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HiTi P750L المستخدم دلیل 

بیانات التوافق التنظیمي

المستخدمین األمریكیة

FCC من قواعد 15الجزء 
  . في فئة جھاز رقمي أو جھاز طرفي، تعلیمات بتزوید المستخدم ما یلي أو بیان مماثل في مكان بارز في نص الدلیل

 من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة 15، بموجب الجزء Aقد تم اختبار ھذا الجھاز وتبین تطابقھ مع المواصفات من الجھاز الرقمي من الفئة ل
FCC . الحدود إلى توفیر حمایة معقولة ضد التداخالت الضارة عند تشغیل الجھاز في بیئة تجاریةتم تصمیم ھذه .

تركیبھ واستخدامھ بما یتماشى مع كتیب التعلیمات، قد تتسبب فيخدم ویمكن أن تشع طاقة تردد السلكي، وإذا لم یتم ینتج عن ھذا الجھاز كما یست

تشغیل المعدات في منطقة سكنیة قد تتسبب في تداخل ضار في ھذه .  تداخل ضار مع اتصاالت الرادیو
  . حساب) او(الحالة سیكون على المستخدم بتصحیحھا على 

FCC ID : W5388D2335000T 

  أوروبا المستخدمین
ھذه المعدات ال ینبغي أن یقتصر. على المستوى الشیعي ھو فئة من سائر الشیعة التي ترضي الفئة الشیعیة حدود لكن ال حدود الفئة ب الشیعة

تعلیمات استخدامبیع ولكن بعد التحذیر في 

  إشعار االتحاد األوروبي التنظیمیة
یتوافق ھذا الجھاز مع المعاییر األوروبیة. EC/1999/5 یتوافق مع المتطلبات األساسیة ومع األحكام األخرى المناسبة للتوجیھ CEل عالمة الجھاز یحم

.التالیة
 EN 62311:2008: الصحة
 en 60950-1:2006 +a1: 2010 + a11: 2009 + a12: 2011: سالمة 

EMC: EN301 489-1 v1.9.2:2011, en301 489-3 v1.6.1:2013 
 v1.1.1:2005: 2-1-291 302: رادیو

  

  )FCC(لجنة االتصاالت الفیدرالیة 
  .كنت حذر من ان التغییرات أو التعدیالت التي تتم دون موافقة صریحة من جانب المسؤولین عن االمتثال یمكن أن تلغي صالحیة المستخدم لتشغیل الجھاز

  

. FCCجنة االتصاالت الفیدرالیة  من قواعد ل15یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 
:یخضع التشغیل  للشرطین التالیین

  ً،اراضً الخادت ببسی ال زاھجلا اذھ) 1
  .یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل یستقبلھ، بما في ذلك التداخل الذي قد یؤدي إلى تشغیل غیر مرغوب فیھ من الجھاز) 2

  

  
 ھذه       ھذا    .   ھذه من

       .  
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  تعلیمات األمان. 1الفصل 
  .الطباعة وحدة استخدام سالمة عن تفصیلیة داتإرشا الدلیل ھذا یوفر

  .یرجى قراءة ھذا الدلیل بعنایة قبل استخدام واحتفظ بھ في مكان آمن في االستخدام أو إعادة قراءة

  :استخدام وحدة الطباعة بأمان، یرجى االنتباه إلى فیما یلى

  اإلصابة الجسدیة إلى المستخدمین،رموز المدرجة أدناه لضمان االستخدام الصحیح لوحدة الطباعة، على منع 

  .یرجى توجیھ اھتمام خاص إلى كل منھا. و لمنع حدوث ضرر بالممتلكات

  . ممیتة إصابة تسبب أن یمكن السلیمة غیر المناولة:  تحذیر

  . للمستخدمین المادي التلف أو/ و إصابة تسبب أن یمكن السلیمة غیر المناولة:  تنبیھ

  .البیئة حالة اضطرابات سبب عن حتوضی:  االھتمام

 إجراء حالة في .الحاالت جمیع تغطیة یمكن ال الوثائق من وغیرھا anual م ھذا فى تحذیرات ولذلك، .الطابعة استخدام و خطر كل التنبؤ الصعب ومن 
  .یلالعم جانب من العنایة من سالمة على القلق ھذا كل الدلیل، ھذا في الموصوفة غیر أو الصیانة عملیة

