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تمهيد
!Pantum مرحًبا بك في منتجات سلسلة

!Pantum نقدر استخدامك لمنتجات سلسلة

لحماية مصالحك الضرورية، يرجى قراءة البيانات التالية بعناية.

إشعار قانوني

العالمة التجارية 
 Zhuhai Pantum Electronics عالمتين تجاريتين مسجلتين لشركة Pantum 奔图 وشعارات Pantum يعد كل من

 .Co.,Ltd في األراضي الصينية.

ويعد كل من  ®Microsoft و ®Windows و ®Windows server و ®Windows Vista عالمات تجارية مسجلة لشركة 
Microsoft Corporation في الواليات المتحدة األمريكية أو البالد/المناطق األخرى.

.Wi-Fi Alliance عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة Wi-Fi Protected Setup™و Wi-Fi® عد كل من

ترجع ملكية أسماء البرامج في دليل المستخدم هذا إلى الشركات الخاصة المالكة لها بالتوافق مع اتفاقية الترخيص المقابلة ويتمثل 
الغرض من اإلشارة إليها في اإلرشاد فقط.

وتعد كل أسماء المنتجات والعالمات التجارية األخرى المذكورة هنا عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية أو عالمات خدمة 
لمالكيها المعنيين، ويتمثل الغرض من اإلشارة إليها في اإلرشاد فقط.

حقوق الطبع والنشر 
.Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.  حقوق طبع ونشر دليل المستخدم هذا مملوكة لشركة

 Zhuhai يحظر نسخ دليل المستخدم هذا وترجمته وتعديله ونشره بأي وسيلة أو بأي شكل دون موافقة كتابية مسبقة من شركة
.Pantum Electronics Co.,Ltd. 

V1.0 AR :اإلصدار

إخالء المسؤولية 
لتحقيق تجربة أفضل للمستخدم، تحتفظ شركة  .Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd بالحق في إجراء تغييرات على دليل 

المستخدم. كما تخضع المعلومات المضمنة هنا للتغيير دون إخطار.

يتحمل المستخدمون مسؤولية أي أضرار تنشأ عن عدم اتباع دليل المستخدم هذا. وفي الوقت نفسه، باستثناء الضمان الصريح 
الموجود في دليل صيانة المنتج أو االلتزام بالخدمة، ال تعطي شركة  .Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd أي ضمان أو 

اعتماد صريح أو ضمني في دليل المستخدم هذا )بما في ذلك مجموعة األحرف أو الكلمات(.

قد ُيحظر استخدام هذا المنتج لنسخ صور أو مستندات بعينها أو طباعتها أو مسحها ضوئًيا أو القيام بأي عمليات أخرى بأي شكل من 
األشكال طبًقا للقوانين المحلية. إذا لم تكن متأكًدا من مشروعية استخدام هذا المنتج لمستندات أو صور معينة، فيجب عليك استشارة 

مستشارك القانوني مسبًقا.



II 

احتياطات السالمة
السالمة من الليزر 

إن إشعاع الليزر ضار لجسم اإلنسان. نظًرا ألن مكونات الليزر محكمة الغلق تماًما داخل الطابعة، فلن يتسرب إشعاع الليزر. لتجنب 
إشعاع الليزر، يرجى عدم فك الطابعة عشوائًيا!

تلتزم الطابعة بشروط منتجات الليزر الفئة 1 وفًقا لمعيار CFR. تتميز الطابعة بصمام ثنائي ليزر من الفئة "III B"، والذي يمنع 
تسرب أي إشعاع ليزر فيما بين مكونات الليزر.

الملصق التالي مرفق بمكونات الليزر داخل الطابعة:

تحذير السالمة
يرجى مراعاة تحذيرات السالمة التالية قبل استخدام الطابعة:

يمر إلكترود عالي الجهد داخل الطابعة. قبل تنظيف الطابعة، تأكد من إيقاف تشغيل 
الطاقة!

قد يؤدي توصيل قابس سلك الطاقة أو فصله بأيٍد مبللة إلى حدوث صدمة 
كهربائية.

وحدة المنصهر مرفقة بملصق تحذيري من درجة الحرارة العالية. 
يرجى عدم إزالة أو إتالف هذا الملصق.

تصبح وحدة المنصهر ساخنة أثناء الطباعة وبعدها. قد يؤدي 
لمس وحدة المنصهر )المنطقة المظللة كما يلي( إلى حدوث 

حروق!

تحذير
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احتياطات

اإلجراءات االحتياطية التي يجب اتخاذها قبل استخدام الطابعة:
قراءة جميع اإلرشادات وفهمها؛  .1

االّطالع على المبادئ األساسية المرتبطة بتشغيل األجهزة الكهربائية؛  .2

االلتزام بجميع التحذيرات واإلرشادات المحددة على الجهاز أو في الدليل المرفق بالجهاز؛  .3

في حالة التعارض بين إرشادات التشغيل ومعلومات السالمة، ُيرجى الرجوع إلى معلومات السالمة، ألنه قد يحدث سوء فهم إلرشادات   .4
التشغيل. إذا لم تتمّكن من حل التعارض، ُيرجى اتصل بالخط الساخن لخدمة العمالء أو اتصل بمندوب الخدمة للحصول على التعليمات؛

قبل تنظيف الجهاز، قم بإزالة سلك الطاقة من مأخذ مصدر طاقة التيار المتردد. ال تستخدم منظفات سائلة أو رذاذية؛  .5

ُيرجى تأكد من وضع الجهاز على سطح مكتب مستقر لتجنب ضرر خطير قد يحدث بسبب سقوط الجهاز؛  .6

ال تضع الجهاز بالقرب من المشعات أو مكييفات الهواء أو أنابيب التهوية؛  .7

ال تضع أي شيء فوق سلك الطاقة. وال تضع الجهاز في مكاٍن قد يمر فيه األشخاص على سلك الطاقة؛  .8

يجب أال يتم التحميل الزائد على أسالك المآخذ وإطالة التوصيل. فقد يقلل ذلك من األداء ويسبب حريًقا أو صدمة كهربائية؛  .9

ال تسمح للحيوانات األليفة بالعبث بسلك طاقة التيار المتردد أو كبل وحدة توصيل الكمبيوتر؛  .10

ال تسمح بدخول أشياء حادة في فتحات الجهاز لتجنب االتصال   .11 
بالجهاز ذي الجهد الكهربي العالي، والذي قد يسبب حريًقا أو صدمة كهربائية. احرص على أال تنسكب سوائل على الجهاز؛

ال تفك الجهاز لتجنب خطر الصدمة الكهربائية. ال يجوز إتمام عمليات اإلصالح الضرورية إال عن طريق موظفي صيانة محترفين. قد يؤدي   .12
فتح أو إزالة الغطاء إلى صدمة كهربائية أو أضرار محتملة أخرى. كما يمكن أن يؤدي الفك والتجميع الخاطئ إلى صدمة كهربائية أثناء 

التشغيل في وقت الحق؛ 

إذا حدث أي شيء مما يلي، فافصل الجهاز عن الكمبيوتر وانزع سلك الطاقة من مأخذ التيار المتردد في الحائط، واتصل بفني مؤهل من   .13
موظفي الخدمة للقيام بأعمال الصيانة: 

• انسكاب سائل داخل الجهاز.

• تعرض الجهاز للمطر أو الماء.

• سقوط الجهاز أو تلف الغطاء.

• تغييرات بالغة في أداء الجهاز.

ال تقم بتعديل سوى وحدة التحكم الُمشار إليها في االرشادات. قد يتسبب التعديل غير الصحيح لوحدات التحكم األخرى في إحداث أضرار،   .14
وهذا يعني أن موظفي الصيانة المحترفين سوف يقضون وقًتا أطول إلصالح هذه األضرار؛

ال تستخدم الجهاز في عاصفة رعدية لتجنب خطر الصدمة الكهربائية. إن أمكن، انزع سلك طاقة التيار المتردد أثناء العاصفة الرعدية؛   .15

إذا كنت تطبع العديد من الصفحات باستمرار، فسيصبح سطح الدرج ساخًنا جًدا. احرص على عدم لمس هذا السطح، وأبعد األطفال بعيًدا عن   .16
هذا السطح؛ 

17. ال يمكن توصيل سلك اإلشارة للجهاز المتصل بالطابعة بالوحدات الخارجية؛

ُيرجى تأكد من إجراء تهوية في أوقات مناسبة عند االستخدام لمدة أطول أو عند طباعة كميات ضخمة من الوثائق في حجرة رديئة التهوية؛  .18

في وضع االستعداد، ستنتقل الطابعة تلقائًيا إلى وضع توفير الطاقة )السكون(، إذا لم تتلَق أي أمر بمهمة لمدة زمنية )دقيقة مثاًل(؛ ويمكن أن   .19
تنتقل إلى وضع عدم استهالك أي طاقة في حالة عدم توصيلها بأي مصدر إمداد طاقة خارجي فقط؛

كون الجهاز من "الفئة 1"، ينبغي توصيل الطابعة بمأخذ مصدر طاقة مزوًدا بسلك توصيل أرضي للحماية عند االستخدام؛  .20

يجب وضع هذا المنتج وفًقا لعالمات الشحن على صندوق عبوة المنتج أثناء التسليم؛  .21
هذا المنتج هو نوع من األجهزة منخفضة الجهد الكهربي. عند استخدام هذا المنتج بأقل من نطاق الجهد المحدد أو في حالة انفصال الحبر من   .22

المحتويات المطبوعة أو في حالة بدء تشغيل الجهاز بشكل بطيء، يرجى الرجوع إلى احتياطات المنتج أو االتصال بمركز Pantum لخدمة 
ما بعد البيع؛

تم بيع هذا المنتج كآلة كاملة. يمكن للمستهلكين التوجه إلى مركز Pantum لخدمة ما بعد البيع لشراء األجزاء التي يحتاجونها. إذا كان   .23
المنتج الذي تم بيعه غير متسق مع قائمة العبوة، يرجى االنتقال إلى مركز خدمة ما بعد البيع المحدد لحل المشكلة؛   

24.    قم بوضع هذا المنتج في مكان تتراوح درجة حرارته بين10درجة مئوية و32.5 درجة مئوية كما تتراوح رطوبته النسبية ما بين 20%
و%80؛ ؛

25. قد تتحول الطابعة إلى الطباعة المتقطعة بعد قدر معين من الطباعة المستمرة، وذلك ألسباب أمنية وألسباب أخرى
يرجى حافظ على دليل المستخدم في مكان آمن.  26
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معلومات تنظيمية

يشير هذا الرمز إلى أنه في نهاية العمر االفتراضي للمنتج، يجب عدم التخلص منه كنفايات منزلية. وبداًل من ذلك، 
يجب التخلص من جهازك المستهلك في منطقة تجميع مخصصة إلعادة تدوير نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية. 

المرجع: توجيه االتحاد األوروبي EU Directive 2002/96/EC حول نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية 
)WEEE(. يرجى االتصال بالموزع/الموّرد للحصول على المزيد من المعلومات.

هذا الجهاز مناسب لالستخدام في األماكن الداخلية فقط.

 )EC( التوافق مع توجيهات المجتمع األوروبي
 EC directives 2004/108/EC يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات الحماية الخاصة بتوجيهات االتحاد األوروبي

وEC/2006/95  حول التقارب والتناسق بين قوانين الدول األعضاء فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي والسالمة 
لألجهزة الكهربائية المصممة لالستخدام داخل حدود معينة للجهد الكهربائي. 

الشركة المصنعة لهذا المنتج هي: 
. )الصين(

يتوفر إعالن االلتزام بمتطلبات التوجيهات عند الطلب من المندوب المعتمد. 
يتوافق هذا المنتج مع تحديدات الفئة Class B الخاصة بمعيار EN 55022 ومتطلبات السالمة الخاصة بمعيار 

 .EN 60950

 RoHS Directive 2009/95/EC تتوافق هذه الطابعة بصورة تامة مع توجيه تقييد استخدام مواد خطرة معينة
ومتطلبات التوجيه المعّدل Directive 2011/65/EU إلدارة المواد الخطرة والسامة.



