دليل التركيب السريع

فتح  /قفل الغطاء العلوي

نظرة عامة على الطابعة
مؤشر بيان الحالة

نافذة عرض الوسائط

غطاء الوصول
للشريط

زر التغذية

مجرى دخول األوراق ذات
الطيات المروحية

( )3امسك الغطاء العلوي ثم اضغط على الداعم
( )1افتح غطاء الطابعة العلوي عن طريق سحب ألسنة ( )2سيشترك داعم الغطاء العلوي الواقع في مؤخرة
الخاصة به لفصل الغطاء العلوي عن الغطاء
الطابعة مع الغطاء الداخلي السفلي لإلبقاء على غطاء
القفل الموجودة على الجانبين مقدمة الطابعة؛ ثم
الداخلي السفلي .أغلق باب الغطاء العلوي برفق.
الطابعة العلوي مفتوحً ا
ارفع الغطاء العلوي إلى أقصى زاوية فتح.

مفتاح الطاقة
مقبس مأخذ
الطاقة

فتحة بطاقة DS

وصلة سنترنيكس

واجهة
RS-232C

وصلة
USB

وصلة إيثرنت

تركيب الشريط
فتحة الغطاء العلوي
الرافعة

محور دوران الشريط
رأس الطباعة
محور إمداد الشريط
( )1افتح غطاء الطابعة العلوي عن طريق سحب رافعات ( )2افتح غطاء الوصول للشريط.
فتح الغطاء العلوي الواقعة على جانبي الطابعة ،ثم
ارفع الغطاء العلوي إلى أقصى زاوية فتح.

مستشعر الفراغات
(وحدة االستقبال)
الغطاء العلوي
ترس دوران الشريط

وحدة دعم الغطاء العلوي
مستشعر الفراغات
(جهاز اإلرسال)
حامل الوسائط
حامل الوسائط
مفتاح القفل
مستشعر العالمات السوداء

أسطوانة الطباعة

( )4الصق الشريط على قلب بكرة الورق من دورانه ،ثم ( )5أدر ترس دوران الشريط إلى أن تصبح مقدمة
بشكل كامل ،باإلضافة
الشريط البالستيكية ملفوفة
بعد ذلك أدخل هذا الجزء المركزي للطابعة في
ٍ
إلى تغطية الجزء األسود من الشريط لرأس
محور الدوران.
الطباعة .أغلق غطاء الوصول للشريط والغطاء
العلوي.

موجهات الوسائط
مفتاح ضبط موجه الوسائط
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( )3أدخل جانب الشريط األيمن في محور اإلمداد .قم
بمحاذاة األسنان على الجانب األيسر وتثبيتها على
المكابح.
* تركيب مسار الشريط

وظائف األزرار

تحميل الوسائط

( )1تغذية البطاقات
عندما تكون الطابعة جاهزة؛ اضغط على هذا الزر لتغذية بطاقة واحدة على بداية البطاقة التالية.
( )2إيقاف مهمة الطباعة مؤقتا
عندما تكون الطابعة قيد الطباعة؛ اضغط على الزر ( esuapإيقاف مؤقت) إليقاف مهمة الطباعة مؤقتا .يومض مؤشر بيان الحالة باللون األخضر عندما يتم إيقاف
الطابعة مؤقتا .اضغط على الزر مرة أخرى لمتابعة مهمة الطباعة.

أداة التشخيص
أداة التشخيص هي عبارة عن صندوق أدوات يسمح للمستخدمين باكتشاف إعدادات وحالة الطابعة ،وتغيير هذه اإلعدادات وتنزيل الرسومات والخطوط والبرامج الثابتة
وإنشاء خطوط للصور النقطية للطابعة وإرسال أوامر إضافية للطابعة .وباستخدام األداة المناسبة؛ يمكنك اكتشاف إعدادات وحالة الطابعة واكتشاف مشكالت الطابعة
وإصالحها.
مالحظة :تعمل هذه األداة مع برنامج الطابعة الثابت اإلصدار V6.00وما يليه من إصدارات.
( )1افتح غطاء الطابعة العلوي عن طريق سحب ألسنة ( )2افصل حوامل الوسائط واإلبقاء عليها مفتوحة.
القفل الموجودة على الجانبين مقدمة الطابعة؛ ثم
ارفع الغطاء العلوي إلى أقصى زاوية فتح.