 .و عملیة التبلیغ وصف الصیانة في ھذا الدلیل والوثائق االخرى على االستخدام السلیم لوحدة الطباعة 
  .سالمة العنایة من جانب العمیلفي حالة استخدام وحدة الطباعة األخرى لھذا الغرض، كل ھذا القلق على 

.محظورة في ھذا الدلیل وثیقة اخرى ال تؤدي ھذه العملیة التي ھي 

  .مون ال یمكن طباعتھ بسبب فشل أثناء استخدام ھذه الطابعة غیر مضمونةمض 

البیئات
  :یلى فیما إلى االنتباه یرجى ، لى األمانات صندوق الطباعة وحدة استخدام

  .كھربائیة صدمة حدوث أو حوادث وقوع إلى یؤدي قد .الكبالت أو الطباعة بوحدة المس إلى األطفال تدع ال:  تنبیھ

 إلى یؤدي أن یمكن ، بیئة رطبة أو مثل حوض استحمام وحمام ینابیع ساخن أو على الشارع في الطباعة وحدة تضع ال: N اتھإثب
.مشكلة الطابعة أو كھربائیة صدمة أو حریق اندالع

.یرةخط إصابات تسبب وقد تسقط أو یسقط قد الطباعة وحدة . سطح غیر مستقر على الطباعة وحدة تضع ال:  تحذیر

  المباشرة الشمس أشعة أو الحرارة درجات ارتفاع أو للغایة منخفضة الطباعة وحدة تضع ال :تنبیھ
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  تعلیمات األمان. 1الفصل 

السوائل أو األجسام المعدنیة تساقط . الطباعة وحدة في األشیاء قیاس أو السوائل كأس محتویات أي أو للزھور، أصیص أو آنیة تضع ال:  تحذیر
.الطباعة وحدة تشغیل یرجى ، الحالة ھذه وفي .كھربائي صعق أو حریق اندالع إلى یؤدي قدأو الوقوع في وحدة الطباعة 

.الحریق سبب أن یمكن بداخلھا الحرارة تظل سوف فتح، حالة في. الطباعة وحدة من فتحات بسد تقم ال:  تحذیر

تعلیمات مع التعامل
  ;األتباع إلى االنتباه یرجى الطباعة، وحدة مع التعامل عند

.مكتب أو ثابتة طاولة على ووضعھا الصندوق من الطباعة وحدة رفع :تحذیر

بدقة الطباعة وحدة مع التعامل یرجى. كلغ 27 حوالي المرجح ھو) الشریط تركیب ورقة دون (وحدھا الطباعة وحدة :تحذیر

.الطباعة لوحدة أضرار أو إصابات حدوث لمنع 

 الطباعة وحدة مع التعامل على بشدة یوصى. الطباعة وحدة من السفلیة الحافة على اضغط الطباعة، وحدة تحریك عند :تحذیر
.النقل أثناء شخصین عن یقل ال ما خالل من

الكلمة على الطباعة وحدة نقل عند الحذر یرجى:  تحذیر

. النقل قبل الطباعة وحدة من الطاقة سلك و الجھاز تشغیل من تأكد: تحذیر

 للتفتیش المتعاملین خدمة مركز ھیت االتصال أو النقل أثناء الطباعة وحدة مع ping األمر استخدام انخفاض حالة في:  تحذیر
 أو حریق اندالع إلى یؤدي قد المناسب الفحص دون الضرر احتمال مع الطباعة وحدة استخدام.  الطباعة وحدة من

.كھربائي صعق

ساخنة تصبحمع الطاقة الفولتیة العالیة، قد  الطباعة وحدة من الفروع بعض یطرحون أو الطباعة وحدة بتفكیك تقم ال:  تحذیر
.بیرنز أو حریق أو كھربیة صدمة إلى یؤدي قد التحذیر ھذا تجاھل. للغایة 