V 

جدول المحتويات
1. قبل استخدام الطابعة.................................................................................................. 1-2
1-2 . 1.1. قائمة محتويات العبوة............................................................................................
1-3 . 1.2. مكونات الطابعة..................................................................................................
1-4 . 1.3. عبوة حبر الليزر.................................................................................................
2. الورق ووسائط الطباعة.............................................................................................. 2-2
2-2 . 2.1. مواصفات الورق.................................................................................................
2-3 . ...................................................................................................... 2.2. ورق خاص
2-4 . 2.3. تحميل الورق.....................................................................................................
2.3.1. التحميل في علبة المغذي التلقائي.............................................................................. 2-4
2-5 .............................................................................. 2.3.2. التحميل في علبة المغذي اليدوي
2-7 . .......................................................................................... 2.4. المنطقة غير المطبوعة
2-7 . ........................................................................................ 2.5. إرشادات استخدام الورق
3-2 . .............................................................................. 3. تثبيت برنامج التشغيل وإزالة تثبيته 
3-2 .......................................................Windows 3.1. برنامج التشغيل المستند إلى نظام التشغيل
3.1.1. تثبيت برنامج التشغيل.......................................................................................... 3-2
3-8 . 3.1.2. إزالة التثبيت...................................................................................................
3-10 ............................................................. Mac 3.2. تثبيت برنامج التشغيل على نظام التشغيل
4-2 . 4. إعدادات الشبكة السلكية )لُطرز طابعة الشبكة السلكية(..............................................................................................
4-2 . .................................................................................................... IP 4.1. تعيين عنوان
4-3 . 4.2. تثبيت الطابعة على الشبكة..........................................................................................
4-4 . ............................................................................................... 4.3. تعيين منتجات الشبكة
4-4 . ............................................................................. 4.3.1. عرض إعدادات الشبكة أو تغييرها
4-4 ..................................................... 4.3.2. تعيين كلمة مرور تسجيل الدخول لخادم الويب أو تغييرها
4-4 . ........................................................................................ 4.3.3. استعادة إعدادات المصنع
5-2 . ............................................................................................)Wi-Fi 5. اإلعدادات الالسلكية )لُطرز الطباعة من خالل
5-2 . 5.1. أنواع الشبكة الالسلكية...................................................................................................................
5-2 . ............................................................................................. 5.1.1. التكوين من خالل وضع البنية األساسية
5-8 . .........................................................................................................Soft-AP5.1.2. التكوين من خالل
5-8 . .................................................................................................................. 5.2. إيقاف الجهاز الالسلكي
6-2 ................................................................................................................Pantum Mobile Print .6
6-2 . ....................................................................................................Pantum Mobile Print 6.1. ما هو
6-2 . ....................................................................................................Pantum Mobile Print 6.2. تنزيل
6-2 . ............................................................................................. 6.3. أنظمة تشغيل األجهزة المحمولة المدعومة
6-2 . 6.4. طريقة استخدام األجهزة المحمولة في الطباعة.........................................................................................
6-2 .     6.4.1.  الطباعة عبر األجهزة المحمولة باستخدام نقطة اتصال الطابعة...................................................................
6-6 . ....................................     6.4.2..الطباعة عبر األجهزة المحمولة باستخدام نقاط وصول Wi-Fi )لجميع األجهزة المحمولة(
7-2 ......................................................................................................................................... 7. طباعة
7-2 . ........................................................................................................................... 7.1. وظيفة الطباعة
7-3 . ..................................................................................................................... 7.2. فتح مستند التعليمات
7-4 . 7.3. طباعة يدوية على الوجهين..............................................................................................................
7-7 . ...................................................................................................................... 7.4. إلغاء مهمة الطباعة
8. لوحة التحكم................................................................................................................................... 8-2
8-2 . .......................................................................P2200/P2500 Series 8.1. نظرة عامة على لوحة التحكم لـ
8-2 . ......................................................................................................... 8.1.1. وظائف أزرار لوحة التحكم 
8-3 . .............................................................................................. 8.1.2. وظائف مؤشرات LED بلوحة التحكم
9-2 . 9. الصيانة الدورية.............................................................................................................................
9.1. تنظيف الطابعة............................................................................................................................. 9-2
9-4 . 9.2. صيانة عبوة حبر الليزر.................................................................................................................



VI 

9.2.1. استخدام عبوة حبر الليزر وصيانتها................................................................................................... 9-4
9-4 ............................................................................................................ 9.2.2. مدة خدمة عبوة حبر الليزر
9-5 .............................................................................................................. 9.2.3. استبدال عبوة حبر الليزر
10-2 ............................................................................................................... 10. استكشاف المشكالت وإصالحها 
10-2 ............................................................................................................. 10.1. التخلص من الورق المكّدس 
10-3 ...................................................................................................... 10.1.1. تكدس الورق في منفذ التغذية
10-6 ................................................................................................. 10.2. استكشاف المشكالت الشائعة وإصالحها
10-6 .................................................................................................................. 10.2.1. المشكالت الشائعة
10-7 ..................................................................................................................... 10.2.2. عيوب الصور 
11-2 ................................................................................................................................. 11. مواصفات المنتج
11-2 ........................................................................................ P2200/P2500 Series 11.1. مواصفات سلسلة
11.1.1. نظرة عامة على المواصفات....................................................................................................... 11-2
11.1.2. مواصفات الطباعة.................................................................................................................. 11-3
11-4 ....................................................................................................P2600 Series 11.2. مواصفات سلسلة
11.2.1. نظرة عامة على المواصفات....................................................................................................... 11-4
11.2.2. مواصفات الطباعة.................................................................................................................. 11-5



1
الفصل

1-1 

قبل استخدام الطابعة

2 .................................................................................................................................... 1. قبل استخدام الطابعة
2 ............................................................................................................................ 1.1. قائمة محتويات العبوة
3 .................................................................................................................................. 1.2. مكونات الطابعة
4 ................................................................................................................................. 1.3. عبوة حبر الليزر



1-2 

1. قبل استخدام الطابعة

1.1. قائمة محتويات العبوة
عند فتح العبوة، تأكد من وجود األجزاء التالية في العلبة الكرتونية:

P2500 SeriesP2600 Seriesالكميةاالسم

1الطابعة

1عبوة حبر الليزر

USB 1كبل وحدة توصيل

1سلك طاقة

1قرص مضغوط

1دليل اإلعداد السريع

Pantum 1ضمان

• قد ال يتم إرفاق ضمان Pantum في بعض المناطق. ملحوظة: 

P2200/
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1.2. مكونات الطابعة

| الشكل من الجهة األمامية

الرقم  التسلسلي
P2500 SeriesP2600 Series

حاوية اإلخراجحاوية اإلخراج1

لوحة التحكملوحة التحكم2

درج اإلخراجدرج اإلخراج3

دليل المغذي اليدويدليل المغذي التلقائي4

دليل المغذي التلقائيحاجز الورق5

حاجز الورقعلبة المغذي6

علبة المغذي اليدويعلبة المغذي التلقائي7

علبة المغذي التلقائي8

علبة المغذي9

| الشكل من الجهة الخلفي

الرقم 
P2500 SeriesP2600 Seriesالتسلسلي

وحدة توصيل الشبكةوحدة توصيل الشبكة1

2USB وحدة توصيلUSB وحدة توصيل

مفتاح التشغيلمفتاح التشغيل3

وحدة توصيل الطاقةوحدة توصيل الطاقة4

• قد يختلف الشكل من الجهة الخلفية للطابعة استناًدا إلى الُطرز والوظائف. ملحوظة: 

P2200/

P2200/
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1.3. عبوة حبر الليزر

| مدة خدمة عبوة حبر الليزر

P2200/P2500 SeriesP2600 Seriesاسم السلسلة

الرسم التوضيحي

متوسط كمية الطباعةالنوع

عبوة حبر الليزر 
قياسية السعة

حوالي 1600 صفحة تقريًبا
)البيانات المذكورة أعاله تتطابق مع المواصفة 

)ISO/IEC 19752 القياسية

حوالي 1500 صفحة تقريًبا
)البيانات المذكورة أعاله تتطابق مع المواصفة 

)ISO/IEC 19752 القياسية

عبوة حبر الليزر 
عالية السعة

حوالي 2300 صفحة تقريًباغير متاح
)البيانات المذكورة أعاله تتطابق مع المواصفة 

)ISO/IEC 19752 القياسية

• هذا الطراز عرضة للزيادة بدون إخطار. ملحوظة: 
• قد تختلف قدرة الوحدات القابلة لالستهالك وفًقا لألنواع الُمستخدمة.

.Pantum ال توصي الشركة باستخدام وحدات قابلة لالستهالك غير تلك الوحدات األصلية الخاصة بشركة •
• لن تتم تغطية أي أضرار قد تنتج عن استخدام وحدات قابلة لالستهالك مختلفة عن الوحدات األصلية الخاصة 

بشركة Pantum بموجب الضمان.
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2. الورق ووسائط الطباعة

2.1. مواصفات الورق

 P2200/P2500
Series

     P2600 Series

علبة المغذي 
التلقائي 

عادي، ورق رفيع، ورق خاص )transparency، نوع الوسائط 
 envelope   ،label   ،cardstock ، سميك، وغير ذلك(.

حجم الوسائط 

Legalو Letterو A6و IS0 B5و JIS B5و A5و A4
وExecutive وFolio وOficio وStatement و

Postcard   Japanese وMonarch Env وDL Env و
Big 16Kو ZLو No.10 Envو Env و C6و Envو   C5

وBig 32K و16K و32K وB6 و
Yougata4 وPostcard وYounaga3 وNagagata3و

Yougata2 ومخصص وغيرها .

P2200/P2500 Series: ²من 60 إلى 105 جم/م من 60 إلى 163 جم/مP2600 Series: ²وزن الوسائط 

الحد األقصى لسعة 
150 صفحة، 80 جم/مP2900 Series:²العلبة 

P2600 Series علبة المغذي
اليدوي 

)transparency، نوع الوسائط  خاص  ورق  رفيع،  ورق  عادي، 
 envelope   ،label   ،cardstock ، سميك، وغير ذلك(.

من 60 إلى 163 جم/م²وزن الوسائط 

الحد األقصى لسعة 
صفحة واحدة العلبة

• يوصى باستخدام الورق القياسي مع الطابعة. مالحظة: 
• قد يؤثر االستخدام الموّسع للورق الخاص على مدة خدمة الطابعة.

• قد يؤدي استخدام وسائط طباعة ال تتطابق مع اإلرشادات الموضحة في دليل المستخدم هذا إلى جودة طباعة سيئة 
وزيادة تكدس الورق والتلف الشديد للطابعة.

• هناك بعض الخصائص التي تعد عوامل هامة تؤثر على أداء الطباعة وجودة المطبوعات كالوزن والتركيب 
والملمس والرطوبة.

• يرجى مالحظة ما يلي عند تحديد وسائط الطباعة:
1. تأثير الطباعة المطلوب: يجب أن تتطابق وسائط الطباعة المحددة مع متطلبات مهام الطباعة.

2. مالسة السطح: قد تؤثر مالسة وسائط الطباعة في دقة الطباعة الناتجة.
3. قد تتطابق بعض وسائط الطباعة مع جميع إرشادات االستخدام المذكورة هنا، وبالرغم من ذلك 

قد ال تمنحك النتيجة المطلوبة. قد يرجع ذلك إلى التشغيل غير الصحيح أو درجة الحرارة والرطوبة 
غير المالئمة أو عوامل أخرى خارجة عن تحكم Pantum. قبل شراء كميات كبيرة من وسائط 

الطباعة، تأكد من أن وسائط الطباعة تتطابق مع المواصفات المحددة في دليل المستخدم هذا.
4. قد يؤدي استخدام وسائط طباعة ال تتطابق مع هذه المواصفات إلى تلف الطابعة.
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2.2. ورق خاص
تدعم هذه الطابعة استخدام ورق خاص للطباعة. ويتضمن الورق الخاص ما يلي: وlabel   وenvelope   وtransparency وسميكو 

وcardstock وغير ذلك.

| يرجى مالحظة المعايير التالية:

أنواع وسائط 
الممارسات الخاطئة الممارسات الصحيحة الطباعة 

Label )ملصقات(

استخدام فقط الملصقات التي ال تحتوي ورق 
تبطين مكشوف.

