات التوجيه إلى تدوير جميع بكرات التوجيه
لتنظيف جميع الجوانب).
في الهيكل السفلي
 oلوحة إبطاء الحركة.
بلف العجالت
 oصفا العجالت الضاغطة( .قم ّ
الضاغطة لتنظيف جميع الجوانب).

تنظيف الماسح الضوئي

( )1استخدم محلول اإليزوبوبانول بتركيز  %99على قطعة من
القماش خالية من النسالة أو مسحة من الكحول.
( )2ممسحة العدسة.

( )2تحت الغطاء
 oمستشعرا الورق.

المواد المستهلكة

ورد الخاص بك:
يمكنك شراء األجزاء ال ُمستهلكة التالية من ال ُم ِّ ّ
 زجاج المسح الضوئي.
 لوحة إبطاء الحركة.
 هدف اإلدراج/المعايرة.
ُمو ِّ ّجهات إرجاع المستندُ /مو ِّ ّجهات حافة الورق.


صيانة الماسح الضوئي  -استبدال زجاج المسح الضوئي
 -1افتح الماسح الضوئي عن طريق رفع المزالجين في كال
طرف ْي الماسح الضوئي.
 -2أدخل مفكّ براغي ُم َّ
سطح في الفتحة الموجودة على الجانب
األيمن وادفع الزجاج بعيدًا.

 -3اعمل بحرص على طول الزجاج واسحبه بعيدًا عن نتوءات
الماسح الضوئي .ال تسحب الزجاج من طرفٍ واح ٍد فقط؛ حيث
يؤدي ذلك إلى كسر الزجاج.

ِّ ّ
نظف الجزء الداخلي من الزجاج قبل إعادة تثبيته باستخدام
-4
قطعة قماش خالية من النسالة .تأكد من عدم اإلمساك بهذا
الجزء من الزجاج عند إعادة تثبيته.

-5
-6

مالحظة :يحتوي الزجاج على لسان قفل واحد تمت إزالته من
الزجاج؛ حيث يُراعى أن يكون اللسان ال ُمزال باتجاه الهيكل السفلي
للماسح الضوئي عند إعادة تثبيته.

-7
-8

ضع الزجاج بحيث تدخل األلسنة في الفتحات.
عندما يكون الزجاج في الوسط ،اضغط عليه ليستقر في
موضعه .اضغط برفق على الزجاج بامتداد طول الماسح
الضوئي.
ِّ ّ
نظف الجزء الخارجي من الزجاج وأغلق الماسح الضوئي.
قم بمعايرة الماسح الضوئي.

صيانة الماسح الضوئي  -استبدال لوحة إبطاء الحركة
 -5افتح الماسح الضوئي عن طريق رفع المزالجين في كال
طرف ْي الماسح الضوئي.
 -6باستخدام أطراف أصابعك ،وأثناء العمل على طول الماسح
الضوئي ،اسحب لوحة إبطاء الحركة برفق بعيدًا عن
الدعامات الزنبركية.
 -7ارفع لوحة إبطاء حركة الورق بعناية بعيدًا عن الماسح
الضوئي.

 -8أزل الشريط الخلفي لشريط التثبيت على لوحة إبطاء الحركة
الجديدة.

 -9قم بمحاذاة لوحة إبطاء الحركة ،بحيث يكون شريط التثبيت
متج ًها لألعلى ،في الفجوة المجاورة للدعامات الزنبركية.

 -10اضغط لألسفل على طول لوحة إبطاء الحركة لتثبيتها بإحكام
في الدعامات الزنبركية.
ّ ِّ -11
نظف لوحة إبطاء الحركة وأغلق الماسح الضوئي.
 -12قم بمعايرة الماسح الضوئي.

اإلعدادات  -إعدادات الملفات
( Scan To Folderالمسح
الضوئي إلى مجلد) (اإلعداد
االفتراضي)
المسؤول فقط

مجلد المسح الضوئي االفتراضي .مجلد المسح الضوئي االفتراضي ال ُمحدَّد من المصنع هو " ،"D:\MFP\scanولكن
يمكن تعيينه إلى مجلد فرعي أو على شبكة/خادم .FTP

مجلد المسح الضوئي للمستخدم

إذا كانت حسابات المستخدمين قيد التشغيل ،يمكن أن يكون لكل مستخدم مجلد المسح الضوئي الفردي الخاص به.

ضغط الملفات

يمكن تعيين ضغط الملفات لملفات  JPGو PDFالملونة/الرمادية المتدرجة على مستويات مختلفة لكل وضع جودة؛
حيث تنتج النسبة األقل حجم ملف أصغر ،ولكن تنخفض جودة الصورة.

مالحظة :أولوية مجلد المسح الضوئي
يُحدَّد مجلد المسح الضوئي المستخدم وفقًا لقائمة األولوية التالية؛ بحيث تكون األولوية القصوى للمذكور ً
أوال.
 -1مجلد المسح الضوئي للمستخدم في حالة تمكينه من جانب المسؤول في حسابات المستخدمين.
 -2مجلد المسح الضوئي ال ُمحدد في اإلعداد ال ُمسبق.
 -3مجلد المسح الضوئي االفتراضي.
 -4مجلد الصور المحلي( .في حالة تعذّر الوصول إلى مجلد المسح الضوئي االفتراضي).