استخدام أثناء بقوة الطاقة كابل تثبیت :تحذیر

الحراري لمس. حالة أي من رئیس الحراریة تلمس ال. طبیعیة عملیة خالل الحرارة درجات وارتفاع اريالحر رئیس :تحذیر
.الطباعة لوحدة أضرار أو إصابات حدوث إلى یؤدي قد 
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  تعلیمات األمان. 1الفصل 

 بوحدة الضرر یسبب قد الطباعة وحدة في صلبة. الحراري الضرر یسبب قد مباشرة الحراریة الرأس سطح لمس:  االھتمام
.الطباعة وحدة داخل عائق أي أثناء الطباعة وحدة استخدام عدمیرجى الحالة، ھذه في. آللیةا الطباعة

یرجى المشكلة، لالسترداد قابلة غیر حالة في. الوثیقة ھذه في المحددة التعلیمات بعد الطباعة وحدة صیانة تحاول ال :تحذیر
المتعاملین خدمة مركز أو ھیت االتصال 

. فقط المنتج ھذا مع المرفقة المحددة الطاقة كبالت استخدام دائما العملیة خالل مرة كل في تترسخ أن یجب المنتج ذاھ:  تحذیر
 حدوث في یتسبب كما تحدث، قد كھربائیة صدمة أو حریق أو تسرب حدوث الحالیة ترسیخ دون المنتج استخدام تم إذا

 االتصال یرجى متاحة، غیر المناسب التأریض إذا. الكھربائیة االجھزة تلقي مماثلة إشارة أي والتلفزیون، االذاعة تداخل
 . المتعاملین خدمة مركز أو ھیت

S االستھالكیة الطباعة وحدة مخرجات مع التعامل تعلیمات
;األتباع إلى االنتباه یرجى,  S لمخرجات والورق الحبر شریط مع التعامل في

الورق مع التعامل:  اماالھتم

. ھیت في المحدد الورق على فقط 　
.الورق تخزین 　
 .unlight المباشرة تجنب الى وجاف مظلم مكان في الورق تخزین 　

 % ).60 من الفتاة الرطوبة درجة ، ℃ 35 من أقل الحرارة درجة(
.البصمات لتجنب الطباعة قبل الورقة سطح تلمس ال 　

  معالجة الحبر شریط:  االھتمام
  . ھیت من المحددة الحبر شریط استخدام 
. الشمس أشعة تجنب على رائع مكان في الحبر شریط على تخزن 

 % ).60 من أقل الرطوبة درجة ، ℃ 35 من أقل الحرارة درجة (

معالجة الطباعة مخرجات:  االھتمام

.المباشرة لشمسا أشعة تجنب إلى لطیف مكان في المطبوعة النواتج  متجر
St الثنر أو البنزین مثل السائل/العضوي المذیب من المطبوعة النواتج  الحدید ركاز 
.األلوان تغیر قد تدھور أو الكحول أو

.المؤذیة الصناعیة النفایات مع التعامل یرجى الحبر، شریط عن التخلي عند:  تنبیھ

. ورق أو أیدي على إصابة لمنع الورق مع التعامل أثناء الحذر یرجى:  تنبیھ
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إعداد و تركیب. 2 الفصل
. بعنایة السالمة تعلیمات االعتراف ھو المھم. 1 الفصل من التأكد یرجى الفصل، ھذا في الشروع قبل .الطباعة وحدة وانشاء وتجھیزه یصف الفصل ھذا