يجب وضع الملصقات بشكل مستو عند 
استخدامها.

استخدام ملصقات لورق كامل فقط.
ال يتوفر ضمان على مطابقة جميع الملصقات 
المتوفرة في السوق مع المتطلبات ذات الصلة.

استخدام الملصقات المجعَّدة أو المنقطة ببروز أو التالفة.

 Envelope
ينبغي تحميل المغلفات بالتساوي.)مغلفات(

زة أو الملَصقة أو التالفة. استخدام األظرف المجعَّدة أو المحزَّ
استخدام ملصقات ذات مشابك أو أدوات تثبيت أو فتحات أو مزودة 

ببطانات مطلية.
استخدام مغلفات ذاتية اللصق أو أي مواد اصطناعية أخرى.

 Transparency
)شفاف(

استخدام الورق الشفاف المعتمد لالستخدام في 
استخدام وسائط طباعة شفافة غير مالئمة لطابعات الليزر.طابعات الليزر فقط.

سميك، 
 Cardstock

)بطاقات(

استخدام الورق الثقيل المعتمد لالستخدام في 
طابعات الليزر فقط، والذي يطابق مواصفات 

الوزن لهذه الطابعة.

استخدام الورق الذي يتجاوز وزنه مواصفات الوسائط 
الموصى بها لهذه الطابعة.

• عند استخدام الورق الخاص أو وسائط الطباعة، تأكد من تحديد حجم الطباعة المناسبة ونوعها في إعدادات الطابعة  ملحوظة: 
للحصول على أفضل تأثير للطباعة.

 ،P2200/P2500 series عند استخدام وسائط خاصة للطباعة، فيوصى بتحميل ورقة واحدة في كل مرة. بالنسبة للفئة •
حمل ورقة خاصة واحدة في علبة المغذي التلقائي في كل مرة. بالنسبة للفئة P2900 series، حمل ورقة خاصة 

واحدة في علبة المغذي اليدوي في كل مرة.
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2.3. تحميل الورق

2.3.1. التحميل في علبة المغذي التلقائي

أ( افتح علبة المغذي.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

ب( حرك أدلة المغذي التلقائي لتتناسب مع جانبي الورقة.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

ج( ارفع علبة اإلخراج لتتجنب انزالق الورق وسقوطه.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series
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د( حمِّل الورق في علبة المغذي التلقائي مع وضع جهة الطباعة ألعلى.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

هـ( اضبط حاجز الورق ليتناسب مع حجم الورق.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

2.3.2. التحميل في علبة المغذي اليدوي

أ( افتح علبة المغذي.

• إذا كان الورق الُمحمَّل في علبة المغذي التلقائي يتجاوز 150 ورقة في نفس الوقت، فسيتكّدس الورق أو لن يتم  مالحظة: 
تغذيته.

• عند استخدام ورق مطبوع، يرجى وضع الجانب المراد طباعته )الجانب الفارغ( مقاباًل ألعلى.
• عند الطبع على ورق بحجم A5، يوصى بتغذية الورق في االتجاه األفقي ألن ذلك يساعد في زيادة مدة خدمة عبوة 

حبر الليزر.

• تدعم منتجات الفئة P2600 series المغذي اليدوي فقط. مالحظة: 
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ب( حرك أدلة المغذي اليدوي لتتناسب مع جانبي الورقة.

ج( ارفع علبة اإلخراج لتتجنب انزالق الورق وسقوطه.

د( ضع وسائط الطباعة، مثل المغلف أو الورق الشفاف في علبة المغذي اليدوي بالورق بكلتا اليدين حتى يتصل الطرف األمامي 
للمغلف أو الورق الشفاف بأسطوانة التصحيح.

هـ( بعد خروج الصفحة المطبوعة من الطابعة، قم بتحميل ورقة أخرى وفًقا للخطوات المذكورة أعاله لالستمرار في الطباعة.

• عند تحميل الورق في علبة المغذي اليدوي، سوف تعمل الطابعة تلقائًيا على تمكين وضع المغذي اليدوي. ملحوظة: 
• حمِّل الورق في علبة المغذي اليدوي مع وضع جهة الطباعة ألعلى. عند التحميل، يدخل الجزء العلوي للورقة أواًل 

في علبة المغذي اليدوي.
• تأكد من تحميل الورق أو المغلفات أو الورق الشفاف بشكل مستقيم وفي الموضع الصحيح في علبة المغذي 

اليدوي. وإال، فسيؤدي ذلك إلى إنتاج طباعة مائلة )منحرفة عن المكان المطلوب( أو تكدس الورق.

يرجى إزالة الورق واألظرف والورق الشفاف بعد الطباعة مباشرًة. قد يؤدي تجمع الورق أو 
المغلفات إلى تكدس الورق أو تجعده.

تحذير
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2.4. المنطقة غير المطبوعة
تشير الحافة المظللة إلى المنطقة غير المطبوعة.

الهامشان العلوي والسفلي حجم الورقةاالستخدام
)A(

الهامشان األيسر واأليمن 
)B(

طباعة
A4)5 مم )0.197 بوصة(5 مم )0.197 بوصة

Letter)5 مم )0.197 بوصة(5 مم )0.197 بوصة

2.5. إرشادات استخدام الورق
• ستؤدي الورقة أو المخطوطة ذات الملمس الخشن أو المقعرة أو المحدبة أو الملطخة بالزيت أو ذات النعومة الجيدة إلى أداء سيء 

في الطباعة.

• يرجى التأكد من عدم وجود غبار أو وبر أو غير ذلك على الورق.

• يجب وضع الورقة على سطٍح مستٍو وتخزينها في بيئة باردة وجافة.



3
الفصل

3-1 

تثبيت برنامج التشغيل وإزالة تثبيته

3. تثبيت برنامج التشغيل وإزالة تثبيته ................................................................................................................... 2
2 ...................................................................................... Windows 3.1. برنامج التشغيل المستند إلى نظام التشغيل
2 ..................................................................................................................... 3.1.1. تثبيت برنامج التشغيل
8 ............................................................................................................................... 3.1.2. إزالة التثبيت
10 .............................................................................................Mac 3.2. تثبيت برنامج التشغيل على نظام التشغيل



3-2 

3. تثبيت برنامج التشغيل وإزالة تثبيته 

Windows 3.1. برنامج التشغيل المستند إلى نظام التشغيل

3.1.1. تثبيت برنامج التشغيل

1. مقدمة

يساعد برنامج التشغيل المستخدمين على تشغيل برنامج التثبيت وبرنامج إزالة التثبيت من خالل معالجات التثبيت وإزالة التثبيت، 
والتي توفر الوظائف األساسية والوحدات التالية:

• يكمل التشغيل التلقائي عملية التشغيل التلقائي لقرص التثبيت المضغوط.

• التثبيت: يوفر للمستخدمين معالج تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

• إلغاء التثبيت: يوفر للمستخدمين معالج إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

2. خطوات التثبيت 

1( وحدة توصيل التشغيل

بعد إدخال قرص التثبيت المضغوط، ستنبثق وحدة توصيل Pantum وسيتم تشغيل قرص التثبيت المضغوط تلقائًيا. راجع الشكل 
أدناه:

• بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل Windows XP وWindows Server 2003، ستنبثق النافذة "تم العثور  ملحوظة: 
على معالج جهاز جديد" عند توصيل الطابعة ألول مرة. يجب إغالق هذه النافذة. إذا لم يتم إغالق هذه النافذة، فقد ال 

يتم اكتشاف الطابعة، مما يؤدي إلى فشل التثبيت.
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سيتم تنفيذ مصادقة المستخدم قبل تشغيل البرنامج. إذا كان المستخدم مسؤواًل، فستظهر هذه الواجهة. وإذا لم يكن المستخدم مسؤواًل، 
 Pantum P2200-P2500-P2600 فستنبثق شاشة المطالبة "االمتيازات غير كافية. الرجاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

بامتيازات المسؤول.".

2( واجهة اللغة )التثبيت بنقرة واحدة(

عند اكتمال التشغيل التلقائي، ستظهر واجهة اللغة للطراز P2200/P2500/P2600 المتصل، حيث يمكنك اختيار اللغة التي 
تريدها من بين اللغات المختلفة. انقر فوق تثبيت لالنتقال إلى واجهة عملية التثبيت.

• يمكنك النقر لمراجعة دليل المستخدم ومحتوى اتفاقية الترخيص. ملحوظة: 
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3( واجهة التكوين )تثبيت قياسي(

أ( تكوين التثبيت

في حالة عدم توصيل طابعة عند اكتمال التشغيل التلقائي، ستظهر واجهة التكوين حيث يمكنك اختيار اللغة والطراز ووضع التثبيت 
المختلفين كما تريد. ثم انقر فوق "التالي".

تقوم هذه الواجهة بضبط وضع التثبيت وفًقا لُطرز الطابعات المختلفة المحددة هنا. ستحتاج لتحديد الخيارات المتاحة  ملحوظة: 
لوضع التثبيت فقط. تم إظهار تدفق الواجهة باألسفل.

• بالنسبة للطرز التي يتاح بها استخدام USB أو الطرز المزودة بوضع تثبيت طابعة USB: واجهة التكوين ——
واجهة عملية التثبيت —— واجهة اكتمال التثبيت

• بالنسبة لُطرز الشبكات المزودة بوضع تثبيت طابعة على الشبكة: واجهة التكوين —— البحث عن واجهة 
الطابعات —— واجهة قائمة الطابعات —— واجهة عملية التثبيت —— واجهة اكتمال التثبيت
إذا تم تحديد طابعة USB: في هذه الواجهة، انقر فوق "التالي" للدخول إلى واجهة عملية التثبيت.

إذا تم تحديد الطابعة المتصلة بالشبكة: في هذه الواجهة، انقر فوق "التالي" للدخول إلى واجهة البحث عن الطابعات.
إذا تم تحديد الطابعة المتصلة بشبكة جديدة: عندما تنقر فوق "التالي"، سيتم استدعاء أداة تكوين Wi-Fi تلقائًيا.
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ب( واجهة أدوات تكوين Wi-Fi )للُطرز الالسلكية فقط(:

اّتبع اإلرشادات الموجودة في كل خطوة من أداة تكوين Wi-Fi لتكوين الطابعة وتوصيلها بشبكة السلكية. لمعرفة الخطوات التفصيلية، 
يرجى الرجوع إلى الفصل 5.1.1.1.

ج( البحث عن الطابعات

بعد الدخول إلى واجهة البحث عن الطابعات، سيبحث البرنامج عن الطابعة المتصلة المناسبة على الشبكة تلقائًيا.
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د( قائمة الطابعات

عند اكتمال البحث، ستظهر واجهة قائمة الطابعات حيث يمكنك اختيار طابعة أو أكثر من الطابعات المتصلة بالشبكة والتي تريد 
تثبيتها.

4( عملية التثبيت

ُتستخدم هذه الواجهة في الغالب لتثبيت برامج التشغيل.
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5( واجهة اكتمال التثبيت

ُتظهر لك هذه الواجهة عملية اكتمال تثبيت برنامج التشغيل كما يتم الخروج منها تلقائًيا بعد ثواٍن قليلة.
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3.1.2. إزالة التثبيت

1( حدد وضع "إزالة التثبيت".

في القائمة "ابدء"، حدد رمز إزالة تثبيت Pantum للدخول إلى واجهة إزالة التثبيت، أو ابحث عن الخيار "إضافة/إزالة" في لوحة 
التحكم، وابحث عن خيارات Pantum ذات الصلة، ثم انقر فوق "تغيير وحذف". سينبثق برنامج إزالة التثبيت.