( )3ضع لفة الورق بين الحوامل وبالقرب من المركز.
اضغط ألسفل على مفتاح قفل حامل الوسائط
لالمساك بأسطوانة البطاقات بإحكام.

تشغيل أداة التشخيص:
لتشغيل البرنامج.
( )1انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق أيقونة ( Ssst iagso giiDأداة التشخيص)
( )2تحتوي ( Ssst iagso ugsDsgDأداة التشخيص) على أربع خصائص ( ( nes gpe ii ostuesgsiتهيئة الطابعة) و ( rsDp as stpeمدير الملفات)و
( rsgase ri g as stpeمدير الخطوط النقطية) و( iiaas n miiDأداة األوامر).
عالمة تبويب
الخصائص

الوصلة

وظائف الطابعة

إعداد الطابعة
( )5حرك موجهات الوسائط حتى تتالئم مع عرض البطاقة ( )6فك داعم الغطاء العلوي ،ثم أغلق الغطاء العلوي
( )4ضع الورق من خالل مستشعر الوسائط بحيث
برفق.
عن طريق تدوير مفتاح ضبط الموجه.
يكون جانب الطباعة متجها ألعلى ،ثم ضع الحافة
األمامية للبطاقة على أسطوانة الطباعة.
* تحميل مسار للوسائط

حالة الطابعة

( )3فيما يلي قائمة مفصلة بالوظائف الواردة في مجموعة وظائف الطابعة:
الوظيفة
rsogieD SposuDg
(إعدادات المصنع االفتراضية)
Dump Text
(تفريغ نص)
ii ostuesgsi nstp
(صفحة التهيئة)
RTC Setup
)إعداد ساعة الوقت الحقيقي(
isDseesgp Dp aie
(مستشعر المعايرة)
rpapg nes gpe
(إعادة ضبط الطابعة)
nes g mpag nstp
(طباعة صفحة اختبار)
Ot iep AnmI.rAD
(تجاهل )AnmI.rAD
pgtpe pg Dpgue
(إعداد اإليثرنت)

( )7استخدم ( Diagnostic Toolأداة التشخيص) لضبط نوع مستشعر الوسائط ومعايرة المستشعر المحدد( .قم بتشغيل ( Diagnostic toolأداة
التشخيص)  وحدد عالمة التبويب ( Printer Configurationتهيئة الطابعة) ثم انقر فوق الزر ( Calibrate Sensor مستشعر المعايرة))؛
يرجى الرجوع إلى دليل التشغيل السريع ألداة التشخيص لمزيد من المعلومات.
مالحظة:
يرجى معايرة مستشعر العالمات السوداء/الفراغات عند تغيير الوسائط.

الوصف
لتشغيل الطابعة واستعادة إعدادات المصنع االفتراضية.
لتنشيط وضع تفريغ الطابعة.
لطباعة صفحة تهيئة الطابعة
لمزامنة ساعة الوقت الحقيقي للطابعة مع جهاز الكمبيوتر.
لمعااايرة المستشااعر المحاادد فااي مجااال مستشااعر الوسااائط بمجموعااة
إعداد الطابعة.
إلعادة تمهيد الطابعة.
لطباعة صفحة اختبار
لتجاهل برنامج  AnmI.BASالذي تم تنزيله.
إلعااداد عنااوان  Onوقناااع الشاابكة الفرعيااة والبوابااة شاابكة اإليثرناات
المحملة.

* للتعرف على مزيد من المعلومات والخصائص المتعلقة بهذه الطابعة؛ يرجى االطالع على دليل المستخدم المحفوظ على قرص .DC
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