اإلعدادات  -اإلعدادات ال ُمسبقة

ضبط اإلعداد ال ُمسبق االفتراضي

 -1اختر نوع اإلعدادات ال ُمسبقة التي ترغب في إنشائها.
 -2اختر أحد اإلعدادات ال ُمسبقة ليكون نقطة البدء الخاصة بك وحدِّّد له اس ًما جديدًا (بحد أقصى  20حرفًا).
 -3حدِّّد "ُ ( "Favouriteمفضَّل) (تشغيل = يكون معروضًا أعلى القائمة).
 -4حدِّّد تشغيل العرض لرؤيته على صفحات الوظائف.
 -5حدِّّد "( "User/Globalالمستخدم/عام) (ليكون مرئيًا للمستخدم الحالي فقط أو لجميع المستخدمين).
 -6حدِّّد اإلعدادات :الجودة والنسخ والمسح الضوئي وال ُمر ّ
شِّح.
 -1اختر نوع اإلعدادات ال ُمسبقة التي ترغب في تحريرها.
 -2اختر أحد اإلعدادات ال ُمسبقة لتحريره.
 -3حدِّّد "ُ ( "Favouriteمفضَّل) (تشغيل = يكون معروضًا أعلى القائمة).
 -4حدِّّد تشغيل العرض لرؤيته على صفحات الوظائف.
 -5حدِّّد "( "User/Globalالمستخدم/عام) (ليكون مرئيًا للمستخدم الحالي فقط أو لجميع المستخدمين).
 -6إذا أنشأ أحد المستخدمين إعدادًا ُمسبقًا ،فقم بتحرير اإلعدادات :الجودة والنسخ والمسح الضوئي وال ُمر ّ
شِّح.
يمكنك حذف اإلعدادات ال ُمسبقة التي قام بها المستخدم فقط.
 -1اختر نوع اإلعدادات ال ُمسبقة التي ترغب في حذفها.
 -2اختر أحد اإلعدادات ال ُمسبقة لحذفه.
اإلعداد ال ُمسبق االفتراضي للوظيفة.

اإلعدادات ال ُمسبقة
للتصدير/االستيراد

اإلعدادات ال ُمسبقة للتصدير/االستيراد ال ُمحددة من قِّبل المستخدم.

إعداد ُمسبق جديد

تحرير إعداد ُمسبق

حذف إعداد ُمسبق للمستخدم

اإلعدادات  -حسابات المستخدمين (المسؤول فقط)
حسابات المستخدمين

تشغيل/إيقاف.
كون مستخدمين متميزين أو مستخدمين
عند التمكين ألول مرة ،قم بإنشاء مسؤول واحد يملك التحكم الكامل ،ثم ّ ِّ
يتمتعون بقدرة تحكم أقل على النحو الذي يُحدد وفقًا المتيازاتهم.

تفاصيل تسجيل الدخول :اسم
المستخدم
تفاصيل تسجيل الدخول :المستخدم
تحرير مستخدم
إضافة مستخدم

حدِّّد اسم المستخدم وكلمة المرور والمستوى (مستخدم متميز أو مستخدم).
تشغيل/إيقاف مجلد المسح الضوئي للمستخدم ،مسار مجلد المسح الضوئي للمستخدم( .راجع الصفحة التالية)

حذف مستخدم

حدِّّد أحد المستخدمين لحذفه.

امتيازات المستخدم
امتيازات المستخدم المتميز

حدِّّد الوظائف المتاحة لكل مجموعة مستخدمين .راجع امتيازات حسابات المستخدمين.

تصدير مستخدمين

يحفظ هذا اإلعداد جميع إعدادات المستخدمين (ما عدا المسؤول) في ملف ُمشفر.

استيراد مستخدمين

يضيف هذا اإلعداد جميع إعدادات المستخدمين من الملف الذي تم تصديره سابقًا.

تسجيل الدخول لالستخدام

اعرض االستخدام ألحد المستخدمين بمرور الوقت ،أو قم بتصديره كملف .CSV

يلزم تقديم اسم المستخدم و/أو كلمة المرور لتسجيل الدخول.

اإلعدادات – حسابات المستخدمين :مجلد المسح الضوئي للمستخدم (المسؤول فقط)

كلمة مرور
المستخدم

تُمثِّّل أحد التفاصيل المميزة لحساب المستخدم في برنامج .SmartWorks MFP
(ليست اسم مستخدم/كلمة مرور للشبكة)

مستوى المستخدم

مستخدم متميز أو مستخدم( .راجع امتيازات المستخدم)

مجلد المسح الضوئي للمستخدم

عند التشغيل ،سيتم استخدام مجلد المسح الضوئي بالتفضيل على مجلد المسح الضوئي ال ُمدرج في اإلعداد ال ُمسبق لهذا
المستخدم.
 محلي – تصفح المجلدات لتحديد مجلد محلي.
 الشبكة
 oالنوع = خادم أو  FTPأو )SSL( FTP
 oمسار الخادم (مثل \)\\Server\folder
 oالمجلد الفرعي
 oالمستخدم (اسم مستخدم الشبكة)
 oكلمة المرور (كلمة مرور الشبكة)
 oالمجال
اختبر توصيل الشبكة للتأكد من صحة بيانات االعتماد.

مالحظة :لن تسمح بعض خوادم  FTPبحفظ الملفات في الدليل الجذر ،ولكنها تسمح بحفظها في مجلدات فرعية.

اإلعدادات  -امتيازات حسابات المستخدمين (المسؤول فقط)
السماح بحفظ اإلعدادات ال ُمسبقة
السماح بتحديد المجلد
السماح بتغيير اسم الملف
االكتشاف التلقائي لرقاقة USB
السماح بالمسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني
السماح بالمسح الضوئي إلى سحابة
السماح بالوصول إلى تفضيالت البرنامج
السماح بالوصول إلى إعدادات الطابعة
السماح بالوصول إلى إعدادات الماسح الضوئي
السماح بالوصول إلى إعدادات الملفات
السماح بالوصول إلى إعدادات اإلعدادات ال ُمسبقة
السماح بالوصول إلى حسابات المستخدمين
السماح بالوصول إلى إعدادات البريد اإللكتروني

يُحدِّّد المسؤول المزايا التي يمكن للمستخدمين المتميزين والمستخدمين الوصول إليها.
القدرة على حفظ اإلعدادات الجديدة كإعداد ُمسبق جديد عند الخروج من صفحة إحدى الوظائف أو استخدام إعداد "( "Save Presetحفظ إعداد
ُمسبق) في صفحة المعاينة.
القدرة على تغيير وجهة مجلد المسح الضوئي.
القدرة على تحرير اسم ملف المسح الضوئي.
القدرة على استخدام رقائق .USB
القدرة على المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني
القدرة على المسح الضوئي إلى سحابة.
خيارا للمستخدم.
في حالة التعيين على اإليقاف ،لن يكون باإلمكان الوصول إلى قوائم هذه اإلعدادات .المستخدمون المتميزون فقط  -ليس
ً
المسؤول فقط.
المسؤول فقط.