2( التحقق من امتيازات إزالة التثبيت

تتطلب إزالة التثبيت امتيازات المسؤول. إذا قام مستخدم ال يتمتع بامتيازات المسؤول بتشغيل برنامج إزالة التثبيت، فستنبثق شاشة 
المطالبة هذه: "االمتيازات غير كافية. يرجى إلغاء تثبيت الطابعة بامتيازات المسؤول. "

 Pantum P2200-P2500-P2600 Series في حالة بقاء أية مهام في قائمة انتظار الطباعة، سينبثق تحذير يفيد بأنه "طابعة ليزر
قيد االستخدام. برجاء إزالة تثبيت برنامج التشغيل بعد اكتمال الطباعة."
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3( واجهة إزالة التثبيت

4( واجهة االكتمال

بعد اكتمال شريط تقدم إزالة التثبيت، سيقوم البرنامج بالتبديل إلى واجهة اكتمال إزالة التثبيت تلقائًيا. انقر فوق "تم" إلكمال عملية 
إزالة التثبيت بنجاح.
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Mac 3.2. تثبيت برنامج التشغيل على نظام التشغيل
يتم إنشاء برنامج تثبيت برنامج التشغيل لنظام Mac باستخدام برنامج Package Maker الذي يتوفر مرفًقا مع نظام التشغيل 
Mac. يكون إجراء تثبيت متناسق بشكل أساسي مع تثبيت أي من البرامج العادية لنظام تشغيل Mac. تتكون عملية التثبيت من 

الخطوات التالية: المقدمة والترخيص ووحدة تخزين الوجهة ونوع التثبيت والتثبيت والملخص.

1( مقدمة

عرض محتوى اتفاقية الترخيص.

2( الترخيص

محتوى اتفاقية الترخيص، كما هو موضح باألسفل.
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انقر فوق "متابعة". سينبثق مربع الحوار "لمتابعة تثبيت البرنامج، يجب الموافقة على بنود اتفاقية ترخيص البرنامج."

انقر فوق "أوافق" للموافقة على اتفاقية الترخيص ومتابعة التثبيت.

3( نوع التثبيت

عرض المعلومات المرتبطة بالتثبيت، كما هو موضح باألسفل.
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انقر فوق "تثبيت"، وسينبثق مربع المطالبة التالي. بعد تسجيل الدخول كمسؤول والحصول على إذن، فيمكنك متابعة التثبيت.

4( التثبيت

تقدم التثبيت، كما هو موضح باألسفل.
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5( الملخص

اكتمال التثبيت، كما هو موضح باألسفل.

• لن تكون هناك حاجة إلزالة التثبيت من على نظام التشغيل Mac. يمكنك تثبيت اإلصدار الجديد مباشرة حتى في  مالحظة: 
حالة وجود إصدار سابق على الكمبيوتر.
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4. إعدادات الشبكة السلكية )لُطرز طابعة الشبكة السلكية(
قد تحتاج إلى تعيين بعض معلمات الشبكة للطابعة. يمكن تعيين هذه المعلمات من خادم الويب المضمن.

IP 4.1. تعيين عنوان
يمكن الحصول على عنوان IP للطابعة تلقائًيا من خالل وظيفة DHCP أو تعيينه يدوًيا.

| تعيين تلقائي

تم تمكين الوظيفة DHCP للتعيين التلقائي بالطابعة افتراضًيا.

1. وّصل الطابعة بالشبكة عبر كبل الشبكة وقم بإكمال عمل التجهيز لبدء التشغيل.

2. ستحصل الطابعة على عنوان IP المعين بواسطة الخادم تلقائًيا. يمكن استخدام عنوان IP الذي تم الحصول عليه تلقائًيا بعد دقائق 
قليلة.

| تعيين يدوي

اكتب عنوان IP في شريط عنوان متصفح الويب لفتح خادم الويب المضمن.

1. انقر فوق اإلعدادات في شريط التنقل لفتح صفحة "اإلعدادات"؛

2. حدد إعدادات الشبكة - إعدادات IPV4؛

3. قم بتعيين وضع تعيين عنوان IP )يدوي( وعنوان IP وقناع الشبكة الفرعية. العناصر األخرى اختيارية؛

4. انقر فوق "تطبيق" لحفظ اإلعدادات.

• إذا لم يتمكن DHCP من الحصول على عنوان IP تلقائًيا، فستستخدم الطابعة عنوان IP االفتراضي تلقائًيا:  ملحوظة: 
. 169.254.xx.xx

• بسبب ميزات DHCP، فقد يختلف عنوان IP للطابعة المعين تلقائًيا بواسطة الشبكة في حالة عدم استخدام الطابعة 
لفترة طويلة أو في حالة تغيير نقطة وصول الشبكة، والتي قد ينتج عنها اتصال غير ناجح بالطابعة. لذا، يوصى 

.DHCP الخاص بالطابعة عند تمكين الوظيفة MAC المعين تلقائًيا بواسطة الشبكة بعنوان IP بربط عنوان

• يمكنك استخدام خادم الويب المضمن لتغيير وضع تعيين عنوان IP إلى تلقائي أو يدوي. ملحوظة: 
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4.2. تثبيت الطابعة على الشبكة
في هذا اإلعداد، يتم توصيل الطابعة بالشبكة مباشرًة ويمكن تعيينها لتسمح لجميع أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة بالطباعة من 

الطابعة مباشرًة.

1. قبل بدء الطباعة، وّصل أواًل كبل الشبكة بمنفذ الشبكة الخاص بالطابعة إنشاء اتصال مباشر بالشبكة.

2. شّغل الطابعة وانتظر حتى يعرض مؤشر الحالة الموجود على لوحة التحكم الحالة "جاهزة"، كما هو موضح أدناه.

3. أدخل القرص المضغوط للطابعة في الكمبيوتر. إذا لم يبدأ برنامج التثبيت، يرجى استعراض ملف "setup.exe" الموجود على 
القرص المضغوط ثم انقر نقًرا مزدوًجا لتشغيل الملف.

4. اتبع إرشادات التشغيل الخاصة ببرنامج التثبيت.

5. قم بالمتابعة إلكمال عملية التثبيت.

• عندما يطالبك برنامج التثبيت بتحديد طابعة، يمكنك تحديد اسم الطابعة المناسب من قائمة "الطابعات المكتشفة"؛ ملحوظة: 
• إذا لم يظهر اسم الطابعة في قائمة "الطابعات المكتشفة"، فيرجى النقر فوق "تحديث" والبحث عن الطابعات على 

الشبكة؛
 IP للتثبيت" إلدخال عنوان IP للطابعة المراد توصيلها، فيمكنك تحديد "حدد عنوان IP إذا كنت تعرف عنوان •

الخاص بالطابعة لتثبيتها.
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4.3. تعيين منتجات الشبكة

4.3.1. عرض إعدادات الشبكة أو تغييرها

يمكنك استخدام خادم الويب المضمن لعرض إعدادات IP أو تغييرها.

1. قم بالضغط لفترة طويلة على الزر "إلغاء/متابعة" بلوحة التحكم لطباعة صفحة معلومات DEMO، ثم اعرض عنوان IP الخاص 
بالطابعة. يمكن طباعة صفحة DEMO من خالل الضغط لفترة طويلة على الزر بلوحة التحكم )كما هو موضح في الشكل أدناه( في 

حالة الخمول.

2. اكتب عنوان IP في شريط عنوان مستعرض الويب للوصول إلى خادم الويب المضمن.

3. انقر فوق عالمة التبويب "إعدادات" للحصول على معلومات عن الشبكة. غّير اإلعدادات حسب الحاجة.

4.3.2. تعيين كلمة مرور تسجيل الدخول لخادم الويب أو تغييرها

استخدم خادم الويب المضمن لتعيين كلمة مرور الشبكة أو تغيير كلمة المرور الحالية.

1. لفتح خادم الويب المضمن، يرجى تسجيل الدخول أواًل.

2. انقر فوق عالمة التبويب "إعدادات المسؤول".

3. اكتب كلمة المرور الجديدة في مربع كلمة المرور ومربع تأكيد كلمة المرور.

4. انقر فوق الزر "تطبيق" في أسفل النافذة لحفظ اإلعدادات.

4.3.3. استعادة إعدادات المصنع

إذا كنت تريد إعادة تعيين جميع إعدادات معلمات الطابعة، فيمكنك استعادة إعدادات المصنع بواسطة الضغط لفترة طويلة على الزر 
"إلغاء/متابعة" عند إيقاف تشغيل الطابعة لتشغيلها واالنتظار لمدة 10 ثوان حتى تدخل الطابعة في الحالة "جاهزة" إلنهاء عملية إعادة 

التعيين.

• اسم المستخدم االفتراضي هو "admin" وكلمة المرور األولية هي "000000". ملحوظة: 



5
الفصل

5-1 

اإلعدادات الالسلكية )لُطرز الطباعة 
)Wi-Fi من خالل

2 . . .............................................................................................)Wi-Fi رز الطباعة من خالل ُ
5. اإلعدادات الالسلكية )لط

5.1. أنواع الشبكة الالسلكية........................................................................................................................ 2
2 . 5.1.1. التكوين من خالل وضع البنية األساسية.................................................................................................
8 . . ..........................................................................................................Soft-AP 5.1.2. التكوين من خالل
8 . ..................................................................................................................... 5.2. إيقاف الجهاز الالسلكي



5-2 

)Wi-Fi 5. اإلعدادات الالسلكية )لُطرز الطباعة من خالل

5.1. أنواع الشبكة الالسلكية
استناًدا للُطرز، فإن الُطرز التي يمكنها الطباعة بواسطة Wi-Fi تدعم نوعين من االتصاالت الالسلكية، هما وضع البنية األساسية و

Soft-AP. وبشكل عام، يمكن استخدام نوع واحد من االتصاالت فقط بين الكمبيوتر والطابعة في كل مرة.       

وضع البنية األساسية
تتصل الطابعة بالجهاز الالسلكي من خالل نقطة وصول.

      Soft-AP
ًا بالجهاز الالسلكي مباشرة. يكون الكمبيوتر متصال السلكي

5.1.1. التكوين من خالل وضع البنية األساسية

إذا كانت الطابعة ونقطة الوصول )أو الموجه الالسلكي( يدعم WPS   ) ™Wi-Fi Protected Setup(، فيمكن تكوين إعدادات 
الشبكة الالسلكية بسهولة من خالل زر Wi-Fi في لوحة التحكم دون استخدام الكمبيوتر.

التكوين بواسطة الزر: اضغط مع االستمرار على الزر Wi-Fi في لوحة التحكم للطابعة؛ واضغط على الزر WPS   )تكوين زر 
الدفع( في نقطة الوصول )أو الموجه الالسلكي( لمدة دقيقتين، وبمجرد بدء WPS؛ فسيتم توصيل الطابعة بالشبكة الالسلكية.

USB 5.1.1.1. توصيل الشبكة الالسلكية وتكوينها من خالل كبل

استخدم كبل USB لتوصيل الطابعة بالكمبيوتر، ثم قم ببدء أداة تكوين الشبكة الالسلكية على الكمبيوتر. ستحاول الطابعة الحصول 
.USB على اتصال عند استالم معلومات التكوين الالسلكية من منفذ

)WPS ( Wi-Fi Protected Setup™   )يجب أن تدعم نقطة الوصول )أو الموجه الالسلكي • مالحظة: 
• يجب أن يتم تكوين WPS مع كبل الشبكة الذي تم فصله
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Wi-Fi 5.1.1.1.1. أداة تكوين

1. وصف الوظيفة

تستخدم أداة تكوين Wi-Fi لتكوين الطابعة بمعرف مجموعة الخدمات )SSID( وأسلوب التشفير وكلمة المرور المقدمة بواسطة 
المستخدم لتوصيل الطابعة بالشبكة الالسلكية.

2. الخطوات

1( اكتشاف بطاقة الشبكة الالسلكية

تستخدم أداة تكوين Wi-Fi بطاقة الشبكة الالسلكية على الكمبيوتر للبحث عن الشبكة الالسلكية. في حالة عدم احتواء الكمبيوتر على 
بطاقة شبكة السلكية، سيتم تحديد الخيار "إدخال SSID يدوًيا" تلقائًيا في صفحة "قائمة الشبكات الالسلكية". يرجى التخطي للخطوة 

3 في هذه الحالة. 

2( قائمة الشبكة الالسلكية

بعد بدء أداة التكوين، فستظهر شاشة قائمة الشبكات المكتشفة بواسطة برنامج تكوين الشبكة الالسلكية، حيث يمكنك تحديد الشبكة 
الالسلكية.

 

• تعرض قائمة الشبكات المعلومات التي تم العثور عليها بواسطة البرنامج، على سبيل المثال، SSID، التي تم فرزها بواسطة 
SSID. يمكن للمستخدمين تحديد عنصر في القائمة، ثم النقر فوق "التالي" للدخول لواجهة إدخال المعلومات.

