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احتفظ بنسخة مطبوعة من هذا الدليل بالقرب من يدك، أو احتفظ بنسخة منها على سطح مكتب الكمبيوتر، بحيث 
ميكنك البحث عن أي معلومات مطلوبة بسرعة في األوراق، ثم مسحها متى تطلب األمر.

احلال املقبولة للورق

تنبيه:
 c ال تستخدم الورق املطوي أو املتجعد أو امللتوي أو املقطع أو املبقع أو امللصق عليه طابع. استخدم الورق الذي يتوافق  

مع مواصفات الورق. انظر دليل املستخدم ملزيد من املعلومات التفصيلية.

تشرح األشكال التوضيحية أدناه حالة الورق الذي ميكن استخدامه والورق الذي ال ميكن استخدامه مع الطابعة. تأكد   
من استخدام الورق املقبول لالستخدام مع الطابعة.

مقبول

A: مطوي 		
B: ُمجَعد 		

*: 3 ملم أو أقل  	
أدخل الورق بعد تسوية التجعيد أو الطي.  

غير مقبول

A: مقطوع 		
B: ُمجَعد 		

C: ممزق 		
D: مطوي 	

*
*

*

*

*
*

*

B

A

A

B



تنظيف زجاج املاسحة الضوئية

لتحصل على أفضل تشغيل للماسحة الضوئية، ينبغي تنظيفها دوريًا )كل ثالثة أشهر(.

اتبع هذه اخلطوات لتنظيف الطابعة:

تنبيه:
 c.احرص على أال جترح يدك على األجزاء داخل الطابعة  

ال تضغط بقوة على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.  

احرص على عدم خدش أو تلف السطح الزجاجي للماسحة الضوئية، وال تستخدم فرشاة صلبة أو كاشطة   
للتنظيف. ميكن أن يؤدي السطح الزجاجي التالف إلى تقليل جودة املسح الضوئي.

ال تلمس الصفحة النظيفة داخل الطابعة.  

ال تستخدم مطلًقا كحول أو ثنر أو منظف يساعد على التآكل في تنظيف املاسحة الضوئية. قد تؤدي هذه املواد   
الكيماوية إلى حدوث أضرار مبكونات املاسحة الضوئية.

احرص على عدم سكب سوائل في آلية املاسحة الضوئية أو املكونات اإللكترونية. قد يؤدي ذلك إلى تلف دائم لآللية   
والدائرة الكهربية.

ال ترش مواد تشحيم داخل املاسحة الضوئية.  

قم بإيقاف تشغيل الطابعة وقم بإزالة أي ورق مت حتميله في الطابعة.  .1

استخدم قطعة قماش جافة وناعمة خالية من الوبر ملسح األتربة بحرص من سطح الزجاج.  .2
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