المسؤول

المستخدم المتميز

المستخدم

تشغيل

تشغيل/إيقاف

تشغيل/إيقاف

تشغيل
تشغيل
تشغيل
تشغيل
تشغيل
تشغيل
تشغيل
تشغيل
تشغيل
تشغيل
تشغيل
تشغيل

تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف

تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف

اإلعدادات  -إعدادات البريد اإللكتروني (المسؤول فقط)
خادم  SMTPورقم المنفذ
استخدام SSL
تسجيل الدخول االفتراضي إلى
خادم SMTP
حفظ كلمة المرور
إعدادات الرسائل
الحد األقصى لحجم المرفق:

أدخل خادم  SMTPورقم المنفذ لخادم البريد اإللكتروني الذي ترغب في استخدامه( .على سبيل المثال ،اطلب عنوان
بريد إلكتروني جديد من مسؤول الشبكة المحلي الخاص بك واطلب السماح لبرنامج  SmartWorks MFPبالوصول
إلى خادم .)SMTP
تعمل شهادات  SSLاآلمنة للبريد اإللكتروني على حماية البريد اإللكتروني والمصادقة عليه ،في حالة تمكين ذلك.
عنوان البريد اإللكتروني وكلمة المرور لل ُمرسِّل.
في حالة عدم تحديد الخيار "( "Keep Passwordحفظ كلمة المرور) ،فستكون مطالبًا بإدخال كلمة المرور في كل
مرة تقوم فيها بتحديد خيار المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني.
أدخل موضوع الرسالة اإللكترونية االفتراضي وأرسل محتوى النص.
يقوم هذا اإلعداد بتصغير حجم الملف المرفق بصيغة  TIFFو PDFو JPGألقل من حجم ُمحدد (الحجم االفتراضي =
 10ميجابايت) .ال يتم تغيير حجم الملف المحفوظ على القرص.
ال تدعم هذه الميزة تنسيق ْي  MPDFأو .DWF
حدِّّد ما إذا كانت معلومات البريد اإللكتروني لل ُمرسِّل ُمعينة أو يمكن تحريرها من قِّبل المستخدمين المتميزين و/أو
المستخدمين.

استخدام عنوان البريد اإللكتروني
االفتراضي لجميع المستخدمين
مالحظات:
 يستفيد برنامج  SmartWorks MFPمن إحدى خدمات البريد اإللكتروني عن بُعد .إذا كانت إعدادات البريد اإللكتروني غير صحيحة أو عند حجب
برنامج  SmartWorks MFPعلى خادم البريد اإللكتروني ،فسيتم عرض رسالة خطأ بخصوص فشل البريد اإللكتروني.
 قد تتطلب خدمات البريد اإللكتروني تغيير اإلعدادات للسماح لبرنامج  SmartWorksبالوصول إلى خادم البريد اإللكتروني .على سبيل المثال :قم
بتشغيل الخيار "( "Less Secure Appsالتطبيقات األقل أمانًا) وتعطيل الخيار "( "2-Step Verificationالتحقق ثنائي الخطوات).

اإلعدادات  -إدارة النظام (المسؤول فقط)
اإلعدادات االفتراضية للمصنع
إعادة تعيين الكل

يحذف هذا اإلعداد اإلعدادات ال ُمسبقة للمستخدم وحسابات المستخدمين وسجالت المستخدمين.

حذف جميع المستخدمين

يحذف هذا اإلعداد جميع المستخدمين والمستخدمين المتميزين وحسابات المسؤولين.

حذف جميع اإلعدادات
ال ُمسبقة للمستخدم

يحذف هذا اإلعداد جميع اإلعدادات ال ُمسبقة للمستخدمين المتميزين.

حذف جميع السجالت

يحذف هذا اإلعداد سجالت استخدام المستخدمين والمستخدمين المتميزين والمسؤولين.

تصفح المجلد المحلي

إيقاف (االفتراضي) :يتم تعيين مجلدات المسح الضوئي االفتراضية على  ،D:\MFP\scanأو مجلد فرعي.
تشغيل :يمكن تعيين مجلدات المسح الضوئي في أي موقعٍ.

تحديث النظام واالسترداد

سيؤدي هذا اإلعداد إلى إعادة تشغيل النظام في وضع "( "System Toolأداة النظام) للسماح بتحديث إصدار جديد
من نظام  SmartWorks MFPأو السترداد اإلصدار السابق.

ضبط التاريخ والوقت

تغيير تاريخ النظام ووقته.

المنطقة الزمنية

يؤدي هذا اإلعداد إلى تغيير "( "Time Zoneالمنطقة الزمنية) للنظام.

عنوان  IPللنظام

يؤدي هذا اإلعداد إلى تعيين وحدة التحكم في النظام على عنوان  IPتلقائي ( )DHCPأو إدخال عنوان  IPثابت.

مساعدة الطابعة

يؤدي هذا اإلعداد إلى تمكين الوصول إلى صفحات تعليمات الطابعة المتوفرة على اإلنترنت.

اإلعدادات  -عنوان  IPللنظام (المسؤول فقط)
عنوان  IPللنظام

يؤدي هذا اإلعداد إلى تعيين وحدة التحكم في النظام على عنوان  IPتلقائي ( )DHCPأو إدخال عنوان  IPثابت.

الحصول على عنوان  IPتلقائيًا
= تشغيل

سيتم ملء جميع الحقول تلقائيًا بواسطة خادم  DHCPعندما تكون وحدة التحكم في النظام متصلة بإحدى الشبكات.

الحصول على عنوان  IPتلقائيًا
= إيقاف

يمكن تحرير جميع الحقول حسب الحاجة.

اإلعدادات – تحديث النظام واسترداده (المسؤول فقط)
وضع تحديث النظام

اإللغاء

يُعيد النظام إلى العمل بالنظام العادي.

معلومات النظام

ستُعرض معلومات النظام الحالية.

استرداد النظام

حدِّّد الصورة المراد استردادها.