• إدخال SSID يدوًيا: انقر للتبديل إلى شاشة "إدخال SSID يدوًيا".

• إذا كان الكمبيوتر يحتوي على بطاقة شبكة السلكية، فيمكنك تحديد SSID من قائمة الشبكات الالسلكية المكتشفة بواسطة  مالحظة: 
الكمبيوتر.

• إذا كان الكمبيوتر ال يحتوي على بطاقة شبكة السلكية، فيمكنك اختيار إدخال SSID يدوًيا.
 SSID بواسطة طباعة صفحة معلومات الشبكة الالسلكية، ثم إدخال SSID يمكنك أيًضا الحصول على قائمة •

يدوًيا.
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3( شاشة "إدخال SSID يدوًيا"

ستظهر هذه الشاشة عندما يحدد المستخدم الخيار "إدخال SSID يدوًيا".

معرف مجموعة الخدمات )SSID(: أدخل معرف مجموعة الخدمات الخاص بالشبكة التي تريد االتصال بها أثناء الطباعة، بحد 
أقصى 32 حرًفا.

طباعة صفحة معلومات الشبكة الالسلكية: تسمح لك بطباعة قائمة الشبكات الالسلكية التي تم العثور عليها بواسطة الطابعة.
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4( شاشة إدخال المعلومات

شاشة إدخال المعلومات: تسمح لك بالدخول إلى الشبكة الالسلكية.

الوضع اآلمن: يتوفر ثالثة أنواع حالًيا، هما: بال وWEP وWPA/WPA2. عندما تكون "بال"، سيكون حقل إدخال كلمة المرور 
مخفًيا، والذي يفيد بأن كلمة المرور غير ضرورية أثناء االتصال بـ SSID. النطاق الخاص بإدخال WEP هو 1~26 حرًفا، أيًضا 

النطاق الخاص بـ WPA/WPA2 هو 8~64 حرًفا.

إظهار كلمة المرور: نظًرا لعد تحديدها افتراضًيا؛فسيتم عرض كلمة المرور التي تم إدخالها كما هي بداًل من العالمات النجمية عندما 
يتم تحديدها.
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5( شاشة التكوين

شاشة تكوين الشبكة: توفر نتائج تكوين الشبكة الالسلكية الخاصة بالطابعة. تعرض الشاشة تقدم عملية إرسال الكمبيوتر لرسالة 
التكوين إلى الطابعة إلعداد االتصال الالسلكي. 

ستظهر الرسالة التالية إذا لم يتم توصيل الطابعة بالكمبيوتر:

ستظهر الرسالة التالية إذا فشلت الطابعة في تطبيق التكوين من خالل استخدام الشبكة الالسلكية المتوفرة: 
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ستظهر الرسالة التالية إذا تمكنت الطابعة من تطبيق التكوين باستخدام الشبكة الالسلكية المتوفرة، وعدم دعم الكمبيوتر للشبكة 
الالسلكية: 

ستظهر الرسالة التالية لالتصاالت الالسلكية الناجحة عند تمكن الطابعة من تطبيق التكوين بواسطة استخدام الشبكة الالسلكية المتوفرة 
وأيًضا عندما يدعم الكمبيوتر الشبكة الالسلكية:



5-8 

      Soft-AP5.1.2. التكوين من خالل

محطة

1IP 192.168.223.1 افتراضًياعنوان

255.255.255.0 افتراضًياقناع الشبكة الفرعية2

3DHCP ممكنة بشكل افتراضيخدمة

4DHCP 192.168.223.100 افتراضًياعنوان البدء لخدمة

5DHCP 192,168,223,199 افتراضًياعنوان إنهاء خدمة

WebPage يمكن تعديله في

5.2. إيقاف الجهاز الالسلكي
إذا كنت تريد قطع اتصال الطابعة بالشبكة الالسلكية، فيمكنك إيقاف تشغيل الجهاز الالسلكي الخاص بالطابعة.

1. يمكنك قطع اتصال الشبكة الالسلكية بواسطة الضغط على الزر Wi-Fi في لوحة تحكم الطابعة ألكثر من ثانيتين.

2. للتحقق مما إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز الالسلكي، اضغط مع االستمرار على الزر "إلغاء/متابعة" لطباعة نسخة من صفحة 
التكوين. سيتم قطع اتصال الشبكة الالسلكية بنجاح إذا كان عنوان IP للطابعة في صفحة التكوين هو 0.0.0.0.

التعليقالوصفالميزةن

6

لاصتالا رورم ةملك7
جتنملل

P2500W Series-XXXXX وه يضارتفالاجتنملا مسا

يمكن تعديله في 12345678WebPage يه ةيضارتفالا

 ىلع روثعلا (ةطحملا) ةيفرطلا ةدحولا يمدختسمل نكميف ،Wi-Fi لاصتا ةطقن طيشنت دنع
 ةملكو اًيضارتفا Wi-Fi لاصتا ةطقن نيكمت مت .اهنع ثحبلا ةطساوب اهب لاصتالاو ةعباطلل Wi-Fi لاصتا ةطقن

 نيصاخلا رورملا ةملكو (SSID) تامدخلا ةعومجم فرعم ىلع لوصحلا نكميو .”12345678“ يه ةيضارتفالا رورملا
.ةعابطلا تامولعم ةحفص ريرقت نم ةعباطلاب

http://www.iceni.com/unlock.htm
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Pantum Mobile Print .6

Pantum Mobile Print 6.1. ما هو
Pantum Mobile Print هو تطبيق مجاني، يسمح للمستخدمين بطباعة الصور والمستندات وWebPages من الوحدة الطرفية 

المحمولة مباشرة. وهو متاح فقط ألنظمة تشغيل األجهزة المحمولة المزودة بـ Android 2.3 أو أحدث والتي تدعم دقة 240 *
dpi 320 )دقة في البوصة( أو أعلى. حيث يربط الجهاز المحمول لديك بالطابعة من خالل نقاط وصول Wi-Fi. ستحتاج فقط إلى 
ًا، وبذلك يتم   تطبيق Pantum Mobile Print لتكوين إعدادات الشبكة، ثم سيكتشف الطابعات المتوافقة لعملية الطباعة تلقائي

تثبيت  على نحو فعال ومريح للغاية.
هذا األمر

Pantum Mobile Print 6.2. تنزيل

لتنزيل تطبيق Pantum Mobile Print، يرجى زيارة موقع Pantum الرسمي 
www.pantum.com

6.3. أنظمة تشغيل األجهزة المحمولة المدعومة
Android OS 2.3 أو أحدث.

6.4. طريقة استخدام األجهزة المحمولة في الطباعة
6.4.1. الطباعة عبر األجهزة المحمولة باستخدام نقطة اتصال الطابعة

Android 6.4.1.1..النسبة لألجهزة التي تعمل بنظام التشغيل

1. شّغل الطابعة. 

2. شّغل Wi-Fi على جهازك المحمول واتصل بنقطة اتصال Wi-Fi لطابعة Pantum )على سبيل المثال، يجب أن تظهر كالتالي: 
.) Pantum-AP-XXXXXX

 طغضاف ،تاعباطلا لاصتا طاقن نيب رايتخالا ءانثأ دحاو تقو يف PANTUM WIFI ةعباط نم رثكأ تدجو اذإ
  ةريخألا ةحفصلا يف ”SSID“ مسا عجارو تامولعملا ةحفص ةعابطل ةعباطلاب ”ةعباتم/ءاغلإ“ رزلا ىلع ًالوطم

.يويلخلا فتاهلا مادختساب ةحيحصلا ةطشنلا ةراشإلاب لاصتالاب مقو ”WIFI نيوكت تامولعم ةحفص“

•مالحظة: المنتج الحالي من تطبيق الطباعة Pantum mobile printing لألجهزة المحمولة التي تعمل نظام  مالحظة: 
التشغيل Andriod يدعم فقط طباعة المستندات النصية البسيطة أو الصور أو صفحات الويب، ويتعذر استخدامه 

في طباعة المستندات بتنسيق PDF أو Word أو Excel أو PPT وغيرها.

http://www.pantum.com
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3. يمكنك الطباعة اآلن، افتح التطبيق وانتقل إلى الصفحة الرئيسية.

4. حدد خيار الطباعة الذي تريده من القائمة. حدد الملف، ثم انقر فوق Print Preview )معاينة الطباعة(.

5. حدد الطابعة وعدد الُنسخ وحجم الورق ثم انقر فوق Print )طباعة(، وبذلك تكون قد انتهيت.

• تثبيت تطبيق الطباعة عبر األجهزة المحمولة )لديك خيارات متعددة: كود االستجابة السريعة )QR ( أو متجر  مالحظة: 
.) Pantum أو موقع ) Google Play Store( جوجل بالي

• أجِر مسًحا ضوئًيا لكود االستجابة السريعة على الطابعة أو استعرض موقع الويب www.pantum.com أو 
نّزل تطبيق الطباعة عبر األجهزة المحمولة من متجر جوجل بالي وثّبته على الجهاز المحمول.
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Wi-Fi 6.4.2 الطباعة عبر األجهزة المحمولة باستخدام نقاط وصول
1. تثبيت برنامج التشغيل. أدخل القرص المضغوط أو نّزل برنامج التشغيل من موقع الويب www.pantum.com ، ثم انقر فوق 

Autorun )التشغيل التلقائي(.

2. من الصفحة الرئيسية للتثبيت، اختر Language )اللغة( وPrinter Series )فئة الطابعة( وInstallation Mode )وضع 
Install الطابعات المتصلة بشبكة جديدة(، ثم انقر فوق( Printers connected to a new network وحدد ،)التثبيت

)تثبيت(.

3. تكوين الطابعة على نقطة وصول Wi-Fi ؛ حدد نقطة وصول Wi-Fi التي تريد لطابعتك االتصال من خاللها، ثم انقر فوق 
Next )التالي(.
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4. أدخل كلمة مرور Wi-Fi ، ثم انقر فوق Next )التالي(.

5. انتظر لحين اتصال الطابعة بالشبكة الالسلكية، ثم انقر فوق Done )تم(.
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6. سيبحث برنامج التشغيل عن الطابعة المتاحة تلقائًيا.

7. حدد الطابعة P2500W ، ثم انقر فوق Next )التالي(.

8. انتظر لحين اكتمال التثبيت.
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9. بإمكانك اآلن استخدام طابعة Pantum في الطابعة من الكمبيوتر المحمول واألجهزة المحمولة، تأكد فقط من توصيل الجهاز 
Pantum-AP-XXXXXX :للطابعة التي تظهر كالتالي Wi-Fi التي تم تكوينها أو نقطة اتصال Wi-Fi بنقطة وصول

• ذا ظهرت إشارة تدل على عدم اكتشاف أي طابعة، فيرجى التحقق من توصيل الطابعة بمأخذ مصدر الطاقة  مالحظة: 
. Wi-Fi وكذالك التحقق من توصيل الكمبيوتر المحمول بالكبل المرفق بالعبوة عند اتصال الطابعة بشبكة
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7. طباعة

7.1. وظيفة الطباعة
يمكن تنفيذ وظيفة الطباعة من خالل إعدادات الخصائص المتنوعة في "تفضيالت الطباعة"، وبعض من هذه الوظائف هي كما يلي.

الرسم التوضيحيالوظائف

1طباعة يدوية على الوجهين 2 1
321321ترتيب

112233طباعة عكسية
ورقة  في  صفحات  عدة 

1واحدة 2 2
1

طباعة الملصقات
)لنظام التشغيل 

WindiowsA فقط(
1تكبير/تصغير الطباعة

1حجم مخصص
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• يمكنك تحديد طباعة ملصق 2 × 2 في خيار طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة )N-in-1( لتمكين وظيفة طباعة  مالحظة: 
الملصقات.

• يمكنك فتح "تفضيالت الطباعة" والنقر فوق الزر "تعليمات" لعرض شرح وظيفة 
محددة. للحصول على معلومات عن كيفية فتح مستند التعليمات، راجع القسم 7.2.