  ملحقات فحص و تغلیف فك

.نبینالجا كال على الحائز العبوة بفك قم الرجاء .1

.المواد وحمایة ملحقات على تحتوي علبة وأخرج الصندوق افتح .2

   الضرورة عند الطباعة وحدة نقل تغلیف مواد و المربع االحتفاظ یرجى:  االھتمام

.الطباعة وحدة من السفلي الجزء انعقاد قبل الطباعة وحدة أخرج .3

 ورقة دون (وحدھا Printerاألولي المعدل واجھة:  تنبیھ
 مرجحة الشریط تركیب

 مع التعامل یرجى. كلغ27 نحو
 لوحدة أضرار أو إصابات حدوث لمنع بدقة الطباعة وحدة

الطباعة

  .محتویات فحص و الملحقات من أخرج .4

الخردة أوعیة الورق حافة )قطع 2 (العجالت ومباعد) أسود (ورقة شفة

ORD ج السلطة USB كبل
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إعداد و تركیب. 2 الفصل

>الخلفیة <>عرض ساعة <

>الداخلي المنظر<

الوظیفةاسمرقم

.الفریق على مصابیح توجد الطباعة وحدة حالة شاشة LCD بشاشة وتلفزیون التحكم أزرارالتشغیل لوحة

.الصیانة عملیات إجراء عند أو الورق أو الحبر شریط استبدال عند األمامي الغطاء بفتح قماألمامي الغطاء

.جھزةاأل مع ال. الترقیة FW استخدامأ النوع (USB منفذ

USB كبل لتوصیل استخدامھا یتمب النوع (USB منفذ

.الطاقة سلك لتوصیل استخدامھا یتمالطاقة موصل

الطاقة مفتاح
.الطاقة تشغیل مفتاح على الضغط جانب یمثل" |  " عندما. الطباعة وحدة تشغیل إیقاف/بتشغیل المفتاح ھذا

.التشغیل إیقاف وضع إلى التشغیل مفتاح على الضغط جانب یمثل"  ○  "عندما
.أخرى مرة تشغیلھ قبل األقل على ثوان 3 انتظر الطباعة، وحدة تشغیل بمجرد>الحذر<

ًءاضم المصباح حتى قم الورق، وضع عندماورقة مصباح

والوظیفة االسم أجزاء 

1

5
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إعداد و تركیب. 2 الفصل
 الطاقة سلك توصیل

وحدة من الخلفي الجانب على الطباعة بوحدة الخاص الطاقة كابل بتوصیل قم 

.الطاقة بمأخذ بتوصیلھ قم ثم الھیئة، الطباعة 

.الطاقة سلك إدخال قبل الطباعة وحدة تشغیل إیقاف من تأكد :تحذیر

.مشكلة الطابعة أو الحریق سببت قد الصحیح غیر اإلدخال. صحیح بشكل الطاقة سلك إدخال من تأكد :تحذیر

.كھربائي تسرب یسبب قد. مبللة بأیدي الكھرباء سلك افصل أو بإدخال تقم ال:  تحذیر

 سلك اسحب قویا الكھرباء، سلك على ثقیلة أشیاء وضع مثل استغالل،. الكھرباء سلك على تعدیل أي أو ضرر ال:  تحذیر
.بالكھرباء والصعق لحریقا تسبب قد الطاقة سلك بلف قم الطاقة،

مع عالقة ال ان اجل من الطاقة سلك بإزالة قم الطباعة، وحدة تشغیل إیقاف من تأكد الطباعة، وحدة تحریك عند:  تحذیر
. كھربائي صعق أو حریق اندالع إلى یؤدي أن یمكن وأنھ الطاقة سلك یكون قد ذلك، خالف. األخرى األجھزة 

.الحبل علیھ قطتس أن إمكانیة أیضا وھناك

.طویلة لفترة تستخدم ال الطباعة وحدة كانت اذا الطباعة وحدة من الطاقة كبل إزالة یرجى النظر، سالمة تحذیر

.كھربائي صعق أو حریق اندالع إلى یؤدي قد الذي" تكدیس "تجنب یرجى:  تحذیر

.ناهأد الواردة األمان تعلیمات حسب الطاقة سلك بتوصیل قم
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إعداد و تركیب. 2 الفصل
USB كبل توصیل

 الموجود USB بمنفذ الشخصي الكمبیوتر من USB لكب بتوصیل قم 
.الطباعة وحدة من األیمن الجانب على
.USB كبل إدخال من تأكد