تحديث النظام

قم بتنزيل ملف الصورة الجديد وفك ضغطه على رقاقة  .USBعلى سبيل المثال ،يجب أن تحتوي رقاقة  USBعلى
"."GSC7152W_system_1.1.8.cif
أدخل رقاقة  USBتحتوي على ملف الصورة الجديدة .حدِّّد الصورة التي تريد تثبيتها.
يُتبع

اإلعدادات – تحديث النظام واسترداده (المسؤول فقط)
حدِّّد الخيار "( "OKموافق).

عملية تحديث النظام
واسترداده

حدِّّد إ ّما االحتفاظ بإعدادات المستخدمين السابقة (اإلعدادات ال ُمسبقة للمستخدمين وحسابات المستخدمين وسجالت
االستخدام للمستخدمين) أو عدم االحتفاظ بها.
تحذير :يؤدي استخدام اإلعدادات االفتراضية للمصنع إلى حذف جميع إعدادات المستخدمين (على سبيل المثال،
اإلعدادات ال ُمسبقة للمستخدمين وحسابات المستخدمين وسجالت المستخدمين) .سيتم حذف جميع بيانات المسح الضوئي
الموجودة على محرك األقراص " "C:وسيتم االحتفاظ بجميع بيانات المسح الضوئي الموجودة على محرك األقراص
"."D:
انتظر حتى يقوم النظام بتحميل الصورة.
تحذير :تجنّب فصل الطاقة عن النظام!

في حالة تحديث النظام ،قم بإزالة رقاقة .USB
حدِّّد إعداد "( "Normal System Operationالتشغيل العادي للنظام) إلعادة تشغيل النظام ُمجددًا بواسطة برنامج
.SmartWorks MFP
يُتبع

اإلعدادات – تحديث النظام واسترداده (المسؤول فقط)
ستقوم وحدة التحكم في النظام بتشغيل ُمعالج بدء التشغيل عند استخدام
صورة جديدة للمرة األولى:
( )1حدِّّد اللغة والمنطقة الزمنية.
( )2اضبط الوقت والتاريخ الصحيحين.
( )3حدِّّد عنوان  IPلوحدة التحكم في النظام .ثابت أو تلقائي
(.)DHCP

عملية تحديث النظام
واسترداده
()4
()5
 TCP/IPفقط
( )6حدِّّد منفذًا جديدًا بواسطة عنوان .IP
 TCP/IPوUSB
حدِّّد إعداد الطابعة.
حدِّّد الطابعة ونوع منفذ التوصيل.

( )7يجب أن تكون الطابعة قيد التوصيل ومتصلة باإلنترنت.
التعرف على الطابعة.
( )8انتظر حتى يتم
ّ

مجلد المسح الضوئي  -المسح الضوئي إلى مجلد محلي والوصول إليه عبر بروتوكول HTTP
المسح الضوئي إلى مجلد محلي
على وحدة التحكم في النظام
والوصول إليه عبر بروتوكول
.HTTP

يتم تعيين المجلد المحلي " "D:\MFP\scanعلى وحدة التحكم في النظام باعتباره مجلد المسح الضوئي االفتراضي في اإلصدار  6من برنامج  ،SmartWorks MFPحيث تظهر كلمة " "scanباللغة ال ُمحدَّدة؛ عل ًما بأنه يمكن إنشاء مجلدات
فرعية .يمكن الوصول إلى ملفات المسح الضوئي باستخدام بروتوكول  HTTPبإحدى الطرق الثالث التالية من جهاز كمبيوتر شخصي متصل بإحدى الشبكات بواسطة اسم مستخدم/كلمة مرور (يتعين االتصال بمسؤول النظام المحلي للحصول
عليهما) .وإذا كانت وحدة التحكم في النظام في حالة خمول ،فإن الوصول إليها من شأنه أن يؤدي إلى تنشيطها.
عنوان  HTTPالخاص بوحدة التحكم في النظام هو " "http://MFP_AIO/scanأو " "http://IPaddress/scanحيث يشير " "IPaddressإلى
عنوان  IPلوحدة التحكم في النظام .على سبيل المثالhttp://192.168.1.106/scan ،
 -1متصفح اإلنترنت
على جهاز كمبيوتر شخصي متصل بإحدى الشبكات ،أدخل عنوان  HTTPلوحدة التحكم في النظام في شريط العنوان ببرنامج متصفح اإلنترنت لديك.
أو ،على جهاز كمبيوتر شخصي متصل بإحدى الشبكات ،افتح مستكشف الملفات ،وتصفح "جهاز الكمبيوتر" وحدِّّد عالمة تبويب "جهاز الكمبيوتر".
 -2تعيين محرك أقراص الشبكة
انقر فوق "( "Map network driveتعيين محرك أقراص الشبكة) .أدخل عنوان  HTTPلوحدة التحكم في النظام .يؤدي ذلك إلى توفير محرك
أقراص ُمعي ٍَّن في مستكشف .Windows
 -3إضافة موقع على الشبكة
انقر فوق "( "Add a network locationإضافة موقع على الشبكة) .أدخل عنوان  HTTPلوحدة التحكم في النظام .يؤدي ذلك إلى توفير اتصال
في مستكشف Windows؛ بحيث يمكنك فتح أي مجل ٍد آخر.

مجلد المسح الضوئي  -المسح الضوئي إلى مجلد على شبكة
المسح الضوئي إلى مجلد مشترك
على الشبكة

على جهاز كمبيوتر شخصي متصل بإحدى الشبكات ،قم بمشاركة أحد
المجلدات مع إتاحة حق الوصول للكتابة.
على وحدة التحكم في النظام ،قم بتعيين مجلد المسح الضوئي للمستخدم في
برنامج  SmartWorks MFPعلى هذا المجلد المشترك على الشبكة.
 -1س ِّ ّجل الدخول كمسؤول وأضف مستخد ًما باستخدام اسم مستخدم
وكلمة مرور من اختيارك.
 -2قم بتمكين مجلد المسح الضوئي للمستخدم وحدِّّد ""Network
(شبكة) .أدخل تفاصيل عنوان جهاز الكمبيوتر الشخصي المتصل
بالشبكة ،بما في ذلك أي مجلدات فرعية.
على سبيل المثال\\192.168.1.226\scanshare ،
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور والمجال (إن أمكن) لجهاز
الكمبيوتر الشخصي المتصل بالشبكة.
زر
إذا تمت التهيئة بصورة صحيحة ،فسيتم تخطي ّ
"( "Test Network Connectionاختبار اتصال الشبكة).
 -3عندئذٍ ،سيتم ّكن مستخدم برنامج  SmartWorks MFPمن حفظ
عمليات المسح الضوئي دائ ًما في هذا الموقع.