7.2. فتح مستند التعليمات
يمكنك فتح "تفضيالت الطباعة" ثم النقر فوق الزر "تعليمات" )لنظام التشغيل Windows فقط(. يحتوي مستند التعليمات على دليل 

المستخدم حيث يمكنك العثور على معلومات في إعدادات الطباعة. 
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7.3. طباعة يدوية على الوجهين
1. يدعم برنامج تشغيل الطابعة الطباعة اليدوية على الوجهين.

2. تأكد من تحميل كمية معينة من الورق في علبة المغذي التلقائي بالورق قبل الطباعة.

3. خطوات الطباعة هي كالتالي )لنظام التشغيل Windows فقط( :

أ( افتح المستند المراد طباعته من التطبيق )مثل المفكرة(، وحدد "طباعة" من القائمة "ملف"

• قد يتجعد الورق إذا كان رفيًعا. ملحوظة: 
• إذا تجعد الورق، فاجعله مستوًيا وضعه مرة أخرى في علبة المغذي اليدوي أو علبة المغذي التلقائي.

• إذا حدث تكدس للورق بسبب وظيفة الطباعة اليدوية على الوجهين، فراجع القسم 10.1 للحصول على حل لهذه 
المشكلة.

• لتحميل الورق، راجع القسم 2.2. ملحوظة: 
• للتعرف على نوع الوسائط التي يمكن طباعتها بواسطة علبة المغذي التلقائي، راجع الفصل 2.1. يوصى باستخدام 

الورق القياسي.
• بعض الوسائط الورقية غير مناسبة للطباعة على الوجهين. قد تؤدي محاولة الطباعة على الوجهين بهذه الوسائط 

غير المناسبة إلى تلف الطابعة. يرجى عدم محاولة إجراء الطباعة على الوجهين إذا كان نوع الورق سميك أو 
Transparency. إذا تم تحديد طباعة ملصق 2 × 2 في مربع الحوار "تفضيالت الطباعة"، فلن يتم دعم 

"الطباعة اليدوية على الوجهين".
• قد يتكدس الورق أو يتعذر تغذيته عندما يتم تحميل علبة المغذي التلقائي بأكثر من 150 ورقة. 
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Pantum ب( حدد طابعة

انقر فوق "التفضيالت" إلعداد الطباعة.

ج( ضع عالمة على "طباعة يدوية على الوجهين" في عالمة التبويب "أساسي"، ثم انقر فوق "موافق" بعد إكمال اإلعدادات
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د( انقر فوق "طباعة".

هـ( أرسل مهمة الطباعة بعد اختيار "طباعة يدوية على الوجهين"، وبعد ذلك ستظهر شاشة المطالبة التالية، والتي تخبرك عن 
العمليات المحددة التالية. تختلف الواجهات حسب الُطرز. 

•  يوصى برفع علبة اإلخراج لتجنب انزالق الورق خارجها. إذا اخترت عدم رفع علبة اإلخراج، فنوصي بإزالة  ملحوظة: 
الورق المطبوع من الطابعة على الفور.
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و( بعد قلب الورقة وفًقا للمطالبة، اضغط على الزر "متابعة" الخاص بالطابعة لمتابعة الطباعة على الوجه اآلخر.

ز( يمكنك النقر فوق الزر "إغالق" إلغالق نافذة المطالبة هذه، ولن تظهر إال في مهمة "الطباعة اليدوية على الوجهين" التالية.

7.4. إلغاء مهمة الطباعة
اضغط مع االستمرار على الزر "إلغاء/متابعة" بلوحة التحكم إللغاء المهمة التي تريدها أثناء عملية الطباعة.
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8. لوحة التحكم

8.1. نظرة عامة على لوحة التحكم
يتضمن تخطيط لوحة تحكم الطابعة زرين ومؤشري LED متعددي األلوان كما هو موضح باألسفل. يعرض الرسم التوضيحي الموجود 

على اليسار لوحة تحكم الطابعة المزودة بوحدة توصيل USB+Wi-Fi، بينما يعرض الرسم التوضيحي الموجود على اليمين لوحة 
التحكم الخاصة بالطابعة المزودة بوحدة توصيل USB فقط: 

5

االسمالرقم التسلسلي

مؤشر LED1 متعدد األلوان1

مؤشر LED2 متعدد األلوان2

3Wi-Fi زر البحث عن

الزر "إلغاء/متابعة"4

الزر "معلومات"5

8.1.1. وظائف أزرار لوحة التحكم 

 Wi-Fi 8.1.1.1. الوظيفة التشغيلية لزر البحث عن

في حالة عدم وجود اتصال Wi-Fi، اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر لبدء اتصال Wi-Fi والبحث عن نقطة وصول نقطة اتصال 
Wi-Fi؛ أوقف البحث في حالة فشل العثور على أي نقطة وصول )AP( خالل دقيقتين. 

في حالة عدم وجود اتصال Wi-Fi، اضغط مع االستمرار على هذا الزر لبدء اتصال WPS، وفي الوقت نفسه اضغط على الزر 
WPS في الموجه الالسلكي لمدة دقيقتين؛ أوقف اتصال WPS في حالة تعذر إنشاء اتصال Wi-Fi خالل دقيقتين. 

 .Wi-Fi اضغط مع االستمرار على هذا الزر لقطع اتصال ،Wi-Fi مع عدم وجود مهمة طباعة WIFI في حالة وجود اتصال

في حالة وجود اتصال Wi-Fi ومهمة طباعة Wi-Fi، انتظر حتى اكتمال المهمة ثم اضغط مع االستمرار على هذا الزر لقطع اتصال 
.Wi-Fi

أثناء اتصال Wi-Fi أو بحث WPS، يمكنك الضغط على الزر لفترة طويلة إللغاء االتصال أو البحث. 

8.1.1.2. الوظيفة التشغيلية للزر "إلغاء/متابعة"

إذا كانت الطابعة في وضع السكون، اضغط أو اضغط مع االستمرار على هذا الزر لتنبيه الطابعة.

يمكن من خالل الضغط مع االستمرار على هذا الزر أثناء الطباعة إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

عندما تكون الطابعة في الوضع "جاهزة"، اضغط مع االستمرار على هذا الزر لطباعة ورقة االختبار.
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8.1.2. وظائف مؤشرات LED بلوحة التحكم

LED1 8.1.2.1. إشارة حالة

معاني إشارة حالة مؤشرات LED1 هي كما يلي:

الرقم 
التسلسلي

إشارة حالة مؤشر 
LED1 متعددة 
األلوان للورق/

Wi-Fi

 وصف الحالة
)Wi-Fi +USB للطابعات المزودة بوحدة توصيل(

 وصف الحالة
)USB للطابعات المزودة بوحدة توصيل(

1
عدم وجود اتصال Wi-Fi، عدم وجود خطأ في 

الورق، وضع السكون
مؤشر LED1 منطفئ

عدم وجود اتصال Wi-Fi، عدم وجود خطأ 
في الورق، وضع السكون

مؤشر LED1 منطفئ

2
البحث عن Wi-Fi، عدم وجود إشارة لخطأ في 

الورق
وميض مؤشر LED1 بالضوء األخضر بشكل بطيء

غير متاح

3
جار االتصال بـ Wi-Fi...، عدم وجود إشارة لخطأ 

في الورق
وميض مؤشر LED1 بالضوء األخضر بشكل سريع

غير متاح

4
االتصال بـ Wi-Fi بنجاح، عدم وجود خطأ في الورق

استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء األخضر
غير متاح

5
خطأ تكّدس الورق

استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء األحمر

خطأ تكّدس الورق
استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء 

األحمر

6
نقص الورق أثناء الطباعة، أو فشل التغذية 

وميض مؤشر LED1 بالضوء األحمر بشكل سريع

نقص الورق أثناء الطباعة، أو فشل التغذية 
وميض مؤشر LED1 بالضوء األحمر بشكل 

سريع
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LED2 8.1.2.2. إشارة حالة مؤشر

معاني إشارة حالة مؤشرات LED2 هي كما يلي:

الرقم 
التسلسلي

إشارة حالة مؤشر 
LED2 متعددة 
األلوان للبيانات/

للحبر

 وصف الحالة
)للطابعات المزودة بوحدة توصيل Wi-Fi +USB والطابعات المزودة بوحدة توصيل USB فقط(

1
بدء الطابعة وتهيئتها للبدء وتنبيه الطابعة وتهيئتها للبدء وتهيئة الطابعة للبدء بواسطة فتح الغطاء 

وإغالقه.
وميض مؤشر LED2 بالضوء األخضر بشكل بطيء

2
الطابعة جاهزة

استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء األخضر

3
سكون

إضاءة مؤشر LED2 بالضوء األخضر ووميضه بشكل بطيء

4
طباعة

وميض مؤشر LED2 متعدد األلوان بالضوء األخضر بشكل سريع

5
تنبيه بأن الحبر منخفض

إضاءة مؤشر LED2 بالضوء البرتقالي ووميضه بشكل سريع

6
خطأ في عبوة الحبر )غير مثبتة، غير متوافقة، منتهية الصالحية(

استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء البرتقالي

7
خطأ جسيم بالطابعة )أمور غير طبيعية في أسطوانة التسخين أو أمور غير طبيعية في موتور الليزر أو 

خطأ اتصال أو غطاء مفتوح، إلخ(
استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء األحمر

8
تم إلغاء المهمة من خالل لوحة التحكم

إضاءة مؤشر LED2 ووميضه بشكل سريع
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8.1.2.3. إشارة حالة مؤشري LED1 وLED2 مًعا 

 LED2و LED1 يمكنك اإلشارة إلى قائمة مجموعات المؤشرات للحصول على معلومات عن حالة عمل الطابعة. بعض إشارات
المجمعة هي كما يلي:

الرقم 
التسلسلي

الحالة

وصف الحالة WIFI/ورق 
)مؤشر   LED1 متعدد 

األلوان(

 بيانات/عبوة الحبر
) LED2 متعدد 

األلوان(

1
تكدس الورق، الطابعة جاهزة

استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء األحمر، مؤشر LED2 منطفئ

2
تكدس الورق أثناء الطباعة

استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء األحمر، مؤشر LED2 متعدد 
األلوان منطفئ

3
تكدس الورق، التنبيه بأن الحبر منخفض

استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء األحمر، مؤشر LED2 منطفئ

4

تكدس الورق، خطأ عبوة الحبر )غير مثبتة، غير متوافقة، منتهية 

استمرار إضاءة مؤشر LED1 بالضوء األحمر، مؤشر LED2 منطفئ

5

تكدس الورق، خطأ جسيم بالطابعة )أمور غير طبيعية في أسطوانة 
التسخين أو أمور غير طبيعية في موتور الليزر أو خطأ اتصال أو غطاء 

مفتوح، إلخ( 
مؤشر LED1 منطفئ، استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء األحمر

6
تكدس الورق، تم إلغاء المهمة بواسطة لوحة التحكم

مؤشر LED1 منطفئ، وميض مؤشر LED2 بالضوء األخضر بشكل 
سريع

7
نقص الورق أثناء الطباعة أو فشل التغذية، إظهار أخطاء الورق فقط 
 LED2 بالضوء األحمر بشكل سريع، مؤشر LED1 وميض مؤشر

منطفئ

8
نقص الورق أثناء الطباعة أو فشل التغذية، تنبيه بأن الحبر منخفض 

 LED2 بالضوء األحمر بشكل سريع، مؤشر LED1 وميض مؤشر
منطفئ

9

 نقص الورق أثناء الطباعة أو فشل التغذية، خطأ في عبوة الحبر 
)غير مثبتة، غير متوافقة، منتهية الصالحية(

مؤشر LED1 منطفئ، استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء 
البرتقالي

10

نقص الورق أثناء الطباعة أو فشل التغذية، وفي الوقت نفسه، خطأ جسيم 
بالطابعة )أمور غير طبيعية في أسطوانة التسخين أو أمور غير طبيعية 

في موتور الليزر أو خطأ اتصال أو غطاء مفتوح، إلخ(
مؤشر LED1 منطفئ، استمرار إضاءة مؤشر LED2 بالضوء األحمر

11

تم إلغاء المهمة بواسطة لوحة التحكم وذلك بسبب نقص الورق أثناء 
الطباعة أو فشل التغذية

 LED2 بالضوء األخضر منطفئ، وميض مؤشر LED1 مؤشر
بالضوء األخضر بشكل سريع

  الصالحية(
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9. الصيانة الدورية

9.1. تنظيف الطابعة

يرجى تنظيف الطابعة وفًقا للخطوات التالية:

 .USB 1. قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي وافصل سلك الطاقة وكبل

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

2. استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف الجزء الخارجي من الطابعة.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

• يرجى استخدم منظفات معتدلة. ملحوظة: 
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3. افتح الغطاء العلوي ثم أخرج عبوة حبر الليزر.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

ف الجزء الداخلي للطابعة باستخدام قطعة قماش جافة وخالية من النسالة لمسح المنطقة المظللة برفق، كما هو موضح في  4. نظِّ
الشكل أدناه.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

• عند إزالة عبوة حبر الليزر، ضعها في حقيبة واقية أو غلفها بورق سميك لتجنب تلف األسطوانة الحساسة  ملحوظة: 
للضوء نتيجة التعرض لضوء مباشر.
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9.2. صيانة عبوة حبر الليزر

9.2.1. استخدام عبوة حبر الليزر وصيانتها

.Pantum للحصول على جودة طباعة أفضل، يرجى استخدام عبوة حبر ليزر أصلية من

9.2.2. مدة خدمة عبوة حبر الليزر

تعتمد مدة خدمة عبوة حبر الليزر على كمية الحبر الذي تتطلبه مهام الطباعة.