انتظار حالة في الطباعة وحدة أن من تأكد ،USB كبل بإزالة قم:  االھتمام
. النفایات قضیة و صحیح بشكل البیانات طباعة على قادرة تكون ال قد البیانات نقل أثناء USB كبل إزالة 
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إعداد و تركیب. 2 الفصل
األمامي الغطاء فتح

الطاقة مفتاح على" I "على بالضغط وذلك الطاقة بوصل قم .1

التشغیل لوحة على فتح زر على اضغط .2

االھتمام :
قد ذلك، خالف. األمامي الغطاء فتح عند األمامي الغطاء على تضغط ال

.لطباعةا وحدةعن الناجم الضرر یكون

.األمامي الغطاء من العلوي الجزء عقد من األمامي الغطاء بفتح قم .3

.ضروریة غیر أو الزائدة السرعة مع األمامي الغطاء بفتح تقم الاالھتمام :
.األمامي الغطاء فتح بعد أخرى ورقة من ثقیلة أو األمامي الغطاء على تضغط ال
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إعداد و تركیب. 2 الفصل
الحبر شریط تحمیل

.وضع في یستقر حتى الشریطأدخل. الحامل في الحبر شریط وضع و الحبر شریط على تمتد 

الجانبین كال على ومرسىالشریط بین األساسیة األلوان مطابقة من التأكد یرجى:  االھتمام

الورق تحمیل
. إستغني الورق، حجم 8  الورق حجم 6 أو 4X6 استخدام عند. الورق حجم 5X7 ماستخدا عند بشفة األولى الورقة في ةقفرُملا المباعدات بتثبیت قم
")االستھالكیة السلع مجموعات توافر على المحلي بالوكیل االتصال یرجى. المناطق مختلف في تختلف قد األجزاء بعض توافر: مالحظة(

 ورقة شفة في ةقفرُملا المباعدات بتثبیت قم. 1
 

 .
.متطابقةاثنین والعوازل

 الجانب على الموجود الشق في انظر حتى البارزة الحافة على اضغط. 2
حتىالورقة على الختم بإزالة تقم ال . االساسیة الورقة من األیسر

.الطباعة وحدة في الورق على
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إعداد و تركیب. 2 الفصل

. الطباعة وحدة في الورق - 3
. الورق من السدادة بإزالة قم الورق، ضبط بعد. حامل و الشفاه لون بقةبمطا الورق 

 .بشفة الورق تدویر من بكرة تحت الورق حافة أدخل .4

.الشریط من خط إلى الورقة تنتھي مباراة كل .5

.المصباح یضيء حتى ورقة ورقة على أدخل .6

.األمامي الغطاء باغالق قم .7
.األصابع بصمات الغبار إخراج لمنع تلقائیا ورقة 4 بدال،است/الورق تحمیل كل بعد
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إعداد و تركیب. 2 الفصل

الورق تكدس كثیرا آثار بإزالة تقم لم إذا. متكرر بشكل الورق درج على بصمات إزالة یوصى الورق

الطباعة وحدة نقل
.الطباعة وحدة من االنتقال في ضروریة التالیة االحتیاطات

.اهأدن الصحیحة اإلرشادات اتباع یرجى الطباعة، بوحدة خطأ یتسبب قد صحیح غیر النقل طریقة عن

.الطباعة وحدة نقل قبل الطباعة وحدة من الورق و الحبر شریط بإزالة قم.1
.الخدمة مركز أو التجار مع التشاور خطأ، بسبب إزالتھا یمكن ال الورق أو الحبر شریط على كان اذا 

.األصلي مربع   استخدم. 2
.جدید صندوق شراء خدمة مركز وأ المعتمد الوكیل راجع الصندوق، استخدام یمكن ال حقیقیا كان إذا 

بإغالق قم. األمامي الغطاء فتح یتم بینما الطاقة تشغیل بإیقاف تقم ال .3
. التشغیل لوحة من LCD شاشة على تظھر فقد"  الشریط" الحكم وإیقاف تشغیل أثناء األمامي الغطاء 
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لوحة التشغیل. 3الفصل 
التشغیل لوحة