مجلد المسح الضوئي  -المسح الضوئي إلى خادم FTP
المسح الضوئي إلى خادم FTP

على جهاز كمبيوتر شخصي متصل بإحدى الشبكات ،قم بتهيئة أحد خوادم
.FTP
على وحدة التحكم في النظام ،قم بتعيين مجلد المسح الضوئي للمستخدم في
برنامج  SmartWorks MFPعلى هذا المجلد المشترك على الشبكة.
 -1س ِّ ّجل الدخول كمسؤول وأضف مستخد ًما باستخدام اسم مستخدم
وكلمة مرور من اختيارك.
 -2قم بتمكين مجلد المسح الضوئي للمستخدم وحدِّّد ""Network
(شبكة) .أدخل تفاصيل عنوان خادم .FTP
على سبيل المثال.ftp://192.168.1.226 ،
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور والمجال (إن أمكن) لجهاز
الكمبيوتر الشخصي المتصل بالشبكة.
زر
إذا تمت التهيئة بصورة صحيحة ،فسيتم تخطي ّ
"( "Test Network Connectionاختبار اتصال الشبكة).
 -3عندئذٍ ،سيتم ّكن مستخدم برنامج  SmartWorks MFPمن حفظ
عمليات المسح الضوئي دائ ًما في هذا الموقع.

مالحظات االستخدام  -التخلّص من النسخ المقصوصة
ت  ،A1فسيكون عرض الصورة  594مم.
حجم ثاب ٍ
( )1إذا أجريت المسح الضوئي لمستند أصلي مقاس  594مم باعتباره ذا
ٍ
( )2تحتوي الطابعة على هامش  3مم على كال جانبيها ال يمكن الطباعة فيه ،وهذا يعني أنه ال يمكن طباعة سوى  588مم فقط على األسطوانة  594مم؛ ومن ث ّم فإن نسخ المستند الممسوح ضوئيًا األصلي مقاس  594مم على عرض ورق
قابل للطباعة مقاس  588مم يعني أنه تمت إزاحة الصورة إلى الجانب بنحو  3مم واقتصاص  6مم ( 3 ×2مم) من الجانب البعيد( .راجع الصورة اليمنى).
( )3قم بتمكين االقتصاص التلقائي القتصاص ح ٍدّ من جميع جوانب المسح الضوئي قبل الطباعة بحيث تُطبع الصورة األصلية طباعة صحيحة بمقياس ( .%100راجع الصورة اليسرى).

االقتصاص التلقائي

مالحظات االستخدام – حجم المستند وخيارات التوجيه:
()1
()2

يؤدي العديد من المزايا إلى تغيير حجم
المسح الضوئي والنسخ وتوجيههما:
()3

()4
()5

( Printer Auto Roll Selectتحديد أسطوانة الطابعة تلقائيًا) (بالنسبة للطابعات التي تشتمل على أكثر من أسطوانة واحدة):
ً
متماثال.
ستتحول الطابعة دائ ًما إلى أسطوانة الورق المثلى إذا كان حجم الوسائط
o
ّ
( Paper sizeحجم الورق)
( Auto size oالحجم التلقائي) :يكتشف الماسح الضوئي عرض المستند وطوله؛ حيث يكتشف الماسح الضوئي العرض عن طريق استشعار الحافتين عند تغذية الماسح الضوئي بالورق ،إال أنه يوجد دائ ًما بعض التفاوت .وقد ال يكون
ممكنًا طباعة المستند ذي الحجم التلقائي على أسطوانة الورق المرغوبة في الطابعة؛ حيث تتم طباعته على أسطوانة أوسع إذا كانت متاحة.
( Auto to nearest Standard oالتعديل التلقائي إلى أقرب معيار) :يقوم الماسح الضوئي باكتشاف عرض المستند وطوله ،ولكنه يُعد ِّّل العرض إلى أقرب معيار  ISOأو  ANSIأو  ARCHأو  .JISويعمل ذلك على الحيلولة دون
حدوث مخاطرة المقاسات الزائدة في حالة تحديد الخيار "( "Auto sizeالحجم التلقائي) .يمكن تعديل مقدار التفاوت في "( "Settings-Program Preferences-Papers Displayedاإلعدادات  -تفضيالت البرنامج  -الورق
المعروض).
( Full Width oالعرض بالكامل) :إذا كان عرض المستند بنفس عرض الماسح الضوئي أو كان شفافًا ،فهناك احتمال أن الماسح الضوئي ال يمكنه اكتشاف الحواف بشكل صحيح .وفي مثل تلك الحاالت ،يجب استخدام هذا الخيار
إلجراء مسح ضوئي بعرض الماسح الضوئي بالكامل ( 24بوصة أو  36بوصة) واستخدام وظيفة "( "Cropاقتصاص) في وضع "( "Previewمعاينة) حسب الضرورة.
( Scaleالمقياس)
( Print Auto Scale to Roll oتعيين مقياس الطباعة تلقائيًا حسب األسطوانة) :يتم تكبير أو تصغير حجم الصورة الممسوحة ضوئيًا لمالءمة العرض القابل للطباعة بالكامل بالنسبة للورق الذي تحميله في الطابعة.
 :% oيتم تكبير حجم الصورة أو تصغيرها وفقًا للنسبة المئوية المختارة.
ً
 ISO oأو  ANSIأو  ARCHأو  :JISحدِّّد حجم اإلدخال وحجم اإلخراج وسيقوم برنامج  SmartWorks MFPبحساب عامل المقياس المطلوب بالنسبة المئوية وفقا لعرض حجم الورق.
( Auto cropاقتصاص تلقائي)
 oيعمل على اقتصاص ح ٍّد من جميع جوانب الصورة الممسوحة ضوئيًا عند طباعتها؛ عل ًما بأن هذا لن يؤثر على صورة المعاينة المعروضة ،ولكن يزيل الهوامش إلجراء الطباعة.
التدوير التلقائي للطباعة
 oيؤدي هذا الخيار إلى تدوير الصورة إلى الوضع األفقي إذا كانت مالئمة لحجم الورق على الطابعة.

