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 دليل المستخدم الفوري

يرجى قراءة كل إرشادات هذا القسم عند إعداد الطابعة واستخدامها.  
عند اختيار مكان للطابعة 

تجنب األماكن المعرضة للتغييرات السريعة في درجة الحرارة والرطوبة.   
أيًضا، ضع الطابعة بعيًدا عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الشديد أو أي 

مصدر حرارة. 
تجنب األماكن المعرضة لألتربة أو الصدمات أو االهتزازات.   

اترك مساحة كافية حول الطابعة لتهويتها بدرجة كافية.   
ضع الطابعة بالقرب من مأخذ تيار كهربائي بالحائط بحيث يسهل فصل القابس.   

ضع الطابعة على سطح مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة الطابعة في كل   
االتجاهات. في حالة وضع الطابعة بجوار حائط، اترك مسافة تزيد عن ١٠ سم 

بين مؤخرة الطابعة والحائط. ولن تعمل الطابعة على نحو صحيح إذا كانت مائلة 
بزاوية معينة. 

عند تخزين الطابعة أو نقلها، يجب عدم إمالتها أو إيقافها على جانبها أو قلبها   
رأًسا على عقب. وإال، فقد يتسرب الحبر من الخرطوشة. 

عند اختيار مصدر للتيار الكهربائي 
استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق الطابعة فقط.   

استخدم فقط سلك التيار المرفق بهذا الجهاز. فقد يتسبب استخدام سلك آخر في   
نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. 

تم تصميم سلك التيار الكهربائي المرفق مع هذا الجهاز لالستخدام مع هذا   
الجهاز فقط. فقد يتسبب استخدامه مع جهاز آخر في نشوب حريق أو التعرض 

لصدمة كهربائية. 
تأكد من توافق سلك التيار الكهربائي المتردد مع مقاييس األمان المحلية.   

ال تستخدم سلك تيار تالف أو باٍل.   
إذا كنت تستخدم سلك توصيل فرعيًَا مع الطابعة، فتأكد أن إجمالي قيمة شدة   
التيار باألمبير لألجهزة المتصلة بسلك التوصيل الفرعي ال يتجاوز قيمة شدة 

التيار باألمبير للسلك. تأكد أيًضا أن إجمالي قيمة شدة التيار باألمبير لكافة 
األجهزة المتصلة بمأخذ التيار الكهربائي بالحائط ال تتجاوز قيمة شدة التيار 

باألمبير لمأخذ التيار الكهربائي بالحائط. 
إذا كنت تعتزم استخدام الطابعة في ألمانيا، يجب حماية التوصيالت الكهربائية   

للمبنى بواسطة استخدام قاطع دائرة تيار شدته ١٠ إلى ١٦ أمبير لتوفير الحماية 
الكافية لهذه الطابعة من دوائر القصر وزيادة التيار الكهربائي. 

عند التعامل مع خراطيش الحبر 
احفظ خراطيش الحبر بعيًدا عن متناول األطفال. ال تسمح لألطفال بالشرب من   

الخراطيش أو حتى التعامل معها. 
ال تفتح عبوات خراطيش الحبر إال قبل تركيبها مباشرة.   

رج خراطيش الحبر الجديدة أربع أو خمس مرات قبل فتح العبوات.   
ال ترج خراطيش الحبر بعد فتح العبوات، فقد يتسبب ذلك في تسرب الحبر.   

توخَّ الحذر عند إخراج خرطوشة الحبر من العبوة لئال تتسبب في كسر   
الخطافات الموجودة على جانبها. 

كن حريًصا عند التعامل مع خراطيش الحبر المستخدمة، فقد تجد بقايا حبر   
حول منفذ تزويد الحبر. وإذا المس الحبر بشرتك، فعليك بغسلها جيًدا بالماء 

والصابون. وإذا المس الحبر عينيك، فعليك غسلها فوًرا بالماء. وفي حالة 
استمرار الشعور بعدم االرتياح أو الشعور بمشكالت في الرؤية بعد غسل 

العينين جيًدا بالماء، سارع بزيارة الطبيب. 
ال تنزع الملصق الموجود على الخرطوشة أو تمزقه، فقد يتسبب ذلك في   

تسرب الحبر. 
ال تلمس شريحة IC الخضراء التي توجد على جانب الخرطوشة.   

فهذه الشريحة التي توجد على خرطوشة الحبر تحتفظ بمجموعة متنوعة من   
المعلومات المتعلقة بالخرطوشة، مثل كمية الحبر المتبقية، بحيث تتمكن من 

إخراج الخرطوشة وإعادة تركيبها بحرية تامة. ولكن في كل مرة يتم تركيب 
الخرطوشة، يتم استهالك بعض الحبر ألن الطابعة تقوم بإجراء فحص تلقائي 

للكفاءة. 
قم بتخزين خرطوشة الحبر بحيث يتجه الملصق الخاص بها ألعلى. ال تخزن   

الخرطوشة مقلوبة رأًسا على عقب. 
عند استخدام الطابعة 

ال تضع يدك داخل الطابعة أو تلمس خراطيش الحبر أثناء الطباعة.   
ال تقم بإعاقة أو تغطية فتحات التهوية والمنافذ الموجودة بالطابعة.   

ال تحاول صيانة الطابعة بنفسك.   
افصل الطابعة واستشر فني صيانة مؤهَّل وفًقا للشروط التالية:  

هناك تلف في قابس أو سلك التيار أو وصول سائل داخل الطابعة أو سقوط 
الطابعة أو تلف غطائها الخارجي أو عدم عملها على نحو صحيح أو هناك تغير 

واضح في أدائها. 
ال تدخل أي شيء في فتحات الطابعة.   

احرص على عدم سكب أي سائل على الطابعة.   
اترك خراطيش الحبر مركبة. فقد يؤدي إخراج الخراطيش إلى جفاف رأس   

الطباعة مما قد يحول دون قيام الطابعة بالطباعة. 
عند توصيل هذا الجهاز بجهاز كمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام أحد الكابالت،   
تأكد من صحة توجيه الموصالت. وذلك ألن كل موصل له اتجاه صحيح واحد 

فقط. وقد يؤدي تركيب الموصل في االتجاه الخطأ إلى تلف كال الجهازين 
المتصلين بالكابل. 
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مالحظة: 
يتم استخدام أول خراطيش حبر يتم تركيبها في 

الطابعة لتحميل رأس الطباعة بشكل جزئي. لكن 
بالنسبة لخراطيش الحبر التالية، فإنها تدوم طوال 

العمر االفتراضي المقدر لها. 