.أدناه الموضحة التشغیل لوحة على) السائل لبلوريا العرض (LCD شاشة األزرار،

. التالیة الوظیفة  إلى الفردي التشغیل أزرار  

LCD شاشة
.الطباعة وحدة حالةالى تشیر 　 LCD شاشة

وصفLCD شاشة

طباعة4x 6 الطباعة وحدة
.الطابعة في الحبر شریط على اعتمادا یتغیر الوضع عرض 

.المطبوعة الكمیة عرضقدمةالم طباعة

.كمیة تركت اإلعالم وسائل عرضاإلعالم ترك

.األمامي الباب إغالق عند ورقة ورقة 4 × 6 × 4 (الورق تقطیع تنفیذالورق تقطیع

FW Versionالحالیة إصدار عرض.

.المفضلة اللغة حدداللغة اختیار

.التھیئة في الطباعة وحدةتھیئة
حالة الشریط فحص ورقة( أ)الماالع وسائل فحص

. الكمبیوتر جھاز من البیانات إرسالالبیانات إرسال

.الطباعةطباعة

.الحراریة الرأس تبرید یتم حتى مؤقتا توقف طباعة - تخفیفھا یتم الحراریة الرأسالتبرید نظام

التسخین نظام
- تسخن التي الحراریة الرأس

.المحرك تسخین ھو الحراري الرأس طعق یتم حتى مؤقت بشكل الطباعة 

المھمةاالسمرقم

وضع یفضل الختیار الزر ھذا باستخداماألیسر الزر

EXEC وضع شامل دلیل "في ورقة ورقة4 الزر ھذااضغط 　. االمتیازات ذي

.الجھاز حالة لعرض الزر ھذا اضغطالقائمة زر

.المفضل اإلعداد الختیار الزر ھذا استخداماألیمن الزر

O األمامي الغطاء فتح عند الزر ھذا اضغطلمالق زر.

EXEC

6

1 2 3 4

5
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لوحة التشغیل. 3الفصل 
المستخدم وضع تحدید

.یلي ما عرض یتم أخرى، مرة) القائمة (MENU الزر على الضغط عند .االنتظار وضع في MENU القائمة زر على اضغط وضع، تحدید المستخدم على

الشاشة طباعة إجمالي

)طباعة (قیةالمتب وطباعة عرض

الورق تقطیع تنفیذ

األیمن/األیسر الزر بالضغط ] دلیل [ على وضع تغییر

الشاشة واجھة لغات

.األیمن/األیسر الزر بالضغط المفضلة اللغة تغییر

الرئیسي الثابت البرنامج إصدار رقم لعرض
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الصیانة الروتینیة4.الفصل
 والبكر ، الحراریة الرأس تنظیف

.صحیح بشكل تستخدم التي S ھا الطباعة وحدة كانت اذا ضروریا أمرا لیست الیومیة الصیانة تقنیة باستخدام الحراري النقل
بانتظام والبكر الحراریة الرأس تنظیف في للغایة بھ موصى وھو الطباعة، جودة أفضل على الحفاظ بغیة ذلك، ومع

الحراریة وصیانة لتنظیف ھیت المتعاملین االتصال یرجى. الحراري الضرر یلحق قد الحراریة غیر التنظیف:  تنبیھ
التنظیف قبل البكرات تبرد رئیس كافیة الحراریة الطاقة تشغیل إیقاف من تأكد

الحراري الضرر یلحق أن یمكن التسخین، على بصمات تترك ال

الطباعة وحدة من النتوءات ھذه تتأثر أال على احرص

 توجیھ أسطوانة من المطاط تنظیف على الالصق الشریط أمیركیة الجانب ضعف .1

 الباب المطاط تنظیف على الالصق الشریط جانب ضعف E المتحدة الوالیات .2
).الورق تغذیة (االسطوانة من
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الصیانة الروتینیة4.الفصل
الخارجي التنظیف من الوزراء مجلس