مالحظات االستخدام  -المستندات الملفوفة والحساسة للغاية
المستندات ال ُمجعدة بشدة
صفحات حامل المستند

ممكن قبل إجراء المسح الضوئي.
ٍ
قم بتسوية المستند حتى يصل إلى أفضل وضعٍ
أثناء عملية المسح الضوئي ،قم بتوجيه المستند بحيث تتم تغذيته عبر الماسح الضوئي لمنع إعادة إدخال المستند األصلي في الماسح الضوئي .إذا تم السماح بإعادة إدخال المستند األصلي في الماسح الضوئي ،فسيؤدي ذلك إلى
حدوث انحشار الورق ومن المتوقع أن يتعرض المستند األصلي للضرر.
كبير عند التغذية عبر الماسح الضوئي .ولتجنّب حدوث مثل
المستندات الرقيقة :يمكن إتالف المستندات القديمة الحسَّاسة للغاية بشكل ٍ
هذه المشكالت ،يمكن وضع هذه المستندات الرقيقة داخل ورقة حامل المستند قبل إجراء المسح الضوئي لتوفير الحماية الالزمة.
يمكن أن يكون ورق حامل المستندات مفيدًا أيضًا عند إجراء المسح الضوئي لما يلي:
( )1المستندات الشفافة لتحسين انعكاس الضوء وتوفير صورة كاملة بشكل أفضل.
( )2النسخ األصلية الالمعة للحفاظ عليها بدون أي خدوش.
( )3المستندات الممزقة أو غير منتظمة الشكل أو أجزاء المستندات المتعددة لمسحها ضوئيًا باعتبارها صورة واحدة.
( )4المستندات المتسخة حيث تقوم ورقة الحامل بحماية زجاج المسح الضوئي من األتربة المتراكمة.
( )5المستندات شبه الشفافة التي تحتوي على مطبوعات على كال جانبيها ،وهو ما قد يؤدي إلى ظهورها داخل النص في الجانب
العكسي .ويمكن أن يساعد مسح هذه المستندات ضوئيًا في ورقة حامل سوداء على تقليل الضوء المنعكس ومن ثم مقدار الشفافية.
( )6اتصل ببائع التجزئة للحصول على مزي ٍد من المعلومات عن ورق الحامل وأسعاره ومدى توافره.

اكتشاف األعطال وإصالحها
بعض خيارات القائمة مفقودة
المسح الضوئي إلى  USBال يعمل
ال يوجد إخراج نسخ  /طباعة
إيقاف  /بدء المسح الضوئي

الحجم التلقائي في الماسح الضوئي ال يعطي
القيمة الصحيحة

ال توجد استجابة من برنامج SmartWorks
.MFP

إذا كانت حسابات المستخدمين قيد التشغيل ،يمكن للمسؤول تعطيل بعض خيارات القوائم من بعض المستخدمين؛ ولذا يُرجى التحقق من مسؤول برنامج  SmartWorks MFPالمحلي.
تأكد من تهيئة رقاقة ذاكرة  USBووجود مساحة فارغة كافية بها للمسح الضوئي .يتطلب وضع جودة المسح الضوئي المنخفضة مساحة أقل.
يجب أن تكون الطابعة في وضع االتصال وجاهزة للطباعة .يجب أال يزيد الملف عن الحد األقصى لعرض الطابعة .يجب عدم تحديد الخيار "( "Use Printer Offlineاستخدام الطابعة في وضع عدم االتصال) في قائمة انتظار
الطابعة.
يسير الماسح الضوئي بسرعة كبيرة لكمية البيانات والمعالجة المطلوبة .وقد يحدث هذا مع مستندات أوسع في أوضاع عالية الجودة مع معالجة البيانات مثل تمكين حدة الصورة ،وال يمثل ذلك بالضرورة مشكلة ،ولكن من
األفضل ،إبطاء سرعة المسح الضوئي لتوفير عملية مسح أكثر سالسة.
يقوم الماسح الضوئي بقياس عرض المستند من خالل مسح لوحة إبطاء الحركة ،ثم الحافة الرئيسية للمستند بحثًا عن الحافتين اليسرى واليمنى؛ إذ ال يستطيع الماسح الضوئي دائ ًما تحديد الحواف مع بعض أنواع الوسائط أو إذا
كان المستند يتضمن محتوى يصل إلى الحافة الرئيسية .يمكن اكتشاف حافة زائفة أيضًا إذا كان زجاج المسح الضوئي أو لوحة إبطاء حركة المستند متسخة أو لم تخضع للمعايرة .يجب تنظيف الماسح الضوئي وإجراء المعايرة في
حالة استمرار المشكلة .استبدل زجاج المسح الضوئي أو لسان تثبيت المستند إذا كانا مخدوشين أو ال يمكن تنظيفهما .وفي حالة تحميل مستند وكانت إحدى أو كلتا حافتي المستند خارج الحدود القصوى لمستشعر المسح الضوئي،
فلن يستطيع النظام اكتشاف حافة المستند؛ ومن ث ّم يتعين عليك استخدام اإلعداد "( "Paper size = Full Widthحجم الصفحة = العرض بالكامل) .ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إجراء مسح ضوئي بعرض الماسح الضوئي
بالكامل واكتشاف طول المستند تلقائيًا.
يقوم برنامج  SmartWorks MFPبحفظ بيانات المسح الضوئي في مجلد المسح الضوئي ال ُمحدد .وفي حالة وضع المجلد على كمبيوتر شخصي آخر متصل بالشبكة ،فإن الوقت ال ُمستغرق لحفظ بيانات المسح الضوئي يعتمد
على حجم الملف وسرعة الشبكة ومعدل نقل البيانات؛ ومن ث ّم يتم حفظ ملفات المسح الضوئي األصغر حج ًما بصورة أسرع .ويمكن تقليل حجم ملف المسح الضوئي من خالل عد ٍد من الطرق :تقليل نمط الجودة أو تحديد تنسيق
الملف  JPGأو ً PDF
بدال من  TIFFأو تقليل معدل ضغط الملف لتنسيق الملف  JPGأو .PDF
يُتبع

اكتشاف األعطال وإصالحها
حدوث خطأ عند البدء:
" SmartWorks MFP has detected an
error. Reverting to Factory default
( "Settings.اكتشف برنامج SmartWorks MFP
جار العودة إلى إعدادات المصنع االفتراضية).
خطأًٍ .