عندما يظهر مؤشر LED للطابعة الحالة كما هي موضحة بالشكل التالي، فإنه يشير إلى انتهاء فترة صالحية عبوة حبر الليزر وأنه 
يتعين استبدلها.

ملحوظة:  قبل استخدام عبوة حبر الليزر، يرجى االنتباه لما يلي:
• ال تقم بإزالة عبوة حبر الليزر من العلبة، إذا لم تكن ستستخدمها على الفور.

ال تحاول إعادة ملء عبوة حبر الليزر دون الحصول على تصريح بذلك. وإال، فلن يتضمن ضمان الطابعة التلف 
الناتج.

• يرجى تخزين عبوة حبر الليزر في بيئة جافة وباردة.
• الحبر الموجود داخل عبوة حبر الليزر قابل لالشتعال. يرجى عدم وضع عبوة حبر بالقرب من أي مصدر 

لالشتعال، وذلك لتجنب حدوث حريق. 
• يرجى االنتباه لمشكلة تسرب الحبر عند إزالة عبوة الحبر أو فكها. في حالة حدوث تسرب في الحبر نتج عنه 

تالمس الحبر للجلد أو العين أو الفم، يرجى شطف ذلك الجزء من الجسم بالماء النظيف على الفور واستشارة الطبيب 
على الفور إذا لم تشعر بارتياح. 

• عند وضع عبوة الحبر، يرجى االحتفاظ بها بعيًدا عن متناول األطفال.
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9.2.3. استبدال عبوة حبر الليزر

خطوات عملية االستبدال هي كما يلي:

1. افتح الغطاء العلوي وقم بإزالة عبوة الحبر الفارغة وفًقا للتعليمات.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

2. افتح عبوة عبوة حبر الليزر الجديدة، وأمسك مقبض العبوة وقم بهزها برفق 5 أو 6 مرات تقريًبا لتوزيع الحبر داخل العبوة 
بالتساوي.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

ملحوظة:  قبل استبدال عبوة حبر الليزر، يرجى االنتباه لما يلي:
• قد يحتوي سطح عبوة حبر الليزر على بعض مسحوق الحبر. يرجى إزالته بعناية لتجنب انسكابه.

• ضع عبوة حبر الليزر التي أزلتها على قطعة ورق لتجنب انسكاب الحبر بشكل غير مقصود.
• بعد إزالة الغطاء الواقي، يرجى تثبيت عبوة حبر الليزر في الطابعة على الفور لتجنب حدوث تلف لألسطوانة 

الحساسة للضوء نتيجة للتعرض للكثير من ضوء الشمس المباشر أو اإلضاءة الداخلية. 
• ال تلمس سطح األسطوانة الحساسة للضوء أثناء تثبيت عبوة حبر الليزر حتى ال تتعرض للخدش.
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3. قم بإزالة غطاء الحماية، ثم ضع عبوة حبر الليزر داخل الطابعة وفًقا للتعليمات

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

4. أغلق الغطاء العلوي بإحكام

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

• تحقق ما إذا كان هناك أي أختام على العبوة قبل تثبيت عبوة حبر الليزر في الطابعة؛ في حالة وجود ختم،  مالحظة: 
يرجى تقطيعه ثم قم بتثبيتها.
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10. استكشاف المشكالت وإصالحها 
يرجى قراءة هذا القسم بعناية. يمكن أن يساعدك على حل مشكالت شائعة في عملية الطباعة. إذا تعذر حل المشكالت التي تظهر، 

فيرجى االتصال بمركز Pantum لخدمة ما بعد البيع.

قبل معالجة المشكالت الشائعة، تحقق أواًل من:

• توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح وتشغيل الطابعة.

• إزالة جميع األجزاء الواقية.

• تركيب عبوة مسحوق الحبر الليزر بشكل صحيح.

• إحكام إغالق حاوية اإلخراج.

• تحميل الورق بشكل صحيح في الدرج.

• توصيل كابل وحدة التوصيل بشكل صحيح بين الطابعة والكمبيوتر.

• تحديد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح وتثبيته بشكل سليم.

• تكوين منفذ الكمبيوتر بشكل سليم وتوصيله بمنفذ الطابعة المناسب.

10.1. التخلص من الورق المكّدس 

• أزل الورق المتكدس وفًقا للخطوات اآلتية، أغلق الغطاء العلوي ورتب الورق في الدرج، بعدها تستأنف الطابعة  مالحظة: 
عملها تلقائًيا. إذا تعذر على الطابعة بدء عملية الطباعة تلقائًيا، فيرجى الضغط على الزر الموجود في لوحة التحكم. 

• إذا استمرت حالة عدم بدء عملية الطباعة، فتحقق من إزالة الورق المتكدس داخل الطابعة بأكمله.  
• إذا لم تتمكن من إزالة الورق المتكدس بنفسك، فيرجى االتصال بمركز إصالح Pantum المعتمد المحلي أو 

إرسال الطابعة إلى أقرب مركز خدمة معتمد من Pantum من أجل إصالحها. 
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10.1.1. تكدس الورق في منفذ التغذية

إذا كانت حاوية اإلخراج مفتوحة، فأغلقها أواًل. 

اسحب الورق المكّدس برفق للخارج.

P2200/P2500 Series)علبة مغذي تلقائي وعلبة مغذي يدوي( P2600 Series

في حال عدم تحرك الورق أثناء سحبه أو عدم وجود ورق في هذه المنطقة، يرجى فحص الجزء الداخلي للطابعة.

10.1.2. تكدس الورق داخل الطابعة

1. افتح الغطاء العلوي.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series
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2. افتح موّجه المنصهر العلوي لتقليل الضغط الناشئ عن نابض الضغط.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

3. اسحب الورق المتكدس خارج وحدة المنصهر.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

في حالة عدم وجود ورق متكدس، يرجى االنتقال إلى الخطوة التالية.

4. أزل عبوة حبر الليزر عبر مسار الموّجهات

P2200/P2500 SeriesP2600 Series
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5. اسحب الورق المتكدس برفق للخارج في اتجاه إخراج الورق.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

6. بعد إزالة الورق المتكدس، أدخل عبوة حبر الليزر في الطابعة عبر مسار الموّجهات حتى تسمع صوت نقرة يؤكد تركيب تلك 
العبوة تماًما.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series

7. ضع الورق في الدرج على نحو منظم، وال تقم بإجراء عملية الطباعة التالية حتى يستأنف المؤشر حالة االستعداد للطباعة.

P2200/P2500 SeriesP2600 Series
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10.2. استكشاف المشكالت الشائعة وإصالحها

10.2.1. المشكالت الشائعة

الحلالسببالمشكلة

مشكالت في الطابعة

الطابعة ال تعمل

عدم توصيل الكبل بين الكمبيوتر والطابعة بشكل 
صحيح.

خطأ في تحديد منفذ الطباعة.
الطابعة غير متصلة باإلنترنت، والخيار "استخدام 

الطابعة دون اتصال" محدد.
لم يتم استرداد الطابعة من خطأ داخلي، مثل تكدس 

الورق ونفاده وما إلى ذلك.

فصل كبل الطابعة وإعادة توصيله.
تحقق من إعدادات الطابعة للتأكد من إرسال مهمة 

الطباعة إلى المنفذ الصحيح. إذا كان الكمبيوتر به أكثر 
من منفذ، فتأكد من توصيل الطابعة بالمنفذ الصحيح.

تأكد من أن الطابعة في حالة االتصال العادية.

مشكالت في عبوة مسحوق الحبر

ال يمكن التعرف 
على شريحة عبوة 

مسحوق الحبر

شريحة عبوة مسحوق الحبر متسخة.
نابض التماس أو العمود النحاسي لشريحة عبوة 

مسحوق الحبر متسخ.

يرجى تنظيف سطح شريحة عبوة مسحوق الحبر.
يرجى تنظيف نابض التماس أو العمود النحاسي.

مشكالت في مناولة الورق

تم تحميل وسائط الطباعة بشكل غير سليم.تعذُّر تغذية الورق
وسائط الطباعة خارج نطاق مواصفات االستخدام.

أسطوانة التغذية متسخة.

يرجى تحميل وسائط الطباعة بشكل صحيح. إذا كنت 
تستخدم وسائط طباعة خاصة للطباعة، فيرجى الطباعة 

باستخدام علبة المغذي اليدوي.
يرجى استخدام وسائط طباعة تندرج ضمن نطاق 

المواصفات.
نّظف أسطوانة التغذية.

يوجد ورق كثير جًدا في الدرج.تكدُّس الورق
وسائط الطباعة خارج نطاق مواصفات االستخدام.

هناك جسم غريب في قناة التغذية.
أسطوانة التغذية متسخة.

ُعطل في األجزاء الداخلية.

ل الورق الزائد من الدرج. إذا قمت بالطباعة على أز ِ
وسائط طباعة خاصة، فيرجى استخدام علبة المغذي 

اليدوي.
تأكد من استخدام الورق الذي يتوافق مع المواصفات. 
إذا قمت بالطباعة على وسائط طباعة خاصة، فيرجى 

استخدام علبة المغذي اليدوي.
نّظف قناة التغذية.

نّظف أسطوانة التغذية.

طباعة صفحات 
متعددة تمت تغذيتها

كهرباء ساكنة زائدة على وسائط الطباعة.
وسائط الطباعة رطبة وتلتصق ببعضها.

ُعطل في األجزاء الداخلية.

افصل وسائط الطباعة لتفريغ بعض الكهرباء الساكنة. 
ُيقترح استخدام وسائط الطباعة الموصى بها. 

افصل وسائط الطباعة أو استخدم وسائط طباعة جافة 
وبجودة أفضل.

تتصاعد أدخنة من 
منطقة إخراج الورق

تؤدي الحرارة الناشئة أثناء انصهار الحبر إلى 
تصاعد أدخنة من الورق المطبوع )وغالًبا ما 
يحدث ذلك عند استخدام ورق رطب في ظل 

انخفاض درجة الحرارة المحيطة(

تؤدي الحرارة الناشئة أثناء انصهار الحبر إلى تصاعد 
أدخنة من الورق المطبوع )وغالًبا ما يحدث ذلك عند 
استخدام ورق رطب في ظل انخفاض درجة الحرارة 

المحيطة(

.Pantum إذا استمرت المشكلة، فيرجى االتصال بخدمة عمالء • مالحظة: 
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10.2.2. عيوب الصور 

الحلالسببالمشكلة

P
ABCD
abcde
12345

النسخة المطبوعة 
ضاربة إلى البياض 

أو فاتحة

• مستوى الحبر منخفض.
• وسائط الطباعة ال تتوافق مع 

مواصفات االستخدام، مثل أن تكون 
الوسائط رطبة أو خشنة جًدا.