.ناعمة قماش قطعة باستخدام الطباعة وحدة الخارجي مسح
.متعادل مطھر تطبیق ضعف قماش قطعة بلل ، البقع إزالة یتم لم إذا

 مركز على االتصال أو الطاقة، سلك بإزالة قم الطباعة، وحدة تشغیل أوقف الطباعة، وحدة في غریبة مادة حالة في:  تحذیر
.كھربائي صعق أو حریق اندالع إلى یؤدي أن یمكن حالة في الطباعة وحدةاستخدام استمرار . المتعاملین خدمة

 الحریق سبب أن یمكن غریبة رائحة أو دخان أو الحرارة درجة ارتفاع مثل طبیعیة غیر حالة في المستمر االستخدام :تحذیر
.أو ملینالمتعا خدمة مركز على اتصل ثم الطاقة، كبل إزالة من تأكد الطاقة،تشغیل بإیقاف قم .بالكھرباء والصعق

.صارمة إجراءات أو لون تغیر ذلك، خالف. الطباعة وحدة على الخارجي لرش أو الطیارة المذیبات تستخدم ال:  تحذیر

الفلتر تنظیف

.كھربائیة مكنسة مع نظیفة الفتحات، على األتربة تجمع إذا
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التعامل مع رسائل الخطأ. 5الفصل 
یحیةتصح إجراءات واتخاذ خطأ، رسالة

.التشغیل لوحة من الشاشة على رسالة عرض سیتم خطأ ، خطأ یحدث عندما

تصحیحیةإجراءاتمركزديسيالرسالة

.األمامي الغطاء باغالق قم.األمامي الغطاء فتحغطاء 0100

الخطأ ضبط وإعادة أخرى مرة الفتح زر على اضغطیفتح ال األمامي الغطاءالفشل غطاء 0101

البكرة على من الغطاء على RFID عالمة أن من تأكدRFID ال الرئیسیة مفقود IC 0200 رقاقة

لف الشریط تحمیل الشریط أي اكتشافمفقود 0201 الشریط

الشریط بكرة التمسك و تاج RFID تركیب أعدRFID عالمة تتطابق ال الشریط  تركیبالشریط تطابق عدم 0202

الشریط تركیب أعدمعتمد غیر وعن الشریطاألمن تحقق ال 0203

.الشریط تركیب أعد.فارغ الحبر شریط علىالشریط 0300

الورق تحمیل الورق تحمیل یتم لموثیقة 0400

الورق تركیب أعدالورق نفدوثیقة 0401

الصحیح االتجاه في الورق تحمیلصحیح غیر بشكل تركیبھا تم الورقجاھزة غیر ورقة 0402

.الطباعة وحدة في الورق تكدس ازالةالطباعة أثناء الورق تكدسالورق دستك 0500

حجم الورق تركیب أعدالشریط مع یتناسب ال بحجم الورق تحمیلورقة 0600 تطابق عدم

.األمر لزم إذا أو المتعاملین خدمة مركز على االتصال عند الخطأ رمز ه و المشورة یرجى 
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التعامل مع رسائل الخطأ. 5الفصل 
الفشل أعراض

.التالي الجدول باستخدام فتحقق فشل أعراض یكتشف عندما

العملأعراض

.الطباعة وحدة أو المقبس توصیل بمأخذ الطاقة كبل كان إذا مما للتحقق . الطاقة مفتاح لیس

.عةالطاب أو الكمبیوتر على USB كبل توصیل من تأكد .الطابعة على یتعرف ال الكمبیوتر

.جاھزة الطباعة وحدة تقوم ال

 .صحیح بشكل األمامي الغطاء كان إذا مما للتحقق 

.الطباعة وحدة في الورق تزاحم إذا 

. مضاء مصباح ورقة إعداد حتى الورق حافة على أدخل الضوء، انطفاء عند ورقة 

.ال األمامي الغطاء
. - مستو سطح في مثبتة الطابعة كانت إذا مما للتأكد 
.األمامي الغطاء من أمام عائق أي ھناك كان إذا مما للتحقق 