يعرض برنامج  SmartWorks MFPخطأ ً
يحمل الرقم XX-YYYY
لم تتم تغذية المستند بشكل صحيح.

تعود المستندات ال ُمجعدة بشدة إلى داخل الماسح
انحشارا.
الضوئي مما يسبب
ً
مؤشر بيان الماسح الضوئي غير ُمضيء
يومض مؤشر بيان الماسح الضوئي باللون
البرتقالي عند التشغيل.
المستند الممسوح ضوئيًا أو المنسوخ فارغٌ.

تعرضت للتلف .يمكن أن يحدث هذا بسبب انقطاع الطاقة أثناء عملية اإلغالق .السترداد النظام ،ستقوم وحدة التحكم في النظام بإزالة ملف بيانات
في حال عرض هذه الرسالة ،فإن ذلك يعني أن بيانات برنامج  SmartWorks MFP6قد ّ
البرنامج التالف وإعادة التشغيل إلنشاء ملف بيانات برنامج جديد ،مما يعني فقدان جميع اإلعدادات السابقة.

يُرجى إعادة العملية .في حال استمرار المشكلة ،يُرجى إعادة تشغيل الماسح الضوئي ووحدة التحكم في النظام .عند استمرار الخطأ ،اتصل بدعم المنتج الخاص بك مع توضيح رمز الخطأ.
( )1قم بتغذية المستند مباشرة داخل الماسح الضوئي .أمسك المستند األصلي بيديك وقم بتغذيته في الماسح الضوئي حتى تشعر بوجود مقاومة متساوية على كال جانبي أسطوانات التغذية .إذا لم يكن المستند مستقي ًما ،فقم بإرجاع
المستند األصلي وحاول مرة أخرى .قم بتحميل المستند في منتصف الماسح الضوئي.
( )2يتعين تسوية المستندات الملفوفة أو ال ُمجعدة قبل إدخالها في الماسح الضوئي.
( )3ضع ُمو ِّ ّجهات إرجاع المستند على كال جانب ْي المستند للمساعدة في محاذاته وتوجيهه.
( )4أغلق الماسح الضوئي إغالقًا صحي ًحا وتأكد من استقرار كال المزالجين في مكانهما على السقاطة السفلية.
( )5ينتمي المستند إلى الحجم الخاطئ للماسح الضوئي .تأكد من أن حجم المستند يلبي المواصفات المسموح بها للماسح الضوئي.
يقوم ُمو ِّ ّجه ( ُمو ِّ ّجهات) إرجاع المستند بإرجاع المستند باتجاه المستخدم ،ولكن من الممكن أن يلتف المستند الملفوف بإحكام للخلف ويعود إلى داخل الماسح الضوئي .لمنع رجوع المستند ،قم بلف المستند في االتجاه المعاكس
للتخلص من التجعيد وتوجيه الحافة الرئيسية للمستند يدويًاً .
بديال عن ذلك ،قم بإزالة ُمو ِّ ّجه ( ُمو ِّ ّجهات) إرجاع المستند.
حول الطاقة بالماسح الضوئي بشكل صحيح.
حول الطاقة بشكل صحيح وتوصيل كبل ُم ّ ِّ
لم يتم توصيل أي طاقة للماسح الضوئي .تحقق من تشغيل الماسح الضوئي وتشغيل مصدر الطاقة الرئيسي وتوصيل كبل الطاقة ب ُم ّ ِّ
غطاء الماسح الضوئي مفتوح .أغلق الماسح الضوئي إغالقًا صحي ًحا وتأكد من استقرار كال المزالجين في مكانهما على السقاطة السفلية.
تأكد من تغذية المستند األصلي في منتصف الماسح الضوئي وتوجيهه ألعلى.

ضح هذه الصورة الممسوحة ضوئيًا أخطاء الصورة المتوقعة
تُو ِّ ّ
واإلجراءات المطلوبة إلصالحها.
 -1الخطوط الرأسية = وجود أتربة على زجاج المسح الضوئي أو
معايرة رديئة – ِّ ّ
نظف الماسح الضوئي .إذا كان الزجاج
مخدو ً
شا ،استبدل زجاج المسح الضوئي .قم بإجراء المعايرة
في حال استمرار المشكلة.
 -2خلفية/أشرطة ملونة
أ -وجود تفاوت فوق األجزاء التي تبلغ  8بوصات
( 200مم) تقريبًا أو األشرطة الرأسية في هذه
األجزاء – قم بإجراء المعايرة.
ب -خلفية "بيضاء" متفاوتة/ملوثة – قم بإجراء
المعايرة.
 -3خطوط متقطعة  -اإلدراج التلقائي.

استكشاف األعطال وإصالحها :جودة الصورة

يُتبع

استكشاف األعطال وإصالحها :جودة الصورة
 -1سيعمل تنظيف الماسح الضوئي على إزالة معظم الخطوط
الرأسية.
 -2تؤدي معايرة الماسح الضوئي إلى:
أ -إزالة األشرطة
ب -تنظيف الخلفية البيضاء.
تؤدي المعايرة إلى تعديل الحساسية البصرية لكل بكسل في
المستشعر لتوفير المستويات المناسبة من األسود واألبيض.
 -3قم بإجراء اإلدراج التلقائي للماسح الضوئي لمحاذاة الخطوط
المتقطعة.
يؤدي اإلدراج التلقائي إلى تعديل المحاذاة اإللكترونية لجميع
شرائح مستشعر المسح الضوئي لك ٍل من المحاذاة من األمام
إلى الخلف ومن اليسار إلى اليمين للحدّ من ظهور "أخطاء
اإلدراج" عند كل تقاطع.

