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يمكن الوصول إلى الدليل على اإلنترنت من موقع الويب.

تأكد من ظهور الشاشة التالية.

قم بالمتابعة حتى تظهر هذه الشاشة.

لتوصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي

طريقة االتصال

شبكة محلية السلكية

دليل البدء 2

اتبع الخطوات الموجودة في دليل البدء 2 إلجراء التوصيالت وتثبيت البرامج، ثم أكمل 
إعداد الطابعة.

استخدم الطابعة بدون توصيل أي أجهزة أخرى

تم إعداد الطابعة، وأصبحت جاهزة لالستخدام.

كيفية إعداد الفاكس

تركيب الدليل اإللكتروني

Le Manuel en ligne est accessible à partir du site Web.

Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.

Continuez jusqu'à ce que cet écran s'affiche.

Pour connecter l'imprimante à un PC, un smartphone ou une 
tablette

Méthode de connexion

Réseau sans fil

Démarrage 2

Suivez les étapes du document Démarrage 2 pour procéder 
aux connexions et installer le logiciel, puis continuez la 
configuration de l'imprimante.

Utiliser l'imprimante sans connecter aucun autre 
périphérique

L'imprimante est configurée et prête à l'utilisation.

Configuration 
du FAX

Manuel à l'écran installé

The Online Manual is accessible from the website.

Make sure the following screen appears.

Proceed until this screen appears.

To connect the printer to a PC, smartphone or tablet

Connection method

Wireless LAN

Getting Started 2

Follow the steps in the Getting Started 2 to make connections 
and install software, and then continue the printer setup.

Use the printer without connecting any other devices

The printer is set up and ready for use.

How to set up the 
FAX

Installed On-screen Manual

Онлайновий посібник доступний на веб-сайті.

Переконайтеся, що з’явився наведений нижче екран.

Продовжуйте, доки не з’явиться цей екран.

Підключення принтера до комп’ютера, смартфону або 
планшета

Метод підключення

Безпроводова 
локальна 
мережа

Щоб налагодити підключення та встановити програмне 
забезпечення, виконайте кроки, описані в документі 
Посібник для початку роботи 2, потім продовжте 
настроювання принтера.

Посібник для початку 
роботи 2

Використовуйте принтер без під'єднування будь-
яких інших пристроїв

Принтер настроєний і готовий для використання.

Встановлення 
факсу

Установлений Екранний посібник

Онлайн-руководство доступно на веб-сайте.

Беспроводная 
сеть

Метод соединения

Убедитесь, что отображается следующий экран.

Продолжайте, пока не появится данный экран.

Порядок подключения принтера к компьютеру, смартфону 
или планшету

Выполните действия, приведенные в документе 
Руководство по началу работы 2, чтобы установить 
соединения и программное обеспечение, а затем перейти 
к настройке принтера.

Руководство по началу 
работы 2

Используйте принтер без подсоединения каких-
либо других устройств

Принтер настроен и готов к использованию.

Руководство по 
установке факса

Установленное Электронное 
руководство