• تعيين الدقة في برنامج الطباعة على 
مستوى منخفض جًدا.

• عبوة حبر الليزر تالفة.

• يرجى استخدام وسائط الطباعة 
بشكل صحيح ضمن نطاق 

المواصفات.
• إعداد دقة الطباعة من البرنامج.

P
ABCD
abcde
12345

بقع حبر

• عبوة حبر الليزر متسخة أو يتسرب 
منها حبر.

• عبوة حبر الليزر تالفة.
• وسائط الطباعة ال تتوافق مع 

مواصفات االستخدام، مثل أن تكون 
الوسائط رطبة أو خشنة جًدا.

• قناة التغذية متسخة.

• يرجى استخدام وسائط طباعة 
تندرج ضمن نطاق المواصفات.

• نّظف قناة التغذية.

بقع بيضاء

• وسائط الطباعة ال تتوافق مع 
مواصفات االستخدام، مثل أن تكون 

الوسائط رطبة أو خشنة جًدا.
• قناة التغذية متسخة.

• الجزء الداخلي من عبوة حبر الليزر 
تالف.

• السطح الزجاجي العاكس لليزر 
داخل الطابعة متسخ.

• يرجى استخدام وسائط طباعة 
تندرج ضمن نطاق المواصفات.

• نّظف قناة التغذية.
• نّظف السطح الزجاجي العاكس 

لليزر.

P
نفاد الحبر

• وسائط الطباعة ال تتوافق مع 
مواصفات االستخدام، مثل أن تكون 

الوسائط رطبة أو خشنة جًدا.
• الجزء الداخلي للطابعة متسخ.

• عبوة حبر الليزر تالفة.
• الجزء الداخلي للطابعة تالف.

• يرجى استخدام وسائط طباعة تندرج 
ضمن نطاق المواصفات. إذا كنت 

تستخدم وسائط طباعة خاصة، فيرجى 
الطباعة باستخدام علبة المغذي 

اليدوي. 
• نّظف الجزء الداخلي للطابعة.

أشرطة سوداء 
رأسية

• عبوة حبر الليزر متسخة.
• الجزء الداخلي من عبوة حبر الليزر 

تالف.
• السطح الزجاجي العاكس لليزر 

داخل الطابعة متسخ.
• قناة التغذية متسخة.

• نّظف السطح الزجاجي العاكس 
لليزر الموجود في الجزء الخلفي 

للطابعة.
• نّظف قناة التغذية الموجودة في 

الجزء الخلفي للطابعة.
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خلفية سوداء 
)خلفية رمادية(

• وسائط الطباعة ال تتوافق مع 
مواصفات االستخدام، مثل أن تكون 

الوسائط رطبة أو خشنة جًدا.
• عبوة حبر الليزر متسخة.

• الجزء الداخلي من عبوة حبر الليزر 
تالف.

• قناة التغذية متسخة.
• الجهد الكهربائي للنقل داخل الطابعة 

غير طبيعي.

• يرجى استخدام وسائط طباعة 
تندرج ضمن نطاق المواصفات.

• نّظف قناة التغذية داخل الطابعة.

ظهور آثار حبر 
متكررة

• عبوة حبر الليزر متسخة.
• الجزء الداخلي من عبوة حبر الليزر 

تالف.
• مكون المنصهر تالف.

• نّظف عبوة حبر الليزر أو 
استبدلها بأخرى جديدة. 

• يرجى االتصال بخدمة عمالء 
Pantum إلصالح مكون 

المنصهر واستبداله.

صفحات ذات 
محتوى مائل

• تم تحميل وسائط الطباعة بشكل غير 
سليم.

• قناة تغذية الطابعة متسخة.

• تأكد من التحميل الصحيح 
لوسائط الطباعة.

• نّظف قناة التغذية داخل الطابعة.

ورق مجعد

• تم تحميل وسائط الطباعة بشكل غير 
سليم.

• وسائط الطباعة ال تتوافق مع 
مواصفات االستخدام.

• قناة التغذية الموجودة داخل الطابعة 
متسخة.

• مكون المنصهر الخاص بالطابعة 
تالف.

• تأكد من التحميل الصحيح 
لوسائط الطباعة.

• يرجى استخدام وسائط طباعة 
تندرج ضمن نطاق المواصفات 

للقيام بعملية الطباعة.
• نّظف قناة التغذية داخل الطابعة.

الجزء الخلفي 
للنسخة المطبوعة 

متسخ

• عبوة حبر الليزر متسخة.
• أسطوانة النقل الموجودة داخل 

الطابعة متسخة.
• الجهد الكهربائي للنقل داخل الطابعة 

غير طبيعي.

• نّظف عبوة حبر الليزر أو 
استبدلها بأخرى جديدة. 

• نّظف جزء النقل الداخلي الخاص 
بالطابعة.
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الصفحة بأكملها 
غامقة

• لم يتم تركيب عبوة حبر الليزر 
بشكل صحيح.

• الجزء الداخلي من عبوة حبر الليزر 
تالف.

• شحنة غير طبيعية داخل الطابعة؛ 
عبوة حبر الليزر غير مشحونة.

• تأكد من تركيب العبوة بطريقة 
صحيحة.

الحبر ال يلتصق 
بالورق

• وسائط الطباعة ال تتوافق مع 
مواصفات االستخدام، مثل أن تكون 

الوسائط رطبة أو خشنة جًدا.
• الجزء الداخلي للطابعة متسخ.

• عبوة حبر الليزر تالفة.
• الجزء الداخلي للطابعة تالف.

• يرجى استخدام وسائط طباعة تندرج 
ضمن نطاق المواصفات. إذا كنت 

تستخدم وسائط طباعة خاصة، فيرجى 
الطباعة باستخدام علبة المغذي 

اليدوي. 
• نّظف الجزء الداخلي للطابعة.

أشرطة أفقية

• لم يتم تركيب عبوة حبر الليزر 
بشكل صحيح.

• قد تكون عبوة حبر الليزر تالفة.
• الجزء الداخلي للطابعة تالف.

• تأكد من تركيب العبوة بطريقة 
صحيحة.
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11. مواصفات المنتج

P2200/P2500 Series 11.1. مواصفات سلسلة

11.1.1. نظرة عامة على المواصفات

600 ميجاهرتزالمعالج

64 ميجابايت/128 ميجابايت/256 ميجابايتالذاكرة

طراز بجهد 220 فولت: تيار متردد بجهد 240-220  فولت، موصل التيار الكهربائي
50/60 هرتز، 3 أمبير

طراز بجهد 100 فولت: تيار متردد بجهد 127-100  فولت، 
50/60 هرتز، 6 أمبير

)ملحوظة: للتعرف على موصل التيار الكهربائي والجهد الكهربائي 
المناسبين لهذه الطابعة، يرجى الرجوع إلى اللوحة الموجودة في 

الجزء الخلفي من الطابعة. يرجى استخدام موصل التيار الكهربائي 
الخاص بالطابعة بدقة وفًقا لمواصفاتها.(

جهاز USB 2.0 عالي السرعة؛ وحدة التوصيل
WiFi 802.11b/g/n

أفضل جودة بيئة التشغيل
للطباعة

32-10 درجة مئوية

نطاق رطوبة 
التشغيل

من %20 إلى %80 رطوبة نسبية

حجم المنتج )العرض × العمق × 
االرتفاع( 

حوالي 337 مم × 220 مم × 178 مم

حوالي 4.0 كجم )باستثناء عبوة حبر الليزر المرفقة(الوزن )باستثناء عبوة حبر الليزر(

LEDلوحة التحكم

• تختلف قيم المواصفات اختالًفا طفيًفا في طرز الطابعات المختلفة المزودة بوظائف مختلفة؛ حيث تستند هذه القيم  مالحظة: 
www.pantum.com :إلى البيانات األولية. لمزيد من المعلومات حول أحدث المواصفات، يرجى زيارة

http://www.pantum.com
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11.1.2. مواصفات الطباعة

20/22 صفحة في الدقيقةA4سرعة الطباعة

Letter21/23 صفحة في الدقيقة

ٍ 7.8 ثوانالوقت المستغرق في طباعة الصفحة األولى
GDIلغة الطباعة

Legal  )216    × 355.6 مم(أقصى حجم للطباعة

الحد األقصى لعدد التحمل
الصفحات شهرًيا

15 ألف صفحة 

150 قطعة )80 جم/م²(الدرج القياسيسعة إدخال الورق 

100 قطعة )80 جم/م²( جهة الطباعة ألسفلسعة إخراج الورق

ورق عادي، ورق رفيع، ورق سميك، غشاء شفاف، ورق بطاقات، ورق نوع الوسائطوسائط الطباعة
ملصقات، ظرف

A4 وA5 وJIS B5 وIS0 B5 وA6 وLetter وLegal وExecutive وحجم الوسائط
Monarchو Japanese Postcardو Statementو Oficioو Folio

Big 16Kو ZLو No.10 Envو C6 Envو C5 Envو DL Envو Env
وBig 32K و16K و32K وB6 و

Yougata4 وPostcard وYounaga3 وNagagata3 و
.Yougata2

من 60 إلى 163 جم/م²وزن الوسائط
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P2600 Series 11.2. مواصفات سلسلة

11.2.1. نظرة عامة على المواصفات

600 ميجاهرتزالمعالج

64 ميجابايت/128 ميجابايتالذاكرة

طراز بجهد 220 فولت: تيار متردد بجهد 240-220  فولت، 50/60 موصل التيار الكهربائي
هرتز، 3 أمبير

طراز بجهد 100 فولت: تيار متردد بجهد 127-100  فولت، 50/60 
هرتز، 6 أمبير

)ملحوظة: للتعرف على موصل التيار الكهربائي والجهد الكهربائي 
المناسبين لهذه الطابعة، يرجى الرجوع إلى اللوحة الموجودة في الجزء 

الخلفي من الطابعة. يرجى استخدام موصل التيار الكهربائي الخاص 
بالطابعة بدقة وفًقا لمواصفاتها.(

جهاز USB 2.0 عالي السرعة؛وحدة التوصيل
WiFi 802.11b/g/n

;100Base-Tx Ethernet

32-10 درجة مئويةأفضل جودة للطباعةبيئة التشغيل

من %20 إلى %80 رطوبة نسبيةنطاق رطوبة التشغيل

380 × 261 × 236 ممحجم المنتج )العرض × العمق × االرتفاع( 

حوالي 5.3 كجم )باستثناء عبوة حبر الليزر المرفقة(الوزن )باستثناء عبوة حبر الليزر(

LEDلوحة التحكم

• تختلف قيم المواصفات اختالًفا طفيًفا في طرز الطابعات المختلفة المزودة بوظائف مختلفة؛ حيث تستند هذه القيم  مالحظة: 
www.pantum.com :إلى البيانات األولية. لمزيد من المعلومات حول أحدث المواصفات، يرجى زيارة

http://www.pantum.com
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11.2.2. مواصفات الطباعة

24 صفحة في الدقيقةA4سرعة الطباعة

Letter25 صفحة في الدقيقة

الوقت المستغرق في طباعة الصفحة األولى
ٍ ناوث 8.5 نم لقٍأ

GDIلغة الطباعة

Legal  )216    × 355.6 مم(أقصى حجم للطباعة

الحد األقصى لعدد 
الصفحات شهرًيا

20 ألف صفحة 

150 قطعة )80 جم/م²(الدرج القياسيسعة إدخال الورق 

قطعة واحدة )من 60 إلى 163 جم/م²(درج متعدد األغراض

100 قطعة )80 جم/م²( جهة الطباعة ألسفلسعة إخراج الورق

ورق عادي، ورق رفيع، ورق سميك، غشاء شفاف، ورق بطاقات، ورق نوع الوسائطوسائط الطباعة
ملصقات، ظرف

A4 وA5 وJIS B5 وIS0 B5 وA6 وLetter وLegal وExecutive وحجم الوسائط
Monarchو Japanese Postcardو Statementو Oficioو Folio

Big 16Kو ZLو No.10 Envو C6 Envو C5 Envو DL Envو Env
وBig 32K و16K و32K وB6 و

Yougata4 وPostcard وYounaga3 وNagagata3 و
Yougata2

من 60 إلى 163 جم/م²وزن الوسائط

التحمل
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