الطراز
الحد األقصى لعرض المسح الضوئي
عرض مسار الورق
الحد األدنى لعرض المسح الضوئي
سمك المستند ()1
وجهات إرجاع
حجم الماسح الضوئي مع ُم ِّ
المستند ودرج الورق ألسفل وأقدام الرفع.
الوزن
واجهة USB
أزرار التحكم في الماسح الضوئي
مالحظات

Z36
Z24
 36بوصة ( 914مم)
 24بوصة ( 610مم)
 38بوصة ( 965مم)
 26بوصة ( 660مم)
 150مم ( 6بوصة)
 158مم ( 6.2بوصة)
 0.1 – 07.0مم ( 04.0 – 003.0بوصة)
العرض × االرتفاع × العمق
العرض × االرتفاع × العمق
 251 × 156 × 1056مم
 251 × 156 × 751مم
 9.9 × 6.1 × 41.6بوصة
 9.9 × 6.1 × 29.6بوصة
ً
رطال و 13أوقية)
 5.8كجم (12

المواصفات
الطراز

ً
رطال و 3أوقيات)
 7.8كجم (17

تكنولوجيا التصوير
اإلضاءة
المخرج الخلفي/األمامي
مناولة المستندات
الحد األقصى لسرعة المسح الضوئي 200
نقطة في البوصة باأللوان ()2
الحد األقصى لسرعة المسح الضوئي 200
نقطة في البوصة رمادي ()2

Z36
Z24
جهاز  SingleSensorبدقة ضوئية  1200نقطة لكل بوصة
إضاءة  LEDللعرض الكامل المزدوج
 96مؤشر بيان LED
 64مصباح LED
خلفي
مسار ورق ُم َّ
سطح متجه ألعلى .مدخل أمامي ،مخرج خلفي
ُمو ِّ ّجهات إرجاع المستند إلرجاع المستند إلى األمام.
 6بوصة في الثانية (النسخ)  3 /بوصة في الثانية (المسح الضوئي)

( 3.0متوافق مع )USB2
 13بوصة في الثانية
درجة الحرارة 35 - 10:درجة مئوية ( 95- 50درجة فهرنهايت) نسبة الرطوبة :من 10
( Stopإيقاف)( Advance/Rewind ،تقديم/إرجاع) ،حالة مؤشر بيان LED
البيئة
إلى %90
وجّهات إرجاع الورق وقد تتطلب دع ًما إضافيًا .يجب مسح بعض الوسائط بسرعات أقل ،وقدر يكون من غير الممكن ضمان القدرة على مسح جميع أنواع وأحجام الوسائط.
( )1يجب أن تكون المستندات السميكة مرنة وأن تُزال ُم ِّ
( )2يتناسب معدل المسح مع مجموعة كاملة من قيم الدقة التي يدعمها الماسح الضوئي ،وستعتمد أوقات المسح الفعلية والسرعات العالية المعروضة على أداء المضيف ،إال أنها لن تكون مضمونة لجميع أنواع الوسائط؛ عل ًما أن مرات
المسح المعروضة هي الحد األقصى لمعدل التقاط الصور الحقيقي البالغ  200 × 200نقطة في البوصة.
تُعد المواصفات صحيحة لدى وقت كتابتها وهي تخضع للتغيير دون إشعار.

المواصفات
يختلف طول المسح الضوئي األقصى حسب نوع الملف ودقة المسح الضوئي.
يعمل وضع المسح الضوئي الطويل على تمكين إجراء مسح ضوئي للمستندات التي تصل إلى  50متر ( 1968.5بوصة) من حيث الطول في ملفات  PDFبدقة  200نقطة في البوصة.
ً
مماثال للحد األقصى الخاص بنوع ملف .TIFF
يختلف الحد األقصى لطول النسخ وفقًا لدقة المسح الضوئي ويكون
ً
مماثال للحد األقصى الخاص بنوع الملف ال ُمستخدم.
يختلف الحد األقصى لطول النسخ والنسخ االحتياطي وفقًا لدقة المسح الضوئي ويكون
الحد األقصى لطول المسح الضوئي

أحجام الورق القياسية

الحد األقصى لطول المسح الضوئي (بالمتر)
الحد األقصى لطول المسح الضوئي (بالبوصة)
*1200 *1000 800 600 400 300
200
100
النقاط في كل بوصة (*1200 *1000 800 600 400 300 200 100 )DPI
0.61
914 1.52 2.44 4.11 5.08 8.00 8.00
24
36
60 96 162 200 315 315
JPEG
0.61
914 1.52 2.44 5.08 10.03 15.24 15.24
24
36
60 96 200 395 600 600
TIFF
* إذا كان الحجم ال ُمحدد =  A0أو  +ANSI E/Eأو  ARCH E/E1و ،DPI >800 dpiفسوف يتم ضبط  DPIتلقائيًا عند ( dpi800نقطة في البوصة).
A0
A1
A2
A3
A4

ANSI
ISO
 841مم ×  1189مم  34 Eبوصة ×  44بوصة A0
 841مم ×  594مم  34 Dبوصة ×  22بوصة A1
 594مم ×  420مم  22 Cبوصة ×  17بوصة A2
 297مم ×  420مم  17 Bبوصة ×  11بوصة A3
 297مم ×  210مم  11 Aبوصة ×  8.5بوصة A4

ARCH
 36بوصة ×  48بوصة B0
 36بوصة ×  24بوصة B1
 24بوصة ×  18بوصة B2
 18بوصة ×  12بوصة B3
 12بوصة ×  9بوصات B4

JIS
 1030مم ×  1456مم
 728مم ×  1030مم
 515مم ×  728مم
 364مم ×  515مم
 257مم ×  364مم