.التنظیف الحراریة ھیت المتعاملین على االتصال یرجى. قذرة تكون قد   الحراریة.المطبوعة غیر مستقیم خط

".الروتینیة "،4 الفصل في موضح ھو كما البكرة بتنظیف قم. قذرة تكون قد البكر.المطبوعة غیر المناطق تتوزع
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التعامل مع رسائل الخطأ. 5الفصل 

األمامي الغطاء بفتح قم .1

 داخل الورق طي عند. المطبوعة قسم مقص أو قطع .2
.ببطء برفق اسحبھا الطابعة،

.المصباح ینطفئ حتى ورقة ورقة اسحب .3

االھتمام :

 أثناء التقط قد الحبر شریط على أو أخرى مرة الورق تكدس لقسما طبع أو قطع بدون الورق استخدام كان إذا
الورق من مطبوعة أو المجعد قطع دائما. الطباعة 
 االتجاه الورق زوایا في مباشرة الورق قطع.

.

 الخدمة مركز مع التشاور. المفترض القسم میكانیكیة في خلل حدث ما وكثیرا الورق تكدس حالة في.

الورق انحشار
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التعامل مع رسائل الخطأ. 5الفصل 
الطباعة أثناء الطاقة إمدادات قطع

 أسطوانة شكل على طویلة لفترة الوضع ھذا L E aving. الورق على الضغط على رئیس T hermal الطباعة أثناء الطاقة إمدادات توقف حالة في
.أدناه التعلیمات اتباع یرجىالحالة، ھذه لتجنب . المعوجة یمكن

1.
.
.

.عةالطبا وحدة تشغیل أوقف 
.التشغیل إیقاف وضع إلى التشغیل مفتاح إدارة بعد ثانیة أكثر أو 3 الحاسب تشغیل    2
المنصوص التعلیمات وفق الالزمة اإلجراءات واتخاذ األمامي الغطاء بفتح قم التشغیل، لوحة من LCD شاشة على المعروضة الورق انحشار   3

".الورق انحشار", 3-5 في علیھا 

الشریط لىع اقبل عندما

.شریط مع الشریط من جزء قطع الصق .1

. تماما محكم المسجلة القسم والترجیع التقدیم على الجانبي الشریط تشغیل .2
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البیع بعد ما خدمة. 6 الفصل
 .البیع بعد ما خدمة عن تفاصیل أو المتعاملین خدمة مركز ھیت اتصل

المواصفات

الطراز اسم

الطباعة قةطری

القرار

وسعة حجم طباعة

الطباعة سرعة

التشغیل نظام

الحاسوب واجھة

الطاقة متطلبات

التشغیل بیئة

البعد

الوزن

P750L

)D2T2 (الحراري النقل نشر داي

بوصة لكل نقطة 300 × 300

1000 طباعة)مم152 × 102 (بوصة 6 × 4
 × 127 (بوصة 7 × 5

 × 
600 طباعة)مم177

152 (بوصة 8 × 6    500 طباعة)ملم203

4X6 "ثواني12.8 الساعة حوالي
5X7 "ثانیة 18.5 ةالساع حوالي
6X8 "ثانیة 20.5: نحو

Win 7 ;  وما فق macOS v.10.6 أعلى أو

USB 2.0

6A ھرتز، 240V، 50-60-متردد تیار فولت 100

10° C ~ 35 فھرنھایت درجة 95 ~ فھرنھایت درجة 50 (مئویة درجة(
تكاثف دون% 90 إلى 20 ،

330 x 424 x 425  ) W x H x D(

)مستثناة الورق و الحبر شریط (كجم 26.7

إشعار دون من للتغییر عرضة المواصفات* 

العمالء خدمة معلومات 
اإلنترنت عبر الدعم 
تحدیث تنزیل للمستخدمین یمكن حیث www.hiti.com شركة موقع , ھیت إلى الدخول تسجیل یرجى تحقیقات، من المزید   

القوالب أحدث والتطبیقات، التشغیل برامج 

عالمیة مواقع 
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